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Rocznie rb, 6 It. ~ 
PółroezJlI~ " ' 3. ,, -
Kwartalnie .. 1 ft 5Q 
!:Iieslęc"D.1 • _ .. 50 l. 

Ka1ea'ars)'k tnodJll.",: 

P11\t. 8W Marty p. 
SlIb. św. J\llnty. 
Niedz. św. Ignl\eego L0" 
Pono 8W. PIotra Ap. 
Wt N. 1tf. P. Anielskiej. 
Sr. Znalea. św. reUk. 
CIW· Sw. Dominika. 
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W8~łtód sl.: godi:. ł m· 15 
Zachód sI.: go dl: 1 Dl. 56 t 

Dług. dnlll god~. 14 m. 51 ł 
Odnoszenie JO k. m. Ubyło dala ·.god:. 1 .m. 04. 

. Egz. poJedlnczy a \t. F " 

Z pfJetylkQ pocztową: " Re~.1l0~. 
Rocznie rb. 1 kop, ~O 
Półro~znle " a" 79 ł 'IV ŁodzI, 

. ZAGRANICĄ.: .,. , ... j", Ni 8. 
Mle81~ezn(e. 1 " 10 
. ; ~ - Nr, tel~foDU 593. 

., 
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CENA OGŁQSZ,EN:~.N a d e s l a Jl ę" na l-e) st10nicy 60 kop. za. wiersz pet .. Z.łez"jne ogłoazeni. z~ 1ek~tem po 7 ko~. za w1ers;.: Jl()npl\l'~lowy lub jego mIejsce 
Małe 0 .... 0 •••• 1. po 2 kop. od W}laZU (dla poszukUjących pracy po lit, kop.). Nll,Jmn1eJsze Qg108zellle 20 kop~ Reklamy i Nekrol'bgi 
po 20 kop. za wiersz pemowy. Za dołĄczenie prospektów 6 lub. od tysiąca egzemplarzy. .l\RTYKOL~ b\lJ; oZDaczen!1l honorary\llll Redl/keya uWan 
2:& bezplilue; rękopIsów dlobny~h 1l1e zWraca. 
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Redaktor lub jego zastępoa przyjmują iDteresantOw oodziennie,. z wyjątkiem dni świątecznych, Qd godziny 3 - 4-6) po południu. 
• ł ; 

•_~;'a K A L O D 'O H T ____ .. -~Q~ - ł Spółka, do lttórej należy 75 wlaścieiali ziem· .'. . skich z powiató w lipncwskiego, rypińskiego} nie-
I szawskiego i włoclawsldego, jest firmowo-koman
I dytową, zawiązaną nj\ lat dziesięć, w przewidy-

NiezbAdny KREM i ELI'K, SIR 00 ZJ:"BÓW 'I waniu, ze przez ten okres ,czM\l ' interesy tak siE} 
"\ "'" rozwiną, iż będzie można przemienić ją na Wieł-

Utrzy m uje ze.by bj-ało. czysto i zdr.owo. I ką instytucyę a.kcyjną· 
_

~~~~~~~~' ~~~~~~~~i!a~~~a~Ć~W~S~l~&~d~z'~le~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ W~ó~~hfumowo~mu~y~wy~ c~on-l kO-wie firmowi odpowiadają za czynnośoi spólki 

O I 
· I miano Spólkl rolniczej kujawsko-dobrzyńskiej, a II całym majątkięm. Otóż suma majątku Bdouków 

g oszenle glów;llym ' tere~em je.ł działa~n~śei ~~dą. ~wa nad- I firmowx ch jest dpśó znaczna, aby nowopowstalej 
• graIllczne powiaty: lIpnowskl 1 ryplllSkI. ! spóJce z}l.pewnie solidność ~ wzblldzjć zau~anie, 

, l Celem Spólki z' mi k' ~k dob • k' . ; Zaznaczyc w końcu wypada, że kierQwllIkielli 
1'1agistrat miasta l.o~i zawiadomfn że w jego kan .. f . ... le ?J&wo:o O· rzy~s 16J fI Spółki J'est dzielny flJ,chowie"t p. Antoni KoW'a-

ce1aryi, dniA 9/22 Sierpnia. 1910 T" o godz. 12 11) poladn" Jest poęredJlICZeUle w kupnIe, sprzedaty l par- 4-
odbędzIe sI,~ publIczna l1cytaCYI1 no oJJunie 5 .. letnięj ceiilCJi, oraz oabywanje i Jpró!.c'..J.l , całości lub lew$ki, który przez ozu dłuższy praeo.wa!, na 
dzierżawy 22-,l'lt\Ców ł~dzki~ kasy-rl}iejllk.iej, na czas od W części majątków ziemg1dcb. jakoteż umiejętna i polu pa,r-celac}'jnem. 
1"\}0 patdzietniko 1910 't'. do 1 pa:tdziertiika 1911 roka, k l t' d .• A \ każdy plac od samy miej~ldej ceny dzierźc1I)t1ej, da1l)niej e sp oa acya l zlLgospo arowaule jej. w imię - ........... ..-. 
otrżymywanej "In plus·, a mianowicie: powy~szego celu zadania Spółki będą na.stępnią" 
1) plac Ni 1249 przy szosie Rokicińskiej - ce: a) pośredniczenie w kupnie, sprzeda.ży i par-

od samy. • • • • rb. 55.- celacyi;. b) nabywanIa wlasności ziem9kioh i Turcya i trójpł-żymierz8# 
2) plac przy al. Zarzewskiej od stronyp6lnocn. sprzedaż ich w ealości lub w ozęści dzierżawie-

trzy place l'Ul'U 942, 944 i 945 • • rb. 13.60 ., h • 'd'" d . \ 
-:-

5) takZe od poładnio\Uej st(ony pi~ć placólIl ' me 10 l wypuszczallle w ZlerZl\wę, oraz a ml- ' .... 
