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Dom Bankow 
Piotrkowaka .r. 29 

niniejszem zawiadamia, że, roz
poczynając od dnia 1 Sierpnia 
. b., wynajmuje 

KASETKI 
(SAFES) 

w opancerzonym i ogniotrwałym 
skarbcu. 2690 

4 m 

\ 

miona i nie mają nic przeciw spelnieniu ambit- ga prz?z. ~rze~ęcz K~zywosu. a ~o ldllm godzi-
nyćh planów. l nach zJezdza SIę na dol do Cetyma. 

Jeszcze jeden król bałkańsl<i; obok gl·eckie. I W Czarnogórze aż do roku 1845 złączoną 

I go, rumuńskiego, serbskiego, bułgarskiego za- l byla wła.dza swiecka z wladzą duchowną, a spra
siądzie jeszcze król Czarnych Gór, król Monte- , wujący .Ją bislm!Ji-wtarlycy składali ślub czystości; 
negro lub Zata, jak ten kraik górsld w średnio- I ale wladza władykó\v pozostawała w rodzie PeI wieczu nazywano. I trowiclólV IV ten sposób, że zawsze najstarszy 

i Naretwa i Zeta, dzisiejsza Czarnogóra, jest i brataniec władyki ollejrnowal po nim władzę ja. 

l
! drobną cZllstką wielkiego niegdyś carstwa serb- I ko wladyka. DopIero Danylo I sprzeniewierzyl 

skiego. Od czasu, jak dzięki łasce węgierskiego I się świętej tradycyi, zakochal się w pięknej Da
króla Beli III, wojewoda serbsld Nemanja zało- ł nic li , córoe tryesteńskiego kupca, ale potomstwa 
żyl pierWszą serbsl{ą dynastyę i zwał się panem l nie zostawit 
Dalmacyi, Trawnuja, Zalumja, Prisrenda i Niszu- I Po zamordowaniu Dnn1!! '" Cattarze, watą-
az do dnia dzisiejszego, kiedy QWIl królów serb- pil u:!. tron l<siążęcy k9. Nikita w roku 1860. 
skich w Bia.logrodzie i Cetyuii panuje nad lu- I Ożenił ię z Mileną . córk wojewody Piotra Vu
dem serbskim, jeszcze nie wszystkia części Serbii kotlcza i zalotyl dziSiejszą dynastyę. !\falo kt6ry 
zOltaly zjednoczone. Jeszcze żyją miliony ser- panujący umiar swe dzieci tąk slcol.gaci6, jak 
bów pod obcem panowaniem na Węgrzech i l ten mały wojewoda serbski. Córki powydawal 
w Austryi, w Starej Serbii pod Turcyą i w Ma- , zamąi, jedną za dzisiejszego króla serbskiego, 
eedonii, o którą mocarstwa do niedawna. jeszcze l' Piotra, drugą. Helenę, za j{róla wIoskiego Wikto
tyle się natrudziły, aby tam zrobić porządek, a ra Emanuela III, tl'zecią za księcia Leochtenbur. 
o której dziś tak zupelnie cicho, odkąd mlodo· I burskiego. czwartą za księcia Battenberskiego, 
turcy objęli rządy w Konstantynopolu. I piątą za Wielkiego Księcia Piotra Mikolajewicza, 

~~-R~U~B-·E-R-O~ID-~ , 

Mała jest Czarnogóra. Zaledwie 9 ty~ięcy a syna i następcę tronu ozenil z Itsięzniczką 
kilometrów kwadratowych obejmuje i liczy nie \ Zuttą l'rleklembul·ską. z domu tych meklembur· 
cale ćwierć miliona mieszkańców. Nie WIększa skich książąt, którzy są li weraotumi księżniczek 
od kilku naszych powiatów, nie ma ani jednego I dla wszystkIch domó\v panujących. 
miasta, ani nawet miasteczk.a o 10,000 mieszkań- Tak ksi (~żę Nikita fundował nową dynastyę. 
oacb, budżet jej roczny nie dochodzi do miliona Do niedawna panował abSOlutnie, lak mały 
rubli; ale ma i:i5,OOO dolJrze uzbrojonych żolnier~y despota orycntaJny. W ostatnim roku wpro\vadzil 
gotowych na każde zawolanie do walki, ma gó- pozory konstytucyonalizmu. ale uie przestar przlr 
ry Louce naturalną twierdzę kraju i ma żywe śladować mtodzieży, która IV bialogrodzkich szko-j 

I 

najlepszy materyal do krycia da~h6w oraz izolacyl 
badynk611l od w6d zask6rnych i wilgoci. Jedyny ma .. 
teryał do krycia dach6w żelazo ... betonowych, strzech 
słomianych, starych dach6w papowych. Długoletnia 
tr\Ilal~ść bez wszelkiej konserwacyi. - Jen. repr. na 
Kr6l. Polskie: Dr. Ludwik Zieliński, Warszawa, 1'\a .. 
zowiecka 4, tel. ~;'62, adr. tel. "Kabel". - Prz~d· 
stawicieletwo w Łodzh B-cia ZbijewBcy, 
Przejazd 48, tel. 13042. 421-25 

""E~IR K. ŻYCKIEGO ~ ~ poleca 
.ptaka W. DA_IE;LECKIEGO. 

l poczucie swej niezawisłości, której za.wsze ży- lach nabywa nie tylko wiedzy, ale i wielkoserb· 
ciem swych żołnierzy-obywateli bronila. skich idei. Chytry polityk umiał zawsze wyciąg-

Ten maty kraik, ten sluawek przymorza nąć dla swego kraju i dla swej dynastyi kOl'ZY
adryatycJ\iego, ten granito wy złom skal krzywo· ści prz y każdej sposobności. N aj wierniejszy przy
skich iluż to panów wid ,iat w ciągu wieków jaciel Rosyi, kształcił dzieoi w Petorsburgu i zaw . 

II od weneckich kondotyerów aż do Wielkiego Na- l sze z Hosyi brał prozenty, broń, armaty i strzel-
poleona, którego generałowie w Cattaro i Ragu- I by, ale równocześnie umiał żyć w zgodZie Z dy-

I zie rezydowali. Stare zwali::lka zameczków, ra- , plomacy,t austl'yacką i A ustryi zawdzięcza roz
jów tureckich, begów i ra.busiów świadczą dziś szerzenie granic swego vaństewka w rollU 189\1. 
jeszczu o historycznych losach tego kraiku. Jak j Umie żyć w zgodzie z sąsiadem poludniowym, 
si~ tam dostać do tych skat Zety. I ale r6wnocześnie prowadzi politykę Italii. Albań· 

423r Mijamy Punta d'Qstro ze wspanialą, opan · I skie wybrzeża nad Adryą pozostają nietyllco nieu-
------------------- cerzoną wieżą, mijamy stary, morzem oblany, fort I rzeczywistnionem marzeuiem kró10woJ Heleny w 
L6dź, Plolrko.aks .M laO, tal. 12-93. 

Mamula i Puuta d'Arza i wkrótce leży przed na- , Kwiryuale. 
mi wspaniata zatolea, w której dalmatyńskie po- i Ks/ctię Nlkita jeat poetą. Pisze nowelo, poe-Królestwo . Czarnogóry. ludnie roztacza wszystkie swoje uroki. I znów ! zye i 6l\lada dramaty, z pośród któryclt najglo~ 
ścieśnia się zatol{a Teodo, za którą czerwone niejszy jost dramat MBalkallska Carica." 

Stary książ~ Czar.nogóry, Nikita, obchodzi skały twor~ą eieśn.inę. ~waną L~ Catene-Iańcuch. ! Obecnie urzeczywistnia marzenia poetyczne 
'I' ~ym rolm p6twiekowy jubileusz swego pano- Król ,LudwI~ WęgIersin kaza.t Ją zamlmąc lańcu- całego żye a i koronować się będzie królewsk~ 
wania w Czarnogórze. .Jedyny, wierny i praw - I c~aml przecH~ wenecyan~~ l tym sposobem ?d.- koroną, cara Duszaua. Jeszcze jeden król i jesz 
dziwy przyjaciel Rosyi·, jak go nazwano pod ł c1llt ten kraj ,od wszelkIej kultu:y, z~chodmeJ. cze Jedno królestwo na 13alkallach nie zmieni IV 

komee f'eszlego wieku, teść dwóch królów, nie 1 Od Kot.or~ ?zylt Cattaro zaczyna Się sWlat maho niczem is lotn ego polozenia politycznego. Pótnol: 
chce pozostać w tyle za swoim zięciem, królem ~ hometanskleJ przemocy. I na częś~ bałka.ńskiej kwestyi jest JUŻ ul'egulo
serbękim Piotrem i drugim zięciem, królem Wlk· i Jeszcze jeden ostatni punkt świata zachod- I wana przez przysp ieszenie rozWOju narodowego 
torem EOlanuelem III. Oddawna JUż tęsknił za l niego-fort Spezzia, austryacka zdobycz hl'. An- poszczególnych indywidualności narodowych. For
kOrODI} królewską-nareszcie w 70 roku ~ycia i l drassy'ego na kongresie berlińsklm, cilego mu ma. monarchiczna była kou i eczllą ewolucyq w o-
50 roku "sławnego panowania" ziszczą si~ dłogo nigdy czarnogórcy nie darują, i JU": nad nami uecnym stanie kultury narodowosci bałlcańsltich. 
żywione nadzieje. piętrzą się saty potężnego pasma gór Lonce, Pozostaje jeszcze potrzeba uregulowania kwesty 

Książę Nikita czarnogórski będzie królem. widocznego znaku Czarnogóry. Długieml serpen- polu1jniowego Balkanu: jest Jtwestya albańska I 

Mocarstwa już zostaly o tem życzeniu powiado- tlnami wije si~ wspaIliala, wykuta w skale dro- kwesty a macedollska. Era tworzenia królestw llil. 
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Balkanach jeszcze nie skończona. Potem przY.i-1 jako organ < Ogniwa" poświęc:oDy informacJom o I Dartlwlle byly usiłowania sprowadzania do 
dał i kolej na. rlalszą ewolucyę i wytwOl'zeniQ szkolach wyżazyłh kraJowych i zagranicznJch, :lira fatalDęgo dla nas znaczenia llieobecQości po
związku Stan6w Zjednoczonych Balkańsldch, B~ - statystyce ksztalclj,cej iię mlodzii~l polskiej na laków na zjeździe: nieobecność ta stanowi dotkli
dzie to ol~atni akt likwidacyi TnrcJi. całym świecie i t, d. Redakcyę powieriollo oso· l wy cios dla nas właśnie dlatego, :Ze jest logicznie 

bnemn komitetowi redakcyjnemu. nieuniknlonem następstwem calej naszej polityki 

Uchwaly zjazdu "Ogniwa". 
-:-

Dalsze rezolucye przypominają TowarzJstwom wewnętrznej, Stwierdza ona, jak dwa a dwa ezte
akad('lmlcklm związkowym, że w r. 1911 przypa- ry, że dzislejllza ROSJa nacJonalistyczna nie może 
da 250 rocznica kreowania. przez króla Jana Ka' bJć ognisl{iem zjednoczenia slowiańskiego. 
zimierza dyplomem z dnia 21 stycznia 1661 r. Bylo wielu takich, którzy sklonni byli wl
wszechnicy lwowskiej, s~\YierdzająoJm zarówno dzleć błąd w sposobie post~powania polaków. A 

Na zjeździe cOgniwa, uchwa.1ono w sprawie polslti charaltter wszechnlo)' i kulturalną dzialal· jednak trudno zarzucić cokolwiek motywom, któ
zajść na uui wersytecie lwowskim rezolucyę nastę- ność RzeczypospolltaJ na Rusi Czerwonej l wzy- re zmualIy Ich do wstrzymania się od przyjazdll 
pującą: , ' " wają do uroczystego obchodu tej rooznlo)' we QO Sofii. Gdy przybyli na zjazd praski, mieli na-

