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ł 1) "S~rbska narodna organizacya." żąda zu- mowaH chleb i sóJ., podania, mówili o narodowo-

Z parlamentu łlJledefiskłetlo ! pe~nej. autonomii Bośni. i bezp0Ś!edniej styczno- l ści rosyjskiej, agito~va1i za wylącze;niem .. Chełm. 

giel'sko - bośniaokiego. W sprawach wewn~tr!- ~ rzyści i dobrodziejstw.a, Co prawda - w w'Jral-'6' 
I • ) ŚCI seJmll z koroną, a WIęC tryallzmu austro·wę- i szczyzuy, przyrzeka}ąo po tym ak~1e rooue ko-

Glówna uwaga poslów Izby wiedeńskiej skg- nych rozpada się na dwie grupy: niach bardzo niejasnycb. 
piła 8i~ od kilku dni nie na plenarnych posiedze. a) l{Ouserwatywni serbowie (przywódey Jef- ; - O zięmi już myślimy. 
niaoh, leez na. posiedzeniach komisyi l na nara -/ tenević i Hadżi Riita Damjanowió) zgadzaj!! się - Wszystko b~dzie i wszystko Iłię zrobi. 
dach stronnic\w z prezydentem gabinetu. Dwie, tylko na fakultatywny wykup gruntów kmiecych, l W niektórych miastaeh na drodze były urzą
bowiem sprawy zagl'oziły dalszemu przebie~owi o -I za dobrowolną obustronną w każdym wypadku ~zo~e . . luki tryumfalne, oMry śpiPaly hymny 
brad. Jedną. z nioh jest sprawa kanalów, lutere- umową, podczas gdy f l pISSDl. 
Bująca przedewBzyetkiem posZów polskich; drugą I b) ~mrodoradykalRi· są za. przymuBowem uwla- ; W Hrubieszowie miSJonarz pra.wosławny Za
sprawa uniweriytetu wlosldego, powodująca za· I szczeniem kosztem kraju. Organem ich .. Srbska. ' charczuk wygłosi! po malorosyjsku kazau.ie, któ
ci~t.ą "alk~ między nillmoami a słowianami, a mo.· : R!.iec" ł IIr.zJ\fó~~ami dr. DU,ilan Vasilł~:wić, dr. re trwało godzinę. Kazanie znami~nne pod kał
jąOll odblasJt także w coraz częstszych postulatach ,. NlkQla StO]11.00VIO, profesor S .. efan GrgJlo. dym względem, bardzo wymowne l przelwnywa· 
i wniosltach ruskich. 2) "Srbska narodowa sl.'mostLlna stranka" jące. Gdyby w tern kazaniu zmienić dwa lub trzy 

W spra.wie ka.nałów odbyla. się w ub. czwar· I (dr. Lazo Dimitriević), radykalne skrzydlo serb- słowa, naprzyltlad: zamiast t ,p<llscp wstawić
tek, konferenoya. bar. Bieneriha. z prezydyum Ko· \ skie. «rosyjscy obywatele zi~mscp, a zamiast: ,Chełm
la polskiego. Narada. trwała przeszło godzinę. l 3) "Muslimanska organizacya", grupa wla,. szczyzna i Podla3ie~ -jakąś kurską gubernię, by· 

Wiadomo, że bar. Bienerth zaproponował Ko- , ściciE~li dóbr, jest za zupelną autonomią, a prze- , laby to bardzo silna mowa agitacyjna. przedsta· 
lu polslriemu w ogólnych zarysach bez obowiąza . ciwna jaldejkolwlek ingerencyi władz w sprawę wiciela Grupy Pracy, Zacharozuk mówiI, *e pa 
nia pewien kompromis, ale prezydyum Kola po· uwłaszczenia, uważając ją za swoją prywatną , nowie są wrogami ludu. Panowie piją lrrew chlo, 
stanowiło szczegÓły zachować jeszcze w tajemni* Na czele stoją: Ali beg Firdus, SerII effendi pów i żyją ich lwsztem, orz!} ich ziemię i t. d. 
ey. Jednakże tyle wiadomo, że prezydyum Ulvaża . Arnantović, Dervis beg Mil'alem, Ha<lżi Mahmet : Polityka polaków - to «kocia polityka). Postę
kompromis za nie do przyjęcia. Parlamentarna ko· beg Fadilpasić. Organ ~Muaavat". ł pują z rosyanami, jak kot z myszą. Są oni wro-
misya Kola polskiego prowadzi dalsze obrady nad , 4) "Hrvatska Za.jeduica" z czasopismem tej- ; gami ludu rosyjsli:iego - na wieki. 
t~ sprawą. ) że na.zwy; zwo.lenuicy pr~ylącz~nia Bośn~ do Chor- I' W kilku miejscach brał mnie strach o misyo. 

Kwestya uniwersytetu włoskiego jest przed- ; w.acyl, s~ronUlcy FranClszl,anow, przeCIW a!cy- narza Tataj, w cerkwi,- myślę sobie - stoi gu. 
miotem obrad komisyi budżetowej. Na ostatniem blskupowl, są za p~'~ymu~owem uwlaszcze~lelD. bernator lubelski. Zaraz każe ściągnąć misyona . 
posiedzeniu komisyi pos. Korosec zgłosił wnio· I Przywódca dr. Mandlc, Wiceprezydent Sarajew.a. rza z ambony i odwieźć do więzienIa. A jutro po-
sek o wybór innego referenta w miejsce pos. Gór· I 5) .Stadlerovci" zwolennicy arcybiskupa prze- ' stawią go przed sądem wojennym. 
skiego. Gdy wniosek odrzucono, pos. Gostincar i j ciw Franciszkanom - po za tem program taki Obawy były plonne. Wszyscy wysłuchali 
Korosec rozpoczęli dłuższą dyslmsyę formalną, sam, jak "Zajednicy", - tylko że nie zawierają i liturgia odbyla si~ spokojnie. Okola c&rkwi 
przemawia.jąo przeważuie po słoweńsku. Z tego ' kompromisów z prawosławnymi i muzułmanami. ogromne tłumy ludnoścl. Otaczają posZów, roz~ 
powodu doszło do gwałtownej sceny między ni- Organ: c:Hrvatski Dnewnik. ~ Różnice między prawiają, wręczajl) petycye. Poslowie wyglaszają 
mi, a pos. Wolfem i innymi niemcami. Sloweńcy chorwatami są więc taktyczn~. mowy. 
zażądal~ ,~ydalenill pos .. K~spora. nie należą~ego I 6) .. Rad"~ grupa nazwana tak od czasopisma. Znowu napróżno przypomin~m sobie guber. 
do kO~lsyl, potem starah SIę zdekompletowac po . I Rad ( .Praca) red3gowa.~~ego prz.ez .dr. Pelesa; natora. Jest tutaj obecny. Czemuż patrzy i nie 
siedzeme. , tworzą Ją, ~erbscy z~ole.nnl~y koallcyl s~l'~sko. robi nic pomimo takiego jawnego pogwałcenia 

Niektóre z pism donoszą. że w razie gdyby I c,horwaclclej. Zap?w,adaJą, ze będą upraw~ac P?# i. prawa? Dobrzeby bylo oczywiśoie mleć w Rosyi 
z powodu obstrukcyi załatwienie sprawy zosta[o ,Iltykę «realmp I ch~ą dlateg.o zachowac sobIe i zupelną wolność zebrań. Ale dotąd jej niema. 
udaremnione - rząd utworzy falcultet wloski w ! wolną r~kę· Po ~~ seJmer,n stoJą:, _. Lecz oto posZowie z prawicy nietylko bez uprze
Wiedniu w drodze rozporządzenia. l 7) "K~fera~!l. - me,. stanowią Wl~śclwle dniego za.wiadomienia, ale i pod otwarteru nie-

W związlm z ltwestyami oświatowemi, zamie grupy polItycznej we wl~~cl\vem znac~enlU tego bem wyglaszają mowy ag\tacy}ne na cze~ na-
rzają rusini postawić wniosek o utworzenie naro- ~vyrazu,. a pewną od!,ębnos.c narzucono 1.01 wbrew cyonalizmu rOSYJskiego. A gubernator milczy. 
dowych sz!cól ruskich. Wniosl{odawcy wzywają Ich wolI.. Są to emlgran,cI ~horwa,c~y I ser~scy, Niedaleko od cerkwi, przy wejściu do szkG
rząd, by przy~tą~il bezzwlocznie do b~dow.y sz~ól kt~r~y ~lO mogą p~konac Dle~fnosCl ~Od()~ltyc~ ly, stoi tlllm włościan. Na gankll stolik, a na 
ruskich. OonaJmOleJ wproWll.dzone byc mają: Je- bosnla~~w. Nazwa. Ich pochodZI stąd , ze plzyszh stole papier. Podchodza ludzie i podpiSUją, Nie
~nolt\~s.owa szkola. lu~owa na 800, je~nól. szkoła d? Bosn,l z k.uferloem (<<s kufrom~). W wyborach I którzy nie mogą się od'ważyc. Zebrano jednak-
sr.edma na, 200,000, Jedna szkola wyzsza na 3 nIe brali udZlalll. że przeszlo sto podpisów. Petycy~ wręczono 
ml1. lud~oscl. ... poslom. Petycya zarówno treścią jak i tonem 

Wn~oskodawoy . ządaJą, by nauka udzl~lan~ , przypomina znane wlościańilde uChwaly i nałca-
byla w Ję~yku rus~u~n, by personel nauCZYCIelskI Z prasy rosyjsldej. zy, które były pisane w Rosyi środkowej w 1905. 
składał Sl~ z ruslD~w. ora~ ,by bu~~wa. ,szkól 6 roka. Te uchwaly za które wielll włościan 
trwala t* dIugo, az , u~zyUl Sl~ zadosc mlnlmaI- osadzono w więZIeniu, zesłano, a pisma, któro je 
nym potrzebom ludnosc~ Korespondent "Rieczy" w następujący sposób I cytowaly i drukowały, byly karane administra-

! kreśli swe Wl'ażellla z wyci.ecZI\i nacJonalistów l ł cyjnie i sądownie. POWi8'Ś.cioPisarz Elpatiewski 
i rosyjskich do Chelmszczyzoy. nie tak dawno sądzony był za kiiążkę, w któ-Stronnictwa (I) seJmIe bośniackim. . Podróż z Chełma do Hru!,;ieszowa była tryum wydrul\Owal wyjątki z taloch uchwal i zaLytulo-

falnym pochodem poslów do Dumy. Ze wszyst~ ! wal je, ieśli się nie myl~: "Czego pragną wIo
ldch wiosek w promieniu 50-ia wiorst wychodzila . śoianie? " 

Najllllod~zJ z St:jlllów slowiańskich ma w so· , na drogę cala ludność lH·awoslawna. Powozy sta' G W tej hrubieszowskiej pętycJi, jak zresztą 
bie {) grup pol Itycznych, a mianowicie: I waly. Posłowie rozmawiali z włościanami, przyj- l w wielu innych, przyj~tych przez posłów, idzie 
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t yl~o o przymusowe wywłaszczenie większych ', wśród studentów i zaczęli wrzeć, wreszcie roz- , Wszystkich poranionych opa.trzyli lekarze. 
ma.lętków i oddanie i1:h włościanom za pienilldze legło się IINe pora". Tr~eeh studentów tylko odwillzioUQ do szpitala. 

lab bez pieniędzy . Należałoby przypuszczać, te Trwalo to czas jakiś. Przybył sekretarz I Strzałów podobno padło pól setki. 
ezlonkowie Dumy szlaeheckiej, nacyonaliś~i i uniwersytetu, p. Jordan, kLóry przecież nie zdo · Na wiec zgromadziło się okolo 230 studen· 
październikowey, oslupiej~ na 'widok podobnego lal uspokoić wiecowników, ani wplynl}ó poje-, tów, któl'ych wszystkich internowano w kilku sa
"zachwiania podstaw". Ale niel Przecież tu idzie o dnawc;l.;o. Zachowanie się studentów mogla da· lach. 
ziemian polskich. A więc W8zystlW można. Pe- wae wiele do myślenia, gdyby jed.lłak z przeciw· Do gmachu uniwersyteokiego przybyli: prezes 
tycye przyjmowano! nej strony umiano utrzymać zimną krew, nie sądu karnego Milaizewski, lctóry tet jes~ prze-

Nie myślę bronić obywateli ziemskjoeh pola- przyszłoby do tak Itrasznego zajśoia. Zimne j wodniczącym komisyi śledczej, sędzia śledczy Slo
kÓw. Polo żeni e włościan w Polsce jest również puecież lcrwi nie zachowano. Pedlowie oburzyli wikowski, dyrektor policyi Reinlaender. 
ci~żlde jak w ROij'i środkowej. Przytacza.m tylko się najpierw; za nimi oburzył się p. sekretarz, Liczne zbiegowisko ur2iądzilo pochód, który 
przykład tego, jakiemi różnemi miarami poslo - a to lączne oburzenie udzieliło się garstce stn- zatrzymał się przed pomnikiem Mickiewicza, Za.
wie z prawicy i administracya rosyjska miel',Z~ dentów-pola!ców, którzy już zgromadzili się ua częto wyg!a!łzać mQWy, na widok jednak: nadje-
wypadki. W Rosyi środkowej jedna miara, w Pol- wykłady prof. Kruczkiewicza. żdżającej kawaleryi num się rozpierzchnął. 
sca - druga. Ogarnęla ich taka miłość dta Na krótko przed godz. 94.tą zaczęli groma- Przed wieczorem w ul. Akademickiej zgro-
chlopa z Chelmszczyzny, że przy odbieraniu pe- dzió się inni studenci-polacy, pr~ybl1o też wiele madził śię olbrzymi tłum. Wszystkię sklepy, wo-
tycyi kiwają: głowami: ał\lchaczak. Wśród polaków powzięto myśl po· bec postawy zbiegowiska, zamknięto na. tej ulicy. 

- To będzie ... Rozważymy... parcia pedlów i żądania sekretarza co do roz Na. wiecu, odbytym w sobotE2 w nocy, pewna. 
A w głębi Rosyi, na takie same uchwały i wiązania. wiecu i rozejścia się studentów-rusinów. Ctęść młodzieży akademiokiej polłklej w re zolu.

prośby chłopów odpowiadają grzmotami i pioru- Zaczęlo się od utal'czki słowMj. Padaly naj- cyt iwej zaznaczyla, że za.jście miało zwi~zek, 
nami, stosnją surowe kary. Lecz tutaj. w Polsce, pierw wyzwiska. Nami~tuości r031y, coraz bar- z polityką szowinistyczną uICuińc4w . i domaga 
rachunki wystawiane są polskim panom. A. od dziej zbliżała się burza. Nikt jej nie starał 8ię się usunięcia profesorow Dniestrzańskiego i Bru
panów polskich żądać można. ~ "pan.owie" ro- zażegnać, odżyły wsp.omnienia poprzednich awan~ ; szewskiego. 1:'0 wiecu młodzież, śpiewając, uda.~ 
syjscy chętnie przyjmują wIośclańskie petycje tur studenckich, dawllo nienawiści, zdało się stlu~ ) la. 6ię pod pomnik Mickiewicza. Tu wygłoszono 
rewolucyjne. miona, wybucbnęly. ! mowy. 

