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oniekc 
otwarta zostanie w Warszawie od IO·go wl'ześnia do 2 października r. b . 

.. gmachu R_ hllndy fi'rzlf ul. Karowej. ==== 
Objaśnień i informacyi udziela: Biuro Wystawy, vVarszawa, Karowa 18, tel. 86-82. 2538-1 

j
w c::).gu roka ID07 7.alatwtono caly szereg l(\re· ' tem hzne zatargi z rzą.dem rosyjskim - z nie-

Układ rosyjsko-japoński. styi spornych, nieul'egulowanych pr~ez t,'aktat ~ Z\f:kł.~ wytl'ii'alośc.ą. 
__ portsll1u ki, które w ł.'oku 1906 dawały powód J eOl'S ,e',tywa restauracyi panowania Chin 

. . do wzaJ.eml1eg~ rozdr.ll.inie?i.a: zawart? traktat I ~ 31. lIuiuryl :-. formf.t..[ne~o, prll.w~ego właścl-
NR. Dalekim Wschodzie zaszedł fakt pohtyoz. r w sl"'awle I-olei mauuzlIrslutll. w Srnw1A polowu ; clela olbt'i:imleJ prowmcyl - podzlalala bal'dzo 

ny pierwszorzędnej wagi. Rosya i Japonia za- ryb przez lap llczykUlr, tł' tat handowy, D' poóe 'IJ w w na Jr.poniQ i Rosyę. Postanowiono 
~v~rly nowy traktat .r07:jcmezy, .z3komunikowany ! 30 . lipca lllini~tr~,~ie .Iz\Vo!s~ij i ,Motono podJ?I-, (Jst~tecznio us~alió podział cudzego terytoryum, 
JUz poufUle w Paryzu l Londymo, lecz dotyoh- \ salI umowę ogolmeJszeJ tresCI w celu "II'ZmOcnle· I co Je~t zwyc~aJem czę~to pralttyi\Owanym pl'~ez 
czas 1:lrzędownie nie ogłoszony. Ogólna jednak I nia stosunMw pokojowych, przyjaciehkich i do- I mocal';;twa (ur. podz:at sfory wplywów w Persyi, 
treśó jego przedostała się do wiadomości prasy. brego ~ąsiedztwa, szczęśliwie odnowionych po- ukłatllllarokanski). SO,U'lZ rosyjsko,japolis!o zwra-
.Mianowicie, obydwie strony zobowiązują się do mięlzy Rosyą a Japoni:~ i usuniQcia możliwości! ca <ji~ \'ilę-:: przeciwko Oh!l1:llU i iclt e,l'eJltuulue 
poszanowania. wzajemnego stanu posiadania i do nieporozumień przyszlych pomiędzy d'.voma. ce- mu soju~znilcowi Sta.nom Zlednoczollym. 
niewl<raczania IV sferę wpływów drugiego moca~- sarstwami". PrlOd ulVollla laty wydawat się możliwym zu-
stwa.. Obydwie strony poręczają sobie utrzydfa- Nawet do kOllca 1909 roku, pomimo to nie pelnie inny uklad stOSllUkó\v międzyuaroilowyc! •. 
nie status quo w Mandżuryi przy pomocy wszyst· ucichły zupełuie groźne wieści z Dalel\:ego Wscho- Ozynione były pewne próby zbliżenia się Stauów 
kich sił swoich i obiecują sobie wzajemnie po· duo Zarówno przedstawiciele dYfllomacyi rosyj~ Zjednoczonych i Rosyi przeciwko Japonii, mówio, 
parcie jaknajenergiczniejsze w razie usitowań ze skiej, jak i japońskiej pospieszyli z U!'zęlJowem no o akcyi Japonii na rzecz utworzenia sojuszu 
strony trzeciej zmiany stanu obecnego, zaprzeczeniem tym alarmom, wywolanym przez z Ohinami, w mysI solidaruości ,,'l.óltej ra.sy~. 

Porozumienie japońslw·rosyjskie ma więc ce- nieporozumienia natury okonorniclUej. Wymowo Obecnie antagoni~lll ro~yjsko-ja.poński ustępuje na 
chę sojuszu odpornego. Fakt powyższy wyda- niejsza jednak, od zdyskredytowanych komunika- l plan dalszy. Japonia widocznie upatruje w ~ta'. 
wac się musi niespodzianką wobec niemilknącyd: tów urzęuowych, byla podróż ministra Kokowce- ; nach Zjednoczonych groźniejszego wroga, z któ-
w ostatnich latach pogŁosek o możliwości ponowo wa i margrabiego !to do Manużuryi. Zgladzenie t rym rozprawa orężna w przyszłośoi nie jest wy 
nego starcia Rosyi z Japonią i o agresywnych . przez spiskowca koreańskiego bę(lziwego męża t lduQzoua. Rosya będzie mogła, zabezpie~zolla. na 
tende?~yach paĄstwa wschouzącego słońca. Wi~- I stanu nie. przerwało toczą?ych się ,rokowań, któ- I fro~cie azy~tyckim, pl'owadzić bardziej Cl~vnną 
domosCl alarmUjące byly w znacznym stopUlU re obeCnIe zakończyly Się powaznelU porozu- , pohtykę zarowno na Balkt\na.ch, Jak zwlaszCZ& \., 
tendencyjnie rozpuszczano przez prasę niemiecką, l mieniem. I Persyi, gdzie jak się zdaje, gotują się poważu9 
której chodziło o zwrócenie główn~j uwagi Rosyi l Oprócz utrwalenia podziału Mandżuryi na wydarzenia. Z taki~go obrotu sprawy zaLlowolo 
na Daleki Wschód i o skrępowanie, wobec widma; sferę wpływów japońskich i rosyjskich, Rosya l ne hyć muszą: Francya, która z niepol\Ojem wi 
niebezpieczeństwa japońskiego, akcyi politycznej l ma pozostawioną wolną. rękę w Mongolii. Japo- . działa przenoszenie się centrum polityki rosyj 
sąsiada Rzeszy w ~Ilropie. . .., I ni~ natomias~ otrzymala zgodę na ostateczną a- I si~iej z .front~ zachodui~~o na. wschodni.. l An 

Do wytworzeDla nastroju podmecenla l po- nel(syę KoreI. I gIla) ktora, Jako spnymlerzelllec JaponiI, w ra 
dejrzliwości przyczynila się i część prasy rosyj· l Bezpośrednią. pobudkę do zawarcia sojuszu I' zie zatargu jej z zaprzyjaźnioną R()ilya znalaz 
skie). popierającej z wielką. gorliwością budowę : odpornego dala propozycya amerykańskiego se- , łaby się w trudnem położeniu. ., 
kolei Amurskiej, jako ll}cznika strategicznego ' kretarza stanu w urzędzie spraw zagranicznych, l Chmy mogą się stać groźnem niebezpieczeń 
po~ię~zy centrum państwa i wybrzeżem Oceallu 1 Kuoxa, ,zllentreliz~w~nia l,olei. rna~u~urskic.h .. Ró· I stw.em dla Rosyi, j~żeli Ich odrodzenie narodowo 
SpOKOJ,'lcgO. " . I wn~~o Się to USU~lęClU z Mandzllryl l ROSYI, l Ja' pohty~zne sta~ie s~~ faktem, ~becnie postępy w 

lhewątphwle Jednak by la w tych alarm~~h I pO~II. Knox popl.eral swą TI?tę argumente.m po-/ t~m klerunk~ Idą zolwim k~'ol(lem, a opinie zuaw 
pewna pewna szczypta prawdy. "Zaborczosc" I kOJowym - chę()lI~ stworzenIa z .MaudzurYl stre- COIV stosunkolV o przyszlosci ruchu refermator
Japonii wyrażała się przeuew8zystkiem w ener- l f Y neutralnej, zapobiegającej konfliktom pomi~-I skiego w Państwie Srodka są nader sprzeczne. 
gieznym umacnianiu swego pano\tania w Korei l' dzy Rosyą a Japonią, na stykających się tery to- Nar'azie można oczekiwać zawikłań z powouu spo
i ManJżuryi południowej i w działalności ekono- ryach. dziewanego wybuchu powątania żywiołó\v rewo-
micznej, która. istotnie zagrażała interesom ro- I Oczywiście Stany Zjednoczone mialy w pierw- ' lucyjnych IV prowincyach poludniowych Ohin. 
syjsldm w Azyi. ! 8zym rzędzie własny interes na oku: możność wy- II .Może wówczas Japonia otr.~yma od mocarstw 

Zatargów przecież pomiędzy Rosyą i Ja- zysl{ania ekonomicznogo IV l\Iandżuryi i chęc do- . manuat "uspokojenia" pańatwa bogdychana. 
ponią, które mogły doprowadzić do starcia zbroj· godzenia Chinom, o których życzliwość bardzo j 
nego, nie było. Wiauomośc o zawarciu pokOju. usil.nie zalJie~ają· Stalem niebczpieczeiititwem d~.a l 
w .Portslllouth w l';Jku 1905 wywołala protesty dwoch pogodwuych ffiuCar$tlv bylo zacllolVaIlle 
generalów rosyjskJcu IV l\l<..ndżuryi, a w TokIO się Ohin, które na seryo myślaly o od..:yskaulu , 
wybuch rozruchów ludowych Vl'zeciwko minisle- pelni swych praw zwiel'zchU1\Jzych w l\landżllryi. 
ryum, zakończonYllh I,odpaleniem jednego z gma· Zorganizowały tam nieźle wycwlCzoną armię, po· 
cuów lIlinisteryalnych W Rosyi jednuk myśl o pierały energicz nie kolonizacYę kraju prtez cuiń· 
odwecie nie byla niguy poważna i szybko znikła,. cZ'yków. .BrowI] swyoll praw - jak iwiadct;tt o 

List senmtora neidhardta. 
Senator N eidhardt wysłał do prezydenta 

m, WaJ's~3.wy list, który w całości podalo Ił WarlJz. 
SloWQ": 
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Z listu tego podajemy ·tre46 nast~pnjącą: i nator - firmie K. Rudzki i Sp. udało się utrzy· • M. Bocheński, obecnie na tern stanowisku jest 
"Na dłngo przed licytacyą na budowę mostu mać w r.1907 przy budowie wiadul(tu i podwyź- p. Bauer, a jlodstarszym p. Krauze. 

miejskiego ze strony niekt6rych firm, budujących szyć cenę entrepryzy. W dniu jubileuszu Zgromadzenie liozyło 20 
mosty, rozpoczęla się rucbliwa dzialalność, celem W d. 14 maja roku 1907 zarząd Tow. akc. czlonl{6w. Dziaralność Zgromadzenia ogranicza 
utrzymania ich przy budowie. Szczególniejszą cK. Rudzki i Sp.) postanowił porozumieć się się na zapisywaniu uczni6w, wypisywaniu ich na 
energię w tym kierunku wyl<azalo warszawskie z konkurującemi firmami. D. 5 lipca r. 1907 od- czeladników, przyjmowaniu nowych majstr6w i 
Tow. okt:. cK, Rudzl,i i Sp.(, które weszło wpo· była s i ę Iicytacya, w której wzięty udział nastę- wspomaganiu chorych lub podllpadlych majstrów. 
rozumi(JIlie z firmami konkorującemi, utworzylo pujące firmy: l) Kuksz i Lnedke, 2) Martens i Obchód jubileuszowy rozpoczą.l się nabożeń-
prz('l<.upstIVem i ustępstwami 00 do innych insU- Daab, 3) Rudzki i Sp. i 4) Reiman. stwem w l{ościele św. Krzyża, nastf}pnie w ko-
lacyj zmowę pomiędzy wszystkiemi owemi firma- Nazajutrz zarząd Tow. "lL Rudzki i sp." ściele ewangelickim św. Jana. 
mi w oelu podwyższenia ceny dostawy i utrzy- dokonal nowego postanowienia. kt6rem zatwier- Okolo godziny 3·ej po poludniu zebrali się 
m;lo się przy budowie drogą filwyjnej konku dzil porozumienie p. Schmidta, dyrektol'a Tow. czlonl~owie Zgromadzenia w domu Tow. strzelee-
rencyi. z firmami konkurują.cemi o budowę wiaduktu i ldego na wspólny obchód. Wogóle caly obchód 

Początel( zachod6w firmy cK. Rudzki i Sp.> wyplacenie im rb. 40,000 z kt6rych rb. 20,000 mial charakter familijny. 
datuie się od roku 1904. po tygodniu od dnia. zatwierdzenia lioytacyi przez W nroezystogciach bul udział i starszy maj· 

'Najpierw zawarta byla umowa z firmą cLiI- generał· gubernatora, a drugie rubli 20,000 po ster Zgl'omadzenia. zdunów w Cz~stoc'howie, p. Ale· 
pop Rau i Loewenszteiu', która otrzymala 00- upływie 2 miesięcy. ksauder Strzelecki. 
Btępne w pewnych robotach, dalej doltonano po- W dalszym ciągu przytacza p. senator dane, (a) Wy8taw~ przenosD, prób i wzorów prze-
rozumienia. na. naradzie w d. 29 stycznia r. 1905 wetllug których dochodzi do wniosku, że w da- myslu i handlu, urządzona. przez Kolo samo po
przedstawicieli :firm powyższych z przedstawicie- nym wypadku firma .,Rudzlci i sp." zorganizo- cy przemysłowo-handlowej przy Towarzystwie po, 
Jami zal<Jadów BriaD.sl~ich i Kolomen~l{ich, .wresz- wala z .firm ubiegających ~ p:zeds~ęb~orstwo bn- pierania przemysłu i handlu w Warszawie,otwa.r
cie firma cK. Rudzlu l Sp.lI porozumlaIa SIę w d. dowy WIaduktu zmowę, dZIęki ktore] utrzymala '. to przed czterema dniami w Kaliszu. 
28 lu tego r. 1905 ~ Tow. cBatignoh, przyrzeka- I' się przy.budowie za zbyt wysoką .ce~ę. r Bierze w niej udzial 437 wystawców, mię
jąc odstępn~ w snmta rb .. 6500? . \ . "BIorąc pod u~ag~ - brzml lJs~ ~enato~a I dzy którymi z Łodzi tylko p. Ignacy Stępień, wla· 

Do udz~aluf w ogramczonej kODk~rencYl we· i - ze przy utrzymanlU SIę przy przed~I~bl?rstwIe ; śclciel fa.bryki pluszu przy ulicy Nowaka na Ba.
zwano na o::ien 29 lutego 1905 r. Siedem firm: l 1 marcu r. 1905 na budowę mostu mJeJskJ(~go na 1 lutach 
LiJpop, Rau i Loewen~ztein. Batignol, K. ~udzki I Wiśle i 18 lipca r. 1907 .n~ bu~owę wiaduktu d~ l Wog6Je przernysIowcy łódzcy nie okazują ża-
l Sp., za.klad Br~anskkl, zalda~ KołomenskI, za· ~o t~;so .mostu, przedstaWICiele. fIrmy I)K. Rudzki i dnego zainteresowania wystawą przenośna. 
ldad Putlłowskl l pe~ersbursl{l zalaad metalor- l sp. n.lezwykle wyszr~bowalI cenę ent~epryz, z~ " Dyrektor wystawy p. J. Bteszyński, rozesla.ł 
giczny. . . . !llOsrednlctwem zmowy firm. k~nkuręncYJnych, t. J. do przemysłowców przeSZłO 100 zaproszeń do 

Te dwa ostat?le zaUady. l be~ tego ob?H\~ I drogą. prze~tępstwa p.l'~em.dzl~nego wart. 1181 I udziału w wystawie, i nie otrzymał odpowiedzi, 
żona. obstalunkamI zrzekly Się udZiału w licy- I kod. "k~r., ze wyrz~~zdl OD! m~a~~1l znaczne 8tra~ ! więc na. wJst~wie niema wcale wzorów łódzkiego 
tacy I. .., t t~, kt61 ych wysokosc podlega sl}lS~emu zsumow.a I przemysIu wlolHlistego. 