"Z}azd ,Ogniwa' ,wobec po}a,wlaJący~h sl~ wszystkioh ogniskach młodzieży, dzieję ujrzeó Rosyę na czele Słowiańszozyzny. 
nowych z~!msó~ partyl i mlodz~ezy ukraIńskIej Inne rezolucye występują przeolw Itowarzy- Czr mog/} przy mrzonoe tej pozostać 1 dzisiaj? 
~a polsl{Os~ uDlw~rsJtetu lwo~sklego konstatuje, szeniom młodzieży polskiej, wzorująoym się w zwy- Po wypędzeniu polaków z z\emstwa zachodniego, 
ze:, l) narod rusIn ma wszellne pr~wo ~o samo- l czajach swych i życiu na <burszenszaCtach, i kor- ł po wniesieniu do DumJ projektu .chełmsklego" o 
dZleln~go kulturalnego, naukowego ~ pO,htyczneg? i poracyach niemieckieh, jako pOJliiajllclm godno'ć ł pOdziale Królestwa Polskiego,-czyż możne. się dzi-
rozwoJu, a tern ~amem do wszelkIch l~stytueYJ, I młodzieży polsldej. wić, że w Rosyi s~anow18ko polaków zasadniczej 
?ędą.cych, pod,w~llDą postępu nal:odo~eJ, kul~u~y U ch walono w końcu zmianę statutu cOgniwa" uleglo zmianie? ' 
l samodzIelnosCI; 2) przeCIwstawIa. SIę JaknaJSll- umożliwillJ'A.clt wstapienie do <Ogniwa, Towarzy-l W d I i' h k h 6"1. . j d .. t k 't· k "k" Ol I " . -z '1 • Z S eJszyc warun ac P JS" na z az 80-
llleJ ~ a om pal ~l u ralD.s JE» na p s (o~c UDl- stwom młodzieży polskiej w innycn dzielnicach i fi.jski równoznaczne by bylo dla nich z przyzna-
wersytetu lwowskIego, mającym na celu zD.lszcze- zrzeszeniom Towarzystw mlod?;ie~y polskiej za- . , d" , d l l l' k' 
nie piacówki kultury polskiej, by wznieść na jej grani~ą w charakterze czlonkó w nadzwyczajnych bDl e mp' ~ek~ga. za~, 81.1) nda l zJłe nOtCZka~ e s ow ans le 
miejsce placówkę separatystycznej walki, godzą- I • ez o s, l, ze ,lO~ą u z a "! a e~ ,u~rltp~wa-
cej w podstawy bratniego po~ycia lndów wcho- nl~ plemIOn, W Jalne~ dla mch wlasolwle D.lema 
dzących w sklad Rzeczypospolitej; 3) oświadcza, "na[YOnall'lM a l)'edoo[lUOł'e 'łOWI'80' 'ki 'e". mlejsc~, w, kt~rem kl~rownlc~wo przypada mocar-
ie rozwiązanie kwestyi uniwersytccldej na Rusi • • stwu, Jawnie Im wrogl&lDn,. , . 
Czerwonej nie może pójść drogą jakichkolwiek ROSJa, dla której ~szelkl obooplemlemec. 
ustępstw na istniejącej wszechnicy polskiej Jana Pod tytulem powyższym zamies~cz& ks. Tra- ohoćby nawet poehodzema .towlańsklego, .)~st 
Kazimierza we Lwowie, ale może pójść jedynie beckoj w ostatnim numerze wydawanego przez wrogiem wewnątrz państwa, nie mote, oozywl~e~e! 
drogą utworzenia samodzIelnego uniwersytetu I'U- siebie "Mosk. Jeżenledielnika" artykuł wstępny, Uczyć ~a to, żeby oboo,plemleńcy ci okazah Jej 
sldego, nie mogącego jednak ~adną miarą być który ze względu na. trel1ó jego i osobę autora, po~arcle w stos~nkach ml~dzynarodowych. ~a.cJo
koncesyą. polityczną dla partyi ultI'aińskiej, tyl- podajemy poniżej w całości: nahzm, l(tó~y ~)e e~c.e nie zna6 ,po za. plemlente~ 
ko rezultatem istotnych dążeń kulturalnych bra- I .Niejednokrotnie już - pisze na wstępie au- wielko.roS;YJ8kl~m, l Idea, sl,owlanska, dla kt6~eJ 
tniego narodu ruski~go; 4) Zjazd solidaryzuje się l tor-podkreślaliśmy niemieoki charakter nacyona- owo, pleml~ ':Vlelko-rosYJskI6 ,j~st tylko CZę~CI~, 
z wezystkiemi uchwałami i wystąpieuiami mlo- !izmu rosyjskiego. Jest on niemiecl{im zarówno cboe,by ,nawet, l centraln!ł WielkIej całośoi slowla~
dzieżJ polskiej we Lwowie i powierza jej dalszą , z pochodzenia, wytworzył się bowiem na wzorach s~ieJ, Il:le maJIł: ze sobl!: ~l~ wipólnego: są to d wie 
pieczę nad rozwojem sprawy uniwer8yteckiej; I niemieckicl1, jak i z ducha, w pojmowaniu bo... nIeprzejednane sprzecznosCI. 
5) Zjazd wzywa Tow. związkowe do zajęcia się ł wiem niemców właśnie nacyonalizm polega na u- Polacy swoim spo8obempoiltępowanił. zlo
zasadniczo sprawą ruską i zastanawiania się nad cislm innych narodowoś"l. NaCJonalizm ten uzna- żyli dowód, że Idea słowia6slca bez zasady jed· 
stosunkiem społeczeństwa polsldego de narodu ny być winien wreszcie za niemiecki także i ze Iloczącel jest nieziszczaln!l i szkodliwą mrzonką; i 
rosidego". względu na swe rezultaty ostateczne: zadanie je- pod tym względem mają. oozywiście. nRjzupełniej, 

W sprawia szkOlnej w Królestwie postano- go polega Da tern, ażeby odosobnić Rosyę od In-/ szI:\ słuszność. Fak~. że społeczeństwo rosyjskie 
wiono po dłuższej dy8kullyi utrzymać w całej mo- Dych narodów nie rosyjskicl1, pozbawić ją wszel- nie solidaryzuje się z dzisiejszą polityką rządową, 
cy ucbwały wiecu zakopiańskiego. kIego oparcia w stosonlrnch międzynarodowych i w danym wypadku nic tu zmienić nie Jest w sta-

Dalsze rezoluoye .astrzegają się przeciw na· tern samem zrobić Ją zależną od dobrej woli Nie- ł nie. Bo przedewszystkiem m6wió tu, niestety, mo
dawaniu .Ogniwu· marki partyjnel, domagają się miec, żna nie o calem społeczeństwie rosylskiem, leoz 
zorganizowania komitetów bojkotowych towar6w Dziś wsz~stko, cośmy mówili z tego POWOdll, tylko o c~ęści jego: polityka nacyonalistyczna o
pruskich, inne dążą przeważnie do wzmocnienia znalazło jaskrawe potwierdzenie. piera alę niewątpliwie na Wielkiej s\le społecznej, 
,Ogniwa' we Lwowie, celem uczczenia 250-ej Tylko co ukończony zjazd slowlański w Soili która w wlelo wypadkach okazuje się potężniej. 
roczn!cJ zalożenia wszechnicy lwowskiej. Dalej podkreślil fatalny dla nas takt, że Rosya prze.. szą nawet od rządu. Polacy nie mogą, oczywiście 
zjazd postanowił zalożyć kwartalnik p. t. "Ogniwo", stala być mocarstwem slowinńskiem, utożsamić opozycyi rosyjskiej ani ze spoieczeń -

I go w tutejszych. sferach inteligentnych "Dzien- Ziemiallstwo i duchowieństwo starsze 

Po obchodz-Ie Grunwaldz l-m nika Poznallskiego". udzialu w obchodzie nie przyjęlo, poszlo z Po-
I I Redaktor Puffke dlugi czas, bo okolo 25 znańSkiego. jednak okolo 800 osób ze sfer 

lat pracowal w warszawskiem .Słowie". pracuj'lcych. 
, . .. "" Pr7.ybyl do Warszawy z Poznania i zżył si~ I Po gościnnej pogawędce u redaktora 

Poznano - Interwurwy. - "Dz~en~ik Poznanskl . - z Warszawą bardzo. Puffkego, udałem się do doktora Krysiewicza 
Redaktor Puffke. -- Dr. Kryslewlcz, - Jego uwa- ; Po śmierci redaktora Łebińskiego, grono I na ulicę . św, Marcina, 
gi o polityce. - «~ryer Pozn~ń9kl», - Red~ktor : osób, do których należy "Dziennik Poznań- I Należy on do najwybitniejszych polityków 
Seyda. - Jeg~ zdam e, o obchodZIe ?r~nwaldzklm, - ski "t zaprosilo Puffkego z Warszawy na to l w Wielklem Księstwie Poznańskiem i do wy_ 

MIeszczanstwo poznanskle. I bat'dzo odpowiedzialne stanowisko. t bitnego grona ludzi, slużących krajOWi spo-
Już dowodnie stwierdzono, że prusacy na Puffke pośpieszył na wezwanie, skarży ·~ lec:mie. 

granicy w Myslowicach nietylko nieobojętnie, ' się jednak, chociaż już dwa lata od wyjazdu ! - Ziemiaństwo poznańskie, z wyjątkiem 
ale z całą brutalnością powitali obywateli upłynęło. Za Warszaw~ mu bardzo tęskno, I jednej rodziny, nie przyjęlo udziału w kra
swoich i obcych.. powracających z obchodu ale z przyjętego raz stanowiska nie ustąpi. I kowskich uroczystościach jeno dlatego, że 
grunwaldzkiego, \ O nadużyciach policyi pruskiej na komo- l obawialo się zemsty 1'1t~du, który w życie 

Potomkom idei krzyżackiej nie w smak . rze myslowickiej już doszły go ściślejsze ł wprowadZiĆ ma wywlaszczenie - wyjaśnilll 
poszly uroczystó~ci krakowskie, a ponieważ wieści, które og losil w "Dzienniku". I sz. doktór, 
prawnie nic nie Plogą zrobić, to jednakże sy- I Bezwzględna ciętość pana komisarza st8.- I Rząd jednak w tej chwili jest sam, jak 
stem praw wyjątkowych w państwie bojaźni wala się 7. każdym nowym pociągiem co- Zupina orzecha na morzu i nie wie, gdzie i 
Bożej jest więce,i., niż tolerowany, zwlaszcza, , raz ostrzejszą· Pan komisarz dostawaJ wprost dokąd poniosą go rale przed zapowiadające
gdy chodzi o n~odowoŚĆ polską, I febry z okazyi bodajby naj lżejszego 0- mi się świeżo wyborami. Rządy Bethmana-

Nie będę wa,m opowiadal, w jaki sposób· brazka na zwyklej pocztówce. Konfiskował Hollwega nic stałego nie przyniosły i do dziś 
zaczepU mnie policyant pruski. Jużci, potra. gazety z wizerunkiem Jagieny; ręce mu się dnia sfery rządowe nie wiedzą:, na jakiem 

4Wwalem go od;powiednio do zaczepienia i trzęsly, gdy zobaczyl kopie twardych grani- stronnictwie się oprzeć, Centrum, zlożone 
nie zostałem mu dłużny.,. boć przecie co mu tów, przedstawiających pomnik zwycięzcy i z żywiolów katolickich, z rządem iŚć nie 
do tego, co nie jego poddany robi. z pod Grunwaldu; błyszczące oczy nabierały \ chce, trzeba więc stworzyć nową partyę ... 

Chciałem wI>rawdzie powiedzieć w tym ' wprost obłędu na widok krzyżaka, rozcią- I Kokietuje konserwatystów, ale konserwaty
wypadku "obywatel '" ale przypomnialo mi gniętego u stóp Witolda, I ści s~ \v mniejszości. Ażeby zatem liczebnie 
się, że trudno być obywatelem, jeżeli Dumą Moglby też rząd pruski uwzględnić tro- coś skorzystać, musz~ się zwrócić do frak
trzęsą tego rodz,aju psychopaci, jak Purysz~ chę tę nerwową chorobę swego pacholka i t cyj drobniejszych. 
kiewicz, przenieŚĆ go na inny posterunek, mniej po- I W tym wypadku s~ na widoku polacy, 

Po przywitaniu takiem na dworcu w My- datny do wzruszell hal(atystycznych. I ld6rych konserwatyści chcą pozyskać za 
słowicach prze;~ zajadłego o czarnych, świ- . Zalujemy mocno, że tego jegomościa jesz- : przyrzeczenie, ze wywłaszczenie, przynajmniej 
drujących oczacl;l policyanta, zwrócilem się cze dotąd nte wysIano na kuracyę hydropa- . podczas nowej trzechletniej kadencyi, nie bę-
wprost do Pozna.nia, aby tam zasięgnąć wia- tyczną, J~tóra bardzoby mu się przydala, I dzie zastosowane, 
domości, co o ęroczystościach krakowskich pomijając jednak te ukąszenia ludzi wo· , Być więc może, że pod tem hasłem od-
sądzą poznańczycy i jak się na tę sprawę dowstręt czujących, muszę dodać, że redak~ będą się nowe wybory w Poznańskiem. 
zapatrują. I tor ;,Dziennika Poznańskiego" uwaźa obchÓd - Przecież ta partya konserwatywna pru-

Odwiedzilem teź natychmiast dawnego grunwaldzki w Krakowie za rzecz niezmier- ska niczem się nie różni, panie doktorze, od 
znajomego z \Vall'szawy, p. Kazimierza Puff- nej wag i. Obudzi! on w masach wielką świa- partyi "zwlązlm narodu rosyjskiego"-prz-er
kego, naczelnegc. redaktora najpoczytniejsze- domość i wielkiego duchal walem mówcy. - Jest nawet Q tyle brzyd-
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stwew, ani z narodem. Widzą oni, że opozycya I studenci krwawe awantury, przadstawil w Wie- j (-J Przemysł papierowy. Do ministeryum 
I jest bezsilna, że naród idzie za rządem ąwoim bez I dniu prezes parlamentarnego klubu ukraińskiego ł handlu i' przemyslu wpłynęło podanie związlco 

ujawniania świadomej woli, bez wyrażania opinii ,~ żądania swego stronnictwa, sformułowane w re- wytwórców papieru, w sprawie utworzenia ra.d y 
swojej. W takich warunkach trudno, rozumie się. i ZQlucyi brzmiącej! l umyślnej z udziałem przedstawicieli związku, ~ 
marzyć o jakiemś zjednoczeniu mj~dzy PQlakami I .Istniejące obecnie na uniwesytecie lwow- raby to rada zajęła się sprawą położen.la pnt')
a Rosyą, llietylko jako paJistwem, ale i jako na· ,skim katedry z ukraińskim językiem wykłado mysłu papierowego, Jaki w ostatnich czasacll 
rodem. ! wym - a mianowicie: trzy na wydziale teologi- znajduje się w znacznych trudnościach, ta b,}-

W ten sposób rozwala się w gruzy caly gmach r cznym, trzy na prawniczym i cztery na filozofi· wiem gałęź przemysłu przeżywa obecnie powa
zjednoczenia słowiańskiego wogóle. Nacyonalisty. ( cznym, mają być wyłączone z tegoż uniwersytetu żny kryzys. 
czna Rosya . nie może ani dać słowiańszczyźnie, ' i zorga~izowane ~ oddzieln! autono~~cz~y ~a- ; (a) Podatek od bawełny w stosunku 50 kon. 
ani otrzymać od niej czegokolwiek z tej prostej kla.~ unll~:ersyteoICl we LWOWIe z ul~raJn~~nm lę~ od puda, według otrzymanych przez tutejsze fi('m':r 
przyczyny, że nacyonalizm ozyni ją bezsilną nie' I zyklem Jako wykładowym, egzamlllacylJnym l I przemystowe wiadomości z Petersburga, jeżeli 
tylko moralnie, ale i politycznie. Publicyści w ro- ( urzędowym. I b d . d 7 t d' k" l-
dajn Mlenazikowa uważają zbliżenie polsko. ro· ł Wykłady w języku ukraińskim mają odby- i ~ 1~~1 wprowa .. ony, o oplero w oncU 10 "u 
syjskie za mrzonkę sentymentalnej polityki. A w J wać się nie w teraźniejszym uniwersyte6ie, ale ! D . 'lód 'el to d tk b " 
rzeczywistośoi jest to jednak, przt'ciwnie, polityka w tym nowym zakladzie. W tym zakładzie mają b 6 oc l l z P~oJ ( w~~eS°'po a U h m~ te:· 
jedynie realna. Zbli~enie to. to jedyny sposób spa- l być tworzone nowe katedry wedlug wniosków t'e- • o ~ ~?ny ty I}czllle na za { a aUle nowyc p au 'l 

raHżowania naj?roźniejszego. z przeoiwn,i.ków n~. goz zaklado, które mają byc. sl{Qmple~owan? naj- . cYJ awe ny. _ . 
szych w ~u~ople ~ Austryl, uczy~iema s~~rc~a I dalej do 1916 r. W tymże zakladzIe maJ.ą od- l (~! Z~twjer~Zen16 prawa. Ot~zym~no tu WHl. · 

jej z namI 'IllemoZl1wem. Dla ROSyl pogodzH) Się 1 bywać się habilitacye docentów i mają byo ZOl'- domosc, ze prOjekt prawa o pobleranll1 opIat 11:1. 