Petycyj przyjęto setki. Jest w tyeh pet y- Wszystkie słuchaczki, wid;l.;ąe na co się za- ! Dzienniki lwowslde różnie aię wyrdają o 
erach jedna okoliczność, zmniejszająca. "rewo- nosi, opuściły gmach uniwersytecki, one też pierw- i za.jściu. Narodowo-demokratyczne potępiają rll
Iucyjną" winę cLlopó IV chełmskich. Cblopi chelm- SZi zaalarmowaly miasto. M6wią, że ostrzeżono ~ sinów, inne wstrzymują się z sądem. ;,Dilo" wyszło 
sey przyznają się do tego, że. są rosyanami, nie je, aby usunęly się, gdyż przyjdzie do zgro;l.;y. w żalobie z gwałtownym arty.kułem przeciwko 
zaś polakami. Dzięll:i tej okolIczności petycye ich Kto ostrzegal-niewiadomo. . endeCJi. Gawiedź wybiła szyby w lokaln tej ra-
BI} uważane aa cnotę państwową. Pedlowie z obawy, aby rusini nie zdemolowali I da.kcyi. 

kancela.ryi rektora, zaczęli ustawiać •.. ba.rykady Uwięziono 123 studentów, kt.órym wytoczono 
z ławek i krzesel. Pomagali im w tern studenci- proces o gwałt publiczny. . 

K b · L · polacy. i Wśród aresztowanych studentów ruainów rwawe za urzenll we WOWIS. Kto strzelał pierwszy - niewiadomo. Jedni l znajduje się ltilkunastu seminarzystów. Po spi-

1 
mówią., że rusini, drudzy - że polacy. Sledz~wo i saniu z nich protokółu. uwolniono ioh na porę-

-- prawdopodobnie wyjaśni. I ezenie rektora. seminaryum. 
Waśń polska ukraińsh, która już tyle bie · ! Padały jednak strzały... Studentów, po zbada.nill prz6~ komisyę, w pa-

dy przyspor2yl& Galicyi, podsycana zzewnątrz, za- To sprowadziło w mury uniwersyteckie poli- wneJ liczbie uwolniono. 
mieniła się wreszcie w ohydną rzeź bratobójczą, eyę, potem wojsko. Gmach wszechnicy otoczono l W jednej z sal wykladowyoh, w której za
której widownią był uniwersytet lwowski. . kordonem) w salach wykla.dowych znaleźli się żol- . trzyma.ni byli studenci, znaleziono 15 brauningów. 

W ubiegły piątek podaliśmy wiadomość o tej ! nierze z karabinami gotowemi do strzatów, a skie- I Rada miejska we Lwowie zwolała nadzwy· 
zbrodni na podstawie depesz. A oto garść s;l.;cze- ! rowanemi do awanturników... I czajne posiedzenie i powzięta ostrą rezolllcYę, kt6· 
:gólów blizej określająca tę potwOfIll\ sprawę: ! Wstęp do uniwersytetu zamknięto, nawet pro- , ta żąda przeprowad~enia na drodze ustawod~wczej 

W piątek okolo g(}dz. 7-ej rano studenci ru- I' resorów nie wpuszczouo, caly gmach byZ w roz- ! nadania wszechnicy polskiej charaktorll polskiego. 
sini w znac;I.;nej liczbie zaczęli się gromadzić \V porządzeniu policyi. ! WIadze slwnsygnowaJy wojsko, które całą 
gmaohu uniwersytellldm. Prawdą jest, że chcieli Okazuje się, iż poraniono okol o 10 osób. Między I nQC stało w pogotowiu. • 
.odbyć wiec w jednej z na:jwiększych sal wykla- ! ranionymi jest trzech pedlów, z których Kosiński I W mieście zapa.nował nastrój wielce wzbu
oowyeh. Prawdą jest, że o wiecll tym nie ~a- \ (polak) otrzymał tak silne uderzenie od studenta l rzony, a żywioły szowinistyczne po obu strona.ch 
wiadomili rell:toratu. t rusina laliJką w glowę, że upadl zamroczony. I zaczęly zwykłe swe harce, szczując przeci wIto BO-

To ostatnie, zdaje się, bylo przyozyną eale- I Student Koszko w chwili padania stt'zalów. bie. 
go zajścia. Pedlowie, trzymając się regulaminu , ze strony rusinów wybi<lgł z linii, aby dzialać ki· I I to w dobie rocznicy grunwaldzkiej, niemal 
nie chcieli na wiec . pozwolić, studenci nie zwa- l jem i nie bacznie wpadł pod strzal. Raniony w tyl I nazajutrz po wysoce pounioslej uroczystości, któ
żali na to, a gdy pedlowie coraz natarczywie) : głowy, przewieziony do szpitala, zmarl, nie poczy- ; ra krzepila, która radowala. ... 
żądali zaniechani!!. wiecu, rozgorzały namiętności ni wszy żadnych zeznań. • W smutek pogrąży~y się serca polskie . 

73) 
FERDYNAND HIBBERT. 

s c e n y z Ż y c i a h a i t i a ń s ki e g o. 
Przeklad Wiktoryl Tlppenhauerowej. 

(Ciąg dalszy - patrz ~ 147). 

- Czy wiesz, Gerardzie-mówil Sena-z cze
go bylem najdumniejszy, trzymając W ra
mionach odaną mi zupelnie kobietę, najbar
dziej pożądaną w (:alym Paryżu~ Oto "dla 
naszego kraju!" mówUem sobie: Trzymaj się, 
Renelusie, pamiętaj, aby nie zepsuć opinii 
całej rasy! I powiadam ci, Gerardzie, myśl ta 
pomagala mi, dokazywalem nadzwyczajnych 
rzeczy! 

Pani Daltona, mimo slabości, wybuchIa 
glośnym śmiechem. 

- Zlituj się, oszczędzaj mnie, bo się jąsz
cze bardziej rozchoruję! 

Gerard powstał do wyjścia. 
- Czy myślisz, że Sena będzie chcial 

przyjŚĆ do mnie~ - zapytała z niepokojem 
pani Dal tona. 

- Odpowiadam za niego. Lecz uprze
dzam, że nie jest to już dawny mieszczuch 
egoista, zmysłowy, ordynarny, którego pani 
znałaś w Port-au-Prince. jest to osobnik czu
jący i myślący, mów więc pani prawdę. 

- Czy to Paryż tak go zmienir~ 
- Tej transformacyi dolwuala miroŚĆ: 

pani, Jolanda i... uniżony sługa sza.nownej 
pani. Potem dopiero Paryż . 

- Kiedyż cię ze l'~: _ .. ';, Gerardziet 
- Dziś wieczoL ... 1:1. 

ł 
I uca.łowawszy przejrzystą prawie rękę 

DaItony, Gerard oddali! się. 
Chora kobieta spoglądala za nim wzro

kiem marzącym, pelnym nadziei, poczem za
mknęła oczy. 

. 
I bietą i mnożysz malych. mulatów w calej 

dzielnicy łaCińskiej. To jest, co najmniej, bar
dzo niemądr-e. Najlepiejby~ zrobił, wracając 
na Haiti. 

1 - Kiedy rodzice nie mają pieniędzy, aby 
• mi przysłać na drogę. 

.... - W twoim wieku nie liczy się już na 

l Gdy Gerard przybyJ do hotelu Bel'gere, rodziców; licz na siebie samego, weź się do 
zastal senatora z Lacornem i jakimś mI 0- pracy. I dym haitiańczykiem, imieniem Pareau, który - Gdzie ją znaleźć1 - żalil się Pareau. 

i opowiadal im historyę swej nędzy w Pary~u. - Ja, na twojem miejscu, zamiast żyć 
Krausman, ubrany w garnitur, kupiony w "Bel- z szycia dziewczyny lub żebrać, poszedłbym 
le Jardiniere", siedział za sto rem pelnym pa- choćby na lokaja do restauracyi. 
pierów, sprawdzając rachunki, porówllywu- Jak pod uderzeniem szpicruty, Pareau 
jąc ceny podawane przez komisyonera z ce- zerwal się na te slowa. 
nami l'abry<:znemi, obrachowywał wszystko - Syn Montholona Pareau lokajem w re
doldadnie. Potem nakreślil tabliczkę, która stauracyi! Raczej umrzeć! Jestem czlowiekiem 
wyl{azywaIa, że komisyoner tylko zysk alby z charakterem, godnością własną i wycho
na magazynie, który Rorotte chcial otworzyć waniem! - deklamowal Pareau - i nie pr?y
w :port-au-Prince i że on, Krausman, pani i szedlem tutaj słuchać wymyslów. Zresztą, 
pan Ro1'otte pracowaliby wylącznie dla nie- zwrócilem się nie do pana, który jesteś hai
go, zostaliby nawet jeszcze dlużnikami komi- tiańczyldem bez serca, lecz do senatora Ro-
syonera. rotte. 

Pareau opowiadal tymczasem: I Lacorne myślal, że .źle sZyszy; on-czlo-
- Od dwóch dni nic nie jadJem. Przy- , wiek bez serca! Tego jnż zawiele! Istotnie, 

szedłem w butach, pożyczonych od kolegi, Lacorne znany byr jako czlowiek bardzo do
palto, które mam na sobie - od drugiego, bry, oddany i uslużny. Gdyby np. Pareau u
a zmuszony jestem wJożyć palto, bo nie mam marl, Lacorne wydałby 500 franków na po- ' 
tużurka ani koszuli. I nie jestem sam, mam grzeb, ale nie dalby i lO-ciu aby go od śmier
czworo dzieci i żonę. Dzięki tej żonie nie u- ci uchronić. Takim już byt 
marrem do tychczas z głodu, ona pracuje - Szanujmy nieszczęście - przerwał Ro
w magilzynie mód, ale od tygodnia jest cho- rotte. - Ten młodzieniec przybyl do Paryża, 
ra, a nie mam środków na kupienie lel{ar- bo go rodzice wysIali. To wina rodzicó\y, że 
stwa. nie dali mu zajęcia, które przyniosloby mu 

_ Tego nigdy nie zrozumiem! - zawo- co w życiu. Mój mIody przyjacielu, nie daję 
lal Lacorne z oburzeniem - rodzice posyla- ci jałmużny, poż~czę tylko 100 fr., k.t?re mi 

I ją cię, abyś nauczyl się jal{iego rzemiosla, oddasz, gdy bę~zlesz pracow~ w Haiti. Po
I ofiara ta przychodzi im z wiell{im trudem, a : wróć tu, dam Cl l{artk~ do mOJego krawca. 
ł iy, zamiast się uczyć, lączysz si~ z jakąś ko- \ (d. c. n .. ) 
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, 
Odpust W Czerwińsku. 

ROZWOJ. - Poniedzia.lek, lllia ł ltpca lt11 r. 

1 
Licznie zebrani sluchacze bardzo uważnie ' Postanowiono, że tylko ci człónkowie otrzy

, pr~yjmowali wyjaśnienia, udzielane w formie przy- . mają wsparcia, którzy zaświadczenia. lekars1cifl l:l 

stępn,1 i zajmującej, a. po Skollczeniu pogadanki, czasie choroby przed~tawią na. drukach, wyda.wa-
Czerwiń8k nad Wisją, to jedno z najdawniej- : ~yr~zili prel~gentowi pod,>;ięk~ okl/:l.skami dIngo \ ny~h przez poborców.. . . 

szych miast polskich, dziś osada polQ~ona w po. memllknąceml. I . . Z powodu zrzęczenl~ Się mandatów preze~a 
wiecie płońskim nad Wislą . bardzo uboga. W Czer- i rym. I I WIceprezesa, odbędą 8lę na ogólnem zebranIU 
wińsku istnieje starouawny wspauialy kościół fun- : ł wybory na te dwa urzędy. 
dowany lf roku 1147 przez Piotra Dunina' bra- j KALENDARZYK TEIUUNOWY. ,(h) Ze ~tow. majatr'" fabryolDlch gubernii 
bi~go ll~ Skrzynni~. Przez Czerwińsk przecho· IMIONA. SŁOWIAN'SKIg. D III ś Wlellalawa. J n. l piotrko~skleJ. W sobotę. w lokalu . tego StOWIl-
dZlly wOjska po!skJe na bój grunwaldzki i 'am- t roProkoplI. ł rzys2;ema pod przewodmctwem wloeprezesa p. 
tędy też po~racaJy zwycięskie hufce. , ZE STRA.ŻY. Dz I ś o godzinie pól do 7 wieczorem ~olesla.wa Feinsteina o~było. się miesięozne po-

WczoraJ odbył się w C~erwińsku odpust ko· cw!czenla I, II, III t IV oddzlalu łódzkiej straży ognlo . . ~ SledzeD1e zarządu zę wspotudzIalem członków Sto. 
ściełny, który byZ zarazem cichym obchodem ~eJ ochotniczej w domach rekwizytowych tychże od- . w3rzyszenia.. . 
BOO.letniej rocznicy przejścia wojsk polskich uzlaZ6w. . i Po wysłuchaniU pogadanIu, wygłoszonej przez 

P
od Grunwald. KONCERT. D z I Ś I codzlen~le (w ogrodzie G.rand y, p. Zygmunta Pestkowskiego O maszynach Jata-

. • Hotelu) koncert orkiestry wlośclanskleJ Namysłowskiego. ' 'h" .... 
. Wynale~lODy Dledawno obraz. odbity na pa- Poczp,tek o godz 8 wieczorem. J~cyc ,o c~em zamleszcz~m~ oddZIelny. ~rtyku-

pIerze z rolm 1672, zawiera dokument, potwier- lik,. przystą.pIOno do zalatwleOla spraw blezącycb. 
dzający datę bytn03ci Jagiełły w Czerwińsku. Pod Głownym przedmiotem obra.d byla kwestya bu-
obrazem, otoczonym kopiami licznych wotów, znaj- K b O "I • K Jl. dowy wlasneg? domu. . 
duje się wizerunek opactwa, a. pod nim: Histo- J" I' ~ 1""# W ostatOlcb czasach WIelu ozlonk6w S~owa. 
rya obrAZU y mieysca tego czerwienskiego w Xię- rzyszenra zadeklarowało silmy na budowę domu. 
stwie Ma.zowieCkim li powiecie wyszogrodzkim da. . -:- Postan?wiono pr~eto. energiczniej zająć się wy-
wnymi czasy słyoąeego~. Dalej następuje: Jako I (-) Nowy przeor. Przyczyną wyboru nowego ~ szukaniem odpOWIednIego placu. 
Anna.les świadczl} od roku Pańskiego 1410 die 2 przeora 00. paulinów na Ja.snej Górze bylo to, że (h) 1 Ill!dów. S~dda pokoju 6 rewiru roz· 
Juli, albowiem tego roku za panowania Wlady- o. Rejman ukończył trzylecie swojego przeorstwa. f ważał w ubiegłą sobotę sprawę 18 ·letniego Julia-
sława JagIellona Króla Polsldego. który wypra· Tytuł generała-infułata. 00. paulinów przywiązany . na :Niewieckiego, 15-1etniego Walentego K!l.pu· 
wując się przeciwk9 Krzyżakom, na tem mieyscu jest do godności przeora, nie zaś do osoby prze· ścińsk i ego i 26·1etniego Józefa Barańgkiego, oskar· 
ofiarowal z woysJ,iem swoim, zkąd ruszywszy się ora. O. Rejman przestał zatem być nietylko prze· ; żonych o przywłaszczenie cUdZ9j wIasności w na-
znaczno zwycięstwo otrzymał y powracając na orem, ale takie generałem pauu,nóIV. O. Justyn ' stępujących okolicznościach: 
tem miejscu dzięki oddal P. Bogu". l Weloński objął już rządy przeora. na Jasnej Gó- I' Przed pa.ru tygodniami do utrzymującego ey· 

