
R 

ŁOdt, 25\ VII 1910 r. 

łJ~ 187. 

Cena preaumaraty: 
w ŁODZI: 

. Kaleaclarzyk tlgodlliowJ= 

POIl. dw. Jllkóba Ap . 
Wt. św. Anny. 
Sr. św. Natalii M. 
Czw. św. Innoeentego. 
PIął. św. Marty p, 
Sob. św. Jo1ltt1, 
NIedJ:. św. Ignacego Loj. RocznIe rb. 6 k. -

PółrocznIe " 3 " -
KwartalnIe. 1 • 60 Wschód 111.: godz. ł m. 09 I 
Mleslęczn. "" _ • 60 Zachód sl.: godz 8 m. 02 

Dlolt'. dnIa godz. 16 m. a, 
Odno8zenle 10 k. m. Ubyło dala - m. 62. 
Egz. pojedyńczy 3 k. I 

Z przeeyłk, p.oztow~ I Red.kc •• 
Roeznle rll. '1 kop, 40 
PółrocznIe • Ił • 70 I W ŁodzI, 

ZAGRANICĄ: .......... j.ad M 8. 
MIesIęcznIe. 1 • 10 

Nr. telefonu 693. 

Rok XIII. , 

Poniedziałek, dnia 25 lipca 1~10 roku. 
• •• ł.p, •• ł • .., ••••• a •• i., ul. ItruollO .Nil 23J • P.bi.niioaoh _ p. Teodo~.ii ~''''inkeJ 

• Zgierzu, • apleoe p. Patk •• 

CEllA~ OGŁOSZ;F:K: N II d e II l li D e" na l·ej stroDlcy 60 kop. za wielsz pet Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. Z/I wlersz nonparelowy lub jegiJ mIejsce 
.~ł. agla •• enl. po 2 kop. od wyrazu (dla p08zukujltcych pracy po 11/, kop.). N~mnlejsze ogloszenie 20 kop. Rek l a ID y I N!l kro logi 
po 20 kop. za wiersz peUłowy. Za dolączenie prospektów 6 rub. od tJllląea egzemplarzy. AR'l'YKUŁY bez oznMzenia honor ary um Redllkcye, Ilwaia 
la bezpłatne; rękopiSÓW drobnych nie IwrMa. 
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z wyjątkiem Etni świątecznych, od godziny 3 - 4-ej po połudlliu. 
4 _~. . 

Kwestya językowa na Szląsku. 
I wer. W tej chwili pad! trzeci strzał. Kilku ofi- ł szłosci swej tak szybko nie zapominają, jak czy
I cerów, o~ecnych n.a peronie, rZ'lciło się wtedy do ł nią to protestanckie księżniczki, która, gdy tylko 
! sprawoy I odebrali mn rewolwer. Posa Roca twier · ! trafi im się dobra. partya zmieniaj9. swą religię 
\ dil. że nie cbciał zabić Maury, tylko chcial go bez żadnych sl{rupułów, dlatego sa. przez rzad 

Posel Demel ogla8z~ ~ .N. F:. Presse K ob, l zranić,. aby miat pamiątkę 8wych reakcyjnych z&.- pruski szykanowani i po barbarzyń~ku trakto-
szerny artykuł o kwesty\ JęzylcoweJ na Szląsku z , rządzen i stracenia Ferrara. wani. 
o~az!i ostatniej de~l7;Ji wyższ.ego s~dn w ~er. i Maura przybył jaż do Palmy. Lekarze mają Wywody swe kO{l'r.y (Bayrischcs VaŁerbnd, 
me, który orzekl, ze sąd w CieszynIe obowll\za· . nadziej ę że jego rany zagoją się do 6 dni. kategorycznem za.pewuieniem, żo "Bawarya nie 
ny jest ze stronami czeskimi spisać protokół i "!Y-/' Prc~ydenci obu Izb wyrazili swe oburzenie ma pielllędzy na ncisk innej narodo wości.· 
dać wyrok w ,ęzyku czeskiM. Deme), powolaJąc z powodu zamachu na Maurę. Prezydenci gabine· 
sit2 na treść rozporz·ądzenia Prażaka z 12 paździer- tu Canalejas przyłączył się do tych wywodów. 
nika 1882 roku. i Rubera z 8 październi ka 1896 
roku, lwierdzi, że IV myśl tych rozporządzeń ję' ECHA GRUNWALDZKIE. 
zyki: pol,kl, ozelki i niemieoki są wprawdzie w , 
okręgu ol&UIDskim językami krajQwemi. a.le pew- -
ne uprawnieni/) tJoh języków zalei:ne jest od do' Ullze'tnilly uro"'zystośl:! grunwaldzkich w Kra., 
statecznej ilości sędziów i personalu urzędnicze- kowie postttllowili z1oiy6 ks. biskupowi Bandur-
go, wladającego temi językami. Sądy mogą, ale Odezwę d'o skladek na cele antipolskie z po. sldemu adra!) z wyrazami hołdu i podz'ęl\Owania 
nie ~uszą załatwiać sprawy w języku polskim i i "odu rocznicy grunwaldzkiej ogłoszono między za podniosły udzial w obchodzie. 
czeskIm. •. .. I innemi także IV Monachium. w liberaluych cMtin- l Tekst adresu? arkuszami do podpisów zło-

Poseł 1?emel tWIerdZI p~~adto,. ze wyzs~y : chener Neue3te Nachrichten.' Pismo katolickie I żono w redakoyach, l{slęgal'uiach i sklepach w 
sąd w. Bernie wyda.j.~c swe olZeCZenl6,. postąpIł l cBayrisches Vaterland, wydrul<:owa[o wobec tego Kra1rowie. 
stro~DlczO na k()rzy~c czecb6~. W takl~ samym f artykuł, umieszczony w dniu rocznicy gl'unwaldz- Na koszty oprawy składają podpisujący pa 
bOWle.m wypadku dnta. 2.6 maja 1909 ro cU'1 ~dY i )\iej, p. t "Ż~branina hakatystyczna. ~ Organ cen- ' 10 halerzy. 
chodZiło o rekurs wnleiJOny. ze strony po, s. lej. l trum uważa skladki z okazyi klęski narodowej Tekst adresu brzmi: 
sąd w. Bernie wy~al orZ?CZ~llle, w któ~em oswlad· ł za "spec,alul} nowości" i dziwi się, że hakatyści ~ "Dostojny i Najprzewielebniejszy 
c~yl7 ze wprawdZIe ~znaJe Język 'pol~kl za ~praw. ~ wydarli od rząd n setki milionów na. niekulturalne 1 Księże Bbktlpiel 
nl0knr~ ale ,!ydlkwallle) ~~rokóf ~, spnyw:nJ; ~ŚOj' ~ cele polityki antipolskięj, teraz zaś zwraoają. się ; lfinęły dlli niezapomniane obchodu wielkiej 
to o OWI dW J~zy UkłPod s Im nta ra lakntóa, ru ~ c, do chlopa ba warskiego, aby im pomógł. Prusak ' pelnei ch waty rOc~ni cy zwvcięstwa grun waldz: 
2:6 wzg ę u na s a sena o, IV l ym niema . .. ..,. ł' P l k" . J J 

dostatecznej ilośoi sędziów wladajacJch j~zvkiem : powllllledll
b 

rU~IlIenlc. Się Ptl1Z1Y SlOWIe "k o s ~ k' za· l kieg? PozosLało po nich wspomnienie, które na 
l k' • r I den u OWIem 1\Ie ~,os a ta t oszu any, Ja pO· . długIe lata krzepić .,będzie serca i dusze uczest. 

po s lm. lacy przez prusaków. ł ników i świadków wieIkieClo hjstoryozne~o lIlO. 
Przlpomniawszy różne fakty, jak falszowa- ~ mentu. o 

Zamach ,na Maurę. 
nie monety, dokonyw~ne przez F~yderyka. II, I W prastarej stolicy Polski, w siedzibie Pia· 
zdradę FryuAryka WIlhelma n·go 1 t. d., pIsze ; stów i Jagiellonów, znaleźli się przedstawiciele 
cBaymches Vaterland:ł . wszystkich ziem polskich, aby uczcić pamiątkę 

- Gdyby chciano nieuczciwość i haniebne po· . dnia wielkiej chwaly, iednego z naj wspanialszych 
O zamachu na b. prezydanta gabinetu Ma.u- l stępowanie pruskie choćby Lylko polowicznie przed· " i najświetniejszych w historyi pOlskiego narodu. 

ra podaje agenoJa Fabra następujące jeszcze szeze - ! stawić, potrzebaby na to spisania calych tomów, . Z tem wspomnieniem, !<tÓl'e z pokolenia \V poko~ 
góly: Wobec takich stosunków, rzecz naturalna, że lenie snuć si~ będzie najpiękuiejszą tradycYą 

Maura przywitany zostal na dworcu przez wedłng życzenia pruskiego polacy nie powinni ! ląc.zy się uczucie niewygasłej wdzięcznoścI dl; 
naczelników władz wojskowych i cywiloych, bi- l znaó swej historyi. Oni powinni raczej przeszłość l Ciebie Dostojny Pasterzu, który jako przedsta,
skupa Barcelon)' i szefa policyi, jakoteż wielu ! swoją tak sobie przedstawić: "Pierwotnie byliś . l wicieI Kośoiola, poczuleś się spadlcobiercl} dzia
przyjaciół. Maura przywitał się naprzód z rodzi · : my członkami jakiegoś nieznanego nam bliżej lań i czynów wielkich w historyi nas7.ej dostoj
ną, poczem przystąpił do przyjaciela swego Oli· 1 pań~twa, w którem czuliśmy si~ straszliW Ie źle. ! ników Kościola i nietylko obecnością swoj ą, ale 
viery. W tej chwili padly sttzaly. Sprawca za- Wtem pOJawU się nasz pierwszy wielki dobro~ I i czynnym udziałem, dodałeś blasku i chwaly 
machu, Posa-Roca, ma lat 18 i jest pomocni1dem czyńca, genialny w l<ażdym względzie, bez naj- t dniom obchOdU 500·lecia grunwaldzkiego. 
handlowym: Uwięziono je~o ojca i brat~. Policy a mniejszej skazy edow~el~, Fryderyk II. pochodzą- WzniosIe słow.a. TWOje, Najuzczigodniejszy 
przedsięWZIęła u wszysUoch członków Jego domu ey z przesławnego kSlązęeego rodu Hobenzoller- Pasterzu, dwukrotnIe wygloszone do zgromadzo
rewlzyę, ale bez skutku. Także przyjaciel Manry, nów i on to wyświadczy t nam mnogie dobro- l nych przedstawicieli wszystkich ziem Polski, pa
Oliviera, który zostal przewieziony na poklad o dziejstwa. Jeszcze więcej do zawdzięczenia warny dły jak plenne ziarno w dusze nasze, byly nam 
krętu .Mirimar", gdzie tylko władze i osobisto- następcom jego, któl'ym to wszystkim zawdzię - ukrzepieniem serc, umocniły w nas poczucie mi
ścl polityczne mają przystęp ~ozwolony. Dl) !oża czamr, źe p~zest~liśmr .być samodzielnym naro- Ilości Ojczyzny, jedności. c6ló,~ i dążeń nasl.ych. 
Maury dopuszczono tylko sędz.lego śle~czego sled- dem l ob~Cllle • c~eszyc SIę ~ożemy tym zai!Zczy- i ~by.,,:a~ele wszyf!tk~cb Zl6m polski, na ob· 
czego. Rany Maury na prawej nodze 1 lewem ra- tem, że w caloscl przynalezymy do narodu pru, chodZie plęcsetneJ roczmcy zwycięstwa pod Grun-
m.1eniu są lekkie. Okręt "Mirimar u o pól do 2·ej sl{iego. I waldem w Krakl>wie zgromadzeni, a wraz z nimi 
po południu odjechał do Palmy. Gdyby polacy tak myśleli, byliby mitem dziec- 1 miesz.kańcy prastarego Krakowa, WSl.Y3Cy wie. 

Przy Po sa Roca znaleziona rewolwer z 4 na- I kiem, gdyby naturalnie równocześnie pozwolili i dzeni poczucielJ,l najgl~b!izej wdzięczIlości, skła-
boj II mi. I się obdttera,6 także pod względem gospodar . : dają Ci powiuny hołd , niosą daninę serc swoich, 

Gdy 'Posa-Roca dal piel'wlze strzaly do Mau , I czym. Że przytem staliby si~ przez to głupcami pamiętni tego, że Jako poprzedniCy Twoi Da 
ry, slostrzenica ~aury, która była na . dworcu, bez charakteru .. to rlecz uboczna. Po.uiew~ż jed- stol.icach biskupich, wiedli za dni cuwaty i po~ 
fzucila 8i~ ku 1l1eruu, chcl\c mu wlrwao rewol- Dak polacy pOSladaJ~ charakter, pODlewaz prze- tę gl narodu orężne huf T pOlskie do ZW'!Ci~stw. 
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tak Ty uniosl?g .dusze nasle wzniosZem sZowem l podano do wiadomości publicznej, a która doty- pońskiego, Z tego względu . podpisana. prJez !zwol
Pasterza do wIelkICh wspomnień przeszłości. przy- j czy budowy toru kolejowego przez Mandżuryę ski ego i Motona umowa jest dopiero pierwszym 
pomniald obowi~zki względem Ojczyzny i zadoku- z Eigunu do CZinczufu, projektowanej przez Sta- krokiem do dalszych rokowań. 
mentowaleś nierozdzielny zwillzek Kościola. z na- ny Zjednoozone. Japonia. i Rosy!) pra.gn~ prze- W Tokio pa.nują obawy, że pierwBzem na
rodem. , I szkodzió pobudowaniu tej kolei, która przyozyni- stępitwem zbliżenia. się Japonii do Rosyi będzie 

Cze~ó Ci za to i Qhwa1a, i wdzięczność·. laby się znacznie do rozwinięcia handlu ohlńskie- I zawarcie przymierz& niemiecko-amerykańskiego, •• I go w Ma.ndiuryi. Do zawarcia nIeładu między I a nawet porozumienie się Niemiec, Wioch, półno-
. •.• Japonią i Rosyą przyczyniła. się Anglia, l[tóra cno-amerykańskioh Stanów Zjednoozonych i Chin, 

PIsma krako,!skie donoazą, ze. uczestnIcy I nie chce popierać interesów ameryhńskloh przy dla wspólnej alccyl przeciwko AniU, FraIlGyi, 
obo~odu kra.kowsklego z Króle~t\~a l ~ltwr ze~ i budowie kolei. Rosyi i Japonil~ 
br~h p~ml~dzy sobą 41600 koron l zt?zyli ]e za ł Wiadomość o treści talnej klauzuli. o Ile zgB. W kolach dyploma.tyoznych w Waszy.ngtonie 
posredDlctwem p. Maryana LutosławskIego ~owa- dza się z prawdą, byłaby tylko potwierdzeniem ujawniono opinię, że umowa ros,jsko-japońska 
rzystwu S~oll Ludowej na dar grunwaldzki. , ogólnego przekonania, że umowa rOByjako-Japoń- nie zwraca się przeciwko Stanom Zjed,noczonym 

• ! ska zwraca .iQ przedew zystldem przeciwko Sta- i nie iest odpowiedzią na projekt seltreta,rzPo s'a· 
Do wieńca, zlożonego na sarkofagu JagieUy , nom Zjed.Doczonym, i że zawarcie jej równa się nu Knox~ co do neu'ralizacyi Mandżuqi. Roko.; ' 

przez nczestnil\Ów obchodu, przybylych z Króle- : utworzemu odpornego tróiprzymietza rosyjsko : I wania rosyjsko-japońskie rozpoczęly się " listo · 
stwa Polskiego, dołączono plaskorzeźb~ w bron- .lapońsko-angielSkiego na. Wschodzie azyatyckim. padzie r. z., projekt zaś Knou stal się zna.ny 
zie, przedsta.wiającą obraz Matejki .. Grunwald", ' Prasa aIlgielska jest tei na ogól bardzo zadowo- przedstawioielom mocarstw w grudniu. Gdy Knox 
modelowaną i ofiarowaną na ten cel przez p. ' lana z tej umowy. Protestują jedynie, marzące o dowiedz.ial si~ o ukIadach rosyjsko-japońskich, 
GOŹd2iejewskiego z Warszawy. ' porozumieniu angielsko-niemieckiem .Daily News", zawiadomil niezwlocznie Anglię i N:iemcr o swo-

wskazując na to, że umowa ta kladzie kres poli- im projekoie 00 do rozci!!lgnj~cja lcontroli , mi~-
'* tyce cdrzwi otwartych:. w Mandżuryi. dzynaro'dowej nad kolejami W' Mandżuryi. 

