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CENA OGJ.OQZ.EN·- N 1\ 11 !l /i.l p. n e!l Jll\ ,-aJ Irlrf;lnicy 50 kop. ZIl Wiersz pei. ZlIIIJczzjne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. Za wiersz nonparelowy lub Jego miejsce 

I-' Małe 0910 ..... 18 po ~ kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po PI, kop.). Najnmlejsze og!oszenle 20 kop •. Rek 18 m y i N e k,r o l 'o ~i 
po 2() kop. za wiersz pe~ltowy. ' Za dołączenie PrQspekt6w 6 rub. od. tjsląca egzempll\rzy. ARTYKUŁ): beZ' ozn!\czema honor!U'Y\1ID RedlłkcY6 ,!\y&.za 
za bezplatne; fękllPiSÓlf dropnych nie ZWfaea. 
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Redaktor lub Jego U1StęP03 przyjmują interesantow codziennie, z wyją.tkiem dni świąteczny oh, od gQdziny 3 - 4;-ej po połu~uil1. 
s ..... 

romeusu. Nie moina się dziwić, że ta.kie wyzna- gól/lie ultlad rosyjsko-japoński na Dalel{im Wsoho-
f/IIF" B"ltwa pod GI~un"aldBm"..... nie po~zialalo j~k wy~uch ?omby. I dzie otw.i~ra niejako no,wa. erę poliiyki w Azyi ... " I~.... Wladomem Jest, ze k;lląŻę Hohenlohe nigdy l wschodmeJ. 
Obrazy I pOCJi:tówki kolorowe z oryginalnego rysunku nil' był przyjacielem centrum i już jako sel{re· I W lrażdym razie ostrze tego nld-adu ~wró",: 
JANA MATEJKI .... Rówlliei: O.Iatnia 1101110'6 ~rz stanu dla kolonii, nim przyszedł Dernburg, ! eone jest przeciwko Chinom i Stanom Zj~dnoe~o. 
WAWEL" Seryl\. sklrtdająea sIę z 20-tu pięknI e . niejedną walkę zakulisową z politykami centro-! nym. Niemcom traktat ten niebardzo jest na 

" wykonanych pocztówek W kolorACh wymi stoczył. Gdy po u3tąpienlu Bl110wa i rozbi- I rękę, usiłują oni jednak zrobić dobrą minę i 
• polecII.: • 2568 , ciu Bloku należało nowe wybrae prezydyum i na.- t z wymuszonym uśmiechem twierdzą, że nowy so. 

A. J. Ostrowski, Łódt, P,ołrłmwska 66. I rodowi liberałowie za.atrejl~oWf\l1J Qfiarowano miej- l jusz jest przedewszYlJtkiem dla Anglii nie~ogo-
3-·' ··'7'1- - -mR '-uuw· -~ t I sea drugiego wicema'8~a.lka księciu Hohenlohe· j. dny. Tymczasem anglicy oglaszają światu, że są 

A mo, ja./w pnedstawicielowi pal'tyi Rzeszy. Książę : wielce z niego zauowolenł. r. ronso" I' niebardlo się kwapil do przyjęcia. tego urzędu :6 I Bądź 00 bądź, antagoullWY DA Da.lekim Wacho-
m fJJ rąk wi~kszości konserwatywno centrowej, ale O-I dzie znostrzą się przez to nie~awodnie i walka o 

Aa...uezGrya i choroby kobiece. I statecznie uozYIlil to 'IV nadziei, że w ten sposób, bogate tereny Mandźurli ll'oVlpooznie si-ę na dobre. 
MieSZKa obecnie: ł W' mj:śl pt'ogramn par~yi R~l> Zi. stoJ.~cej w. ś~od'l 
• ku między konserwatystaml a uarotlowyml IIbe· 

Pasaz tłłeyera .N!ł 1, ralami, będzie mógl dzialać w l{ieronku zbliźo-
(róg Piotrkowskiej). 2580-ó ! nia dawuych partyi blokowych do siebie. Teraz I Program szczegoP lou'y , 

.. ' - i widocznie książę Hohenlohe stracił WSZElIką wia- ~l 

~
-iO kI. S~~OŁA realna NA W~I z .kI. pod- i rę w m~żlitVOŚÓ wzmOc~ieDia sojuszu konse~wa: l obchodu jllbHeuszowego W Krakow;e 
wstępną 1 lllternatem. Egzammy 6 l 7 w:ze- ! tywn.o lIberalnego; uwaza on Blok," reakcYJny, l . I . , . ~ 
śnia. Praca fizyczna. Dodatkowa. łaCIUa.! za mezwalczony i dlatego podał Się do dymI- d. 15 (IUątOK), 16 (sqJbota) I 11 ~Oiedllela) 
LETNI INTERNAT. Czerwony Dwór, st. poczt. I syi. . b. m. 
Grodzisk, Dyr. H. Rygier. 1569·14, Ciekawe jednak jest, że ta dymisya nas tę- , ~ 

§CNI , puje w chwili, w której p. Bethmanu - Hollweg , .. 

RUBER OID przez wyeliminowanie Rheinhabena i powołanie p ~ 'ł. t e k. 
L~ntzego na ~inistra s~arbl1 uczynił ltiej~ko l~k. 1. Goclz. 6 rano. Pobudka po ulicach miasta. 

najlepszy materyał do krycia dachów oraz izolacyi kl z,wrot .w. kIerunku lIberalnym., J,a,.k Sl(~ Wlę0, • 2. Godz. 9 rano. Uroczyst,e nabożeństwo 
budynków od wód zask6rnych i wilgoci. Jedyny maM I zdaje kSląZA Hr[)l'''nlol.e w szczelosu tego zwro , I 

, ,~. .li". ' U • ' I dZIękczynne we w. szystkich Iro'. s'c'lolaoh krakow-terY!l.l do kryci!l. dachów żelazOMbetonomych, strzed1 J t b 1 • Pdt ,Id' 
słomianych, starych dachów P!l.p0\\?ych. Dtugoletni!l. \.u a so ?y~)e me wlerzy. o ym wzg ę .em mo. r tkic/l i w synagod~e. Nał)ożęń$two g'rl,1nwald~kie 
trw!l.!OŚć bez wszelkiej konserwacyi. -Jen. repr,na ze on .mlec zupeln~ rac~ę· Ale, wysoce ,nl.ef()rt~n i w kościelę ewangelickim odbędzie się ze względu 
Król. Polskie: Dr. LadwikZieliński, \\larSZa\\1a, l"la.. ne~. tlzeba nazwac WClągnlę~le encyklllCl ~aple I na liczne wycieczki śląskie, przybywające dopiero 
zowiecka 4, tel.53...(i2, !l.dr. tel. "K!l.bel". - Przed- s1.neJ W tę sprawę·. S,p.otkato. Slę. ono w cale] pra- , ': później', IV niedzielę d. 17 b. m. o godz. 10 l' po'.! stawicielsiwo w Łodzi: B-cia Zbijewsc)', k t t t 
Przejazd 48, tel. 13><42. 421-25 I sle o~serwa Y,IV~eJ l cen roweJ ~e s anowczem I przed południem, Poucz:\s nabożeństwa odprawio .. 

... iIIiII __ im'ii ____ mB ____ IIiIWPIIIIZIMIIml*"B-__ 9iNi111ii I ?dparClem, KSląz~ z,deklaX:0~,al ,Się tom sam~m : nego w kościele N, P . .Maryi przeziufulata Krze-
Znakomity środek OcllŻl'W03ZY i J~ko J~wny przeClWlllk Kos(lI~la lZym~ko .kat?hC- ' mieńskiego, wygłosi kazanie ks. biskup Bandl1r-

KEFIR K" Z
· YCKIEGO : kIego l ceutrum. ~artya ta llle:z;a~omm mu mgdy ski. W czasie mszy wykona chór Tow. muzyc~-

tego demonstra~YJnego wy.sta\:leOla. ! nego szereg utworów pod kierownictwem dyrok. 
poleca W rezultacie wycofame SIę Hohenlohego mo- ł tora p. N owowiejsł<iego ze wsp6łudziałem orkie • 

• pteka VI. DANHĘLECKIEGO. l że tylko wywolać nowe zamieszanie w polityce i :atry p. Czyżowskiego. 
Łódź, Piotrkowska .Nil 130, tel. 12-93. 423r I w~wnętrznej Niemiec, za~li~s~~nie. któ.re rzą.do- i 3. Godz., 10 i . pól przed polud. OdSłonięcie 

""!!!!!!!!!I!'!"!!!'!!!!!!!!J!!!II!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!"!!!!!!!!!III!!!!!l!!!!"!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!I ~I, dążącemu do "skupIenia wszystkIch s.trcm N ! pommk,a krola Wladysla,wa Jagielly na placu 
... I Olctw, będ~le bardzo ~Ie na rękę " J~ż l tak I MatejkI, wedlug następująoego programu: 

atmo~lera. Jest. prZepellll?n.a roz~altyml ~?glo- ł a) <Boga. ,R?dzico) na chór unisono; 
skarIIJ, denerwu)ą:ceml. oplmę pubIICZ~ą. NIe.dy: l b) PrzemowIenie marszallia kraju Stanisława 
sltretne gazety podają teraz szczegoly dymlsYI Bade::lllego; 
Dernlmrga i donoszą, iż Dernburg popadł u ce· ~ e) Przemówienie prezydenta miasta Juliusza 

Niaspodziarriki niemieckie. 
! sarza w taką nielaskę, iż tenże nie chcial go na- Leo; 
l wet p.rzyj:}c na ~udyenc!} poż~gual~ej. O Rhein- ! d)cHy.mn gl'Ullwaldzki> na chór czteroglo
i babeme sarna ,.h,reuzztg , -:- Jeg? pIsmo P~ZYb~-1 sowy z orJn8strą, ukrad Feliksa Nowowiejskiego I ~z~e - ?glasza calem u sWlat?,. ze grębok~e ro- do sł6w .Maryi Kon.opnickiej; 
I zmce polItyczna z prezesem mJnlstr6w sklolllly go e) Hymu odśpIewa publiczność przy wspól-

Żyjemy w okresie, obfitującym jak żaden in, 
ny w polityczne sensacye i niespodzianki. Naj 
nowszą taką sensaCją jest ustąpienie księcia Ho . 
hen10hego z urzędu wicemarszałka parlamentu, 
Sam fakt ustąpienia nie byłby ulOże wywolał nad 
zwyczajnego wrażenia.; ale uzasa~lniEmie, lItóre 
książę podal w liście do marszałka hrabiego 
Schwerina, jest istotnie tak niezwyJ(lem, że wzbu
rzylo calą niemiecką opinię publiczu~ i dalo po 
wód do namiętne1 dyskusyi W prasie wszelkich I 
odcieni. Książę Hoheulobe podaje bowiem otwar- I 

cie powody polityczne, Jltóre go sklonity do u - i 
stąpienia i wymienia dwa: wzrastający rozłam 
między konserwatystami a obozem lib~ralnym i
encyklikę papieską lI,u uczczeniu św. Karola Bo-

. do ustąpienia. Pau Bethman HolI weg będzie mu~ I udziale orkiestry. 
. siał zat~m bacznie spoglądać w stronę Renu, (Bilety płatne na trybuny oraz bezpłatno dla 
I gdzie wysadzony puezeń z siodla pot~żny la.wo- l deputacyi wydaje biuro Komitetn). 

ryt Junkrów niewą~pliwie knuje plan zemsty. l ,4, Godz. 12 ,w poludnie. Otwarcie wystawy 
, Jednem, sIowem cał,a sy~uacya wewnętrzno ! pamiątek z epokI król~ Władysława JagieUy 

pohty~zna Jest. ogromnie. Dlep~wn.ll. KI,,~Je ona ! IV gmachu. Towarz, Przy]. Sztnk pięknych (Plac 
w sobIe zarodki burz, }(tora kazdeJ chwili mogą SZ?~i;ll'ańsl(J) wobec zaproszony-ch gości. Od go. 
wybuchnąć. l dZIUy l-ej po IpoJudniu wystawa otwarta dla. pu~ 

Ale tal(że w sytuacyi międzynarodowej trze· ! bllezności za wstępem: w dnie powszednie l ko
ba. być przygotowanym na niesIlodzlanki. Szoze- r(}n~, w niedzielę 60 ha\. Dla zorganizowaul11A 
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wyoieczek maina uzyskai odpowiednią zniżkI} za Godz. 8 rano. »Boga Rodżico·, chór unisono. mają. wymlemone powyze) osoby i jak dalece od
poprzedniem źgloszeuiem się w biurze wystawy Przerv6wienie 'biskupa Bandurskiego'. Powitanie 80- , powiedzi te wystarczą na pomnik aaere peren
(gmach Tow. Przyjaci6ł Sztuk pięknych). kolatwa przez repręzentacye miasta i związek So· 1 nius· (tnvaJezy od miedzi) - wedle wyrażenia 

5. Godz. 3 po połndniu. Fes'YJlY ludowe koli. poety rzymskiego. 
w parku Jordana i w parku Krakowskim. Dla Godz. 9 rano. Pochód uroczysty z Błoń ulicą Ale warto zaznaczyć, że pomnik taki, zbudo· 
zorganizowany;}h wycieozek ludowych wstl}P bez· l Wo]ską, Podwalem, Dunajewskiego, Basztową, Flo- ",any wlasnemi rękoma Elizy Orzeszkowej, znaj
płatny, dla innej publiczności wstęp 40 halerzy. ryańsl(ą" Rynkiem (obok kamienia Koścluszl{i), dujemy w listach jej do Antoniego Wodzińskiego, 

6, Godz. 4 po pol. Przedstawienie w teatrze Grodzl{ą na Wawel, gdzie deputacye zlożą wieucc świeżo wydrukowanych w <Bibliotece Warszaw.:. 
ludowym (w parku Krakowskim). u grobu liróla Wladyslawa JagieUy. Czytamy tam pomiędzy innemi: 

7. Godzina 1 wieczór. Uroczyste przedsta· Godz. 31
/ 2 po południu. Przedstawienie w tea- "Zapytuje mnie Pan: które powieśoi swoje 

wienie w teatrze miejskim im. Juliusza Srowae- trze miejskim .. Halki-. · uważam za najlepsze? Powiem naprzód, kt6re 
kif'go: "Konrad Wallenrod", opera Wl. Żaleń- I Godz. 4 po południu. Przedstawienie w tea- I zdobyły największy rozgłos. Pierwszą z takich 
skiego i o godzinie 8 wieczorem w teatrze ludo- " trze ludowym w Parku krakowskim .. Kiejstut"- byla" Marta" (r. 1873). Gdy wyszła w świat, 
wym w Parku Krakowskim z programem oko- Asnyka, a przy ulicy Rajskiej ,.Na zawsze"-Ry- I wielki ruch stal się między nIewiastami. Po raz 
Iicznościowym j żywymi obrazami. Bilety na te dla. , I pierwszy zaczęłam otrzymywać listy od niezna
przedstawienia sprzedaje tylko biuro Komitetu. Godz. 41/, po południu. Cwiczenia sokolstwa' jomych: lwbiety r6żnych polożeń towarzyskich, 