Tym sposobem, los IIcytacyI na od~all1e przed- ! DlU, przesyłam~ •. w,. P. w~zystkle akty, ktore W Łodzi wysta.wa przenośna. będzie urządzo-
s~ębiorstwa. ~udowy mostu na rzece Wlśl.e zn~lazl ! były. podstaw!! lliluelszego lIstu, Ula. r~ecz ;~yto. na w zimie !nb dopiero na. wiosnę, ponieważ przed
Się ~ałkowlc.le w .ręk~cb rnocn~. zIJ~.cz~neJ wzaJem- I cZ~llla wzglę.dem firmy "K. Rudz.n l "s~. po- I tem komitflt jej urządza wystawę na statku pa. 
neml zobovnązan!aml. l~ompanll plęClU fi~, za- I wodztwa cYWllne~o o straty, według WYZBJ przy- . rowJm, który odwiedzi Plock, WlocIawek. Sando-
wczasu zjednoczonemJ, w celu utrzymanHl przy l toczonych zasad. mierz i t. d. 
budowie ~rmy (~. Rudzl,i i Sp.> Jak dotychczas, wystawa była urządzona w 

Na lJcytacyl zadeklarowane zostaly ceny na.- , ośmiu miastach i zwiedziło ja z g6rą36 tysi~cy 
stępujące: . . I KALENDARZYK TEItMINOWY- . osób. • 

1) K.. Rndzlo I ~p. rb. 2,976,680 IMION,A SŁOWIA.NSIUK D z i sTolimira. J u - i (1) Pn:ywó:t kos i sierpów. W roku 1909 
2) LIlpop Rau l t r o RadomIla. i " . l' 73 000 

L 't . 3023340 KONCERT D f E. I d' " ( li' G d przvwlezlOilo do panstwa rosy)s.uHf;So l. pu-oewens Sil! "" ; • I" co ZlHnUle w ogro Zle ran . J .)- • 2 00 . . 
3) B t' l 3101370 Hotelu) koncar~ orkiestry wlościaóskie NamysłOWSkiego I <law kOd, za J,1.::>o,OOO rv. l ,9 pudow swr-
4 · Y \,gOO ki "3'127'375 Początek o godz. 8 wlecz('rem. I I pów za 20,000 rb. W Rosyi pt'zeruysf ten ma 

) \.0. ome~il e l' 3'} 3'575 - Dziś (w ?grodzie maistrJI7 tk11Ck!".t.; Przojazd \ przew:\znio charakter domowy,. gdy·l. ~iel~czne 
l . 5) Bri~n8lne l '! fi' 7 , K R dl' I nr. l) koocert pozegualny kapelm18tl'lÓ\, ~t\chocklego l \ tJ'lko fabr11\i wlększe produkUją. kosy l SIerpy 
~ przy dosta.WIe utrzyma a Się rma c . u z.U ! Adamczyk!\_ ' maszynowo i w to charallterze wytwórczośei dodat-
1 Sp., l' t . w d' 1 rc ł kowej. Z dwóch istniejących fa.bryk największą 

9
P005dYktowanTa na ICYKacYRludzkl" ~lUS ma a : iest wller'\ska, llla.jaca obrotu roczni e 400000 rb. 

. . '. . , ~{D ń ~ I ~( t\ Druga fabrylc~ Jeat nt. Uralu, wyrabia kos i sier· r 1 przez owarz ~ . l P li cena ~, j .. . . 
entrepryz1 bn.dowy. mo~tu, w SUlIlle rb. 2)976,680, I J'\. la. "\J ~,.: : ~ \. j'1.~ pów rocznie za tiO ,O';O rb. Do'broć Jeos i sier· 
okazal.a Slf} Dlep?mlerDl~ wyso~ą. .. . pów nie ustępuje zageanicznym, alo cena miej . 

. FI~ma cBa.tlg~ob, Jak stwlerdzlh ~zl.onkowl~ l scowej produl\cyi je"c \Vyisla~ dJatl:l/;o i zbyt Jest 
re,,~zyl, chciAla SH~ przed u.m?wą podjąc prz~d. (h) Jubllcusz. Wczoraj Zgro lll:l (lzoni~ maj- trnuny. Głównym uo-tawc''l, kos i sict'llów jest. 
sięblOfstwa o rb. 700,000 tama). ale wolała WZląC strów zd unsllich, znlożone w rot,\! l i'~O d. lI-go Austr a· • > 

odstępnego rb. 65,000. I lipca, obchodził o 80 ··1et,ni jubileu:::z swego istnie- Y". 
W taki sam przestępczy sposób - pisze se· nin w Łodzi. Pierwszym starszym majstrem byr Fcturykl w naszym kraju, niegtl lŚ wyrabia-

78) 
FERDYNAND HIBBERT. -

8 c e n y z Ż y c i a h a it i a ń s ki e go. 
Przekla.d Wiktoryi Tippenhauerowej. 

(Dokończenie - patrz ]f- 153.) 

Sartene patrzyl na odjeżdżających z bó
lem serca i wziąl się do pracy, którą na
stępnego roku przerwać musial, gdyż rząd 
haitiarlski cofnąJ: stypendya dla ksztalcących 
fó:ię zagranicą. 

Pan i pa.ni Hengerowie, Pawel Leroux i 
Ticker wyjechali następnego miesiąca z Ham
burga do Nowego Yorku na jednym z wiel
kich okrętów niemieckich. Pani Dufey, panna 
Taran, Naugy i Lacorne wrócilii do Haiti 
także przez Nowy York, tylko, że wsiedli na 
okręt w Liverpoolu, na linię Cunard i w pór 
szósta dnia odbyli podróż do Nowego Yorku. 

W pierwszych dniach listopada wszyscy 
nasi znajomi byli z powrotem w Haiti. 

E P I L O G. 

Pod energicznym l(ierunkiem Krausma
na, dom handlowy ROl'otte stal się po dwóch 
zamó\vieniacb , trzech pożyczkach, solidnym 
bankiem "Kram:man et 80. ", j\oIatoute wyszfa 
za Krausmana i ludzie, l .. tórzy gardzili nią 

• d-W:== 

l dawniej, wizytują ją teraz i czują się dum-

I 
ni, gdy madame Krausman bywa u nich 
w domu. 

A gdy pani Kl'ausmau, wystrojona, jak 
bożyszcze, przejeżdża w s"\ovym "buss", sztyw
na i nieruchoma, wyobrażając sobie, że cale 
Port-au-Prince zazdrości jej, doznaje wtedy 
największego szczęścia, o jakiem marzyla. 

I Pani Dui'ey wyszla za Naugy'ego i wie
I rzy w swe szczęście; panna Taran zostala 
ł panną i poświęca si~ dobroczynności; Lacor-

ne i Mentor zajmują się jodynie handlem. 
Ludwik Bonaparte, za stare milczenie 

w izbie posądzony o "opozycyę", zostal od
wolany. 

'"""'* • 

noM uznana, a może i 'fortuna zwróciły nań 
\ uwagę wspófrodaków i mimo jego woli .. wy
I sunęły go na kandydata do prezyden~ury. 
I Próżniacy popiCI'ali go, licząc, że im kiedyś 
! za to zapraci; faryzeusze ch'r'\' ali li , spodzie
J wa,iąc się, że przezei'l dostaną koncesye, któi re im dadzą piękne dochody ze szkodą ogó
I lu. Lecz sam Rorotte więcej byr wart, niż te 
I wszystkie szumowiny; z protelccyami byZ 0-

stro~ny, z\yalczal projekty ministrów, którzy 
szli razem z dusicielami narodowości hai
tiaflskiej. \V senacie sldadal projekty praw, 
które byl'y wotowane, lecz które w wykona
niu przel({'ęcano. 

Co do Poru sa, promienieje z c1nvaly i od I 

zlota, zbil fortunę jako inżynier, zbudowaw • . 
szy most nadzwyczajnej lwnstrukcyi, po któ- I 
rym nikt chodzić nie może. 

Wtedy n3.zwano go burzycielem, zaczęto 
napadać na niego za to, co mówH i robU, a 
szczególniej za to, czego nie mówil. 

Musia1 się więc wycofaĆ, zamknąć w so
bie. Mimo to znaleziono sposób "skompromi
towania" go, byI aresztowany i rzucony do 
brudnego więzienia. 

W polityce Sir1us i Filip August mieli 
chwilowo powodzenie. Byli czas jald~ mini- I 

stramL 
Pascal Larcher wyrabia rum na prowin

cyi i od czasu do czasu pisze artykUły, pelne 
nowych poglądów, które jednQstki wyksztal
cone oceniają. 

Gerard Delphi jest niczem, mieszl{a na 
wsi jako mędrzec, maXo widuje ludzi, zado
walnia się malem, co jest może najlepszą 
drogą do szczęścia. 

Sartene jest również niczem, daje lekcve , 
prywatne, dumny, jak zawsze, usuwa się od {' 
życia publicznego l prywatnego w Haiti. 

. VV senacie rzeczypospolitej Rorotte stal 
si~ pot~g~. Pogl~dy post~powe, bezinteresow .. ' 

Ludzie lepsi żalowaH go, inni mó\.yili, że 
przewidywali to. 

Rorotte przyjl\ł nieszczęście z pogodnem 
czolem, dla prześ ladowców miar pogardliwy 
uśmiech. W ciągu kilku miesięcy, które prze
siedział w więzieniu, zachowywał spokój fi
lozofa i milczenie pogardliwe stoika. 

Pewnego poranku znaleziono go mar
twym w celi wi~ziennej. 

KONIEC. 
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hl ' ');:;i~' kosy i sierpy, nie produkują w nego odprawiania na.bożeństw. W Galicyi nie I (h) Z 'srou .. Dowó! pr01luk~ów apoływczych na. 
tyc ttrach, w 1'nkich potrzebuJ'e Cosarstwo. istnieJ'e aniJ'edna gmina wyzuaniowa marvawicka. targi. ~w, dniu dZisIejszym byZ n~der ~:n.(ll\nl· P~acopo za . J .! kopę '1aJ 1 r~. 20 kop" kwar~ę 'Śmt9tan3' 60 kop., masla 
Podu ,1:\ przeszkodzie staje wysoki kredyt, (h) Przeprowadzki. Dzig joz, 12 lipoa, 4 dni 1 1 rb, gł6Wkę k,apuaty 10 '!top" ",I~~k.ę ml\rćhwl poHQry 
jakieg Izi elają fabryki zagraniczne, a ldórego uplywają po oficyalnym terminie przeprowadzki I kop. plętl'us~~1 ~ kop, fun~pomi~t}W t2 l:~p" gl'll~ 
dać ni !5ą fabryki nasze. świętojauskiej, a pomimo to bardzo wielu miesz- [ 13 kop, fu~t karto~l1 mtod,yctl 2 ~\W. 

( 'łslvwe dyplomv• Glówny zarz, ąd u· kańców nie zdolalo sjP przeIlrowadzić glównie I (~) HaJ<ocha.nua, D:tnś rąUQ o godz:. pQl dO,8, na 
" " . .. i ul. PIotrkowskie) około domu nr. 68, w~gon kolei ele [t-

rząd 'l( runtów i rolnictwa zawiadamia kura- z tych powodów, ze w nowo wybudowanych do- trycznej nr, 101 najechal na WÓZ JÓlef" Wajchrowskl(l-
tora t .1 nauliowcgo, ~e ma 'Podejrzenie, ii mach lokale nie są jeszcze gotowe. Kantory prze- I go,: zamieszkalego przy ul, Srednlej nr. 121. Pok/lolec&o, 
śród l', ,I "J wańców wyższych zaldadów rolniczych wozowe dniami i nocami zwożą ruch,omośoi do l' ~e są ~e~ko koule. Przyczyną wy~adku D/IojechaD,a było, 
i leśny ell znajdują się studenci z falszywemi dy swych składów, z których dopiero za dni parę , ze WajCllrowskt nie zwracał uwagi .na sygnały maszy-
1 d ' l" b' , 'I " . 'd .' . M ' l I nlsty. p omami OJrza OSCl, o me znają wIe U prze u , llrzewozą Je ? mIeJsca. przezD~czenla., ampu ~- i (_) Ulo!l~ła U.letnia AUcya, córka. przemysłowca 

miotów, wykla.danych w gimnazyach, Z tego po t ya. taka naraza przE:lp;?i~a.dzaJących SIę na du~e ; tutejszego, p Fryderyka Sterna, uczenlca IV kIMy Szkoly 
wodu główny zauąd pl'oai o na.deslanie mu wy koszty, o k~órych WlaS(llele~e n?wyoh ?~~16'Y me 1\ prywatnej, kąpiąc alę w rzece . Horyn~u plldcz\1s Wilka, 
kazu os6b, które w ostatnich latach otrzymał y chcą sluchac. Poszkodowam mają zwroCIC SIę do cYJnego pobytu w TuczynIe na Wo!y,uu. 
w okręgu warszawskim dyplomy dojrzałości. Je - "adów o zwrot wydatll6w, poniesionych z winy I (p) Pogotowie rat~nkowe w~zorai pomiędzy 
d . j ,- t ' . t '.1 'l l .\ ' .. l' ' h d Ó inneml wzywano do następujących wypa<1ków: noczesn e mllllS eryum OSWla y ZaWI&uOml o tu II laselCli I nowyc om w. _ Ogólnemu osłabienIu ulegly trzy ·Dsoby, z kLórych 
r!\tora okręsu, że ujawniono podrabianie świa (h) Wznowiono roboty. Po rozebraniu mu- jedną odwlezlon~ ~o mieszkania 
dectw klasowych w ten sposób, że uczniowie kla ,>{lW fl'ontowycll, c~ęści fundamentów w domu, (h) ~r.adzi.ze •.. We wsi Naldaln!cy, po~. lódz-
sy V, przechodząc do innych gimnazyów, prźera któr! w r. z. zawam. się yrzy ul. :1nd~zeJa, ~rz!- . ~~~~' 5~k~b~zlono ze staJni EmIla 8zmelkę kODla, war-
biają świadectwa klasowe, oznaczone zwykle cy _· >:tąplono do murowanIa nowych ŚCIan l ustawlanIa I _ Wydzlal śledczy otrzymał zawiadomionle o na-
frami rzymskiemi, z V na VI, z VI na VII i VIU nowych wiązań żelaznyoh. D\>piero w roku przy- : stępujących kradzieżach: lS -letni Abr8m Icęk Goląb 
ldasy. Wobec tego miuisteryum pOleca, aby cyfrn szlym II Towarzystwo pożyczkowo.oszczędnościo. ! skradł ojcll sWemu, 83ooulo,,1 (ul. Plotrkowsk/l nr. 10) 
klasv w świadectwach bvla oznaczona nIe cvfra b d" l . ś' . d l • . JI 305 rb I umknął. Moszkowl KohDowl skradziono różne 
mi lecz literami ~ J , ~e ,ę z.e mog o przeme c Się o Wi8.SMJ nOwej rZilczy: wartości 300 rb., or!\Z weksle na /lumę 405 rb , 