NRl'U 1016, 1015, 1014, 1Q13, 1012 i część I n.istrowanle na wlasny raehune~; e) zakładanie i J . ~d pew~ego. czasu .k~ą~ą po d~lannlkaeh ~lle . 
placu l'U 1011 ' . • . • rb. , 6;50 ' regulowanie hipotek dla wla.snosci ziemskich; "d) . : mleeklch tajemDlcze WleSCl o ma)-ą.cem wkrot\!e 

4) takZe przy ul. Zarzemskiej jednego placa _ : wy.konywanie dla takich własności poxniarów, l nastą.[~iÓ zbliż e nin pom'jędzy mocarstwami trój-
5) ~a~~ 148 przy szosie Rokiciński~j od rb. 5. ! pl~nów pDrc~lacy;nych, .'komasacyjnych.i iryga- prz7uue.rza a Tarcy.ą. • .. 

strony południowej • • • rb. 21.- . cYlnych, planow plod'ozmla'1lu, segregacy1 podat· ~ogr~skę pllśc~r ~ ŚWIat . pe~llńskl .Loka!-
6) plac l'U tD4 przy al. D~ie1nej. • rb. 5.75 . ków' e) udzielanie kredytu hipotecznego ną wla- . .Anzelger • d'OwladnJąc $Ię, ze WielkI wezyr, Hakkl-
7) pl~c Ni 29/90 dalszy <:il19 ' ul. ~<?dnej • rb. 8.40 _ snoś'ci ziemskie, wyjednywanie .ltredytu hipoto. : Pasza pzyjedzie d o Marienba,du w tym czasie! kie ~ 
8) plac l'U 450 11) pola przy Z~gaJm~u. rb. 8.30 czneO'o na wlasnośc'l ziemskie i wyjednywanie dr tam będzie na kur'a.cyi baron Aehreuthal i ~e 
9) plac l'U 44t5 III pola 11) pobhźu al1cy Podza.. . o . . . ' I l t ' tk' d -1 ó 'b • gajnikó1l)ej • .-. rb. 10.- . pozyczek w IOstytueyac,b. k;edytowych wszelkIe- ce e.m ego . spo anla yp om~t w ,_ua ye . ~~oro-

10) plac Na 51a przy ul. rueksandryjs~lej rb. 491.- gO' rodzaju oraz we WlOScllUlsldm Banku ziemskim; waale drogi do so;u,zu Turcyl z NI,emllalUl l Au-
11) plac l'U 299 przy ul: DrewnOlllskieJ po roz... f) u(ządzanie gospodarstw leśnyca i e.ksploato-· stryą· 

bi6rce st~rej rzeżm " . '. . . rb. 24.- wanie la.sÓw nabytych Jub ~ dZIerżawionych' g) Wiadomość powyższl} powitano z dużą dozą 
12) plac NA 399de na rogu 'l'argoweJ I Południowej rb. 58.- ' .' . J , . • •.• '. . J d k 7 . b l ł l' , 
15) plac Ni 43 p-odłag pIana dalszy ci~g ulicy . uuądz/I,D1e w posladlQsclach wleJslnch mleczarnI, seeptycyzl?u, o na że me ra (O g o~ow, ktore 
. Wodnej. • - . . • rb. 10.- torfiarni, cegielni i t. p., jako też e.ksploatowa- uważały Ją za wysoce prawdopOdobną) s~czeg61· 

14) plac Ni 153 prz~ ul, rrzejazd l'U planu 155 rb. 50.= ni~ takich prztldsiębiorstw.na gruntach pl'~e~ I niej wobec tego, C;~ pisał3L. pra~~ I~onstanty.nof~ol. 
1~) plac p~y al DZt.elneJ ~ planu 42 .'. rb. 20.. Spółkę nabytych lub dzierżaWIOnych i wreszcie h) . ska, podnosząc kODlecznosc zbll'l:E:'D1a do Nlem iec, 

Chcący przNstl}ptĆ do hcytacyi, pOWIOOl z~łosłć su; zagospodarowvwanie własnQści ziemskich przez I Lloyd Ottoman· "Mloda Turcya- Turcra· i 
do l'lagistratu m. Lodzi w oznaczonym termime i zło.tyć . J ' . • ". I' h d . , '1 ' d dl' • ". 
l/lO "adium sll~y licytacj1jnej, po atl'zymania się przy WZDoszeUle budy~k~w gospodarczych i m~eszkal. " wIe e. wnjc Zlenm (()W o . uzszego cz~su pro-
liCytacyi obowiązani Sil dópełnić ~ium do lf7J czę$ci Dych, doatarczame Inwentarza martwe.go l żywIl > W.adz\ systematy\:zną kampanlf~ w tym kIerunku, 
zgłoszonej s.l:\my. ' . go, na.iion i t. p. . idealizując Niemcy. luytykujlW Francy~ I Anglię 

~arunkł licytaC!ł'1 Sfl dl? prZejrZenia w kancelaryi i Czynności powyższe Spółka będzie oskute- i radząc wprost Turcyi, aby rzucHa się w obję-
l'\agtstrata m. , ŁO<1%I, 11) godzmach bturowych. , . ł h k l b di 1 i cia Niemiec 

Ł6dt dnia 14 lipca 1910 r. ' I czma a na rac one w~sn1! ,Ił na z acen e, ' . . ' . .' . 