8. Godz. 8 wieczór. Przedstawienie w tea- polskiego i gOŚCI na moniach. zajęć i wieków d.ziękowaly mi za tę książkę, pro-
trze ludowym (ulica Rajsl{a). .Królowa Jadwi- Godz. 71/, wieczór. Przedstawienie w teatrze sily o rady, wypowiadały różne swoje zamiary i 
ga II dramat J. Szujskiago. Równocześnie" Wie- miejskim:" Konrad Wallenrod". entuzyazmy, którymi je ta książka natchnęła. 
czo~nica góralska", dana przez członków "Związ. Godz. 8 wieczór. Przedstawienie w teatrze I Bylo podobno wiele takicb. które, czytając ją, 
lm Góra]iw w Zakopanem. ludowym w Parku krakowskim: "Królowa Jadwi- ! zalewały się łzami, uczuwały wielką trwog~ przed 

9. Z nastaniem zmroku powszechna ilnmi- ga", a przy ul. Rajskiej Ił Warszawianka" i "Wóz I przyszłością, rzucaJy się do nauki i pracy. Dużo 
nacja miasta, a na Wiśle uroczystość < Wian- . Drzymały". l później, w kUkanaście i dwadzieścia lat potem, 
ków~, urządzona przez <Sokół» krakowski. Bi· I .. spotykałam dość wiele kobiet poważnych i sza- ' 
lety wstępu sprzedaje. «Sok6ł> (ul.. W:0lska). I _ Onegdaj odbył się VI zjazd Ligi pomocy I nowanycb, które z rozrzewnieniem mówiły mi, że 

lo. Godz, 10 wJec~~r. ~r.zYJęCle. ,w salach I przemysłowej. . piel'wszą pobudką, Ittóra zwr6cila je na drogę 

~~:ee~~rz~ea~~dęnamt~j~~(~. gos;'s:;~Dl:~s~~:l~~: J k :-lWdczor.t\j -d ,?twdarc~e zJl'azdu eTOWa!zdyst~a ! :r~~~~;~!~ie i c~~~~~o,~e~~m ~7ę~~~e~~~a~:'ofi~~~~ 
• - , SZ Oly u owej; ZłS rugle p anarn posle zeme l k b . , 

mi zaproszemaml. ! tegoż zjazdu. wany mi przez o iety. pracuHoo ,;v przemysie 
S o b o t a. I i warszawskim, z napisem: Autorce cMartp. To 

Przed południem. Zwiedzanie pamiątek hi- l I od kobiet." 
storyczaych miasta, Dla zorganizowanych wy- Ankieta dla uczczenia OrzeszkofIJeJ. I Dalej pisze Orzeszkowa o wizytach, listach 
cieczek ludowych dostarczy przewodników biuro l dziękczynieniach, wywolanych powieściami: <Meir 
Kom itetu za poprzedniem zgloszeniem. I Ezofowicz:., < Widmu, "Nad Niemuemł i <Cham~. 

Godzina 3 po poludniu. Koncerty popularne Otrzymujemy z Warszawy artykulik pod po- li O powieści {Nad Niemnem:. wspomina, że 
w Parkn Jordana i Krakowskim. Dla zorgam- wyżslym tytulem. z prośbą o wydrulwwanie po 4 em wydaniu cenzura da.lszych wyda.ń wzbro
zowanych wycieczek Indowych wstęp bezpłatny, w "Rozwoju". Podajemy go więc w streszczeniu. l nHa, i dodaje: 
dla innej publiczności wstęp 20 halerzy. "Dzielu. Orzeszkowej budzity śpiące umJsly I Ił To mój największy tryumf." 

Godz. 3 i pól po poludniu. Przedstawienie kobiet, niecHy poryw samodzieluości, uświada- Jakie nowe hordy niewl eście - prócz gar-
w teatrze miejskim im. Juliusza Slowallkiego: miały o potrzebie niezależo6so bytu. I ści nazwisk, przeważnie malo lramu znanych -
"Straszny Dwór". a o godzinie 4 -ej po poludniu .. Komisya do do spraw kobiecych przy To- I przyniesie anldeta, podjęta przez panie: Ceeylię 
przed sLawienie w te atrze ludowym (Park Kra- warzystwie kult\1ry polskiej, IV prrtelconanill1 że I Walewską. Izę Moszczeńską i Julię Dicksteinów-
li,owski). ! najpiękniejszym hołdem dla zmarlej Autorki by· I uę - daremnie sililibyśmy się odgadnąć. 

Godzina 4 i pól po pol. Ćwiczenia Sokol· i loby ujawuiłlnie drukiem tego wpływu. zwraca się I Pan~a Julia Dicks~einó\Vna już zresztą swój 
stwa polskiego i gości nil Bloniach. - Bilety I do kobiet polskich z prośbą o odpowiedź na py- I hołd zlozyła IV ostatnIm numerze cPrawdp, o~ 
na trybuny sprzedaje kan ł~e l arya <Soleola, (ulica II tania następujące: \ glaszając artykul, w którym, pomiędzy innem.i, 
WoJska). Kiedy i w jakich warunkacb ~pila Pani mówi. o dzialalnośoi Orzeszkowej w sprawie ko-

Godz. 7 i pól wieczór. Przedstawienie ope- I do czytania prac Orzeszkowej, zwłasicza powieśLi bieceJ: 
rowe cHałka:. Mooiuszł{l w teatrze miejskim '\ ,.Marta~~ . I .Na. owe czasy -. }?l:zed laty czterdzi~stu-
im, Juliusza Słowackiego i w teatrze ludowym Jaki wply"w wywa~ly, one ,na Nu\? l byla to rowolucya. D~lS Jednak narzuca Się po-

P k K · k k· d 8 " K 'l ~zy z,awazyly w zycm Jej czynnem lub aktem , trzeba dobudowania nowego piptra w budynkn w ar u la ows lm o go~. Wlecz. < ~o owa t woli domosłym? I , , ". , 

Jadwiga:., a przy ul. Rajsk16j <WarszaWIanka> Czy w otoczeniu . ~ani znalazł się ktoś, dla l tych r,nysh~ ?o nam w ,dotyc~czaso\Vyoh Jego ŚCIIL-
i c W óz Drzymaly~. Równocześnie powtórzenie ~o,go były one rówmez drogowskazem przyszło .. ,. nach Jest J,nz naz~yt CJa~no. . , 
c Wieczornicy góralskiej >. sCif ", . Czy Dle leple1 byloby - zamIast ankiety -

Odpo~iedzl do l go hstopada r, b wl~czme ogłosić konkun na plan owego <nowego piętra:. 
N i d i e l a moga byc nadsylane pod adresem pan: Cecylu Wa.. d l • , O ' k . . 

Godz. 6 rano. 
Godz. 7 rano. 

aiacli. 

e z . lewsklej (Chmielna, ól}), łzy Moszczeńskiej (Piękna I W ~,u yUlm I~ysli . r~eszkoweJ, ~ to~y~ pannIe 
Pobudka po mlesClO. 1 45a) i Julii pickstemowny (MarszaJ:kowska 117) - ! J,UIII ~:ckstelllównle l Spólce "Jest JUZ nazbyt 
Formowanie pochodu na Blo- w WarszaWie I cIasno? 

Nie wiemy, oczywiście, ile odpowiedzi otl'zy-

l. L. HRDINY. J 
członków. Wszystko powiem. Powiem rów- Gdy przyszedl do miasta, blądzil ulicami 
nież, jaką nam daje strawę: pies by jej nie bez celu, a jak tylko nade szla oznaczona 

DO SĄDU. 
(Dokończenie - patrz .Ni 157.) 

I chcial. Mam przewidzianą strawę gospodar- w pozwie godzina, wszedł do ponurego ka
ską, dają nam trochę mąki, rozczynionej I mielmego gmachu sądowego. 

l 
cieplą wodą! Mówią, że nam dowiodą, że I Syn już byl na korytarzu. Pierwszy raz 
strawa jest dobra. I znalazł się stary Robarzyk w takiem poloże· 

- Pięć funtów soli mamy dostawać na ! niu --- oko w oko przeciw synowi. Nogi mu 
rok, a ponieważ zapomniałem wymienić, ja- : zadrżaly, w glowie się zakręcilo i obejrzał się, 

, kiej, dają nam tę, co dla owiec. l tego nie gdzieby mógl spocząć. 
Zlota kula słoneczna wylonila się z zam- ' napisalem: co tydzień mają nam dawać czy- Drzwi kancelaryi otwarly się. 

glonych lasów; w cichem, balsamiczno-po- ste koszule, ale ponieważ nie wymieniłem, - Robarzyk ojciec i Robarzyk syn! -
rannem powietrzu unosiIa się pieśń skowron- w jakiej wodzie mają być prane. służąca zawolano. 
ka, który dziękowal Stwórcy, że mu dal lep- pierze je w tlustych pomyjach kuchennych. Milcząco weszli obaj do sali sądowej, 
sze dzieci w jego maleńkiem gniazdeczku, To może nie powinienem mówić, że jeden za drugim. -
w zbożu ukrytem, niż te, ktÓre ma ten wie- wczoraj się syn oburzyl, dlaczego go zapo- I - MIody Robart.yk, oskarżony przez oj
kiem pochylony starzec, idący zakurzoną zywam i uderzyl mnie pięścią w piersi, a- ca - zawolal sędzia do mlodego, ale zaraz 
szosą daleko do miasta, zapozywać syna żem upadł, uderzając gZową w drzwi. Bolala ~l· odwróci! się do starego, z zapytaniem: 
przed kratl~i sądowe. mnie glowa, ale dziś już nie boli - tylko to , - Chcecie mówić, staruszku, przeciw 

Lecz Robarzyk pieśni tej nie rozumial, uderzenie w stare, schorzale piersi... to boli! ' własnemu dziecku' 
nic nie słyszał, nic jego uwagi nie zajmo- Za tę rękę, która mnie uderzyla, prowa- - Ja tu mam jeszcze drugą sl<argę, któ. 
walo. Z kijem w ręku, z gZową pochyloną - dzilem kiedyś synka, gdy był dzieckiem, kie~ rą spisałem - odpowiada stary. 
wędrował w starych, dziurawych i wykosz- dy chodzil do drugiej wsi do szkoły. Zimową Rozpiąl surdut i sięga do kieszeni. 
ławionych butach, zajęty jedynie myśl~, co porą chodzilem po niego, skostniale ręce - Powtarzam - mówi sędzia - spra-
będzie w sądzie mówił. I rozgrzewalem własnym oddechem: tak dlugo wa się rozpoczyna. Czy chcecie mówić prze-

- Aha, o tern bylbym zapomnial- mó- chuchalem, aż się rozgrzaly. Niedawno w te ciw synowi~ 
wi do siebie - to muszę też w sądzie po- ręce oddalem caly sWÓj majątek, zroszony Stary Robarzyk glębokC) się zamyślil, pa-
wiedzieć, że już od kilku lat, jak jesteśmy potem mojej tyloletniej ciężkiej pracy, a je- piel' zostawil w kieszeni i rękę wyjąt 
na dożywociu, nie możemy w zimową por(J dna z tych rąk mnie uderzyla.. . - 0, nie! ~ zawotal - syn bylby uk,a
w stancyjce napalić. Mam zastrzeżone, że mi Jacyś ludzie szli naprzeciwko Robarzy · l'an~', Dla tej odrobiny życia, lctóra mi jesz
syn musi wstawić piecyk Piecyk wstawU, ka, szli do roboty. RObal'zyk za,miJkr. Gdy cze pozostaJa, to się nie opłaci; nic mówić 
ale komina niema, a nie pozwom na prze- przechodzili, pozdrowd ich po chr'ześcijall- nie będę, może z żoną to jeszcze wy trzyma
bicie sufitu dla przeprowadzenia blaszanej sku i poszedł dalej , Znów sobie opowiadał, my. Zwrócić mi t~ skargę, panie sędzio! 
rury. W zimie musimy sypiać w ubraniu, a co jeszcze musi w sądzie powiedzieć, r to, i 
jednak nie możemy rozgrzać skostniaJych tamto jeszcze-o niczem nie zapomni. K.ONIEC. 