Poseł Aleksander Babiański przywiózI na. W Korei zawaroie tej umowy wywobIo wielki O wrażeniu, jakie traktat japońsko-rosyjski 
uroczystość grunwaldzleą adres Z1emi kowień- niepokój. Uważają ją tam. zupełnie słnsznie, za zróbir w Chinach, otrzrmała Agencya Reutera 
skiej, spisany na pergaminie i ozdobiony prze- , akt, którego następstwem będzie ostateczne wcie- przed kilku dniami dosć nieoczekiwaną wiado
pysznemi artystycznie w barwnych kolorach wy- I lenie państwa. koreańskiego do Japonii. Sejm ko- moś4 z Pekinu, że w chiAskich kolach rządo
konanemi inicyałami. wyobrażającemi orla pol- : reański postanowił wysIać do mikada nzasadnło- wJch urnowa rosyjsko-japońsk.a wywarIa "na. ogół 
s.kiego i pogoń. " ny szczególowo protest przeciwko aneksyi, 8. je- , wra~enle dodatnieII. 

Dokument ten zaopatrzony kilkuset podpiga- dnocześnie zwrócić się do oesarza koreańskiego l Ta wiadomość nię sprawdza. flię obecnie. 
mi brzmi: I z wezwani~m, Ilby pią zrzek,aI się tronu. Wobao , PólurzQd'owy ohińsld "Sza.nghaj Thn,es" pilize, że 

"Echa odgłosów duszy polskiej, żyjąllsj nie- I przyzwolenI~ R~By~ na.. anekSJę i zgroma.dzenia. . umow~ rosJjsko japolls~a jest nowym ?iosem dla 
złomną nadzieją lepszej przys2llości, zawsze znaj- ogfOmnych )aponf:lloch sIl zbrOjnych w KoreI, prQ~ , powagi panstwoW6) Cb~n, Fakt zil.warQIII. t~J umo
dUją oddźwięk w sarcach naszych na Litwie • . test ten będzie oC2lywiście bezskuteczny. l wy nie będzie mógl być długo utl'zymany w ta~ 
Otóż w dzień obchodu 500 rocznicy zwycięstwa W zahresie umowy rosyjsko-japońskiej toczy . jemnicy przed narodem i agrornnie utrudni za
pod Grunwaldem, w dniu krzepiącym ducha, a da- się na szpaltach pism angielskich, amerykańsldch dania administracyl państwowej. Obce moca.rstwa 
jącym moe do wytrwania, łączymy się z Wami, i japo~gl~ioh żywa polemika, której tematem. jest zmuszają Chiny do trwania nadaj w bIernej róli 
Braoia z nad WisIy, w uczuciach, które prze- , OCZyWIŚCie kwestya, przeciwko komu zwra.oa się widzQW - we wlasnem kraju. Ż~uaDia Ollin są 
pelniają Wasze i nasze dusze. Jedność i Brater- I sojusz rosyjsko-japoński, jald wpływ wywrze nil. st~18 nieu w~ględuia,ue. Mandżurya znala,2!!a się 
stwo niech żyją!" i ry~ek przywozowy w Mandżuryj, jałcie spowoduje na równie pQchyłej drodze, jak Korea; wplywy 

'* , zmIany w koniltelacyi mocarstw? i Pekinu uie mai~ znaozenia w Maudżuryi, !etórej 
.Nowa. Reforma" donosi, że podezas uroezy- : .. Odp~'Yiedzi na ta p~taDi& i wątpliwości brzmią ; stoli~nek .do chi~~kiego rZi\d~ aantrilluego. jes,t za

stości nie zdarzyl się w Krakowie ani jeden fakt : llle]ednolicle, c~ęs,tokl·oc nawet .wręcz sprzecznie. i sadnlczo luny, UlZ s-tosunok Innyf!h proWlOcyl. 
bójki, r6wnież oprócz kilkunastu kradzieży kie- i Według zapewmen .półurzędoweJ .. Rossi,W, zasa- i "AgenCja Dalekiego Wschodn-, której główne 
szonkowych kronika. policyjna. nie zanotowała. da otwartych drzwl .w Ma,ndżury.i będzie Utl·ZY, biuro - jak wiadomo -- mieści się w pala.ou ' 
żadnego zna.czniEtjszego ~rzestępstwa. I' m~na n~daL Wizystkle pa.nstwa l nal'O~y, ~oBja- , po~elst'!'ll. cblńsk~ago w Bt'ukseli,. 8tw~erdza ró-

dltJące IDteresy gospodarcze w tej prowlDcyl, bę- wnl~t, ze zawarcie UWIlw.y rosYlsko-JapońilCl6j 
! dą. mogły czynić to samo, co i dO\Johczas, dla. , wywarlo w Chinach wrażenie pl.'zygnęniająee. 

s - . k - , k- ' ! swego dalszego pomyślnego rozwoju. ", Rząd pekiilski czuje si~ dotkniętym i z' tego po
OJUSZ rosYJs o-Japons l. l Według wiadomości z Tol[io, \Y japońskich wadu, lie o zawarciu umowy - prraed jej podpi-

_:_ 'I kolal'h miarodajnych - głównie poselskich - saniem - zawiadomiono Paryż i Londyn, z zu,-
. .. umowa rosyjsko-japońska uchodzi za uzupelnienie pelnem pominięciem Pakinu. Agencya Dalekiego 

Na podstawJ.e WIadomOŚCI z TokIO, "New" i traktatu, zawartego W Portsmouth; w bliższej lub , Wschodu wyraża obnwę, że Rosya i Japonia 
York Heral~· zapewnia. ż~ umowa r~syjsl~~ - j~- l da.lsz~j pr:t;yszlośc~ U~?w/l. t .. ni.ewątpliwie. dop~o- całkowicie unicestwi Ił prawa Cbin )V Mandżnryl; 
poń ska zaWIera klanzulę tajną, której tresCl nie wadZI do zawarCla sCIsłego ZWiązku rosYJsko-Ja~ zapewnienia, że ci wą. m06arstwa sprzysiężono Uili!a-

S, ursum corda! I po którym idzie się spać do domu, by naza- I j~ bialości~ sukman i lasem pawich kit. 
jutrz wstać zmęczonym do żmudnej, szarej, A za nimi rycerska chorągiew sokolska. 
bezideowej pracy codziennej. t Na karym koniu wódz, ozerwoua koszula ... 

rlyśli W 5OO ... tnfl rocznicę. Ale czynem człowieka zdrowego jest rzu- a gdy go wita,ją Okrzykiem. wtedy miga 
canie się w wiry walk i prac ciężkioh, jest w sZańcu buzdyganik zloty. ' 
wiara w zwycięstwo i w siły swoje. A dalej piechota. Piechota sokola szara,' 

Piękny ten utwór Tetmajera, drukowany ! Wzruszeniem chorego jest lza uroniona naprzód oddzial niewielki. 
w ,.Nowej Reformie", dajemy w streszczeniu. I w teatrze, Zza artystyoznego zachwytu. Wzru- Czego tam w gIęoi ulic krzyk ta~i i wrza-

Kiedyśmy czytali, na parę mieSięcy przed ~ szeniem zdrowych być może także lza, ale· wa~ Czy r;;ię co staloL CZy co zapalilo Uu
obchodem, glosy nawoluj~ce do trzeźwości, inna; łza radości na widok spelnionej na- myL Wiewają ohustki, g'rzmi burza okla
porządku, wzywają;ce do zaniechania obcho- ' dziei, lza przyjaźni, przy uśoiśnieniu dloni sków i l(rzyk a wolanie i placz alkanie! 
du ze względu na możliwe praktyczno-poli- ! zakordonowych braci, lza współczucia dla I Za oddzialem s'zarego sokolstwa czer
tyczne jego następ,:;twa, kiedy odzywaly się i cierpiących. Łza to twórcza, lza ciężarna' nieje kolumna bronzowych. opiętych mun
nawet glosy, dowGdz~ce śmieszności "kiwa- ! w chęć walki i czynu. I durkÓw, ukraszona amarantem Wylogów na 
nia palcem w buoie" wobec gniotącej nas I Więo kiedy się widzia.ło perelld. blysz~ piersiach. Czarne maciejówki na glowaoh, a 
potęgi -. większoM polskiego spoleczeństwa I czące w oczach ilumnie zgromadzonych. kie- idą prosto i sztywnie. Zatrzymuje się kolum
raczej nawet calość jego, przyjęla te glosy I dy padly pierwsze słowa mistrza Paderew- na ... stają i oni na komendę razem, ąle ut
z oburzeniem po c~ści po ozęści z lekcewa- I skiego, albo l<iedy ujrzano pierwsze szeregi nie muzyka marsza, więo oni na miejscu 
żeniem. ' bialej, ohłopskiej kawaleryi, gdy się nad ni~ stąpają, by tempa nie stracić i stoj~c, chwie~ 

I słusznie. Więcej, niż słusznie bo nie chwieje las pawich kit, a. pod nią parskaj~ ją się miarowo. jakby spręiynlł rzucani. 
mogla być inaczej, ' konie, to były to lzy nadziei, lzy mUaści, lzy I .. Królewiacy 'III .. , wrzeszczy tłum i wita i 

Czlowiek ohory, przeżyty. Zjedzony tra- 'I twórcze.. . . i klaska i płacze i radUje się ogromnie, że idą 
wi~c~ go niemoc~, albo zmęczony życiem i , Kog6z to me .wzrus~ylo~! Lud polski. tu . w pochodzie krakowski~. że icp- idzie tylu, 
bezsilny, musi być pesymistą, musi być prze- I konno, zamaSZYŚCie, po zoInlersku stanąl Jak że i~~ z. kI'8;kowski~i braćmi, tacy dzielni, 
sadnie ostrożnym, nie może zdobyć si~ na mur obronnyl I sprę~yśClIH .. KróleWIacy. brawo! ... Królewiacy 
potężne uczucie wiaey w przyszlość i war~ I Walą ich setki, nieprzejrzana k,olumna, : drOdzy, witajcie, witajcie!!! Pozdrowienie Wam, 
tość swoją, bo czeka go już tylko reszta oho- l biala i czerwona i las kit nad nimi! : pozdrowienie stolioy WarszawieIll.,. ' 
roby i grób. I Migają marsowe twarze ~~sate i mlode A za n~mi szara, bez krasnyoh odznak 

Więc pozostaje mu tylko krytyka. Kryty- twarze parobków, patrzące okiem stalowern, ' kolumna. Wielkopolan ... 
ka zaś nie jest twórczością i nie jest czy- I spo~ojnem, a konie w g~rści3;ch trz~maJą po ' . ĘchI. ... Już tu ani wys~owić ... ba w gardle 
nem. Krytyka jest już tylko zastanowieniem ulansku, moderunek mają najlepszej w SWIe- Ściska ... l serce tal~ perne!!... tak palneII.,. 
się refleksyą, która. ŻIlOWU bywa przeszkodą : cie l~awaleryi. Wyście tu! Biedni, \lk.ochantl!.,., Ucieszcie 
dla: czynu. I Witają ich tlumy, witaj~ rozrzewnione; się ~z~sil\i z nami W n~rodowe~ święcie! 

Czynem dla czlowieka chorego na cho- I ale na wesolol Bo chlopy to wesole, krzep- BądzCl~ ~a~em Ch,OĆ. ~hwllę ~ n.a~l! 
robę fizyczn~, albo chorobę myśli przesub- kie i widno, że silne, więc na ich widok na- 'I Wlta.Jcle!... WItaJcleI ..• WitajCieI." 
telnionej, jest artystycznie pomyślany i wy- dzieja rośnie i krzyk si~ zrywa w tłumie: •• • 
twornie wykonany taIiliec chocholi, którym i ~hlopcy nasze! I L,d ) 
J.' \:>C_D. 

si~ kOLlCZ~ wysilki jego wytworneJ duszy i W gl~b dlugiej ulicy wjeżdżajl\, napelnili 
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nują zasadę , "drzwi otwartych- w Mandżuryi, , kom korespondencyi handlowej nie o godzinie 9

1

' (b) ~ezoraj, o godz. 6 wleez~r9m, prz., szoSie Pa-
nazywa pomieniona agencJa "farsą". ł rano, lecz O godzinę wcześniej. blanlckleJ w domu .Kranz~go wYnI.kl °8Ien, który ugasJl 

. . . IV oddział straży ognioweJ ochotniczej. 
(a) rrl~ds~awloielem .1~dzk.)ego komItetu glel- (a) Cz~;. zgubat O.negdaJ wieczorem nl\ \l1. Za· 

l 
dowego komlsyJ, ustanawIaJącej podatek przemy"" w~dzkieJ nr. 1 stóJkowy &Il!Uazl torebkę Ila~~ W kt*~ 

Z Y G Z A K I. sIowy W tr:/:ecim <:Yfkule] j.ęst tJ. Leopold MaY-l' reJ RiIlI~Jdowab al~ 10 rb., 11l8~erko ł cb.nstiłe.~ ~e' 
baum. ' k.a ~~ do odebrlUlJa w kancelaryl IV cy.r~ , 

, (a) Z iDioyatlwy tutejszego przemysłowo!', p. (hl Kradzl •••. Zllm!eszkalamn przy ul ZgierekleJ 
_ A ~o co, proszę pana, czy to 'dzl§ dnia , Edwarda Hejmana., organizuje się w ŁodZi To,. ł nr 33 Abr~mowi ~;lels2;mllnówl, eórka l'llgt,l. k'I.j,Wl, skrA ~ 

25 lipca tylu ludzi sl"azano na eksmisYę czy tei . warzystwo udziałowe budowy tanich mieszkań f' dl" $4 rb. I zbl9!lla, - Ze ~klAdu mydla S~rnuJa R:Dgell ~ 
r l

·, . ,'. ' . . thala przy ul. PlOtrkowskle.J nr. 20 Skradziono U\lzo to· 
zbanl<rutowa O ty U I licytancI meble lm wywozą? , dla pracowmkow handlowych. Orga.llizatorowie waru na znaczul\, lecz dotychczas nleokreślou/ł sumę.-

_ Dl~cz.ego?, ! Towarzystwa porozumiewają się obecnie w tej ! Z,amteszkałemu przy ul. Ogrodowej nr. 24 KllrolQwl Piu , 
_ WIdzISZ paD, Ile to wozow ładownych na ; sprawie z za.rządami tutejszych stowarzyszeń pra-l cJtiekleml1 8kr~dl SUbIOkat.or. AntoDI Klimke, 3i rb. go-

ulicach. Platformy i specyalne wozy naładowane \ cowników handlowych tÓW~I\, oFaz rózne rzeczy -Za.mleukalemu przy ul. Zie-
bl' .. li . I· . 10neJ nr. 5, na Balutach, Wlad'lsławowt Janusowi sIu. . 

me aml pr~ecll!:g,aJ~ u , c~ml... . (a) Przyjazd kup«lów. W sobotę oraz we-zo- żl\ca jego, Maryann~ S~e) n, skrlldta różne rz"czy, war· 
- Al~z t~ SWlętOjanska przeprow.dzk~... raj przyjochalo do Łodzi kilkudziesięciu kupców , toś ci 60 rb. Ił zblegl~, 

• - SWII~'oJa4ską przeprowadzka w dnIU 25 I Z Torkiestanu, Bucha.ry i okręgu Da.gestańskiego. (p) Pogotowie .. atunkow. w ciągu ubieglych 
lIpca? l Czynią oAi duże zakupy. d!,óch dni pomiędzy innaml wzywano do uast~p\ljącycb 