I rze. klodrom przy ulicy Widzewskiej M 126 Piotra l (-) mi~i8ter ośw:i4ty Schwartz. mimo z~ •• i Sadowski~go p~zJbyli dwaj młodzieńcy z zamia
\ przeczen polurzędowe) gazety "RoIiSla" ustlWIC : rem przeJecbama się na rowerach. Zapłaciwszy 
• ma ~tnnowczo z zajm owanego stanowiska. edon- ." za czas jazdy. udali się do S., oznaJmiając mu, 
I kowle urzę~u ministel'yum oświ~t~ tw ierdzą, Ja- l iż mają zamiar jechać za miasto. S. zażądał le-

p02adanka O maszynath lataJacych. 
W sobotę, o godz. 8 wieczorem, przed roz- koby dommemanym następcą mIUIstra Schwa.rtza gityma.cyi; wtedy znalazł się usłużny przyjaciel 

poczęciem miesięczulIgo posiedzenia zarządu Sto- mial być obecny kurator ryskiego okręgu nauko- BIlrańsld, który wręcz,Z im fałszywy paszport 
warzyizen\a majstrów fabrycznych, p. Zygmunt wego Prutczenko, który jeszcze niedawno brał na imię Antoniego Gralaka. Gdy po pewnym 
Pestkowski mial pogada.nkę o aeroplanach, czyli udział w zjazdach szlachty zjednoczone j. czasie nio wracali Sadowski udał się do poliCJi 
maszynach latających. (. Renk~y!lla "Ziemszczina" natomi~s~ twierdzi l która znalazła ro~ery w Chojnach u Barłlńskie~ 

Rozpooząl od wyjaśnienia, że wyrazy <awia- IŻ tekę oS~Jaty: ~)O p. S.chwa.~tzu o.?OjmIe dotych- : go, lecz pl'ze~a,lowanę na in,nJ kolot': . 
cya:. i «awiatyka) pochodzą z lacińskiego <avis:. !. cząsowy Wlee1D1I1llter GleorglJewsklJ. ł POCJągDlQCI do odpowledzialnoscl wszyscy 
co znaczy: pttUc. ' ; (-) OpIeka Bad moralDClŚeil!. Minister spraw trzej do winy się przyznali i skaza.ni zostali po 

Przyrząd, podnosząoy się w górę dzięki po ' wewllętrznych rozesłal do gubernatoró\, i naczel- 2 miesiące wi ęz i enia. 
wloce napelnionej ga1em lżejsz,m od powietrza, i ników miast okólnil,. w którym poleca. !)owzięcie ! (h) Rozporz,dzenie. PoliclIl3jsser miasta Lo-
jest to aerotltat, cZlli ba.lon. \ ba.rdziej stanowczych środków przecIW zamiesz- 1 dzi, rozesła.ł tlo komisarzy oyrkulowych okólnik 

Awiacyjnym przyrządem w ścislem znaczeniu ozaniu w pismach oglosteń, jawnie uchybiających w którym poloca wykonanie postanowienia gu~ 
jest przyrzą.d cięhzy od powietrza, rodzaj la· obyczajności publicznej. berna.tora piotrkowskiego w kwestyi wywożenia 
tawcll, którego glówną częśó stanowi szeroka Podkreślaj/łc. że wydawnictwa peryodyczlle nieczystości z dołów kloa.cznych i klozetowych 
plaszcz)'znu, zwana nośną, zrobiona. z nawi~zań d?stają się do r~k małoletnich, . zalecono okól~i. pod osobistą odpowiedzialD(}śoią komisarzy. 
drzewnych, naciągniętych płótnem. Do kierowa- klem tym zupełnIe me pozwnlac na drukowame: Od dnia dzisioJszego włoŚcianom i koloni. 
nia duży ster. Pęd zaś nadaje aeroplanowi mo- 1) ogloilzeń o książkach z zazuaczeniem, że storn, nie wolno wjeidżae do miasta po nIeozy-
tor ze ~rl1bą aluminiową lub drewnianl\. najkosz- l w książkach tych opisywane są: wynatul'zenia s tości. WYJ::ttek pozostawiono tylko dla posia. 
towlliejzza część aeroplanu. ! płciowe, nierząd, pociągi nienatul'alne, nadto, że dających becl'.l(i żelazno, hermetycznie zamknię-

Trudność utrzymania równowagi jest naj- ł książki reklamowane przeznaczone są wylącznie te, które bQdą napelniane przy pomocy maszyn. 
więl,szą troską awiatorów. Przy dobrej równo- I dla doroslych i że czyta się je z niezmiernem za- Napełnianie beczek czerpakami jest surowo wzbro-
wadze, chociaż motor odmówi posłuszeństwa, by. l interesowaniem; , nione. 
la.by mO.ill,oŚĆ lę~\ldego opuszczenia. się na zie-! . 2) o~loszeń o środkach zapobiegający(lh brze- l Zachodzi jednak pytanie, o~l nastarczą 18e11i: 
mlę. NaJWIększą Jednak przeszkodą w tym wzglę- i mlennoŚCI; i za.torzy rozporządzający zaledWie 2i proo. ogólnej 
dzie jest wiatr, zwlaszcza silni8jsz-y, który zmie- I 3) ogłoszeń o środlracb przeciw niemocy siły potrzebnej. by wszystkie doly byly utrzyma
niajl}o nagle l<ierunek, powodnje gwałtowne spa- płciowej; no w porzadku. Te właśnie 75 proc. liły sta
danie przyrz!}du. l 4) ogłoszeń 7. propozycJą zawarcia związku nuwili wieś~liacy, którzy zabierali po nocach nie-

W aeroplanach Wrighta wszystkie ruchy,"::., małżeńskiego. ł czystości, dra zaOlierzwienie sW"yah gruntów, li· 
w celu utrznnania rówIlowagi u~leży czynić SB.- f Co do ogłoszeń zaś, zawiera.iących propozy- chych wogóJe pod Łod2jią· 
moi~tn\e. W mo-nop!anjl.ch francuskich (Bleriota, 1 ere zawarcia zwiq,zku ślubnego lub też pozowa- Aseni~atorzy twierdzą, że to rozporządzenie 
Lathama) ruchy te wykonywa iię automatycznie. Ola artystom w charakterze modelu, to oglosze- w obE'cnej chwih jest niowykonalue i za. 2 - 3 
Dlatego więg Le oitatrue mają przewagę l są bez- ł nia takie nie powiony zawierać opi~n szczególo tygodnie straci swą moc. Należy albo powlE}szyc 
pieczlliejsze. 1 wego jaldchkolw i ekcądź warunków fizycznych lub tabor aSillizacyjny o 75 proc. luh też poczekaó .. 

Glów~ą zalet,ą motoru. ~ą lekkość .i siła.. Nie- i też piękności ciała. I aż chlopi b~dą posiadali becziti żelazne. 
którzy aWlatorowl.e próbUją zasto~owac dwa ~o~ -~ (h) Ze Stow. odlewników. Wczoraj w lokalu! (b) Stuletnia stalunka R. GoJdkranc zmarla. 
tory, tak, by.drugl motor, w raZ18 bezczy~noscl 1 !owa~zptwa cyklistólV-t~ry~tów, ~rzy ul. Milwla- ł onegdaj. Czuła się do samej smierci bardzo zdro -
plerws.zego, lozpoczynal pracę automa.tyczm8. ! JewslneJ X2 40, odbylo SIę zebrame zarządu Sto- wą. Zmarła była ciotlo~ Sz. Rosenblatta, znanego 

UzyCiU motorów elel,trycznych staje na prze- warzyszenia odlewników. I fabrykanta. tutejszego. 
szkodzie zbyt wielki ciężar akumulatorów. Może ł Zapowiedziane było ogólne zebranie, lecz z po·· . . . 
jednak fale elel\tryczne, zwani falami Hertza., , wodu przybycia. niedostatecznej liczby osób, odIo- , (~) PloIon. uderzył wczor.a) .wlec~or~m w mle: 
które znalazły zastosowania \V telegraf~ch i te- żono je do dnia 7 sierpnia i ucbwaly jego będą s~kau!e. GC~b e.1 ~ p~zy bUl. Cogl~~lanci ~!. 1.2 .. :a. 
lefonach bez drutu, rozstrzygną powyslme i tę . prawomocne be? względu na liczbę przybyłych s:G~~ęd.scle o es~ o Sl~ ez wypa u z u zml l ez 
kwestn. ; członków. I 8Z o ." 

. Drugą bolączką dla awiatorów jest puszeza- 1 W obradach zarządu wzięli udział prawie ; . (-) Zapomog~ dla. struy ogBlowych. Zarz~d 
11le, ~ ruch aeroplanu, t. j. wyfruwanie. Do czyn- I wszyscy majstrowie giserscy, którzy byli pro~ne- wzaJ~mnych ubezpleczen od o2,nla budo \~l! w ~ro 
nOSel tyc~ potrzeba przest~zelli i odpOWiednIch ni o przybycie na ogólno zebranie. Wysluchawszy Jest WIe Polsklem ~yzn!lCzyl Za.p UUlOg I sty~ZOl~ 
terenów; Jeit to ogromny mlllUS aeroplanów. ~ referatu zarzadu o przyjmowiJOiu członków Sto- ogmowylJl ocuotnlczJm w następuHcych lU1 0JSCO~ 

Obe~ni~ i 'w tym kierun~u pracuj~ konstruk- warzyszeni~ d'o fabryk i daniu im pierwszeństwa wo.ś~iach gub. piu trkows.b.~ej: I\rzep lce - rb. 650, 
torzy, USiłUjąC przy pomocy srub, uffileszczonyoh przed innymi giserami w raz ie wakującego miej- Jezow - rb. 3~O, WolbolZ -: rb. 400, Klo~uck-
pod spodem aal'oplanu, wznieść go w gór~. Na- sca w oulewni,-pp. maj8trowie przyrzekli stoso- rb. 370, Lutonlle1'8k -: l'?, 200, Tus.:yn- 1'0. 470, 
potykają jednak na. dużo trudno,;ci z powodu, że wać się do wska.:ówek, zawartych w referacie, Rosprza - rb. 410, Mll ilJów-l'b. 720, ,1?owe: MlU-
płaszczyzna aeroplanu sta~via ~jelki opór. ł aby tą drogą. popierać oele i dążenia instytucyi sto -;- rb. 390. SZl'ZerCÓ\f - rb. 80, BrzeźI1lca-

MysI zastosowania talnch irubowców należy I pożytecznej, rb. 360, l{zgów-rb. 110. 
do najnowlj~ych i otoczona jest wielką tajemnicą. Uchwalono w dniu 15 sierpnia urządzić za- l (h) Wetrzymanie ruohu Wczoraj rano o go-

Pogadalllfę SWIl, tak interesując'ł, lwńczy p. bawę dla czlonków Stowarzyszeuia. godzilllo 8 nagle wstrzymallo rucll na. linii kolei 
Pestkow~ki uwaga~i Q przyszlem za8~OSOIV/l.uiU W środę CZlo11kowie zarządu majlł się zebrać elektrycznej ŁÓUz-Aleksan.dr6w. 
a.eroplanow do celow llrzemyslowych l wOJsko- w lokalu cykJ istów·turysL6w dla omówienia kwe· , Wagony z pasażera.UlI stały IV polu okolo 2 
wych. styl wJuajęcia lokalu. i gOdzin, wikutek czeglJ wielu pasażerów, nie mo-
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gąc doczekae się przywrócenia ruchu) udało się upusty niebieskie i już do samego wieczora lal l 

W dalszlł dl'Q"ę pielzo lub furmankami. de~zcz to mniejszy, to większy, nie zepsulo to i Z dzielnł'C polskl·ch. 
Przyczyną wstrzymania rochu miała. być jednak zabawy. W dwóch salach obszfirnych sp~· ł 

przerwa prądu, udzielanego tramwa.jom przez elek- dZQno cza.s weiolo prawie do północy. 1 · ',-~ 
tro":D~ę l?dzką; Wypadld podobne na tej linii przy- (f) Z b' f LWOW. Piaty zjazd techników polllkieh ma-
trafiają Się dosć często, narażając paiażerów na .. a lwa w?zora)sza Stow. spożywozegu jący się odb yó ~e Lwowie, we wrześ 'u' b nieprzyjemność. "Obrona sprowadziła: do lasku p. Langego w zapowiada się świetnię Ul r. " 

(h) Drobne ogaia. W sobotę. o godz. 8 wieczo- R~dogosz~zu spor.o ?~lJh?~noścj. Bawiono się świe- Obacnia komisya- ~vycleczkowa n K 'ól 
rem, przy ul. Zakątnei nr. 61 w fabryce zapalilo się 10- ~Ule. Ta~ee, W'ySClgl PleSZ~ ~ nagrodami, poczta zajęta jest zbieraniem danych i grupo~a:ie~stwo 
!iysko, Ogień ugAsili robotnicJ przed przybyciem II i IV I t. d. miały WIelu zwolenmkow. Kółko śpiewa- teryalów do rzedsta ' . b ,ma. oddziałów straży ogniowej ochotniczej. I cze amatorskie pod Iderunkiem p. St. Galińskie:rr, lijvdu i teeh~ki w lrwral:unla o razu rozwoJu prze-

_ Wczorai o godz, pol do 9 wieczorem przy ul. wvkonal . . ś . ,0 J , J naszym oraz stowa· 
Kamiennei nr. 20, od stłuczonej lampy zap~lIla. 8i~ po. • . o szele~ pIe Ul, s~czerzl:l przez bawią rzyszeń przemysłowyoh i technic~.Ilych od k dłoga. Ogień u~1I81l1 ~omownlcy przed przybYCiem I I II cyeh SH~ ol(lasJnwanych. WIeczorem po deszcza 1899. ro u 
oddzldów strazy ogniOwej ochotniczej l straży miejskiej. z~palono ogni~ .bengalskie i fajel'lverld . poczem Sekrataryat komisyi wycieczkowe' d i l 

(f) W7P.dek przy pracy. W podwórzu domu pIZy wesolo sWlecących lampionach z żalem o· porozumieniu z Towarz popierania p~z z a ~ w: 
nr, 20 puy ul. Konstantynowsklej, przy zak1:adanlu rur puszczano uroczy lasek. handlu z eentralnem T'o I . ST

mys 
D. l 

do wody w wykopanym 3-1okciowej glQbokości kanale ' IV. 1'0 nlczem, z owarz. 
obsunęla sIę zIemia, przysypując robotnIka, Augusta (h) N~ zabaw~, urządzoną wczoraj przez Sto- p~zemyslowców, ze stowarzyszeniami pracowni~ 
Janusa, Odkopano zemdlonego. przyprowadzono go do warzyszeme majstrów fabrycznych w Rudzie Pa- kow handl~wo,przemysIowych, gorzelniczych i t. d. 
S~~~~~~znuoścl i odwieziono dorożką do mieszkania w Ra· t bianicldej, dla czlonków Stowarzyszenia i wpro- . W dnIU 15 b. m. praca ta będzie llkońezona 

(a) Napad. Onegdaj, o godz. pól do 12 raDO do ! ,,~dzonych go~ci przybyIo wiele osób. Okolo go- I ~o Lwowa przesIana. W przyszłym zaś tygo-
'pil\eego w lesie miejskim, niedaleko składu mOllop~lo- I dZl,ny 7 -.ej WIeczorem deszcz sprawil, że dużo j dnIU zwolane będzie ze~ranie \!s~ystldch, l<t6rzy 
wego, W1a:dysln.wa Pl\ulll.ka, zamieszkalego przy ulicy I osob oilJechal0 do miasta. Zabawa pomimo to • z Królestwa wezmą udzlal w zJtlzdzie lwowskim. 
RoklelńskieJ nr,. 9. podszedł Stanisław Kulis, zlImiesz- I powiodla się dobrze. 
kaly przy ul, Zelaznej Dr. 9, wspólnie z jakimś niezna-
jomym i wyciągnąŁ z kie!zenl Paulakowi 5 rb. oraz I -----
ksl~żeczkę paszportową, wydaną przez magistrat m. Ło· 
dzl. Paulak poznal, że ktoś mu operuje po kieszeniach, 
obrócil sIę więc l zobaczywszy Kulisa, zapytal, co on 

Kronika sI;ltislkoholowa. Balonom przez Afrykę. 
robi. Kulis w odpowled,;\ na to uderzyl Pn.ulaka dwa -
razy kiJem ~ glowę ł zbiegI z ~owarzy!~em. Kulisa a- I SZOIAŚUWV kraj NorWfagia J'eet dziś o F' Balony wobec aeroplanów są wynalazkiem 
resztowano l osadzono w areSZCIe pol1cYlnym towarzyśz l d' 11." • p IU- bardzo st . . d' ., zaś jego jest poszukiwany. 'ł an yl na)trzłlźwiejszym ltrajem w Europie, kon- ~ arym 1 pO~la .aJą J~z ~callł obszerną hi-

(f) Samobój_two. Wczoraj, o godz 10 wieczo. l sumeya bowiem róczna alkoholu 6zystego na oso· ! storyę .z bardzo Z<l:JIUU]ąceml epizodami, do kt6· 
' rem, "domu przy ul. Rozwadowskiej nr. 15 powlesU • bę wynosi tam niecaIe 21/, litra (podczas gdy rych mezaprzeczell\e należy podróż angielskiego 
.lę oiO-tetnl Walenty Wieczorek. Przyczyną samobójstwa I w różnych ezęściach Polski przypada od 4ł do aero~auty, dora Samuela l!'ergłlS::IOna, przed latJ 
fbyla choroba. • . .. I 7 litrów alkoholu 100% na osobę). Pom śh!y ten p;awle 50: ~r. Fergusson powziął w roku 1862' 

(h) K ... dzleze, Wlaś~iClelowl składu farb, Piotr- I stan zawdzięllza ten kraJ' niestrudzoneJ' kilk _ n1eslychaOltl smialą D.a owe czasy myśl odbycia. 
Ikowlka 66, Kalmanowi Sdt\)fmanowl, skradziono farby l d' '. . . ' U podróż" powiet z' 'Af k wartości 60 ~b , ; pos~dzonego o powyższą kradZież Leo~ zleslęciOletlllej, zorganizowanej walca z alkoho , J.. r neJ prze~ ry ę~ a ra~zej po-
.lla Kryczman~klego ar~sztowano. _ Z mIeszkania Zofii lem, która wydaje coraz wspanialsze owoce. na.d ,Afryką. Pr~ygQtowanIa do te) podroży po-

I Chrzanowskiej (MlkolaJ6wska nf. 640) skradzIono różne Są. dziś w Norwegii cale prowincye (tak czynil w LoudY~lle, ~ gdy wszystko bylo już go-
,rzecIY. _ _ . zwane .amty"), w których l/S lub 1/1 część mie. towe, rząd angl6lskl dal mu do rozporządzenia. 