ROZWOJ. - Czwartek, dnia 14 lipca 1918 r. 
~~============~~======~====~===============================:==========~==============~ .~ ~ 

"l lizawy i innych miast Królestwa. Podział ten ' ma : Dis~erY1,1m' komunikacyi. ogłoszonego w ~Zpione 
\\lI1\D01'10ŚCI KOŚCIELNE. być ściśle przestrzegany. . ~ TarYf', w l\qmuI\ihcyi podmiejsKiej ?ena. biletów 

_ Jutro o godz. pól do 11 rano w k ściel ~· Zeb~a~ie uchwalilo wziąć udzla~ w zjęź~zi~ ; za P!z·e.i.~zd k.lasą ~I od, ~tacyi Ł~di do ~tacyi Au 
S'u'. ITrzv';a W Łod"l' odb"dzl'e l'ę c Ot e ( pracowUlkow farmaceutycznych z Krolestwa , JakI , drze.J6w l odwrotnie znlzoną zQstala - jednora7.o, 

... :I.. J" ~ " s uro zys e so~ . ' db r1 • l' tri. . W .. : h d 21 k d i . . h d 6 k .. lenne nabożeństwo dziękczynne z racyi przypada~ I ~H~ o ę,,~le w ,ts.opa\lz!e warszawie l prz.y- i wyc o op., z ecmnyc 9 ., a mlt;13lęcZ · 
jącej w tym dniu 500. tnej rocznicy bitwy pod . Jęło do wla~omoscl, z~ wlcepr~zes Stow~rzys~enIa, nyoh do 7 rb. 60 kop. 
Grunwaldem. W nabożeństwie tem wezmą udzial sekretarz. l. zarządzający bIurem ~osrednlCtwa ! (h) Zmiany w policyi. Od dnia dzisiejszego 
wszystkie miejscowe bractwa kościelne ze swymi l pracy zlozyh. mandaty. Wybory odlozono do przy· 1 zaszły następujące zmiauy w policyi lódzkrej: 
sztandarami oraz przedstawiciele Stowarzyszeń l szlego zebrama. l 'Komisarz IV cyrlmłu Czesnokow obją.ł obo
rzemieślniczych lódzkich. I (x) ~ódzki.6 Towa.rzystwo cyklistów-turystów : wiązki polic~ajst~a m: Często.chowy. Komisarz I 

Podczas nabożeństwa chór polski snmowy pod W ŁodzI. Dma. 12 lIpca T. b. zarzą.d Towar~y- : cyrkułu. Kamlll~l{\ . ~bJąl t~ką.z posadę ;~ cyrkule 
dyrekcyą p. Kuleszy wykona pienia religijne. Po s~wa odbył posIedzenIe, na l<tórem,. po zał~t,wle~ i IV) na Jego zas. mleJsc~ ml~n{)Wano l{Qmlsarzem I 
skończonej mszy św. Odśpiewany będzie hymn dzięk. mu spraw wewnętrznych., posta~owJI urządzI o za- : cyrkułu p?mocnlka polIcmsJst!a m. ~aratowa Do-
czynny ~Te Deum laudamus" i bawę ogrodową w dnIU 17 hpoa r. b. w ogro- I brotworsKJego; starszy pomoclll).t komlsarzl IV cyr-

. '. . Idzie przr lokaju własnym, połączoną z mn6stwem \ kulu Stegman mianową.llY kowisarzem V cyrkulu; 
.(x) Z oe~hu ~aJstrów sze~~klcb. Jutro, t •. J. ! niespodzianek i po wyczerpaniu programu-zaba~ 1 starszy pómo(mik komisarza III cyrkułu IwanOW 

w pIątek, dUJa lo lipca, w 1s:?scI.ele Dobrego Pa- ,j wę taneczną na sali dla członków, ich rodzin !I mianowany starszym pomocnikiem komisarza IV 
ęte:z~ o godz. 10 ran~ odbęd.zle. SJ~ uroczyste na · i oraz posiadających specyalne zaproszenia. \ cyrkulu; starszy pomocnik komisarza IV cyrkułu 
bozenstwo ku u~zczen~u pamlf~Cl blt,wy 'pod Grlln- I Początek zabawy ogrodowej o 2 po polu- : Pierwozwauskij mianowany starszym pomocnikiem 
wal~em. Pp. maJstrow18 są proszenI o hczne przy~ , dniu, a tanecznej o 10 wieczór. , komisarza III cyrkulu; starszy pomocnik komisa-
bycle. l Następnie postanowiono urządzić wyśoigi I rza II cyrkulu Bek-Sofijel mianowany starszym 
.... ·1' szosowe w dniu 24 lipca r. b. o godzinie 9 ra- l pomocnikiem komisarza VI cyrkulu, na jego zaś 

. KALENDARZYK TERMINOWY. no na szosie Pabianice·Łask (bieg gIówny - 25 miejsce naznaczony zostal młodszy pomocnik ko-
JMION A. Sł.OWIAJilSKIK D z I ś DobrogostB. J n _ wiorst; bieg klubowy - 20 wiorst; dla każdego ł misarzu. Bormusow; nadzoroa fabryczny policyjny 

t r o R!\doslawa. . I biegu po pięć nagród; bieg turystyczny - 15 I z fabry kj K. Scheiblera Tarasienko i nadzorca fa-
KONCERT. D z I ś I codziennie (w ogrodzie Grand I wiorst i bieg pocieszenia - 10 wiorst, oba po .j bryozny policyjny z fabryki Poznańsldego Skoma.

Hotelu) koncert orkiestry włościańskie) Namysłowskiego l trzy nagrody. Nagrodam\ będą żetony. Zapisy : rowski pI'zesz\ldt jeden na miejsce drugiego. 
Początek o gO~z 8 wleczol'em. l przyjmowane są codzieu w lokalu klubu _ ulica i . .. . 

ZE STHAZY. D II iś o godz. pól do 7 wieczorem . M'k l· '1' 40', d d' 8 d! (a) Smllnteln~ .Ud4JUllBte, W piątek ubiegłego 
ćwiczenia IV oddzialu lódzkieJ str~ży ogniowej ocho.tnl . ; l o a.]0\\ S ~a M. wIeczorem o go zmy o I tygodn la syn wla~cIciela domu nr. 5 przy ulic,y 
czeJ w domu rekwjzytowy~ tego z od.drlalu, oraz cwi· I 10. ~czestn~oy bleg~w pIacą po 2 rub\~. Ruskiej, Zaleszczenko. uderzył tak silnię w glo-
czenla 8y~nn~owe ,wS~ystklCh . BygDa1!stów. plenyszych ! ZałatwIOno kWils~yę kupna fortepianu lc?n. l wę syna lokatora tego domu 4.letnieO'o chłopca 
4 ch oddzlalOw lodzkleJ strazy ogniowej ocho.nicze) certowego Leperberga z Petersburga. Przyjęto I. . d t l' d '\. o. d' " 
w domu rekwizytowym III oddziału. . ł J_' ARk' F R ! ze ten oS' al zaraz rgawe ( l na trzeCI zien, 

w poc~et cz o~ \0'Y pp. . usec lego, . 0- i pomimo pomocy lękarskiej, umal'l. Sekoya stwier-
snera l J. KOUlń8I(le~o_ . . . { dZila, że wskutek uderzenia llIJ,stlłpił wylew kr,Wi 

. ~-) Podatok zamHlst słuzby wo~skowej. Przy f do mózgu l to bylo przyczyną śmierci. O wy:'-

K n 'O 1\1 i K A mllllster!UI.n skarbu ?br~d\lJe !r0mlsya, utworzo-! padku sporządzono protokół policyjny. Rodzice 
"fil l" ,rf.., na umysl~le do rozwazenla prOjektu ustawy o po- I chlopca występują przeciwko Zaleszczence na 

datku WOJskowym. drogę sądową. 
Podatek ten-jakeśmy już wspominali o tern I ., , 

(x) Grnilwald. Jutro, w 500 tną rocznicę ! pokrótce.~ optacaó mają wszyscy, zaliczeni przy l . (f) nrOdn141 .przy ~110Y. ROlwado~skI6j. Do-
bitwy pod Grun waldem, doJączymy do nlllueru powolywaniQ do wojskOWOŚCI do Obi1 kategoryi I nOSIliśmy wcr.oral. o. ta}emmczem zabójstWIe przy 
naszego pism:!, jako b e z p l a t n y dodatok ::ila pospolitego ruszenia, uWJlnioni od powinności I ulICY Ro;zwadowskleJ .M 17.. . 
prenumeratorów, brOSZlll'ę o bitwie pod Grunwal· , wojskowej podczas powolania, lub po przyjęciu i. ~ab!ta nazyw~ Się ?Ige. FreJer (a llI~, Hr~. 
d_~~l. pióra ~asze~o ,~ydawoy WiI{tora Czajew · na sTuibę czynną, uchylający ~&~ od powinności ł Jer, Jak t~ wczoraJ. mylolli poda~o). .Z":lo i<l Jej, 
s~lego, ozdobI9ną llustracyaml. l wojskowej, a którlly już w 'WOjsku służyć nje J p.o otw~rctu drllwl w.olJecnoścl polIc!1, zn~le-

~ozost~le eg~e~plarze tego doda~ku sprze- I mogą wobec przekroczenia lat 34 wieku podczas l ZIOno me \y. przedpokOjU leoz w pokOJU syplal
J~wac będz\e ad0l1n13tracya uasll.ego pIsma. '; ce~ \ ich wyl,rycia, wszyscy, którzy t!ię poddali ope~ I uym obok fozka, na poJtodze, Ciało byro prz~
n.le ~o 10 kop .. za egzemylar.z; blorą;cy w WlE~KszeJ i racjom i nie przyjęci zostali do wojska jako nie- , kryte ch~stką· OkoTo z.włok zaschly kalu~e krW:I• 
lIczbIe otrzymają odpowledm rabat. ! zdolni do noszenia broni. I obok lezala pok.l'\VaWlOn~ poduszka. Wszyst~Ie 

(_) O Imiona katoliokie. Wiele imion kato- ! Podatek ten skradać się ma z podatku za.~ j rz.eczy W syplalm stały menaruszone na SWOich 
lickich ·przy sporządzaniu metryk w języku . urzę~ I sad niczego, ul:upelniającego i opłacanego przez ! mleJsc.R1CI.J. d" b' d . d .ł 
dowym przypomina brzmienie rosyjskie, co wy. I rodzic6w. l . ~l ne P? eJrze~le. o z ro Ulę pa.t na :.I~~ 
wołuje szereg nieporozumień natury prawnej. Na I Podatek zasadniczy oplacać mają wszyscy, I ~t1leJ~z~ sluZIlCą zablteJ, Małgorzatę MI.das, kto· 
żądanie departamentu ~Jznań obcych, kolegium I wyszczególnieni powyżej, uzupełniająoy zaś.- I Ią tez areszt0:V,ano. . 
duohowne rzymsko-kato!lckie w Petersburgu 0- wszyscy oplacający podatek dochodowy. Procz ; . - (h) DZIS, ,o godz .. 12 ~ poludllle,. odbyła 
pracowalo spis imion katoliokich, dawanych przy I podatku uzupełniającego pobierany będ~ie poda- i Się sekcya trupa s. p. OlgI FreJer. SekcYl doko~ 
chrzcie. Spis ten rozpatrzouy zostal przez Cesar- i tek osobny od rodzicó\'v mfodzie[lców, uwalnia- 1 na! dr. Mączewski. Obecni bylj: zast~pujący na
ską ahdemię nauk z dokonaniem przekładu i- i nych od powinności wojskowej, o ile dochód, bę- ; czelnika wydziału śledczego, nt~CZelllik rezerwy p. 
mion na br~mjenie rosyjskie. Władzom duchow- l' dą.cy podstaWI} do pobierania podatku dochodo~ I PanoWikow, pomocnik komisarza p. Kisielewicz, 
nym w Królestwie Polskiem polecono przy spo- ,,-ego, przekracza 2,000 rb). l sędzia śledczy p. Szolko-wicz. Przyczem okazalo 
rządzaniu metryk kierowaó się tym spisem, przy~ Podatek wojskowy pobierany ma być przez 1 się, ii wskazujący palec u lewej ręki jest podra· 
czem imiona, nie wywolujące żadnych wątpliwo - lat 4. Podatek zasadniczy przy tern wynosić ma I pany, a śmierć nastąpib skutkiem u~uszenia. Bie· 
ścl, polecono wnosić do aktów stanu cywilnego 5 rb. rocznie, uzupełniający Zaś równaó się ma lizaR zm,arłej zostala skradziona, gdyż nie ~nale. 
tylko W języku rosyj~kim, w innych zaŚ wypad~ polowie opłacanego przez daną osobę podatlm , ziono nawet koszuli. Zwloki fo~0g:raf9wał z pole.ce-
kach, OllrÓyZ \fpisap.ia imjenia katolickięgo w ję· dochodowego. l Ilia wydziału śledczego p, Staolsl"aw PiotrowskI. 
zyku ro~yj~kim, p,olecono w l<sięg~ch dodaw.ać)e · (x.) Inspektor drukarń ' i ksi~garń p. Lisiewicz! (h) K~rw akcyzy. Za n(eZi\chowanie przepisów 
w. brzmIenIu .o:yg.lD~lnem lub tez w brzmienIU, r e o' aził się na ulicę Siera.dzk~ do domu : akcyzy, sędzi.a gminny n/\ Batutach skazal; Szyirę Mo-
nZJtem w spISIe ImIOn. .E.A zlPr wa ~ , 8zkowlcz (Zgierska 21), Efrolma Kutnera (Zgterska 46). 

. • .1lI • I Di1\vld~ Plala (Batuty) - po 50 rb. lub 14 dni areejI~\l, 
(a) Ze StowarzysZ6Rla farmaoeutów ... W lo~ (x) Z sądów. Z dniem dzisiejszym komisarz ;' :Frllnciszkl\ fI:1Bslowsklego, Leonarda. Ciechanowskiego 

kalu wlasnym przy uJ. KonstantynowskleJ X2 5 I ąd F' G'aliński l'rzeuiósl swoją kunce- i (A.leksandrowBka 107).,Jaukla RadomskIego - po 25 rb. 
odbylo się ogólne zebranie członków łódzkiego i s owy p'. 1. K [ t k' . d N 59 d l lub 7 dni aresztu, WOJclech!l Kneszewsklego (A!eksan-
Stowarzyszenia farmaceutów. Przewodniczył na ! Jaryę z ulICY on~ antynows .1eJ z po ~ o l drowska 103)-na 75 rb. lub 3 tygodnIe aresztu. 
zebraniu p. Waclaw Dr{)jewski, a asesorami byli ; domu NR 9 przy ullOy Główne). ! (h) SPi!'zeniewie~zenie. Z!lmles"k~~y przy ullcJ 
pp.: Kamocki i Robil" Sprawozdanie wspomnia- i (h) Z przemysłu. Ako. Tow. Sz. Rosenblatta I Południowej nr· 2o.8zuhm Szprecht, zaWladomll kom!-

. . h Ł d . l 9' f I' ~ b t 6139466 b czysteo-o do l sarza III cyrkułu. IZ dal. furmanowi, stoJącemu na tejze wszy, ze z. pracu.)!\cyc w o .ZI O . armaceu- mlaiO o ,ro ~ w r. z. , ~ r ". to •• ~. ulicy, okolo domu m'. 33, 17 rb a& kop., polecają.c. mu 
tów 87 nalęzy do Stowarzyszema, stWIerdza pO-1 chodu plzynloslo 223,192 Ib. DYWIdenda wYnlO- i kupiĆ towar od Grohmt\nn przy ul. Tylne] I zawiezc do 
myślny rozwój Stowarzyszenia. Czlonkowie in-, sła 3%. l Beresia Krakowskiego na ul. Poludniową nr. 36 Oka· 
teresują się jego sprawami, uczestniczą chętnie l _ Akc. Tow. wyrobów bawelnianych Heinzel I zato się, li furman znikl. . .. , 
W zebraniach korzystaj!l. z biblioteki i czytelni. J . K 'tz r vr rolcu 1909 mialo obrotów 9819405 : (h) ,Eoha aresztowania, Ar~sztowa~a JeJ~ośc 

• . .' 't .. l um e '. . ' , l W Brzesclu LItewskim, która w ŁodZI rozpow8zechuJala 
~kładkl mleSlęczne wply~alą ~zgularDl~. I~tDle- rubli, czysty zysk 802,430 rb. DYWIdenda 8%. fałszywa pienIądze, nazywa się Ida Rabiuowlcz, a jej 
Jące przy Stowarzys.ze~lt1 bIUro pO~l'edDlotwa II (li) Nowa nł!:oła fabryczna. Firmn. Emil Eisert . wspólnik [tose. Oboje należą do mIędzynarodowej bandy 
pracy dostarczyło zajęCia 34 pracowmkom far~ , i S-ka otwiera szkolę dla dzieci l'obotników j ofi- ~ falezerzy plellłędzy. 
maceutycznym. I l' tów I (h) Drobny ogień. Dziś, o godz. 8 rano. przy ul 

Zarząd zawiązał bliższe stosunki ze Stowa- ~ cya IS.. . : WIdzewsklej nr. 33, zapaHla się szafa Ogień ugaslll 
rz szeniem łFarmac al w Warszawie i uz skal ; . (h) Nowy szpItal fa~ryoln: .. Alce, Tow .. ".NI- i mieszkańcy pr~ed przY~IYC!em straży o~nlo\Vej . 