, P Pr d ta Lod i. 1\NDREJEW ~. osób trzecich, bądź wreSZCIe posrldniczyla przy ~B'yc moze - plsano ~:la Niemcy cbclałyby 

om. ezy en R;:~' sz...j;POWSKI • f ich zalatw'ianiu pomied'lyosobami trzeCieliji, ~okaza? tu~kom oarą s.woJ, p~tęgę, or~z ~mylki 
1'590-:5 y. . ł' Jak w\dzimy z przytoczonych ustępów usta- lch p,olItykl zeWDętrZ,[~eJ. W kazdrm, flUIle, ~\~ jęst 
_ ... _SFiii-óii .. -iii-__ Illli& ... · iii--______ W ___ CIliiWiliiZ_ ! vry, Spółka nie będzif.l wylącznie jnstytucn par- zapozno" abl na.praWIe te- bł~dy pr~e8~toscl I, ~!\~ 

eelaeyjną. Łą.czy ona. w sobie zada.aia Spó. mlal5,t lSC , sl"dem fals9yWych przYJllC16t, wycl/ł
lek pa.rcelacyjnych n na;i z zadaniami Zwią- 'I gnąc. dlon do tych,. k.tórzy ~zczerza pragną im 
zku ziemian, maj,ącego na calu ratowanie zagro- . po~otlz. ~esarz ~16 1~lec mIlczał d~tYf!bczas ... 
ionych finansowo większych majątków naszyoh. ! W. ,~ntertlille Turcyl lezy, IIby nareSZCIe przemó-

Obrona ziemI łIJ Królestwie. 
. Spółka kuiawsko-dobrzyńska dąży do tego celu I WIO ... 

K-91onlzacJa niemieeka w Kr.ólestwie, zwle.- ! nie jak Związek ziemian prZ61' wluna a.dmini- J "Temps" paryski ostrzega Turcyę przed uda.-
szeza w nadgranicznych częśc~acb płockiegv i po- , stracyę, lecz przez regulacyę hipotek, urządzenie f niem się na tę niebezpiellzną drogę. Nie leży to 
tem wzdłuż Wisły aż do t.wierdzy D~blina. pro- gospodaro!tlv leśnych, mleczarni, torfw.mi i t. d.; I według tego <lziennika, w intefcsie Turcyi. Ró~ 
wadzona hrdzo systematycznie a cichaczem, zdo- ' wogóle uprżemyslowianie gospodarstw rolnych. wnowaga. europejska jest tera:& tak skonstruowa.
lala skupić w ręku n~emleckiem znaczne obs~ary " Inicyatorzy Spółki wychodzili z za.łożenia, że l llą, Że każda zmiana j ej części składowych była
ziemi. I w celu obrony ziemi potrzebne s~ dJfie inłtytu- l by niebezp i eo~ną dla trch, ktÓl'Zy stoją po za k· 

W os~&tnich latach spoleczeństwo polslde ' cye, działa;ące równolegle i 1l}cznie: jedna w kie- l dną z tych gl'Up mocarstw sprzymierzonych. 
opattzyło si~ i poznało niebezpieczeństwo, i oto runku wzmocnienia wła.sności ziemskiej większej, I "Temp8~ mówi otwarcie, że "gdyby Turcya we-
zjawiają się już przedsiębiorstwa zaradcze w po- d~uga zaś - razie konieczności sprzedaży - o.la. l. szla do związku trójprzymierza, strac iłaby nie· 
ataci spółek ro1niczlch. P·ierwsza z niell nosi 'wlająca nabywanie ziemi włościanolll polskim. ~ odwolalnie sympatye Ft'ancyi, Anglii i BIosy'-. 
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W Turcyi ludzie światli, s.tojący u steru rzą- • 
tJów, wit l zą bez wątpienia, że aby dobrze prowa . 
dzić rozl· oczęte przez nich trudne dzieło, nie mo 
gą. rozd zi el!u} Europy, ale ją zj~dnoczyó. Turcya, 
należąc do którego~ z przymierzy, musiałaby sto
sować swoje wydatki, reformy i t. d. do żądań 
sprzymierzonych mocarstw - i stracilaby wtedy 
prawie że niezależność ruchów - nie mówiąc już 

dość liczny zastęp gości, to jednak rodza.j ich wy- I początkowaniem tą.czy się radykalne prowadzenie 
wołuje niezadowolenie nietylko wśród sfer ku- kuraoyi także i przez ludzi chorych na cukrzy. 
płockich i handlujących, lecz i lekarzy. I cę, żółć i t. p. Obowiązujący restauratorów i ho-

Pierwsi narzekają na słabe obroty, przypi- tolarzy rygor znajduje stopniowo zastosowanie 
sując to gatunkowi gości, rekrutujących się prze- przy sporządzaniu .menu" obiadowego. 
ważnie ze sfer niezamoinych-drudzy skarż/} się Znakomita gospodarka rady miajskiej Kal'ls· 
na zastój odczuwany w praktyce; wielu bowiem badu przyczynia się skutecznie do jego rozwoju. 
pacyentów, nie szukając pomocy lekarskiej, leczy r Przy zastosowaniu najnowszych wymagali nauki 
się samowolnie. ! i uwzględnienia róinoroduych potrzeb swyoh go-o tem, że taki zwią.zek posiadałby charakter wy

soce niepokojący dla innych mocarstw przeciwnej 
grupy. 