, . i sIedzIbr. ! Chalmowl Marskiemu (muga H). gdy był u dentysty 
~b) Ze %~ią,zku. ogr~dDik6w. Zarzą~ Z~lązku I ~Z ulicy Piotrkowskiej. Po deszczach, ja- I Chalm/\ Puemana (~lotrkoWBka 34), skradziono z przad: 

w dmach 14 l 15 liJlerpma r. b. orgamzuJe wy- k' adal przez dni kilka zrujnowane bruki na I pok,oi lI PllltO, wartoscl 34 rb. Adamowi KamedulskiemIl 
cieczke dla. swych członków do Warsz:lwy Wi- ' I~ P ,.Y k k'.· 'd' '1' . K ótk (Wldzewskt\ 90), w re3tauracyi przy ul. Benedyktll akra-

- , . ,-' i ulIcy PiOtr OWS leJ, mIę zy u loaml r ą a dzlono zegarek, wartości 60 rb. i MatyldZIe Waj nr ato-
lanowa l Podzamcza, w. celu zWledze~la og~o,dów, , Przejazdem. są trudne do przebycia nawet pr6żną ",ei (LIpowa 46) skradziono różAa rzeczy. Abramowl 
prowadzo~ych, racyonalme w tyeh .mieJscowoscl~ch. l dorożk~, Kiedyż nareszcie doczekamy się upo- Zellchowskiemil (Zakl\tna 43) na. Starym Rynkll skra, 
Przewodmczyc W wycieczce będZie pretes ZWląz- i d" - b k6 •. t k ż . . h dzion o 402 rb . 
ku . Józef He'wowski. Za is rz 'mu'e . Ko- I rzą l\owam~ ru w na łeJ a o yWIone] ruc em - (a) Przybyłemu wczoraj do Łodzi dyrektorowI 

, p . J p r p yJ J P : kolowym ulICy. Wszak fundusze na ten cel -są I kancelaryl piotrkowskiego gubernatOl'tl, p. G. 1. MlkoZa-
laczkowskl. sklep kwiatowy, PIOtrkowska 83. I już zatwierdzone przez wladze wyższe. l jawowi, skradziono na ulicy portfel, w którym znajdo-

(x) Komisya IikwidacJjna Stow. spożywczego ! (f) Z powodu rob6t przy uJdadanlll nowych waly się różne .. palli~ry wanościo~e, razem (Hl sumę z' d '1" w IUJ'e ..... d 1'1 1'1 ca t J' w ' , ' .' 8150 rb, P. Mlkol8Jew był dawniej naczelnikiem wy ~ Je noczen e z o ",' p!. - me I s2!yn tramwajowych, zamklllęto dla ruchu kolo- , działu Śledczego w Łodzi. 
dzIelę, ,o godz. 9 rano. ogólne zebra!11e, w do~u i wego ul. Piotrkowską po stronie numer6w niepa- * 
przy ulicy GraboweJ :N2 30. Zebram8 to zwoluJe l rzystyoh od ul św Anny do ]i 137 Roboty te . _ . 
8i~ już po raz trzeoi i bez względu na liczbę posuwaią się ;woln'a w stronę Nowego Rynku. . (?) Z magJ~tratu m, Pab,latłlO. Skromne upo· 
przybylycb, uchwa.ly będ~ prawomocne. l . , . saze~le ur~ędfilka ~zęstok~oc bywa pobudką ,~o 

(h) Brak wagonów krytyd1 daje się odczn- . (x) P,o~ztówki. FIrma A. I. Os~rowsl0, w Lo- przYJmowam,&. datk~w ?d. lll.t~resantó~, co ubh,za 
wać na kolejach. wobec bardzo dużego obecnie I dZl w, YPu~olła seryę pocztówek z wld()~aml Grun 'I Je~o g??UOSCl Osoblste] I SCIąga nan IldpOWle. 
wywozu towarów z Łodzi, szczególnie do Casar- : waldn 1 Jego. okolic, pocztówkę po~ WÓlu~ z pano- d~Jaluosc przed, p~>awem, a w oczach o~~lu sta
stWIł i każdodziennie przybywająoyoh zna.cznych i ramą pol~ .bItWY. pod Grunwaldem l kOPlę obrazu Wl~ ~o w zI~m sWlętle, Pr~gn,ąc nwollllc urzę' 
transport6w bawelny surowej. ! J. Mat~Jlu «BItwa p~d Grunwaldem.» Jest to dnlkow ~aglstratu m. Pablame. od tych, I:rzy-

- \ wydawJlICtwo artystycznIe wykonane. krych zabHlgów okolo polepszema bytu, mleJsco 
(aJ S~~lydyah d1~ T~"aizr~'" lO:~Czkowo~ . (h) ZaginioDJ Ghłopieo. 'W niedzielę wieczo- wi fabrykanci w początkach roku bieżącego ze-

OIl~I~ nos~lowyG. rZljee a o o Zl zarzą • rem wyszedł z domu i zaginął chlopczyk 7,letni brali się w magistracie i ieduomyślnie uchwalili 
dzaH~Y ~~la!em. ~obn:~o k~dytu, pr:! c~n~ra~ W. Wahl, Rokicińs]ca 62, ubrany w suknie bar- podwyższyć pensyę wszystkim funkcyollaryuśzom 
nym. omI e~ek ~y ow; ;~ob owarzl'~ wal o OUl~ ehanowe w kratki. M6wi po po!elcu, niemiecku i magistratu, począwszy od biIrmistl-za a skoń. 
zacJJnego " ,o W e eIS urgu p. ega, w ee '. i czywszy na kancelistach 
lu ,zaPloznania się zd d'~allalnOŚhCjt\ kttYóch. TO

b
' ~arZjyst~'{ rosYJ:' n'Komunikao"a samoohodowa Maurycy vel Podw yższona w myś"t zapadłej uch waIy pen. 

pozycz (Owo·oazezę n086 owyc , re u H~ga S. 81ę \ " '. . 'I ' b 't 5000 b ( t' f b d T t Ek .. Mosze c Jndka Goldberg mieszkaniec ŁodZI uzy~ I sya wymos a. urmls rza , r. w ej ey rza 
o su sy ya owarzya .wa,. .0. . 'I skal pozwolenie na zaprowadzenie' komunikacyi ' 1,000 rnbli na materyaly piśmienne), kasyera-

(h). Z, slJ,du .. Sę?lłl~ pokOJU X~I rewIru ~_kazal l samoohodowej pomiędzy miastami: Łódż, Zgierz i 1 2,400 rb. i 100 rb. ua rozjazdy, sekl'etarza
na 6, mIeSIęcy WH~Z~enIa 14.letmego Stall1s1~w~ , Ozorków na' terytoryum gubernii piotrkowskiej. 2,500 rb., lIancelist6w-po 1,200 rb. rocznie. 
Zbr~zl{Q, za kl'adzleż 12, rub. z szutlady . rzezm- l Do ' samego Ozorkowa przeto samoohody docierać I Uchwalę tę wprowadzono w życie natych-
kow~ ~. Han~e~a;, Antolllego ,Romanowslt~ego na l nie b da. l miast i uszczęśliwieni urzędnicy pobierali pensyę 
3 mIeSIące WlęzlenIa za kradzleż zegarka l 2 bre- I ~ . . , W tej normie w ciaO'u kilku miesięcy. Po upIy, 
loków; woźnicę Józefa Brendla na 2 miesiące a- . (J) lłal~t wa~sz.awskl w HelenowIe ze swym i wie tego czasu oby,vatelil zaczęli szemraó że 
resztu za nieusluchanie polioyi, by zjechał z uli- ! dzIelnym ,loerowDlkIem p. ~uleszą na czele cle- składki na utrzymanie osobisteooo sldadu n:a<>i
ey Piotrkowskiej w ulicę boczną. I azyl slę DI.emalem powo~zenIem, l • stratu nadmiernie wzrosły i w~ieśli skargę do 

(I.) Gość Z !merJkl. Dziś w godzinach ran- \ K I prze~l~~~!e b6~ !a~~60Dd~r;ty~n w~~o~~~e6~ gubernatora, lrt6ry też poleca wstrzymać wypla.-
nych odwie:.lzil naszą redakcyę pan Stanisław i u ~szy, . o z pu .c nSzcze ól~'e' odobal si ty Ul'zędnikom uchwalotiej podwyżki. 
~d~mkiewicz, .prezes Zjednocze~ia !zymsko-Itato- \ ~~sIste~1 ~kla:~~m~dZiękU f baje~z~ej tecJnikl . N!ezrażoni tern projektodawc,Y fabrykan,ci, ob-
lIckIego w ChIcago. P. Adamklewlcz wydelego, 1 ce so ow ~ p n B szczewsk l"ma baleri l' stając stanowezo przy polepszemu warunkow by
wany zostal przez .Związek:t na uroczystości ob· i ry~o%ane plzez I k'. h ar ą. p I l ę tu pracowników magistratu. zamięrza.ją wyslac 
cbo~u gl'unw!1'ldzkiego ,w Krakowie, a ponie,waż l ea rN~ :a~fsz;:;;g~Cy~ala orkiestra warszawska w tei apra~ie ,delegacyę do generał-gubernatora 
pOSIada roozmę w ŁodZI, przybył na. parę dm do d b t t sI ż n ka elmi trza kom oz to- warszawsluego. 
naszego mir,sta, aby ją. odwiedzić. Dziś wieczo- po ~ u ą ~ald u o ego p li P Y Według etatu pobierają: bUl'mistrz-l,200 rb., 
rem p. Adamkiewicz wyjeżdża z powrotem do ra p. onen e ~'W t k d I 4 11 d kasver-900 rb., sekretarz-800 rb. rocznie. 
Krakowa.:, Związek, który reprezentuje, liczy, p6l ~~ 7Z:I!!~::ci'ÓwICi!:1~r tv' O:d!l;lU IKg:kl~J ~~r:~ • (b) Tyfus w okolioy, W Konstantynowie wy-
przeszlo i 0,000 stowarzyszonych. I ży ogniowej o~hotniczej w domu rekwizytowym t8g~Ż buohnąl tyfus brzuszny, na który jednocześnie 

(I.) Powrót weterana. Po 37-letnlej tułaczc" oddziału, oraz ewlczenla sygnalow~ wBzystkic~ sygnah· prawie zachorowały 4 osoby. Pomimo ostrego 
za granica powrÓcił do kraiu amigrant z 1863 j8t6w pIerwszych 4-ch oddziałów lodzktel strazy ognlo- przebieO"u choroby wypadków śmierci dotl1.d nie , -. . ~ , weJ ochotnicze). o, '; 
roku, uez~st,lllk powstanla, y. Władysław Tyc, l (h) Zbywanie [fdom,-.yeh pleniądzy. W po. b-ylo. , 
po paromIesięcznym pobYCIe w CzęstochOWIe l czątkach czerwca przybyła do ŁodZI Jak!\ś jejmość, któ4 Za względu na smutny stan samtarny osady, 
osiadł w naszem mieście na stale przy ul. Placo, I ra 7:bywala fAłszywe pian!~<l.ze. W chwlll, kiedy pollcya zachodzi obawa, że epidemia może się rOZdze · 
wej N211. Podczas długoletniej tulaczki po Fran- I bylI' na śladzie, owa jejmość wYJechala li Łodzi. Po rzyó. 