. YI I C l k y. .', !. Clarllla" w Wiu zewIe otwiera szpItal na 10 łozek. l (h) Pr-ze"!I)chanłe. Woźnica Jozef Przyczewskl, 
WIe e u g. z op oWle lÓdzklt.go ~towa.rzyszenla W fabr ce te' lracu'e okolo 1,000 robotników. I wioząc rzeczy okolo domu nI'. 44 na ul. Za.kątn"j, spadł 
mogą wstępowac do StowarzyszenIa «Farmacya. J y l .1 .' ). . I. z wozu I dostal się pod kolo Clężko rannego odwiezlo ' 
bez opłacenia wpisowego; pismo zawodowe będzie (h) Zamk.ul~ole nIwy. Z powodu zerwallla bru . no do szplt!\la Alaksandr:'o. . 
umieszczać ich prace bez żadnycli trudności. Na ku dre\Vitianego p!'z~z deszcz,. ru?h k?lowy \~strZ1- (b) Area:durwanie Agenel wydzlalu śledczego a-
zasadzie porozumienia pomiędzy zarządem lódz~ lli~n? na przestrz~u~ ul. Ceg lelUlanej od Wldzew- resztowa~i pr~y ul. DrelYuolVskiaj nr. 14, dwunl!.stu mb" 
kiego Stowarzyszenia farmaceutów a za.rządem sklej do WsohodnleJ. dycl1 JudZi, Którzy f.{fall IV gry hazardowe WszysilcIch 
F 

.. .,. 1.' ., ••• b'l tó Od d . I l l' odprowad1.ono do I[ cyrkulu. 
« armacYI't pIerwsze m~ fll'zyJmow!lC zgłoszeDla (U) .. nlzęD16 ceny l 6 W. ZIS . na. {Q ~I (b) Ar~.ztowanw wrl!iz 1. Kazlmlel'zem Bemeru 
tyllw z Łodzi, Pabianic i Zgierza, ~ drugie z War- fabryezno-Jódzlciej, Da zasadzie postanoWielua ml·· osobnik nazywa 81~ Zllgawa i jest 8tlllym mieszkańcem 
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wsi Dąbkowlce, powiatu lowicklego. Obaj aresztowani, , kowa pod dyrel{cyą. p. }Iorgenrota, balet p. Ma
dzifllt\jąc \v Chojnach, pods.zywall się pod mian II aSan- ~ jewskiego i orkiestry na instrumentach dętych pod 
tów policyjnych. I batutą pp. Adamczyka i Lachowskiego. 

(hl Kradzie~. Stl1nlslllwoWi Adamczawsklemu, kle- ł O . J Ł'd' d I . ' A 
dy wysladal z tramwaju, skradziono zegarek srebrny. puszcza]ącyc l O Z .yre (torow pp. (lam-

(p) Pogotowie ratunkowe wczoraj pomiędzy ozyka i Lachowskiego żegnano z żalem, pracująo 
Inneml wzywllno do następujących wypadków: l bowiem między llami przez lat wiele, zdobyli 50-

- Przy ul, Wtdzewsklaj nr. 22 Władyslaw Jeźew- I bie ogólny s~acunek i poważa.nie. 
skI, majster mydlarSki, iat 62, oblany gorącem mydłem 
n~ calem ciele. odwieziony do szpitala na tejże ulicy ZABAWY. 
lIT stanie groinym. ., b (f W d h d 

_ W fa.bryce przy ul. Bąnedykta pod nr. 58 Wla- "a awy. ) na (l o zącą niedzielę, dnia 
dysla.w ZaJczyk. robotulk, lat 16, pochwycony przez mil- 17 b. m., Zgromadzenie łódzkich czeladzi poń
szynę. otrzymalokaleczenie prawej ręki. Podobnemu czoszniczych urządza <Zabawę Leśną) w miej
wypadkowi olegl Antoni Nleśklewlcz, r.o~otnlk, la~ 21, ~ skirn lesie przy szosie Konst!l.utynowskiej naprze4 
który w fabryce przy ul. Konstllntynowskl9J nr, 98 otrzy- I • d 
mał w podobny sposób ranę lewej ręki oraz silna obra· l CI'Y . omu. starszego .gaJowego. Początek o go· 
żenle cida. W stante grożnym odwieziony do szpitala I dZlDle l-ej po poladn\U. 
Czerwonego Krzyża. . . I - (f) Zarząd Zgromadzenia czeladzi stolar· 

- Przy ul Fe!fra ~r. 6, w bójce uderzeniem kiJa skich w nadchodzącą niedzielę nrzll.dza zabawę 
złamano prawlIt rękę J ozefowl Pokupowsklemu, obywa- I l l L ( . 1~" '; •• 
tel owi na BlIlutu.ch l' W as m angego przy zglerSAleJ remiZle) dla 

_ Na przechodzącą Ryfkę Zylberme.n. mleczarkę, członków Zgromadzenia i wprowadzonych gości. I 

lat 48, spadl larclk z II pIętra I ouleczyl jej głowę. 

* Z WARSZAWY. (b) :Sa odpust do (Jz~ltollhowy. W dniu 11 
sierpnia r. b. wyruszy ze Zgierza kompania do 
Częstochowy na odpust Wniebowzięcia Naj§więt- * Na uroczystości grunwaldzkie. 
8zej Maryi Panny. PieJ~rzymkę poprowadzi wi- W przejeździe na uroczystości grunwaldzie 
lraryusz miejscowy, ks. Henryk Jaromiński. I w Krakowie, zatrzymał się w Warszawie znany 

(b) Osobiste Prezydent m. Zgierza p. Soko- i obrońoa narodowości uciśnionych, poser do Dumy 
lik wyjechał na 2 tygodniowy urlop. i państwowej, Rodiczew. 

(a) W Nowyoh Ohojnaoh utwo~zyl się komi- I N,a. dworcu kolejowym p0:-vita.ło sympatyczne-

sIl', i jak się dowiadujemy) powziąl zamiar przy
Śpiei3zęnia., o ile to będzie IV jęgo możno~ci, za
projek~owa.llych robót, jakI) też przeprowadzenia 
linii tramwajowej przez ulicę Dourl!, gdzie już 
przed dwoma laty zarząd tramwajowy zacząŁ ul<la
dać tor tramwajowy, lecz dalaze roboty musiały 
być przerwane z powodu niellragulowauJa poziomu 
rzeczonej ulicy. 

Z KRÓLESTWA. 

Uroczystości grunwald:;kie. J. E. biskup dye· 
cezyi knjawsko~kaliskiej, ki;l. St. Zdzitowieoki, wy
dal rozporządzenie, aby, z powodu przypadającej 
w dniu 15 b. m, rocznicy bitwy pod Grunwaldem' 
w kościołach miejsldch odprawiono uroczyste na., 
bożeństwa z "Te Deum laudamml" w piątek t. j. 
w sam dzień rocznicy, w kościołach zaś wiejskich 
-w dniu 17 b. m, t. j. w niedzielę. 

De81:0z8. Z powodu ciągłych deszczów J. E. 
ksiądz bislmp Zdzitowiecki wydal pozwolenie pro
boszczom wiejskim udzielania dyspensy na doko
nywanie S}lrzętu zboża w niedziele i dni świąte': 
czne. 

Z dzielnic polskich. 
tet obywatelsld, do lhtórego nalezą pp.: Grzy- I go goscla grono osób oraz dZiennikarze. Wleczo-
bo\Vski Gabinowski, Szlenker, Szronka i:iuni, ce- I rem w hotelu "Bristol- odbylo się liczne zebranie I Z KRAKOWA. Wszystkie instytuoye finan· 
lem zain'owadzenia niokt6rJ~lt porządków w No- I to.w.arzyskie, wśród którego p.r~e.waż.ali przedsta· sowe postauowity w piątlk, dnia 15-go b. m. pod4 
wych Chojnach, d otąd, pomImo gęstego zaluduie- i, WICIele adwokatury warszawskiej l dZlenrllkarstwa. cbas odslonienia pomnika Jagietly, zamknąć ban
nia bardzo zaniedbanye1l pod wielu względami. f Poseł Rodiczew ~ziś wieczorem wyjeżdża do Kra· ki o godzinie lOł rano. O godz. 3-ej po pot 
pr;edewszyst1dem komitet przystąpU do zabudo- ! kowa. , . . tegoż dnia b 'ldą banki otwarte, jak zwykle. 
wania części lizosy Rzgowskiej, poczynając od l JednoczeSllle z posłem Rodiczewem bawi W War· I W sobotę, dnia 16·go b. m, będą banki 
przejl1zdu kolei obwodowej do posiadlości p. Zim- : szawie posel Babiański, redaktor "Dziennika Pa· zamknięte już o godz. 4 ej po poludnin, aby dać 
mermaml t. j. na przestrzeni dwóch wiorst. Ko- ! tersburskiego", udający się również na uroczysto- możność - urzędnikom wzięcia udz 'alu IV zlocie 
sztować 'to będzie okolo 4,000 rb., l<tóre zlożą : ści grunwaldzkie. Sokola. 
obywatele Nowyclt Ch'Jjeu: Przez swe. grunta az I Jutro, od godz. 10 do 12 zennu, t . j. pod- Magistrat m. Krakowa Z\vl'ócil się do kup-
Jo Starych OhoJe~ wybudUje. szoeę p. Zlmrner~an~ ! czas nabożeństw, maj~cych się odprawiać we ców z odezwą. aby IV piątek, Vi -go b. In, otwo· 
a od Starych ChoJen do WSI ~tara Góra ok?IICZUI ; wszystkich śwh&tyniach Królestwa Polskiego, rzyli sklepy dopiero po go d!.. l ·ej po południu, 
wlościanie. N?wa sz.osa sl,.r6c1 dr?gę d,o Rzgowa : w celu uczczenia rocznicy grunwaldzkiej, kupcy a w niedzielę zamknęl i je o g )t.lz. 9 rauo. 
o l) wiorst, dZ1C . bO":ICIn, azoby dOJechac do Rzgo- , tutejsi postanowili sklepy swoje zamkl1ąó i IV cią- - WyJzial prznJllyslowy magistrat!1 krakow-
wa, trzeba robie duze kuło. I gu tych 2 godZin handel zunelnie zaWIesić. sldego podaje do publicznej wiadJruośei, źe go-

Aby ooŚwietl ić Nowe Chojay, komitet zamie · Wiele osób prywatnych' zamier&& ctlłkorować ście, mieszkajf!:cy pouczas uro~zystości gmuwaldz-
l'za, rOtlmieścić oJpowiednio kilkadziesiąt latarń ballwny, a wieczorem oświetlać okna. kich w hotelach, obowiązani są pla~ić za pokój 
naftowo. żarowych. Podobnież postąpi p. Zim- I W celu udostępnien!!!. młodzieży rZ61111eślni- tę jedynie cenę, jaka jest wY3zczllgóluiona IV cen-
merman. \ czej i prllcownilcom fabryk zwiedzania wystawy nilm, opatrzonym piecz~cią, m"'gistratJ. Gdyby 

Mieszkańcy Nowych Chojen sirarią si~ na , w pałacu Sztuki, mieszcl,lj;cej, jak wiadomo, w sO cennika nie bylo, lub gospodarl mimo to żądal 
lekceważenie tej dzielnicy przez magistrat m. Lo- ; bie arcydzielo Matejki «Bitwę pod Grunwa.ldem., cen wyższych, na loży wnieśc zażalenie do wy-
dzi. Póki szosą Rzgowsl~ą opiekowala. się .gm~na, l komitet Tow. sztuk. pięknych zaczął wydawać działu przemystowego, który wCaścidela pociąg-
byl tam porząde~; ~ ChW.llą przylączenHl. tej dZI~l - I bilety wejśala dla grup. Zgtaszać się po taki nie do odpOWiedZialności , 
n~ cy sytuac!a zmleDlla Slę ~a gorsz~: ~zosy lllkt i bilet mogą warsztaty rzemieślnicze, fabryld, biu - W czoraj rozpocz~l się zjazd delegatów 
Dle napraWia, potwor~yly Się wybOje I przepa~ I ra, inst,ytneye społeczne, związki zawodowe, szko- szkoty ludowej. Bierze w nim uchilll wielka licz
ście, a l'eldamacye mieszkańców Nowych CboJen I ly i wogóle ci wszyscy l,tól'zy uprzytomnić 80- ba delegatów. Przybyli (akże pl'z e d~tawiciele in4 
nie odnoszą sklltku. • bia będą chcieli wielką dziejową. rocznicę. stytucyl i władz oraz poslowie. W imieniu naj .. 

. (b) Epizootya. We ,wsiach: Wygorzele,. Ro- Jutro w dzień święta narodowego, z powodu wersytelu Jagielloń.,kiego powital zjaz.J prof. dr. 
C~QW, Kęp l k. oraz .w majątkach Tl.aczew l So- pięćsetnej rocznicy pogl'ornu krzyżackiego pod Leovold Jaworski, następuie prezydent miasta 
bolka pow •. lęczycl\wgo, bydlo chorUje na zaraz~ Grunwaldem, warszawskie Towarzystwo wioś!ar- Leo, Bandrowski, lIS. Kopyoiński w imieniu Koła 
pyska I racIc. . . I akie zapowiada spacer parowcami po Wiśle i ze- ; polskiego. Stefan Natansou wygłosit odczyl pod 

Wł~dze . tamtejsze rozpoczęly energICzną wal. ~ branie na przystani dla swoich członków i gośoi. tyt "Praca oświatowa a obrona kl'esów'. Dzi· 
kę z epldemlą. ! Przystań odświętnie będzie przybrana, również siaj odbywają się posiedzenia komisyi zjazllu. 