z polakami znaczy pozyskać na swoją stronę j ganizowane przepisane komisye organizacyjne. , rzacz kasy miejskiej od towar6w, przywoźonyclJ 
wszystkie słow~ańskie ple~ion~ w Austryi, zrobie 1 A skoro w tym ukraińskim uniwersyteckim koleją ltaliską, zostal Najwyżej zatwierdzony. 
z nich wszystkich sprzymler~en~6w:.,. ł zakładzie powstanie już dostateczna ilość ka~~dr, • (_) S d k t t t' W M k " 

Rachuby nasze budowao wlnmsmy me na u- , ma on byo przemieniony w samoistny ukramskl .. yn y a . y umowy. .0.9 wie m,., 
czuciu wdzięcznośQi za możliwe w przyszloici do· : uniwersytet we Lwowie z wydzialami: teologi~ Slf} mezadlugo odbyc narada. zuacznIeJ~zy?h fa.
brodziejstwa dla slowian, a zwIaszcza dla pola· cznym prawniczym i filozoficznym. Wówczas też bryka;~ó\V taba.cznyc~ w spraWIe normowanIa. cen 
ków. Jeżeli choemy istotnie być patt'yotami ro· ~ teraźniejSZY uniwersytet imienia cesarza Franci- ! wyro ow tytUnIowy~ . '. . 
syjskimi, winnh;lwy "zbudzić w nich zainter~so· ) szka Józefa we Lwowie stanie sil} czysto polską ~ N.a.r~da f.a ó będz~e d.~aml~llIem węgIelnym po, 
wanie się nas;I;ą sprawą. Ale w tym celu mUSImy : wyższą szkoła". I rozunnema, It ra Et Zle miało charal{ter syn-
fak\ami udowodnić im, że dla ni oh korzystniej iść Ta rezolucya stanowi obecnie - jak donosi ! dyleatu. 
z Rosyą, aniżeli z Austryą i Ni?moa~i i że lto· : "Czas" - materyaI dla agitacyi wakacyjnej po- I (a) Nieporozumienie. W tych dniach na sta~yi 
sya Jest Istotnie 0:wym słowlańs~lem mocar· i między chlopami ruskimi w lnvesty i uniwersyte- " kole.i fabl yczno: lód~kiej przedstawiciel jednej z firm 
sIwem, " które m ~naJdą oporę przeCIwko germa- J ckiej. tuteJs~ychl odblera)ąc transport towa.ru, zauważyl 
uizmowi. .; W całej wschodniej części Galicyi odbywaJą ' w nim beaic i zażądał spisania protokółu. Lecz 

Nacyonaltzm nasz postępuje wręcz pl'Zecm- ( się po wsiach i miasteczkach zgromadzonia wIo- żandarm staoyjny odmówił, gdyż fracht byl najl~-
nie: cieszy się on, że widzieć może w potężnych ' śCiańskie, organizowane zazwyczaj przez bawia· saDy po polsku. 
Niemczech oporę przeciwko polakom. Dz~ę~~. te. ; cych na wakacyach studentów, na których g16- Musiano się udać do rejenta, który przetlu-
mu staje się rzeczą lIiewątpliwą, że opusClhsmy , wny punl,t programu rozpraw stanowi kwestya. ruaczyl fracht i poświadczył go. Dopiero wtedy 
wyjątkowo pomyślną chwilę dla przywrócenia po· " uniwersytetu "ukraińskiego" we Lwowie. , sporządzono protokól o braku towaru. 
wagi ml'}dzynarodowej i potęgi ltflSyi. Ob ód Id k' . 

Dziś, gdy umowa. z JaponiI} - kończy ks., . lh) . oh grunwa z l '! KrakOWIe. :Ruch . 
Trubeckoj - na długo, zdaje się, zapewnila po· i Ima dyrel\cya .t~atru .Odeon postarała .SIę,. by 
kÓj na Da.leklm Wschcdzie, Rosya moglaby si'} i KALENDARZYK TERIlINOWY_ p~zy TlO~o cJ ldlSZ ~otogr~fJ(l.zDy.oh podzielIć SIl} :4 
znowu stać wielIciem mocarstwem w Europie. Na · IMIONA. Sł.OWIAlirSKIE. D z I s SrViętomfra . J u. ł mIeszk~ncaml ŁodZI, ,,!razeOlaml z obchodu grun-
si nRC onaliści jednak wolą, ażeby wlokla się w I t r o CIerpislawa, waldzloego w Krakow~e. . . . 

. y ie i ckim I ma' na to swoje przyczy l KONCERT. D z I ś I codziennie (w ogrodzie Grand. Obrazy pr:4etlstawlOne dają w!dzOWI pewne 
ogoDzle : bm,el · ' "e li Rosyi nacvollaliści po' } Hotelu) koncert orkiestry włościańsk i ej Namy~lowsklego, pojęcie o nagromadzeniU się na tę uroczystość maS' 
llJ. 8. a os~ l pon.l~ nI. J. , _ ' Pocza,tek o godz 8 wieczorem. I narodu. 
traflą clą~nl}c korzyscl dla. .sleble. a Illepow~dze t - Dziś (w ogrodzie Grand Hotelu) koncert na ko- • Szkoda 'ylko że t ch wrażeń nie ocbw 60 
D!a w polItyce z~w.nętrzneJ ~y~agrodzl\ SQbie U· . rzyść Stow. komiwojażerów. Pocza,tek o god&lnle 8 wie- no na kliszPo kiue~ tOg~aflczn ' l(tó a d:ł by J.y clBkiem obcoplemlelloów 1'0aYJsku:h". l czorem. i . t "'d . a ą, r a. I z 

I 
cle emu, co WI zimy. 

Podobno na prZC$zlcodzie stala cenzura. 

Z• d· . Ó ,l WIl\DOf\.OŚCI KOŚCIELNE. Widoki . pr.zeditawio~e od~wnl'zają mo~enty 
ą ama rusin w. l . . ' przed odstonięCIem llommka, loedy zblel'a SU} na-

(b) Odpust w LagIewmkaoh przypada na przy ., l ród i delegacye i po odslonięciu pomnika, są one 
W dniu l lipca r. b. to jest w tym samym szly wtorek, w kościele lagi-!lwnickim, ku <!zci banIzn efelctowlle i robią na widza silne wraże-

dniu kiedy We Lwowie zaiscenizowali ukraińscy t Najświętszej Maryi :an~y Aniel~ldej: Uroc~ystość nie. pal.ej moment kiedy Paderewski przemawia. 
I!!!!!!!!!!!' __ """'!!'"'!"!_"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_S odpustowa rozpoczllle Się w ponledzialek nleszpo z mowUlcy do zebranych trum6w. Dobrze jest u · 
szą od tamtej, że .czlonkowie jej są ludźmi ' rami. chwycona chwila przemówienia marszlIlka. Bade -
bardziej ucywilizowanymi, a przedewszyst- niego. Na mównicy Paderewski i tw6rca pomuiłi'a 
kiem powoI ani zostali z krajU, który już od Wiwulsld, otoczeni deputacyami w8ZyliLkioh sta .. 
kllkudziesi~ciu lat posiada parlament. I K fł O N I Iti .J\. ol nów. Deputacya węgrów, górali, bandtlrye, ćwicże-

_ Polożenie też naszych posłów-mówi ~ J'- l~~ nia sokołów, pochód z wieńcami, Rodiczew, pu-
szanowny doktór- nie jest w niczem lepsze l bliczność na trybuna.cb, armata. z kwiatów. de 
od posłów polaków w Dumie. ! . f putacye polaków z l"otmaitych stron świata. 

_ Protestują! l (a) Szpital AnD f ~aryi na zasa ~zle aktn, I Obrazy te !Jrzesuwają Się powolI i wiele z lllch 
_ T lk . . e kombilólacye stron- ~porządzonego wczoraj n Jednego z tuteJsz.ych re- daje wyobrażinie barJzu uchwytue i zflnuOlialę. 

. y . o czaiaml p:z z ' Jęnt6w, przeszedł w charakterze darOWizny na '. 
mch·v da Się coś wy taI gować.,' . \ własność Chrześcijańskiego Towarzysta dobro. I (h) KonClerty NamysłowskIego w ogrodZIe 

- A czy pan przypuszcza,. ze stronlllc~ czynności. ! Grand Hotelu z dniem każdym cieszą się więk-
two konserwatystów uzyska Większość' ( ) T t 1\1 k' i t k' szą llopularnościa. Orldestra. dobrze z"rana wy-

- Może WCiągnóąĆ do s~e~ie w.elkf~wf' h~- Oneg:ai oOd~;~~Y:j:~o;ie~~!!~ ::r~~dU T~~:r;;~ konywa nawet truduo utwory z powod~enie~ zu-
nowerczyków, polak w, moze mne Ja le r~ - . . ." pelnem. 
cye, prawicę, narodowych liberalów ... ale m- stw~ "Muz e ll,m .. n~nkl I s~tu~(l , na kt.6rem pos.t~-
na tu kwestya wypływa na wierzch .. Socya- nO~louo zwro~l~ Sl~ do d~lerzawcy pa\~lio~u w mle]· I (x) 1. Towarzystwa oyklistów - turystów. 
liści przy przeszłych wyborach zupełllle prze- slnm parlw MIkolaJewsklm, p. Chądzl11sl~lego,. z za- Dnia 24 lipca odbyiy się wyscigi na szosie Pa
padli. Obecnie nie ulega wątpliwości, że ilość pyt~ll1em, czy ,za pewnem ouszkodowalllem nie z~ bianice - Łask. W biegu głównym (25 wiorst) 
tych mandatów znacznie wzrośnie. Wątpię, chclalby oddao paWilonu Towar~ys.twu: W raZIe pierwszeństwo otrzymali pp. Teodor Wittich (48 
aby narodowj liberalowie coś stracili i w ze- o~mo,!"y, zarząd Towar~ystw.a zajmie SIę w~szul\a~ minut), A. Becle (48! min.), M. Taube (49 minut) 
szlej kampanii wyszli oni zwycię.zko.. . lllem mnego lokalu w JalcnaJk~ó~szym cz~sle: ! B. Kowalski (50 mInut) i Chl'oścjańskl (51 m) 

_ Więc jeżeli konserwatyŚCi .me maJą . (h) Z p~le~ysłu. Dawno JU~ W. ŁodZI me by : W biegu klubowym 25 wiorst !Jierwszy przy-
tej większości zapewnionej, pocóz polacy lo takiego OZylVJeIlla w przemysie, Jak w obecneJ był do mety p. F. Szczepański (42 minuty), na-
maj~ leźć w to cuchnące bloto~ . chwili.. . , stępnie przybyli pp, J. Wssolowski, B. Rydlew-

_ Konserwatyści, idąc z rządem, liczą Pl,zybyh z rozmaItych stron panstwa kupcy ski, W. Witczak i W, Groszczak, każdy o pół 
na to że ten rząd przy wyborach również robią znaczne zamówitnia. W wielu fabrykach minuty póżniej od swego poprzeduika. 
ma ;plyw i że tym wplywem przysporzy im zbrakło towarów, a wskutek tego roboty jest Z takiemiż opóźnieniami w biegu turystóW" 
mandatów. wbród, ale brak wykwalifikowanych robotników, 15 wiorst osiągnęll pierszeństwo pp. Gałaj (36 

_ W każdym razie sądzilbym, że lepiej gdyż zarobki są zbyt małe, aby mógł on się u- minut), hl. Sobociń~ki i B. Wocalewski. 
byłoby, aby polacy znaleźli się w. opozycyi, trzymać w Ło?zi. przy nadzwyczajne drożyźnie W biegu pocieszenia (10 wiorst) na czele 
poco wogóle ta polityka uleglości w pań- artykulów spozywczych. . znaleźli się pp. Schonborn, Stadc i Arndt. 
stwie, które rządzi się wyjątkowemi 'p~awa- (-) Przemysł i hand"l w radzie państwa j Obowiązki llLartera pełnIł p. fi. Siemiątkow-
mi, pi'J.ństwie, liczącem przeszlo 60 mlhonów Rada zjazdów przedstawiCieli przemysłu i handlu ski. Kontrolerami byli pp. Fr. Ka.ucz, J. Chma-
jednolitego zaludnienia, a mimo to obawia- zl1mierza podjąć starania, o nauanie praw wybo- ra i Kurnatowaki. 
jl\cem się polaków. Co mu może zrobić pól ru pOlllów do rady państwa - narówni z komi- Zarząd Ł. T. C, T. postauowił zorgauizowae 
czwarta. IlliJ.i,Q.o.a pOlal{ów' i te tam i gieldowemi - i innym organizacyom re- I d. 30 b. m. o godzinie 6 wieozorem zabawę, pou 