' S ' "B 'T k 1'1 l , kilku dniach pollcya łódzka dowIedzIała się, że owa WI' .1 ' t d l I .. Cyl, zwajcaryl I !l\vary~ p. ye wyaz. o, I Się I jejmość wyJeehala do BrześcIa LItewskiego, gdzie też ,au ze pOWIa o~e e egowa y ,na mIejSCe 
w pracy nad korekturą Jn8tl'umentów rZnIętych, l podążyli Z8. nie, !\geucl I zatrzymali wraz z jej towa- zarazy lekarza, a takze felczera. powlato wego p. 
posiada też na sprzedaż stare sl\rzypce i to sta- ! rzyszem, Obo je przywieziono do Łodzi. Stanisława Lenartowicza. 
nowi obecn,ie )edyny jego ,zarobek ,na utrzymanie j (b) Poti groib~ rewolwer6w, Wczoraj straż (b) ZebranIe gminne w Radogoszczu onegdaj 
steranego zyCla. Przez Wiele lat pracowal w po, ! zlemskl\ pow, tódzkiego aresztowaln !{aaimlerza Bema, wybrało jeduoglośnie na wójta dotychczaso-
ważnych firmach w Paryżu i Monachium. I mieszkańca Łodzi, oraz niewjadome~o z n/lzwiskn mlesz- wego podwóJ:liego ZacherLa. podwójcim zaś obra-

kaóc!\ wsI Dąbkowic(l, pow> lowickiego, którzy obcho- -
(-) Maryawicl a Grunwald. Z powodll poda- dzUl zl\możnlejsze domy w N"wych Ch3)na~h I pod groź, IlO llOlon i stę Langego, 

nej przez nas wiauomości, jakoby łódzka kolonia bą rewolwerów wymuszali pleoi&dze I doml\~all się go· Jcdnoc.''.eśnie przeprowadzono wybory Iawni
maryawicka zamierzała wysłać do Krakowa swo - śOinnych przyjęć, W tym calu odWIedzili domy: Agnieaz· ka są.du gminnego 3 okręgu powiatll łódzkiego, 
ich ksjpży, którzy dla wlasnY<lh 'lJ wyznawców ki Wernerowej, A!eksl\ndrfl 8owlndklego i Mal'janny Na stanowisko to wybrano dwóch kandydatów, .. \. - Jaroszkowej, 
mają odprawić na Broniach wielką mszę, spiewa- (h) St"Z!daJolSmll W nocy z niadziell nn ponle- miejscowych mieszkańcó,~: Zdrajkowskiego i Zim· 
ną po polsku,-pisztl jeden z dzienników krakow. dzialek p(llll~~t\ l'obllll obi!'l.wę przy Rokiciriskiej szosie. mera. 
skich, że doniesienie to opiera. się na. nie· W tym czasie dlY"i ztodr.ieje, wydostawszy sIę ze skI e- i W gminie NajdeInicy odbyto się onegdaj ze
znajomośoi l,rawnych stosunków wyznaniowych w pu Mo)zesza M~ts!\ (Rokicjń~k& SZOSEl nr. 20), lidzie branie gminne, na ,któ~em, d,01conano wyboru .w, ój-

lctadli, poczęli uI}lekać ze skradzionym towarem: stóJko- t ~(7 l W I l t Austryi. Maryawici, jako nieznane w Austryi sto'· wl kazali im sta!l'l,C, Złodzieje, porzuciwszy lUpy, uele- I tll. Wybrani zoatah: h OJCIec l a cza { WOJ Olll 
wal'zyszenie religijne, llle majl\ prawa do puul1cz, kli, wilno że s'óJkoWl d&H kilka slrzelów. I (ponownie) a Wojciech SzprucL. - podwójcIm. 
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W gminie Puczniew mandat wójtowsld zlo- j pogadanek, gromadzeniu funduszów na budowę 
tono w ręce włośc~aninllo Błażeja Tomczaka (po· I gmachów szkolnych i t. d. 
nownie), podwójcim zaś obrano Piotra Adryanow- I Z uchwal wczorajszych, pr6cz zatwierJzenia 
skiego. I budżetu, wymienić należy uchwalę w sprawie 

(11) Poiar VI okolioy. Onegdaj w nocy we . przeznaczenia 1000 rb. na stypendya dla synów 
wsi Charbice dolne, gminy Puczniew, w zagro- cdonków Towarzystwa, przyjęcia 5,000 rb" oria-
dzie Józefa i Mary-anny małżonków Gasińsltich rowanych przez radę zarządzajf)cą kolei wiedeń 
z niewyjaśnionej dotąd przyczyny powstał pożar, sldej na budowę szkol Y w Koluszkach, oraz w 
i zanim domownicy zbudzili się ze snu, objął wię- . sprawie przyjęcia na wlasność Tow. .JednoŚĆ" 
kszą cz~śc domu i oborę. ł gruntu w Łodzi, ofiarowanego przez pp. Mordkę 

StrUy w budynkach i w ruchomościach wy- Bendeta i Ara~za Tibera. na budowę szkoły . i 
noszą okolo 1000 rubli. l Na zebl'anlO wczor!lJs z ~ .!)rzybylo 130 dele- l 

Spalone budynld byly ubezpieczone we wza- I gatów 40 Kól Tow. "Jednosc . 
jemnem Towarzystwie ubezpieczeń Królestwa Pol- I 
sldego na 600 rubli. . l 

Z dzielnic polskich. 
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tanią do Wszyst~<ich ~wjęt JC~l ' H'<H dz iękczynny 
hymn .,'re l)eum laudamusU 

Likwidaoya fabryki. I' f" I Rel)han, zamy~ 
kając fabryl\Q sukna w lCn . rozdzielH pomię-
dzy robotników, któI'zy atl '; . .liJQ, okolo 50,000 
rnb. Snma ta podzielona 103 ,a ra stosownie do 
lat przebytych w fabryce. Zuaclne również za
siłki pieniężne otrzymali: dyrektor fa.bryki, oraz 
cały personel administracyjny. 

Z OieClhoo!nka piszą do nas: W środę, d. 13 
b. m. odbędzie się w wielkiej sali Millera" Wie
czór pieśni polskich", w wykonaniu wybitnie u
talentowanych artystów opery warszawskiej: p. 
Wandy Hendrich (sopran) i p. Adama Lud wiga. 
(baryton), których występy w Warszawie zj edna
ly śpiewakom uznanie krytyki i publiczności. Ar
tyści wykonają szereg pieśni współczesnych kom-

(b) Kradzież w okolicy. W nocy z sob·)ty na 
niedzielę niewykryci dotąd złoczyńcy z nlezamkniętago 
mieszkania. TomllSza Karpińskiego we wsi Szczukwin, 
gm. Górki, skradli 13 poduszek i pierzynę, wartości 
140 rb. 

Z KRAKOWA. Do Krakowa zjeżdżają JUZ po.zyto;?W ~aszych, jak: P~~el:ewski, ~iewiadom
goście z róznych stron świata~ w sobotę przybyło ~ Ski,. RozycJCI, ~zym~nowsJu I ~n. l!dzlal w kon
kilkanaście osób ze Stanów ?jednoczonych. mię- I cercie przYJmie tez mIody uzdolnIOny. skrzepek, 
dzy innymi pp.: Kazimier;: Zychliński, Henryk , p .. Leo ~old ~uczeń .prof. Lotto), który. odegr! 

"~'. Lakoński, tudzież Józef Chmieliński, jako dale- ! między InnemI bra~uro~ą "R~psodyę. węglersk~ 
gaci <Sokola, przy Związkn narodowym polskim l H.ausera. Al.(OmpaUl~wac ~ędz~e paUl Sz?st~kle

'" Książę chiński w Warszawie. I w Chicago, dalej 5 druhów ćwiczących z owego l WICZ. Konc~l t. ~ap0:Vlada Slę llIezw.ykle z.aJmuJąco. 
Książę Cej·Tau, który zatrzymal się byZ w I cSokolu, a mianowicie: Apolinary Ruszcz'yk, Wła- ! ZamkDł~fJl6 ZWIą;zku .. Lubelskl oddZiał zawo

Warszawi6 i stanąl w hotelu Bristol, jest rodzo· l dysfaw Mądrecki, Franciszek Tylicki, Dyonizy! dowag? ZWHlizku !{elnerow został przez władze 

Z WARSZAWY. 

nym bratem obecnego regenta Chin, czyli wujem I Glaza i Franciszek Kitowski. Ci druhowie już I zamkll1ęty. 
panującego obecnie tam c~~arza.. . • f urod~iIi s.lę w AI?~rycę, mówią je,d~akże po pol- I ~apady bandYClkie. Ba?dytyzm w lnbel~kiem 

Głównym celem podrozy lI:sI~cla Jest zazna- sleu l czuJą r6wm6z po polsku. Goscle polscy, dla i przybIera zatrważaJące rozmIary. We \vczoraJszym 
jomienie się z organizacH armij europejskich, l uniknienia pruskich okr~tów i 1\Olel, przyjechali l numerze donosiliśmy o napadach na p. Francis:lika 
na których wzór ma być zreformowane wojsko I holenderskim parowcem do Boulogne sur Mer, a I Wolińskiego w Policzyźnie, sołtysa z Bychawy 
chińskie. Książę zajmuje stanowisko dowodzącu- a stamtąd na Paryż, Szwajcaryę i Wiedeń przy· ErJicha, oraz ltllpców Glancszpigla i Goldberga. 
go wojskami i stoi na ozele partyi reform woj- l byli do Krakowa. Dziś podajemy trzy nowe wypadki. 
skowych. . . . . . . .. 'I Z Lublany przybyl znany przyjaoiel nas~ego J' - Kilka dni temu w majątku Artura Rze-

Z Chm. kSIąZę, wy)e.cha~ jUz . w styczDlU l narodu, k~. dr. Leopold Lauard, redaltt.or plama wusldego - Borek, w powiecie krasuostawskim, o 
podczas SWej P?dró7.Y ZWIedZił. dotychczas: ,Ja-j "S~ow?nec: Ks. L~nard wla?a ~u~elUle 'p0pr~- ! gOdzinie l-ej w nocy przez okno wtargnęli do 
ponię, Stany. Zjednoczone, AnglIę, ~ranc'yę., Nle~. Wllle .Ję~yklem poI~Jom. Zap0:Vledzleh dalej swoJe ! dworu bandyci. Przerażona służąca zerwara si~ 
cy, "':lochy l Austryę .. W Londyme. kSląZę tra.fll prz~byc.Je: poslo~le. Poga,czmk, dr. ~oro~ec, dr. ! ze snu, bandyci przystą.pili, grożąc rewolwerem, 

. wla~ule ~a pogrzeb .k~ol~ Edwa~da l braI w n.lm Ben,IOYICZ, dr. ZltDlI~ dr. Koczvar 1 JOSIp Fon, I i poczęli wołać: (Gadaj gdzie pan jest, bo cię za
udZIał obeyalny w lmlemu panUjącego domu chlń- nadto redaktor "Zory Ste!le.. , . bijemp. Slużąca wskazała im pokoje w przeciw
skiego. ..' . .,. - J:>0dczas uro~zysteJ mszy sw. w kosclele i nej stronie, sama zaś wbiegła do pokoju pań

W WarszawIe pOWItał ksIęCIa posel ChlllSkl N: MarYl. Pa!lny w plą~el; l? b, ID, kt~rą odpra~ j stwa, gdzie zastala nieśpi~cego jeszcze pana Rze. 
z Petersburga.. . . . f WI ~s. lllwlat Krz~ml8nslo. a Jcazallle wygIosl I wuslliego, mówiąc mu, że są bandyci w domu. 

. W ho~elll łlBrillto!~ zajęto dl~ lmęcHl wszyst: ~s: bIskup Band~r~k,!-ch6r Tow. muzyc~nego od· P. R. chwycU za broń i wybiegI za bandytami, 
kle aparta.men~y na I;)\e~wszem plę~rze. Onegdaj l ~pIewa szereg pl.e~Dl.. Przed r~zpoc~~Clem mszy . lecz ci, slysząc podniesiony alarm we dworze, za
sel{retarz osobisty kSIęCIa w pOWOZIe, z kawasem ł sw. dyr. Nowowlejsln. odegra lmpY'ewłzacyę na \ brali trochę gard.eroby i umkn~1i ginac IV ciem-
na koźle, objeżdżal miasto, celem udzielenia l,się- i temat cBogarodzica), poczem podczas mszy od- nościach nocy. ' • 
ciu obja.śnień. Książ~ mial być w sobot~ n.a 'prz~d- śpiewa. chór. !nsz~ <lPapae. MarcelIi, P~lesLriny _ W lWJlctl ubie fe o miesiaca band ci na-
stawieniu w teatrze, ale z powodu lekkIej me- na chor szescIOglosowy, splew gregoryansln po- padl'l na f'alwaI'I, I'a fi g yg \ l "" , tY T 

. h l dl M t ' I J R d lf N ~ w .... cz n, v· asnosc p:\n~ \VI), li' 
IdyspozyoYJ, p~zoBta~ ~ ot~ u. . ., .ug ~ O li propno> wy w,na ts. u o owo· I sz Jlskicb w owiacie lubelskim w minie Piaski' 

W EuropIe kSlązę. na)dłuzej baWIł w ~ary; w.lejsln z~ Lwowa" następnlO chór z .towari'ysze- I ob~8zro si b~ ofiar w llldziacb~ b~nd ci zabrali 
ŹU, g~zie. rząd francusln ~aI mu wsz~.ll\ą. moznośc D1.el? ~rloestry odsplew~ hymn ~ UfaJ ('leli N~wo. I srebrne na~ryCja stolowe i nie ścj~ani pr!ez nikogo 
zaznaJomlen'ia się z orgamzacy~, armll. W Peters~ wieJskIego. na (OfertorIUm.)" zus (Bogarodzlc~> I zniknęli bez wieści. o , 
bnrgu ksiażę zamierza zabawlc okolo 3 tygodm, pOdług najstarszych rękoplsOW ~edlug wydaula . ., 
poczem koleją syberyjską powróci do kraju. Ale}csandra Polińsldego. Pieśń tę wy kona chór f . - W nocy z6 na 7 h, ~'. Jechał z FaJsla.. 

Towarzyszy księciu świta. zlożona z 10 ofi- po raz pierwszy w stylu gregoryrulskim. Na za- ! \\Ile na stacYę. j{olejową, Tra.wnlkl, doktór~wetsry. 
C8EÓW

7 
których charakteryZUje to, że nie noszą kończenie chór i publiczność odśpiewa (Serdeczna \ n,ar,z, p. Józef GUZOWSkl, WIOZąC , przy S?~ie znacz: 

warkoczów; ,sam książę jednak nosi warkocz. I Matko) z akompaniamentem organów i orkiestry. llleJsz~ sumę .pwillędzy. 'yV mleJscoW~SCJ, zwanej 
Książę wczora.j zrana wyjechał umyślnym I Przy pomniku przed odslonięciem złączone <do~l(lem>., Ha sro~e~ drogI. wyskoc~yl .Jeden ~ ,bau-

Cesarskim pO(liągiem do Pet6l:sblll'ga. chóry z wszystldch dziel~ic. poJs~icb odśp i ewają dyto:v,. ro~no~zesnOle dwaJ, ~ bokow chwyc~II za 
• W' d t cBogarodzica, po odslom~clU zas .Hasło grun- uzdz18I1lce kOnI, t.zech zas wnych starało Slę za· 

!Jaz sena. ora. . ' '" . atakować bryczkA z tylu 
Senator Neidhardt wczoraj wyjechal do Pe. waldzkIe> - NOWOWIejskIego z tow. orlnestry na : ' '(. . 

tersbur a. W 'echali również członkowie komisyi , 4 glosy. Chórami i mur.yltą dyrygowań b~dzie : P. G. ,krzyknął ~o fu:mana: cKol~le batem •• 
. t g ki . JJ Feliks Nowowiejski dyrektor 'rowarzystwa mu- i Furman rozkaz spelmt Nleprzyzwycza]one do ba· 

se-ua ors eJ. , ~ zycznego' I ta konie szarpnęly i poniosly, waląc powstrzy-
• "Jed.nO-Ś~·.. . ., • ., . . mujących bandytów na ziemię. Równocześnie p. 
W .P?llled~lal&Jc dnia 11, b .. m. w sledzlble Z P~NANIA. Sokol pozn~nskl ~dbyl.dllla G. krzyknął: cJeszcze kroje, a strzelę). Na taIcie 

Tow. wlOslarskle~?, odbylo S!ę piąte z.groL?adz?- 6 b. m. Wle?~?rem uroc~y~te posledz8m6, p08Wlę- I cdictum> bandyci wskoczyli do rowu i zniknęli 
nie Tow .• JednQso" pracowmków kolei wleden- eone w całoscl. wspwmmemom GrUllwaldu. Pre-! w ciemnościach nocy. 
~iej. zes dr. Ksawery Zalrrzewsld zagai! posiedzenie . 