(b) Pożar w okoli~y. Onegdaj we wsi Wo- I parostatek spacerowy który odbije od brzegu o 
dzyn-Oltupniki gminy Zeromin, w zabudowaniach i godzinie pól do 8 wieczorem. Ostatnia poczta. wdowy Anny Nowak, pożar całą zagrodę w pól I Na przystani ustawiony będzie odlew gipso
godziny zamienił w kupę popiołu. I wy pomnika Jłl.gielly, projektowanęgo dla świą-

Spalone budynk~ były ~bezpi,ec;o~e we wza- ;' ~yni czerwiński?j, dzielo ar~. rzeźbiarza. z ~ary.. _ Roz ocz l si wielkie manewr flot 
Jerodern 'l'ow~rzystwle ubezpIeczen Krolestwa Pol- ~ za p. Gr~b?rskleg,o. Pomm}{ ,ten staraUl~m l ko- angielskiej. p Przęe6ieg ęćwiczeń Jest utrzY~lany ~ 
sInego: dom I obora na 120 ru~ . , ~ st.odola na ; sztem w.lOslarzy I za~uyjaznlOnych z nuni s~o· 1 w ta ' emnie , nie do uszczono do ndziału nawet 
90 ~ub. Straty wynoszą . zna~zme WIęceJ, pr?c.z j wa~z~s~en ,warszaw~klcb. stanąć ma w starozy- ! repr~zenta!t6w praty• O ile słychać flota. ata
bOWIem budyn},ó~! spalIl'y Się zapasy zywnoscl • . tneJ SWll}tylll ,n~atlowlecklel. . . , I ku' ca niebieska" ma' ca za ' ć w bt:zeża IrIa ~ 
or~z ZDlł.czna 1.10sc sprzętow domowych l narzę - l Jedn~czesnle ze statkIem po rzece krązyo : dy~: sld;Q& się z 1'8 oljiętów J~oje%nYOh, 8 kr~
dZI gos~odarslnch. . ! będlJ. lodz~e Towarzystwa. , . I żownikó\v 8 kTą.żowników pancernych i omo-

Pozar po,;sta~ wskutek zlego sta~u komma: Or~nistry przygrywao będą na parowou l cniczej fl~ty torpedowców, okrętów węglO:YOh i 
(~). SkutkI. DIedbalstwa. Onegdaj . we WSI przysta~l. . ., ... i wywiadowczych. Wybrzeża broni "ozerwona- eska

SzurblUlec, gromy Gospodarz, pozostawlOno bez l ~~eczorem w s~e~zlble T~w .. łyzwlarsklego I dra, pod wodzą admirała May'a, złożona z 33 
dozoru na podwórzu półtorarocznego Edwarda ' w DolInie sZ'YaJcarsk,leJ odbę?Z16 Się k,oncert po- I jednostek bojowych, flotyH torpedowej i pomo .. 
Muszyńsk~e~o. .' ..• I p~larny orkles~ry fllharm.oD1Jnef, ktorego pro- , cuiczej. ' 

p~ ~lleJaklm ~zasle spo~trz6~ono .lego ~Ieo- I gt~m" rozpoczme wykonaule hymnu "Boga Ro- I - Do francuskiej izby depntowanych wn.ie-
becnośc l p.o. d~UglCh poszuklWalll~ch. znaleZIOno I dZlca .' siono projekt prawa, pod wyż.szająoy francuską 
go w st~dlll JUz mart':Vego. S,ludma .Jest bez o· l * Z Powiśla. ! taryfę celną od zegarów ściennych grających, 
grodzema .d~stateczllle wysoklego l chłopczyna j Nowomianowany po ustąpieniu z posady p. K. I przysyłanych z Niemiec. R~ą.d uzasadnia projekt 
wpadł do meJ_ I Mościckiego, llaczelny inżynier wydziału technićz- l tem, że z powodu podniesienia w Niemczech ela. 

SZTUKA i PIŚMIENNmTWO. 
(f) Konoert pożegnalny. We wtorek wieczo

rem w ogrodzie majstrów tkackich dyrektorzy or
kiestr pp. Adamczyk i Lachowski dawali kon
cert. pożegnalny. 

Pl'ogram koncertu wypełniła orkiestra smycz· 

nego magistratu warszawskiego, p. Załuski, zain- j od win francuskich, Franoya traci rocznie trzy 
tereso wał się wielce dawniejszemi i nowemi pro- miliony franków. 
jektami, mającemi !ta celu uporządkowanie calego - Wczoraj, o godz, 3 zrana, w Leichlin-

t Powiśla, głównie zaś zwrócił uwag~ na projekty gen, w prowincJ'i nadreńskiej wtniósl się balon 
bulwarów, których urządzenie postępuje żółwim sterowy. Zaledwie balon przebył przestrzeń trzech 

j krokiem. kilometrów IV pobliŻU Opladen, nastąpił wybuch 
i P. Załuski oglądał już ldlka~rotnie roboty ga.zu . . O.fi~rą. w y~ucllll padli wlaścicltll balonu i 
, dotychczas wykonane na warszaWskIm brzegu WI- czterej lnzymerowle. 
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- W pobliżu staCJi Metz, w Kal ifornii, wy- i 
koleU się pociąg. Sześć osób zabityclJ, z górą: 30 I 

ranionych. 1 
- W Salonikach grecy urządzili trumny 

wiec dla zaprotestowania przeciwko przyjęciu 
przez parlament prawa o kościolach spornych 
w Maced.onii. U chwalono rezolucYę, żądającą co
fnięoia tego prawa, jako sprzęciwlającego się 
przywilejom patryarchy. Takież wiece odbyly się 
i w innych miastach. 

- Aresztowano i oddano pod sąd wojenny 
zastępcę metropolHy bułgarskiego, obwinionego ! 

o wspóldziałania z bulgarskimi oddzialami po
wstańczymi. 

TELEGRAMY. 
LondJn] 13 lipca. (Wl.) Izba gmin większo· 

ścią 320 glosów przeciwko 175 odrzucira wniosek 
odesłania bilu o prawie wyborczem kobiet do ko
misyi. Znaczy to, że bil w sesyi obecnej uchwa
lony nie zostanie. Asquith w tolm dyskusyi oświad
czyI, że, zdaniem jego, lepiej utrzymać różnicę 
w prawach obu pIci, uznaną dotąd przez wszyst
kie narody cywilizowane. 

Berlin, 13 lipca. (Wl.) Przy wręczaniu tekstu 
ugody rosyjsko-japońsldej, ambasadorowie rosyj • 
.ski i japoński oświadczyli w urzędzie spraw za- 1 

granicznych, że ugoda jest dużą rękojmią utrzy- \ 
mania "status quo~ i pokoju w Azyi W S ellO dniej. \ 
Sekretarz stanu Schoen przyj~l komunikaty z llo
dziękowaniem i wyrazil nadZieję, ŻEl będzie utrzy-

MU 

Jutro, jalu w nl!u ~~~·lltnilj rDOZDi~1 ~itwy ~I~ GfUwal~~1Il 
wszyscy nasi prenumeratorzy otrzymują bezpłatnie 
jako dodatek do "Rozwoju" broszur1rę ilustrowaną 

"Grunwald". 
Stowarzyszenia i związki, chcąc nabyć dla swych 
członków pamiątkowe broszur Id "Grun wald" , 

korzystają ze specyalnego ustępstwa. 

, 
p·..,"fMttH II! wwcz li ~l.MiMW 

l· . 

1\ 
I ' 

mana zasada wrót otwartych, co dla spraw eko- . . . . 
nomicznych niemiecl{ich w Azyi wschodniej jest I rycb 1555{)O lrllogr. wyslano do mIeJscowoŚCI nika petersburskiego świadczy, że są one przez 
bardzo ważne. I przerabiających welnę. i kogoś inspirowane. Niemcom po zawardu soju-

. Berlin, 13 lipca (wl.) Amb~sador Stan6.w l Odesa, 13 lipca (Wl.) Nastrój na rynk\l wet- .. szu rosyjsko-japońskiego z a leży na utrwaleniu do-
ZJ~duoczonych . Am~ryln p61~!}~Bel, w l:ozmowle j ni!mym spokojny obroty zrnniajszyły się ceuy : brych stosunków z Rosyą, i tom się tłumaczy za-
z Jednym z dZIennIkarzy, oswJadczył, ze urzę- . . ' , 
downitl nie doniesiono mu o sprawie Nicaraguy . .. mllleJ Bt&łe. j pewne USłużnoŚĆ "Nowego Wremi" na rzecz niem· 
Zdaje się, że rząd Stanów sprawie listu cesarza l Partya welny z pow. dnieprowsldego prze- ' c6w, przeciwko którym gwałtownic w ystę i' O walo. 
Wilhelma do prezydenta Nicllraguy nie przypi- i znączona dla Królestwa Polsl\iego, tak zwana l Ateny, 14 lipca. (Wf.)- Obawa poważnych 
suie. żadll~go zIl~czeola: Stosunki I! om i ę<l,zy Sta- ; hiszpańska brudna sprzedaną !!ostab po 15 rb. , powikłall jeszcze nie nstąpl1a, pomimo poj ! dnaw . 
~::~oatn~lemcaml są lllezamącone l wogole bar· i\ za pud w il o ści 10,000 pud. czego stallowiskv, zgromadzenia uaro,lCJwago. N a 

Insb;ud:, 13 lipca (wl.) W Tyrolu bylo Kokand, 13 lipca (WI.) Bawełna rośnie po- miejscil rozpuszczonych rezerw powolano w zna · 
silne trzęsienie ziemi. Wiele domów runęlo. i rnyślnie; temperatura tlprzyjająca; w nocy mini- rznej liczbie swieże oddziały. 
W miejscow o ści Uttenheim runął balkon, jedna ! Ulum 19°, dniem 30° Ream.) w cieniu, wody potl - • Teheran, 14 lipca. (Wt) Oa1y nowy gabinet 
osoba zabita; 20 poranionych. I dosta:tkiem. Dni panują słoneczne, l z wyjątkiem In inisLra spra ", iedU wosci .iest zdecy. 

Willdeń . 13 lipca (wI.) Krąży pogłoska, że '," l 
następca tronu, arcyl,siążę Franciszek Ferdy- l Alekaandrya, 13 lipca (Wl.) NastIO) na ryn- : dowany trzymać się poglą.dów antyrosyjskich. 
nand, wyjedzie do OetJnli na obchód jubileuszu l ku bawełnianym mocny. j Dzisiaj ma nastąpić zatwierdzlinie przez re~ 
ks. Mj~colaJa.. , . . I Ltwerpol, 13 lipca (WI.) Nastrój na rynl<n ~ genta w Persyi protestu przeciwko przybyciu 

Wleden, 13 llpca. (wl.~ Wlello wezy.r Ha.k~l : bawełnianym chwiejny. I kilku nowych oddziałów wojska rosyjsldego. 
basza spotlm SIę w Slerplllll z austryackJm mlm- _. . . . . I 
strem spraw zagr,mioznych, hr. Aehrenthalem, Derhn, 14 lipca. (Wl.) DZISla] rano wyJeoha. f lI!!!e:zz::!!!!!!!_!,,!!!!,!,!!!,!!!,"!!!!!!!!!!,!!,;;o!'!"!!!!!'!!!'!!'!'!!!!!!!!!!!!!"'~C:S:~~!!!!!!!!ó'!!!!!!~'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'9I9 
W Mn ryenbadzie_ la stąd do Krakowa grupa przedstawicieli kolonii ! ' 

W d · 3 l ( ") D' 'k' t· ! SPOSTJtZgZ~~NIA UKmOlWLOGIOZNE - fe en, 1 ipea 'h. Zlenll1 l tu eJsze polskiej na obchód uroczystości grun wuldzkich. I 
donosz~, że rosyjski minister spraw zagranicz~ I ',.. StacJJi centmlHej K. E. Ł. 
nych, Izwolskij, spotka się w Karisbadzie z fran- _ POI.nan, l4-go lipca. (~:.) ZWiązek l,resów 
cuskim ministrem Plebonem. I wschodnIch, "Ostmarlc·Verolll , wydal nową ode-

Berlin, 13 lipca (wl.) Barona Balowa konsu-I zwę, nawolującą gorąco niemców do składek na 
la gfmeralnego niemieckiego w Kalkucie, miano- fundusz tanenberski. Jako przyldad patryotyzmu

1 

Da ta. 

wilno pos~em ta~że. . odezwa przytacza ofIarę polską, 25 000 rb., na-
Paryz, 13 lipca (wl.) Rządy ft'ancuskl I an- . .., ~.'. 

gielski sa zdania że nota Porty ottomańskie]' deslane lJezlml enule do Po",n&ma z W al sza wy na ! "UI 
• , j G Id 1 . 0.1 b l I 13/, zawieraJ ~ca skargi na stanowisko Grecyi, jest bez- I rzecz daru mnwa z (lego. uezwa U o ewa" VI 
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84 ·1 Pn Z3 l Z dnIa 13/VIf 
l'emperatur/l 

PnZ2 

Pn 3 mi.n.+14.2° C 
Opadu HA 

przedmiotowa. M.ocarstwa są zdania! że zr.obi~y , że niemcy nie umieją się wznieść na tak wysoki 13~YI 
wszystko,. co mogly, aby .oszczędzac drażlIwosc . poziom prawdziwie obywatelskiej cichej of1ar~ I 141 
Turcyi. Ządania tureckie są przesadne. ności l' _____________ ...:... ___ _ 

Londyn, 13 lipca. (Wl.) Ambasadorowie ro- '. . > 

:: I Imax.+19.5~ C 

syjski i japoński wręczyli wczoraj rządom mo~ BedlU, 14/ llpca. (Wf.) Korespo~d~nt peters· 'I 
carstw . zagraniczl~ych , za,wia<lomie~i.e urzędowe o burs:(i >Berliuer Tageblattu) . donOSI, ze areszto 4 

zawarcIU umowy Japonsko.rosYJslneJ- wanle 20 oficerów czynnych Intendentury w War· 
Monachium, 13 lipca. (W 1.) Dziś w poludnie szawie wywolało w petersburskich kolach rzado~ I 

odczuć się tu d~l? . trzęsienie ziemi, trwajl}c? 41 w h b d . k e wrażenie. Maiatek wsz~st. 
sekundy. W mleSCle powstala straszna pamka. .yc ar z,o pl zy r ~ • • 
S.zkody, wyrządzone przez trzęsienie, są bardzo kICh of1cerow slwnflskowano. 
Uleznaczne. I Berlin 14 lipca (wI.) W spra\vie listu ce · 

~o~y Jork, 13 .lipca. (W~.) Łódź p~d~odna sarza Wil'helma do prezydenta NilJaragui zamie-
"Bolllta zderzyla SIę Z kanomerlcą .Oestlll. Ta l· d l·b l' .'" t l Y w 
ostatnia osiadta na mieliźnie. rzaJą nar? owo: I era nI wllles~ In erpe ac ~ . I 

Nowy Jork, 13 lipca. (Wf.) Panują tu strasz- parlamenCie, skIerowaną przeCiwko HoJlwegowl, 
liwe upały. Wczoraj wskutek porażenia slonecz- jako kierownikowi polityki zagranicznej, który 
nego w Filadelfii zmarlo 12 osób, w Harrisbergu przez swoje niedoIęztwo wywolał ostre atald za-
8, w Prowinstown w stanie Massachussets 3 o- 11 granicy na niemców. 
80by. 