'

(b) RewlzJ- I. aresztowania. Agenci wydzlal~ szka.ńeów stanowią zorO'anizowani abstvnenci a ?kr~t przewozowy. W towarzy~tlVie przyjaciela 
ledczego ares:&towah bandę złodziei, którzy operowali' . o . ' l WlerneO'o l ' li. . l r prleważ\lle na zgłerskich l pabianickich tramwall\ch. W' nIektórych okolICach można jechać milami nie ..0 ~ uz~cego, W!J6C la Fergusson do 

Złodzieje ci dzielili się lupem w mieszkaniu na Balu. ! napotyka.jąc ani jednego Izynlm; ludności bo~iem, Afryki. I dnIa 5 l,wletma 1862 r. wylądowa! 
łach, • • ! korzptając z wywalczonego prawa t. zw. "lokal- w Za.nzlbarze. .. 

(p) Pogo~O.le ratunkowe w ciągu ubi~glych : OpCyl", na mocy uchwal gminnych pozamykala Start balonem mlu.l Slę odbyć na wielkim, 
dwó~ dni. pomIędzy inDeml wzywano do nn.st~puJących szynki na zawsze. ~olnym. plaou. W cza~le przygotowau rozeszla 
Wypadkt~ólnemn oslabienlu uległo szeŚć osób z któ- I Coraz bardziej też uwydatniają się dziś zba- SIę. pO,mlę~zy. ludnością t~byl?zą wieść, że przy-
TYch dwie ~wlezlono do mieszkań, jedna, d~ szpitala wienne slmtki tej walki z alkoholem. Wzra.sta byli ~JeWlel'D1" kt6rzy mają. SIę wznieść w powie-
Aleksandra. • .. dobrobyt ludności, oświata ogólna w Norwegii trze ~ wykoGll.C n~pad na slollce i księżyc, czczo-

_ Na ul. WólC~8nsklel nr, 166 Ferdynand Cdl" ro , jest dziś bodaj największa w Europie zmnieJ'sza ne pl zez mUl'zynow, którzy zgromadzili się na-
botnik, lat 25. w bÓJ6e z towarzyszami uderzony nozem,' " , .'. " okolo plallu aieby z bro ia ' I . 1 ,l ., odniósł clężkllr l'anę lewego przedl'amlenlll odwieziono Się uatoullast mimo wzrostu luduoSCl 110$e zbro · .' . . u .• W ! ę lU In zesz WuZIC 
go do szpitala AleksandrA ~a ul. WolczaÓskiej nr, 110 dni i samobójstw, które w innych pańs twach bez- ;ZlO~OWI. Azeby U~l.lilląC, .konflll\t~ z ludnością, 
Relnhold Lange, ll\t 43, ma jster fabryczny, zostal na ustannie prawic i szybko wzrastaja. ~. i ergusson przelllosł Się na sąSiednią, nieza-
padnięty ! uderzony tęp sm narzędziem, o~nlósl zlama· Tak samo śmiertelność ludnoś'ct nor w sk" culeszkatą wyspę i tam, pośród huku dział okrę-
nie dolne; szczękI. Na ul. GubernatorskIej nr 35 Fr/m ' , . e lej towych wznió"I się b l W'l t ,. 
cllzkowl Karllkowsklemu, właśolcie l owl sklepiku, !t\'t U, zmUl~j,sza SIę stale, specyalnle oczywi&cie śrnier- trz a' \ k ~,. ~ a on, c l {Orlał w powie 
tona w bójce przecięln nożem I\rteryę u prawel rękI, telnosc wskutek alkoholu. Gdy bowiem jeszcze e n V!,SO OSCl 100) stop. 
w8kute}t uptyw~ krwi w Btanl~ groźnym odwie~lon,o g~ w roku 1875 na każde 1,000 osób 2,9 ulilierały Podroz odbywala się pośród bardzo pomyśl-
do ~z'pltalla Czelwone~o .Kkfzyza dNHR. ulicy CegIelnianej wskutek zatrncia alkoholem obecnie li"zba ta nych warulIków i balon dostał się trzecieO'o duia 
nr . ...., n ezna]omy CZLOWle napa l ersZt\ Welnkranca . t lk 075 ' v, po polu d ' l K I. '., '" tkacza, lat 30 I nożem zadal mu rany w twarz i czoło: wynOSI y o , , to znaczy zmniejszyła się , nlu (O azeu, waznel mlelscowości, odle· 

___ _ ona o 3/,. glej o 350 mIl geugraficznych od Zanzibaru. Pod-
,Ci~l<a'ye jest także, że równolegle z powyż. czas tej podróży mieli aeronauci tylko jeden wy-

ZABAWY. 
(f) .Leśniezówka". I tutaj jak na wszyst· 

kich wczorajszych zabawach początkowo pogoda 
dopisywała. Jednakże zabawa rozpoczęła się wca· 
le nie pięknie! Trupa p. Glogera wystawiła sta
rą znaną jednoaktową j{omedyę "Jeden z lias 
ożenió si~ , ~usi ~. Sztulca od samego początku l 
szła chwleJllle, lecz zupelnego doznała. fiaska \ 
z powodu gry panny Kozerskiej w roli ZOgi. ( 

Panua Kozet'slta bardzo rzadko występuje na 
acenie, iest z nią nieobyta-io lzecz na amator
skich przedstawieniach spoty1<ana często. Lecz 
ma ona wadę, którą cllyba dopiero upływ dluż· 
~ze~o czasu zdoła wykorzeniĆ - niepohamowany 
smlech. l wczoraj zanosząc się od śmiechu kwa
dr~ns blisko, w miejscu niewlaściwem, doprowa
dZl,t~ do teąo, że reszta grających musiała sta· 
nfl:c l czelca,e, aż atak przeminie. 
, Dalsze popisy kabaretowe wypadły udatnie, 
Jeno p. Reden zno\\"u leHo przebrał miarkę· 

Des~cz spowodowal wprawdzie przerwę cllwi
lową w srodku bardzo ladnych popisów muzy
kalnych, ale później je nkończono. 

Wreszcie okolo godz. pól do lO-ej z al\Ończo-
no zabawę jednoaktówila. Sz!l.ot.la w(J:Sów" bar-
dzo ładnie traktowaną. - " . l 

ZapOWIedZiane faj erwprki i ognie bengal skie, 
z.powodu de~ z c7.u, lctóry zac7~1 hopio na nowo, 
nIe, udały Się. W ogrodzie bylo okolo dwóch 
tysIęcy osób. 
. (f) Zabaw~ Stow. ogrodni!rów w parlm Geh 

lIga przy, ul. Zelazl1ej zaczęła się bardzo ładUJe. 
Wpra.wdzle wkrótce,{lo rozpoczęciu rozwarly sig 

szeml zJa Wls~ami, zau ważono tak~~ z o~azyi po pa~ek, G~y Fer~~sson. zlago,dzii płomień, ntrzy-
boru relcrutow, ze wzrost ludnoscl ZWiększa się mUJący, gaz w plęznoscl, ktora przez to zmniej-
systematycznie; wiadomo zaś, że alkohol wllływa ; szyla, ~I~, balo~ opadł i bujal nad iiemią nu wy
na zmniejtlzanie si~ wzrostu. l soko~c! 300 ,stop. Kolo mieJSCowości Kuola mle

szlwncY,wśrod ?krzyl,ó"! grozy i trwogi wybiegli 
w polu I zaczęlI strzelac do balollu. Wtetl v Fer-

Z WARSZAWY ł g.usson podsycił płomień i baloiljakstrzala"llDlósl 
• SIę W górę, ~lynąc po na~ głowami zdumionego 

.. Pogrzeb ś. p Kaszewsldego. tłumu., . "ł! Kaz,eh. postanowlQno wylądować. Tutaj 
W niedzielę o godz. pór do 11 rano, w dol- ludnosc ~naczeJ SIę zachowata, Gdy balon opadł 

nym kościele św. Krzyża odprawioue zostało na. trnm runął n.a kolana i wyciągnął ręce do nieba: 
bożeństwo żalobnę za Kazimierza Kaszewskiego. Jeden z. męzczyz.o, widOCZnie kaptan, wystąpił 

Na trumnie widnialy wspaniale wieńce z na- ; z .tłn~u I wygł~slł przemowę, a Fergus~on odpo· 
st~pu)ąllemi napisa~i: ,Wychowańcy szkoły' głów- t wlędzlal arabslnrID pozdrowienielU. 
neJ - sek retarzowl rady ogólne]». "Członkowie l " Wted~ kapłan zabral powtóruie glos I mó-
władz Towarzystwa kredytowego m, Wal'szawy" wI1: .• Taklego szczęścia kraj nigdy nie zaznał 
.Bylemu czlonk~wi radY,n~iejs~iej ,warszawskiej"':' Boglll~ często. SP?czJ;wal~ na szczycie owej góry; 
od Stowar:,yszenla wlasclcleh llIeruchomości m. ~le. ~lgdy , me zJ~wlla SIę wo duie, gdy sZońce 
Warsza~y, "Swemu czlon.kowi honorowemu _ SWlecl. Nigdy ma zn~ży.ła się do nas, nigdy jej 
~a8a. Literacka ", "Wzorowl krytyków polskich" syn do nas !Ile przemowll". 
l w. I. . ' . MUl'zym ,sądzili,. Że mają przed sobą księżyc, 

.P()grz~b lOZpOCZą~ Się o g. 6 po pol. WZlI~1 a Ferguson nie rOZWiał tego zdania. W tonie la. 
w ~lm UdZI~l parotySIęczny .z~stęy, p~bliczności, skawym odpa,rl: ,,':l'yl~o raz na tysiąc lat bogini 
zlozyn,Y ,zaro.wno ~,przedstawIClell sw lata nauko- ~all~a schodZI na. ZIemH}, ażeby uslyszeć życzenia 
wo-pls.ml.enn}czego l peda~ogłi)znego ,jak i z przed . l~dzl. Ty~ r,aze~ wyb,raIa jako miejsce pobytu 
stawlcwh. k~l obywatelslnch m. ~arszawy. ~az~h, !ezell ffileszk.ancy ,tego mają jakie ży-

, KonuaU pogrzebowy yr~wadz.ll, wasystencyi czeUla, nlecbaJ. ~vypowI6~Zą Je ,bez obawy". Ka-
~wocll al~fIlUów, ks. 031llskl, wIkarynsz parafii plan P? l<rótkIeJ naradZie Z wlf>ruymi ouparl że 
sw. Krzyza. ludnośc ~a tylko jedno życzenie. Sultan ~\Vej 

, ZwłokI zrożono na Powązkach w grobie f O, kram! lezy od?~wna cbory i nie może, pomimo 
cJzlDl1ym. mod.low ludnosCl. odzyskać zdrowia. Fergussou 

~ wyslad! z łod~1 l "! otoczeniu tłumu udat się do 
ł pala~u sul.tana, ktor! tymllzas~IU dowiedział się 

o przybycIU na ZiemIę wyslanml\R księiyca. Syn 



~ 149 ROZWOJ. - Poniedzlalek, dnia 411pca l!łlG r. 

=~~~=====~====~~~~::=d:==~===========--'----' ;- ~ 

sułtana wys~edl naprzeciw Fergussona i rzucił pierwsze miejsce jako powiernil{ króla z ajmował szpiegostwo Japonii wgranioach Rosyi. poprze-
mu się do stóp, Fergusson ujrzał przed sobą sir Ern6st Cassel. dzające wybuch wojuy rosyjsko· japońskiej. 
w pięlHlym gaju palac sultana, otoczony niezli- Przed dwoma Jaty podziwiano w jednej z ga- - Glówny zarząd do spraw pralowych po-
czonemi strażami. Wprowadzony do palat:u, mu- leryj londyńskich utwory angięlskiego karykatu- lecH slcoJlfiskowaó M 13 dzionnika "KurikkaW, wy
sial najpierw przejść przez harem, w którym ko- rzysty Maksa Beerbobma. Jedna z tych jraryka- chodzącego w Helsingforsie, w którym dopuszczo
biety, leząoe na ma~ach, palily fajkę, a wesole tor wyrażala myśl ba.rdzo szyderczą, przedsta- no si~ obrazy Majestatu. 
icb twarze wcale nie zdradzaly zmartwienia z po· wiala bowiem Brytanię, klę(IZąClą U nóg nadęt~go _ Z zezwolenia Najwyższego prezes rady 
wodu oboreby snltana. Tylko sześć kobiet, sie· pyszałka i całującą pokornie rękę, którą on z ge· ministrów; minister spraw wewnętrznych se1\re
dzących na uboczu. bylo pogrą.żonych w żałobie, stem dobroozyńoy lm niej wyciągną!· Tym, przed tan stanu Stolypill dziś w y jechał na czas jakiś 
Mialy one w razie śmierci BuZtana dostać si~ ży- Jct6rym potężna władczyni mórz się lc~rzyl~, ~ył z Petersburga, zatrzymując przy sobie ogólne 
wcem do jego grobu, ażeby go zabawiać na dru· finansista sir Ernest Cassel. Było to Istotllle Je- kierownictwo sprawami. Prezesowi rady mini
gim świecie... dnym z zadziwiających objawów ubiegłego pano· strów towarzyszy pelniący obowiązki sekretarza 