Po zagajeniu zebrania przez prezesa zarzą. dlniszem przemówieniem, w l,tórem wyrazil po- 48 rubli spal?nyoh. W ubiegły czwart~k pa?: 
da Tow. "Jedność", p. Franka, obrano na przewo- gląd na. znaczenie zwycięstwa. grunwaldzkiego ~a Hamburg, zanu6szkala pr~y ul. Modrzejowsk.leJ 
~nitlzacego p. Konopczyńgkiego. dla państwa polskiego. Nast~pnie jeden z człon- I ~II 48 w Sos~o.wcu, przez Dleuwagę. pozostawlla 

Ż wyborów weszli do zarządu pp, Wlady · ków Towarzystwa wygłosił deklamacyę (fragment na stole zawlI~lę~e "! gazetę 48 fublL . • . ' , 
sław Buchner, Edmund Burzacki, Bolesław Cza. z "Konrada Wallenroda"), poczem druh Karol . Mł~dsza .Jej slOs~ra, chcąc l'ozpal~c oglen, 
plicki, Zdzislaw CzubaJsld, nenryk Deskur, Adam Rzepecki wygłosił półtoragodzinny wykład. Pre- wZI~ła ow z.wltek papIeru ze stolu, oblala. go na
Frank, Jan Gryżewski, WładysIa w Kaliński, Kon. legent omówił szczegółowo sprowadzenie krzyża. f tą l ~od?ahła. 
rad Kallperowicz

7 
Kazimierz Paszltowicz, Alek8an~ ków do Polski, rozwój Zakonu, przyczyny i sku- Plelllądze, rzecz prosta, poszły z dymem. 

der Podworski i Józef Zaborsk\; na zastępCÓ\T tek Grunwaldu i t. p. Na zakończenie iuż. pan Uoieozka wi~żniów. We czwartek, o godz. 12 
członków zarządu pp. Tomasz ArIitewicz, Henryk KazimiE.'l'z Ulatowski recytowal fragmenty z "Krzy. ' w poradnie, w Częstochowie, z więzienia przy ma-

'Dramiński, Mioozyslaw Hęcka, .Jan Komarnicki, żaków~, opisujące bitwę pod Grunwaldem. gistt'aoie uciekli dwaj więźlliowie: Franciszek Dr-
:Adam Kuczyński, Remigiusz Rutkiewicz, Józef ja i Wincenty Balda, pl'zystani do Częstochowy 
Szczygielsld i Józef Wagner; do komisyi rewizyj. . .' .. ~.~ ..•. ~~.:jj,~ z więzienia piotrkowskiego, a obwinieni o różne 
naj pp. Bruzendorf, Zygmunt Kaczyński, Tomasz Z KRÓLESTWA. - ~- kradzieże i rozboje. 
Kociatkiewicz, Eugeniusz Peel i Józef Snieci.low- .:.. ,,~;.,:.\,~;.;::- Więźniowie ci przepilowali w celi kratę u 
ski. . okna, następnie po sznurze, sporzą:dzonym z ble-

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa wy~ Uroozystośó rellgljna grunwaldzka w Oz~sto- ! lizny, spuścili się do ogródlca, a ztąd wydostali 
kazuje, że stan finansowy jest pomyślny, sldadl;j : !lhOwic. W d. 15 b. fil. będzie urząuzona w no- i się na poblizkie pola. Ucieczlu;! zbiegom utrudnia
naptywaj~ regularnie, szkoly, utrzymywane przez ' wym kościele św. Rodziny w Częstochowie, o 1';. , ly kajdany na nogach, które im zre~ztą, po wy-
Towarzystwo, funkcyonują, z nielicznemi wyjątka~ . 9 rano uroczystość grunwaldzka, Z okazyi pięć- dobyciu się Z więzienia, udało się przepilowaó. 
mi, dobrze. i slItnej rocznicy świetnego zwycięstwa pod Grull- I Zaalarmowana policya zarzą.dziła energiczny 

Dzialo.lność Towarzystwa, prócz utrzymywa· , waldem, odprawi się uroczysta l\Isza św., będzie pościg. Wincentego Hałdę w ucieczce ranit wy
nia szkól, wyrażala ii~ w urzqdZ8.11iu odczytów, ' wygłoszone okolicZDościowe kazanie, procesya z li- strzałem z rewolwefll pomocnik komisarza I cyr-
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kułu, p. Lejdenius, następnie go schwytano. Kula Delegacya rosyjska jest zirytowana i nrzą- czoną i ol<reśloną przez Level'riera. Otlk1'yl też" 
brauninga przeazJla Baldzie miednicę. Schwytane' dza skandale prof. Pogodinowi i Stachowiczowi, i trzeci wewnętrzny pierścień Saturna, wyltazal 
go odwieziono pod silną eskortą do miejscowego l!:tórycb znowu popierają czesi, a głównie Kra- ł kilka rojów meteQryczuych i przeprowaLlzilliczn.e 
szpitala. Stan jego zdrowia jest o tyle pomyślny, l marz, oraz bulgarzy. Prezes zjazdu Bobczew, l obserwacye komet. W roh 1873 zwróQil uwag~ 
że mu nie grozi utrata życia. i zmuszony do tego zaprotestowaniem przez Sta- l na pożytek obsef\vacyi drobnych planet dla oznB.· 

.Drugiego ~bieglego więźni,a, F,ranci,szl~a, Dyję, I oho,,:icza., z:vr?c!l uwagę ~a tendencyjność dele- l czenia" paralaksy słońca i, aam, w~prowadzil jej : 
pomimo energIcznych poszulmvan pollcrYI I WOJ' l gaCJl rosYJskie), co stawIa go wobec kongL'esu ! wartosc z dokonanych na polkuh polnocnej I po- . 
ska z. policmajstrem na czele, nie udało się po- i w polożeniu bardzo przykrem. 11uclnio~ej .pos.trzeżeń pla!l~ty Flo.ry. Za.imował si~ ' 
ohwyclo. ~ _ Dzienniki kOllstantynopolitańskie ogIa- i po.str~ezeOlaml meteo~olo?lcz~e~l, ,w sz~zl.Jgólno- ; 

szają oświadczenie policy i, stwierdzające prawdę SCI prawem obrotu wH\.trow 1 zJawIskamI optyoz-
Z CESARSTWA. obiegającej od kilku dni pogłoski o odkryciu taj- neml w atmosferze. - Przyp. red.]. 

. nego reak?yjnego związ~u. pod n.az~a. "z\vo[en~i- Z ostatniej c!nmifti. 
e1 zasadmczych reform l o uWl~zlenlU 63 oSobo l Berl·ID 13 l' (Wł) K l 

J k l b ć .•. d l' od ,Ipca . orespoTIe ent peter-Pojedynek amerykańskI. W tych dniach za· i a s yc a, UWlęZlem o grywa I P rzę- I b k' B l' T . 
kończyl kulą z rewolweru życie mIody popularny : dnie~szą .. rolę. Przewódcami ma.ją być wyższa l s ,ura I ",er lUer ,ageblath" dOllOSI, ,~e sfery 
lekanI w Libawie, dr. Rapaport. Okazało siQ, że : osohlstosCl by tego rzą.du. j oflCyalne sle~z~ 7. wlel~1ł uwagą ro~woJ wypa- . 
samobójstwo byto wynikiem pojedynlw amerykań- I - Z Aten donoszą: Rząd czyni gorączkowe I dleów w PPl'Syl l oczekują tylko pozoru do aner" 
skiego. ..,. I p:zygoto,~a~ia do wojny. Zarządzon~ u~upelnie- : gicznego wmieszania się w wewuętrzne sprawy 

Dr. Rapaport dIogo l energlCzme staral SIę , me amuniCJI w magazynach, uzupelmellle 1.bro- ! Persyi. Dlaterro inspirowane wiadomości o kom. 
o względy żony swego kolegi dora M. Opowiada· jeń i pozawierano kontrakty z towarzystwami i pletnej dezor~a" I l J' 
ją, że chcial ją poślubić i kilkal{rotnie namawiał j okrętowemi dla transportu wojska. I ,· .. nlzacyl w, rac lU~ ,ac l I ~ewnę-
ją do rozwodu. i Powszechnie liczą się z możliwością wojny I trzneJ anarchII w Persy I nalezy przyjmować 

Snać p. M. darzyła wzajemnością dora R. i ; z powodu Krety. z wielką ostrożnością. 
podzielala dalsze plany, w8~~la~0 n;ąż jej. w ża- l ~~=z> Hamburg, 12 lipca (WI.) Korespondent wie- o 
den sposób ~R ~ozwód zgodz~c SIę nIe ch~la1., I T E l E R ft M deński ftHamburge1' Nachrichten" stwierJza że 

Stosunki między pp. R. 1 M. coraz wIęcej się G y I' , ? 
naprężaly. Ostatnio dr. M., powróciwszy do do- l . • IV au.str~acklch sferach :ząd~wych .w~adomosć ° 
mu, zastal d-ra R. saUl na. sam z żoną. I , podpisanIU umowy rosYJsko Japońskiej wywarla 

Wyjaśnienia doprowadzily do decyzyi, że ł '. ' . i silne " ra~en;a. Do ostatniej chwili niedowierza- '" 
wszystko ma zakończyć pojedynek amerykański. ! , ParYZ'pll111PCR: (:n .MID~s~erl spra~ zagra- i no w dojście urnowy do skutku. 
Czarną galk~ wvoi!l.O'nąl dr. Rapaport i w dwie l llIcznych, IC lon ~IZę own~e z ozy pOWlllszowa- 4 W W·' , •. . . 

d ' t· J, 'tt> t'" l nie reprezentantowI Francyl w Marokku Reg- } Icdulll panUje przekoname, ze Rosya, go zmy po em zyc przes a!_ l . " . J ,'. b ' , . 
W testamencie zmarly zapisal cal y swój, dość ' ~aultowl, z PO,wO?~ postawy, 18.k l1: zaJ~uJe w po- ( 7.a ezpleozo~a ~a Dale~ !m W 5chodz\e, przystąpi 

znaczny majątek ukochanej kobiecie, doktoro- i hty~e marokansl{]c.l l, z powodu oSIągniętych przez ! do regulacYl nlezalatwIOny0h z AIl:3tryą rachun-
wej M. I tę Jego I:0stawę '7'YDlkow., . .. I ków, za jej plany na półwyspie Bałkańskim. ; 

111 ł' G G l S'b" cc POwlDszowame sprawia tern SIlniejsze wrn· l p' 12 r W ) " 
, "a ~ra~os .alIne.. .,azet.a " o os. l In z,a- , żenie, że byly suJtan rnarokańsld, Abel el-Aziz, ł ary,7." lpca C l: ~okowaRla pomiędzy 
znae~a, ,ze Z!dZl, zanlles.JcalI ~a ~y~e[ 11, ~asowo , przybył właśnie do Marsylii wprost z Ale1'san- ! zarząd allil ]colei a robotn Ikami trwają w dalszym 
przyjmują pra,woslawI6, po PIZYJ.ęCIU ktÓ.6V.{} 0- , dryi fJ. po krótkim pobycie we Francyi udać się Ił ciaO'I1. Towarzystwa sldaniajn. się do ustępstw 
trzj'muJ!I· pełmę praw obj'watelsl\lch. j ~. b . t d T J t ,t>,.. , . ' • "' ma lUZ ,~ so otę Z. POWI, o em o angeru. es I W Ila)bllzszych dll1ach malą się odb y6 rozstrzy'-

mowa o .lego przY'~lócenlU do włallz!, . I gajace narady. 

O t t . t W kolacJi pohtyczuych z wwlklem napręze- , ' , 
S a Dla pocz a. niem oezeknja wrnżenia jakie stanowczość dy- l I.ondyn, 12 hpca (WC) Wozoraj rozpoczęta 

_ plomacyi frau'cuskiej i' powinszowania Pichoua l jzba niższa rozpra wy fiStl prawem wyborczem 
Zgromadzenie narodowe uehwaliIo po- sprawią. w Berlinie. i kobiet. Nad :deje/S tl fraż ystek mnją sIaue widoki 

wipkszv.c licr.bę członków lzndu kreteńskiego i . Berna. 11 !ipca. (Wł) D:;;i§ :v nocy specy~l: I powodzenia. Równocześn i e ollb y ły !3 ie olbrzymie 
.. 't i neml pOCla!Sallll wyslano z Ber llUa do S::d nlllln 'l z d ' . . l ~ . z trzech do sześ ciu. Następnie uchwalono razo- • 'I h ó ' . T groma ZLllla przeCHV.{O ')rawom koblf'cyrn na . t . I ' • transpod armat, wy conan)'c na zam Wlen!e Ul'- I , . .' ł . ' ." . 