Wiedeńska .,Neue Freie Presse", która wo
beo pogłoski zachowywala się tak, jakby wiedzia
la. więcej, nit chce powiedzieó, ogłasza w osta.
tnim numerze interwiew swojego współpracowni· 
ka z tured(im ministrem spra.w wewnętrznych, 
Rifaatem paszą. 

Turecki mą* stanu zaprzeczyl wprawdzie, ja
koby celelll podróży wielkiego wezyra do Marien
badu mia lo być nawiązanie rokowań z Aehren
thalem w s prawie ewentualnego zbliżenia Turoyi 
do mocal ~tw trójprzymierza, ale nie zaprzeczal, 
że jedna I. istnieje w TurCji pewna tendencya 
'W tym klel·uuku. Dodal następnie, że udaje się 
teraz do Niemiec i Austryi wielka ilość oficerów 
tureckich dla. studyów nad sztuką wojenną, która 
w tych krajach stoi bardzo wysoko i że ten ruch 
ku wojskowym uczelniom nie ma żadnego innego 
znaczenia - ale natycbmiast potem zaznaczyl, że 
chodzi tu także o to, żeby oficerowie niemieccy 
i austryaccy zbliżali się do swoich tureclcich ko 
leg6w i żeby w ten sposób zacieśniały się węzły 
'przyjaźni nietylko pomiędzy państwami. 

Z tych wszystkich glosów pnsy wynika., że 
jidnak pogloska nie jelit tak bezpodstawna, jaką 
się wydawała na razie. Jeżeliby się gprawdzila., 
wyglądałaby dla ctriple entente, poprostu jak 
'Wjzwanie rzucone jej przez trójprzymierze. 

KORESPON DENCYA. 

W rok n bieżącym slabo jest reprezentowana . ści, zaopatrzono Karolowe Wary we wszelkie 
finansyera angielska i amerykańska. Rosya.n nie· I urządzenia hygieni~zne, z których najważniejszem 
wielu, francuzó\v sporo, polaków spotykamy po- I jest asenizacya miasta. Budżet Karlsbada tv ro
kaźną liczbę; najwięcej stosunkowo przyb!lo ' ku 1910 wynosi 4,625,750 koron. Doprowadzony 
mieszkańców Austryi. Wielu jest tu prusaków ... i do zupelnego porządku .Schlossbrnnn", dzięki 
należących do rodzin przemysłowców z Lodzi. I zabiegli wości zarz~du miejskiego funkcyonuje pra-

Ogólna liczba kuracyuszów w obecnej chwili widZowo. , 
wynosi przeszlo 16,000. Od styoznia do dnia 11 I Jakże odmienna jest g08podarka w pobliskiej 

" lipca r. b. kurlista wykazuje ogółem 42,044 go- miejscowości JoachimsthaI. Mimo tylokrolnych za
ści, czyli o 411 osób więoej, aaiżeli w roku ! powiedzi, wszystkich zawodzi nadzieja otwarcia źró
ubiegłym. I deI radioaktywnyah: Zródla te zostaly wprawdzie 

Mimo, że w rolm bieżącym skutkitłm powsta- l przebite, ale używać ich do cerów leczniczych nie 
nia kilkunastu nowych willi, liczba pokojów ume~ l wolno, gdyż nie zostal dotychczas (sic) (od lat 4) 

l blowanych wzrosła o przeszło 600, mieszkania ; sadownie załatwiony spór o wlclsność, jaki wynikł 
! tnymają się w cBnie. Teraz, jako w sezonie l między gminą a urzędem górniozym ijakimś pry
ł najdroższym, ceny lokali są wygórowane. Za ! watoym wlaścicielem. Sprawa. własności jest zag. 
! skromny pokoik w śródmieściu płacić trzeba do , mll.twana i, jak słyszeliśmy, nie prędko będz:ie o· 
I 40 koron tygodniowo; na krańcach miasta za ta- t statecznie zakończona. 
kież samo mieszkanie żądają 22 do 24 koron na • Od kilku dni pogoda stale nam dopisuje. 
tydzień. I Urządzane dotychczas zabawy na cele dobro· 

Ruch 'W zakładach lcąpielowych jest ogrom- I czynne, zwłaszcza korso lewiatowe, w którem nie 
ny. Obecnie liczba wydawanych kąpieli docho- brakło nader gustowni~ przybranych powozów i 

\ dzi do 5.700 dziennie, z czego przypada 1,800 i kilka udatnych momentów, ilustrujących przeszłość 
l na kąpiele szlamo,we (moorbli.der), 1,300-spru - I hlstory~z?~ Karlsbad~ - powi~dly się wybornie. ! dlowe, 1,200-kąplele z kwasem węglowym, resz- ! Co wa.znIeJsza, przyniosły one Illstytucyom mau. 

ta zaś na zabiegi hydropatyczne, laźnie paro- tropijnym, między inne mi T -stwu ochrony dziecka, 
i we i t. d. kilka tysięcy koron czystego zy~lm. 