Przybywszy do pokoju, w l{tórym leżal chory, wania, że ten przybysz, którego obywatelstwo przy ministrze, urzędnik do poszczególnych po
ujrzał nasz aeronauta sułtana, ;~zciągniętego na angielskie jest niebardzo starej daty, na dworze ruczeń Ja,blonslcij. 
kosztowneru łożu bez przytomnoscI. Był to czło- władcy wielkobrytańskiegO' większy wpływ wy- _ Austrya i Niemcy nie zostały zaproszone 
wiek liczący okol o 40 lat życia, który widocznie wiera.1, niż jaldś minister wielkobrytański lub na narady w sprawie Krety. 
zbyt I często zaglądał do haremu i butelki. Fer· przedstawiciel wysokiej arystokracyj, Z wyjąt- _ Redaktor wychodząaego w Stutgardzie 
gusson podsunal choremu jaldś środek pod nos Idem pewnej damy z arystoln:acyi, osoby nad- "Beobaohtel'a" dr. Rebins, poświęcił polityce ~n
i sułtan odzysk'al przytomność. Odezwaly się glo- zwyczajnej piękności, która iednak w osta.tnioh typolskiej w Prusach dwa nowe artykuły, zawle. 
śne okrzyki radości, Fergusson zawolał tonem latach dla pewnej drobnej niedyskrecyi popadIa. rające wniosld ogólne streszczonych już pop rze~ 
uroczystym: "Będziesz uzdrowiony z twoich cier, w nielaskę, nie bylo za ery Edwarda nikogo, kt6· dnio wrażeń, ze znan9j wycieozki "informacyjnej- ' 
pień" 1 Wszy.oy dzi~kowali oudownemu synO\~l ryby był tak zadanym i do wszelkich tajemnIc w Poznańskie, urządzonej przez komisyę koloni
bogini księżyca, ale Fergusson myillal rozpao~ll- dopu~zc~any~ dorado!} Jego. wjelkobrytańskiej I zacY.lną głównie dla posłów i dziennikarzy z po
wie o powrooie. Zbliżał 8i~ wieczór i prawdZIWy MOŚCI, Jak sIr Ernest Cassel .1 '! takim litop~iu, . ludniowych niemiec, 
księżyc na niebie mógł mu wyplatać złośliwego jak on, za.znacz~l s~ą ,0SOblstOSĆ ,we wBzellt!ch ! W stosunku rzędu pruskiego do pOla.k?", _ 
figla a nawa' spowodować kataatrofę· Wreszcie, sprawach dwor~klCh I pa.n~twowych, Jakot~ż w zy- : pisze między innemi Hebina _ powtarza ~lę st~- , 
Fergusson wydostał się z pataclI 1 pospieszyl do i elU ~owarzysl{lem na]wyzszych, k6~, SCIsle sto- , ra historya, że Prusy umieją. zjed~yw:ac SO?I6 
balonu. Przybywszy na miejsce, czemprędzej z~- , StlnkI. Cassela z Edwardem datUJą .Slę z tego oza- ; tylko wrogów, Podobne doświadczenie ~ut OSlą~ 
braI się do dalszej podróży. Balon wzni6sł SlE} su, kIedy to, Casael p~zy wstąpIe.nlU. Edwa~~a n~ ': gnięto na wkres8.0h P?lnocnych" z du~czykaml 
lV powietrze, i w kilkanalcie minut później tu- tron zaplacIl wszystkie prz~z kSI.~cla. Wala o~g~ i i na (kresach zaohodmch, _ w Alzacyl. . 
bylcy ujrzeli n ... niable tarczę księżyea. Aero· na przyszly ,tytuł kr6la.wskI zacuągnH~te dlug~ l I W konlduzyi autor pisze: «koszty polityki 
Dauci usłyszeli wśoiekly ryk, a następnie ujrzeli , w ten. ~posob os:częd~ll .mon.arsze upokorzen.la, , autypolskiej wynoszą dotychczas 950,~OO,OOO !Da .. ' 
tlum, pędzący iladem balonu. Ale aeronauci pIy- I a z mJnls,trów zdJął DI~zm:erme, prz!~ry obowy\- l rek, t. j. prawie miljard. Ze litanowIska polI~y
nęli bezpieoznie na falach lekldego wiatru. j zek pubhcznego omaWIama krolewskl?~ .dlug0'Y' t oznego właśnie stosunki na kresach wschodnich 

Nie bez drobnych przygód, ale szczęśliwie j ,Na dworze nowe,go wladcy cfinanslscl> zDaJ~ I wskaZUją z druzgoczącą silą , że równe pra'!8. .ilą 
odbywal:a się dalsz& podró~ czternastomllowa, ' dą SIę na sza~ym ko~cn, Jerzy V .woll prze~Jwac , konieczne dla wszystkich. Stousnkom rosYJslum 
W trzecim tygodniu znaleili się aeronauoi nad w towarzystwIe l,udzl czynu" tak Jak lord KItche· należy u nas raz nareszcie połoiyć kres. Jed
jeziorem Czad i nad Nigrem, a w dwa łygodnie ner. Od lat kroI utrzymuJe serdeczne stosunki nem słowem po winno się wstą.pić na drogę kul
później znaleźli się ud Senegalem. Tutaj zaczął prz:yjacielsltie z wojowniczym, dumnym, często \ tnralnego i 'politycznego postępu. To będzie naj-
ich prześladować zawistny los. Gwałtowne bu- nieugiętym.." Iwym uporze lordem Karolem Be- lepsze rozwiązanie kwestyi polskiej. 
rze w wJższych s~refaoh powietrza zmusiły Fer' : resforde.m, Król 8~lania ~ię wog61~ ~a!dzo d? l _ Korespondent "Birż. Wiedom, • mlał mo~. 
gussona do nizldego lotu i to w czasie, gdy ae- I wszystkICh. orędowDlk.6w. wl~1~obrJta~9kIeJ p~tęgl ność podczas uroozystości finlandzkioh zetknąe SIę 
ronauci przybyli w okolice uad prawym brzegiem na morzu l wyzna.wcl)w IdeI Imperyal1styczne.J: l z talmanem sejmu Swinhuwudem. 
Senegalu, zamieszkale przez krwiożercze ple- J Jaż to ,samo, że m.arkiz i markiza of RJpon i Na zapytanie koresponden~a, c,o myśli o prz;y
miona talibas6w. Ujrzawszy balon, taliba.sowie zal,mą wybJtnA st.anowlska na n~wym dworze, jętym przez ra:!ę pań~twa proJe~cI7' t~l~~n o~
konno pędZlli za nim i zasypywali go strzalami. śWladcz'y, wy~owm8 o (Oczyszcze~l}l:' atmos~ery powiedział: Oozekiwalismy tego l wIedzIelIImy, ze, 
Z początku nie mogli balonowi wyrządzió za.dnej dworskieJ, klore. ma rych10 n~stąpJC, Za poprze- Rada państwa i Duma pl'zyjmą projekt, ale na,z(J 
szkody, Przez trzy dni i trzy noce aeronauci dn~ego .panowama obl'aca~y SIę w kolach dwor- !tanowisko wobec projektu nie ulegnie zmianie. 
plynęli bez przerwy, nie mogąc wylądować. slmh lllekt6re ele~enty Dleba~dz~ szanowane. Za Dla nas nie będzie on prawem i wszystko co zo
Wreszcie w 47 dniu od początku podróży posta· obec~ego, panowallla zabrakme .HJ~ podsta~y do stanie wydane na jego podstawie, nie będzie nas 
nowił Fel'gusson wylądowac, sądzil bowiem, że wywIerama wpływu, Jerzy V l Jego malzonka obowiązywalo. 
pościg ustal. Wylą1owano rzeczywiście na wy· nie są bynajmniej .prz,yi~źnie. u~pos.obie~i ~zglęw _ W jakiż spos6b Finlandya obroni swój 
lIokiej polanie leśnej. Pierwsze promienie słoń· dem owej hulaszczej klIkI, ktore.J na)wybltmeJszy- punkt widzenia? 
ca rozjaśniły horyzont, gdy podróżnicy usłyszeli mi przedstawicielami są mrs, Willie Jal!les i Geor- _ Możemy uczynić tylko to, co czynimy. 
dziwny szmer, który się stawał coraz glośniej- ge Keppel. Para .królewska otoczy SIę. zapewne Pracować i pracować nai rozwojem kulturalnym, 
szym, a równoczośnie zaczęly wznosić się klęby lwlem osób ,Powaznych; pra:vdo~odobme odegra Wiemy, że ehcą nam zadać cios śmiertelny i dla
czarnego dymu. Nie uleg'alo wątpliwości że ta· w przpzlośCI na dworze anglelsklm zua,czną rolE.) tęgo nie możemy go oczekiwać ze zlożonemi ~ę
libasowie. odkrywszy miejsce pobylU aeronautów, kolo mtelektualoe, któremu przew?dmczą ,Ia~y kami. Wszystko co jest w naszej mocy, POWlll
chcieli ich spalić. S~tto~ i mrs. Asquith; 1~r610wa ?O~l~m. znajdUje j niśmy uczynić, ;by stanąć w obronie swej kut-

Z trudem uruchomiono balon, który jednakże wlellne upodobame w żaJęclach hteraclUllh. tury i swego prawa_ 
bardzo powoli i ruohem nieregularnym wznosi się 
w powietrze_ Był widocznie uszkodzony. Tali
basowie spostr~egli zapewne tę okoliczność. 

Natychmiast pomknęło za baJonem trzydziestn 
Ostatnia poczta; 

jeźdźców, zasy,pując go strzałami. Jedna z kul ." " h db . 
uszkodziła powlokę i balon zaczął opadać. -:- K,ongres narollow UCISm?~yc o y,wa "Się I T E LE G R A MY. 

Bylo to dnia 25 maja 1862 r, Na prośbę dr. obecme-J.ak o tern donoszą "BnzewYJa WIad. -
F \ 'l w LondYDle. 

ergussona sp aano szczego y przymusowego wy~ W k . t b'o ud 'al rzedstawiciele . Sandomierz, 3 lipca (wl), Dziś odbył się 
Il}dowania i opisano stan balonu, który popłyną! '" ~ngresle ym l ~~ l z~ . PG . P . , . lll'oczysty ingres do katedry tutejszaj Dowego 
z wodą. Dokument ten podpisali jako świadko- Indyl, ~~lptU, ~aroklca, In an yl, ruzyl, ersyl, biskupa dyecezyi sandomierskiej ks. Maryana 
wie Dufl'aisse, podporucznik pie~hoty okrętowej, , Irlandyl I Polsln: . 
Radounet, chorąży marynarki, tudzieź Durais, !' - ~ ,Kan~eI do~~s,zą: Opozycya postanow~ła 1 Ryxa. 
sierżant. Dnia 20 czerwca 1862 przybyli po- Jednoglosn.Je llJ?d~PUSCIC d~ powrotu ~u~ulma~ow Lwów, 3 lipca (Wl.) Na podstawie danych 
dróżnicv do Londynu. Dr. Fergusson dal opis , bez, ,ZObO'Wląz.,allla lCJ,l do zlozema przysIęg,1 na wJer- faktycznych udowodniono, że sprawcami zajścia 

J k ó l dt I a w uniwersatecie byli rusini. Oui to przygotowali tej podróży na pOSIedzeniu londyńskiego Towa- l n?so. r tOWI grec oemu, a na o ~vyrazl a pr g- awantury zbroJ'ne i oni to strzelali do polaków 
rzystwa gleograficznego.i otrzymal w nagrodę ' DleDIe, ~by zap~owadz?no ponowme dotychczaso~ 
złoty medal. wą komIsyę zWlerzchmczą. I z brauningów . 

• l _ Korespondent petersburskiej gazety .Glo- ! Urzędownie stwierdzono, że polacy nie strze· 
I be" donosi, że śledztwo w sprawie barona Stern. ! lali wcale, że wszystkie stt'zaIy padly ze strony 
, : rusi1l6w. 

Dwo'r anU-lnl'k-1 la Edwarda VII 1° Jerl"gO V berga wykazuje coraz więcej faktów potwierdza- Aresztowano 127 rusinow, pomiędzy nimi 8 
~ ~ U U ~. jących istnienie w Petersburgu rozl.eglej, o::gani: teologów 80 prawllil<ów i stutientów z wydziału 

zacyi szpiegowskiej na rzecz Austryl. DZIęki swej filozoficz'neoCJ'o, 32 maturzyst6w szk6l średnich i 
zręczności i stanowisku, glównie zaś hojności w 

o otoczeniu króla Edwarda j upodobaniaoh 
towarzyskich króla, Jerzego podaj e jeden z lco
respondentów londyńskich szczególy następujące: 

"KróJ Edward utrzymywał nader przyjazne 
stosunIci z przedstaw icielami świata finansowego, 
Do bardzo uprZyWIlejowanej grupy finansistów , 
obracających się w kolach dworsk ich, należeli 
sir Ernest Cussel. mi'. Leopold de Rvtschild, mt', 
Artur Sassou, sir Thomas LiptOlł i inni mężowie 
w podobnym stylu. Z nich wszystkich Jednak 

l S b d l ł 17 osób postl'olluych, , 
' opłacaniu tajemnic państwowyc l, tern erg z o a Swiadkowie siw'iel'dziU dotychozas, że udział 
wciągnąć w sferę swych afl' r ;ZPiegowskiCh ludzi, czynny w zaburzeniach bralo: dwóch teologów, 
mogących istotnie swojemi in ormacyami przyczy trzech stl1dentów z wydziału prawnego, czterech 
nic Rosyi wiele szkody. 

Gazeta dodaje 0(1 siebie komentarz, w ktO z wydz iall1 filozoficzlJego i jeden maturzysta.-
'I ' d . . k . , wszyscy rUdiul. 

rym podkres aJl}ll spora yczlIosc wy rywamll. 8Zp18- W mil'lscie panuje zupelny spokój. 
O'ow rosyjskich w AU 5tryi, zaznacza, że tego 1'0 
dza.lU fallty są zaWtize obJtlWelIi zaognionych po- Lwów, 3 lipca (\VI) Wykłady w uniwersy-
między są iadami stosunków, ktÓl'e przy lada oka- Lecie przerw ano, Odbywaj~ się jedynie promo-
zyi mogl\ uleuz zerwa.niu. Dowodem-llieslYchane Cle i egzamina. 



ROZWOJ. - Poniedziałek, dnia. 4 UpiłA 1919 r. 

--_ . .:..:-===:::::::::::================================:::::::::1 
L wbw, 3 lipca. (Wf.) Areszto wanych w \Jni- \ ~_%l!i"i\f.ił.wliiwiiiali""'ii""iij&dl@Mf\ •• ""fi._lItwm;lmW*_rp_!"ft1_i!l .... il ________ lEfrm-_"~. 

wersytecie 132 rusinów odesJano do więzienia. l!jf:.I .. · W dniu 5 Lipca r. b. to jest we wtorek, iako w ł.-tą rocznicQ zgonu nieodłalowallej 
Polaka nie aresztowano żadnego, bo przy ża-
dnym nie znaleziono broni, ani jednego nie ob. Ś. t p. 

Stwierdzono urzędownie, że stroną prowoku, . cnążyly zeznania świadków. NYNY GAJE ICZOWEJ 
jącą byli wyl:ącznie rusini, że sLrzelali tylko ru ' I· . 
sini i że cale zajście bylo z góry przygotowane. 

Kraków, 3 czerwca. (Wt) Na obchód rccznl- ' odprawionem zostanie w kości81e św. Józefa, przy ulicy Ogrodowej, o godzinie 10 ej rano, nabo-
cy zwycięstwa Grunwaldzkiego przybędzie wielu ż6ństwo żałobne, na które życzliwych zaprasza 
włościan, a. mianowicie o~olo 20 tysięcy- Tyle 12376-2 III Ą Ż. I 
zgłoszeń nadeszło do kolmtetn ul'z~dzaJącego ob· I ul-d !P **W'AbW't'~I!III..iY~~ 4& ilffiiii!!ł • M rp' I" '&!Io 

ch6d. \ ~~~_ i rem na pierwszych konkursach awiatycznych, 
Ignaqy Paderewsld oczekiwany jest w d. 11 Dnia 5 lipca 1910 r., w& wtorek, jako w 7-ą \. awiator Wachter spadł z wvsokości 160 metrów 

b. m. bolesną rocznicę śmlorci " 
Lwów, 3 lipca. (Wt) Po pierwszęm przeslu- ś. t p. i zabił się na miejscu. 