łUCję, aby na ostatnIą no ę mocarstw ople.<un- ~ cJi przez odlewnie praskie. Armaty, należące ! l\t61e plz ys.zly. takze I sufrazystln w bardzo li. 
czy ch odpowiedzieć, że kreteńczycy wykonajl): ich ' przewaźuie do ,typ,u dzial gÓt.·sl<ich, przBzlln,czone { cz. Dem gronIe l zachowywały się halaW wie, Ko-
żądania. Po powzięciu tej uchwaly sesyę zgro- d h kt ' d 1 
rnadzenia odroczono na 4 miesiące. ~ są do wzmo,cluema na gralllcznyc pun ow o l bl ety, zacuolVująee s ię nie3po::o: ni!) , prt.emo cą wy-

N ·' . h B" ,- strony GrecYI. I prowadzano z suli . 
. -:- aJwlęceJ rozpowszec D~on,Y w. lllgal)'l l St. Gal/en 11 lipca.. (Wl.) Z wielu strou do- n J 12 J' (ViV') T" 

dZIennik 'Veczerna Poszta" ogroSI! WIersz p. t ' . " . kI l d' " oer !D, Jpca •. Il leJsze sfery han-
~ '" . nosza, ze ponownie 1'0ZSZel~za Się ęs Ol. pOW o Zl. dl dd ' 

"Vivat POI?nl~, kt6r~go /lutor w gorących slo· l Pod \;ViIlterthur wielkie przestrzenie są zalane. ~ owe, o, awna stantJy Się, o wy7.yskanie ni epo-
wach pozdr.awla poIakow. . . . ; Komunikacya kolejowa w kill,u miejscach p1'zer- li rOZUllllell flus tryacko serbs!o co, IV celu handlowe-

- Dllla lO-go b. m. nastąpIło zamkll1ęcle , a 0'0 opanowania SerlJi i Ol ee i l '! l 
zjazdu słowiańskiego. Na ostatniem posiedzeniu I wan S· 1 'k' 11 J', Wf) P l ' 1 ' " .,' " n e pOt IC I wp y. 

't ' d b' 't . ," a OD! l, lpca. ( . atro e wOJs (owe ! wem belgrad zkI d zj('nui !c Polityka" wyk~znje 
odczytano pOWI ama o ~zeregu, oso IS OS(,I, IDlę- rozbil !)od Gilam oudzial aibański po krótkiej " .:' _ .. , 
dzy innami od L TołstOja ktoremu Zjazd posta- I l Y lt" .11' h lb: I ' " kOlll ecznosc handlowego zbltze llli1 SerbII d) Nle-, . k ' . '. ' . . . 40 wa ce, w (ol'eJ pau o ~rzec a anczy (OW, mlę- I 
nowIl PO?Zlę ow~c, otrzy~ano, ~llędzy lnn,eml l dzy illnymi znany z walk w obozie Kaczynickim l miec. 
telegram,ou' ou ~Iast czeskich, ~;) od czeskICh o,r- dowÓ llca oddziału KalJoss. I @!!Et LE 22JZi§ 

gaJllZacy~ . p~rtYJ~y,ch oraz mnostwo lielegl'amow l Ibideiberg, 11 lipca. (Wf.) W pobliżu PneI- SPOSTItZ.I~Ż~NIA l\IIKmmWLOGIOZNE 
·z Buł~aljJ I RO!lyl.. .. ,'. ! hausen wskutek dlugotrwalaj ulewy zawalil się Stacyi central'R.ej 1(. E. Ł. 

ZJaz.d uznał za poządane zoIJzeme serbsko- ł szkarp góry. Liczne domy zasypane ziemią. Zg,i. 
bulgar~l{le. .. ,.! nęlo dużo bydła, ludzie wszyscy uratowani. 

KI ama:z. dZIęk~wa~ B,o,bczew0:Vl, za usJ!~~ I Królewico, 11 lipca. (Wr.) Dziś po południu 
pracę· BUl mlst~z ,Ira?l, Gl 031., mowll o wsp~l I w okolIcach Królewca rybacy w znacznej odle
nym zap~le. dz~ękl }~toremu wszysc'y cZrOp~{QWIe ! glości spostrzegli tonący wielki parowiec. 
d~le,gar:Y~ uznalt ogolne z~sady . dZIalalllu,scl slo- i Zanim zdążono przybyć na miejs6e z łodzia
Wlan8~leJ. Gp,czkow kladzle naCIsk na. pOJednaw- I mi dla ratowania tonących, z parowca i jego za-
czą dZlalalnosc Kramarza.. . logi nie pozosbało jui aui śladu. I 
, .Na ostatku .. p~zemawlal; Bobczew, wskazuJąc, I Nie może być wlltpliwości, że okręt zatonąl 
ze ZJazd ~ S~fll me popel1111 odstępstwa od. za- . z wszystkimi luuźmi l\tórych wiózl !la pokładzie i ' 
s~a. prasloch l przyg?towal gru~~ dla, trzeciego I w l,aiutach. ' 

-
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Zjazdu, którego termIn ma ustalIc komItet wyko- )., ." 
nawczy. Bobczew zakończyl cytatą z poezyi Cho- ,I Bilr~lDJ 11 lipca. (Wl.) Zmad astronom plof. Smaczne o~;ady I· kolacye 
miakowa: • Wszyscy wielcy, wszyscy wolni". . Galle. Liczył I~t 9~, . " .' Uu 

Wieczorem odbył się bankiet pożegnalny. I (Jan Gotftyd Galle urodZił Się. w loku 1812 WYDAJ-\ l\ILECZAItNIE 
_ Na wniosek 8tachowicza, wystawę slo. w Pabsthal1s. W roku 1835 b,Y~, IDI.anowany asy- < tlf'i1:1,~·r. ~~ ....... r..III:F. ~ 

wiańską, jal,ą zjazd praski zaprojektował, w Mo- ! stentem . w obser\~aLoryum b~,rJ~llsl(~em, W roku .... 'W' JIIIlMII aY .......... faWI 

skwie na r. 1911-postanowiono odroczyo. .Mo- 11851 objął lmtedrę aS,trollOml1 l zalZ,ąd obserwa: Dzielna lar. I .. 
tywem tego odroczenia są stosunki POlsko-rOsyj-! t~ryum we ,wr,oclawlU: Odkry~ trz1 komet! l 
!kie i niiWykonanie rezolucyi, uchwalonych przez ~lerlVszy o~szukat na llle~osklollle dllla ~3. wrz~· BenedJkła lir. I. 
zjazd praski. Wśród obrad nad tylU wnioskiem I sula 1846 loku planetę Neptun, teoretyc~me obb- CODZłENfUE ŚWIEŻE GRZYBY. 2~90-2-S 
Stachowicz wsponlllial o zachowaniU się centrum i. -~'., _ . ~ I 
w rosyjskiej Dumie pallstwowej wobec p-olakow-4t Dom majstraw tllacruoh. ,Ii...... We wtorek, d. Ul-go lipca 
neoslawizm?- Słowa Stachowie·za wywolały spó.l' ! Wielki _1I"..cI:.] •• ee=r-1I .... o~eriJlłłl.a..1iJ1Uł. ~ 
pomiędzy nim a prezesem Dumy Guczl\owem, kto· ~ ~ ~ .." 
ry goloslownte usiłował zaprzeczyć twierdzeniom ' Kapelmistrzów F. ADAMCZYKA i K. LAOH<!.'\lWSKliEGO ze współudziałem miejscowej 
Stachowicza. i orkiestry pod dyr. R'ilorgen.rsotha oraz zagranicznego BALETU pod dyr. znanego baletmistrza 

Dzisiaj Stachowicz w liście otlvartyrn do triajewskw2go : : : : : : : : W razie niepogody odbędzie si~ w środę, następnego dnia. 
Gncz1{owa, ogloszollym w dziennikach roryjskicll, Szczegóły w programach. ~-:;::;:.,.~~~~~~:.~ Początek o godzinie. 7-ej wieczorem. 
prz}'ciska go do muru. We;i;oie 30 kopo. dzioci 15 kop. 2~92-a-a 



• ItOZWOJ. - Wtorek, dnIa. 12 llpca uno r. ............. r=:--.... -.--------Z?:?---=------- .~--_.~ ---. -____ ~-'-._~,.._...o:=--...:...._~~.--.;;_ --.-~._. --~-- J& 156 
====-_. _-::-- -~ .... _._ ..... -

LICYTACYA. 
Dnia:; (16) lipca r. b. w piotrkowskim Sądzie Okręgowym od~ 

będzie się licytacya nieruchomości zgierskiej, potoźonej przy ul. Sie~ 
rakowskiej ffi 5 (przy Starym Rynku). Nieruchomość składa się z ~ron~ 
tO\\lego dwupiętrowego doma murowanego, takiejźe jednopiętrO\\lej 
oficyny i dwóch domów drewnianych z placem, przestrzeni 2,800 kw. 
łokci i ogrodem owocowym z 70 drze\llami; ma wyrobioną hypotekę; 
daje rocznego do ch oda 2,000 rb. 

Jednocześnie będzie sprzedane 5 m6rg ziemi, zaczynające się 

przy ulicy Piaskoltlej i ciągnie się pod las. 

2534-3-1 Spadkobiercy" 

Dr. med. 8T. ARON80N 
b. nsystent prof. berllilsklch: Bum· 
ma I Dlihrssent\ - osll\d1 w łJodzi. 
AknszerJ4 l ohoroby kobiece. 

EWANGELICKA M 5. 
Od U lipca Paaoż lIIII.yera i. 
Godz. przl'jęcia: 9-101

/, UDO I od 
5-7 pp .. w niedziela 11-1. 1218r 

Z dniem 1/14 Lipca r b. skh.d 
wJż.ymaczek, gramofonów I t P 
znl\Jdulący się na ul Piotrkow
skiej ]fi 115, przeniesiony zosta-

JO nIL 

potrzebnI zdolnt ślusarze I ko
wnle na robot,. gięte Kon

stantynowska 4oi, Welkert. 
4393-!l~pl 

potrzebne zaolne bafciltl'l<:l. Kou
stantynowskl!. J1I 28, stróż 

wskaże 4~~5-3 n 
potrzebllY czeladnik: stolll1l:1SKI. 
• ~Wla\1omość ul1ca Benedykta 

J-.! {J9 4351)-3 - ił 

z~'!!nęla dziewczynka, lat 7, na 
IInl~ Wnhda Wall l, włosy ja

suo-hloud, w sllklence popillIatej 
w pasy., fartuszek w kratkę czar · 
na, z blalem Odpnwadzić proszę 
do Widzewa, Szosa Raklelńskll 
62 m. l. 4416-J 

ZagUbione dokument,. 

potrzebny czeladnik do duz~; Książeczka wKladowa Lód'ldego 
lub malej sztuki I prAktykant Towarzvstwa PozyezkolTego za 

do krawiecczyzny. Główna 18, oM 2912/2770, wydanI!. na Imię 
m. 19. 4370-3-2 Feliks,. Danlelewicz, zaginęla, 
pomteszcz6nle przy bezdzletllem o c7.e~ zll~trzeżenlo w Towarzy-

malżeństwle dla Intollgcntn3' I stwlll zrobIone. 4!łlfl -3-3 
ł go mezczpny do wJrllijęchL za- !·Z aglnąl paszport n l'. illl/ół MI

raz. PrzeJ8zd 12 mieszko 14,. IChallny Kllźmlerc7.\{, wydany 
';::';:--:::::-:-:::-:-,.....,.. __ ..:4.;.10:.:3:...-~4--:..4- ~. gminy Blernaclce, pow. turec
plac 42X72 lokcl Jest do spue I -"leIZO. 4a~4 -3 3 

~anja przy rogu ul. Rzgow- ! zaglnęla karta od Tlflsz;Jortu. 
do sklepu frontowego. sklej I WÓJtow8kiej. Wiadomość I wydana z fabryk! Gutm!l.lla 

Z powodu tej przeprowadzki wy- Piotrkowska 291 m. a, od 8 do 9 Pelbe na Imię Franciszka. RUU3Z. 

ul. Nawrot N~ 14 
przodaie się maS2lJny do szycia rano. 4418-3-1 4fl57-3-2 

Dr. S. ROTWINO 
CHOROBY DZIECI 

przeprowadził się na ulicę 
Nawrot M II. Telefon 1277. 

najnowszej konstrukcyl niżej ee- potrzebna piastunka z dolJramt Znf!lną~ pasiport, wyd~ny ~ gm. 
ny kosztu 2484.51 śwIadectwami, zaraz. Dzielna Zadzmy, gub. piotrkowskiej 

Umeblowane pokoje T M 28 m, 4. - 4ł17-] i na imię Bronlslawa Mnteckiegd. 

W~ ~m~r'l~an . przyjmę dwóch mężczyzn nil ~ 4358 3 2 
nowo urządzone, elsktr. śwIatło, _ l \! mleszkt\nle. W6lczańska 16 157 . zagInął paszport, wydany z gm. 
wanny, może być z całodzlennem m. 4. 4,428-1 Przudecr, pow. wloall\wskle. 
utrzymaniem, z oBobnem wejsclem "O n- i I A t I l'f ó1 k lIki potrzebny staly pomocnik fry- .. , .. m ę n on ego Cl..r I ow-

Garnitur salo:n.o,vy 
dwa trema, otomana z lU8tl'l'!m, 
2 lóżka z materllcllrnl, blel1ź
nlarkn z lustrem, toaletkIl, um.y
walnlu., 2 szafy do u brania, kre· 
dens. stół, 18 krzestll krytych 
skórlI" bi ur ko, biblio teka, gramo
fon prawIe nowy, lAmpy. 8tollk 
do klLrt. oraz rÓżne drobiazgi 
sprzedam ZA bezcen, ul. Nawrot 
:tW 44. m. 3. 2364,-10-7 

Do 81/, fano l 4-6 po pol. 
2530-13-1 wsze mi wygodami JlO przy zyerski nIL stałe na soboty I Bklego. 4389-3 2 

::~~y~B~~~~~~a p:J~ca J24:;.~U~ _:"~iiiiiiiiiiiiiii __ OiOiiiiiiiiii ________ iiiil~I__ niedzielo na dobrych warunkach'j Zaginął paszport na Imię Jana 

D! I~ Lipszyc 
choroby dzieci. 

Największy wróg robactwa. pończocha potnebny chłopIec do cllklei'ul. na, gnb. Plotrkowsklei 4-368·3-2 
P.rzJimuj~ nadrabianie ~ Glówn", 45. 44023-1 Rotha, wydany z gm. Nowosol· 

Rozwlldowska )fa 6. 4410-1, Zaginąl paszport niL imIę Ma-
MlKOUJEWSKA 59 m. 56 potrzebni sa, lIi:acze do korto- ryallny Górocklej, wydany z 

Przyjmuje od 8-10 i od 4-6 pp. 
WSCHODNIA Xv 45· 2$)4 

Specyalista chorób skór- ! 
nych, włosów, wenerycz- l 
nych i dróg moczowych I 

Przyjmuję od godziny 8 - l·ei 
w południe j od 4 - 8 wloczorem; 
w niedziele I święta od 9 - 2 

w pot 149r 
oso1lna pOClzokaluia' Dla pań 

Dr. B. Rejt9 
ulica Srednia J\~ 8. 