- Tak. I T ' . wypadków: 
_ Jakiż tó zam~t musi si~ dzia.ć wtem mie- I (a) ~W. akc. I. K. POlnanskłego ~rzystą?I!.o - Ogólnemu. osłabieniu uJeglo, s~eść osób, z któ , 

ście skoro tak dlugo trwa zamiana lokalów Co. w tych dnlaoh do budowy dwóch domow famlllJ- rych dwoJo ~dwle1;lono do mleszkan, ,jednl\ do szpłtalllo 
'ł d t d ' któ ' t l· ·t ; nycb; następnie ma być wzniesiony gmach na 0- Aleksandra, Jedną cdesłano do Przytułku noclegoweg,D 

za waza u rzą ZJ, ru. me prze! rzega I ery I hro dl d" b t 'k' na ul. Cmentaru". 
prawa? Niedlogo ta. samowola doprowadzi do ~ c nę a zleCl ro . o ni ~w. - Na pod~jrzane karcze żołądka zapadły cztery 
tego, że świętojańska przeprowadzka trwać bęQzie ~ (h) Z pól. . Poml.mo, ze, przeszk~dzaly stale o80b~ s . i' , 

P
rzez rol< caly Dobrze wybornie Dospodarzycle . i de:;zcze" sprzęt zyta. Jest doso pomyslny. W pow. . Ił W ÓOdbotę Da u). Cegleln,llnel w:.telltrze w

Ura· 
" , 1;1 • ! lód k' t· ... ' l . t nla w ogr ku nagle zmad kuPlee MOJzesz Stryko\\'-

l to w8zys~ko zwali si~ na to, że wladze ,~ z Im s Ol ~poro z!,ta. Jeszcze na pUlU' , eoz }e~ skI. lat 46. Przyczyna ś mierci niezń"na, . 
wyż$ze odsyłają wszelkie sprawy najpilniejsze ł ono ~a~c dOJrzale, lZ ,zaraz P? .sk?sz?n~u Wlą~ą - W sobotę ~iec7;ore~ na uli,cy D~lelnej. nr. 30. 
do ... nieisttliejącego jeszoze samorządul . snopki I ~W()źą do stodol. WI?SClaOle lUZ 'prawle I przechodnie zlluwa~~ll kobIetę, lezącą W blozy krwi; 

Wiwatl Niech żyjR. porz~dki 16dzl\ie wszyscy zyto sprzątnelI. W Większych majątkach byla to JozefłL KaczmarczYk, lat 30, bez zalęela I ń1le .... -; -; . robot r d . h d . szklInia w chwili rOllpoczęclt\ porodu Przybyly lekl\rr: 
______ ------------- . y p owa ~one s~ z pO~pl~C ,em, ~ yz PSZ?- Pogotowia odWiÓzł nleslIczęśltwą do Przytułku. polożnl-

K.6.LlNDAJlZYK TERlIlIlOWY. nIca I owsy dOJl,zewaJą. Jezoh me zaJdą Jalne czego na \lI. Dzlelul\, ' 
gorsze komplikacye atmosferyczne. sprzęt zbóż - Na ul. MlkoZ"jewskiej nr. 11 w restauracyl Wa· 

J u· na.leż,Y uw~ża6 za pomyślny. Okopowizny przed- claw Pu.tkow:skl, ~(j {Jhnik, lat 28, zostal napadnięty 1 tę-
8tawlaJ'~ SIA bardzo ładnie J'ak również Sl!, do- pem n,arzędzlQtll ,1Iad,ano mIl kllb rau g~oWY Na uUcy 

'I: '( .' "l: Pansklel Dl'. ó8 S~lInJsI/l.w Tu.rskl, uezel1 sloillarsld lai 
ure potrawy. KOGlcz.yny, ser~dela, wylc~, wsku· u, napadn ięty zostal prz~z inueg<,J wyrostka, któ~ no~ 

IMIONA SLOW[A..~SKIE. D li I ś SławoS,,". 
t r o Mirosława. 

KONCERT. D z I ś I codziennie (w ogrodzie Grand
Hotelu) koncert orkiestry włOŚCiańskiej Namysłowskiego. 
Pocz~tek o godZ. 8 wleczorem, 

Kfl O N J K /t~ 

tek deszczów wegetuJą zupelnIe P0U11sl111e. zem zadał m~ ranę lewej łopatki. 
(a) PoliClmaJ'ster mieisClowy poleci! lekarzom . - .Na ul. Kons~al!trnO?!8klej nr. 56 MIchalInę Mi-" .. . . l chalak, lat ó8, bez zaJęcl!~ l mlaszl>anla w stanie supeł· 

l komlsarzo~n cyrkułOWyIII, azeby zwraca~1 u wag~ I nego wy~~erpaDla !SU. Nif'szczęśliw~ zll,oPlekowala.łę 
na porządki w tutejszych ziłkradacli kąpielowych publleznosc. ' " 
i laźniaoh parowych, gdyż, wedhig otrzymanych 
przez niego wiadomości, nie są wcale w nieh prze • 
stl'zegaue przepisy sanitarne. .(a), Zbrodnia. On6?daj okolo godz. 6 po pO- , 

(_) IGba rewizJi senatorskiej. Na. zasadzie j . ' Naprzyklad, .twierdzono, że ręczoiki, prze . In.dnm Jadący szosą zglerską oraz robotnicy re-
okó\nika genęl'at-gubernator& war3zawsloego, spo~ I śCIeradla i t. d. nie Sił prane po użyciu, lecz ty i- mlzy ~['amw&jów zgierskieb usłyszeli gwałtowne 
wodowanego odezwą senatora. Nejdhardta. powo- ko suszone. wO!ame o ratun.ek, dockodzl}ce z poblizkiego lasu. 
lującego, się na zdanie rady ministrów z dnia 29 . Z ' .. Glly kilka osób za[)uścilo się W las w ltierunku 
listopada r. 1906, lcoDsystorz generalny warsza- 1 . (a) kolei. W clągu.ostatlllch lolku tygo- skąd dochodziły owe krzy ki, spotkano niebawem 
wski wydal do dUl)howieństw arrhidyecezyi war- l dn~, z po~~du przep~lnlenla magazyn?w n,a stil. wlokąeą si~ ku szosie młodą kobietę, zalaną krwią 
8zawskiej okólnik, aby w stosunkach między so. ~YI ka.llsk~eJ . \~ ŁodZI,. dyrek~ya }wlel warszaw- a opodal uciekającego w głąb lasu jakiegoś ml2z! 
bą, oraz z duchownym konsystorzem we wszyst· i ~~o wledeuskle) pol~c~la poblera,c .składowe ~~ cz~znę. 
kich sprawacb, dotyczących religijnego ltulta, I nbeod~brany towar JU~ po u~lYW'le tdu~go d~.la, Od,ważniejsi puścili się za uciekającym i za-
Sakramentów, ich administraeyi, jak również na- , o e.cme znowu przywr eony. awoy ert~lD po le- trzymali go, po ozem odstawiono lch oboje tram-
bożeństwa (dispeusationes" iudulta. faeult,ates, pr~- I rama sl<ladowego po uplyw~e d~óch dlll: , ,,:aJem ~o ,Zgierza, gdzie m~tczyzną zaopiekowała 
tocola visitationis decanahs etc.) posługiwano SH~ I .(li) Z kolei ~lektryolD&J p.odJudoweJ. ~~rząd SIę straz Ziemska, ranuą kobietą zaś-felczer miej-
kościelnym językiem łacińskim, we 'W~zystkleh ~ kole~ elektt'yczn~J podJazdow.6J chcąc ul~twlc k,oo sco~y. Jaroszkowski) oraz lel,arz miejski, dr. 
zaś innych spra.wach używany był język ro-1 n:uUlkacyę p.omlędzy Aleksandrowem l ŁodZią, Wa)sman. 
syjski. I pl,erwszy pociąg z Aleksandrowa wysyla o g. ti Przeprowadzeniu śledztwo wyjaśnilo, Żtl Wla-

Senator Nejdhardt w odezwie do generał- te
mlo. 5 rano. dyslaw Konrad, lat 30. i l\tIaryanna Ma.tusink lat 

gubernatora warszawskiego zawia.domił, iż wy'" f (a) Budowa doma na sale zarobkowe i przy- 28, mieszkali stale w Lublinie i od lat 10 utrzy-
śledżil ,)uporezywe usuwanie się księży i konsy- ! tulek noclegowy, na placu przy ulicy Cmentarnej mywali z sobą ścisle stosunki. 
storzy katolickich od używania. języ}(a, państwo- l NI lO, rozpoc~~la się dzisiaj. Ks, Albre~ht w imie-I Przed kilku laty mieli dziecko, które zmarło 
wego w korespondencyi urzędowej-. \ niu komitetu przytułku noolegowego i p. Charem- w.krót,ce po przyjściu na św iat. Konrad praco wat 

Podająe o powyższem obszerniejszą notatkę, l za w imieniu l{Qmitetu przeciwzebraczego, podpi, I loedys jako kelner w jednej z restauracyi lubei
"Słowo" czyni sluszuą uwagę, iż pogłoski, doty- \ sali umowę z przeds i ęb i orcą budowlallym p. Sal , skich, następnie jako robotl1ik, wreszcie od paw
czące wielostronności misyi seuatora Nejdhardta, ; kim, który l(vsztem, 15,000 rb., zobowiązał si~ nego cza~u pozost!\wal prawie stale be~ zajęcia. 
byIy uzasadnione. 1 w~nieść do 1 października r. b. dom jeduopi~ · Dlugoletllle lltosunki z Matusiakowl\-Jak Sap:l ~ 'ca-

(_) Sam~rJłIi , B. prezes Dumy, Gll~Z~OW \ trowy. . , . ,. . ką bez czelnością opowiaaa~iJJln:f )trzyly mu ~i~ iio 
w rozmowie z jednym z kQrespondentów, oswlad. t N~ parterze onesclc Slę będą sale noclegowe, t~go. stop:ni.a, iż postanowił usunąć ją ze swej dr9-
ezyl międrty innemi: W 10 guberniac-h Królestwa ,. a na pIętrze salę zarobkowe. • gl, Jako lUZ dostatecznie wyzyskaną· A ponieważ 
Polskiego damy po~al{Qm prawo sam?rzą~u w P?' ił ~C). Ogólno. zebranie., Ju~r? w lokalu Kola pra· M. opuśció go nie chciala, przeciwnie, d9mągala 
staei ziemstw baz zadnych (P) ograOlczell, a moze ~ cownJlcow koleI fabr.~lodzlneJ przy ul. Wldzew- s ię ślubu, więc Konrad uplanowaI zamordowaó ją 
zostawimy tylko male ograniczenia co do żydów. J skiej ]W 73, odbędzie się zebranie ogólne Jl kasy ! i w tym celu przYJechal do Łodzi, pod pozorem 
Na Białej Rusi i ' Ukrainie, gdzie polacy mają ~ pogrzebowej. wyszukania sobie jakiegokolwiek zajęcia. Przybyli 
duże majątki ziemskie, ale itanowią liczebną. ł Celem zebrania jest sprawozdanie za rok 1909 oboje do Łodzi ,w ublegly czwartek i zamie-szkali 
mniejszość 'W porównaniu z rosyanami (?), zmu· ł oraz postanowienie likwidacyi kasy. W razie nie- w "hotelu" przy ul. Zachodniej. 
szeni byliśmy posługiwać się systemem miesza- ł przybycia wymaganej liczby członków, zebranie . Onegdaj K. oświadczyl kochance, że pÓjdą do 
uym. kuryalnym, ażeby bronić naszych interesów l odb~dzie się dnia 6 sierpnia r. b. Zgierza, gdZIe, zdaniem jego, latwiej znajdą zaj~ , 
narodowych przed przeważaj~cemi silami pola- t Początek (W obu termin.acb) o godz. 7 wie- cie. Po drodze do Zgierza Konrad zapl'oponowat 
Mw. _ czorem. I odpoczynek w lesie nieofJodal szosy. 

(_) Reforma szkół prywatnJoh. Minister ~· (a) Podrożenie w~dlin. W niektórych tutej . ,l. tam ~y\~olal umyślnie sprzeczkę, podczas 
oświaty zawiadomił okólnikiElID kuratorów okrę - ,' szych masarniach podl'ożaly wędliny. Napr!lyltIad, i ktore] r~ucIl Się na l\1atusiakową z przygotowa ... 
gów naukowych, że wobec projektowanej w naj- • szynki, której fuut dawniej kosztowal 60 kop., o· I nym uprzeduio n.ożęm l~uchennym i zacząl ją kluć 
bliższej przys~Iości re.formy azl,ó.l prywatnych, l b?cni.e k08~tuje 70 kop.; podrożały także serdei ' I po SZyI. 
wszelkie podanIa przelozonych szkol prywatnych ,~ kI, klszka l t. d. Nieszczęśliwa lcob Jeta, zaskoczona niespodzie-
dotyczące pozyskania dla ich za~tadów pra~ J (a) Samobójstwo. W domu nr. 39 pl'zy ul. ~aD~e, usilowala bronić się, ale wkrótce opuściły 
rządowych, pozostawiane byly obeCnIe przez ml- 1 Ł~giewnickiej w sobotę wieczorem otrut ' się 21. Ją 811y. , t b . . I Matusiakowa ma kilka ran glębokich na szyi 
nls erll1m ez rozwazenla. I letni Karol Krotoszyllslci. Gdy przybył tam we- . t d tkl' - l l 

(_) Prawa dla kolejarzy. Gazeta .Riecz" , zwany leka.rz Tow. <LInas Ha.cedek,' Kl'ot08Zyń- l warzy, oraz o iWle po la eczone r~ee, l,tóre-
donosi. że z dniem 14 styeznia 11:111 r. urzędui. \ ski już nie żyt Na stole w mieszkaniu Kroto- mi zasłaniała się' przed ciosami. 
kom kolejowym nadane zostaną takil3 same pra- ; szyń$kiego znaleziono kartk~, w której- pisze, iż Rany , ~., jak z.aQpiniowal lekarz, 81\ bezwa. 

, I' l" . db b'" runlrowo sm16rtelne. 
wa służby panstwowej, Ja ne przys ugulą JUz , salD o lera SO le ZyCIe. ! Po udzielenill doraŹnej pqmocy w Zgierzu 
urzędnikom wydziału pocztowo-telegraficznego. l (h) Drobne ognie. W sobotę, o godz. 3 po ~ol.. M. odwieziono do sZj)ltala św Aleksandra w Ło~ 

! przy ul Dłu.gleJ nr. 81 zapaliły alę komórki. Ogłan n· l ' . , , • , 
(a) Ł6dlki I.omitet giełdowy zwr6cil się do gasili mieszkańcy przed przybyclem.l l II oddziałów l dZl w st~Dl? ~ezna.dzleJnym, mordercę zas osadzo· 

naczelnika poozty z prośbą o przesylanie CZ10ll- straży ogniowej ochotlllczeJ. DO w Wlęzlenla. 
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(b) Vyganle. Onegdaj na polach majątku Krzy- Winter i chórów śpiewaczych wypadlI zupełnie . Wójcj)l:owie mles~kają na Brudnie, guz ie wą:t 
wie pod Zgierzem, wlasnośei baronowej Zachert, pomyślnie. I jest wyrobnikiem. 
staną! obozem liczny tabor cyganów galicyjskich. , Dojazd na miejsce zabawy był doś~ wygodny. I Poiycie malżou!<ów 8zczęśli we nie bylo. 

(b) Wypadek na. tr4mwajaoh aleksanol'o\V- ' (f) Benefis aobotni kwartetn p. MajeW$ldego . 'Yójcik zapl'~~owan~. pienią.dze prz~ważnie 
skioh. Onegdaj po ,porudniu na tramwajach alek · baletmistrza teatru llThalia," w ogrod2;iemaj~&r6w prz~p~Jal! zostawIają? cI~zar prowe-d~ema domu 
sa.ndrowskich ;darzyl aię wypadek, ],tóry o ma tkacl{ich p, n. "Noc w Wenecyi" wypadł bard~o s~eJ zome, l(,tót'~ te~ qZ~8tQ ~ tego powodu ro~ 
10 nie pocią~nąl za sobą ofiar w ludziach. udatnie, choć publiczność njtlbardl'<p llopi8~Ia bIla mu wymowkl. 