I W roku ubiegłym wydano ogółem 562)313 I Na rozrywkach wogóle kuracyuszom nie zby-
kąpieli. I wa. Teatr, tombole, koneerty, reuniony, gry IIpor-

Wiadomo, z jaką dbałością o zdrowie ku- l towe i t. d. uprzyjemniają chwile, wolne od mę 
racyuszów przyrządzane są w miejscowyell za- 'ezące'; kuracyi. 
kładach restauracyjnych wszelkie potrawy. Teatr miejscowy daje codziennie przedstawi-e-

Niemniej jednak z wielkiem zadowoleniem powi . nia operowe lub operetkowe, z udzialem wybitniej· 
tać należy zaprowadzoną inowacyę. Po wygto- szych sił artystycznych. 

Karlsbad, 20 lipca. sz:onych niedawno odczytach .0 wsp61czesnej Korzystając z pogody, kUI'acyusze odbywają 
I dyetetyce lecznlczej~ specyalnie dla właścicieli dalsze lub bliż.ze wycieczki w cudne okolice Karl-

(Kor~p ndencJa wiaślla). I restaurat'yj i hotoll, zobOWiązano tych ostatnich, ' Sblldu, który po za slaw/} wszechzdrojo\Viska, od. 
Jesteśmy w pelni sezonu. Codziennie zau· I aby przy przygotowywaniu potraw uwzględniali' znacza się tal\że pięknością natury. Najwygodniej . 

ważyć się daje napływ świeżych kuracyuszów , ró żne kategorye cllorych. I tak np. wszędZie już \ s~y spacer prowadzi przez dolinę Tapli do Post. 
liczba ich stanowi zawsze znaczną przewagę na(l w większych restauracyach spotyltamy zastoso· hofu, Fl'eundschaftssaalu i Kaiserparku. 
opuszczają.cymi Karolowe Wary po ukończonej już wallie przyrząd zania jeJzeuia przy t. zw. "achlo- Do miejsc tych kUrdU}ą omnibusy. Licznie od
kuracyi. ! rowej dyccie", dla osób cierpiących na ostre lub wiedzane są --.: Giesshtibl-Sanerbt'unn i 'Pirkeoham ' 

Lubo tegoroczna »haute saison" sprowadzila chroniczne zapalenie nerek. Z doni~słem tem za- mer. . . -
I 

ski ej, podczas zjazdu neoslawistów. Sympatyczny od'dźwięk prasy czeskiej, 

P b h d· G Id kil Jest to pelen energii mIody i dzielny francuskiej i angielskiej zjazdowi krakow-U D C U Złe UD a uZ Im::l dziennikarz. Stosunki poznallskie zna wybor- skiemu nadaje cechQ szerszą, bo;wlem są-
n ie, a pracą i zapobiegliwością dźwignąl siednie nar·09Y. z?jęte wlasnemi sprawami, 

I "Kul'yel'a Poznal'lskiego" o tyle, że w tym przypomną sobie dolę dwudziestomiIionowe
i roku dal jui pewną dywidendę. Po pięciu 1a- go narodu, iyjącego nieustannie w wyjątko-

(DokollCzenie - patrz M 170.) tach, gdy pismo polsl~ie daje jaki~ dochód, wych pl'?-wach, 
- Każde państwo musi mieć swego ko- to przecież zwycięstwo nielada. Oto obra.z jak~ na razie udalo mi się u-

zZa ofiarnego. Coś tlumom trzeba rzucić na Redakcya "Kuryera " mieści się przy Pod.. chwycić w pierwszych dniach po uroczysto-
pożarcie. górnej ulicy, tendencya zaś pisma narodowo- ściach grunwaldzkich w Poznaniu. -

- A może i to, panie doktorze, trzeba demokratyczna. Ciekawe byloby jeszcze poznać opinię 
mieć na względzie, że ze skradZionej bieli- 1 "Kuryer" doszedł juź do poważnej licz- redaktora "Gazety Grudziądzkiej" która jest 
zny najpierw się znaki wypruwają... I by prenumeratorów. Nie posiada on ich t y- najpotęiniejszem pismem polskiem, drukuje 

Dlatego też myślałbym, że tu polacy po· le, co pięćdziesięcioletni "Dziennik", boć rok bowiem 100,000 egzemplarzy. 
winni iŚĆ ręka w rękę z opozycya. Ten u- czy dwa lata temu obchodzil sWÓj pólwie- Kierunele tej gazety religijno-narodowy; 
dzial w uchwaleniu podwyżki listy cesar- l\.Owy jubileusz, ale przecież "Kuryer", jak pisana jest językiem prostym i przystępnym 
skiej, ten udział w przyznaniu 30,000 marek ' na młode pismo, zyskal już dosyć poważne dla ludu. 
na uroczyste otwarcie twierdzy więziennej, stanowisko. Pismo to nadzwyczaj tanie i dlatego ma 
raczej chcialem pdwiedzieć zamku cesarskie- P. Seyda, którego stryj i brat poslują do taki popyt. Redal{cya przy tej liczbie prenu
go w Poznaniu, uwaźa naród polski za rzecz pal'lamentu, jest zdania, że uroczystości kra- meratorów ledwie końce wiąże. 
niezgodną z ambicyą narodową. ' kowskie bardzo wielki wpływ wywarZy I :Miarem nawet zamiar udać się na miej-

- Tu inaczaj politykują ... tu właśnie są- I zwtaszcza na sfery mieszczal'lskie. Spotkal sce, aby i tam zebrać odpowiednie dane, ale 
dzą, że to... Il~upc,Ó\V ~oznańskich w Krako~ie. i z~uwa- zwrócono mi w Poznaniu uwagę, że to jest 

_ Zmieni ducha l{rzyżackiego~ Omyłka : zyl, Jak CI, dla których dotą~ plel~lądz l mar- zawcześnie. 