(Dokończenie nastfU>L) . preze-ntującym handel i przemysł. nazwq: ,.W noc lipcową", w ()~!'~uzle przy wla· 
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silym lokalu, połączoną z mnóstwem niespodzia- , na zasadzie której zobowiązal si~ wybudowa6 na po raz pierwszy niooawno wynaleziony przez dr. 
NoN: jeC równlei z tańcami. l placu, na rogu ulic Przejazd i P1Gtrkowaki.j, Elirlcha antilJfllttyGZlly środek lł,ca 606. 
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wartała. zebranie odb~dzi& sl~ dnia 2 sier- ! stanowiącym własllość Zgromadzen . a, dom kosz- Próby te dokonywane są dzięki zabiegom 
pllia. Por:tądek dzienny obejmuje: wybór śelcre- tem 40,000 rb. i po 12,letniej eksploatacyi od.. cenionego warszawakiego syfllldologa, reda.lctora 
tarza, ~astępey or~z czlonków ~omitetu, wreszcie dać go Zgromadzeniu. Obecnie ' ? Roszkowski "Przeglądu ohorób skórnych i weneryczuych-, dr. 
spraw y gospodarJu wewnętrznej. Uchwały będą ~ zerwa! tę umowę, tra\ląc 7,000 rb. 'Kaucyi. l Feliksa Malinowskiego, który wystaral sił) u Wf·· 
pra~_(;wocne bez w:.:glęclu na liczbę obecnych. I (x) Ze straży. DzIś, o godz. 7 wieczorem, ćwl- nalazey O sławny preparat arseno·benzolowy 

l x) Spro~towanie. Prosze~i, jesteśmy przez . cze~!a IV-go oddzialu łÓdzkIej straży ogniowej ochotnl- nr. 606. I • • , . 

zarząd. fabrykI 'Zygmunta Jal'oCJnslciego o spro- t cze1 w do~u rekwlr.ytoW!m łegoż oddziału. DogwllldczOJlle \Y sZ~ltalu sw •. Ła.zarza doko~ 
stowam6, wydrnkowanej w nr. 168 "Rozwoju" ! (h) Lloytaoye. Dnia 1 sierpnIa r. b., o godzlnle DaDe zostało na. osobnIku m~slum z objawami 
wzmianki W kronice biez~cej pod tytulem Na.- 12 w połudnIe, w kancelaryi ~agllJtratu łódzkiego odbt- wczesnego syfilisu. , . ,,"I. '. " . dzle się lIcytacya na sprzedaz 181 8Ztu~ drzewa W' po· W dl l ' . ń t ch d _ 
dUZyC10 w fabryce, I opiewaJące} o n,duzy- rębie Kwal,,'" z Lego 147 suszek I M sztuki uszkodlone e ag '!Ii asnUI , o rzymauy o specya 
ciach, których jakoby dopuszczal się majster B. przez ';,wady. ' listów, kabalistyczna cyfta 606 preparatu dr. 
austryacl\O węgierski poddany za co zostal on - Dnia 19 sierpnIa w rządzie gubernialnym plotr- Ehricha. nie jest przypadkową, ale wzięta została 
aresztow~ri~. ... . ;~~~k8~~WI~d~ę:;~~I:~ lIcytacya na roboty mierniczo W' z. międ,zY~:JOdowe:o. r10tn!ka. TOi.ar~yst; u:ez-

Otóz zadnego naduz!cla Ule bylo w tej. fa- (a) Sprzeniewierzeni •• Franciszek Swl,tęk, za. ~rjczenb' bre w tlZla e nr~10wym lez ą ą o re· 
bryce, któr~ nadto . ~aJ~tr~ B. austryacl{lego l mleszkaly przy uj. Dzleln~j nr. 25, zawiadomił wydzllll fi a ą C 01'0 Y na e Ir l ycznem. 
poddanego me zatrudlllala l nIkt z personelu fa- śledczy, Iż robotnIk jego, PlnkulI Wal CIsz, otrzymawszy Rata je .. t nazwiskiem asystenta dr •. Ehrlleha, 
bryczuego fabrylti Zygmunta Jarocińskiego nie Il~O rb. na wykupienie rzeczJ z lombardII, zabrał Je l z którym po wspólnych pracaqb znakomlty uezo-
byl aresztowany. więcej się nie pokazał. ny doszedl do swego świetnego wynalazku. 

( ) R i · d któ . h d l (a) Itradziei!e. Karol F'leblch, llamleszkałJ p!,IJ Niewątpliwie wyniki dogwiadczeń w szpitalu 
a ew ly1 pro tl. w sPOZJWGIJC o {Q- ul Pólnocnej nr. 14, zawladomll poliCJę że niejakI Ma- , Ł bł' d 

nala w killm dniach ostatnich policya z udzia-I jer Rlngold skrad.l 6i paczki przędzy. 'wartOŚCI 600 rb. SW". azarz." ryo lo og oszone ~d~ do wla 0-
lem lekarzy cyrkułowych na rynkach miejsco- i zblęg't. . mOSCl publIczneJ. 

h D . d któ l l k ' - Z mleszkanta R DIetrIchowej, przy u]. Gaber· • K ' 'ó' S I iź' wyc .. uzo pro.n w,, a, z.w. aszcza m e li> l ma. I natorskiej nr. 402, skradzIono różne rlleczy, wartodci 300 OSCI .. na zmu ow QJe: • • 
illa, ŻDlszczono, Jako n1eswIezych lub też falszo, I rubJl. Z mleszkan!a Plnkusa Jnnkelberga skradziono Rozpoczęte w r. z. od ulozenla, a właścIwIe 
wanych. odzież zimową, wartości 250 rb.~ wzmocnienia. narożnyok i frontowych fun<lamęn-

Ch) Ze Zgrom. aku.szerek. W czwartek dnia (b) Somob6j.lwo. Niejaki Eajwel Apeljeo, lat t6w roboty przy budowie nowego kOłoiola przy 
4 sierpnia w loka.lu Stowarzyszenia (Dlug~ 113) I 36, mieszkaniec Warsz.awf, cierpiący umysłowo, prxy· . ulicach: Siedleckiej Otwockiej i Kawęczyńlkiej 

I " , • " • wleziony byl na kuracyę do zakładu hydropatycznego k ń . " . 'S l . b . 
O g. 4 po po~. odbędZie SIę w drogIm termlnIe I w Choinach w początkach czerwca. Codziennie przecha. W ra. eoweJ CZę~Ol ~u oWlzny, "r. • znacznIe 
ogólne zebranIe. I dzal się w parku i powracał do miesIkania. :Przed ł·ma postąpIły. 

. "" tygodniami nagle zniknął. Przypuszczano, że wfjecha~ Mury na całej przes~rzeni przyszłego gmachu 
(h? Z"i,l~k . uwodo~J ~ut~rz~ "ŁI!OZUO~O do domu i wkrótce o nim zapomn~ano. Dop~ero wczoraJ b'ościelnego doprowadzono do wysokośoi sklepień 

od 1 lIpca zmleml lokal I mieŚCI Się przy ulICY znaleziono przypadkowo rozkładaJl\ce się juz Jego zwlo- okien do}oJeh i o ile PQzwoli pogoda mury w r b 
Grabowej nr 31 ki, wIszące u krokwi na strychU domu Kraulego W' No.. d d b' • d ó' h ó' • . . wych Chojnach. oprowa zone JO mają o g rnye gzems W, 

. (x) Z go~pody tok~r~kioj .. Zal'Ząd ,zgroma· (p) Pogotowie ratuJlko.e wczoraj pomIędzy' ~~ ozego ~2 w potrzebnej i1o~ei na plaou ko-
dzema czeladzI tokarskiej prosI czlonkow zgro- innemi wzywano do następujl\cych wypadków: 'CIelnym nagromadzony ma\eryal budowlany. 
madzenia o liczne zebranie się w niedzielę dnia. - Ogólnemu osIableniuj ulegly cZ'terJ osoby, I kW- Nowy kośeiól przedmiejski fundacyi Maryi 
31 lipca na posiedzenie w lokalu przy uL Andrze- rych jedną odwtez~ono 110 mleszkllnla. Michalowej ki_ Radziwillowej poll wezwaniem 
, 4 -.Na kur\!ze zola,dka zapadły dwie osoby. S P J ' dl I Ó .la ]i; 4 . _ Na ul. Piotrkowskiej nr. 86 Emil Kuba, robotnik, ereB. "ana eZUS8, • wznoszony! we ug p au w 

(a) Wychodźtwo Z Łodl.i. Za po~rednictwem lat 13, przy pracy uderzony pak", napełnionI, t~"aretn, ~lld().,!Dlezeg~ ~olskleg~,. b'}dzle '! ~~,lu staro· 
łódzkiego biura informa.cyjnego żydowskiego To- I uległ okalstlzelllu nóg. Na ulicy RozwadowakleJ nr. 10 ~ytD8J bazyhk1 rzymsklej, a pomle~l do 3000 

t . . El " d 1 d 27 b Tomaszowi Borowskiemu, robotnikowi, lat 23, maszyna, na.bożnych 
warzys wa emIgraeYJu~go" {?, o . o. .' m. ! przy której pracował oderwala Wielki palec u prawej '. 
wyemIgrowalo z ŁodZI 75 osob, w tej lIczbie 53 ' rękI' * RodlcZew w Warszawie. 
mężczyzn i 22 kobilJty. Najwięcej osób wyemi· I - Na ul. Kelm. ar. 12 Majer Koplowtcz, lał 12, Poseł do Dllmy rosy js lciej , Rodiczew, prze~ 
growalo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pól- . bez zajęcIa I mIeszkania, spadł z wozu, zZamal pra!" jechał wczoraj przez Warszawę do Peter$burga, 

. 49 ' . d K d 9.A]" I rękę powyżej lokell, odeslano go do szpILala POlaaa - . t ś . Id k' h K nocneJ - D, następme o ana y - '. ng 1L ! akicb.. DzIs rano o godZ. 6 Da ulicY Kary,laskleJ nr. 5 poW'~aeaJąc z uroozJs O ei grUDwa z lC W ra-
- 14, Argentyny - 3, Palestyny - 4 l Bel- \ Jozef Hejdun, SYD robotnika, lat 14, przejechany wozem, . kowle. 
gii - 2. odniósł ogólne poUuczenle. . * Egzaminy. 

Wśród emigrantów 18 bylo ikaczów 20 - Wczoraj wisISZ r~l'l na ul. ,Cilglelnlan~J nt. 37 P zed komisy. egzaminacYjnA. przy urzędZIe 
l 6 ' \, h I " 1 . l ' 6 11 ~k I Abe Splewak, woźnIca. lat 15. nIewIadomo w Jakich o · ,~' J ~ 
\rawc w, G uUC a terow, ple {arz, s c epl a- koliczllośclacb r./ęty przez stÓjkowego pł\lalzem odniósł warSzawskIego okrę~u naukowego odbędą: sIę 
rzy, 5szewcó,,,., 1 dOl'Oż'k~rz, 1 blacharz, 2 ar- i okalec~enl\l le'wej nogi. 'w roku bieżącym egzaminy na maturę, oraz 
tJstów, 1 agro.!l~m! l .me.<ler, 1 ,'o,larz, 2 ku- i z kursu 6 i 7 klas glmnazyów realnych. E~za· 
charzy, 5 l'ob.otmkow I 4 bez okreslonego za.. * miny będl} trwały od 29 sierpnia do 23 wrzesnia 
jęcia.. . (a) Ze Zgiern donoszą, że 'utejszy wybitny _ codziennie o~ godz. 6-ej wiecz. w g~acbu V gim-

(-) Cholera. Według oatatmch telegramów przemysłowiec, p. Juliusz Rofman, na skutek I Dazym męslCJego przy ul. KoszykoweJ Na 45. 
peter$burskiej Agencyi telegraficznej, oholera przedstawienia ministra handlu i przemysłu, mia- ~ * Konfilłkata pism. 
ukazala się w Archangielsku, rozwija . się zaś nowany został Najwyżej dziedzicznym obywa- ł Wczoraj rano z rozporządzenia ka.ncelaryi 
w. Karsie, Kerczu,. Sew~stopol':1' Jarosla,!IU, Ry- telem. l oberpolicmajstra przyszla do redakeyi ~Dnia·, 
bms~u •. Do pOWIatu Jaransluego skntkle:;n sza- (a) Z Pabianio dOn09Zi\: Po dwutygodniowem J przy ulicy Nowy·Swiat ];'244 policya i !kon~sko-
rzema Slę zarazy wysIano eJrspedycyę sallltarną· Ó ' • 'l d" ł 300 1 wala caly pozostały nakład J\i 195 tego pIsma. 
W Poltawie jarmark się nie udal, gdyż kupcy ;Ytr.n..k~Ientlr Plo~z;C1 dO ZI~ prac: przes~ ~ l' rb~- l Skonfiskowany zodał Na 18 tygodnika .Try-
nie prz byli w obawie cholerv. o UJ ow ca ni zy ora aruc aj w ej łez 18 • b .. 

Y J 286 tkaczów. i. Ulla. 
(r) Przeróbka sz08y. Na skutek starań Twa I Przed dwoma. tygodniami zażądali oni pod- ł * Syndykat. . 

opieki nad zwjerzęt~mi gnbern~t~r pi~trkowslci l wyższenia placy ~arobkowej, na co fabrykant nie . "Warl3z• SlpWO" donosi, że fabrykanci drob.' 
wydal l'ozJ)orządz8me o przysplesze1ll8 robót l chciał się zgodzie. PoliCJa. aresztowala 1 rObot'j nych wy,robów zelaznych tworzą syndykat w celu 
przy przeróbce szosy zgiersko-lęczycklej. ł ników z tej fabryld. uregulowania wytwórczości. Na. poczl}tek fabry. 