Guy pOCiąg, wychodzą.~y. z Aleksa~dro\fa o i Z powodu niepewnej pogody. I W niedzielę przed wieczorem Wójcik zapro-
g?dz. 5 po p.ol.udnlu, znalazł Się naprze(l\wko dra : l Na program złożyły Ilię orkIestra pod b~~u.. pODawał ~onle pl'zechadzkę. . 
gl. sokołowskIej za. l\ocbanóWką, nagle ~ ~rogl tli: p, Morgenrotha, kwartet p. Majewskie~o, po .. 1 M~l~eń~two . slderowJlo 8i~ dpog/l: kil omen-
tej WJechaŁ cdym pędem na plant tramwaJowy ! pisI p. SteCauiego ł komika p Raszdolfa. I tal'ZOWl zydowsklemll. 
wóz, zapl'zę~ony W parę dzielnl~h lw~!. l KWilrtet baletow~ wykonał 6 tańców. Pier- , . Tam mąż zaproponował .żonle lIejśQlą z dro-

. l\ł.a 8zynl~ta, spostrzeg~szy nWbeI?'PI~CzeńsL~~" wszym był oherek tańczony z szalon!\ brjlwurl}l i gi l Odpoczynek opoiał drogi, przy mqrl/le cmen-
uall,owal I J OCJąg z~trzymac, lec~ b!lo JUŻ zapoz. : po nim nastąpił mazur niemniej ognisty. PUbU.,' tarnym.. " . , 
nO.1 m~tor oalą .Sl!ą: ~derzyl w ~oz, który roz; ! cznośd bila frenetyczne brawa. ~t\k ~H~ domysJa~ nalezy, tllt~J prawdop~
lecIa!, s~ę na częsCJ; Jeden. z kOnI zdołał ze:wa~ I Na dalnym planie znalazla się pi~l\Ua "KII- , d.obme m~z,. korzrs~aJąe ~ ,nleu"!agl ~on1. ,rZUCił 
uprza.z ~ przestl'asl':ony. uClekI w po.le, drugI zas ; labresa" tańozona przez pp. Wan. Loo i Krzeni- ! ~lę na. Ulą l wyjąwszy noz z luenel1.l, llsJlowal 
dost~ł SIę ,pOd ~agon l ule.g,l tak SIlnym okale- l cką solistki petersburskiego Cesarskiego tBatl'U, I Jej. pod~rzuą~ ga.rliko. . ' . , 
czenlom, 121 muąlano go doblQ. ! po nim wyżej wymienione panie wykonały bar- l WldocZllle Jednalc n6~ ~yl t,ępy 1 z~ml~ru 

Jadąca wozem, :Maryanna Kowalczyk, wdo .. f dza udatnie taniec swego pomysłu ,.Kwiaciarka" • SW~?O zb~odniarz ~y~onac nIe moglI ranIąc Je-
wa, ze wsi Sokołów oraz syn jej prawie cudem i zasypując pl}blic~nośó kwiatami. I ten taniec dynie powie.rzchowme z?n~. . 
uniltnęli śmierci; nlegli oni tylko nieznacznym o· I zdobyl sobie uznanie. Dalej ujrzeliśmy jeszoze I ~br?dnIarz p~rzuclł wo~el) t~go. zamlar po~ 
brażeniom ciała, które opatrzyl na miejscu lebu I mazura ,.błęldtllego" w wykonąpiu PP. Wan-Loo der~m.ęcla gardla I póż ~topII W JamIe brz~sz~e~ 
w Kochanówce. I i Krzeuickiaj, kanka~jI. (p. Wan ,Lop i p. Majtl, swej ~onl' Szarp~ąl. Iloze!ll w kler-unku pierSI l 

Wagon ulegl nieznaBznym uszkodzeniom. I wskl) oraz bardzo pomysłowego Bllka-wal.\l:ea (ter , przeclął nieszez~.sll weJ k?blecie brzuo.b. . , 

(
h) P . k r W • S 'k . cat pp. Krzenicka. Wan-Lao i PII.J:\ MĄjQwslł:i) Prz1pusEczaJąc, że OIOił takt mUSI sprowadzlc 

. ,ol.ar VI o ~ lO~. e .WSI arnowe, p~- " w układ~ia benefis'anta. rychłą śmierć, zbrodniarz uciekl. 
wJatu lodzklego, z nIeWiadome] przyczyny zapah- T . t t l' d b l' t Tymczasem nillszczęśliwa znalązla tyle siry 
la. sia stoelola należąca do wlościanina Jan/!. Pi· anlec en a ~ Się Pll o a, ze po IV ~ril:~nQ. l 't . k ' 
guly. ., .. . Stan nieszc~ęśliwej ofiary, przewiezionej do 

• 1 I go trzy ra~y. ze zaczę a WZyWiG ra un 11. 

Ogle.n podsyca~y ~lIInym w!atrem, objął bn~ -- szpitala, aczkolwielt bardzo ciężki, nie jest bez-
dyn.ek mHlszl~al~y .1 zabudowaD1.a gospodarcz~. a Z W A RSZA WY ~ nadziejny, gdy~ na, $~czę~eie. wn~tf~Dośei nia za' 
z lllch przerzucII Sl~ na budynIu sołtysa Borkow. staly poprzecinane. 
sklego. * O . ----

W obu osadach wszystkie budynki zgorzały. p~ra w.aI8zawska. . 
Pi~1l1a poniósł duże straty, ponieważ nie miaL Rozstl~~gUlęte zostały. ostateo~llle losy operl , 
budynliów ubezpitlczonych. Na s~cz~ście zbioru I wars.zawslnęJ. Wla~za lVyzsza pO~le~~ył~ prowa· Z KROLESTWA. 
ż~ta nie zwieaiono do stodoly. I dzellle. oper, '! clą.gu sezonu. na.Jblll\sz,go p, S. 

. . MetaxlanowI, Ja..\I:o dyrek~oroWl l1rzędow~mu, po~ (a) W Kaliszu StowarzyszenIe kobiet polskich 
(~) ,labóJstwo. Korespondent nasz donOSI walanemu do zorganizowania personelu, ula~enia urządza wys~awę pr~eciWillkoholiczną łącznie z wy-

z Pablamc: .. repertuaru i wprowaqzenia go w ży0ie. stawą przyrodniczą. Do ud~jalu w pracach prze-
We~pral po poludDlU, na ~lacu ~trzelców, ~d- ppera będzie polska.w llałJ~ swym, ~klad~ie) wodtlicz~ca StoWllrzyszeoia p. Melania Parczew-

b~wała sle dor.oczna. zllba.wa cze~adlllk6w rze.znle- I artyacI wloB~y WystępOW~o będlh Jaku gOsClą, W pa- ska zaprosUa p. Antoniego Charemzę z Łodzi. 
~l~h, w któreJ bt"a~l udZiał takze zaprOSZ?nl go , I wnych okreslonych terounach. Otwarcie wystawy naznaczone zostało na dzień 
sOle. O godz. 12-eJ w nocy, gdy uczestnICy za· I W celu zawarcia kontraktów zarówno z; pol- 4 września. 
baw} poczęli się)uż ~ozehodzić, ':' pobliżu p!acu I skimi, jak i wlosldmi śpiewakami, dyrektor Me-/. •. • , Ił 
sł.r.zalctlw znalezJQDo Jednego z Dleb, 24-letmego I taxian delegowany zO$tal przez d:rrekc,o ~a~rów . NJe,rawdzhve ..,1_domO'DJ, , .. Kuryer ~agl~b.la .. 
SzclluciilsIdegp, ma.jstr~ tkaeki~go, zarząd~ające,go ~ do Krakowa, Wiednia i :Medyolann. plil~e~. VY" ~azetach. kra.kow~~eh, . a ~Il1aX:0wl(nę 
fabryką Rausza, plawIącego Się we krWI. Mial ! Sezon otworzy dllilf, l-go paźddernika. opera \ w .. CZ~SH~. l ,.Nowej ~efor~\e , pOI~Wlly II~~ w!a
on poderznięte gardlo. Ze slabemi oznakami ży- . <Quo vadis~. l domoŚCI, ,Z? l>owraca)ą~y z Kr~lto.wą ~czestnl~J 
ci~ odwieziono SzezuoiIiakiego do szpitala miej- I Z artystów miejscowycb, między innymi, p. Me- uroezj'sto~,cl. gr~nwaldzkle.b llarazenl byh njl, róz
sklsgO. I taxian zaangażowal dotychczas pp. Wiktora Grąb- ne trud.nos~l przy. powrQCHI do domu n!\ staGyacb 

Prawdopodobnie padlon ofiarą zemsty oso- czewskiego, Waoława Brzeziń!Jkiego i A~ama \ SQsnowle.c l ~ra.nlea., .. 
bistej ze strony osób za.zdroszczących mu stanl).oo I Ostrowskiego. i Po.mewaz W1ado.mosei t~ lIi\nlepra,,:dzlwe, p.rze-
wisk a ;;. N d . t , to \lW"'~amy za. swóJ ObOWIązek podac odpOWled-, a miar pracy . . h . Ż d h t d ,. Dotychczas w tej spra.wie aresztowano jedu" W d . l l" T n.e Ie aprostowame, a nJC" ~ru nOsIU na sta-

b . Y ZJa wyszu nwaDla pracy przy O". pra.- I cyach wymienionych nie czyniono a system wy-
OBa ~. cowników haudlo~ych i przemyslowych m. ~a.r~ l dawania. tak zw. "półpasków" ni~ uległ w czasIe 

sza~y zaz~ac~a, Ze w r .. ~. zglaszono d~ wyd~lalu I uroozystości grUllwaJdz"ich żadnym Qgfll.nio~en\om, 
SZTUKA i PiŚMIENNICTWO. o łVJel~ WIęcej posad, nJ~ la~ poprzednlc~. SI\!1zi'my, że owe ~i6prawdziwll wiadomości w ga.-

. N!6stety, brak o~powladDlch kandydatow. Bra~ , zetaen l~rakowskioh pllchodzily zę źródal niemiec 
({) Teatr ludowy. Na 5C6me teatru ludowego l gł6wnIe: bucha!teroW'ł korespondentó\f, pomocnj- ) kich . 

w "LeśniczówceM , wystawiono wczoraj znaną 5-io I k6w ioh z gruntowną znąjomością języków: fran- • 
alItową s2tukę J. SzutkiewiBza !>Popyc~adlo". I cusldego, niemieckiego i rosyjskiego, ekspedlen~ 

" Sztu~a. ta, ]?bo bezs.przeczme pos~ada. war- , t6w, agentów, wojażerów itd. . Z LlTWY I RUSI. 
tOBO SC61l1Czną, me Jest ,Jednak odpowledlllą .dla i Slowem-brak :era.\1owników wykwa.htikowa-
scen odkrytych w ogrodkach, wymaga bOWiem : nych natomiast jest nadmiar dyletantów. AtII8~towaDi., kaavorek teatralnyoh.. W Wił-
dobrej akustyki. umożliwiającej modulowanie gIo. \ ~ . , , ~ 
su i takich sil artystycznych na jakie (niestety!) Drozyzna mles~kan. nie p~ dokonanej ~rzl'lz. policy~ rewizyi w kasach 
nie mogą się zdobyć sceny l~dowe, wreszcie" Po . Jak :wiadomo! drożyzn~ mies~kań s~l?nila ł teatrpw ~al:or\lSkl!3~O l polskiego, aresztowane 
pychadło. należy do fl'lpertuaru poważniejf;lzego, bar,d~o WIele .rodzlll do zamle~zkallla w ~~~Jsco- zostaly oble kasyąrkl. Zar~ucono iW malwer~I\C1ę 
któq ogródkOWI!: publiczność nudzi. li w?selach oko.h?znych, przyleg!l.jąoych do bnn k~.. przy na.klej~nil1 m~rek. nil Pil~tacb, 

Odegrano sztukę w calości dość dobrze, dzię.. ł~Jowyeb: .. Ml?.lSCOW~ŚC,l te dZIęki. temu zn.acz~l~ , 
ki umiejętnej obsadzie ról drugoplanowych; ale l Się rOZWl)aJ~ l ~ozwIJao będą, g~yz ooraz lIczmej I WI'adomos' nt- Zaml"eJ"SI'owe. 
Mańka w wykonaniu pani Pol wyszla bardzo ... I wypro,,:adz~JIl: s~ę ~ Warsza;wy. CJ, którym kp,mor- I v v 
bardzo bledziutko... i ne zawIslo kamleUl~m. młyn/lklm. • 

Z ogólnego ansamblu wyróżnić należy jak I "Jak t? w.yl!ldn.lan1e Woarszawy dob~ze. robI, Nagły SkOD kai~iłza polskiego. Donoszą nę.m 
zwykle p. Glogera, za wyborną grę i świetną cha. ! dos.e. powIedzlec, ze w ~lek.tór.y~h dZlelm<laob, z Pragi czeskiej: W hotelu "Monopol- zmarZ na
rakteryzacy~ w roli ojca, p. Kazjmierską traktu· l mmeJ. h~ndlowyc~, ukaz?Je euę J.uz troska o ~?- gle na udar sercowy ks. Kazimiera Grabowski, 
jąe~ rolę matki Mańki szeroko z właści wyllł jej i k~torow l rodzą SIę powazne zamIary co do znH~' ! proboszcz z Chechla w pow. olkuskim, gub. kie-
rozmachem i p. Gawłowskiego. Hrabina i baron kl komornego. Ileckiej . Ks. Grabowski przyjechał ,utai do $wego 
w wJkonanlu panny Kozerski~j i Orzechowskie· * Żonobójstwo przy cmenta.rzu. przyjacielal katechety gimu!\zya.llltlgo Ant, Pro~ 
go niczem niestety nie byli podobni do odtwarza , W niedzielę znowu na Pradze w pobl'iżu ro- ~ chQwskiego. Zmady liczył 51 lat. 
nych postaci. Rolę hrabiny niepor6wnanie udatniej l gatki brudnowskiej spelniono straszną zbrodnię. 
odtworzl1a.by pani Pol. l Okolo godziny S-ej wieozorem służba nowe-

. " . i go cmentarza żydowskiego na Brndnie uslyszała T E LE G H A MY~ (-) CZAsopismo "Gruzlica, zostało zawle-; przeraźliwe wolapie o pomoc. 
'Szane dla braku prenumeratorow. Zaalarmowani dozoroy tym kl'zykiem pobie-

ZABAWY. gli w Iderunku glosu. 
W kałuży krwi leiala jab.ś poranionp. ko- Berlin, 24 lipca. CWl.) .Lo}cal Anzeiger" do· 

: biota usiłująca p'.>dnieść się. j nosi z Petersburga: Z okazyi aOO-naj rocznicy 
Wykryta w wyżej ' opisany spos6b krwawa wstąpienia na tron Rornanowych oqb~dą ~i~ liczne 

zbrodnia. jak się okazuie, spelnioną; została na I uroczysto~ci. Zamierzoną je~& też rodegla aml1e
osobie 22-1etniej Wójcikowej II: domu Arasimo- j stya. Wszyscy politrczni i literą.ccy prze~tępc.f, 

(f) la', ... a. Towarzystwo opieki nad dzie 
ćmi przy ochronie bBluckiej, ul'Ządzona w p~rku 
Gehliga, powiodła się w zupelnoścl. Publiczności 
zgromadziło się sporo. Popisy amatorów p. Pru
szyńskiego, panny Janiny Tymowskiej, panny , wiCI, . o ile nie brB,li udziału W zamaohach tel'rOl'yi~ycz 
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skle. Procesy, będące w toku, będą umorzone. go skarbu, Budau, przybyli tu o godzinie 7. ej , .. J~tro, dI\la 26 hplla 1910 r., jako w dnIu. 
lm. yc przywr eone wszys le prawa ()bywate. gabInetu, Khuen.,Hedervary. l IOlllister wsp rre- .. '1 
Kary za zbrodnie terorystyczne maj~ być skr6· minut 10 fano. , ImIenIn 
con.e. Amne~typ. uW!I;ględni 8~6zególnie chłopów. '1IchI, 24 lipca (WI.) Cesarz odrzucił poda- I t 
Mają . te~ b!~ złagodzone kary osób skazanych; nie o dymisYę bana chorwackiego d-ra Toma- ~ s. P. 
admlI1lstraCYJll,ltl. ' sill~a. I .a. N NT 