chyba, panie doktorze. Ten duch nie byl in- , ~a gl;3;'Y główną rolę,. t.op~l~h, Jak ta obo- Gazety poznańskie, rozchodzące się w mie· 
ny za czasów Ulrycha von Jungingen, ten . Jętnosc ulatala, a na Jej ~1.eJsce wstępowala ście, już mogly wywnioskować rezultat, "Ga
duch nie jest innym i dziś u inteligencyi nie- o~ucha, rós1 ~apar, potęzl~lał .duch! . O~chód zet a Grudziądzka" może za parę tygodni ze
mieckiej. Czemuż nie pl'otestować~ 'Wisi nad I mezapr~eczeme wywarZ Wielkie wrazem? na brać glosy swoich czytelników. 
naszą głową miecz Damoklesa, a my zatai- poznal~lakach,. zw~as~cza ~a!. sf~rach mIeSZ- I A że będą te glosy, w to nie wątpię. 
liśmy oddech jeno po to, aby ów włos od czaó.sluch, k.u~lecluch l rze,lDlesln_lCzych. Ml~d- Przez Szlązl\. lJowiem przejechałem aż do 
tego oddechu nie pęld. .. A przecież stokroć sze duchowlel~stwo przYJęlo hczny udZIał Opola w czwartej klasie, gdzie wsiadlem u
wolę już raz skoilCZyĆ, niż siedzieć pod tą w ur.oczy~toścl.ac~ ,g~unwaldzkich, sokoli i myślnie z powracającymi sokoJami i delega
groźbą śmierci. I rzemleśl.Illcy n~e z~luJą swego t~m , pobytu i cyami. Przejezdni wypytywali się ciekawie 

Czyż nie wspanialszy byl Drzymala ze I ~aopowladać SIę. me mogą o wzmosJych prze- powracających i z pewnym nastrojem wy-
swoim wozem.. . I zyty ch tam chWIlach. słuchiwali relacyi! 

- Wodz zawsze mówi: zyskać czas, to ! Wogóle utrzymuje redaktor Seyda, że Nastrój pano\vał ożywiony, a rozumne 
zyskać wygranę . ; zjazd grunwaldzl{j w Krakowie, jego nastrój wieśniaczki bardzo trafne uwagi rzucały. 

- Oby się to do polityki w Pomańskiem . i powaga dla Wielkiego Księstwa Poznań- -"- Bóg da - m6wi.ła jedna - że ta ko-
dalo zastosować. ! skiego doniosIe mają znaczenie, jako czyn-I chana Polska odżyje! 

Z panem Seydą. redaktorem »Kuryera ' nil\. dodający otuchy i wytrwania w obranym - Na wieki wieków! 
Poznańskiego'" poznali:!;my si~ w Pradze cze- I kierunku~ X. X. 
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Czytelnia w kurhauale zasobna jest w pi- I yv podwórzach domów-nieporzl\dek, jakiego I kan sklonny Je8~ do ukladów, przyznając rządowi pra-
Ima. moghby nam pozazdrościć eskimowie. ~ wo kOD'roU. 

P.oslada ona 210 pi~m peryodyczuych w róż- l To też rozwielmożnitl\ się w Konstantynowie t Posiedzenia kortezów odlatone na mocy -dekretu 
nych Językach, oraz 40 Ilustrowanych. . choroba zaraźliwa-tyfus brzuszny, nie. mówiac o . królewskiego. 

Kosztem wielk!ch ofiar miasta i mieszkańców inuJch chorobach zaraźliwYl:h-z niechloj~twa. ; ~ 
jego nabyto, !" miejscowości "Męiel'hMen- grunta Osada, licząca do 10 \yalęcy ludności prze- i · . 
pod tOI' wyscIgO\fl, gdzie oorocznie odbywają 'l~ ważnie z kl&SJ roboczęj, mitlszkajl\cej w cfa'sDyCb ! I Rada ZJ~~Ó~ pr.zedstawICI~lll prza~Ydlł .l ha;411 
wielkie wyścigi konne. wilgotnych. bez wentylacJi mieszkaniach":'- dotąd ; kZtlÓ

m edrzaRaczdyn C' s, tlrl\DlI~ o ~óozwo enke wy 18r~Ula cz Oli 

Na torze tym w ciągu oltatnich trzeoh dni za- nie ma 1aźni, choćby po wiejsh urzadzonej. I w o y panstwa nat wnl z omltetaml gl~ldowe-
powiedzi~no popisy lo~n!c~e:. barona de Cat.ers na Po~vietrze, szc~ególnie.latelIl, ~ie~nośne, weku. I ~ Ju l~n;:~lu~rgaDIZ"Cyaml przedstawlclelskleml prze-
aeroplallle ~y~temu ~ 0181n. a l p'. Tycka na Jedno · ! tek ~a[ueczyszc~eDla rzeki N eru l doplywu jego, ) J eą.. 
pIanIe BI~rJot a. POPiSY &e zroblly kompletn~ II a- i rzel<~ ?ódkl, nIosącej do Konstantynowa ścieki ' . 