• • • • Londyn, 14 lipca. (Wl.) Z powodu artykufu 
Z ostatniej chwd,. I_Nowego Wremi", nawoluiących Rosyę do za- .:; ... : .......... , ....•. _.;.;._-,.: ... -",.-~. 

Londyn, 13 lipca (Wł.) Welny kolonialnej warcia sojuszu z Niemcami: gazeta "Globe". za· ~, 
dosta.wiono do Londynu 285684 kilogr., z któ. ; znacza, że ton tych artIkulow wpływowego dZieB- ;:.' 

IOił-' 



() BOZ.WO.). -,-.. Czwatek, uaia. 14 lipo& 1;16 r. Jtil58 

Z d d · I - F b Lód k- - Dr. SZt~l· -n~~r[ pokÓj umeblowany do wynlLję-arzą rogi że azneJ a r. -. z 18j cia, osobne wejście. AndrzeJIL 7 
m. 32, Kolublńska. 4456-1 

niuil'jszem podaj,e do powszechnej wiadomości, że na stacyi potrzel)ny zdolny slu~arz na 
towarowej Łódź-Fabr. w dn.iu 18 lipca u. Rt. 1910 roku, różne roboty oraz praktykant. 

Z_gubione dokumenty. 

ZlIgIU!\1 paszport, wydany z gm 
Kaczew, powiatu łęczyckiego , 

f!ub. kILlIskiej, na Imię Zygmunta 
Uslehłl:le~o. 4452-3-2 O godzinie 10 rano, na zasadzie artykułu 84 Ogólnej Usta r wy' J. ecbal. g Plotrkowsk6 58. 4ł60-2-1 

wy rosyjskich dróg żelaznych, będą sprzedane z głośnej :5 potrzebny zanz chloplec do 
Z 

agluęła karta od paszpor~u, 
wydana z fabryki Helnzla l 

Kunltzera na Imię Stefana Ko
wlllewskleao. 4435-3-2 

k . db ' ó b ł usługi I sprzlI,tllnla. Wlado-Iicytacyi uie wy uplone przez o lOrc w towary, przy y e =!"~ __ ;,;;;;;;; ______________ ~II_ mość BrzezlńlJklL 2ł, I-sze piętro 
W miesiącu czerwcu i lipcu za frachtami: Brześć II Nad. - m_ lO. 40482-2-1 
60108 ldszki solone, B. Sztrykma.n; Kiszyniów \ Pol. Z. 'rzyjmuj, nadrabiania piekarnIa ze sklepem i mlesz~ 
100684 wino besarabskie winogron0we, A. Kołychman, zali- liońc20C'~. kanlem lub pojedyńczo sklep 
caenie 9 rb. 80 kop.; Kiszyniów Pot Z- 100947 wino besa- MIKOtAJEWSKA 59 m.56 z mieszkaniem I warszta.t do 

Zaglnęl:a karta od paszportu, 
wydlLDlL z fabrykI Karola Ho1I

rlchterlL na im1ę Anny Orędowlcz_ 
rabskie, Sz. Grynberg, zaliczellie 22 rb. 10 kop.; Odesa 2-g1e piętro_ wynajęcia. Plotrkowsk:~7~ ~~j 
tow. Pol. Z. 485203 wino winogronowe, A_ Oslan, zaliczenie !!!-if.II~l1~l!\'!!l-~d!"!!!!!!!"!!!!!!~!!!"!'!"!!!!!!~!"!!!!!!!!!!!!'":'.'I'-!"! plac 42X72 łokci Jest do sprze 

łłil3-3-2 

8 rb. 55 kop.; Dąbrowa W. 144698 węgiel kamienny, Ak0. • dania przy rogu ul R.zgow-
T-wo nŁ. l. B orkowski

v 
dla Judki Paryzera w An:.trzejo - Umeblowane pokoje Sklej I Wójtowskiej. Wiadomość 

Zagmął kwa od paszp-ortu na 
imię Jana NIewiadomskiego, 

wydlLny z fabryki Sch~lblera. 

Wl-e, zall'czenl-e 71 rb . 75 kop:, Sosnowiec W. 70115 ksiJ:lż - Plotrkowskl\ 291 m.14, od 8 do 9 
'Z nowo urząd~one, elektr ŚWIIlUO, 41.L8 3 3 

44,38-3-2 

Zaginął pllszport 1 śWI;1dectwlL 
kelnerskie na Imię Bolesława 

GałczyńSkiego, paszport wydany 
z gmIny Brzeźnle, pow. sieradz
kiego. 444~--3--2 

ki drll!<owane, S. Grlpowicz; Petersburg Pól. Z. 30994 wnnny, może być z c&lodzlennem rano- .., -,-
książki drukowane, wysylaJ-ący r Kod. dla wszystkich" zali- utrzyml\Ulem, z o8ollUem wojficiem Różne meble z kilim pokOJóW 

I lkl d I oraz ISramofon 8pI'z&dam z/\ 
czenie 70 rb.; Obcinki tlcanin bawełnianych nie przyjęte wsze mi wygo am po przy her,cen_ NĄwrot ,u-a. ~252.1\l5 

. stęllnych centICh poleca J. Witu .. 
Z przesyłki Odesa 201604 z 1906 roku i kleszczyny meprzy- ski, WschodnIa 57. 2482-3, :t Rolwaga resorowa. nowa, y.araz 
jęte z przesyłki Balasz6w 49438 z 1908 r., przybyłe wza- do spi·zedanla. Ultca Wólezań-
mian manufaktury. Na stacyi Łódź- Chojny w dniu 18 lipca ADWOKAT aka oM 40. 448l-1 

Zaginął paszport, wydany z gm. 
Przudecz, pow. wloclawskle

go, ne iml~ An~onlego K.ról!kow
sklego. 4389-3-3 n. st- 1910 r., o godzinie 3- ('j po południu , oKrąglaki dębo- Jan AndrZ8J1 ewsk·1 Rower mało używany z wolnym 

k Ó k t Z 2130 ł - O kolem tlmlo do sprzedania. 
w e z przesyl i Anton w a Po. . ,wysy aJący . Poludnlowtl 27, m. 27. 4:171-3-3 

Frejnkel. przeni6sł kancelaryę swoją na uL SPn:edam lóżko an~ielsl{(e z ma-
Zaginął kWit od kSląZ6C~kl 1e

~ltymlLcyjnej na Imli) Edmun4 

da FrajerlL, wydanIL z fabryki 1. 
Richtel'B, 4457 -1 W razie, gdybv licytacya w dniu wyżej oznaczonym Mikołajewską MI 31 (parter), teracam I otomanę. UHrlLPrze. 

do slmtku nie doszła; to powtórna ostateczna sprzedaż od. obok Zjazdu Sędzi6w Pokoju. jazr! 1.; 50 m· 11. 4470 -3-1 
będzie się na stacyi Łódź-Fabr, dnia 19-9o lipca n. at 2586-3 - J sprzedam sklep ko1IJulalno-dy-
1910 r ., o godzinie 10 rano i na stacyi Łódź-Ohojny tegoż D b ł e strybucyjny z powodu budowy 

Zaginął PI\BZpol't, wydany z gm. 
Dymlny gub. kIeleckiej na 

imię WIncentego Kempskiego 
dnia o god~. 3 po l'Ol. 2582-1 .rD on og osz"'n~ao domu, w dobrym punkcie. Ulica I 5 ~ ~ , GlowlLCka),; 10, Baluty, przy "., T h I h I S 1.. końcu Brze1.luRklej. 4484-3-1 I Zf~:~ę~~f~aD~~doa~~~:j,P~;~a~: 

4483-3-1 

esc Je l -[1 f.':*;~::h:,~~i:~~~ .. ~~fl::li ~j:i~,::)Vr.i..:':'~W~I:1~~i~~ II z gmin} Brusa, gub. pl~i~~ow:kai 
DługieJ). Telefon .Ni 15-8;a. Sr.motna osotla moze przYI&.c do ZlLglnll,l p!\Szport na Im I ę WIa-

Jąi/o.." l. == 4474-15.-1 wspólnego mlesr,kanlll koblatę dyslnwa Koduba,ńslrlego , wyda-
... Iil Dy Z m_ Z~lerza 4H8 -3 -1 - BUdkIL do sprzedanIa w dobrym I IntalIg~ntna., ml\jącą za'ęclo po za l 

stanie. Ul. Staro-Zarzewska , domem. Wiadomość: ullcl Wól- 'I zaglnll,L pllszp~rt ~. lmi'ę Wale-

Skład wegla ]i 87. 4U9--2-2 cz&ńska 75, stróż wskaż <l. UO~ ryl MIzerskleI, mleszk.l\nkllno4 

, I wlodza, wydany II gm. Lubochna, 

'" 

Bajecznie tamo sprzed&ję piękne Sklep koluntalno-dy~trybucYJny powiatu rawskIego. Znll1l\zcę U
4 

peler!ny męski''. Piotrkowska z prawe~ sprzeduy plwa, z l praszl\ sIę o oddlLnle takowego 
m 69 mleszk. 65 4156c3p2 powoda wYJllzdn :,!\r!17. ~o 8p~ze- do poliCJI. 44P,9 -3-1 

4 dllnll!._ WIadomoso: MlkobJew-

Ło' dz', 'WIe dzewska .M2. 62. Do sprzedan'a skhlp kolotll it.\ JlO J Z 2 dystrybuoyjny Z węgleuI- Ul. ska 59. sklell. 44.37 --2 2 aglnę a kar~a od widu na imię 
D b Ó l I, ,Rozalii MIanowsklej, wydana 

Lacr,na,l11, ą r I7k6. 4i 65-3 Sklep ko!onlalno-dystrybucy;ny, z fabryki Karola Scbelblera no-
TeDC5;fonu ..Ni 2cJO. 228.\d8 Felczer z ts l e Lu l ą. prll !!L, "~ ł egzy. tuJ}\cy od l:It 20, ,10 spl'ze- ! Wl!. tlralnfl1_ 4468-1 

Wojskowy-z pilI'Vodu wyjazdu 
z Lodzl, sprzeda dom, kOnia 
i ekwipaż bardzo tanio. Za dom 
żądam 4~,000, Tow. Kred. pozo 
stalo 12,4.00, rocznego dochodu 
rr zynosl 5,000, połowę plenlęazy 
pO:.los tawh\m na ~Ipotece. Guber
ilatorska NI.3B 2412'10'4 

DrD ~J'najęcia .. 
w domu graniczącym z ogro
dllm miejskim kilka mieszkań, 
składaiących ~ię z 2-ch pOKtJI 
kuchni I przedpokoju od 1 PIIŹ 
dzlern\ka Ra1wańskIL ]i 4'· 

2570-3-1 

Do !kła~u apłe[lOegO 
potrzebny ucteń z praktykI!, I Zlln

Z dniem l/U Lipell r. b. sklad I jomością polskiego I nIemieckIe
wyżymaczek, grnmofonów i t. p. go. Oferty z podaniem warunków 
znaj d ui~ey się na ul. Piotrkow- l należy ekladać w ILdm. "Rozwo
skiej KI 115, przeniesiony zosta- i iu V snb. _Dro!tlstt\- . 2576 3-1 

je na i 
_1.00 ZIElIlEC 

szpitttluą pos.\u;"uje p08:!.d!. ' Mnls- Wldzawskf\ 1$13_ 4U53'2 \ 
Łódź Ofeny l7 Adro iui8t· ~ ~J~ \ sprzectcm dom z ~tel\:lru\ą l plac i zagln,l kwit. od kslążectkl 1e
r.Rozwoju~ pod literaml P. G. I ro~owy do zabudowania w do- '\ • gttlmIl.cYlneJ, wydany z labry-

4i71- :ł-l brym punkcie. za 4,:)00. Wil\do- ki Te.ildora Stelg~rts na Imię 
-::G=-r-am-ot'::-'o-n-m-lIc--:b-O-U-:--IO-W-Y;"j:-:--40::-:-P,t''j--::-t mość: Baluckl R'jnek, w hel'ba- ł':snclstka WUczvnsltleg:o 4ł6L" 

sprzedam za bezcen. Pańska ciarni d~broczynnośc'. 4,375 22 ! ZagInął: paszport nil Imię Hele-
16 93 m. 26 4ł29-3 .-2 Sklepik i 3 magle do spl'v.ectaala ł ny Kllc;I;mlLrek, wydany Z m. 
'Krawcowa zdolna pOs/.uli:u le :r.arllz Srennl" 51, 4399-:1-3 Kalisza. 4458-3-1 

szycia w domach prywatnych. Sklep do spl'zed/lnll\ z plwlnrnlą Zaglnąl kwit or! p&Szportu. wy-
Ul. Audrzejll 62 m 18, prawu do wyuleslen!ll. Wllldom')ść: ul. Itany li fabryki FelnklndlL nil 
oficyna, parter, 4473-2-1 Z'\keto8 M 25, sklep. 4<i03-3 -3 Imię Stefan!\ WoŹDlaka. 4459 1 
K I'edens ł bufet z ptWllunl no Sklep k'J1onlalny z powodu cho-

. sprzedania Ullea Brze~lńska I roby iest natychmiast do spl'ze
oM 15, sklad plwa. 44'10-3-3 r dania. Ulica Widzewska Ja 107. 
M1od:WlUlec lS-letnl, li 4-klaso- I 4tOl-3-3 

wem wyksztlLtceniem, p03ZU- I Sklep l\olonllllno-dystrybllcyJny 
kuje natychmiastowej pos~dy. I piwiarnia do sprzedanin. -
Adres: ZawadzkA (B "lut y), ]ił lO, Chojny, ulIca Bednarska M 12-
m.5, W. Gr. 4U4-3-2 4~24-3-3 

Zaginął paSiport na Imię Wa
cława Placa, wydany z magl

str&tu ID. Ladrol. 4397 -3--3 

Z Ilglnąt llas7.port na Im!ę RozlL
iii MIchalskiej, wydlIny z gm. 