Białogród, 24 lipca. (WI.) WczoraJ wieczo· 'I Wje den, 24 lipca (Wl.) WIoski minister spraw: \1 
rew oglos~ono I1astępujący komunikat: zagranicznych San Giuliano będzie u cesarza w I 

. Między .Austro.W~grami a serbsl{imi delega.~ . lschl z kOllcem sięrpnia. Wkrótce nastąpi zjazd l H H RT Z B E R G ~ W H 1 
mI w sprawIe traktatu handlowego przyszło do • San Giuliano z bar. Aehrenthalem. ' J _, 
znpa2nego po.ro~umienia. i obe~nie chod~l tylko l Wiedeń , 24 lipca (Wt) ,,~'rem~enblatt& do. ! ~. 
O l!redagowame l wyst~hzow.anl~ ulr.ładu .. Nowy : uosi: Są widoki, że na posiedzenIU. delegat6:v i 

trak~at . handlowy opiera Slę na teJ samej pod- ' austro.węgierskich i serbskich w BlalogrodZle 
stawie, Jak traktat z rokn 1908, tylko trzymany \ zostanie oSią.gnięte palne porozumienie we wszyst- i 

jest w. granicach !liaśniejs~ych: Wzajemne kon~ ; kich rzeczowych punktach traktat~ h,~n~lowego. I 
cesye l ustępstwa równo wazą sle. J Formalne podpisanie umowy nastąpł pozfi1ej. , 

Na końcu posled~enta ministet' $praw 2lllgra- ł {aGhl 24 lipca, (Wl.) Cesarz O godz. 12·ej " 
nieznyeh Milova,nowicz pożegnał się z delegatami, ! w polud~ie 'Pfzyjąl prezydenta. węgierskiego ga-

odprawione zostanie na.bożeń~two w kościele 
św. Krzyża, pl'f/;ed Wielkim Oltarzem, o go
dzinie 8 ej rano, na które krewnych, przy
jaei61 i znajomyc.h ~aprll.sza 

2798 Mąż 2 dziećmi. ponieważ .wyj~żdża do 1\{aryenb~du. . I binetu hr. Khuen .Hedervarego na. specyalnei a~· ! 
Podpisanie traktatu nastąpl W polowIe przy- [dyencyi. Hl'. Khuen przedlożyl monarsze dymI· .. !IIIII ______________ _ 

szle go tygodnia. • l syę bana chorwackiego dr. Tomasicza. Cesarz i 

L~Bdyn,. 24 lIpca. (WI.) ,Z Ott~wJ donoszą, : dymisyi nie przyjął. Odnośne pismo odręczne ce~ I Monallhium. 25 lipea. (Wl) "Mllnchener Neu" 
że u~qowanla minl~tra robot publ,IcznyCQ, a~y i sarza ogloszone będzie we wtorkQwym numerze ate Naohrichten& dowiadują się ~ poważnego ber-
sl{IolllC zl1rząd kolei Grand Trunk l przedstawi- I węgiersldogo dziennika urzędowego. I l'ń l . "ódf' '1' ś' . 
6ieli straJ'kuJ'acego personelu do l)f'7YJ'ęei łl s!ldu , B d t 24}' (Wf) Ja.k wegierskie I l auego Zl a, ze mQZ IWO c prOjektowanego 

• ... .. '1' U apeSl , IJ)ca.. . I d . . I' tk I W'Ib I rozjemozego pozosta.ły bezowocne, Tymczasem B' ro 1'0 ondencYl'ne donosi z Ischlu, po hr. I przez rzą nIemIec CI spo an a cesarza I e ma 
..1 h . lU ,resp . l' . h l' h' 1, 

popraWI~ ~!Ię ruc osobowy, a i ruch towarowy KImenie byt prHjęty przez cesarza. na posłucha... z rOliYJ~ {lm Jac tern cesara \lm na wodae finsklcu, 
z~owu SIę !Ozpoc~yn~1 t~k! że urzędnicy tej ko- (' nin wspólny minister. Buriani, który. zd~l. spra~ę jest prawie całkowicie wyklllczuna. 
leI sądzą, ze strejk Jest JUz dama.ny. o obradach sejmu bośniackiego. Obaj minIstrowIe M h' 25 r (Wl) W l d' . 

Sofia, 25 lipca (Wt) BllIgl\;I.'acj" szefowie po- , wzięli udział w obiedzie familijnym, poczem wie- onao l~m . IpC~... po U UlOWej 
wst~?czyc~ organiza6yi, formują znów w ~ace. czorem odjechali. II Bawaryl ~rozyly slę wc?;ora] straszne hurze, kt6-
dOnIl OddZIały pows.tancow przeclw,Ico Turcyl. "raga, 24 lipca. (Wl.) Zamierzona wspól~a re poczynIły ogromne szkody. 
. Bern Sl~., 2!i hpca (Wl) W lllekt~rytlh oko- :, na.rada. wszystkloh poslów sejmowych w spraWIe i KOl'Uuniliaeya kQlejoWI\ W wielu miejscach 

1.lc.a~h SzwaJca.rjl od wc~ora} ,zaszl,Y, SIlne opad~ , uruchomienia sejmu cllesl{iego,. zos~a.ta ~drOCllona przerwanIł. 
S~le .. ne., ,W St .. Morltz l okolicy sUleg pada ju~ DII. n\eograniczony c~as, pOD1ew~z ?ble grupy '. 
klIkanascle godzIn. "jelklej własności oświadczyły, ze me chcą po- BerllD, 25 lIpca. (Wt) EkspedyCJa przygo-

DhdJolan, 24 lipca (Wn Straszliwy cyklon . dejmować inicyatywy w akcyi ugodowej, .. towawcza Zeppelina zaniechala. dalszych ' badań 
na~jedzil dz~ś Lombardy~. Szalejący żywioł z~zą~ l Konstantynopol, 24 llpc~ (Wl.) DZlenmlo, do. i powraca na początku sierpnia.. Przyczyną nie
dZll ol?rzymle klęsld, zwlaszczJ w- MedyoIaUle l , noszą o. dalszych !l.resztow~nlach cdonlc6w taJne- I powodzenia są jakoby niepomy~lDę warunki atmo-
w okolicy. I go komItetu. f dl' d b I 'l 

Dotychczas stwierdzono, że cyklon zabil 75 : Konstantynopol. 24 lipca (Wl.) ~ powodu 8 eryuzn~ a .Jaz ~ a onem ua po noe. 
ludzi. Cyfra ta okaże się prawdopodobnie O wie- rocznicy przywrócenia kons~yll~cyi, mlasto uro-I BerlIn, 25 go lipca. ewo Wczorajs~ej nocy 
le wyższą.. Rannych wlikntek cyklonu jest prze- czyście przyslroione chorą~wJanl1. P!a.sa w p.od~ ! zderzyły się pod Berlinem Da rzeoe Sprewie dwa 
szlo dwustu. nioslych artyknlllCl1 omawU\ zuaf)zeme r,oczOlo.y. I parowce pasażerskie Z powodu silneO'o zderze 

Mnóstwo domów, zakładów, Cabryk-zniszczo- ' Urzędy za.mkni-ęte . Po poIlulnill odbyla SIę reWIa . ' • o-
nych. Kr{ll Wiktor Emanuel zapowiedzial oso- floty, na której byl obecuy Bul.tan .. Urządzono I nla jeden pa~ł)Wl6c zaton~ł. Pasażerowie z tru· 
biste przybycie na miejsce lcatastrofy dla stwier· uroczystości Judowe. Wieczorem llumlU!l.cya... dem nratowalll. 
dzenia rozmiarów klęski, Lipsk, 24 · lipca. (Wt.) l?,OOO SOCjallstow l \ lew·York, 25 lipca. (WI.) Doniesienia. o kra-

lIedyolan, 24 lipca (Wl.) Cyklon, kt6ry sza- urządziło na ldlku zgromadzan,lach demonstracYę ! dzieży 70 milion6w dolarów w ro,yjsko-obió.skim 
lal dzisiaj, byl kataklizmem wpro3t niepamięt- przeciw obsadzeniu przez polIcrę rątusza dOla li banku są, bardzo przesadzona skradziono bowiem 
nym. Miasto i okolil:e zniszczone. Zll.uityoh okolo l 3-go b. m. podozas domonstracyl na rzecz prawa t 11 . t ' . '80 d I 6 
80, ciężko rannych kilkuset. glosowania. . . I y (O paplsry war osclowe na. tys. o ar w. 

Praga, 25 lipca (WI) Kon{Eireocye czesko, Madryt, 24 lipca eWł.) W g16wnęm WlęZłe. k&ESC _ 

niemiecIde w sprawie językowej z\Volane będą niu z powodu zaostrzeń, wprowadzonycu przez SPOSTHZEŻENIA METEOIWfJOGICZNffi 
w pOlowie września. Jeżeli konferencye te będą nowego dyrektora, więźniowie się zbuntowali. Stacyi centf'alHęj K. E. Ł. 
miały powodzenie, sejm czeski zostanie zwolany, Wylamali drzwi cel j usUowali gmac~ podpalić. 
w ~rzeciwnym razie sejm dalej pęd~a nieczynny. I Wojsko zrobiło użytek z ostrych nab?l, .pt'~yczem 

Wiedeń, 25 lipca (Wf.) Ministeryum wojny, ! jed~n więzień od~iósl ,rany, p~czem lOnl SIę pod-
w porozuJDieniu ze szta.bem generalnym, wydalo: dalI. Odebrano 1m Wiele brom. !' 
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przepisy uzupelniające dla. cwiczeń wojskowych, I ~oDdyn? 25 l1pC/l. (Wl.) .. Ol(azalo sJę,. ze po
które wzywaj~ do wi~l{szego szanowania ~otnie- głoski o uCleczc~ d.ra. ~lIppena do EgIptu są 
rzy na manewrach, w szczególności ostrzegają , blęd,ne. Dr. CCl~mell 1 Jego ko(}hanka, panna ł 
przed zbyt częstemi ćwiczeniami noenami, "ogóle ! Le Neve, pr~ybyll do Ka]!ady. Detektyw, ur~~: 

23/VII 9 \'f. aO.l +16.6 89 Z2 mlu;.+~5.ij1 G PJ,'zed ćwiczeniami, które prw;ekraczają sily żol. , du na Scotlan~ Jard, sl!nny Dew, wyJecha~ JUz ! 
nierzy. Przepisy te są przoznaczone gMwnie dla I do Ka~ady, dla dokonanIa aresztf)waUla . Cflpen~. 
tegprocznych manewrów cesarskich, gdyż, jak will." I Władan, 25 ltpca (Wl.) Od woz?raJ ~anuJe 
domo, przy manewrach w roku ubiegłym zda- l tu. szalony upal. Termometr dochodZI do 3D sto
rzyło się bardzo wiele nieszczęśliwych wypadków j p~I Reaumura. Z Leg? .powodu zaszło bardzo 

2łJVII 7 r. 740.2 +13.5 83 Z2 min.+16.a) O. 
Op~dll 48 

24;VI1 pp. I I Pd Z 1 Z dnia 24-;VI 7!io.1 +16.2
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24/VI 9 w. 

7402 +14.9 t 85 1 PdZ mtu:.+19.2° (; 
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z powodu wyczerpania żolnierzy. I 'WH~le wypadków pora~eIll!l, slonecznego. 

Berlin, 25 lipca (Wł.) i· "Nat. Ztg." ogłasza. I Zostałniej chwiRii. 
rozmowę z tutejszym ambasadorem tureckim En- I . . . ver bejem, który oświadczył że Turcyl!. chce . Berbn, 25 hpca. (Wł.) Z powodu podrózy ___ iiOiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiioiii ___ iiiittttoiiltliijo ______ _ 

wprawdzie utrz-ymao dobra Ii1tdsunld z trójprzy~ : informacyjnej w Poznańskie nowego ministra 1'01- Rol!it&:'.... POCiągÓUlfd 
mierzem, jednak o 7;awareiu formalnego sojuszu ! Diet"a Schorlemera "Magdeburger Zeitung" pi- L e t n i o d d n i a. l ·g o ID a. j a. 
t~udllO m.ów~ó dopóty, dopól(i wewnętrzne stosun. l 8ze że podró2; ta ~ie miala bynajmniej na. oelu 
kI TurcyI nIe są uporz,!dlwwane. I'. . ., Kolej Fabryczno-Ł6dzka. 

Madryt, 24 lipoa. (Wł.) Kortezy odroezy- . rozstrzlg111ęoI\l. k westyl zastosowallla prawa wy.. Odohodzlł z ŁOdzi: 110) 12.30. b) 6.50, r) 7,15, c) 8.20, 
1y si . l wlasznzeniowego, jak to ohciały widzieć pisma I d) 11.25, e) 2.15, f) 3.15. ~) 5.00, ~) 6.10, t) 6.50 h) 8.10. 

~adr.Yt, 24 !ipoa. (Wł.) Król Alfonę wyjeźdża I szowinistyczne, Wl'wlaszczenie wogóle nie będzie l PrzyohodzI do l.O"dzl: l) 4.30, J) 720. u) 8.35, k) 9.35. 
dl" . . ! , . 1) 10,111, m) 4,.240. n) 5.~5, w) 6,20 ol a.31, x) 10.00, p) 11.00 . 
. SI~rp~la za g~anlcę· I zastosowane; w każdym zas raZie nie za kan-, 

WładaD, .24 lipca. (~l.~ Wlo~ld. mini~ter • clerstwlJ, Bethmana Hollwega, bo to groziłoby Kolej Wat'szawsko-Kal-iBka: 
8pl'aW zagranIcznych San Gluhano uda 81~ w sler- l ..' . ., .• j Odo~odzą do Kalisza; o godz. 7.55, 12.20, 5.20. 6.26; 
plliu do Marysobadu na konferencyę z hr. 1\eren- . wprost IstlllelllU przymierza. ~utitrya.ckQ.memlec- 1 do Waraz.wy: o godZinie 10.52, 12.11, 5,łO. 
thalem, poczem obaj ministrowie wljadą do oesa- . kiego. Z tego kauclerz zdaje sobIe doskonale Przyohodzą z Kalftza: o godzinie 10.44., 11.57, 5.25. 
rza do Ischlu. . i spraw~. Artylmt ten zasluguje na uwagę ze wzglę- 9.35; z Warszawy o g. 12,10. 5.9, 6.18. 

Monaohium, 24 lipca. (Wt) "Mt1nch. N. Naph- du na dotychcza/lowe niej)l'zyj!lzne stanawislw Kolej obt(}odow~. 
~iehten" donoszą., że kl. Jerzy grecki upatrzony . gazety do lO'l'es~yi polskiej. Odchodzi ze stacyl Łódź-hUska do Słotwin o godZ. 
Jest nA. następcę tronu w ~onako. . Berlin 25 lipca. (WI.) "Berliner Tageblatt" 6.20, ze Slotwln do st. Łódź-kaliska przychodzi 8.55, 

Konstantynopol, 24 11 pea. (Wł.) Z J II.llJny .. ' , . t ' tl' . Odchodzi ze st. ł,ódź~kallBka do Koluszek 10.51, pn;ych. 
donoszą: Prz,YIVódpa. komitetu młodotureckiego dO~OSI, z~ :,e wrzesnlU nas ~.pl spo (ame ros!J ~ 1 z Kolusztlk do st. Łódź-kaliska o god~. 7.4.6. 
w Filipiadzie zostal zamordowany przez grek(lw _ skI ego Diii!! ... tra spraw zagr:l.111c ;my(lh~ Izwolskte- l 
z zemsty za bojkot towarów greckich. gOJ z niemieckim ministrem spraw zagra.nieznyob. \ -
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PotJ.'zeibni są zaraz na stale 

Kotlarz żelazny oraz .~ ~~=."~ 
Tylko samodzielni rzemieślnicy mogą się zgłaszać: 
Pańs~ull Ni 74, od godz. 7 do 8-ej wiecz. i w niedZiel ę 
od n-ei do l-ej. 2742-3-3 

dla fabrykacyi wyrobów cementowych. 
Maszyny do wyrobL1 cegieł cemen

towych. Maszyny do wyrobu dach6-
wek cementowych. Maszyny do W";I

roEna próżnych bloków cementowych. 
NOWOŚĆ: MASZYNA KOMBUIACYJIIIA 

wyrobu cegGeł, dachówek, rur dreno
wych, płyt - jedcu! maszyną. ===== 

. FRBRYKl\ ftl\SZYN 
Gaspary i S-ka, Markransłaedt (Saksonia). 