Szosa w przeciągu 2 .. ch miesil2cy ma być • _ Onegdaj 36 tkaćzów fabryki Kepla zaż/lo- ka.nci podnioBI} ceny wyrobów o ~%. ~ '?i d~ie-
przypr~w~dzona do. por~ą:dku. . dało pod wyiszenia placy zarobkowej, uprzedzając I dZlDie ~rzemyslu Król~8two PolskuJ zajmuje pler~ 

Jezdzenl? . po Jednej polowIe szosy, podczas jednocześnie, że w razie odmowy, po dwóch tJ'- I wsze mlejsce. 
gdy na dru~lE~J pro~adzone są roboty, g~ber1:la.tor gOdniach porzucą pracę. Tr~ech tkaczów, którzy * Przybór wody. • . 
uznał za DleekonOmIC~nl', a , zarazem. 1l,1emozhwe wystl}pili pierWSi z ~ądaniamj, aresztowano. Według depesz, otrzymanych przez bIUro ze~ 
ze względu na brak mIejSCa do rozlozenla staryoh • .. gługi Maurycego Faj ansa, poziom wody w Sand 0-
i nowych ma.teryalów. (a) Zamkni~cte blblioteki. Wczoraj pollcmaJ- mierzu wynosił: wczoraj rano 0.36, wczoraj wie-

DQ. czas,owego użytku 'Yyznaozono d~ogę grun- ster .pabianicki odbył rewiZJę w: bibliotece za~o- czorem 0.19, dzisiaj ~ południe 8.85, czyli w clą
lową, nad ktorą nadzó~ będzle~trzym~wac T-wo o· ź?neJ pr~ez Tow.arzys~wo akc., KlDdlera. w Pabla- gu doby woda w WisIe podniosla się o 3! stopy. 
piekl nad zwierzętamI, by me ltrązyly tamtędy . Dlcach; JakkolWIek mc zabroD:lonego nIe zna.lazł ~ 
wozy przeładowane. I' bibliotekę zamknąI, a klucze zabral do siebie. 

(_) Ograniozenia żydów przez normy odset. . ,P?wo1.em rewizyi było zn~lezi~nle. na mieście 
kowe w szkolaeh rozciągnięte zostały ta.kże i na ~Sl!~Zkl .p. t .. nR?1?IUOY!l rosYJska, Jakoby po
szkol y prywatno z prawami szkól rządowych, I zyczolleJ z tej bIb lOtek l. 
gdzie obowiązywać ma norma 15 procent. (a) Echo mopder.twa. Stwierdzono, Iż zarzl\-

Jak się wyjaśnia obecnie, te normy ograni- ! dzając~g{J fabryk" Hantza w Pabianicach, ]!'ranciszka 
czeniowe obowiązywać będ:l również i w tych . Szencln9kiego. zamordowal: Boleslaw, Stańezyk, rob~tDlk, 

"" ' wydalony przed kilku dniami z tej fabrYki. Stane1yk 

, Z KROLESTW'A. 

lewe pismo. W Częstochowie, dnia 1 sierpnla 
ma zacząć wychodzić nowe pismo codzienue, p_ 
t. "Gazeta miejscowa" pod redakcyą p. St. Pa
wiilskiego. s~koIach prywatnycp" w ,1{~6rych z mocy pos~cze- ł zblegl I Jest poszukiwany. Wiadomość, jako,by razem 

golnyeh .rozporządzen mlmsteryal[1yc~ ~bOWląZY- , z SzeDcin~k~m zostal zamordowIUl1 kolega Jeio, Józef 
waly wyzsze normy procentowe dla zydow. I Rutkowski, Jest nleprawdz!wa. 

FolioJa ... Lublinie. Od dnia 14 sierpp.ia r. 
b. dotychczas istoiejłca. w Lnblinie s~raż ziemska . 
będzie zamieniona na alużbę policyjną. jak 

.: w Warszawie, Łodzi i Innyoh miastach. 
Co do przyjmowania żydów do specyalnych 

żydowskich szkól średnich z prawami szkól rzą
dowych, wydane być majf!: osobne rozporządzenia. 

(a) Ztirwanie umowy. Przed dwoma. tygod
niami właściciel cukierni, p. A. Roszkowski, zer- t 
wal umow~ ze Zgromadzeniem majstrów tkackich, 

Z WARSZAWY. 
W przewidywaniu tej zmiany, w sobotę od

był się, pol,\ przawodnic~wem gubernatora lubel
skiego, egzamin kandydatów na przlsz1yah rewi

, row1ch polie1i łl1bellltł8J, 
• Preparat dr. EhrJicha w Warszawie. 
Wczoraj W szpitalu św. Lazarza zastosowauo 
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Z dzielnic polskich • . Wiadomości zamiejscowe. 
,Dila straszliwe spustoszenia. Na linii k~ 1 
z Krasnowodzka do Aschabadu tor został !Ulic v·, 
DJ na przestrzeni 16 wiorst. Ruch pociągów pr t', 

Z KRAKOW.A. WedŁug wiadomogci z Gra .. 
do, gdzie bawi szef sztabu generalnego. Oonrad 
Ton Hoetzeudorf, zapewnia.ją, że teren manewrów 
ma byó przełożony z Galicyi do Węgier, w obręb 
korpusu koszyckiego. Szef Iztabu doniósł już o 
tern arcyksięciu Franciszkowi Ferdynandowi, któ
ry ma objl\ó kierowniotwo manewrów. 

wany. 
Spór o rormuł~ koronaoyjną,. Przedrożenie ° '.1 Budapeszt, 27 lipca. (Wf.) Amator sztu((i 

: zmian~ f?r~uly korona~yjnej ~ Anglii wob~c ogło- ł awiacyjnej, pewien tutejszy urzędnik bankawy, u., 
! ~zolll!go J~z w LondY~le termInu koronaCyl króla '; czynił ważna udoskonalenia w technice aeropla
l l kró~o~eJ . na c~erwlec 1911 r., . zac~yna ~or~z nowej. Skonstruował on maszynę do latauia, któ .. 

bardzIe.] zaJmowac umysły. WyznanIa llleangllltan· , ra się wznosi", powiett'ze bez wszelkiego roz
skie . domagają się jednakowego uwzględnienia , pędu. 
z angielskim Kościołem państwowym. NatomiaBt · 

Oficer sztabowy uda się do ,okręgu koszy
cidego, aby na. miejscu przeprowadzić prace ce
lem odgraniczenia terenu manewrów. 

onegdaj odbyTo się w (House or Common.s) po- ł Z t t . . h ijfl-
siedzenie. 115 postów, którzy postanowili, ze będą l . o~ a IIIiej c 'lir. d _, 
gJosowah przeciw przedłożeniu. jeżeli w formule I BerlIn, 28 lIpca. (Wł.) Prasa. memleckn, Oll1 ;l Powodem przeniesienia ma.newrów jest, jak 

wiadomo, nosacizna zawleczona. przez remonty. przysięgi nie będzie podkreśloną przynależność : wiając spotkanie w Marienbadzie Aerenthala z nje 
króla do kościoła państwowe~o. I mieckim sekretarzem stanu Kinderlenem Wachte , Pogłoskom o odłożeniu manewrów cesar

skich zaprzeczają. Manewry k..awaleryjskie w Ga
licyi odbędą się między trzema w Galicyi stoją
cemi dywizyami jazdy; wezmą w nich udział dy
wizye: korpusu 1, krakowskiego, 10 przemyskie ' 
go i garnizonu jarosławskiego. Kierownikiem 
manewrów, które odbędą się w sierpniu, będzie 
generalny inspektor l<&waleryi, Brudermann. 

lIilłon dolaró~ za wynalazek. A~erykańslde ~ rem, twierdzi, że spotkaniu temu nie należy przy· 
Towarzystwo hutmcze, Am~lgamated Co~~er Com· pisywać większego znaczenia gdyż obecnie pana. 
pany, wyznaczyło prywatme nagrodę mlhoDa do- ' .. . . . : . . 
]ar6w za zhudowanie aparatu. l,t6ryby nihilowal Je !ednośc poglądow obu męzow stanow we wszy-
zab61czą dzialalność trującą dymn, unoszl:J.ce~o się \ stkulh kwestyach bieżących. 
z but. Dym ten wywiera w calej okolicy buty I Londyn, 28 lipca. (Wl.) Wczoraj rozpoczęła 
najfatalnlejsze slcn~ki.. zatruwając.atmosferę. W sto~ , izba niższa rozprawy nad zmianą formuły przy ~ 
Bunk.ach am~~ykanskltJb, trusty I towarzystwa ko- , sięgi !,róla. Jutro A:;quit złoży oświadczenia o re , 
palmane dosc często zmuszone są. do wrrlaty 0- \ , , , 
gromn}'cb kwot w formie odszlcodowań dla po- I zulta61e ]{onferencyl w spraWIe veta. 
szkodowanY:lb lub nIezadowolonych sąsiadów. I Berlin, .28 lip~a. (Wl.) W czoraj odbyl~. się u 

Gdy wszystkie juź niemal pisma rosJjskie wy- Luceben' w więzieniu. Z ZuryellU piszą: Sen· !' r.oczyste pozegn-allle sekretarza stanu Schona, o .. 

Z prasy rosyjskiej. 

powiedzialy swe zdanie o uroczystościach grun- sac~ine artykuł}', ogłoszone w: ostat~ie~ czas~cll : pU8zczają.cego dotychczasowe stanowisko. 
waldzkich, zabrala. glos w tej sprawie pólurz~do. w. D1?kt.6t·ych pls~a~h .franc~sklcb, OplSUlą ce CIer· I Berlin, 28 lipca (WI.) Dotychczasowe bada-
wa. ,.Rossija". p~eRla l katusze] htup!.ce ~Hl n~d losem. Lllccbe- ~ nia ksiąg handlowych b l D t d l' kM-

Gazeta powyższa pisze, co następuje: mego, morderoy cesal'zowej Elźblety, ods1f\dująee- { an eu or mll z nego, 
,.Pięćsetna rocznica bitwy grunwaldzkiej dala go W Genewie karę d'Oiywotniego więzienia, 81clo- ; rego dyrektor Ohn zostal wczoraj aresztowany, 

asumpt prasie niemieckiej do szeregu artylmlów nity genewskie wladze do udzielenia pozwolenia , wyl,azały 50 milionów marek pasywów ja.k dono· 
na stary temat o Slowiańszczyźnie i germanizmie, dziennl.karz0tl! z,,:iedzenia więzienia S. Antoin~ i ! si "Kuryer Poznańsld". Zuaczne straty ponieśli 
jako zja\fiskach światowych, oddawna sobie wro- ~omunlkow~D1a SIę ze. skazańcem, Okazało Silę, : robotnicy, którzy składali swoje o8zczędno~ci. 
gich. Wypadkowy zbieg zja-zdu w Sofii z pięćset. ze Luccbelll nietylko nle zwaryowal, wskutek dlu- t S tut t 28 r (W) W . ' . 
ną roeznltlę sławnej bitw! czyni jeszcze bardziej giego przebywania w odosobnieniu, w pozbawio- I . ' I gar, IP(}~ t. CZQ:&) wygł~Sll 
interesujące mi opinie niemieckie o tym temacie. Dej światła c(>li, ale jest przeciwnie zdrów i we- l tuta) poser narodowo.hberalny do seJmu pruskIe-

Czytając artykuły niemieckie o rocznicy grun- s61, I ma za mieszkanIe celę la.sną, przewietrzaną. . i go Lising odczyt, w którym zdał sprawę z wy
'Wa,ldzkiej i zjeździe słowiańskim, niepodobna, prze- z przecudownym widol<iem na L~m~n. Nie je~t : cieczki informacyjnej w Poznańskie, wysłanej 
dewszystkiem, nie zwr6cić uwagi na. ton nel'wow!', przy~uszny ~o J)~acy. ale o zaJ~rle sam prOSIł I przez komisye kolonizacyjna.. Wyk&zywal konie-
w jaki wpada prasa niemiec!r3, ilekroc porusza i baWI się w mtrohgatorkę, praCOląc w tOW81'ZYp I 'ó k l"' . b b ~ .. 
kwestYę $lowiańską, Oczywista, że ta nerwowość stwle innycb więźni6w z któl'ymi bez ustanku : 6znos o oIllzacyl c oc 'Y nawet przy zastoso-
starannie jest masl<owana. sztuczną obojętnością i rozmawia I żartuje. J;st zadowolony. bo prócz l wania wywlaszczenia. Odczy t ten prasa miejsco
ironią., które jednak nie wprowadzą w bląd czy- wolnogci nie brak mn niczego~ wikt otrzymuje . wa poddała ostrej krytyce. 
te~nika, .choć trochę umiejącego czy~a.ó między zdrowy, .sma.ezny i obfity, ~ól litra wina cz~r~o- II KonltanłJnopol, 29 lipc tl. . (Wl.) Poseł turec ~ 
wlersza~ll. . •.. n~go .dzl~nDl.e I .ezt~ry .paplerosy. L~cche~t .Jest ki w Atenach zwrócH uwa rz du reckie o na 

W IstOCIe. gdyby większośc słowiańskIch dZ13· I wIęcej, mt sredmo IntelIgentny, nlublOnyml Jego . .. g~ ą g g, 
laczy P?lityezIlYc~, będących wyznawcami idei zje- !I~torami są.: Mo.n~6sJdusz . Ja)l J~k6b Rousseau i ! to" ze W razie Dledo~usz cz,r llla delegatów, l,reten .. 
unOCZeIll& slowianskiego, z jakichkolwiek powo- Dickens. W celI lego znajdUJe S I ę oprócz wygo- 4 sklch do zgromadzenIa nat odowego greckIego na 
dów doszla do smutnego przekonania że idea ta dnego 16żka, stół z przyborami do piBania (bo, I' stąpi wypowiedzenia wojny. Rada. ministrów wy
jest nie dającą się zrealizować utopią, to powin- naturalnie pisze swoje pamię.tniki) , krzesIa, biblio· sIała takie samo oświadczenie mocarstwom opie , 
DZóiby ODki nabrać, otuchr P? p~zeczyta6niu a7tyku- tśe~a dOb

J 
rZ6

t 
zao~latrtzoua l .lampat6elk61ctryczna. l' kuńezym. Z tego pOWOdu sytuacya bardzo naprę4 

w nie tórych pism nIemIeckICh, kt re me po- clany o ery e są J us rowaneml pocz w aml, po· . 
trafią ukrywaó trwogi, wywolanej wi,adomościami mi~dzy kt6remi żnaj<luią si~ podob~zny ~ci1l~u pa: l zona. . , . • . ° postępach idei zjednoczenia slowianskiego. DU1ących 1,ró16w: angIelskiego, hIszpansInego I : Nowy York, 28 hpca (Wl.) Rząd NII,aragul 