Ln~zi~ nracJ, 
któlz~- pragną mleć ubranie mo
C1l9 I trwale, niech nabędllt JJlI\- I 

teryal "Nowość e.nglelskll· w sk1a. 
r.zle reszt€lk - po c9l'a~h berdzo 
nlzklch Ulica Piotrkowska , 
NA 2159, m. 13. ~44fi 3 2 ' 

LAMPY 
naftowe wiszące sprzedam za· 
raz. Cegielniana J\~ 56. Li
piński. 2522-a-l 

IliĄ POSA[}Ę 

SEKRETARZA 
poszukuje alę osoby z wyżSZl\ 
kwaliflkacyą, obeznanej z pra
wam administrl\Cyjnem i wlad1\' 
jącej gruntownie Językami: pol
Aklm, ruskim I niemieckIm. Re
flektanci z wrższem wyksztalce
niem mogą dożyĆ swe dokladue 
oferty w administracyl ~Rozwo
jn~ pod adresom: "Z. Z. 100~. 

2504-3-2 

Urządzenie zakładu 

6. " 
~~ 

~~ 
~-_ ... ~ 

Jedynie ~ p~wyższem opllk(j· 
wanlu zn::Jduje sIę w sprzedaży 

prawdziwy 

"AfU~GaC" 
firmy 1984 

~, ~~IR~AJAI~ 
wystrzegać się naśllldownldw, 
i8tnit\jących w różnych for· 

mach. 
S:"'2ad gl. Domu Handlowego 

u~b'agacU 
M. i S. Mef'za;ano 

w MoskwH). Su.motleka 
Woł('hollSki pereul. 

Reprezentant na Król. Polskie 
T. BARUCH 

WarszRwII. Je!ro:l'olłmska 59 

Elektrotechnicy 
znajd", naJt!\ńSZ0 7.rÓdlO kupna 
materyalów I n s ta l a c y j n y c.b 
VI skbdzle fll·llty Bracia Bor
Komscy, Piotrkow~kll 157. Te
lefon 1440 2/62-10--1; 

f r y z y e IP s k i e g., I 1778-60 

do sprzedania, Benedykta Nr. 1., I ;;;;;;::=======-=;; 
F. Jnkubowlcz. Tamże syplalnv ~ - ł 
E;:zó~d:n~~~nl0WY nowJ53~~3"<:~ i I fBZrmJ~GA UD LAT 17 W ŁODZI ~ 

ci PracownIa haftóQJ ~ Wojskowy-z powodu wyjaZdU 
z Łodzi, sprzeda dom, komli 
I ekwipaż bardzo tanio. Za dom l 
żądam 43,000, Tow. Kred. pozo· 
stal o 12,4.00, rocznego dochodu 
przynosi 5,000, polowę plenlęezy 
pozostawll\m na hipotece. Gubar- I 
natorsll8. Ni 38 241~·:O!ł 

~ i ZNACZENIA BIELIZNY o 
~ .., 

~ n. rR~lurkigwi[lOw~j i 
: ilrzejazd 12 ITI. 14, ~"P.I 
~ w POd";-ÓfZl1, '" oUcynio li piętro .. 

u przyjmuje wjzolkie roboty .;r, 
~ W zaki'os haf"l wclIodzl!/ce, .... 

f J wykonyw. te.kowo staran ~ 

2-gie piętro. wJch warsztatów na nocna, I gminy Łęczno, gub. pIotrkowskiej. 
zmianę. BliZsn wladomośe u -'372-3 2 

_1I_II_ll_ll_-d _________ ._I. I portyera, ul. Srednla li 60. I Zlginął: panport na ImIę MMyl . 
t- U1H -2c1 dy Felga, wydany z magistratu 

nr~b ' · - l' potrzebny chłopIec do posylek ' m· ŁodzI. 4373-3-2 
t§ iii ne ogfoszanla. do drukarni "Rozwoju". Zagtuąl paszport Da Imię Jakó-

przybła,kał się maly plosek, ~a Walczaka, wydany z gminy 

A 
Do czwartku muszę rozprle- I biały z Mlteml uszamI. Ode- Lucmlerz, pow. łódzkiego. 

• dać meble maJ:o używane bar- brać możn" ul. Polua 22 UOó'1 4879-3-2 
dzo tanio: lóżka, materace, szafę. Pl'zybląkala sIę suka buldo'T " Zagln,l kwit od paszportu na 
komodę, kredens, stół, krzesła, I clłlmno-bronzowa P~awy wl;~ Imię Barbary Urbaulak, wydany 
tremo, otomanę, biurko, zegar,' śclciel może j~ odebrać za :&"'1'0' ! 7. fabryki Adama 0.8era. 4381'3'2 
etażerka, 1Ilmpy, kolumny, gr!\mo- I tem k08ztów, Stare RokIcie dom I zaglnęlo swladectwo prat:y, wy
fon,. aamowaraik, biellźuisrkę. j Budryna. 4411-1! dane z fabrJkl Allar&a I Rou~ 
kr/l)obl'azY. GłówlIa 9-2. 4421. Rower malo używany z wolnym ! SeA".' ~.kl, na imię Wladrsł/lwa 
A pant fotograficzny 9X1\! :.I mle i kolem tanio do spn:edanla. I Ja!lnsklego 4383 3 2 

chem i wszelkie p!zybory IIjłrłtO· l ?oludn!owa '27, m. 27. 4'171·3 -2 ZII~luąl paszport ua Imię JaD!!. 
dam tanio. Brzezinska 10&, m.. 7. \ Rower fabrykI Slerplu'Ikie!(o \ P,letrMza, wydany z gm. Or-
-=_--::,....,.-.,--..--:-:-,.:ł_41_3_-_2_-....;:.1 l zupelnle nowy. do sprzedanIa: I dutow, gub. warszawskiei. 
D WI fortepiany krótkie w do- t Wil\domoSć Senatorska oM 4, fel- l _ 4384-3-2 

bryf)~ stanlll tanio ~przedam. I czer. 4851-3-3 Za~ID .. l paslpor~ na Imię Wa-
Andl'l/!f'lla 4.9-6. 4352-3-3 Słuchacz Szkoły WlLwelberga I clawa Placa, wydany z magl-
Do sprzedania SklBV spożywczo Rotwanda udziela korepetycyl, j stratu m· Lodzl. 4397-3-1 

dystrybucyjny w dobrym punk- przygotOWIIJO do szkól Przejl\zd Z aglnęla karta od paszportu na 
cie. Nowo-ZlLrzewska 11. nr. 82 Oferty uprasza skladać Imię Aleksllndra Kolauowskie-=-:-__ .,....--:---:--_,.:;4=..37....;4:,..-_2::,.-...::2 w A~mł,!listracyl "Rozwoiu" pnd : go, wydana z tabryki A. Hli.rtlga. 
DZiewczęta do lat ]ó potrzebne ~MICIP.k. 4199-6-6 ! 4396 1 

są, do roboty. Targowa 52. sprzedam dom z plwlarala, I plac Zaglnę:a kni'ta od kalążec~!d 
w piekarnI. 4386-2-2 ,·ogowy. do zabudowania w do- ltlgityma.cyjnej, na imię Wf\-

D
oliwllLdezony korepetytor przy- bryr~. punKcie. za 4,300. W1ado- olawa Pl&il~, wydana z fabryki 
sposabl& do wszystkich klas mośc .. Baluckl Ryn,elr, w herba· K. Schelbleta. 4398-1 

gimnazyum, oraz na śwIadectwa . cl&rOl dobroczynnoscI. 4375·2 'l ZaglDął kwit od k81l\Ż8C~i\i le~i· 
Wiadomość Dzielna 40. m. 1 od Sklepik I 3 magle do spuedaula tymlloyjnej na Imię Aleksandra 
fI. 7-8. 1545 zaraz. Srednla 51. 4399-3-1 Ademczawsklego. wydany z fabr. 
Gramofon koncertowy z 32 ply- I Sklep I budka z węglem z"l'a~ K. Scbelblara (Plafendorf). 4394 

tarni nowemI dWlistronnaml __ . do sprzedania. Zgierara 140. Z aglnqLa karLa od P,\szportu na 
tanio sprzedam. BrzezIńska 104" ; 4łOR-2-1 Imię ~ullusza Reusler, wydana 
m 7. 4414-2-1 Sklep 0.0 sprzedania z piwiarnią z fo.brvkł S Rosenblattl\. 4,t26-1 
Gramofon l!lAllllonluwy l 40 płyt. do wyniesienia. Wir,domość: ul. Zaginą: paszport ua ImIę Roza-

sllrzedam za bezcen. Pańska Zakatna. M 25. sklep. 4<\03-3 -l !li Michalskiej, wydany z ~m. 
XI 93 m. 26 4429-3.-1 Sklep kolonla.lny z powodu cho- Chelwy,. powiatu kolskiego, gub. 
J esC do sprzedani/\ filIa. plakar- roby jest natychmll\St. do sprze· kaliskie!. 4400-4,-1 

Bka z powodu wyjazdu. Glów- danla. Ulica WldzawsklL .Ni 107. Zaginął p&8~pOl·t na ImIę Bro-
M 52, wiadomość w filii. 438822 4405 -3-1 nisławy StlIszewsklei, wydany 

K
I'8tlilnS I buf&t li piwiarni do S klep ~olonllllllo-dJstl'ybucyjny z m. Aleksandrowa PogranIczne. 
sprzedania. UHea BrzezIńska I piwiarnia do sprzedania. - go. 4409-3-1 

X2 15, skład plwa. 4430-3-1 Chojny, ullca BednarskI!. li 12. ZagubIono \twi\ L6dtklej Gazow· 

L
akie i M kl' k 27 442i-3-1 ni na rb. 15 lu 1273, wydany 
wsz~ikr; robo~y"'Jgea1:n~erYJne. samotna osoba mQże przYJĄć do W. Franke~etelnow!. ZllallLzca ze· 

bJlIChilrskie i inna wykonywa wspólnego mieszkania kobietę chce oddac Ila Wschodnia ił: 35. 
r.rtystycznle i tanio. 4~90-2-2 Inteligentną, mająca, zljęele po za 4407 3 1 

M 
eoll3 do spl'Zedania., malo d~~em. WIe. d~~ość: UJ!CA W 61- Z agiu"l pas;>;POl't na lwią Ro-
używane, kredens dębowy l czanska 75, stroz wskaza. , mana Szabelsklego, wydany zm. 

tremo. DluglL 28 m. 12, od l-ei . 4404-3-1 Ozorkowa. 4422-3 -1 
do 2-ej. 4376-3-2 ; Technik, rya.o.w~ik, miody, ab3ill: Zaginął weksel In ~lanco, pod· 

M 
l\8ZyllY bebenkowe sprzedam! ,,!,ant pruSK.leJ slkoly budownt· pisany przaz StaDIslawa Glą-
tallio. Altiksandryjsk& 34 róg I czeJ, poszukUje POSIl~Y. ŁaskaW:\l t bowsklego .. Ostrzegam, Iż takowy 

Fl'lIncls;:kańsll:lej. 4387 -6-2 I oferty pod ~ Tech,?lk w Admlnl - I Jest nlewazoy. U12-1 

M 
ierzwt\ w ltzezul .l)l1luckiej i stracyl "RozwoJu. 4232c48W4 I zaglnęla karta od paszportu, 

do spnedanla Wiadomość WIktor Malczim~I, lat 13, Opll-! wydlna z fabryki Drozdow-
w rzeźni. 4392-3-1 ŚCI~ .dom.rod~lclelskl 7 lipca ,'sklego na ImIę Andrzeja Szymań-

Ktoby WiedZiał, gdzie się znajdu- ski ago. H19 3 1 
potn:eba dwóch nakladaczy do Je, zechce zawladomle rodziców. l zagl ę1 k d ..' 

t.!Ocznl artystyc1.nej "Jerzy Zytnia JIl 6 _ H. 4420-2-1 l mln Ala kanad 1/ KPI\StI'OI,tU .na 
Jorasz-, Spacerowa 3t\, 2427-1. I l ę e san ra leillzynskle-

P kÓJ bl 
-1 l. b V'\i clIwl\rtek, dnia 7/VJl, zagl- ! go, wydana z fabryki Goldm/lna. 

o . nwe t oWIHly Uu ei: me- 'V n"l wyżel czarny podpala- 4415 1 
lm dla In.'ellgentne] osoby za, ny. Odprowndzić Ila nagrodą n Z· l ,. . ra~ do wyoaJęcia. WIdzewska 150 ul. PÓlnOCiJą m 24 do monoPolu

a rllną pavbzport, wyd/iny .z I:(m. 
m. 22. 4391-1 '.' . rus. I!ll. vlotrkowsk!u :, nIL bszerny ~G~a§ 

pai"łełl"@~~y 
przy ulicy pryucypalneJ. wśród

mieśclu zaraz do w~llI<ięei:\. 
Bliższn wiadomość IV :Idministra. 
cyl "Rozwoju". 24b;\'-i)-3 

I nie, na CZM OZn3'.lZony, po \ n mozliwie nizk!cb cenach. ~ POs:&llKuje Sl~ zaraz umeblowa
ł f}. p ~I nego pokOju. Oferty z podal!J l'zyf?mtje się u('ze1Hre. ~ nłom .::.my Uprl'l8z .. Hlę nndsyll\c 

c, "'''~~ Uhc. P,"lZEJAllJ ;:, 12. ~a l pod "A. ?rI.- cio Adll1inlstracYl 
- "ltoZI\ Oj Ił". U\J2-2-1 

::;-:::=~_:---;--_:--.;:ł..::4 2::.;5:....-..;3::'-21 Imię Adelbelt SZanC6!l bach. 
za;:az SPW,dUll UWIl oleandry. 4~ 15-3-3 

du~e ładne ni rozk.w1tnl~clU, L 1I~lUlI,l p .. sZpOl't nu lwię J 1\11& 

~. wazo~amł. Wldze(wslI:!l 20;) m. Tokllja, wydana z gmmy Ka~ 
0, od 12 w poł. do !:l V'lJeczoreru. mloukA, gub. wł!.I'Bzawskle ,. 

4401-2-,1 43t6-3-3 
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Mauly zaszczyt,': zawiadomić Sz. Klijen
t~lę. Ż~ nasz magazyn został . przenie
sIony llfj 

• 
ł ską Nr. 87 . o 

Tow. Akc. 
Zakładów . Żyrardowskich. 