Chełmy, powiatu kolSkiego, gub, . 
kaltsklej. 4łOO-ł,-3 ul. Nawrot N~ 14 l 

do sklepu frontowego. 
Z powodu tej przeprowadzki wy
przedaje .ię maszyny do szyci" 
Dajnowszej konstrukcyj nliei ce-

lat 17, z elementarnem wyksstal
cenlem po,zukuJe mlejsc& woźne- M Mzrny bębenkowa sprzedam go lub jakiegokolwiek zlLjęcla. La tanio. Aleks.nndryjska 34 ró~ 
skawe zaofiarowania proną nad - FrancJszłl:anskI9J. 4387-6-4 
s)'llLć: Kalisz "Gazeta Kaliska" M terzwo. w ł\zeźnl Bn/uClde] 
dla A. G 2578-1-1 , do sprzedania. Wiadomość 

~ luch!\Cz SZkoly Wa.welberg!\ t zaginął plLszport na Imię Bro-
I VRotwandJ\ udziela korepetycJI, nlslawy Staszewsklei, wydany 
\ pl'.rygotowuie do szkól Przejazd z m. Aleksl\ndrowa PogranIczne· 
f nr. 82 Oferty uprlLszlL składać go- 4409-3-3 
I w Adminlstracyt BRo~woju" pod ZagUbiono kwit Łódzl{leJ Gazow , 

~M.tclaltv. 4199-6-6 ni nIL rb. 15 14 1273, wydany ny kosz.tu 2484.5 3 l Studnie 
T-wo AmeriGan. : artezyjskie i zwyczajne bu 

duję bez w:&ględu nIL glębokość 1 
średnlcę_ Łódź, ulica RoklQińsk~ 
1i 25, dom wl!>sny. Poleca się 
23804. W. Szymankiewicz. 

----------------1 Dom muraw&ny 
z ogrodem owocowym natychmIast 
do sprzedania w Ozorkolfle, ulica 
N owe· Miasto nr. 438- BUższa 
wiadomość nlIca Nowo-Zarzew
ska nr. 36 u /o!ospodlLfza 2550'3'1 

Od 10 lat egzystujący kantor 
rekonlendacyjny "Praca" 
będ:.:ie przenieSiony od 20 llpct!. 
r. b. z pod Nl 6-go pod N2 3 
przy uSicy Dzielnej" Obecnie 
kantor poleca wielin wybór róż
nej slużby z dobremi świadec
twamI. 2544-6-1 , 

Popiorajcie przemysł krajowy III 
Żl\daicle tylko pastę 

"BOOlAN" 
która jost n:-.jlopszą p-astą do każ
dego glltuaku obuwia I skór Wy 
rób kraJOWY Karola p~ć, Mo 
ko tów. PrzedstIlow iciel firmy Lu
dwik Raczyil.ki, Łódz, Za
wl\dzka 41 m, 7 2574 a-l 

f 

2 i pół morgi ziemi. 
jest do sprzedanIa w całośol lub 

. na pIlice morgowe albo półmor
'I· gowe, blIsko przystanku tram wa· 

jowego przy torze wyścigowym 
i w Rudzie. Wiadomość: Targo"a 
i No 43, m· 59, od 1 godz wieczór. 
I 2514-4-2 

i PoszukUje się od 1 paźdzlerniklL 
l mieszkania, 
! skladającel(o się z 3 pllkol i kn· 
l chnl z wszelkieml wygodlLmi 
I Oferty z podllnlem ceny pod JIt 

F. G pros:.:~ składać wAdmini· 
I strae'li _RQ7\Voiu·. 2548-3-1 

I Biuro przepisywania na maszynie 
, pod POS' pl "ech" przyjmu .. 
firmą" je roboty 
w językach: polskim, rosyjskim 
i niemieckim, \I>ykonywując tako .. 
we sumiennie i dokladnie. Tamże 
udziela się r6\1lniez nauki pisania 
na przystl:pnych warunkach. Ul. 
P50tcokowska a03, m. 56, 2152 

w rzeźnl- 4392-3-'--3 

T k . l l d t b W. Frenkenetelnowl. Znalazca ze · N a wyjaZd poszukuj Q posady o au ze azny, m o y, po rze - chca oddać na Wschodni" .... 35. 
zaraz. Zuam dobrze króJ uy zllraz. 02dakowskl I Neu- .. .... 

I ezycie, mogę pomagać w ~ospo- mark, W61czańska 109. 4467-1 4407-3-3 
daratwie. Oferty w .,Rozwoju

V W8~ó\nlka poszukuj~ z kaplta- zaginą.!: paszpor~ na Imię .tl.o-
dht, K- M. 4442-3 -2 lem 1500 rubli, Interes dobry. mana Szabelsklego, wydany zm. N ożownlk potrzebny zaraz oraz Oferty \v Admin "RozwojuV pod I Ozorkowa.. 4422-3 - 3 

chłopiec z pocnttklLmi śluS'al'- , ,.Aknoel". 4479-1-1 Zagtnęllt, karta od paszportu, 
stwa lub mechanlctwa. Zl\klad I W sobotę wieczorem zagln".!: _wydana z fabryki. Drozdow:
nożowniczo-cblrnrglcł:ny Czernie- pies do polowlLnilL, wyżeł, !8kldgO nIL Imię Andrzeja Szyman
jewsklego, Zawadzlta 14. 4,;180'1 ! maści brollzoweJ w blale latki, sklego. 4419-3-3 

Potn:ebny subiekt fryzyerskl. f wabi sIę N 91'0. Ktoby wiedział o i Z uginąl kwH od paszportu ną 
Ulica św. Karola ]i 14_ . takowym, uprasza się o odpro- I imlq KatlLrzyny Starzyńskiej, 

U50-3-2 l wadzenie za wynagrodzeniem: w1dany z fabrykl Schtllblera. 
-=p=--o~-r-ze-ob-n-;-i-z-od-ol:-n-:-t-:-Sl:-u-sa--"r-z;"e-:-l--:'-te-r-"- j ulica MIlsza 33. Skład apteczny. 4446-1 

mlnatorzy. Piotrkowska 259. l U72-2-1 I zaglna,l kWIt od paszportlI na 
4440-3-2 " W cEwl\r~ek, dnia 7/VJl, zagt- Imię Jana Slupeeklego, wJda-

-=p=--ot:-r-ze-oll-n-:-t-s-"--d-:--w-a-J-z-:\1:-o7In-:l---:st:-o-:--la-. nął wyżel czarny podpala- nr z fabryki Szyftlra, ~4<i7-1 
ne na meblowe roboty, Ulica ny- Odprowadzić ta nngrodą na zaglDęla karta od pllSZportll, 

WIdzewska li 136 44a4-3-2 ul. Północną 1fI 2~, do monopolu. w1dllna z flIbryki GatmlLna. 
b 4425-3-3 Pelbe na im I" Fr-ncl··zka Ruusz. Potrze Ul są tkacze do korto- .. .. ~ 

wych warsztatów na nocną Z aklad iryzyersltt zaraz do sprze ~357 -3-3 
zmianę. Bliższa wladomośc u dania WilIdomość: PIliC szpl- L-agtnll,.!: paszport, wydany z gm. 
porty era, ul. Srednla 1fI 60. talny ~ 7_ 4451-2-2 Zadzlny, gub. piotrkowskiej, 

4431-2c2 Z !\gtnąl chłopiec, 1M 11, nazy- i na imię Bron13l1Lwa Matecklego. 
-=p:::-OI!::-ó:-j--:--ka-w-a-;l:-e-rS-:-k""l-p-rZ-y~~rO':;I1-z-:-in;:-'l-e WIL się Leon Kiellch. Ktoby , 4358-3-3 

z oddzielnem weJŚCiem zaraz wiedział o nim, zechce zawb.do ' ';;;;z=a-:-g~l-ną-ł::--p-as-z-p-or-:t-n-a"':j:';m'="l=--ę-J';-a-!l"':"a 
do wlnl\jęcla Widzewska Jol 11, mlć: ul. Nowo-Zarzewska 36 m 9 Rotha, wydany z gm. No.vosol. 
m 5. U36-3-2 M Kielichowa. 4466-1 na, f(ub piotrkowskie! 4368-~-3 
potrzebna zaraz zdolnIl kul.w- 50nO rubli na l-SZY numer zagillął pas:.:port na ImIę iVl!1.-

cowa do domu prywr.tuego. U hypoteki bez Towarzy- fyanny Góreckiuj. wydllny z 
Zgłaszać slęl Nawrut 2 m. 25. stwa potrzebne zarAZ- Of'll'OY dla gmioy Ł~CZllO, gub. plotrkowskiel-

U85-1 A. B. C. do pRozwojuv• 4463.3'1 "a72-3-a 
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Dr. med. I Dr. med. ARO_SO. 

145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej· 1450 Ala'II,,,Jar FABIAN ł ~aa~Yg:h:s~~~~ ber~~~:~~c~lo~~: vI •• a" ' AkuszerJa l ohoroby kobleoe. n 'I · l· h'h h' Dyrektor Zakładu leczn. "Choi ny " mieszka obecnie Paeaż •• j ... a 

UITO mc znana ecznma ClloroU l~uOW :,:Y~1~:J::ril!uI'~::':' I t~'P::':M::d:;~:~~~f.·1il~ g, ~ 42rO nego Rynku). 2251r 

lekarza d-ty H. Pruss_ CborobY ner:owe i we:a,trzDe. : Dr. H. TRENKNER 
leczenie, plombowanie i wyjqcie zqbów bez bólu. • Dr. ~~9.~ .~!r.hcka pn'prow,d<l',I ... 

~De[yalne .laborat~~um łe[bni[zne do wprawiania sztucznlch zęb,ow. c~~~r~!b18~::t~~:~~t~~ ~~, ~~~~II!~~~k~!o! 
Specyalnosc: plomby porcelanowe, plomby zlote, z ote 9-10 rano. 4-6 po pol. 1997r 

korony, zlote mosty (sztuczne ząby bez podniebienia). Lek ... z-Denł,st. Akulzukl A. Trll~1r 
Reperacye i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. St DąhrowskI· przy;muj~e;a~~)'~!as::~ość, Q

Gabinet prywatny lekarza ~-ty H. PrUS8 znajduje się przy lecznicy. '. U" I ~:ia PD~~re~~:a~rB\~~:~:~t · 
U rr C b d - k- , U rr powrócił. 2502-6 1 M'" waga.. eny ar zo nlZ le. waga.. ..... Zajmująca nowość, za po-

Chorob)' wener)'czne. średnictwem której można za-

Lecznica chorób skórnych i wenerycznych 
6abinet Roentgenowski i Światłoleczniczy 

D·~ów L Falka, Z. Golca, i St. Jelnickiego 
Wólcza_k • .M 36. 

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

Godziny przyjęć od 8-9 r .• od lli-lł pp. l od 1-8; w niedziele i święta od 8-10 rano 
i od 121/, do 11/, po poludniu. 

Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani D ... Zan" TennenbaulDowa 
w poniedziałki, środy i piątki od godz. 51/, - 61/, po poludniu. 1738r 

SpecJalista ohorób skóroJoh, ) Dr Leyb erg ł Dr Ark GalJ 1l1'la,rg weoerYOlolCih oraz oiemooy. • a. a~Y 
pbliowej b. dlugoletuLlekllrz klinik wiedeń-

skIch ordynujelakospecyal.ehor6fł III. lIawPOt .. 3S 
Dr SI LEWKOWICZ W'eneryoznyoh,płolowycbllk6rnyolt . . 

- • codzl~!Qnle 8-12' 5-8; panie 12-1. róg WidzowskieJ. PrzYJml1jO co-
Leczenie elektrycznościĄ, elek. Niedziele I śwIęta tylko przed obia- dzIennie od 81

/, do 91
/, ra. ł od 

tfJ~Bym światlem I masażem dem. K .. 6tk. Sof H89r ł do 6 po poL W niell I 'wl~ta 
wIbracyjnym. l ąlko 81/,_91

/, rano. CHOROBY 
Zachodnia 33 (obok Lombar. akc.) D! I. Ll-pszyc DZIECI I WEWNĘTRZNE.
Przyjmuje od 9-1 l od 6-8 W., i AKUSZERYA. 1812r 

w niedzIele ~t;i~'cEla pańll~~ choroby dzieci. . Dr. JAD Piani,lak 
Dr. L. PRYBULSKI Przyjmuje od8-10 I od 4~pp. ffP. ch. noa., gardł. I ua.u 

WSCHODNIA .Ni 45. 294 przeprowadzll się na 
CHOROBY SKORNE, WŁOSOW, WE- . uUc~ Piot; .. kow-sk.120. 
NERYCZNE (syfilis) I MOCZOPŁCID· Dr A GROSGLIK I Przyjm. od 11 do 12 w pol, 
WE (ud.skop I oystoskop) I NIE· •• I od ó do 61i2 wlec7:., w niedzIele 

MOCE PŁCIOWE. mle8zka obecnie Zaohodnia 68 j święta od 9t-ll rano· la50d 

slll6rne I moczopłoiowe I robić dużo pieniędzy-to 

Dr I StUlił. Pilkarlki I autąmat-f~to2rafc:r~~:~ 
PIOTRKOWSKA. Jł 116 dający kazdemu zarobić 

Przyjm.: od 9-10 rano l od 5-8 20-100 rubli dziennie. 
wlecz. kobleiy od '-6. 1331-r Znajdują si~ u · głównego 

. pr~dstawiciela 

Dr. H. Sadkolski l ul!! I\v,!~~~ąge~l!'!': 
przyjmuje z chorobami wewnęirz· Posz~kuj~ W8Iędlle agenłóW'. 