Clhaniu wypuszczono dot~d czterdziestu liillm z po- ftanl·fłam!! i t:Llmn-PRUfKlEfiO Berlin, 4 lipca. (Wl.) Prasa niemiecka podno-
śród aresztowanych studentów na wolną stopę· ~ ~ nu LL .11i ~ si ogromną wrzawę, z powodu bOJ'kotu okrAtu 
. Berlin, 3 lipca. (Wf.) Wedle doniesień dzien- odbędzla się Msw sw. w kościele św. Krtyża.," .. 
niltów, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że o godz. 9 rano, na które zlIprasza wszystkich gJ'eckiego, na którym znajdował sil} transport 
Czarnogóra. 13 sier. pnia, w dzień j'ubilouszu rzn- krewnych, zn"jomych i przyjacIół zmarłego drzowa jednego z kupców niemieckich. Ambasa-

.. . 2394, Żona. 
dów księcia, ogloszona będzie królestwem. t, "$MI MMi§D't'iWt'/iU!!!i:m .... BiM\i,ji!'_ dor niemiecld zainterpelował .w tej. sprawie rząd 

Oetynia, a lipca (wl). Żolnierze tureccy przy j . • • • ',' , turecki. 
śeiganiu serbskich notablQw wtargnęli na czarno- , pomiędzy, wOJslnem tureckl~ a .alba~,"zykaml~ na 
górskie terytol'ynm. Rzad Czarnej Góry zalozyl l c~ele _klólych byl Jusu.f.b~J. Ob:e strony pOUlosly , New·York, 4 lipca. (WI.) Znany awia~or ame
z tego powodu protest vj Konstantynopolu. • wwlkle straty .. Z Dybm I l~ostl',faru wysla~o na , l'ykański Brookin (?), dokonał wozoraj wzlotu z po-

Wiodeń, 3 lipca (w1). W ministecyum komu· ; pomoc 2 ?atahony. W. Dybr: dz~ala sąd wOjenny . ciskami wybuchowe mi. Z wysokości 250 metrów 
Ilikacyi odbywaly siA nariJ.dy z przedstawici0lami "j l odsznkUJe wedlug SpiSU 160 osob., . I 

.. Montreal :3 lipca (W') Na granICy Kanody rzucal J'e na specyalnie wzniesione domy muro· rosyjskiego ministery11m komunikacyi. Z obu stron I . , .'. ł.,. .... 
wsl,o,zywano na konieczność zmniejszenia pasz- I ~ Stano.w ZJed~oczon~ch szerzy 8J~ olblzym\ po- , waDa i wszystkie pociski trafiały do celu. Bndy-
portowych formalności celnych na granicy rosyj. : zar laso~v. . O Ile o.b.lIczpno. stra,ty wyn?szą: do· \ nek ulegl zupelnemu zniszczeniu. Znawcy woj
sko-austryackiej. W sprawie ,tej oba rządy za- i tychczail klIka mll1onow dolaro~v. , Wiele .osad \ sltowi uważają ten eksperyment Za bardzo po-
mierzają: wystąpić z konkretnemi wnioskami. i spa.lonych d? szcz.ętu. W plomIenIach zglllęly 11 myślny. 

Następnie obradowano też nad przejrzeniem: podobno setki ludZI. _ 
rozkładu pociągów na pogranicznych kolejach Z ostatniej ch_iii. ei_ !!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!;!!l!I 
allstryackich i rosyjskich, jak również i nad spra- SPOSTRZEZENIA. METEOROLOGICZNE 
wą taryfową. Londyn, 4 lipca. (Wl.) Związek niemiecki 

Rzym, 3 lipca (wl). Wskutek zaproszenia I tDeutschland, wystosował do ra.dy pruskich mi
króla Wiktora Emanuela, cesarz Wilhelm gapo· : nistrów podanie, w którem domaga się, aby w od
wiedzial swój przyjazd na uroczy3tości odslonię- l powiedzi na poniżające niemców uroczystości pol. 
cia pomnika luóla Humberta. 

Stac!ji cent1'alnej K. E. Ł. 

Toruń, 3 lipca (\fI). Z powodu obawy za. i ski e, zastosowano 15 Iipoa pi6rwsz~ wywlar;;zcze-
wleczenia. cholery w miejscowości Stillno w ob- : nie i ogloszono tego dnia projekt nowej ustawy 
wodzie toruńsltim otwarto st<IC.yę dla przeprowa l parcelacyjnej dla prowincyj wschodnich dalej 
dzunia lcwa.ra~tauny. OrganizacY1J: stacyi zarzą " aby, we wszystkich szkolach, przy nauce 'hi$toryi: 

raryi, 3 lipea. (Wl.) "Herald" donosi: Z po-; ItW.ę g~unwa ~·i.ą pos ·~wl.ono w OS.Wl~t e~lU ~ ~ 
dza oficer saDltarny. j b' Id l t' , . I . d \ 

wodu. z.ami~rz~nej anek~ri Korei .przez Jap?nię, ; powIadaJącem Interesom l godnoścI D1omleckleJ. 
załogi J.apo!l~kle w ~onn zna~zUle w~mOCnl?no. ! BerHn, 4 lipca (W1.). W wyprawie przy go
Japoflsk~ mInIster wOjny wYJ~dZ\t1 w dum 15 lIpca towawczej Zeppelina do biegunlt pólnocneClo bie-
do KoreJ, w cel~ konf6rOWal1Ja z dotychczasowym. . l ..' 0. 

cesarzem koreanskim. I ze udzla ks. Henryk piuskI, ktory w JJechal 
SalonikI, 3 lipca. (Wt) W okc,licy wsi Ka- w tym celu na Szpicberg. 

!issy, w pobiiiu rzeki, naatąpHa bitwa lrrwawa Paryi, 4 lipca (Wł.). Wczoraj !lad wieczo-
p>s. -

-
Data. 

2(VII 1 pp. 

2;VII 9 w. 
aNIl 7 r. 

a/VI 1 pp. 

3/VI ~ w. 
MY! 7 r. 

= 
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en 

742.' 1+ ,9.6 ( 61 I Pd Z, 
Z dnia 2(VII 
Temp era t tU'/\ 

743.1 \+15.3 82 Pd ił malt.+2.1.8' U. 

7~O.2 +16.1 65 \ Pd W 3 mtn.+9.0' 0. 
Opądu 0.0 

I 739.0 1+17.3 51 I Pd W3 
7. dnia 3/VJl 

Temperatura 
7392 +14.2 91 I Pn Z 3 max.+24.3° C. 

737.2 +13.2 96
1 

Pll 3 mln.+ 10 6° C. 
Opadu 5.5 

Zarząd Łódzkiego Gniazda I 
Towarzyst\va Opieki nad Dziećmi 

Nuwo otworzony 
hani:or służb!,! 

poleca sIę Szanownej kHon tell. 

Do SZ~Oł.Y i na KURSY 
IPRZEMYS,LOWO-RĘK:ODZIELrI.CZEJ 

I 

l składa serdeczne podziękowanie niżej wymienionym łaskawym oiiu~ 
rodawcom za nadesłane lI) roka biezącym ofiary w got6wce i nata~ 
rze: W. pp. Leonhard - fara węgli,1\.. 1\.arich - 65 pary pończoch, 
K. Eiseri - fara węgli, K. Szteinert - fara węgli, K. Grodzicki - i 
50 rb., Kolo dramatyczne "Jedność" w Zgierza - 8 rb., W. pp. Rot~ 
hert - 10 rb.; Konarzewska - 4 rb., ks. Szmidel - 15 rb., Geyero~ 
111a - 25 rb., Berlach - 10 rb. 50 kop., Zgromadzenie majstró\11 
Yryzyer6w - 10 1'1>., Htlbner - 5 rb., Karscy - 5 rb., Korewa -

Piotrkowska lA 7. 
2207-3-2 

A. TUCHOLSKIEGO 
przy Łódzkiem Tow. PożyozkGwo.O.zcz~dnośo;owel'ft 
zapIs kandydatów 1 kandydata\( przyjmllje,orall bltż3zych Informacyl 

St d · udzlel!\ kancelarya Szkoły w Łodzi, przy ulicy S·go Andrzeja, U nI e domu .oM! 58. m. 33. 
• ...... • LekcyCt wskacyjne w celu przygotowanIa do egzaminów _ 

ar.ezVJs ... 18 I zwyozaJnę I'oznoezęte. 2396-3-1 
budllję bez względu na glębo k ość ~~' j;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_.;;_;;;; 

h:~~:nl~:.~~;;.;n~~;l~~:: r"'S~zko;aiDfW'MNrywa' {naW • sZULCA 
RZĄDCA chrzesclJanln, mĄ· t r I 

Jący pozwolenie Wille_rot .Ni 14. 
policyi, pragnIe przyjąć zarząd 
dome.m lub prowadzenie ksiąśek 
meldunkowyoh. _ Łaskawe ofsr 
ty pod "Rządca" wadmiulstrilcyi 
_Rozwoju~. 238iHl-l 

Lakcye wakacyjne rozpoczną się dnia l-go lipca n. st. 
Z początkiem lipca szkob. przeniesioną zostll.je 

3 rb., Balie - 10 rb., Bank He.ndlo\1lY - 50 rb., l'lajstrowie cecha 
malarskiego - 5 rb., IHe Towarzystwo Pozyezkoi.\10 ... 0szczędnośeio~ 
we - 88 rb. 51 kop., Spółka ziemian łęczyckich - 25 rb., p. Kap ... 
czyk - :5 rb., Towarzystwo Rzemieślnicze Pozyczkowo ... OszczędnoH 

ściowe - 50 rb., II ... gie Tow. Pożyczkowo,.,Oszczędnościowe - 75 rb., 
p. OrszaJak - :; rb., p. SzeIner - 2 pary kaloszy, p. Lembke - : 
znalezione 2 rb. 70 kop.; Urzędnicy poczty i telegrafu - 11 rb. 55 k., ' 
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu HandlowoHPnemysłowe - 97 rb. I 
15 kop., p. Prądzyńska - 2 rb., p. Wierzbicka - 2 rb., Towarzystwo I 
Wzajemnego Kredy ta - 50 rb., a. takie I\dministracyom "Karyera 
Łódzkiego" i ~Rozwoja" za la.skawe przyjmowanie oBar dla Gniazda'j Oddam w dzierżawę 
_________________ .-;;Z5~-9...;..8><...;..1 ZAJAZD 

17 111 '1ałrłg d nanto1lTV ~pn' QKI' . ~17 m~;l~~P:~~~i'c:m~~~~~~t:~: 

na ul. Piotrkowską N!! 121. 2258 

4fM"WCMJNSitHM'EWSE'WHM • 

w SzkoBe 2 ... !dasowej prywatnej 

'-l . II l ił "J II li 11 I ~;!!~:.~~::ir.~{::J;~;fi',~ 
aryi Pruszyńskiej i Szpinerki 

JANA MIKDŁAJTYSA, Widze.ska 10Ga, 
lekcy e wakacyjne w celu przygotowania kandydató\v do egzami
I!1IÓW powakacyjnych trwają od godz:. 9 rano do 3 po pol. 

Nauh dla dzieci biedl1l'Yalb 0:1 godz. 3 do 6 ej po pol. 
Po wakacyach rozpoczną się lekcy-e w celu przygotowanIa kan

dydatów do egzaminów na 4-k!aaowe świadeotwa gim
nazyalne. 2?86-3-1 

~o ś. p. JULII JEZIERSKIEJ \ do ketmaszyn mQgą sIę zgłos!ć 
. do przędzlllni Haoblel'& Dombro- ~ ... 

w/l,-Łó,iź. ' 24,00-1 ~l&lIJL 1łiI> ...... C(Jłll1l.0 
K A ~11 E N N A NQ 10 ..... .qw,/f'M §"b"m ..... pp~ W pociągu Sieradz-Pabianice - portf~lp zawierający: 17 

zawladami/l. Sz. Rodziców 1 opiekunów, żo oprócz przedmiotów PratOllJniu Gorselóu; ~ rubli, weksel ~a 70 mbl! platny 10/8 :~910 r.,' ~ystawiOn! 
WChodzących w zakres nauk, z początkiem roku szkolnego wprawa- . . ,i , przez H KamIonka - Wars/,awa, mÓJ rosYJskI paszpon, 
dzone będą buchalterya, slojd I ćwiczenia cjelesne daWniej Il-hkol"Jewska 53 ~ 3 świadectwa na broll i różne kwity. Uczciwy znalazca 

OsobY Interesowana zglaszać sIę mogą na ulicę Pol:udnlową , NAT.~LII K~Ul1ERSUEJ 11 zechce gotówkę zatrzyll1ar. sobie jako nagrodę, a wszystkie 
li 6, mle~zkania 6 od god~iny U-ej rano do 2-eJ po południu. ! przYJmllJe POlbs;"alkunki, 'krePa8.rs"Cye. 6 ~ inne d r.l kumenty zwro' cić. Ostrle!!am I)rzed nabyciem weksltl. Egzaminy wstępne l poprł1w:kowe rozpoczną się 26 sierpnia. / o.. l\ u t 
Kurs nauk 1 września P. b. 2368-3-1 "':':_.;w;vw!.!~ a A @' m. . .~ 2s8i-3 Oito Reluaeh, Pabianice, uL Złota. 
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](g 4029. Obwieazczenie. 

DYREKCYA 
TD,arsyrlwa Ird~a'IED miast, Laul 

w zastosowaniu się do § 22 Ustawy, podaje do po
wszechnej wiadomości, iż zażą.dane zostały pożyczki na nie 
ruchomości: 

1) pod J"e 958N przy ul. Łowickiej, przez Antoniego 
Majewskiego' pierwotna Rub. 8,000; 

2) pod]G 821aaa przy ul. Dlugiej przez Tomasza 
Gustawa i Matyldę :nal.żonków Siedleckich, odnowiona z kon
wersyą Rub. 7,000 i dodatkowa z przeszacowania Rub. 
8,000; 

3) pod 1ii 1105 przy ulicy Widzewskiej, przez .Janida 
Szereszewskiego i Nuchima Spilfogla, pierwotna Rub. 40,000; 

4) pOd)j 792d przy ul. Pańskiej, przez Cale i Ryf
kę małżonków Chwat, pierwotna Rub. 30,000; 

5) pod xa 1098 przy ulicach Widzewskiej i Nawrot, 
przez Emanuela Meissnera, dodatkowa Rub. 28,000; 

6) pod ~ 1114c przy ulicy Składowej, przez Icka 
Joska i Esterę malżonków Maszlaoka, odnowiooa. z konwer
syą Rub. 8200 i dodatkowa Rub. 20,000; 

7) pod N2 840c przy ulicy Długiej, przez Gustawa 
Welke, odnowiona z konwersyą Rub. 18,000 i dodatkowa 
Rb. 12,000; 

8) pod xa 8 przy ul. Przejazd, przez StowarZlszenie 
Robotników Chrześcijan, pierwotna Rub. 22)000; 

Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu za.żądanych po
życzek stowarzyszeni zechc~ przedstawić Dyrekcyi w prze
ciągu dni 14 od daty wldrukowania. niniejszego obwiesz
czenia. 

Łódź, dnia 19 czerwoa (2 lipca) .1910 r. 22M -l 

SensacJjna nowośćl Zamiast złotego 
zegarka, koszt. 200 rb., proponujemy zegarek 
"SecesJa" fason. i \llytworn.nieust~p.złotemu 
Zeg. ten jest b. plasld, grab. rablasrebr.z prawdz. 
amer. now. złota; nie traci nigdy s\llego pierwot. 
wygląda, z wyclśn. oryg. rysunkami "kwiat6w~ 
(p. rys.). Zegarek "SecesJ'a" odznacza się 

. nadzwyczajną ścislością i wytwor.artyst. wykon., 
chód na kamieniach, nak:rf,;ca się raz na 4Q g. 
Cena zeg. otwartego rb. 3.75, 2 zeg. rb. 7.00. 
Zeg. kryty z :5 masywno kopertami - rb. 4.75. 
Taki sam damski zeg. rb. 4.75, kryty rb. 5.75. 