Fabr-y .. a Maszyn, Odlewnia i 

"Józef roetz r 
Kotlarnia 

·k 
dawniej ADOLF TROETZER 

Adres telegraficzny: ,.Troetzeł."t WarSZR-wa". 

" 
W Warszawie, Hr· Berga 2. Fabryka w Pruszkowie: st. d. ż. W. W. 

3 
hl Zarząd: 

fi 
b 
\1 
h 
,~ 

fi 
11 
fi 
~l 
li 
b 
,~ 
t" 
Ił 
~~ WYRABIA 1 POLECA: 

ł.1 ....... '1D'ID.'1I!Il ~-.....r Wodoclą- SUCAWKI P02ł\RNE. 
C ~ ... ~.m.. m- oY gowe, Ko- C lk 't' l 

I 
palnllme Kolejowe, dla cukrowni, papierni, go- a! OWI e lllsta acye 
r~tllDI, c~~ielnl, fabryk prz,etworowych, nand- STRAZY OGNIOWYCH. 
nlllnla pol I t. p. transmisYJne, ręczne 1 do ru-
chów elektrycznych różnej wydajności. APARATY ASEHIZACY JIIE 
~o.Jrmt-P-Y- ~J~ o~~~_ • ~NEUmA~Y~~NE. 
drowych i studr.ien zwycznjnych, transmisyjne, BeczkI zeJazne, ?blormJu, Cysterny. 
kieratowe, r~czne, wszelkIch wydajności. Wszelkie Odlewy Zol_zze i Metalowe. 

Firma egzystuje od roku 1842. 
Za swoje wyroby nagrodzona 41 wyiazemi nagrodo na wystawach w Europie i Ameryce, 

7460-3-3 
"hit łAP HMMH M eesew .. 

lecznica chorób skórnych i wenerycznych 
Gabinet Roentgenowski i Światłu leczniczy 

D-pów L. Falka, Z. Gc~ca, a St. Jelnickiego 
Vlólozanska NA 36. 

SpeCJalista ohorób sk~rnYGb, I Dr Leyb :~rg 
weneryoznytih oraz Dlemooy , Ol · , .I 

płciowej l b; ~lugoletui.le!mrz klfn l 'llode~-
n SI LEW KO lL4I1 CZ I slI:lch ordJnu,JI} Ja~osDocYi\l. chorob 
U r IV" I 'Weneryoznyoh, płolowyob! &~órnyoll 

... • i codzienni3 8-12; 5-8; p~ 1J 1(J 12-1. 
Leczenie elektryc,nością., elek, I Niedziela i święta tylko Pl·zad obili.' 

Lrycznym światłem 1 masażem ' dem. K .. ótka 5. 14891' 
WibraCyjnym. I . 
Zaohodu'ia 33 (obok Lombar. ake) C~ortM~ wen~rYG~mo, 

. . • " skorne I moozopłclowe 
~rz~~~:l:leo~d9 9.2.3

1 D1a6Pa~ ~d fi. ~~ €H'.tJ~ ph~ lp€!~et.l' 
5~6 wlecz. lUr lł6. U~~iim,'. "tłIte' U, 

D A GROSGLI U '! PIOTRKOWSKA X: ' 1.15 r. . 1\ Pl:zyjm,: od. 9-10 rano i od 5-8 
mje8~ka obecnie Zaohodnla 68 j Wlecz" kobiety od 4-5 1331-r 

przy ul. ZieloneJ. l O H S dk k~ 
Choroby skóry i włosów (u~uw8ni8 j r a nws j 
włosów 8zpecąoyoh za pemoolł I ... iW , I 
elektrolizy), weneryczne I dróg mo· przyjmuje z chorobami wewnę'trz , 
ozowyoli. Puyjmuje 81/,-11'/, r. neml (spec. żołądka 1 kiszek). 
l 6-8 wlecz.; panie 5-6 wlecz. Dzielna JItf!) 3. 
W niedzIele i święta od godł:o 9 od 4 do 6-ej (z wyjątkiem śl'I'iąt) 
do 12 rano. 24074-r 2150 -r 

Dr. H. Szumacher Pierwsza Chrześcijańska 

+Lerzoim dlorób leMw;. 
i jamy ustnej 2651r 

choroby weneryczne i skórna 
••• rot 2. 

przyjmuje od 8-10 l /, i od 6-8. 
Po polo, panłę od 5-6. W nIe
dziele 1 śwIęta od 8-1 r. 637r 

teraz: ulica Piotrkowska 133. \ 

SpeOYIJUst. chorób wto- Dr l S T" n tl n b 8 u'm sćhv. skórnych (pieg!! prysz- • 4. • U li 
cze na twarzy) i wen.r,oz- Chor. wewnętrzne I dziecI. 

n,ch (eyphms) Spec. chor. żołądka i kiszek. 
Dr. s. SZft1ITIURD Wschodnia M 49. 

SREDNIA. );i 2. I przyjm. od 8-10 r. 3-6 po pol. 
Leczenie elektryczDoŚCll\, masll- 125~-36-33 

! żem I kOBmetyCJne. \1 O 8· · 
:; PrzyjmuJe od 8 do 2·ej po poło r IranemelU 
j; 1 od 4 do 9 wlecz. 469r e , n 
,~ 

!j Dr. L. PRYBULSKI ChOPo~:E~:~n~ 3·.e• er• 
~ CHOROBY SKORNE, WŁOSOW, WE- I moczopłolowe. 
!~ NERYCZNE (8yf1l1s) I MOCZOPŁCIO. Od 11-1 T. I od 3-7 w. 268r' 

!~ WE (eAd.~k;gEi pf~~W~P) i NIE- D". ł.1. "-'!!lJ11"arg' 
. ~ u.. Południowa .M 2. i -I 1&·1. IlU a y 
~ powrócll. 

Przyjmnj~ od godL 8-1 r. i 04 ł-S w., ul. lila_rot III 38 
panie od ~]lo pOło l~r- ' 

róg WIdzewsklej •• , Przyjmuje. CQ- 1 

Dr. E. Sonnenberg 
Choroby ek6l'\Y, dróg mg. 

ozowyoh i weneryozne 
CEG IELNIA.N A .14. 

Od Il. 11-1 1 4-7ł w· 76r 

dziennie od 81/, ' do 91/, rano i od, 
4, do 6 po pol. W nledz, l święta 
tylko 81/ 2-91/, nno. CHOROBY, 
DZIECI I WEWNĘTRZNE.-1 
AKUSZERYA. 18t2ri 

Dr. Ju Piani,bk 
Dr. L. KLACZKIN sp. eh. nosa, gardła i .... 

przeprowadził się na , 
Konstantynowska 11. 

5yphilis. ck6rne, wener., 
ohoroby dr6g moozowyoh. 
Przyjm. od 8-1 rano i od 5-8 w .• 
dla dam od 4,-5. W nIedziele ! 
4więta tylko do 1 rAno, 746-r 

Dyrektor Zakltldu leczn. ,Chojny" 
przyjmuje codziennie w :r..odzl od 

4 - 7 po południu. 
ul. Rzgo.aka M 3 (róg Gór-

nego RynkU). 2251r 
Choroby netwowe i wewnętrzne. 

Dr. FRANCISZEK 

i{OZIOlKI EWICZ 

u1ic~ Piotrko-wsk.120.· 
Przyjm. od 11 do 12 w pot, ' 

I od 5 do 61/, wleez., w niedziele , 
I święta od Si-U rano, 1350d ~ 

Dr. men. Z. Gole 
chor. skórne i wenerycz. 
PIOTRKOWSKA 86 m. 6. 

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

(starszy) Telef. 17.14 
PiotrkoWIIKa 101 

Ohoroby wewnętrzno, ddeoi . 
i kobieoe. Przyjmuje od 8-11 r. l Godziny przyjęć od 8-9 r., od llł-ll pp. l od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano 

i od 121/~ do 11/, po południu. 
Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Zand Tennenbąumowa 

w poniedziałki, środy i piątki od godz. 51/, - 61/~ po po!udniu. 1738r 

Instytut fizykah~ych metod leczenia 
D-ra A. STEINBERGA 

Benedykta .N'2 3. Benedykta N2 3. 

Lek~pz.Dent:r.łI. 

St. Dabrow~ti 
Gabinet Roentgenowski ii ŚwiBtło.!eez!ł1icz~. 

Ortopedya. GBmlllaatylll:a I.czniez~. powrócił. 25026 

Skrzywienia kręgosłupa, choroby stawów, kości i rpięśni. D W' ł B A 
Masaż ręozny i wib~acyjny .. Pr!1cownia przyrządów ortope- If'ł fllA.. ar'U" 
dycznych. Stosowame prowem Roentgeua w celach dya-I h 6~ ił" "ii" 
gnostycznych i leczniczych. ~horob:r skórne. Lecze- przeprowadzIł się na ulicę 
nie prądami wysokiego napięcia (ArsOllvalizacya), k!}pielami BENEDYKTA NI! 9. 
świetlnemi i w goracem powietrzu. Elektryzacya. Cha- Chorob~ akórae, 1I!enery. . ., . I ozne I moozopłolowe. rob. nerwowe \nJemoc płCIowa. ElektrolIza - usu- (81/,-12 f. 1 ó -711, pp., panie 

wallle włosów Z ,wany. 137J' od l-Li). l761-r 

od 5-8 pp. 1426r 

Dr. I. Papieruy 
Akuszerya i ohoroby kobioce, 
b. ordynator warszaw· uniwersy

teckiej klinikI aku8z. 
Przyjmuje do 11 r. 1 od 48,-61/, 

Telefonu .MI 16-85. . 

I 

po pol. Południowa 23. 485d I 
Dr. R!~~~blatt I PIXAVON 

•• ... "nJ nardł'a i nosa DZIEGIEC DO PIELĘGNOWANIA Wl.o· 
""'..:II J. sów, N .. podstawllch nankowyob u .... 

PlOtrko IVska 35. ezywiśeie nlljlepsza metoda do wsao','-
Przyjmuje od 10·-11 r. l 5-7 pp, nlenla skóry głowy i wlosów. C .. 1l& bn-

W niedziele od 10-11 r. 1318 ' ielki, wystll:cz,ającej !lA klika młe.ięcy 
Rb. 1.60. ~ 
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~ Towarzystwo Akcyjne ~ 

I "ZGORZELICKIEJ FABRYKI MASZYN I OD H!" I 
; . W Zgorzelicach. ~ = in parowe systemu Zoelly :: 
~ a) Turbiny z kondensacyą ~ 

I~ b) Turbiny parowe z przeciwciśnieniem SlS 
~ c) Turbiny parowe (t. z. Anzapftrurbinen). ~ - ~ ł8 Jeneralne Przedstawiciełstwo na Królestwo Polskie oraz gub. Grodzieńską ~ = B RDLI 7. • S 4. I I :: 
~ ~ófil~. 1917-d ~ 

!_~~1Jj88j8j~6J~8j86!;~1ł1j1j8j6J6j~1j8j~1j1fD8j~1j1J6j~~8j!JJ1JJ~1fj 

A. O. Teschichi S:!! 
Skład węgla 

\Łódz, Widzewska M.62. 
Tel.fonu .Ni 240. 2284d7 ........... 

~DAlClE . WSZĘDZIE: e-
J_ 8 ...,. .I1GtV 
:t Braci Krestownikow i S-ka 
~ _ ... wi. 

1'4':'" UDaDJeh 'W Kr:GłeSiwt8 i CeslU'stw4e. A ·taajlepge. 

• ~ya I skład - Da Łódź l okołlee: 

f. FRAWCISZEK GLUOLA, Udź 
\"" PołodBIowa 28, Telefonu 817. 744-20-17 

'.~... .II.II~. 

== Dwie pary koni 1M 
,z mprzągiem. JlOwym do sprzedania. i dwa 
wozy. Zgierska 28, restauracya. 2448-3 ·2 

:Sap-I1nol ~OOZ~li:iaZg~:~~Yo;~c~ą~ 
~ do kąpieli == 

~:g:d~:~ n:.:~~:::: ;'C:~~;:7m 
poleca Apteka J. BOBAKOWS~.@EGO 

!Itrat. Prsedm. :Ni 69 w Warszawie. .... Ż'l0AC WSZĘDZIE. 
_ W Łodzi, u L. SPIESS i SYN. 1660 

ICentralna klini 
chnró~ Z~bó'ł i jamy ustnuj 

w łodzi przy ul. PiotrkowskIej 112 86. tel. 11-j9. -
Taksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkic:h. KOmłsultaU::lIif-ił 
bezpłatnie. Wyrwanie zębKJ SS kop. Plom~a 
~5 kop. Sztuczni z~b 65 k@p. Przerób~~ 
ii reparacye .2tucZni'G)~il zębÓlw 50 kop. Przy 
klinioe znajduje się speoyalne laboratoryum do wyrobu 
sztucznych zębów. - Przyjmują tylk) skończeni leka rz>! 

Pójdź ze mną na 'Wielką 

PosezonOlMą lfyprzedaż 
do 

Schmechla i Rosnera 
Piotrkowska 100. 

~ID1Ii rZlczJwiśg!1 ~D &0 proc!II niim! 
Kostyumy płócienne dawniej 18.- teraz 10.-
Palta angielskie z modno materyału.. 12.50 teraz 6-

na jedw. podszewce" 14.- teraz 8:50 I 
Kimona damskie z dobrego sukna " 15.- teraz 8.75 
Spódniczki damsko z dobro sukna " ~~:= teraz 7.50 

3.50 teraz 1 85 z szewiotu • 2.50 • 

z alpagi Ol 6.50 teraz 4.50 
Bluzki batystowe z francusko batystu" 3.50 teraz 2.25 

" ... 4.50 teraz 2.90 
~adzwyc~al łanio! 

Garnit. dla chłołJCzyl<ów ~z~~i~~" 4.75 teraz 2.75 
do prania 3.50 te."az 1.90 

Sukieneczki dla dziewczynek.. 4.50 teraz 2.-5.50 

Garnit. uczniowskie z dobro sukna.. 5.50 teraz 4.30 
~u~i~~hanowsk. " 8.60 tel~az 6.50 

dentyści. fi~36~d8~2 ~~_~ __ ~_.~_. _~._~_ .~._._~ __ ~_._~_~ .. _ ~~~~~~~~asaE~~E~~ -------------------Redal<tor ntl.pnwiedzia1ny St. ł-ąpiński. W tłoczni ,.Rozwoju", Przejazd :N 8. 
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