Jubileusz grunwaldzki, sam przez się, zape- ~~osl~iego, cesarza Franciszka J6zefa i nieszczę· zwrócił się do mocarstw eUl'opejskich i republik 
wne bardzo malo interesuje praktycznjch niem- shw8'J ofial'! IJucchemego. amerykańskich o pokojową interwencyę prze~iw 
ców. lecz wywol?j~ w,nich ,wzbur~enie mowy, wy- / mieszaniu s i ę Stanów Zjednoczonych do spraw 
glaszane w slo~lanslu~~ srodowl~kac~ kultu~al. T E l E G R A M Y. ~: Nllcaragui. Dotychczas tylko Meksyk wysIał no-
nych co do kOllleCzI).OScl zaspolellla SIę słOWIan . . 
w jedną całość w celu skuteczoej walki kultural- !~ tę do Tafta w tAJ spraW l~. 
nej słowian z naporem germanizmu na ziemie slo- Konstantynopol, 28 lIpca (Wl.) Rada. mini·, 
wiaiskie. - strów postanowila wystawić niezwlocznie 5 wież 
. ~e napór ten istnieje, św.iadc.zy o tem mi~dzy Rzym, 27 lipca. (WI.) Grono kapitalistów )1 pancernych na granicy greckiej. 
wneml artykuł pewnego dZJenmkarza. c~~skl~g.o szwajcarskich zakupiło liczne place polożone na- POnall, 28 lipca (WI.) W SlupoB&u na Po ~ 
": Pradze.' !ct6ry zwr6clł ,uwa~ę prasy Dlem~eckl.eJ; przeciwko kości~la św. Piotra i PawIa. Na pla· i morzu skazano księdza Olszewskiego ad ministra-

~ynuacye" a~tora ~l'tyl~ull1. lnsynu,acye te polega. to być odpowiedź na. ostatnią enoyklikę. W razie tora parafu Pogoszcz, na ~OO m.arek kary z~ J,'ze-
D1ektóre Jej organa rzuclly SIę na .. ldambwe lU· cach tych stanąc ma świątynia protestancka. Ma ! ,_ , I 

Ją na. tern, z~ dZlenm!<arz. czeski zwr~ca uwagę gdy~y plan mia.l być istotnie wykonany, papież . ~omą obrazę z am?ony kllk~ nle~c~w- katol!ków, 
~wych czyt.ellllków pa stopnIOWY podb6J serbskl~h zwroci slf} z protestem do mocarstw katolickich, i l za to, że tym memcom nHl ud~lellł przy spo
I bulgar~klc~ rynkow przemysłowych przez, kapl-żądając od nich akcyi w celu udaremnienia tego wiedz i rozgrzeszenia. 
tal niemieckI. projel(tu. ------------______ _ 

I Serbia, i Bulgarya, zdaniem autora czes- Paryż, 27 lipca. (Wl.) Zapadł dziś wyrok 
Rochette skazany zostal na 
Lecacheux na cztery mie-

kiego, zalane są obecnie przez towary niemieckie, w sprawie ROllhetta, 
a razem z towarami, do tych ziem słowiańskich, dwa lata więzienia, 
wkracza to wszystko, co bywa zwykle związane siące. 
z. kulturtre~erstwem nieI?ieckiem. Wskazanie na madryt, 27 lipca. (WI.) Trzysta klasztorów 
te~ ~lepokoJący dla Srowlańs~czyzny fakt, oczy- otrzymalo urzędowe zawiadomienie, że w dniu 1 
'\V!S~le, .wywolalo, zaprzeczellle w prasie niemiec: l września zostaną zamknięte, w razie, jeżeli nie po
kleJ. ktora przypIsała to wszystko zbyt jaskrawej starają się o zatwierdzenie państwowe. 
wyobrażn.i dz~ennikarza. slo:viańskiego: KonstantIDopol, 27 lipca. (Wl.) Porta tureo-

. PO~lm? Je~~ak ~z~~ezllle 'poga~dhwego stano- ka zaprotestowala u mocarstw europejskich prze
Wlska memleckleJ OplDll publIcznej wobec budzą- ciwko kandydaturze Venizelosa na prezesa grec
cej się samowiedzy narodów slowiańskich, niemoy kiego zgromadzenia narodowego. 
w.idocznie, .r~zumieją ,doniosłość chwili Qbec~ej i Nowy Jork, 27 lipca. (Wl.) Rozruchy na Ku
n~ezbędnoso Jeazcze WIększego wzmożenia, mgdy ble przybierac poczynają coraz to groźniejszy cha
me przerywanego, naporu. Pozostaje tylko wypo- raI, ter. Silne zastępy po'wstańeów ukazały się w 0-

wie~zieć . życzenie, . żeby konieczność, solidarnego kolicach Pirny i Sant Jago. Przybyły wojska l 
odpieranIa germanizmu byla dokladll1e zrozumia- z Meksyku. ~ 
na przez ogromne maill' zachodniej Slowianszczy- !schabad, 27 lipca. (W1.) Straszliwa ulewa, ! 
znI". ~ jaka llawiedllla wczoraj miasto i okolice, poOIJo: 

OdpowIedzi Redakoyl. 
Panu Olwiczowi. Wiersza pańSkiego nie wy4ru· 

kujemy I radz!ltbyśmy Panu nie dOSiadać więcej Pegaza . 
Panu 68. Bardzo wzniosłe... niestety, nie dla DBS. 

w w _asa . a 
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ROZWOJ. - Czwartek, dnia 28 lipca uno r • 

4 • 
PODZIĘKOWANIE. 

Wszystldm, którzy złożyli nam dowody wspólczucia, oddając ostatnią przysłl1g~ 
ukochanej córeczce naszej 

ś. t p. 

MA.RYI ŁUCYI 
zasyłamy wyr azy gorącego podziękowania. 

Pabianice, dnia 2ó lipca 1910 r. 

" 170 

carstwo nie mogło nawet pomyśleć o współza
wodnictwie z AngliI}. 

- Do "Vossische Ztng" telegrafują z Aten, 
że w sobotę }ron6ulom mocarstw opiekuńczych 
wręczono memoryal rządu kreteńskiego. podkre
ślający, że zawarte w ostatniej nocie mocarstw 
zdanie o prawach Turcyi w stosunku do Krety 
sprzeciwia się ostatnim oświadczeniom, skutkiem 
czego nota ta wywarła na kreteńczykach przy
gnębiające wrażenie. Olga i Paweł Altenbergero 

l~ąa.~""""""""""""BBagaa""~""mm5.!Ea __ .D*ZI"'mar=z 
1583 

F 
- Generał-gubernator w Helsingforsie od· 

niósl się do p. o. prokuratora senatu, aby po
ciągnął do odpowiedzialności redaktora gazety 
"Karsiala" za umieszczenie notatki, obrażajl}cej 
armię rosyjską i opUblikowanie sekretnyoh zarzą
dzeń wladz wojskowych. 

O t t . t l - W artyl<ule p. t. "Rozbrojenie", <Daily S a lua pocz a. \. Express" pisze o poruszonym przez króla wIo. 
skiego projekcie rozbrojenia, lub ograniczenia u-

- Donoszą z Kijowa o zamknięciu jednej zbrojeń. Ani r01.brojenie, ani ograniczenie uzbro
znajpoważniejszych organizacyi el\Onomicznych, I jeń .:- pisze "Daily E4press" -: jest ~iemożliwe. 
Towarzystwa wzajemnej pomocy pracowników ~akl pomys.l ma ~ góry zape.wmone mepo~odze
roJnych w prowin::yach południowo-zachodnich. m~. ?-,ylko Jede.n sro~ek. moze raz nareszole .po: 
StowarzyszenIe to liczyło 3,149 członków, praCll- !ozyc. lr.r~s nleu~t~JąceJ, wa.lee kon~urencYJneJ 
jących w majątkach i cukrowniach gub. kijow- I w dZledzlD!e uzbroJen, a sr.odkl~m tym J~st ~c~wa
skiej, podolskiej i wolyńskiej i wsród swoich lenie .przez parlament a~glelsln t~k wle.lloeJ po· 
czlonków liczylo wielu obywateli ziemskich. życzln na. budowę okrętow, aby zadne !Dne mo-

O przedruk Lej notatki ma byó pociągniętych 
do odpowiedzialności jeszcze 18 gazet. 

- Z Syberyi donoszą o ucieczce 18 więź~ 
niów politycznych, w tej liczbie 3 bylych posłów 
do drugiej Dumy. 

W Tow. AtcJjn~m "Zawi~rci~" 

- W Odesia piekarz zachorowal i umarl na 
cholerę· 

M IIgiel do sprzedania zaraz. poszukuię służącej, która rozu· l zagln~ł w okolicy Rzgowa pod-
Ul. Nowo-Zarzewska Ha U. mle po niemiecku. Może sIę i majstrzy 0le81elsld Antoni Do. 

: 4797-3-1 zgłoelć: Wólczańska nr. 135 mle· l magaiski. stały mfesr;kaniec m. 
N0wo zalegalizowany majster szkanla nr. 6, od godziny 7 ej i Łodzi. Uprasza się o zawlado-

j mnrarskl, Wincenty Rybiński, IVleczorem. 4745-3.-2 i mienie: ŁOdź, ul. Zlota nr. 3. 

I przyjmuje roboty z podpisaniem potrzebuy chłopiec do terminu, I ł7U-3-3 

W ZaWierCI-u deklaracyl w mieście Łodzi. Ul. od lat trzynastu, do pracowni l ZaglJlll,1 pies, wyżel, maśel bron .. 
l Aleksandrowska Ha 19 m. 16. pozłotnIczej, przy ul. Plotrkow-t zoweJ, plilrś blala. Uprasza 

tl 
I 4794-3-1 skleI Ha 145. 4739-3-3 : się o odprowadzenie za nagrodl\: mll2na nabyć 8 starych ko ów paro- I Ogrodnik poszukuje posady, potrzebni stolarze. Olica Na- l C91(Ielnlanl 67. l'l11·3-2~ l doskonała rekomendacya. - wrot 80. l758-3-3 Ł Z pokOje na biuro lub Interes 

mych lankaszyrskOlch 5 Atm., Z któ- 'I Łódź, Brzezińska 104'47~~~i~~ Rower marki angielskiej z wolo : do wynajęcia. Piotrkowska 
IV nym trybem, zupełnie nowy, I nr. 117 m· 2. 4719-4-l~ 

o pOmieSZczenie pny bezdzlEltuem kr '.n" k t I d d rvch 6 kotłów O powierzchm ogrze- m .. ~aZ,yżlenńystwdi~ dwl&ynlanJ.t:cl::en::::zo. !pr~ed~y~~e PI~~~~~~Sk!a 17~ez~:~ ~ ~ :~~~~d:nla!es K:r~aro~ 1; 
l 'I .. mlza. 4808":2 . ..:.1 ; kantor. ~19-2-1 

o o d 79 k Przelazd 12. mleszk. tł. 4103 ; ~ walnej 109 kwo metr., J8 en Wo potrZllbuy mlodJ człowiek do Sklep kolonialno oystrybucYJny ( Z_gubione dekum.nt~o 
przepisywania korespondencyl z piwiarnią. de sprzedania. - , ."..---,--._=-.,..-__ --,. __ _ 

metr Ol JOed63n 70 kw metr r08yj~kiej .. Wiadomość na Staro· Chojny, ul. Bednarska Ha 12. I Ludwika Weber zgubiła pasz 
• V o • 1579 ZarzewBkleJ NI 13. m 27. 4798'1 4817-3-1 port, wydany z gminy Dobrej, --------,.;;...--------..;..------l potrzebne zdolne prasowaczki. SKI~p kolonialny zprawem9prze· : powiatu tnreeklego 4800-3-1;;. 

• _ Ul. Pollldnlowa 30. 4795'3 l dazy plwa z powodu wyjazdu . ZagIną! paszpon na Imię Hele Znrzqd Stowarzyszemu WZajemnej pomocy ! potrzebny pomocnik fryZJerski ~:J~::Ir:p~~.e~~nla za~~;ó_~~i l, Ła~~k~n:yżan, wJdAnI8t5.!~~1 . dl b I trk klej t na soboty I niedziele za dobrem nfUf'O'·'nlku'·' przem.-han • f\U • n O OWS. I WfeYICnZae"rr,odzeniem. Naw~70~2_N&._631· SkrzYPc3 ~.StradIVal'ln9a" o sll- : Zaginęla karta od pasl:portu na 
!' "" W W 3 l' .. " nym tome s, do Bprzedania ~ Imię Heleny Wiaderkiew\e'&, 
podllie do wiadomości pp. stowarzyszonych, że w czwartek, dnia ~ Glówna 40 m. 22, od 7-8 wie- . wydan, z tabr. Og~era. 4816-3-1 
sierpnia r. \ o godzinie 8-eJ wieczorem odbędzie się w lokalu Sto- p~rtebJla l~~eZka ~~90~~~1] czarem. 4786-2-1 . Z:lginęla. kart!l od paizportu 011.-
warzJszenla (Piotrkowska 120) wna . k d Ski k l I 1 d t li J Bl k d _ O 6f Z b • potrzebny uezen na pra tykę o ep o on a no- y8 1'y ueYlny Imię ana aszety a, wy a 

Nadzwyczajne g ne e rame, fryZJer.. Ul. 1i:ml1ll ]i 44. do sprzedania oraz lilia ple- . na z tabryki F. Klndermana 
, 89" karska. Zielona 57. 4.762-3-2 i 4796-1 prawomocne w myśl § 16 Us'awy bez względU na Ilośc obecnych. 47 -, .. -1 

PORZĄDEK DZIENNY: plwlllrnla do sprzedania na ul. SPrzedilom c2tery 1 pól morgi i zaglD.,r paszport na Imię Pau U 
Z l .... 37 Ł d I ziemi z budynkami we wsi ny Zajfert, wydany z gminy 

1) wybór przewodniczącego zebrania' ie onej.... w o li: • Stara Łagiewniki. Wiadomość ul. l Jonno, pow. lowickl. 4803-3-1. 
2) rozpatrzenie opracowanego przez' Zarząa projektu kasy po- 4809-3-1 'Grabowa 28 u Antoniego Króla. I Z lig I n-ęla karta od paszportu na 

życzek l wsparć przy Stowarzyszeniu; potrzebny chłopiec ze znajomo- 4778-3-2! Iml" Wladv$law& Baoaslaka 
S) wnioski członków. śclą języka niemieckiego na .. , 
Upraszllj~c ze wzgl~du nil ważno~ć spraw o łaskawą obeeność, posylkl do biura technicznego. Sklep spof:ywezo dystrybuCYJoJ : wydana z fabryki F. Kindermana. 