ICO. Po Dleudanym dwukrotnie el<sperymenole _ ! ŁodzI l fabryk łódzkioh. I W Moskwie ulewa wyrządzila ogromne sZkody. 
piloci dali za wygranę i &rzecie!o dnia zaniecha ~ '\ Stąd Sl,otykane cZę. sto u mieszkańców tutej- J Woda zalewała pIwnice I suteryny, dochodząc do głę" 
l~ POP~8~. W każdym razie z ~ądn.ej wraź~ń pub ·· szych katary na.rządów oddechowych, suchoty pluc, ~J bokości 2 arszynów. 
hcznoscl, która zebrała .h~ hcznle, wycIągnięto choroby oczu, choroby sk~ofllli~ne i chal'lactwo ~ 
sporo grosza 11\ ,O śmieszne widowisko. w wieku niezbyt podeszłym. · . Redaktor wychodzącej w Odasle gazetYaGolos Odes· 

Wśród rozlicznych instytucyj i zakładów, nad Straż ogniowa ochotnicza, zorganizowana w r' 1 sy", Rutar, w tych dniach dwa razy jednego wleczorQ 
kt6reml roztacza swą pieczę gmina, zwracają szcze- 1902, we~etuj~ 2; wielkim kłopotem, wynikającym , zos~al zbity na ulicy. 
gólną uwagę wzorowo prowadzone szlcoly: ludowe I z braku srodkow materyaluych, a właściciele do- l et:7> 

i wyższe miejskie, pOl/iadające specJalne gmachy mów nie poczuwaj!! st~ do podtrzymywania tej l Na środkowo- azyat:yckiej kolei lokomotyw/!' pociągu 
wsp.ani.ale . nrządzon~. Pierwszych .. w Kar.lsbadzie I pożyteo~nej instytu~yi .. , . . . . \ spadla z SZJD, co s pil wodowało straszną katastrofę· 
znaJdUje ~Ię ~, drugIch 4 (dla chlopców l dzlew- ł ~~zn.aby wymIenIc kilku oby~ateh l zar~zem 'ł' Około 100 ofiar w ludziach Według dotycz8.3owego 
cząt oddzielnie). W roku .bieżącyll1 ~ szkołach j' wlaścIC~e!1 fabryk w K~nstanty.no~le. od lat kilku, li Śledztwa-winni są maszynista i maister drogowy. 1\11-
ludowych korzystało z Daukl (w każdej szkole po prospel UJą.c yoll zupeluIe Bzc~ęshwle I dobrze, któ- nisteryum wysyła speoyalną komisyę śledczą· 
5 ldas) 953 chłopców i 871 dziewcząt; w szko- rych nazwisk księga kasowa straży ogniowej, ja- <.Gr. 

lach miejsldch (od 6 do 8 kla!!y w każdej) uczylo ko ofiarodawców, lub czlon!{ów straży, dotąd nie l G~6 d t d ó ~ 
się 263 chłopców i 378 dziewcząt. notowała. t .. wny zarzą pocz po ni s.. kwesty~ o .zmianie 

Koszty utrzymania pokrywane sl} z podatków 1 Zarząd straty niejednolnotnie, ale bezskutecz- ! dotychcz~soWego porząd~u s,doweJ odpowled7.lal~oŚcl 
od mieszkańców, nadto gmina przeznacza na 'en l nie zwracał się do nich w uprzejmych odezwach. I urzędnlkow poczty w, FI.nlandYI w teu spos6b. azeby 
cel 150,000 koron rocznie. l Wypada też napiętuowaó niehumauitame trak- ! Winni. podlegali nie flnsklm sądom, lecz sąd?m petar~' 

Nie przestaje budzić sensacyi eksperyment i towauie robotników, którym specyalne prawo za- t burskIego okręgu, 
nit:jaldeg? Ryszard~ Sacco,. ,który dwadzieśc~a dni l strzegli. od fa?rykantó~ stalą pom?c !el~arską. 1 -------~,,'-----------
postanowIlogłodzIe spędzI C w zamurowanej CElU. ~ Gdy l,tos z robotllll,ów, WIęcej uswlallomlony, _ KALENDARZYK TERllUNOWY. 
Zbudowaną z cementu i betonu celę, dookola. 0- 1 natarczyWiej na zasadzie prawa. domaga się za- t IMION A. SLOWIA.~SKIK 1) li iś CJerpidawa, J Ił • 

szkloną, umieSZCZOllo w jednej z sal hotelu "Lyon", i dość ~czynienia sInszuemu prawu, to straszą go ! t r o Ludom!ra. 
przy ul icy Franciszka Józefa. GrodomÓl: Sacco oddn.OlCIll w ręce policyi, jalco buntownika, Jnb bez! KONCERT. D z i ś I codziennie (w ogrodzie Grand. 
przebywa. w swem wip.zicniu od 6 b. m. Za napój ceremouii wydalają z fil.uryk. ! Hotelu) koncert orkiestry wlośclańsklej Namysłowskiego. 

~ A d l . Poczl\tek o godz 8 wieczorem. 
służy mu woda mine~'al~a K.rondorfer, której p~- l, są to pallo.lVi~ tpseu o in~e igenl}i~ l ,.pse. ! 
trzebne zapa.sy znajdUją Ił' w celi. Glodomor , udo postępowcy~, JakIch dużo pOSiada Łóuż, a 1 my I 
w cil\gu dnia jest czynny: ezyta, pisze, prowadzi i dzięki Łodzi pozarażani zostaliśm y temi «bf! kte-
korespondencYę, rozmawia z publicznością i t. p. l ryami~, powypędzanemi administracyjnie z Rosyi .; WII\D01'\OŚCI KOŚCIELNE. 