. Bezpłatnie dołllCZ. wytwor. łańcuch z nowo 
złota z breI. i zamsz. woreczkiem do zal>ezp.zeg. 

Wy syt zegar. wyregulowane do mInuty, z g\llaranc. 6 letn., za zalicz. 
poczt. i bez zadatku. I\.dres: Skład zegarków TMwa "Universal", 
Warszawa, Chłodna Nil 22-80. 1954-5 

Frontowe pokoje z wygodami 

D b D ł SZ O: a- l na plerwszem piętrze, umeblo re ne O o e ł I wana i bez mebli zaraz do wy-
• najęcia . Glównll 51. Wiadomość 

A'IA A A' Nowo-otwor~ony 'l· u stróża 4,130-2-2 
• •• kantor Bluzby, . Fortepiaulsta przyjmuje zamó

ulica Piotrkowska JU 7, poszu· 'j wlenlll 11a wloczorki i zabawy. 
kuje mamki do umieszczenIa na , Zastać można od godziny 10 r. 
dogodnych warunkach do domu i do 3 pop. Piotrkowska 192 m. 10 
chrzescljań!ktego, może być ze l 4174-3-1 
starszym pokarmom; oraz sa, go- -J:"'e-s"7t-z-a-r-nz=--l17"o-:"sp::""r--z-ed.::-=a:::n-=-la=-"u":'l'Z-I\-=' 
spodynie na wakujące pos&dy l dzenie Sklepowe I dwa stoly. 
z dobreml I dlugoletntemi :lwIa- Ullca Łowicka nr. fi na Szle. 
dectwllml, milej l sympatycznej zyngu. 4149--3-2 
powierzchownoścI. 4116-1 I Jest do oddania na wl:asnośc 
A Pokój umeblowany dla Intell- dziewczynka, nie chrzczona. 

• !lentne) osoby do wynajęcia. Ul. Wólczllńska 67. 4196 ' l 
Andrzeia 11 m. 14· 40192-2-1 ) Księgarnia Ludwika FIszera, 
Bilard kręglelkowy do sprzeda -· Piotrkowska 48, poszukuJe 

nia. Gubernatorska Jł 30, zaraz uC1.nll1, wladai~cego 3 iE}-
w pIwiarnI. 4181-6-1 zykam!, 1. wyksztlllceniem 4 kla -
czeladzIe stolarscy meblowi sowem. 4144-2-2 

potrzebni 81\ natychmiast. - M IIszyny SIngera używane sprze. 
LudWiki (Luizy) M ~9. U3Ó'2'2 daję. zl\mlenlam, kupujl) 01'IIZ 

C ztowiek uczcIwy w średnim przyjmuję do reperacyi. Tamże 
Wieku z dobreml świadectwa· p~trzebny jest uczen- Zaklad 

mi, poszukuje miejsca zakrystya· meChanIczny Kustrzyńsklego,!. ul 
na, lub do kantoru za woźnego. Aleislludryiska]fl 34 róg l"ran-
Oferty w A.dm. .Rozwoju~ pod clazkańsklej. 4169-3.-1 
lit. M. B. 4{J83-3-3 M!ody bandiowIec z wyższem 

Domek z 3 mleazl!anlllml do wyksztalcenłem poszukuje 
sprzed~nll\. KozIny, Wlodzl- zajęcia . Oferty pod "A B." do 

mierska }i 53 4129-3-2 Adm .• R<Jzwoiu". 4187-1 

Drzewo opatowe sprzedaje taniO Młody pan z zngranlcy pragnie 
Hole l Sp, Benedykta 88 brac lekeye rosyjskiego; po-

4,162-3-2 Siada JUŻ znaczne wladomoBcl. 
-D-l-"""'l,.-U-ct-zl-p-r-a-cy-n-ie-b-y-w-.":"ła-o-:-k-a. I Oferty z podanIem ceny pod ~T. 

zyał NowoŚĆ zal!raniczna. Kto ' A. 50· do A.dm . .. Rozwoju '. 4191 
chce mIeĆ przez kilka lat spokój M lOdy czlowiek, energiczny, 
z ubranIem nIech nnbędzle ma· - I wIad. S-ma językamI, przYJ-
teryal "Skóra angielska" 60 kop , mle posadę rządcy domu. ekspe
łokieć. UL Piotrkowska Nr. 69, . dyenta lub fakturzysty. Łaskawe 
mloszk. 55 3819-3-3 I oferty dla S. N. 723 w ~Rozwo-

D08WIl\ticzony kOl"tlpetytor przy_ O iu". 4077-3-2 
sposabla do wszystkich klas I M lody cdowlek z wyższem wy 

gimnazyum, oraz na świadectwa . ksztalceniem poszukuje ko-
WiadOmOŚĆ Dzielna 40, m. 1 od repetycyi . Oferty lIA.. B." w Adm. 
g. 7-S. 164,5 .Ro:nvoju". 1186-1 

Nauczycielka z patentem szkół potrzebna zdolna prasowaczkIl. 
początkowych, posz ukuje po- Długa },\ 77. ł'200-1 

sady od roku 8zk()lne~0 . Wlada- potrzebne zdolne p!\nny do szy-
mość: ullca Glówna 38 m. H,. ci" fartuchów. Nowe Choj ny 
-:::---,,--__ -:--_-,.....,-...;3;..::6...;..3-';-8--=1 ulica Marszałkowska JłI 22 dom 
QęOOl\ posznkuJe mleisca do 2 , P6wlowskisl(o. 4,175-2 - 1 

nje;U~I~j::~ec~~, o~~W~:!r!~~: ! p:-Z~::ik:~ 8~bcP~~! (~Od~Ji:a~g~~ 
Wiadomość Mlkołajewska 67 u " możnI!, na ulicy Przejazd 80 u 
D-rll Mittelstaedt!\. 4177-2-1 1 stróża. .4201-1 
OgrOdnik, żonaty, Jat 30, obe - 1 pies buldog ciemno-żółty, z ob-

znany dobrze w swoim fachu, ł cięteml uszami I długim o~o-
pragnie zmienić posadę w każ - I nem przybl~kal się. Prawy wła
dym czasie, może i za1'az. Adres: I śctclel może go odebrać za zwro
Staro Zau;ewska li 29, J. RoI, , tem kosztów. Ul. Kelma )& 18 
dlll ogrodnika.. 4153-2-2 l m 14 4197 1 
potrzebny uczeń do składu ap- l p' rzy'bląkala się BUK&, C9~-, 

tecznego. Ulica Przeiazd nr. 46. żółte, pod piersiami siwa. 
4066-3sp3 Prawy wlaśclclal moża oJebrać 

p'-a-ll-:-Ie-n-:"k-a-I-nt-e-:-u-ge-n-:-tn-II-z"':-q--C-:h-+k-:-I. ( za 'l:wrotem., kosztów: WIdzew, 
wykształceniem, z li -latnią I Szosa Roklclllska )ił 42 414,6 ·3·l 

prtlktyką robót kantorowych I za· " Rb 1800-1500 dO umieS.tCZellla 
rtlzem kasyerstwa. Na żądanIe na pierwszy numer hypotekl 
może dożyć !iwl:ldectwa. Poszu- f be~ towarzystwa' pośredniCY wy
kuje od 1 lipca odpOWiedniego .. lącz6nl. Juliusia nr 31 m. 9 
ku temu zajęci a. Zgloszenia pod I 4188-2 -1 
lit. J. P. w admlnistra!lyl .Roz
woju". 4081-3-3 

Potrzebnt stolarze na binte rO
boty. znaiący aię nn rysun

kach. Ulica Pańska Xl 68. 
4090-·3-3 

Sprzedam parę mlodych waln- . 
chów. Wiadomość Milsza 23. 

4170-3-1 

Sklepik ł budka z węglem zara1. 
do sprzedania WIlIdomość 

ulica Zglerska nr. HO róg Tep-

POkói z kuch ulą na l·!zem plf)- \ fera. 4178-1 
trze do wynajęCia od 1 lipca. SP d bIl d - Idk 

Wiadomość: Baluty, ul. Rejtera ~z:oŚ~anem~\na~f.amWiad:! 
17. u gospodllrza. 4082 - 3-3 I mość Piotrkowska nr. 228 m. 4, 
potrzebna zdolna prasowaczka. od ,:todzlny 7 wlecz. 4184--3-1 

PoludnIowa 30. 4087-3-3 Sklep do sprzedania bardzo ta~ 

Potrzebuje stróża trzeźwe~o z nlo, byleby zaraz. Ulica Za-
dobrem! świadectwamI. Wia- ,:tajnlkolVR]fI 5. 4031-3.-3 

domość: Nawrot ~ 12, od 9-12. i SłUChacz Szkoly Wawalberga I 
4093-3-3 I Rotwanda udziela korepetycyl, 

Potrzebna d w i e robotnice do I przygotowuje do szkól- Przejazd 
cwern-maszyn i jedna do trelb - nr. 82 Oferty uprasza składać 

maszyny I owóch chłopców od I w Admlnlstracyl "ROZWOjU." -pod 
lat 12 t11. Ceglelnfana 51 m. 41. .Mlclak~. 4199-6-1 
=-_-:--_---,,--_--:-_4.;..10-:-:5:.,.-...,.:.3-_8 : SPrzedam tanio BZaft sklepową 
pomleuczenle przy bezdllletnem \ i bufet . Wiadomość Karola li 

małżeństwie dla Inteligentne . I m. 27. ~139-!-2 
go meiezyzny do wynajęcIa za- I SPrzedam rower używany. Ba
raz. Przejazd 12 mieszko 14· luty, Zielona J'ł 26, str6t 
-=---:--.,... ____ ~4:..;;;1..:.03:..--.::.4--..:.3 wlkaże. łl64-2-2 
potrzebna zaraz zdolna panna Sprzedam pracownię damsklcu 

do kraWieczyzny, ul. Nowo· knpelnszy I bluzek damskich 

Zllglnęlo świadectwo od pasz-
portu na imię Aleksego 8,oż 

nieckiego, wydana z labrYki L. 
Grohmana. 4180 -2 - :1 
Z aglllęla .karta od paszportu, 

wydana I fabryki K. Griiniuga 
na imię Antoniny JUl'czyńskiej. 

4182-3-1 
Z aginęla karta od paszportu, 

wydana z fabryki Grohmana 
na lmle Go"tlieba Janotba. 

- 4183-3-1 
Z aginęZa karta od paszportu na 

Imię Georga Andre.iew~, wy
(jana z fabryki Grobmana 4074. 1 
zaglłlęła karta od paszportu. 

wydana z fabryki BIluera Dt'I 
Imię JM3 SzymańSkiego. 4 893'1 

Zaglnąl wId prUSki, wydany 
przez kODsulat w Warszawie 

na Imię Ignacego Antczl\ka. 
4!85-3-1 

Zaglnąt kWH od paszportu na 
Imię Franciszka Mikobjew

skiago, wydany z fabryki Zaj
berta. 414.1-3-2 
Z agi nęŁA karta o d paBz portu, 

wydana. z fabryki Fr. Ramlscha 
na lmie Jana Flora. 4155-3- 2 

ZaginąŁ paszport. wydauy z gm. 
Przystajń za Nr. 286 Uli imię 

Władysława Kardyn!ago. . 
4:138-3-2 

Zaginąl paszport n~ Imię Hersz
ki!. Icka Kuranta, wydany z gm. : 

Drzewica. 41:n-·a -2 
zaginęłl1 karta od paszportu, ~ 

wJdana z fIlbryki Dellsurmon~ . 
ta na imię Władysława Sobcly
h. 4136-3-2;; 
ZagInął p.szpor~, wydanJ r; gm. q 

GaIków, gub. pIotrkOWSkiej, na l 
ImIę Emm, Gramoor. 4184-3.2 ; 
ZlIglnąl paszpor~, wydany z gm.. 

GaIków, gub. plotrkow'kiej, na ; 
Imię Fran~8zka Dery '13.2.3.2 \ 

Za~tnąl pllszport. wjdauy , gm. ), 
Biernaelea, gu.b. kaliskiel. Da. 

ImIę Zofłł Wodrlńeklel. 4.131.32'1 
Zaginął kw1ł od paupor~ll na ' 

Imię Piotra Bralllla, wJdIW.J; 
z f"ltr. H. WaU.ona. ł128-a-2ł 
Z agina,l paszport wydany z gm •• 

Zarzewaka l'ł 10 mleszk. 2- Da dogodnych warunkach. Bene-
=--;-;-__ ---;--:---__ -:4-='09;:-7-,--:-:3---3 I dykta J'ł 9. 4084-3-3 

PokOl umeblowany z calodzlen- l Sk d b ft 
nem utrzymaniem do wynaJ'A- rzypce o re, ograne, z 11 e-

; , ralem do sprzedania za 15 tb. 

Osieka, gub. radmnaklej, ... ' 

I 
ImIę Pawła ~8Iora. łll1-:t-łJ 

Zaginęła ćwiartka IOła 19ł 10- : 
teryl warszaWSKiej, do 5 lda- i 

lIy nr. 794(). 4085-B-S,; cia w każdym czasie. Radwan- ! Zglsrllka 91-1, Radog()!zcl. 
ska :Ii 11. 4150-3-2 40119-3-3 

Pisarz budowlany, uczcIWy, trzeź S d b dk t I b I b 
d b I k d prze am u ę an o, J e Y 

wy, z D rem re omen acya- zaraz . Staro-Zarzewaka 87. 
ml, potrzebny. Holc I S-h, Be- 411'1--3-3 
nedykta 88 4163-3-2 

Potrzebny uczeń do udzielania 
języka niemieckiego I rachun

ków. za skromnem wynagrodze
niem. Wiadomość ulica Sosno
wa .f~ 16 m. 14. 4152-2-2 

Uru,dzenie sklepowe 8przed&D1. 
Andrzeia 42, sklep. 4,1451ł.2 

Zaglnąl chloplec 3-letni w gra· 
natowem ubranku . ŁaSkawego 

znalazcę uprasza się o odprowa
dzenie go na. ulicę Ruską nr. 8 
m.8. '195-1 Potrzenny jest chlopiec z dobrej 

rodziny do b!achli.rza. Wiado-
mości Dlulla 148. 4160-·3-2 Z dolni ślusarze 1 kowal na. lep-

Pot rzebny tokarz do trenslIUsyi. sze gIęta i budowlane roboty 
P Iotrkowska 116 4147 - 2-2 mogą się zgłosić na Mil!:olajew-

=---:---:-----...".--:--~--:--:-:-- I ska, nr. BO 4171-3śsl 

Potrzebny zaraz mlody izraelita 
z przyzwoitego domu z cztaro· ' Znajduje się suka ma.ści żó1:teJ, 

klasowem wyksztalcanlem. lat rasy dwunoBów. Ulica Brze· 
16-18, do ekspedycyl wód I In- zlńska nr. 100 4172-3-1 
kasa. Wiadomość w aptece F. Zaginął pies czarny (pudel), 
Miillera. 4126- 2-2 wabi się Duks. Uprasza się 

Pokój frontowy na. p iętrze z 0- : o odprowadzeuie go za nagrodą: 
Bobnem wej ściem. z meblami do Przeillzd nr· 82 4168-3-2 

wynajęCia. przy ul. Cegielniane '. 5ftftO rb. do wypożyczenIa na 
Wiadomość: ul. SkJ:adowa )łI 12. UU pierwszy numer hypoteki, 
mleszk 3. 3996-4.-3 na 8 procent, zaraz. Ofert"y: pro