1593 pozostaje_y z poważaniem ZARZĄD. Oferty do adm. ~Rozwoju" dlll do sprzedania zaraz. Ul. Cz~- I 4813-1 
Tow. Akc. .. WaY8s & Freytllg". stochowska nr· 15. 4770-3-2 Z agm,l puzpor~ na Imię Stani · S 'Lo ł814-3-1 S!~~,~a:~~~eadchu.IIIUliaclldEo~Ogdla· : l!lawa Bogusławskiego, wydany 

Al O I Teschl' ch l :=-.!,_! i P~!~ :~jlcr:!z~!~eAZ Zd~d:;~~- nr. 6. Zub"ardz. 4736-3-3 II' zZ~~ln::~D:::~~~t Wy:~~~-:3;1 
1!i.. jęcIa. WJdzewska ~ 11, m. 5 Sprzedam zaraz lUlę plell:arsl!:lł Blaszki, pow. kallsklego, na 

4811-2-1 z powodu wyjazdu. Wiado- imię Juliana W~growslIle~go. 
""'p---'k-'Ó----'d'-'-I "-1 --:,.:;.."--,;;;;-....;; mość Główna 52 4754 -3-3 ł6:>3-3-3 o J przy ro z n e, 11 oneczny. 

przystanek tramWlljowJ przed Sli:leplk ao sprzedania uraz. Zaginęła karta od paszportu na 
domem - zaraz do wynajęCia. UliCa Srednl" 51. 4740-3-3 Iml~ Wbdyslawa Kępki, wy-

SkI d l Widzewska J'ł 150 m. 22· UCZCiWY, tneżwy 8tangre~ moze dana z fabryki Banera 4751'33 a węD a 4802-3-1 się zgloslć do fabrYki: ulica Zaginęła karta od pa8zportu, 
pieSelt lUały, ŻÓlty, pod szyj.. Piotrkowska nr. 75. l7ł3-3-3 wydana z fabryki Sztyllera I 

blaly - zaginął. Łaskawy znl\- ZdOlny tokar" mogący robić ua Blalszowskiego na Imię Wojcle-
lazca zechce o(prowadzlć za wy· srubsztaku, I kowal na lepize chI!. Jalkiewlcz&. 4753-3-3 

Ło' dz', Wł-dzewska ~ n,._. 62. nagrodzeniem. PUlta 3, Wrze- glętę I budowlane roboty mogl\ zaginął paszport na imię Ma-
eJ ~ !::: 8lńskl. 280'-2 -1 się zgloslć. Mlkołajewska 30 ryjanny Tomaszewskiej, wyda. 

T I f AIS'J.. 2 JllO I potrzebny mężezyzna lUD 11: obleta 4793-38Wl ny z gminy Rybno, pow 8ocha-
e Gl onu Ul' ... 228Ulł I do robienia obwarzanków. Ulica Zaglnęla w Górce PaOlaDlckleJ Ilzewskiego. 4342-3-3 

Groszanka Ha 4, Baluty. 4806-1 dziewczynka, Jat 9, clfmno- Zaglnl\t paszport, wydany z gm. n bł· Do sprzettania Kaliope automa- potrzebni są malarza na różne blondynka, nazywa się Józefa WItunia, Rub. kal!skieJ. na imię !Ira ne OD OSlanła. w ;~fe~~~: WidzeWSk~7~~~ł~83 l' roboty na dłuższy czas. UII~a ~~Ź~~gr::i~·n!tO:laWJ.J:J~:,llIł~::~~: Wojclecba Kalińsklel1;o. 4749 '3'3 
Z~lersłra li 3L 4782-3-2.. zaglnl\l p:l811port na Imię Sylwe. 

A Za bezcen ilprzedam, aby za- Do odstąpienia konceSJa na I poszukUję pożyezlu oWO lub ~~w~~d~ml~8~ ŁodzI, 4u;01~~~i stra PlacJda AntonIego Gu-
I raz, meble malo nżywane: szkolę początkową Wlado- 7000 rb. na pierwszy numer stowaklego, wydany przez magl-

kredens, stół, krzesła, otomanę, mość: rÓ'g PAn8klej i A.ndrzeJa ' hypoteki. Ulica Brzezińska li 3 Z dolne krawcowe, sZYJące far- strat rula.ta Radomia. 4768 '3'2 
lóżka, materace, szafę, komodę, .N2 45, w monopolu. 4747-3-::1 m. 14. 4775-2 -2 tuchy, potrzebne. Piotrkowska Zaglnl\l paszport, wyaany z gm. 
blnrko, tremo, %egar, lampy, gra 1 D0m murowany jest do sprze- potrzebna zaraz prasowaCzKa. )fi 273 m. 31, zapamiętać mlesz- Warcholy, pow. ostrowskIego, 
mofon, firanki, obrazy olejne - l' dania lub do umillny w Ko- Andrzeja Ha 38. 4765-3- 2 kaniej 4818-3-1 na Imię Paulin! Jasko. 4787'3 '2 
G>ówna '9, mleszk.91, - dl'ugl"m luszkach Wiadomość na stacyl . d 1 d zaraz do wvnaJAcla l poko ' I Z I .. S 

.. 'Jo_ "" Ł 'd' F b . III' potrzebna Jest z o na Eanna o ' .. I ag ną. .. paszport na Imię tani-podwónn. 4815-1 o z a r. n szwa.Jcara -ej I I I W l . k z kuchni, l pnedpokojem. l R k ki j 

I 
klasy. 476~-3cs2 szyc a ucz en Cli.. czaD8 a Wólczańska 95 u właściciela do- 8 awy a ows e, wydani z 

Aleksllnder Bablckl adwokat 16 97 m. 11. 4780-3-2 mu. '767-3-3 gminy Ctołów, gub. kaliskiej. 
. ' Do wynaJęcia zaraz 2 pokOje '* 7 2 przyslęgly, plZeprowadzll się z kuchnią. Lipowa Ji 3 róg potrL.eb.ue ilOOO rubli na pierw 1 ł 76 -3-

na ulicę Andrzeja. :li 3,7 (róg ZawadzkieJ'. Cen!!. 20 rubl1 mle- szy numer hypotokl. Oferty Z aklad mÓJ taplcersko- stolarSki Zaginą' paszport, wyda.oy prze, 
Długiej). Telefon )\2 15-8::1. slęcznle. '767-2-" w Admlnistracyl alł.ozwoiu" pod zostal przenIesiony z ul. Plotr- komlsarn 3 go eyrkutu miasta 

74 7 .... A. B· 7' kowskl&j na MlkołaJewską X. 67 W C .."...-.,.. ___ .:.-_....:4:..:4.:..:;.-~J5::.:.._-..:. • . 4 ..,2-3-2 I zaopatrzony w wielkim wyborze arszawy na Imię halma PIli-
BUdkl\ I urząazenlem w dobrym Do aprzedl\nia Sklep w dobrym piWiarnia z eJelnncznelll Ul'zą- w różne meble nowe I używane, cera. 4716-3-3 

punkele tanio do sprzedania. pnnkcie. Ulica Łączna :Ii 13, dzenlem z pOWOdu choroby do jak również portyery I chodniki Zaginętll k,uta od. paszportu na 
Przejazd JW 66. 4807-3-1 Chojny. ł810-3-1 sprzedania. Targowa Ha 93. po cenach nlzkleh. Proszę Szau. Imię J.\-lichata Talady, wydana 
Do w}nll.JąCJa kIlŻde) eUWlll ~ r 1'eszkanle z 3 ch pokol, przed- 473'[-3-3 Klijenielę o łaskawe zwiedzanie z fabry~1 K Schelbler& 4712-1 

dl1że pokoje z kuchnią, b~l· ... pokoiu, kuchni I wygódki piekarnia ze sklepem zaraz da mego loteresu bez w.zględu na J Zaglnąt kWit od paszpJrt!A na 
konem, na I piętrze, za 20 ru:' i IJdL,..:hllllast do wynajęela . Wla- sprzedania bludzo tanio z po- kupno, dla osobIstego llrzekoD!\- limit Wandy J okel, wydany 
miesięcznie . Wiadomotlć nl\ miej· . t!OlllO~C Konstantynowska 17 u wodu wyjazdu. Ulica Wodna nia sl~_ Francluek MIkszewskI. ! z fabryld Karola Schelblara. 
scu, ul, Lulzy 19. l722-2e2 I rządcy domu '777-3-2 J'ł 2lia ł7U-3-iS l812BW5801 ł ł178-1 
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PIXA'TON PI d · ł ' naozwyczajooświeżającyi~jelllllJ 
.1 : yn O mycIa w OSOI ~1~!~~~~aE~A~:' 

Smaczne .) zdrowe Pieczywo 
poleca piekarnia 

R. TRENKLERA, ul. Cegielniana 
Chlę b n. sposób moskiewski wyrabia.ny przez specya
listów fa.ohowych. OIJBtoió i hygieaa wypieku gwarantowana. 

Filie: PlotrIrcW!lkl\ 116 I Orla 8. 1588'100'99 

00000000000000000000000000000000 
o D 
o o 

~ A jednak 
najlepsza jest kawa. firmy 

,,-.. .... _l'Y" •• aa" = nadchodzi codziennie świeżo palona = 
do Handlu Win i Delikatesów 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

'MG ·_1 

PotrzebA! są na stale 

Monterzy 
do robót kanalizacyjno-wodo
ciągowych. Biuro techniczne 
"Hygiena" w KALISZU, 
Sukiennicza 12. 28363 2 

Cyna, 016w, miedź, oynk i t. p. 

Blachy miedziane 
i 1III0się:łne, 

BLACHY I RURY OŁOWIANE 
DRUTY, SZTANGI i t. p. MEl'ALE 

poleca DOM HANDLOWY 2818-4 

Kornblum i Gepner W Warszawie. 
Agentura i sklad w Łodzi 

ARTUR ARNSTEJN 
od 15 lipca. Widze._ka 55, telef. 16.87. 

NIJllaJszem zawiadamiam, iż 

Zakład Krawiecki 

D 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 
D 
D 
o 
o 
D 
o 
o 
o 

Józefa Wolskiego ~ który pOWiększyłem przeniosłem z ulicy Szkolnej .Ni 5 na ulicę 
GłównIl róg Pio'rko •• kl_J . Obstalun\1 wykonywam starallllte 
po nadar przystępnych eenaeh. - Na. składzie znajduje 81Q wielkI: 
wybór gotoW1ch ubrań, Z poważaniaIIi 

o 

Piot .. kowaka 3, telefon 11-53. 
Polecam wyborowe mieszanki tureckie od 50 k. 

do rb. 1.20 za funt. 
o 
o 
o 

~ Sprzedał hurtollla I deta"czn~;05-ł ~ 
000000000000000000000000000000 00 

Szy,· ::f!~:i·APOLOwNil··HAUiER~ ę KONSTANTYNOWSK. MI &0. 
~ 2790 ił ~ Przvjmule " t ę uczenlce. ..... 

~f8~~ftit~liViV~_&?e. 

; D~~~!~Cr~!~~ przeszło 600 sztuk. ; 
~ .. Ursus" stale i ~ 

Moszcze ofIJocowe 
(WIna bElI alkoholu). 

.Reprezentant I skład 

W. Kunkal, Juliuazl 22. 
Telefon 176~. 1697 5 I 

Che~ kuple 
_.... REaTAURACYt;; ..... 
3·go lub 2 go rzędu w Łod'l:l, al
bo Ba prowlncyi W pobUżlI Łodzi 
za prI'Y8~Qpn" cenę. Oferty z bili. 

~ przewoźne, oraz ~ 
~ Instalacye o Gazie ~ Do sprzedania 
~ Ssanym Spacyal- ~ FOLWARK .łók .ze.6 

szeml InformacJa.mi proszę skła · 
dać w "Rozwoju" pod adresem: 
wDla poszukuj~cQgo·. 1577-3-1 

~. nej Fabryki Arma- ~ w dobrej ziemi 8 wiorst od sta-
~ tur i Motorów w ~ cyl kolejowej •. w kulturze w czę-
~ Warszawie poleca ~fG ścl drenowana. Cena 5.000 rubli 
~ ·'Wyłączny repre- włóka, Wladomośó: Łódź, ulica 
~ Pańska J'ł 9, m. 2. .1687-3-1 = zent&nKAROL SOMYA, Łódź :: d:g,~~g!li!.n 
.. Piot .. ltowaka 192. 1462c sre Felikaa .ajaw.ki.IO, po 
~ ~ w prywatnem mieszkaniu ulica 
~8j~8j_8.1~1t8J __ 8~ Konsantynowska)l 23i5~·_43_1 

I SOLEC Sezon do 7/20 Września. 
l . Zakład Wód Mineralnych 
... . Siarczano· Słony oh 

WszechśwJatowego 
Jtzyka. Angielskiego 

wyuczam W cl ~gu 6 elu tygodni. 
Lekcye wlasnl\ metod~ gruntow · 
nie I prędko . Honoraryum z do 
łll, Pasaż Szulea JW 18, m. 18, 
oficyna. od 8 do 10 wlee:z;ór· Ja
..... L. Goadoul. 159l-4-1 

znany oh ze swej akuteclItośol: w reumatyzmIe, artretyzmie, nerwo
bólaeh, chorobach skórnych. przymiocłe w lego najcięższych ·posta
cIach I zawikłaniach. CENY NIZKUll: p.okój wraz z' Cllllkowltem 
utrzymanIem I kuraCH od 60 rb, miesięcznIe. Od 20 SierpnIa do 20 ~_==-------::::!l;;;;;;' 
Wrl aln hl ceny mieszkań zakładowych o 25 proc tańsze. DOjazd I I 
przez st. kolejową Kielce, skąd powolami lub samochodem wycho- EGlY8TUJ~CA OD UT 17 W ŁOnn 
dZIP,oym o l-ej po połudnIu 4: - 5 godzin do Zakładu. Iuformacyl 
udzIela Zarząd Solca. pOC1.ta Stopnica" Club. kielecklei . ~6g6·3 ~ . Pracoł'IJnla haftów ł 

• • ; ~ i ZNACZENIA BIELIZNY g 

I Tow. ~~c. Rzeźni Mi~j~~ic~ w Ro~~i ! ~:.~~~~r.~~~~~~~ : 
_ Warsz~wa, Krak, Prledm. 5, , ~ przyjmuje wszelkię roboty .iii 

~ W' zak/es hafta wcb:.odzące, ;J 
~awiadamja O otwarciu z dniem 1.ym lipca. r. b. ~ wykonywa takowe staran- ? 

nie, na czas oZUI\Czony, ilO 
pierwszej w kraju fabry ki włosienia tapicerskiego. I możli~le ~iZ~ICh oona.ch. I 

Sprzedaż w każdej i!ośai. 26440'40'6 I PrzYJmuJe sU} UC2lemc~. I 
_ • l lit. Ulic. PRZEJAZD m 12. ~ 

1585 STAlliSŁAW .O.AK~ 

Patrzcie! 
Ceny do 5 proc. tańsze 

dopóki zapas starez}. 
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145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145. 