SZJJ
II ę gustownie i tanio w pracowni damskich Sklepik kolonIalny do lIprzeda

. ubiorów APOLONIIHAUZER, nlll. Władzlmieraka ~ 17, na
przeciwko fabryki. 4721-1 

KONSTANTYNOWSKA .Ni 50. =-==::::= Sznekowa f"lSZDllda w Qobrylll 
______ ....;;.2.;.7!l;..;0;..;3.;.... ___ łifiiIF" ___ ....;;.p..;;,l'.:;.zv;.:i,.:m:.;:u:..:' e::....:.8;.;olę:....::;uc:;;z~e.:;.n i:.:;;c~e.~..;:_=:.ł daole jest zaral clo sprzeda-

Dra lewkowicz 
Specyalista chorób skórnych 

i weneryczllych 

Wyje[~ał zagrani[u. lar 

D wa pokoje z kuchnIą zr.raz 
, do wynl\j~cla. Przędzalniana 
I nr. 56 w sklepie wędlin 

4661.-3.-2 

nia. m. Polna oM 16 m· 8. 
~723-3-t 

Stowllrzyszenle sług przenIesIo-
ne z ul. Nawrot na CegIelnIa

na, nr- ł. 4732-2-1 
: DO ślusarni potrzebnI termlutt- SluCbllCz Szkoly Wawelberga l 

torzv. Dłllga 75. 4708-3-2 Rotwanda udziela korepet~cyl. 
Dnia 29 lipca odbędzie się przygotowuje do szkół. Przejazd 

sprzedaż z llcytacyl koni .Ii 82. Uferty uprasza składać 
t wierzchowych I do zaprzęgu. w AdmlnlstrMyl "ROZWojU" pod 
, Kolywańslti pulk, Składowa 42, ~Mlclak~. 4199-6-1 

4734-1 SZafA l parA łóżek anglelsluego 
Gramofon Olbrzymi, 40 plyt, fasonu do sprzedania za pól 

sprzetlam za bezc~n. Pańska ceny. Wolborska ł2, m. 4.. 
wJjecba.f.. ' :M 93-26. 4727Ś3pl 4686-3,-2 

Wróci 'IV połowie sIerpnia. t Gt'lInd Kllwlarnla, Benedykta 18 Sklep kolonlalno-dy.tryNtcYlny 

Dr. M, PaDierny 
________ ....;2:.;7.::;6;.;.4..;·1".;..,-..:;;2 : obiad~y::~~Od~~::I~ne pol 3~dk~~ rO~y~rULs~~~~~~~ ~rwo4~~~o; 

j kolaCJO od 25 kop. Codziennis 

Dr. Eelikf' flrU."I",,·,"I'Z świeże flakI. 4667-3-3 S· lusarski czeladnik zdolny po-
C ! ~ t.\R. Ił !!:iW " trzebn,. Dlu~a 75. 4733 -lH 

Choroby skórne i weneryczno J en do sprzedania oHcyna mu-
l rowana w Nowych Chojnach: Tapicer przyjmuje robotę no· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ; Awdl"zeja 13. l ulica Til3zyńska nr. 96 wprost wych I oraz reperacJę mebli ~ Przyjmuje od od 4 - 8 po pol. cment"rza. Wiadomość u wlaśe i- po domr.ch prywatnyoh. Wldzew-
~ W niedziele i święta od g . 10-1. \ (Jjela. 4664-3-3 ska 163 m. -lI. 4720-2-1 

Sensacyjna nowość! Zamiast złotego j __________ .::;5..;;,07.:.-..;0. t J e3~ do sprzedania za 1800 rb. Wanna do sprzed"ilia. Szkolna 
zegarka, koszt. 200 rb., proponujemy zegarek l D H ' półtorej morgi ziemi ob9ian~j nr. 26, III pl?tro. 4715-3'1 
"SecesJa" 1ason. i wytworn.nieastęp·zlotemu f r Szułw@cher b ó Zeg.tenl'estb.1l1aski,grub.rublasrebr.znrawdz. ~ •• UU7il. .! z za. udowanlaml i og lnem P!\- 7 powodu zmiany In~ere3U Jest 

.. y , stwiskiaru. WladomQść Aleksan~ · (- do sprzeQanla sklep BPO~Ywczy 
amer. nowo złota; nie traci nigdy swego plet'1.\lot. l choroby weneryczne i skórna drów pod Łodzią, ul. K.onstanty ' I rxe.źnlezy w dobrym . puukcle. 
wyglądu, z \t>yciśn.oryg.rysunkami "kwiat6w" I nowska HI 506 4680-2-2 Tygodniewy tal'g do 400 rubU. 
(p. rys.). Zegarek .Secesya" odznacza się ., ma.rot 2. W d ś' 11 K ó'k \I. 

nadzw"cza.'n" ścisłości" i wytwor.artyst. wykon., j' . J d 1 i d 6 Jest do sprzedania. dom z ogro· la oma c u ca r. ą ... 11, J'" . h .. k l przy]mu e o 8-10 I, l) -8· i dem w Nowych Cho)·n."h. Wia. mieB~kania 18. ł614s3p3 
chód na kamientac , na ręca s ę raz na 40 g. Po poz., panie od 5-6. W n16- f "" 
Cena zeg. otwartego rb. 3.75, 2 zeg. rb. 7.00 . • dziele i świeta. od 8-1 r. 637r dorność ul. Ru.tchll. Jł 9 u Zló!· Z pokoje Da biuro lub ln~eres 
Zeg. kryty z 3 masywno kopertami - rb. 4.75. ... :. kowskiego, przy leczulcr Krllu- do wynajęeia. PI'3trkowska 
Taki sam damski zeg. rb. 4.75, kryty rb. 5.75. l Akad emia inżynie .... ka ~ zelrO Cena 3400. ł675- 3-2 nr 117 m 2. 471!;l-~-1 
Bezpłatnie dołącz. wytwor. ł6ńcuch z nO\17. 'IV Wisool\rze nad morzem Baltyc· l M lody cz1oWiell:, energiczny l ZagUbione dokum.lIlt~. 
złota z breI. i zamsz. woreczkiem dozabezp.zeg. klam.-Kursy mechaniczne I Inży· I umiejący czytnć I pisae po 

Wysył. zegar. wyregulowane do minuty, z gwaranc. 61etn., za zalicz. , nierów komunlkll.Cyi, elektrotech- . polsku i po rosyjsku, pOszu :"ule DOWÓd 1łI 137889 OddzIalu 2.go 
poczt. i bez zadatku. l\dres: Skład zegarków TMwa "Universal", nlczne I architektoniczne. Przy l Jakiegokolwiek zajęcia. Oferty Lódzldego Wilrsz, A~c. Tow. 
Warszawa, Chłodna Nil 22-80. 1954-5 wstąpieniu wymagana znajomość , w Adm. "Rozwoju" pod W. S. Pożyczkowego (Piotrkowska 69) 

kursu fi klas glmnazyum albo od· I 4726-3-1 ukradziono. Zastrteżenie zrobio-

Grysluwlzna 
do sprzedaniu - Odległy o 3 wiorsty od mjas~eczka Zelowa, zlożony 
li miyua wodnego, 60 morgów zIemi orne i, 20 morgów do.b, ej ła,ld 
l 18 morgów lasu - wszystko VI jodnem miejsou, bardlo odpowie
dnie ne. letnie mieszkania. WIadomiIść u właściciela na mIejscu. 

2620-10-5 

I Tow. A~c. Rmżni Min j~Kic~ w RO~Ji 
_ Warsuwa, Krak. Prsedm. 5, 

I zawiada.mia o otwarciu z dniem 1 ym lipca r. b. 
pierwszej w kraiu fabry ki wlosienia tapicerskiego. 

Sprzedaż w każdej ilości. 26U'40'3 

pOWladaill,ca temu kursowi znajo - i M aazy»a Singera zupalnie no- ne. 4()78-3-2 
mość przedmiotów. Akademla.daje l wa jest natychmiast do sprze- F T k hl' k: 
Prawo nft, odroczenie służby wOJ' . rllUCl8zek f.!:as a ZagUOl A ar· 
k . N " ót t dania.. Benedykta Ni 34 m. 9· tę od paszportu, wydan~ z fa-

s OW8). aJ lU' szy ermln wy- ! 4717-1 bryki C, .[<'renkla 470ł-3-2 
kaztal'leola, 2797 -·-2 ' .. 

M !lsz)'llvSlngerauzywo.nespr4,8 ' 711gil.lęb kIlrta od paszportu na 
Poszukuje się od l -go Ilerpn/a l dam tanio. AJek.a'bd.ryjsk.. "-imię Jana WawukowJeza, "y" 

kuohar!d, l Ni 3! rÓJ FranciszkańskIej. dana z fabl'ykl Leona PUchata. 
umiejącej do brze I slIlMzal$ goto - ! 46~9-5Sp'l 4707-3-2 
W
k 

IlĆ; śWdiaddeĆtl~!'fI. wyma.gnlne, Ty.l. I O loanetry 2 k\Vituą0e, duże, do ZU.gIUl\l kwl\ 011 paszportu na 
• o kan y a 0.\ ze wsi mogą SIę ! sprzedania o\ra'~Y l nle. .Piotr ~ imię Emmy Wudal. wydany 
{ zgłaszać OBobls'e prz edJ t.1W lenłe I kowska 17, teatr lIuslon, 47062'2 z [abrykl Józefa R1ehtera, 

l konieczne . Z~rza,d dóbr Lućmierz t h 4699-3-2 
pod Zgierzem. 2802 ·3-1 l potrzebll l c~eladzte i dwa) c lop 

I j cy do ś l usarni. Ul. Zr.wadzka Z&Rlną! p6SZpOI·t, wydany z gm. 
Potrzebn. młuda InteligentnA I ~ 53, E. Schulz. 47240-1 Radogoszc~ na lmie Józefr 

l· osoba, polka, zna j ~el\ za.!· ęcła ire- J Urbańskiej. 46~7 ·-3-2 ... potrzebne dzlewc~yny do cu-
. blowskie, na przychodnią - na ; kieruJ. Rozwadowskll 6. 4712 zaglnąl paszport, wydaDy prze, 

l cały dz i eń, do dwojga tizieel w l komisarza ił go cJrkuru miasta 
wieku lat 4 ch I 6 lu. Zglaszać po~u;eblle dZiewczęta do wyro · Warszawy na Imię Chalm,. Płll~ 

l się na Plotrko"'5lr~ ~ 191, do I' bu gilz, Gllński, Mlkołajewska cera. 4716-3-1 
nr. 34 4729 -1 

}j': ~ok1iora W. Schoenatcha, między I' Zaglna,l kWIt od paszportu na 
2:·ą a 6-ą. Swiadectwa poża,dane. ! po~rz6bue 81\ zdolne panny I Imię Józefa Szopa, wydany 11 '.1806-3-1 uezenice do szycia. Wólczr.ń - z fabryki Bennlchl\. 4732-1 

l . l ska 43. sklep. 4725 ,-1 
------------------------- I Pięć morgów I p \ b d h t Zaginął paszpor~ na Imię Wla-
Poszukuje się ogrodzonej ziemi, pr'y mle~cle l' o Ć::lel~Lft::z:~~c: m 04, ~::: . dysławlI Porady z gminy Dal-

Sieradzu, wprost dworca kolaja - 1 ter_ 47110-2-1 k.ów, pow. łęCZYCkiego. 4705-3-2 

młodego człowlleka wago, przy sz04lle, J'est w kaŻdej zagIfI~l naszport na imię FraJl~ 
h 'Ił d d' C O pok.Ó j umeblowally, osobne wej - ... ... 

, C WI o Bprze BlłJa , ena 2, Ol) " ście. .Mlkolajewska 25, pierw- ciszkl Warszaws\(lej. wydany 

,. rb. Bliższych wlr.domości udzial! , sze" f"tro, mieszkania 4. 4683'22 z gmny Grabki, gub. kielecklei. 
obznajmionego z czynnościami kolejowemi. Oferty adr eso- Leon Skrzypinski w Sieradzu. I " 'ł ł701-3-2 
wać: Łódź. skrzynka pocztowa ]\!t 308. 2788-2-1 ' /lub. kaliska. 2792-~-1 ! piWitH'nlll z obiadami urAZ do zaginął pl\8zpon na 1001\1 R,,-
.....;.----...;...--..::.--,;...---...... --------.;;;..;.;;.;...,;;..;;. J Z ! ~pj;Ząde.ula. Ulica Ludwlld 1a1ił Wojtc:ak, wydauy ze 

Z d D . Z' I · W W· d l' t dniem 22 lipca. Inkasent kan .. , (L11Izy) ~ -49., 4681-3 ~ Zgierza ł702-3-2 arza MfOgl ft aZnSj a!l'sz 18 oru stróżów noen"eb. l p .. h 
.. j 'g ~.-. l l I oSiulttrJę IjZyCl11 w GomM .. 'Zaginął paszpDrt na ImIę Mau-

oglasza, iż na mocy 84-go artykułu Ogólnej Ustawy dróg zosra; !:O~io~lb~:k':l~o~!nla l . pryw .. ~nych. UJ: mU!?a Ji 148 rJeego Welcm"na. wydany 
Z
·el., na stacyl' toworuwe.l' Łód'ź-Kaliska, w dni'u 14 (27) t Iii: d wladomosó u strÓza. 4692-2-2 przez komisarIa 3 cyrkułu mla-

... , ty o 2i po pis&m: l" potrzebni zdolni agenci -inka· sta Warszawy. 4695-3-2 
czerwca 1910 r., o godzmie lO-ej zrana, odbędzie się i LI PS KI s~ w~;7e8_3. 2 ' Banel. Z. Blalobrzeski i S-kil, Zagin~l: pMzpor' na imię łgna. 
sprzedaż z licytacyj. partyi drzewa opalowego wagi 580 pud. '. ! Spacerowa 4,0, od ó-8-oj wle- eego Kalkowsklego, wydany, 
z przesyłki wysIanej przez S. Wielowiejskirgo na okaziciela . i czorem . 4688-2-2 magistratu mlaata Oz:orkowa. 
ze stacyi Nieklań do Łod~i-Kal. za frachtem MI 25458, ob~ DROBNE OGŁOSZENIA. ! potrzebny cb.łop.łee z kllucyą do 4698-3-2 
ciążonej zal Iczeniem na sumę 34 rb. Biedny chorowtLy wdOWIec, cbcąc l bufetu. Glówna 1ł l, Teatr ZlIgubtono paup"rt na Imię Ja-

O '1' t" l' t . d 'd' d si A lecz"ó w szplta.lu praonie Oaza. 4691-3-2 na Sobczaka, wydany z gmIny 
l e W pIerwszym ermlDle ley acya nIe OJ Złe o ... J '" petr"ahnJ czeladnik: szewcki nl\ Radnaoszcz, '654 -3-3 k tk t6 t . . d' 16 (29) oddac na własnoSc troje dzieci, ~ " "po 'lo 

S U u, pow rny ęrmlU naznacza SH~ w nm pozostałych bez sposobu do ży- różne roboty. Ul Konstanty Zaglnąl paszport, wydany z gm. 
lipca 1910 r, o lO -el zrana. 2794-1 cia. Ulica Mlynsrska MI 41 mie' nowska nr, 63 m, 34: 4710·-3'2 BlaszkI, pow. ka\lsldego, na 

1
\ szkania 15, 4629-3-3 l potrzebny czeladnIk slusarskt. Imię Juliana B~growsklego. 