PracowDla sukien przyjmuje I sz~ składać w Adm ~RozwoJu" 
pod .5000 rb ." , 4080-3-3 

Z aglnęla karta od _ paasportu. ~ 
wydana z fabryki Jl6zef. Ma- l 

zala nil łmtę StMlslawa Szezer- l 
blcklego. 4091-3-3) 

Zaginął paszport na lmlv E.leo~ 1 
nory PaszlthtwłC3, wydany 

z gminy Mroga Dolna, powiam 
brzezlńsklel/:o. 4086-3-S'i 
Z aglnął P8HP~rt na imię WłłH 

toryl Kobacklef, wydany ~ gm' i 
Ol5zyce. '120-3-31 
Zaglnąl bllei WOjskowy z U-go ·'1 

Siemlpalatlńakiego pIlIkIl Z 
1905 roku slużby, na Imię Stani- ' 
slawa Drewniaka. 4095-3-3 i 
Zaginął kwit od Pllazpo.rtu na 

Imię Stanislawy Tomary, wy-
dany z fabryki Grohm"na. t 

4099-3-3 

Zaglnęla karta od paszportu, wy
dana z fabr. Schel blera, na 

Imię Kazimierza Brzozowskiego. 
4110-3-3 

L 
wszelką robotę. WIdzewska 

)& 133 m 7, II p iętro 4202-4 1 " .. CODO rb. poirzebne na 1. SI,! I 
potuebue do krawlecczyzny J U numer hypotekl wsród . 

podręczna i uczenlce. Główna mleiclu. Oferty proszę skladać 

w śródmieściu, skladaja,cy 
sIę z 3 ch pokojow, kuchni i 
wielkiej sali. odpowiedni dla 
Stowarzyszenia - jest do odu
jęcIa. Dla prywatnych osób mo· 
że być odnajęty do 1 październi
ka. Wiadomośćt Piotrkowska 115, 

:li! 18 m· 22. U98-1 W Admlnlstracyi wRozwoj u~ pod 

Potl'zebny chlopiec dobrze pt- ' .K. K.~ U33-3-2 
szący po rosyjsku do przepl- i. 

sywanlt\. Oferty pod .0gn!Ówka" : ZZlgulltione dokumenllf. 
w ~Rozwoju~. 4176-2-1 ) 

PokÓJ, kuchula, weranda w ugra
dzle, jako letnisko lub stale, 

zal'ltz odnajmę w Radogoszczu 
wprost palacu Julianowsklego 
Wladomosć bmże, lub Na.wl'ot n 
m. 5· 4194-3śs l 

POSZUKuje się ezeladUllt ów ma
larskiCh. Wiadomość u mala

rza: Przelllzd ]Q U od godz. 71/2 
do 81,', fano 4i73 -3-1 

PoszuJJ:uJe ::I I" uezma kUlS wyz
szych w okolice Zgierza. -

Wiadomość ul. Widzaws ka J'i 240 
parter, mi~dzy l a 2 1\ i 61/'1 a 7-ą· 

i..l9il-l 

Aleksandra Ciechocka zagubiła 
paszport wydany z gm. 2;el

gOSiCZ powIatu tureckiego. 
4092-3-3 

Derżyńska Stefania zagubUa 
kwit od paszportu. wydany:cl 

fabryki Landa.ua_ 4104- 3-3 

FflInC[8Zka Lewandowska zagu
bila paszport . wydany z Opo

rowa, powiatu kutnowsklego. 
4094-3- 3 

Florentyna :SuwalSku zagubiJ:a 
kartę od paszportu, wyd!\ną 

a: fabryki ROiellblait.a. ł119 a'l 

apteka. 2390--3-1 
~I ~ -' 'rzyjmuj, nadrabianie 

pończocll. 
MIKOŁAJEWSKA 59 m. 56 

.2-gie pięlro. 

\I 1111-d 

Prr śb 
II , 

listy prywatne i bandlowe, rA
chllnkl, kontrakty. ustawy e~c. 
pioa:ą na ma.zynie w firmie 

) .ILIO.W, Złelona Ji 11 2G4O-ł 
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J l' 

~ B~S-;~i-~-T-L-~m~-E-~-i-r=IC=;=y_e=i~R=O=E=N=T=\G=;~O=W=S=K=[=G-'A~B=IN~E~T~e~:~~~=1DroLeyb~g 
płciowej :I b. dlngo)etu! lekar~ klinIk wIedeń-

raJ S /& T J) r ski ch ordynuje lakQ sjJecyal. chorób 
:;= _ ~ D~ SI lEWKOWICZ I Wenerycznych,płoiowyobl'kórnyolI 

_ .! codziennIe 8-12; 5-8; panie 12-1. 
Leczenie elektryc~noścł~, elek - ł NiedzIele 1 święta tylko przedobia· 

Specyalność: Choroby skórne, włosów, weneryczne l moczoplciowe. trycznYm światlem l masażem ' dem. Krótka 8. 14891' 

KIi·ółka Ni 4. 
wibracyjnym. 
Zachodnia 33 (obok Lombar.akc.) 
Przyjmuje od 9-1 f od 6-8 W' t 

Leczenie promieniami Roenłglna, światłem Fin_ena i k:wąrcowem w niedzIele od 9-3. Dl" pań od 
(chorobl skóry i wypadalli~ WłOSÓW), prądami wwsokliego n:~p;ęcia (świerzba, ,l§. ____ 6_6_w_l_e()g_, ____ 1_14_r 
hemoroIdy). - Elektrchzó (radyl\alne usuwanie szpecących wfosów). - MIIsaj: El 
wibracyjny i pgeumatJ"ą)z((,l}1 podfug prof. Zabludow.;lriego (niemoc pielowa). -I Dr. med. ST. AROHSON 
k~llistJ"ka (usllwanie brodawek) . . - End@ .. i c,stoskopia (oświetlanie organów b. asystent prof. berlIńskieh: Bum· ' 

l Irl 1I.c, ' •• ~ mn i Diihrsseulio - osiadl w Łodz!. . 
moczop ciowych). - II;. e .. łrJca:ne SWletSne kąple~e i gOiP'ące powIetrze. Akuszerya i ohoroby ko-bietltl. 

Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 pp. Dla pali osobn. poczekąlnia. EVAłI&ELlCKA Na 5. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5W~~~~~~: ~~PHti~~9-1~~mMld _ . 5-7 pp., w niedziele 11-1. l218r 

145 Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej mr.:~ D~ 1. ~iP:~Y.C 
Olólnie znana lecznica choró~ z~bów .2.0 p~Jjm~c~~~Ai::~h 

Dr. L. PRYBULSKI 

Specyalista chorób skór: 
nych, włosów, wanerycz: 
nych i dróg moczowycb 

Przyjmujfł od godziny 8 - l-ej 
w poludnie 1 od 4. -' 8 wieczorem; 
w Dhldziele i śWIQta od 9 - 2 

Dla pań 
w pol. li9r 

oaolaa pot%ekalnia· 

Dr. B. Rej t, 
ulica Srednle .M 5. 

lekarza d-ty H. Pruss. 
,-o :CHORO&Y SKORłłE, WŁOSOW, WE- I S T U D E N T 

.ltecźenłe, plombowanie i wyjęcie zębów bez bólu. ~~Rr;Zl!;k~'l~II~~~t:!~~;f~Ł~:~. I' 

ł d·· t h b r MOCE PŁCIOWE. Petersburskiego Dnhveriltetn 
,tJlłlYalOH lalJolaUJryUm ie[boi[lne D WpraWiania sz ucznlCn zę OWI Ul. POł~~:~Ó:r~ .~ 2. ~~:~gel:°p~~:k!~yj~;~:.in:r~e~f:i 
ISpee:y:amaść: plomby porcelanowej pltlmby zlot e, zlołe prz}'j)llnjp~~! ~~dtt:orpoiodlte~:: 38 m· 4. - PLAC 2a24-:~~ 

korony, złote mosty (SztuCZRB zęby bez podniebienia). Dr. L. KLACZKI N f!:!n;1I~~9~:::ii~k~}~~%~da~:; 
łle:pel'~ i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. SYPhi~~~sta!i!~:~~t. ;'~ner., d:nl~~bŹ~!:lim:~~~' mt:dz;Pi~4 !Gabiaet t 11, d i H P ·d·· I' choroby dróg moczowych. I 7-9 wlecz. ul. Konstantynow-
~ . prywa ny 6aarZa -L1 . rnS8 Znaj Uje Slą przy ocznICy_ a{:Yi~~o::4~~~n°vi ~~~zj~:i' skr ~~~~~~ 7~a;~:fętro. front 

; ..... Uwagall Ceny bardzo nizkie! UwagaJl .... święta tylko do 1 rano. 746·r h" t l' t 
. Dr. FRANCISZEK 'os~Ua In ~ I~~n na re 'at ki- ·1_ r k ł bl • • KOZIOŁKI EWICZ I do prowadzenIa sklep a mleczir-'_ e : ran Inl.. I !z o a (-lUlI. fllolOUltZUi ~~:a;;;:~_s!:I~:ił1·'4 . ~!~h~~' ~~~~a::ej~:t'k~U!~:. 

J R d .r.. I!_- l\h b t d l . l Wlcdomośc: PrzeJazd.Ni 52 

G. k'nr.óJJ. . z,b.··O", I· laamy ustn8~· · m . ~:::~~:!Ol1 i :!~i!otl. ~~::!tl~!~d 8-~:~~ i w Mleezarnl od godz. 2:6l~l~ł2 
, , PrzygotOWUje na świadectwa nau- od 5 8 pp, 1426r ! D 

. .),. l czyclels~le I apt6karskle. Lekcye j om 
. wakacYjne rozpoczyn"i~ się l-go Dr .. med. 

1_,ftM1I1II. Piotrkowskie' ng 86, tel. 11·'9. ~. lipca. 2238-7-7 Al~'I!II"JB~ FA~~A\Y l p ..... ~.. bl 6\ M; 6 D! ~1 I dre~11niany, ładny, do sprzedania 
"'-,.- nad • dl . b IW Ił e e III do rozebrania t3inio. Podleśna 
,- zwy,czaj dostępna . a wszystkJC . n.on1iU aClJG Iilł Dyrektor Zakładu leczn .• Cboiay" NR 11, wiadomość u stróża. 2310 
! bezpłat ..... Ww:pwanie zęba 15 kop. Plomba j k d t lk I k przyjmuje codziennie w Łodzi 01 l p Li -
,_ • l re ans, remo, umywa a - l'ZG ł - 7 po południu. 1 Gazu ... W9lifil -ą 
' tIIIIU kop. Szluczn, z." 65 kop. Przerobkłl I sla zaru do sprzedania. An- ul. Rzgawnka .I'" 3 (róg Gór- z Ił ol n I I tlstoSt1Dkownnł agenci. 
i· ....... Aoy. eztuca:nJow zębów 50 kop. Przy : drzeja .4, m. lO-od godz 12·ej nego Rynku). 2251r Proszę zgbslIać Się, do Głównej 

'M: do 5-e). 2336-3-2 Choroby nerwowe i wewnętrzne. Reprezentacyl na OKręg Łódzk! 
uinłoe znajduje się specyalne laboratoryum do wyrobu I l Pierwszego Wzajemnego T'lwa. 

' ~~~v"'h .,..AbA- p'. ł""lk k' . Ikr / K O D Z f" G l" k i rzystwa Ubezplecileń 11(1 Życia. -.~U.ru -y u .... - rzYJmują. VJ o S onczem e a Z() r fil ja· ~r u~: a l L. Nowierskl uL św. Anny >& 19 
dentyśei. 536d76 ; • lU O mu i do g. 10 rlIDO I od 6 - 8 w, 2374, 
I , oryginalny b!lrdzo ładny i spo- mieszka obecnie I ~ 

'Blaater I ~OjR!eź~~a~i~J:kle~o UBP;~S~!~ nawfoi ~ (PIT!~~~:;;S~~.fl6) l W ru~li "D,'ra~UDil! 
SALV' TOR" W °ornW~~'IQ~n nowsklego 2340-3-2 Cluar.. kobieCe, Al,(uszerya . . J Q. 

"
, ' .8. .. D U u~ U U L t' . k . 9-10 rano, 4-6 po pol. 1997r ZgaJ)lonO:3 p3szpony 27 czer\31Ca 

e nin mllllSZ ania I po południU. Proszę oddać na 
~--~ '-- ból d . ki b dl· . b" kó ' g O .1I.i' l Ewangelickiej }jlI 16 u p. 1\. Gan ... 
~y ~z· n: o CIB , ro awCl l zgt'U lema s· ry. dwa pokoje z kuehnil\, werendą, Specyslista chorób wf 0- r· tera. 2322-5-3 

. Skład glów~y: Apteka w. Borowskieg~, Tł9mackie H2 10, lasem, zagajem i łazienką w Ru sów, skórnych (pl~gi i prysz- I 

;WCWarszaWł8. Z.ąDAC WSZĘDZIE. dzle Pablanlcl!:lej-3 minuty dro- eze Da twarzy) i ~e.nerJca:- I FI'II"a mla"la'''ska 
W Łodzi,' Akt. Tow. L. Spiess· ł Syn, Gustaw Ro"enthal gl od poezekalnt Wlndilmeść nych (syplalhs) i~" fi 

o w Rudzie u p. Tomaszewskiego iHI ~ e7I1iuy'iWII!i\.'Ui'ilI I 
I M. J. Hiller. 1432'16:6 2362-3 -2 ulP. oiiI'. ~&.IIU. łit\. r\llu f zaraz do odstąpienia. Wiado-

SREDNIA M 2. I mość: ulica Przejazd Nr. 52 

Zgraramadzen;. e L6czen~e ele~tryczuośC!~, mł\Sa- ! w mleczarni, od god:/; 5·ej p. p. 
"" /.El • zem I K()Smatyezn~. ,t 2334-3-3 

PrzYJmuje od 8 do 2·eJ po pot. i 

ajslr W le ars Ich Dr. ~;;I~'S~;;;;!I!ł;' II ' . 

Urząd Starszych Zgromadzenia majstrów piekarskich Choroby skórne! weneryczne 
. d' l l' . ~ d' 6 b d . . 4' AndrzeJeI 13~ I zaWla amIa pp. cz on rovv. I~ nla t ID" o go ZlllIe -ej Przyjm.uje od od 4-8 po pot I Ra_=za BIUSTOL" 

l d
· db . . W niedZiele I śwl~ta od g 10-1. .... ... ". " 

pO pO U DIU, O ędZle SIę 507-d \ Wlaśc. A. fl1EUMAfUI 
t (dawn. Bllrtosz), wynalllluje e1e-

Kwartalne Og"O' Ine Zehranl-e ZĘBY szłuczllle cd 15 k. ' ganekla kar.ety, pOW.Sil)' etc .. na 
~ paomby od 50 k. godzluy, dnIe I mlesl"ce dla jaz-

. na kauczuku, zlocie- dy po mieście, do miast sąsle-

W lokalu wlasnym przy ulicy Podles'neJ' ~ l bezwyj~ciakorzeni. Plombowanie dnlch I na polowanie .po cenaeh 
• złotem, srebrem, porcelaną. ''''yj- umIarkowanych. Codzienne spa-

Pożądane jest liczne przybycie ze wzgl~du na ważność fi~~~b~~eizr~~:.::y~e:a;!~~: ~~:lzn~e~~~;~~n~\b~~u:~i u~::~ 
kwestyi, jakie mają być oma wiane. 2358 '3-2 kania. ;i~~~d~~~!k~I~~:w~~; r.;°f~~~WSka ~ 119, t;~~~L~U 

.----------------- -RedaJ<tor oriprHviedzialny SłD i..tąp&ńGki. w Uoczni "Rozwoju". PrzejtJ.Zd Nt 8. Wyda.wca W. Czajewslki~ 
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