Jleml (spec. żoł~dka l kiuek). 2612-1' 

od 4 do 6-ej (z WJi"iklem śWl"l). Korelpoadentka-Bucbalłerk., su-l Dzi .... oM a. 1 
________ ...;2;;.;;1;,;;.50;..-...._r _ jąca języki: polskI, r08Jjatł, l i 

niemieckI, obeznana I cqn~" 

LAMPY mi blarowemłiodpOWledn1\Pl'It- , 
tJk .. potrzebna dowlęmego DI1l1'a 

naftowe wiszące sprzedam za- w ŁodzI. Szozegółowe ofertJ I Po: 
. danIem waranków nalełJ Ikladae 

r~z . .. Ceglelniana ~ 56. Li- w Adm. eRolwoJa~ pod llteraml 
plńskl. 2622-3-3 T, A· M. D. _ 21)52-~-!iI 

Z powodów familijnyóh sprzedanym będzie • la.ltIkla 
S,dlle OkrHoyym 'fi dalI. 21 lutego 1911 roku 

ma- te 
LIOB4.W4. 

obszaru 580 morg6w, z inwentarzem, zabudowaniami i obste
wami, na!fJa;ąoy się do paro.laowi, poło~ony w pow. 
sieradzkim, gub. kaliskiej_ - Poważni reflektanci zeohcą się 
zglaszać do lIałlnia, p. Szadek. ,ub. bUlka. 2()~·8"1 Ul. Południo.a .M 2. I przy ul. Zle~onej. D.. FRANCISZEK 

_Pr_zY_Jm...:ujpę;;:;;a::.:.:.~..;:;~~:..:~~;,...· ~;;..:Ó:::.:.l:1r.:;;.·j,o:.:;..t O...:.dlł:::;4~~~ I ~!:~~:~z;l~~::a::!a ~:~:!~~ I K O Z 1"0 l K I E W I C Z Tow. OBieki ~zkolnei W gub. piotrkoWlkiei Oddział ł6dzkl. 
Dr. L. KLACZKI N \, ozowycll. Przyjmuje 81/,-11A/, r. (starszy) Telef. 17-14 Na zabawę ogrodowl\. urządzonĄ w dniu 19 Ciel'wcB r. b. w 

Konstantynowska 11. 
S)'phlli., .k6rne. wen er., 
chorob~ dróg moozow~oh. 
Przyjm. od 8-1 rano i od 5-8 w., 
dla dam od 4,-5. W niedziele l 
śwIęta tylko do 1 rano· 746·r 

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

I 6-8 wiecz.; panie 5-6 wlecz. Plotrko_sk. 101 parka miejskim na dochód Oddziału Łódzkiego TowarlJstwa Opiekł 

I W niedziele I święta od godz. 9 Choroby wewn~trlJle, d,ieoi Szkolnej gub. Plotrkowsklej następujllce osoby I fIrmy złotyły oIia-
do 12 rano. 2474-r 1 kobleoe. PrzyjmuJe od 8-11 r. ry pieniężne lob fanty: 

! Dr. I. SI'lbarstrom i od 5-8 pp. lU6r Tow. akc. K. Schelblera 100 rb., Tow. akc. L. Grohmaan 100 rb., 
pp. Maurycy (junior) PoznańskI 100 rb., T01f. akc. Geyera ISO rb •• 

! D M P - Tow. akc. SIlbersteina łO rb., Elektrownia 20 rb.. p. Stolarow 60 
I Ul. Promenada 13 róg Benedykta ,r aplsrny rb , p. Gottllch óO rb., GazownIe Łódzkie 10 rb" pp. HoffrlcMer 20 
Chorob~ wener)'czne (a)'- I •• rb, Hiirtlg 5 rb., Barclńskl 15 rb, Wiktor Czajewski 5 rl)., K,lser-
philis) I moczopłolowe, ' Akusl8ry& i ohoroby kobiece, brecht 20 rb., Blederman 20 rb., K. Stelnert 10 rb., E. Wever 2 rb. 
skóry i włosów. Radykala. u.uw.nie b. ordynator warszaw unl wersy · J. Helnzel 40 rb., K EIsert 10 rb., J. John 6 rb, E. Kremky 1 rb, 
zbyteozllycb wlo8Ów. tecklej kliniki aku8z. Tow. Wzajemnego Kredytu 10 rb, Pawel Hertz 2 rb, Tow. akcJjne 

Przyjmuje: 8-11 I ł1/,-8 w. Przyjmuje do 11 r. 1 od 4,1{,-61/, .1.. J. Borkowski" I) rb., Kasa przemysłowców 5 rb., Tow. ake. a, 
, Panie: 41/~-51/2 po pol. po pol. Południowa 23 48- d RosenblaH 15 rb., Bank kupIeckI 5 rb., Bank haudlowy łódzki 10 

Przyjmnję od godziny 8 - l-ej (' W nIedziele: do 2-ei po pol. 241r T I f .Ni 18 85 \) rb •• L Rappoport 5 rb, Wende I Klauee a rb, Tow. akc. H. Schlee 
w południe i od 4 - 8 wieczorem; e eonu - . 5 rb. Hlrscbberg lWUczyński 3 rb.. W. Matysek 6 rb, Samual I 

w nledZ.lele iwŚWplo~łt.a od 9 1".,2r ,. Dr. ł. S. To n ą n b fi U ID Dr. Rosanblatt MIchał Bergsonowie 3 rb. Nastler I Ferrenbach 8 rb.. Tow. Wuj. '*" A U II Kredytu Hand!. Przemysł. i rb. 20 kop,.., EmU Eisert 12 rb.. E. Her-
Dła pan olobua poozekalma' ! mlln 5 rb., Somya 5 rb, Tow. Wzaj. Kredytu kupców 1 przemysł. 

D B R · t ' Chor. wewnętrzne I dzle~l. Choroby 3 rb., St. Bielecki 10 rb. 1<'. FInster 20 rb. Powszechne Tow. Ele" r eJ s h . ł dk . k' k ktryezne oddllał ŁódzkI 10 rb . Kompania SInger. Emil SChmechel, 
•• ,pec. C or. zo ą a I 18ze. uazu, gardła i HO_. Łuba, Bielecki, Anstadt, Gr08zkowskl. Tl'lIutweln, Styozyńskl, Wol-

.. Wschodllla Nil 49. l k B li: k W d l I~ ulloa Sradni. ,q 5. prZV)·m. od 8 -10 r, 3-6 po pol. Piotrkowska 35. akl. K. Wo s I, ą ows a, e e. ,.oszko1fskl, Z Konrad. Baror 
• Uh·wch. Fruzlńskl. CukIernia Wiedeńska. Lotroslńskl, Rassalski, S •• -' 1253-3G-3lł Przyjmuje od 10--11 r. l 5-7 pp. l K ń MI Z R 

Dr. W&~law B~ralrA 
------.....;;.;..;;......;..;.....;~ w nledzlole od 10-11 1'. 1318 nlawskl, opczy ski, eczarnla Jlemlnnska. agów, Sannlkl, Mle-

Z G l 
cllarnla "Paprotnla I Walewlae", KlInge I Schulz. Ch. TJler. Tow. 

~r ~U O C D E S b ",kc L. Geyera, GottJIcb, D1'ozliowakl, Oatroll'skl, Tow. ake. L"o-

m r onnen erg hardLa, Szefler. MeHert, Stachlewsltl. Zlelke, ROIenthal. Lls8uer 
przeprowadzll się na ulicę I I • I I Czamańskl, Emil Elsert, Brunuer, Herzauberg I Rappaport, "Cmielów'" 

BENEDYKTA .Ma 9. , Chorob~ ak6 .. )', dróg m~. Scbtirr, Stegmlln, Skład Zyrard\lwskl, Bronk. Gustawowa Geyerowa' 
Chorob~ akórae, wener)'- chor. skorne i W8ner~cz. ozowyoh i wener~oZl:ne Polzenlus. Julianów, Salwa, Ebrllch, Bernard, Handtke, Tarkowski' 

ozne i moczopłoiowe. I CEGIELNIANA 14. ~N. Lodz. Ztg .... J. Fraget, Franll:owskl, Kulisz, Lewlńskl, LIsIeoki: 
(81/,-12 r. 1 Ó -71

/, pp., panie PIOTRKOWSKA. 86 m. 6. 79!lr Od 11. 11-t I 4-7t w 76T Leszczynski, Kozłowski, Szopska. Adam dawnlei Slebeuelchen, Tau-
od 4-5). 1761-r -.;;....;,;.....;.;;.--:.._,;;".-.,;".:...;;-.--~ bert, A. Neuman, Milller, ~Kosmos\ K~ossowskl, Pluton, Neugebauer 

P· h ! D H S h ; UlW AN lI Mngazyn Petersburski. Schilt7., Schwalbe, FIster, MIszewskI, Szwaj~ lerwsza t; rześcijańska >'Ii.. • zumac er n li cer, Stechllcb, Tarczyński, C3kwlnnow, Rossnblllm. 
I l . m 'h b' • b • Powyższym osobom I firmom jak również I ~ym w8zJstkim, kł6· T erzDI[a worou lO OWT l, chllro Y .. rł.e~rl!oCZln~.i skórna I CHOROB l D.71ECI rzy przez iWa, pomoc w urządzen i u I prow~dzelllu zaba'l\'y przJczJ-

• ~ - Mi pr~eprowa(izlł się 'la ulicę nlll się do powiększenia fun duszów Towarzystwa w imieniu ZlU'z .. au 
i Jamy ustnej 26-1r I przyjmuje od S-WI, i od 6-8. Nawrot I, Telefon 1277. skladamy serdeczne pod~lękow8n lo. 

o I Po pot, pilnie od 5-6. W nle- I Do 8J/. IIlBO 1 4,-6 po not Przewodniczący J. Arkuaze.aki. 
teraz: ulica Piotrkowska 133. dZIele 1 święta od 8-1 r. 6a7r U30-13-2I 2ó'2-1 Sekretarz J. IIlohalalrL 
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SZ. Pan . . nIe uWIerzy 
- __ swoim OCZOlll, 

:::-:::::::: . zoba~ywszy 
~ ceny zniżone 

',. ia 50illl 
na. wielkiej 

lVyprzeda2yPosezonovvej 
-8-

Schmechla i Rosnera 
lliotrk()wska. 100. 

Garnitury maryn. z modno szew.-dawniej 15.50 

z·kamg. szewiotu. 25.

s jasno kamgarnu • Z6.-

z l8Oooego szewiotu 

z )aodnego kamgarnu 

SpodIie z-szewiotn 

z -kamgarnu 

łallii2e1Jti z modnego materyału 
oo.prania 

=_rti alpagowe 
mep" kalne oryginaln. . . fze1D8 angielskie 

• 
• 
II 

" 
II 

" 
.. 

18.50 

22.50 
3.50 
4.50 

7.25 

6.50 

4.50 

6.50 

teraz 10.
teraz 15.
teraz 18.
teraz 12.50 
teraz 16.50 
teraz 2.90 
teraz 5.
teraz S.
teraz 2.50 
teraz 4.50 
teraz 14.50 

Badzwyczaj tanio! 
dla cłtłopczyków !z~~~" 4.75 teraz 2.75 

do prania 3.50 teraz 1.90 
Pattoct1d dla chłopczyków .. 6.75 teraz 4.25 
Sukieneczki dla dziewczynek" 4.50 teraz 2.-5.50 

,Paltociki dla dziewczynek II 5.75 teraz 3.25 
ucznjowskie z dobro sukna .. 5.50 teraz 4.30 

z ciechanowsko 
8.60 teraz 6.50 sukna .. 

(~~m~p!~I'!~III~"~~~~~~~~~ 

• leczy o 
poleca piekarnia 

R. TRENKLERA, ul. Cegielniana Hl! 67 •. 
Chleb na aposób moskiewski wyrabiany przez specya
listów faohowych. Ozystośó i hygiena wypietu gwarantowana. 

Filie: Plotrlro""i'kft, 116 I Orla 8· 1568'100'95 

:: Dwie pary koni .:u 
z zaprzągiem nowym do sprzedania i dwa 
wozy. Zgierska 28, restauracja. 24ł.8-3-a 

KAROL SOMYA 
Łódź, Piotrkowska 192 

Skład artykułów technicznych, leJnza I Stall 
POLECA 

Żelazo handlowe we wszystkich gatunkach. 
Żelazo fallonowtlu T-eowe, belki, U·owe etc. 
BlaohYD stalowe, żelazue i cynkowe 
Oruis żelazny, stalowy, mosi~żny 
Gwo:łdziie, nity, śruby 
Okucia" do drzwi i okien. .~ ... 1462a 

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

b~dzje się licytacya nieruchomości zgierskiej, położonej przy ul. Sie" 
rakowskiej łfR 5 (przy Starym Rynku). Nieruchomość składa się z iron .. 
towego dumpi~trowego domu murml1anego, takiejże jednopiętrowej 
Oficyny i dwóch domów drewnianych z placem, przestrzeni 2,800 kw. 
łokci i ogrodem owocowym z 70 drzewami; ma wyrobioną hypotekę; 
daje rocznego dochodu 2,000 rb. • 

Jednocześnie będzie sprzedane 5 m6rg ziemi, zaczynające się 

przy ulicy Piaskowej i ciągnie się pod las. 

2534-3-3 Spadkobiercy .. 

enłralna k inik 
cboró~ z~~ów i jamy n~tn~j 

UJ łodzi przy ut Piotrkooosklej i1~ 86, tel. 1ł·'9. 

Fe eg $$ 

Dl, rl~ÓW Rzdaikaw 
obrzynkI dębowe do wędżenla z do· 
stawą do domu tanio - w skła
dzie drzewa Adolfa Wagnera 
i S-ki, Rokicińaka M 47. 

Zamówienia przez telefon 
Ni 476. 1972-10-0 I ' , Towarzystwo Biur Wywiadowczych ~ 

Jfe'

- SI KLACZKIN .J I S_M H~ U(O Urządzenie zakładu .8), t7e YMRNIOŁfM f ry z:r e r s k·i e g O 
~lRZED~ SIĘ PODRASIAN do sprzedanIa, Benedykta Nr. 1, 
SPIłZEOAZ 'ił HANDLACH IIllH T. Jakubowiez. Tamże syplaloy 

~ W MOSKWIE ~ I pokój mahoniowy nowy jest do 
.. z oddzialami w Łodzi, Warszawie, Rydze, Peter:3burgu, Kijowie, Odesie .. ___ ~_~12:.::.:17:-.-..::5.::..0-_1;:.::2~~s.:::.:pr.::.:ze:.:.d~an:.:.:la::.. ___ 2:::;5::!:36;!:-:.:;3:=:1 

fi i Niższym Nowogrodzie (podczas jarmarl<u) w polączen1U z renOIDowanem ~ 
. międzynarodowem biurem wywiadowczem p. f. Lesser & Liman, które utrzy- ~.. p S k" r I ·k 

muje w różnych miastach Europy Zachodniej 22 oddziały, poleca SWi\ wypró - ~ O ZU Iwany wspo ni 
.v- bowaną organizacyę przy zaeiągani~ infor~acyi i adresów na Królestwo, ~ do przedsiębiorstwa sportowego, z kapitalem rb. 5,000. 
.. Cesarstwo l zagramcę· 743~10-6 ~ Oferty: "Rozwój" pod F. L. 25n-3-1 

"~~ł'~"~~~~l;III~~GilfiI ~~~ClI· .---.;...-----"-----__ ~.;;....a 
Redall'tor ollp/)wiedzialny ~t" ł-ąpiński. - ------------------------------------------W tłoczni "Rozwoju", Przejazd ]i 8. Wydawca W. Czaj.weki. 
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