Biuro Glównej fi gentury Chloplec lat a-iti potrzebuy l Piotrkowska )i 92. 4660-3-2 ł653-B-3 l G do dentysty nIltychmiast. - . potrzebny podręczny do krawca Z afln'li ~aazport, wydany z gm, 

MOSKIEWSKIEGO TOWARZYSTWA ~ Dló:;:c:~~koweJ n!\Uk12!,:2:;;e
1 I p~I:J01:!ge~:::a:~ 6dO !~~~fę~ ~ub. :1~~~:~:8ki:j~W~a ~~~:k::(~. 

U~ 
· , ~ O· l ci wYll1dę na wieś lub do 0- cia, osobne wejście. Andrzeja 7 Skroblsv,a. 4662-3-3 p ~1~Dl1 ~ c'lpn O [Dla l' ~7mag:n~a ~a~~~~ sk~~:'~~~z'U:: I mpo !!ie~:~~:!~:k;;ZY b::::I~!;;: Z~:;ę16z!;:~~~:O:::f!go:,t'!v~~ U U LU komendMye p08itldam Oferty I małżeństwie dla Inteligentne · dana z fabryki GUc:enszteina. 

I W adm . .. ~Rozwoju" pod "Stani- I go mężczyzny do wynajęCia za- 4659-3-3 
. d' . b' d . Ch l j slRw S . 4:669 - 3ps2 j raz. Przejazd 12 mleszk. 14.. zaginęła karta od pllszportu, 

znaJ Uje SIę o eCllle w omu lllzymera e - j Do wynajęcia plel{arm!\. Ale- \ łl03-4-J wydana przez pollcmajatr. m. 
mińskiego przy u 1i&y Dz~elnej ~ 31 - Te-, l{sand'owska )& 26. 469632 , Ruwer w dobrym staute z wol, t"dzi na Imię Mar,anny Kara-

Do wynajęcIa kazuel cllwlli 2 nem kołem sprzedam za 35 rb siak. 4670-3-3 
Welon Nr. 249. '! k duże pokoje z kuehnla" bal- i,' oraz mauynę do szycia słupkową zaglna,ł pfl.uport, wydany z gm. 

l. Eckersdorf. - onem, na I piętrze, za 20 rubJl , pięknie szvjąclP, za 30 rb. Ogro- Raduszewlee, gub kaliskiej, 
miesięcznIe WIl\domClsć nl\ mleJ- , dowa )& 28 'leń 3 m. 19. na Iml" Walentyny Lamol'sklej 

2762 scu, ul. LU1ZX 19. ~722-2cl '713-2-1 j663-3-3 



16 161. 

Maj2łtek 9-wł6kow, 
przy badającej si~ szosie w cato" 
ścl lab częściowo, w tern lilki :; 
włóki, lasa 20 morgów, staw za" 
ryblony 30 morgów i zabadowa .. 
nla gospodarskie do sprzedania. 
Wiadomość na miejsca: Gieczno, 
przez Ozorków, Grzegorz Frysz .. 
kat 2688--3--2 

Pizwaczki~ 

ltoZWOJ. - Poniedziałek, dnia t5 lipea 1910 r. T 

Zarząd drogi ,żel. Fabryczno-Łódzkiej 
niniejsze m zawiadamia. wysylających ładunki, źe na stacyi ' 384429 cukierki, Pozner, zaliczenie 19 rb. 80 kop.; War. 
towarowej Łódź-Fabryczna w dniu 3/16 sierpnia 19LO roku, i szawa m. Nad. 381395 lustra, Lilienreld, zaliczenie 43 rb. 
o godzinie 10 rano, na. zasadzie §§. 40 i 90 Ogólnej Ustawy ; 60 kop.; Warszawa m. Nad. 375872 wino winogronowe, 
rosyjskich dróg ~elaznych, będl} sprzedane z glośnej licyta- : Wald i S ka, zaliczenie 24 rb. 75 kop.; Warszawa m. Nad. 
cyi niewykupione przez odbiorców towary, przybyle w m. : 386349 okucia do drzwi i okien, Br. Lubettl. zaliczenie 284 
styczniu, lutym i marcu za frachtami: Szawle L. Rom. rb. 42 kop.; Juzowo Jek. 11788 surowieo, Noworosyjskie 
89046 wyroby ręlwdzielnicze, Fryuman i Judelowicz dla T-wo; Letniki R. Wf. 2949 odpadki lniane, Je::{or. W. Or· 

do BIJcia fartuehów. Frydmana i Littaueraj Białystok PÓl. Z. 250807 odpadki low; Trytuznaja Jek. 23969 wyroby rękodz., Kur. cki dla 
L. Raicbert. Wólczańska Jł 68. wefnlane, M. Gotlib; Białystok P6l. Z. 250806 odpadki I Drabkina; Nikopoi Jek. 4374 towar galanteryjny, J Pinkusj 

f welniane, M. Gotlibj Bialystok Pół. Z. 25446Z, 256199,' NiezTobnaja Wlk, 26083 ocet wlnny, Szypowatow; ').,'onburg 
Adwokat Przy.ięgl, 256301, 256302, 256303 i 256305 wyroby tabaczne, l. Ja- . Taszk. 106317 próbki manufaktury, M Howryńi !:3ara.tów 

M. KarWaelen'skle nowski; Witebsk R. Or. 103837 tkanina welniana, T-wo! tow. R- Ur. 162215 wyroby wełniane, Naczelnik stacyi dla 
B. Sznejersohn i Synowie; Ligat PÓł. Z. 14760 papier do l B-ci Samet; Tambow R. Ur. 81975 wyroby rękodzielnicze. 
pisania, T-wo Ryskich fabryk papieru; Fellia Pod. linia ' Dom Handlowy "Manufakturne Towarzystwo"; Groznyj przeniósł swoją kancelaryę na 

ulIolI! Piotrkowelul .M IJ, 
(róg Andrzeia). 2648 (j 

Potrzebny furman 
dQ rozwożenia wódek. 

Dystylarnia 1 Skład Win 
F. lIayer, Gł6wna 59. 

2726-3-2 

Zakład Malarski 

~ir&liI~ki i R,~nWBki 
uL Koftetant,no •• ka oM 10 

i ul. św. Anny Mi 10. 
Przyjmuje wszelkie roboty 2656 

37728 wyroby rękodzielnicze, A. Ol'mison; Libawa L. Rom. I Wlk. 42403 towar wełniany, Naczelnik stacyi dla Hilbnera; 
84153 kakao, Klok i Meyer; Dźwińsk tow. Pól. z. 134087 Debalcewo Jek. 4284 pończochy bawełniane, G. #:Iznejder; 
wyroby rękodzielnicze, Szlachter i Koblencr zaliczenie 50 k.; I Niewinomyskaja Wlk. 8902 wyroby rękodzielnicze, Rybki n, 
Dźwińsk tow. Pól. Z. 138084 wyroby rękodzielnicze, M. D. ! zalic~enie 11 rb. 65 kop.; Donska P?l. W. 2881. wyroby 
Todes. zaliczenie 26 rb. g2 kop; Dźwińsk tow. PÓl. Z. welnlane, W. S. <!zerkasow dl~ ,B. Ffledmana: Selt,ler ~ol. 
134977 towar wełniany, Naczelnik stacyi dla B. Fajnberga; 649 wyroby welmane, Br. MlsIro'wy dlaG. B. Drabkma; 
Roslawl R. Ort 62218 towar wełniany. Naczelnik stacyi dla! Rostów Jekat. 47200 części lóżek drewnianych, Br. Kawes 
l. WajlaIl,dta; Oranienbaum Pól. Z. 9233 wyroby rękodz., I dla Klobuszewskiego, zaliczenie 9 rb. 65 kop.; ,Apo stoIowo 
N. Iwanow; Mohilów n/D R. Or. 48649 wyroby rękodziel- t Jek 1152 wyroby rękodzielnicze, P. Fiedzko dla N. Szu
nicze, Król, zaliczenie 45 kop.; Bial"ystok Pol. Z. 260723 I stera; Hasaw-Jurt W Ak. 13178 wyroby rękodzielnicze, Szu
kołdry, G. Wigodska; Wilno tow. Pól. Z. 641207 plusz, l bajew; Jekaterynoslaw Jekat. 7948 pończochy, Jekat. Cen
O Szabsels, zaliozenie 3 rb. 09 kop.; Szczygry M. K. W. l' tralny skład dla Lubranickiego; Ryga tow. R. Or. 62348 
615 towar welniany, Bolyczew dla M. Kanela, P. Kaufmana wyroby welniane, Jakób Zauske; Liwny M. K. W. 19763 
i S.ka; Kaszyn M. W. R. 23020 wyroby rękodzielnicze, I wyroby welniane, Nazarow dla 1. L. Fiszmana; Bielitl' K. 
Sołowiew; Czychaczewo M. W. R. 7075 wyroby wełniane, K. Nordb.-Granica W. 100939 odpadki welny, Moryc Lebel 
T. Andrejew; Bogorodsk M. N. 12904 towar welnjany, dla Rudolfa Batbelta; Berlin Sch/Bhf. 8 wyroby gipsowa; 
SmirllOWj Borysów M. Brz. 1922 kopyta drewniane do Berliner Speditenr Veroin dla Berlinera; Moabit BerI. 

Potrzebna zaraz obuwia, S. Gatowska, zl\liczenie· 32 rb.; Moskwa·Butyr Pół. Ringb. 9/938 zamki 2elazne, S. li. MoUenhauar i S-b dla panienka 1451 worki stare, L. S. Altszuler; Moskwa m. M. K. W. R. Meyeraj Hohenelbe O. N. W. B. 1/912 wata hygrosko
do mleczarni. PlerW8zeństwo ma- 147652 wyroby rękodzielnicze, Lesiuk; Malin Pol. Z. 23106 pijna, Hartman i Kleining dla. F. Knapskiego; Kliagenthal 
j~ obznajmione w tym fachu l wIr.· części mebli giętych, Sz. Rabinowicz, zaliczenie 310 rb. 85 K. S. Stacetz BhC 12/1 harmonijki, F. A. Ranner dla Less
daJ~ee językiem niemieckim. Willo' kop.; Zwienigorodka PÓl. Z. 19184 wyroby rękodzielnicze, mana; Warszawa W. 93015 książki drukowa.ne. G. Sieradl-' 
domość: Przejazd 52, w m~~cz~rn~ B. Biaiik dla Hersza Gaberaj Krzemieniec Pol. Z. 25223 ki; Warszawa W. 93047 towar cukierniezJ. Pozner, zali': 
________ 2~7_-_-_ wyroby rękodzielnicze, M. Rojt, laliMenie 75 kop.; ROWllO czenie 36 rb. 80 kop.; Warszawa W. 93112 wyrobyelek· 

Od BO 'at egzystujący kantor Pot Z. 58293 proszek mydlany, Sz. Bryk; Żorawlewka tryczne, "Prometeusz", zaliozenie 45 rb. 08 kop.; Warsu.-
rekomedacyjny C A" Pol. Z 4338 wyroby rękodzielnicze, C. Bl usztokj Odesa m. wa 85303 sta.re gazety, Metzl dla ZYIo Bosentha1&; WM-, 

,,~ P. Z. 46140 pończochy, P. l. Cykierman; Odesa tow. Pol. szawa W. 93885 zabawki, Ceatner dla S. l?lyrawi, zalicze-~ 
przenieSIOny został z p~d Nil _6 Z. 454:742 wino ruskie, A. Gałajczuk, zaliczenie 38 rb. 50 nie 27 rb. 78 kop,; Warszawa W. W. 94649 wyroby pa-
pod Nil 3 przy ulicy DZlelfteJ. k . Od t P lo Z 44502' 3' 1 • C E B t' H P' li" 118 b 73 k • Al "-Kantor poleca r6żn<l służbę op'. esa. OWo o!.. WInO rusine, . . ra· pleroWe, . rowlzOr, z~ ~z~nle r • OP't e~a.n·, 
tylko z dobremi rekomendacya .. kowsln; Brallow P. Z. 6223 plusz, N. Manzon; Hoszcze- dr6w W. W. 26447 kSl,zkl drukowane, M. Go I denberg, 
mi. 2700-6-~ wato, Pot Pod. linia 4933 wyroby rękodzielnicze, Sz. Ka- i S-ka, zaliczenie 5 rb. 81 kop.; Petersburg Pól. Z. 39764:' 

gan; Niemiro.w Pod. linia 15869 wyroby rękodzielnicze, N. książki drukowane, M. Woll, zaliczenie 95 rb. 50 kop.; Pę-- . 
Bernsztein; Zytomierz Pod. linia 11621 towar sukienny, tersburg Pól. Zach. 38095 książki drukowane, Izaak HM·' 
E. Feldmau; Żytomierz Pod: linia 11956 krzesełka i tabn- kin; Petersburg Pól. Z. 34393 dzie.nniki, GłóWlly kantor 
r~ty, A. Abramson; Bor.odzlanka J::>od. Z. 5071 towar we~- gazety "Birźewyja Wiedomosti" dla Gembalskiego; Peten;
many, ,P. KO,r~sztyszewsl{~; P~uszkow W. W. 28878 olówkl, I borg PÓl. Zach. 43128 gazety, Biuro EkllpEtd. dla M. E. 
St. Ma.Jews]n l. S-kar z~llCrzel11e 190 ~b,; .Noworadomsk W. 1 Bamasza; Petersburg Pół. Zach. 44078 książki drukowa-
66723 meble gIęte, B·cla Thonet, za.llczenie 51 rb. 70 kop.; ne, Meks; Petersbnrg Pół. Z. 715 i 1530 ksiątki drulco
Zawiercie W. 84329 kapelusze stare, Hojtos, zaliczenie 52 wane, kantor O. l. Bunimowicza; Pustoszka M. W. R. 
rb. 25 kop.; Będzin W. 44059 rzeczy domowe, Miszkiewicz; 11284 chustki wełniane, S. M. Hejsiu; Wołga M. W. R. 
Wardzawa W. 314118 sk"zynki i szafId drewniane, 11. Ro- 2074 bagaż, Naczelnik stacyi dla B. E. Szwarca; Rostów 
senblulli Warszawa W. 315.059 obcinki nowe sukienne, nad Donem P. W. 968392 draki, rr·wo AsIanowa i S-ka; 
A ,Balzam; T rszawa W. 315780 obioia papierowe, Daj. Nahoj R. Ur. 513 towar wełniany, Gerstnęr dla. B. Waksa., 
tlich~ War Za, a W. 316396 koniak i wino zagraniczne, I' Rostów Wlk. 47464 dzienniki, Kantor dziennika • Izra.el 
]\f ton i " ka, a1\Uezenie 27 rb. 95 kop.; Warszawa W. W. moja sława"; Moskwa M. Brz. 2369 i 2108 dzienniki, Kan- ' 
317627 mlltl:ry ly ~iEl' fi, Sz. Prowizor, zaliczenie 83 rb. ! tor dziennll,a .Żenskoje Diero"; Moskwa M. Brz. 12946 

Mieszkaraie 
do wynajęcia od 1 (14) pa:tdzier .. 
nika, Wólczańska Nil 159. 6 poko .. 
Ó\\' z kachnią na II .. ern piętrze 
z wszelkiemi wygodami, oś\\)letle~ 
nie gazowe. Wiadomość a rządcy 
od 1-2. 2670-lł-l 

Dr. Leyberg 
b, długoletullekarz klinik: Wiedeń
skleh ordynuje jako specJa.ł. cbor,!; 
Weneryozn ch, płCi yeb i lkórnyo 
codz' nnl 8-1Zi 5-8; Pilni 12-1. 
Nled 18'0 I wlętl!. tylko przed obio. · 
dem. Kr6tk". 1.4S9r 
--_.~------