O[ólnio znana łucznica cboró~ z~Mw 42rO 

lekarza d-ty H. Pruss. 

Dr. med. ARO.SOII \ Dr L KLACZKIN 
b. asystent prof. berlińskich: Bum· I · · 
ma I Diihrssena - osiadł w ŁodzI. Konstantynowska 11. 
AkuszerJ! I ohorobJ kobieoe. Syphili., ak6rn., w.ne .... 
mieszkaobecnlePa •• żM.j .... ; I oho~ob~ dróg moczo.~oh. 

róg Piotrkowskiej I PrzYJm. od 8-1 rano l od 5-8 w., 
Godz. przyjęcIa: 9-101/, raDO I od ł dla dam od 4,-5. W nlodzlele I 
5-7 PP. w niedziele 11-1. 1218r l święta tylko da 1 rano· Tła·r 

. r. Rosenblalt I Dr. B. DONCHIN 
Spaoy.Uata oho .. 6b oozu 

Leczenie, plombowanie i wyjęcie zębów baz bólu. uszu, g~~dta i noa. 
powr6oił. 

ul. Zielona Nr. li. 
Przyjmuje od 9-11 I od 4,-6 pp. 

2828-r ~Delyalne laboralOryum letboiune do wprawi ania sztu cin~ch zębów. P,!yj.f .. J;':~';~:~~:: ;-~~l; 
Speeyalnośó: plomby porcelanowe, plomby zlołe zlote D W) " ~ Akulllrkl A. Trllklar 

korony, zlote mosty (sztuczna zęby bez podniebienia). prz::rowad~I~'!~n~!l~!lri prZJimuj~e:a~~~~!·8::~OŚÓ, u-

Reperacye i przeróbki sztucznych z~bów NA POCZEKANIU. Chor~~~~k~~!:, ~e9';e .. ~. :t~e~~PDrJ~~re~I::a~r~!!~:~;~r6 
Gabinet p.'ywatny leKarza a-ty H. Prus8 znaJ-dUJ· 8 sic przy lecznicy. (81~~~::. T:~;1~2ł~~~·;~nle 

'ł od '-5). 1761-r 

1Cl' Uwaga!! Ceny bardzo nizkie! Uwaga!!..... D ... FRANCISZEK 

KOZIOlKI EWICZ 
(staruy) Telef. 17 •• 4 

lecznica h I b k I h· h Piotrkowska lal C OrD s ornyc I wenerycznyc ·~h:!:~lc6. ~::~!!~:nOed 8~~~~ 
Gabinet Roentgel'łowski i Światło leczniczy od 6-8 pp. 1426r LKO 

D-rów L Falka, Z. Golca, i St. Jelnickiego Dr. Jan Caderski YMI\NIOtfM 
Wólozańak. M al. ~TRZED~ SIĘ PODRABIAM 

Ogólne i pojedyńcze pokoje dla chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamoznych _ b. asyst. klin. unhrer. warsz. _ .SPRZUIIZ • HANDLACH "'Ul -
placa za. poradę 60 kop. Akuazarya, ohorob~ ohl· l 217-50-U 

Godziny przyjęć od 8:-9 r., od 11t- li pp. i od 7-8; w niedziele i świ~ta. od 8-10 rano. ~ur.giozn. i kobl.ce ! 
jod 121/. do 11/, po pollldmu. prZYJmlłJe .do 10 r. ~-6 po pol. K 

Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Z.n" T.n.enbaumow. 01. C.gielnian. 9 m.4. 2272 l..... oocasya .... 
!:..CPOniedzi8,l1tit·' śI;0dy i Pi1ątki od gOdZ·k51/tl-.61/, P: PkOlUd.niU. D E S lb"" Dr Zofja Garlicka ~olo jed"kl."w, ::.:= 

en ra na IRI a ! r. . onnan erg · mieszka obecnie f:~Z~:~{~ ~:~~:.lk~f:r~~Ó~U!~:~~ 

cboro'~ z,~ó, I· J. amy nstn8~· C::::'~o:~6!!'n::::a::· nawrot J (PIT!~~(~s~~.tr) woj- pod .. Szkąla·. 281(-3 
I CEGIELNIANA 1ł. Chor. kobiece, Akuszerya lis cz.kajd8. at .11 .kradnąlll 

. 
Od g. 11-1 1 ~-7ł w. 76't 9-10 rano, 4-6 po pol. 1997r ZaopatrzcIe drzwi mieszkania pa-

tentowanym zamkiem bezkluesQ-
P.ierW8za. chrZeŚCij~i8k.a Dr. Fr. lukas·ł8w·'''I w,!m w,!nala.z\r.u PaWllC~U8a, abso' . II lutnie zabezpleezaj"cym od wtar-

.,.LeUDltl 1110mb zebo,..- Staro.~~z;=:'~~J. M 38, ~~I,~.a Odzł:.d~~j:o 2~~,~il8k:81~~ OJ łodzi przv ul. PlolrkOłlJskleJ Bił 86, teL 1ł·'9. 
Taksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. Kon.ultaD,a 
bezpłatnie. ., ... anie zęba 15 kop. Plomba 
35 kop. Sztuozn, ~b 85 kop. ppzer6bka 
i rep.rAo,. ezłuczn,oh zębów 50 kop. Przy 
klinioe znajduje 8i~ speoyalne laboratoryum do wyrobu 
sztucznyoh z~ów. - Przyjmuj!} tyłko skończeni wkarze 
dentyści. 5lł6d92 

I Jamv ustnej 2661 Choroby żotlldka i kiaK.k. W· Jl ft ~ , Ik' , 
teraz: ulica Piotrkowska 138: ··;:~~:-ni:edo Ig. ~::,~~~n~:d IZDI ~ A "0 yQ ~Il Dl. 
---------- 3 ej do 6-e1 po pol. 2612126 

Dr. med. S, do sprzedania PLACE w Ru· 

Dr. Leyberg I Dr. Lewkowicz 
b. długo}e1ullekatz klinik 'l'tiedeń- ! . . 
skleh ordynuje Jak08Ilecya}.ehorób . Spec1ahsta chorób skornych ; 

Alaklllulr rA~IAN 
Dyrektor Zakladu lecn. ,Chojny" 
pl'ZJjll1llJe codziennie w wdzł od 

~ - 7 po południu. 
ul. Rzgo •• ka M a (roi Gór-

nego RynkU). 2251r 
Cltar.lty nerwowe I wew.,trzne. 

O H Sadk k; dzle, odpowiednie na letnie miesz-r OWS !j kania I domy budowlane, razem · · , ! obszarn 2,350 lokcl kwadr., przy 
przeprQwadlll się linii tramwajowej, 20 m· jaldy 

na uUcę Plotrko.akll .ao. od Łodzi. Sprzedaż na dogodnych 
Przyjmuje z chorobami wewnętrz· warnn~ach od 300 rb. na ra~y, 

neml (spec. żol"dka I kiszek). 100 rb. zaraz, a pozosta~~ co rok 
Do 9 rano I od 4: do 6,ej po pol. po. 100 rb. Wladomosc: ulica 
(z wyjątkiem śWl"t I niedziel). Rżgowska oM lD, A. Wallas. • 

2690 -d , 2808-6-2 

--------------------Wenerycznycb, ploiowyoh I bórnyolI i wen ery cz n ych 
eodziennlG 8-12; 6-8; panie 12-1' 1 • bł' 
Niedziele I święta tylko przed obia· UfVJn[ a zagraOI[e 11"r 
dem. Krótka S. 1489r . DJ r; o ~ Dr. J. IAlOWIST Dr. Stalilł,w LIWillDI ==Waż e 
D! I. Lipszyc 
ehoro by dzieei. 

Dr. R. SkIb" k· mieszka obecnie 

I lOS I I .'kołajewak. 29 (2 piętro) 
) Chorobl dzieol i wewDłtrzn6. 

przeprowadził się na I Godz. przyjęć: 9 - 10 rano 1 od 

Pl
o

ołrkow'k2 121 10 5-6 pp. (OP rOcz uledziel) 2632 Przyjmuje od 8-10 I od 4,-6 pp. ~ II J 
WSCHODNIA oM 405· 294 • 2652 o I D J pl I. k 

Specyalista chorób skór- ! Dr. L. PRYBULSKI f. II IlnlłzD 

ohorob~ .ewn,t"Kna 
przeprow!\dzll się na ul. 

WSCHODNIĄ 53, róg Cegielnianej. 
Przyjmuje od 9-11 r. I 5-8 pp. 

2658-12-3 

Dr. Ark. GDlillDlrg 
ul. .a.rot lfII 38 

dla slolarzów! ~ 
Hurtowa i detaliczna sprzedaż 

łorniern 
nych, włosów, wenerycz- l CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE. sp. eh. noaa, g.rdła i uazu 

! róg Widzowskiej. Przyjml1je co-nych i dróg moczowych ( NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIE- przeprowadzll się na dziennie od 81/ 2 do 91/, rano I od 

i dyktów wszelkich gatunków 
z krajowego i zagranicznego 
drzewa. Geny bardzo prlJBt~p. 
D. ..rgulie. i S-ka P . . d d I 8 l' l NOCE PŁCIOWE. ulic~ Piotrkowską 120. ~ do 6 po pol, W nledz I święta 

rZYJmuJę o go z ny - .e! Ul. Południo •• M 2. Przyjm. od 11 do 12 w poł, tylko 81/,-911 rano. CHOROBY 
w południe 1 od 4 - 8 wiecIorem, Przyjllluj~ o( godz. 8-1 r. I 04 (-8 '11'., l od 5 do 61/, WleCI., W niedziele DZ/ECI I WEWNĘTRZNE. -
w niedziele I śWlęlta od 9 -92 panie od ó-6 po pot. 142o-r- l święta od 9ł-11 rano. 1350d AKUSZERYA 1812r w po . 14, r .......... -....,;....;;..._. _____ ............ 

Dla pań osobna pOGukalnia' Dr med Z GOLe Choroby .en.r~G~n., D I S·lb t 
D B R et skórne I moozopłolowe r. . I ers rom 

Ce~ielnill.na. 26. 2810 '5 

Teatr 
kinematograficzny r. · eJ, l · •• D" S'II'sł P'lkafsk' Ul. Promenada 13 róg Benedykta 

ulica Srednie .NI 5. ł !rzepl'o~adZll się na uUcę il ~ 6 • j , Ch,o!"Oby wener~ozne_ (.~-__________ ! IbkołaJew.ką Ni 18. phi".) i moczopłCiowe, z własną sil" I światlem z powo-
Godz. pnyj"ć' od 9-12 I od 5-7' PIOTRKOWSKA )fi 116 skóry l włosów. Usuwanie zbyteoz- wadu odjazdu zaraz Bzem lub Dr. A. GROSGLIK ! dla 'Pań od "-5 1877~ ł P~zyjm.: od 9-10 rano i od 6-8 ayob w, .. ów. Przyjmuje: 8-11 I oddZielnIe bardzo tanio do sprze-

. . i WleCI .. kobiet, od ~-5· 1331-r ~!/,-8 w Panie: ,1/,_51/, po poł. dania. Wiadomość w adm. *&01-

mles?;ka obecnie Zaohodnla 68 D S ROT D W niedziele: do 2-ei po !lol. 24.1r woiu". 2824,.32 

Chorob/~i~r;li ~~~180ó~j(UłUWanie l r.. WAN I Dr. H. Szum8cher n z ~ k. l! Mieszkanie 
włoeów . szpecąoyoh za pOllłaoę ; CHOROBY DZIECI cha roby weneryczne i akśrna r rt Dr DiS II d? 1»ynajęcia, od 1 (14) paidzier .. elektrehzy), wenery.czae J dróg .0' , flika, \ll6lczanska 1'Gz 159. 6 poko .. 
cłowyob. PUYJmuJe 81/,-11!/, r. . pneprowarlzll się na ulicę N •• rot 2. '. l Ów z kuchnią na II .. em piętrze 
l 6-t:) wlecz.; panie 5-6 wiecz. Nawrot NfI II, Telefon 12.77. przyjmuje od 8-101/, i od 6-8 . ...~ I· z lIlszelkieml wygodami, oświetl e .. 
W niedziele i ŚWiętA od godz. 9 Do 81/, rllDO j 4,-6 po pol. Po pol., panie od 6-6. W nle- powro~ c·.ł nie gazowe. \lliadomość a rządcy 
do 12 rano. 24:7ł-r 2530-13-8 dZiele 1 śWIQta od 8-1 r. 637r • 1573.ł .2 od 1-2., 2670-il-3 

Redahor oilpQwledziaIny St. Ląpiń.ki. w Uoezni "Rozwoju". Przejazd ]t 8. Wyd.wca W. Cz .. j ••• ki. 
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