Dr A GRO GLIK 75 kop.; Warszaw . 317697 mydło tualetowe, T-wo : obrazki lubiankowe, Księgarnia Dunlllowa; Kij6w l. PoJ, 
• • Fornaryna, zalicz6nl'e 5ó l'b. 5 kop.; Warszawa W. 317848 ' Z. 340945 książki drukowane, Wydawnictwo .. Kunstferlag", 

mieszka obecnie Zpchodnia &8 materyaly piśmienna, Sz. l!r"w or, za.liczanie 87 rb. 25 k..; I zaliczenie 8 rb. 69 kop.; Kij6w 1 tow. P. Z, 146018 towar 
przy ul. Zielonej. Warszawa. W;' 320257 drZWi i do Vi eów surowcowe. l sukienny, M. Michelew; Ryga I R.Or. 149404 kSiążki dru-

~~:::!y ~~~~~;o;::8Ó:a (U~~':.~~: Gliksberg, zaiic:t:snie .ld rb. 2 kOr \ arszawa W. 323492 kowane, Jurjewiczj zaliczenie 18 rb. 11 kop.; Iwanowo. 
elektrolizy), wen.ryozne I dróg 110 323493 wyrQ:h1'. metalowe, Mel'tz, z licz !lie 145 rb. i 108 Wozniesiensk st. m. Pól. 1262 Łódź. miasto, chustki wet
CZOWYIIII. Puyjmuje 81/,-111

/, r. rb. 45 kop.;~ Warszawa \ '. 324011 yroby rękodzielnicze, lniane, A. 1. Łapotników dla M. Goldberga. i S·ka, zalicza. 
16-8 wleez.; l,aJlle 6-6 wiecz B. Kabakj Warszawa W. ił 4715 i 32 117 towar koloniał- nie 2 rb. 38 kop.; Witebsk R. Or. 104670 skrawki sukien· 
~ :ie~:~e;~ I wl~ta od g~t:4-~ ny, Pozner, zaliczeni6 57 rb. 35 10. i 38 rb. 75 kop.; ne, M. Morszanski; Saratów m. R. Ut'. 14721 wyroby slo

Warszawa W. 325881 Ji ohoro, Wic der SI sau, zalicze· I miane, Abramów i Kremer dla Kustowa, Warszawa W. 
nie 16 rb. 61 kop.; W .... l'.lzawa W. 327597 r,kierlti, W. So- I 318254 skrawki bawelniaue, M. Balsa.m; Ł6dg-Fllobr,-Kolu
bolewaki, I/;al. 71 rb. 90 k.; Warszawa V. W. 28559 i 328560 szkl Ł, F. 88096 gwoździe żelazne, L. 1. Borkow~lti; Na 8~, 
wyroby rękodzielnicze, A. Podlisze\;. ki; j trt.ąb Nad. I' Ł6dź-Karolew w dniu 9 (22) sierpnia 1910 r' l o god70inia 
30473 kamień-piaskowiec, H. l'enenbaull, z Il zen' e 11 rb. 3 ~j po pol.: Wierzbnik Nad. 28282 kamień piaskowiec, 

D!: I. Li pszyc 
choroby dzieci. 

PrSJjmuie odS-lO 1 od 4-6pp 35 kOR.; Wierzbnik Nad. 27986 smola qrzem;l1./ I Myśli- II Tenenbaum, zaliczenie 75 rb.; Na sta.cyi Łódź-Ohojny 
WSCHODNIA oM 45. 294 borski, zaliczenia 14 rb. 49 kop.; W' ~Ea Brz. Nad. w dniu 11 (24) sierpnia 1910 r., o godzinie a-ej południu: 

Specyallsta chorób skór
nych, włosów, wenerycz-
nych i dróg moczowycb 

Przyjmuję od godałny 8 - l-ei 
w poludnie I od 4 - 8 wleezorem; 
'Ił nte4~łele i śwIęta od 9 - 2 

w pot lł9r 
Dla · pań osobna poezeblnia' 

Dr. B. Rej t, 
uUca S ... dnia .NI 5. 

594465 gwoźdZie druciane, L. Romanus, Lach)wicze Pol. I Ma.rki Nad. 154,93 i 16078 smar do maszyn, W. S. Demboti 
16948 plótno wlościjańskie, Perelman; 'l'omlls~6w Nad Oprócz wyszc'zególnionych towarów, na staCJi Łódź-Fabr. 
54620 pończochy, Naczelnik stacyi dla M J) orfinkiela; będą sprzedawane w dniu 3 (16) Sierpnia. 1910 r., o godz. 
Tomasz6w Nad. 323662 szpulki papierowe, l' ·"pedycyr.. tow. I lO-ej rano: towary znal~zione b.ez d.owo~ó w, a mianowicie: 
dla Kr. C. Bigge; Warsza.wa m. Nad. 3844 .. 7 to 'lrolo- tapet~ . paplero\Ve, szpulki drewmane, pa~ler pakowr, becz~ł
nialny, Pozner, zaliczenie 22 rb. 10 kop.; W rs ~a m. ki prol.ne, kwas ootowy, tO \far apteczny I chusteozkI damskIe. 
Nad. a84423 cukierki, Pozner, zaliczenie 8 rb. 6 kop.; W razie, gdyby licytacya w dniaoll wyżej oznaozonyoh 
Warszawa m. Nad. 384422 cukierki, Pozner, zali czenI3 8 rb. ule doszła. do skutku, to powtórna ostateczna sprzedaż od-
15 kop.; Warszawa m. Nad. 382082 i 382083 przQdz wel- będzie się na st. Łódź-Fabryczna w dniach 4/17 i 6/18 
niana, T·wo Wzaje;nnego Kredytu, zaliczenie 600 rb. 570 sierpnia 1910 r., o godzinie 10 ra.no, a na. stacyi Łódź-Ka
rb.; Warszawa m. Nad. 377302 meble drewn.iane i s Ide I role w 10/23 sierpnia, o godz. 3·ej po południa i na stacyi 
laty do mebli, MIrel, zaliozenie 69 rb.; WarSlawa. m. I:{ad. Łódź-Chojny 12/25 sierpnia, o godz. a-ej po poludniu. 

2684-3-3 
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~~~~Y~~~i~~~;t ." 
~aszych Szanownych Odbiorcó w, że firma 
KAROL GEHLIG i S-b, po przyjacieIskiem I 
porozumieniu się z nami, przestała repre-
zentować naszą firmę, wobec czego wyłączną 
sprzedaż wyrobów naszej fabryki na. Łódź 
i okolice powierzyliśmy :firmie 

N. Cukierman, lódź 
i uprzejmie prosimy Sz. Klijentelę o laskawe 
zaszczycenie swam dotychczasowem zą.ufa
niem naszego obecnego przedstawiciela. 

Włoclawek, dnia 
15 lipca 1910 r. 

Z pOWllżanlem 

Włocł.waka Fabryka CJkoryi 

R. Bobne I S-ka. 

=s 

ŚWIATLOLECZNICZY i ROENTGENOWSKI GABINET 

!! s. I!IIdllilRINTORA 
Specyalność: Choroby skórne, włosów, weneryczne i moczopłciowe. . 

Krótka .NI 4. 
Leczenie promie nianli RGenłg<tna, światlem Fi_en. i k •• raewem 

(choroby skóry i wypadanie wlosów), prądami wyaokiego napięcia (świerzba, 
hemoroidy). - Elek tro liza (radykalne usuwanie szpecących włosów). - M.aaż 
wibr81c yjnJt i p!JIeumat,oZ~li' podfug prof. ZalJludowskiego (niemoc pIciowa). -
Kausty ka (usuwanie brodawek). - EndG", i C7stoskopia (oświetlanie organów 
moczopłciowych). - Elektryczne świetlne kąpiele i ge .. "ae powietrze. 

Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 pp. Dla pań osobna poczek.lni •• 

Powolują.c się na powyższe ogloszenie, 
mam zaszczyt zawiadomić moją Szanowną 
Klijentelę, że z dniem dzisiejszym obją.łem 
pr:z;edstawicie]stwo firmy 

145. Piołltkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145. 

Włocławska Fabryka Cykoryi 
R. Bohne i S-ka 

O[ńlnie znana I~cznica cborób z~bó" 
lekarza d-ty H. Pru ss. 

Lecżenie, plombowania i wyjęcie zębów bez bólu. 

42ro 

i będę usilnie starał się, aby szybką i gor
liwą. usługą usprawiedliwić zaufanie moich 
Szanownych Odbiorców. 

Z poważaniem 
R. Cukiel"man, 

Talef. 15-28. Południowa 29. 
Hurtowy skł:ad cukru i towarów kolonia.ln. 

Łódź, 15 lipca 1910 r. 2800-1 

!P2[Jalne laboratofYum łe[hni[lOe do wprawiania sztucznlch zębów. 
~ Speeyalnośe: plomby porcelanowe} plomby zIoła, zIoła 
~ korony, złote mosty (sztuczna ząby bez podniebienia). 

Reperacye i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU. 
==========.z::====================~============. Gabinet prywatny le~arza a-ty H. Pruss znajduje się przy lecznicy. 

t I kl
· II -k- IIF'Uwaga!! Ceny bardzo nizkie! Uwaga!! .... 

en ra na Inl a 

cborób z~bó, i iamy nstnuj Dr. 'H~.w!~~~i.~skl \\ ~ F~!!~!~E9a!~~L~:ek~ 
fi) łOdzI przv uL PlotrkOflJskleJ"9 86, tel. 1'·'9. Piottkowlka III 265210 l WACLAWA wp:a~~ei~ELSKIEGO 
rTaksa nadzwyczaj dóstępna dla wszystkich, KeRłlultac,a 
ibezpłatnie •• , •• anie zęba 15 kop. Plomba 
,35 kop. Sztuczn, ZIIb 65 kop. Prze .. óbka 
'i rep .... ."e .ztuczn,ah zębów 50 kop. Przy 
klinioe znajduje siO speoyalne laboratoryum do wyrobu 
[sztucznych ztbów. - Przyjmujl). tylko skończeni lekarze 
( dentyści. 5116dgo 

__________ 6 ; zawladamlll sIVolch odbiorców, za na Łódź.' okolice powIerzyłem 

. I sprzedaż wyrobów p. J. ICHuszkO"'1 KOJlst=t~';4"ka Dr. Jan Caderskl I przed sześciu laty, który j Dadal zajmuje sIę sprzedażą Innycb u-
b. asyst. kUn. nnlwer. warsz· I 

stępców na Łódź nla posiadam. •. Przedpełakl. 

rurgiczne i kobiece Sprostowanie. W.1'& 165 1 166 "RozwoJu' 
Akuazer7a. chopob,. chi. I - . . , 
przyjmaje do 10 r. 4,-6 po pol:. , w ogloszeniu o sprzedazy towarów na stacyi Dr. ZeL Fa
Ul. CegielniaDa 9 m.4. 2272 bryczno.Łódzkiej zaszły następujące omyłki: 

1) Wiersz 77 lam I wydrukowano: Warszawa Brz. 

'Dr H TRENKNER· { Dr. L. PRYBULSKI Dr 
• • . ' CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE· 

przeprowadzll się na I NERYC%NE I MOCZOPŁCIOWE I NIE· /I S b 
· b Na , 59'%4465, winno być 594465; 

C ~~naIC
' 2). Wiers~ i,4 l<lm II wydrukowano: Wolga )I. W. R. 

, 2047, Winno hyc: 2074. 
. 3) Wiersz 51 lam II po słowach Biuro Eksp"ć'dycyj-

DL R udo'·'ska n ł NOCE PŁCIOWE. OZłiJ W g 9 Ul. Południowa M 2. 
I . t T l 41 ... "'OL 10 O I PHl'JmuJ~ od godz. 8-1 r. l 04 ,-8 W., -sze PUł ro. e • • ~. - 1 panie od 5-8 po pol. 1420-1'-
) ! 

D L KLACZKI N I SpeC7allGta chorób wło .. 
i r. . t s6w. skó.,nyc.h (piegi I prysz· 

eze na twarzy) • wen.r~cz-
K~nstantynow8ka 11. n,.ch (syphilis) 

S.,phiha, ak6rne, ._ner •• 
ehorob~ dróg ... oozow~ch. Dp. s. SZglTKIRD 
Przyjm. od g-l rano I od 5-8 w.. SREDNIA n 2. 
dl~ dam od 4-5. W niedziele I Leezenie elektryczności", masa-
śWIęta tylko do 1 rano- 746·r żem I kosmetyczne. 

D d ARO
RSOII PrzyjmuJe od 8 do 2-ej po pol. 

. r. me . l'iI I od 4 do 9 wlecz- 469r 
·b. asystent prof. berlińskich: Bum· 
ma 1 Diihrssenll- osiadl w Ł.0dZI. I lir lofJea Garlt'c"a lkuszerya i choroby kobIece. II. ł\ 
mieazkaobecnlePaa.żłl!lajeral : mieszka obecnie 
, róg, Piotrkowskiej l li t l (Piotrkowska 126) 
;Godz. przYJęcia: 9-101

/, rano I od uUbJrO Telefon 10.14. 
:5-7 pp ., w niedMIele 11-1- 1218r Chor. kobiece, Akuszerya 

Dr. med. 9-10 rano, 4-6 po pał. 1997r 

AbklaD~U FABIAN ZĘBY 
!Sztuczne od 75 \l[. 
Plomb~ od 50 k. 
na kauczuku, zlocie

Dyrekt6l: Zakladu leczn. ~Chojny" bez wyj~c!a korzeni. Plombowan!e 
prz,jmuje codziennie w l"odzl od złotem, srebrem, porcelaną. WYJ-

4 - 7 po południu. l mowanie z~bów bez bólu. 
ul. Rzgowska ..Ml 3 (rog Gór- I· Przeróbka i reparacye na poczeM 

nago RynkU). 21151r kaniu. Lek.~dent. S. LIPOWSKI, 
Choroby nerwowe l wewnętrzni. , Piotrkowska 92. ;581r 

Reda.hor orlpnwledzialny St. ł.ąpińaki. 

P
nu1róc·11 ne .. dla ~ .. ~. Bamasza, winno być: Petersburg Pól. Z. 
U'W • 2546'5 440,8 kSlązkl drukowllne Meks. 

W Ogrodzie OTELU w czwartek, dnia 28-go lipca 1910 roku 

2752 ZI KA AWAL 
dla zasilenia instytucyj pomocniczych przy - Towarzystwie Komiwojażerów Ł. O. H. P. 

WIELKI KOnCER DRa I TBY nAł1YSłOtIJSKIEGO g~:. p. K. namvsłowskie2o~> 
flRTUI'TU"'t.'i1 HRDA T "ouU f " Z 'r1ARSZA'Ilil z lasko wsp6łudz. p. Mrozińskiej, a .71ł ''-ilU ił "u n Ił w W.7 pp.: Trojanowsklogl, Lubelskiego i in. 
Początek koncer . Namysłowskiego O g. 7. \i!iecz., kabareta o lQ..ej wiecz., Walki Kwiatowej o 12roej 
w nocy przy dŹ\\iękach orkiestry wojskowej 20d dyr. p. J. St~pniewskiego. = Szczeg6ły \Ił programach. 
Wejście 1 ruj:lła, uzieci i uczniowie 50 kop. Członkowie Stowarzyszenia płacą za. przysłane im bilety przy 
wejŚCia do ogrr;du ... ' r -e niepogody zabawa odłożoną zostanie do prz7szłej sobot~. 

Dla · mysłowcOw i AmałorOwl 
Grnr.t na 4 fU szos Pabianickiej i Tuszyńskiej, obszaru 60 morgów polskieh, ma być 

rozpal'ceb\\'any ra działki dla zakładów przemY310wych i domó\v mieszkalnych na dogo
dny ch w: r unkach spłaty. Bogaty w wod~, ma spadek, plac targowy, miejsce pod budowę 
szkoły ~ przystanek tramwajowy. 

Grunt będzie otoczo ny przy obydwóch szosach aleją drzew. Przywózka i wywózka 
matep alów z dworca w Chojna.ch. Coitna placów od 300 rb. Także park okolo 6-in 
lllorguw Jest wart nabycia. 

Sz ,zegóły u P iotr a Hasenclewera l Ruda Pabianicka. 2464-10-8 
-.yv ~LoCZI1i "Rozwoju", Przejd.Zd ~ 8. Wydawca W. Cz.j ••• ki. ' 
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