Cieliawych, l,lórzy za opla~ą we ~ni.e. po 50 ha- t (cojcz131111J ), mającemi pr~t~nsye do zaliczania si,ę 1 (f) Odpust. W niedzielQ w kościele ŚW. An 
ler~y, a w no~y po 1 koro~le, podzl~!aJ.ą wy trwa- i do postępo:vego oulamu mloJsco~ęgo. (I) spol.eczen- oy odprawione b ędzie doroczne uroczyste aabo
!ośc. Sacco-Jesi bardz~ wlelu. ZloslHfJ ut~zymu: ; stwa. ROOlą, ferment w ~dP~Wl6dJl i ch sobIe sfe - żeństwo ku czci św. Anny. Uroczystośó roz -
Ją •. z~ owo morzenie. SIę .głodem jest to ,,[,awal ra~h S~)Oroc~nych, ~,poJmulą postęp, w ~posÓb pocznie się nieszporami z wystawieniem Najswięt-
oblIcz~ny Il:" latwo~lernosć !udz}cą.. docudza.}ący Ich osob~"t~m lub c~tych g~ up 1111 ~o- , szego Sakramentu w sobotę o godz. 7 wieczorem. 

~lcho 1 skromOle Up~~lętmono tub.) 500 ną ~ d?bnych .z pochodz~nl.~ l wyz.nanla ludZI - dąze· I. W niedz : elę msze św. odprawione będą o godzi
rocZUlcę Grunwald~ką. Z Jlllcyaty.wy po~~a do par- . Jllom eg,olsLyczny~ l nlAczem~lIe mat~l.,alnym!. oraz \ nie pól do T-ej i o S-ej z kaza.niami polskiemi, 
Ja~entu aUljt~yacklego, p. Fran,cl.szka, Iomaszew- w . spo~ob? tol(\r~Jący wszelkie drogl l środki-do j o godz. 9<1j z I{azaniem uiemieckiem, suma zaś 
sklego, w dma 16 b. m., w k~s~lele sw. Mag~a- OSIl}gmęC13., zar~lerloue?o. ce.lu. . . .. l OgOdZ. ll-ej. Nieszpory o godzinie pól do S.ej 
leny odbyło s~ę uroczyste nabozen.stwo, odp~awlO- . A glosllo l przy kazde) ~kazYI .lnz me rezo- po południu z kazaniem i procesyą. Na odpust 
ne 'prze~ ks. lDful~ta. Walczyńsklego z Tamowa. n~Ją, J~~z po swoJem~l-wrzeszczą, gl?szą.c zasady 1 ten po raz pierwszy przybywa kompania patni-
SWlą.tYUlę przepelmah polacy. . rOWIlOSCI praw człOWieka w spoleczen'ltwle. l ltÓ\V ze Rzgowa • 

Zebrawszy kilkaset koron na dar grunwaldz- I Żałuję, że nie mallly tutaj na. miejscu żadnej • . 
ki, wysIano do prezydenta m. Krakowa $elegram i firmy fotogl'aficzuej, bo skwapliwie postaralibyśmy 
treśei następującej: "Grono rodaków, bawiącJQh i się o zdjęcia tyell panów i Ich szlachetne wiza- .Ii .... 
na lluracyi w KarIsbadzie, bierze duchem gorący j runki nie omieszkalibyśmy umieścić w miejscowym _ 
udział w uroczystościach wielltiej, dziejowej pa- I zarządzie municypalnym na wieczną czasów pa
miątl<i. Na intencyę, aby Dam Bóg gał lepszą . miątkę, a do redakcyj pism krajowych i1u!!trowa
przyszłośó, wysłuchaliśmy ms~y ŚW., odpra.wlonej I nych przesłalibyśmy w celu zaznajomien.ia czy~el-
przez 1\8. infułata Walczyńskiego. Zębranl!: skrom- . nil{ów z tymi pożyteczuymi członkami naszego (~). WaŻn.8 ~yj~śnieDi!). W swoim czasie gro-
ną skladkę przesyłamy na dar grunwaldzki". spoleczeń~twa i obywatelami kraju-chOCiaż z wi- no mlflJs~oweJ llltellgpncy\ ~ydows kie). uZy!lkal~ 

. K K dzenia. po~wole~le zastępcy n.aczelmka l~dzlne.! dFAkcYl 
. • Bardzo dobrze i z pożytkiem dla otaczaj,!ce· i D9,.u~oweJ .na. utworze~le przy ~ag~str~c.le zydo.w. 

Z KONSTANTYNOWA. 
(Korespondencya własua .Rozwoju"), 

go ogółu dzida tutejsze rfowarzyetwo pożyczko- sinej komlsYI szkolnej, na wzor lstme)ącycll )D~ 
wo-osz'Czędn.cściowe, szczególnie od. czaliU rozsze. I komisyi polskiej i niemieckioj. Na zasa."ii kg$) 
rzenia działalności po za obręb Konstantynowa na i pozwolenia zwolano zebranie osób, oplacaj,\cych 
wsie okoliczne, należące do gminy Rszew. I sldadki na utrzymanię szkól ~ydow$llich i doko-

Nasze Towarzystwo pożyc?;kowo · oszcz~dQo- nano wyboru komisyi szkolnej. W tym czaljie po ' 
ściowe, zrozumiawszy cel i dąienia Banku cen' w.r~cil do Pi.otrkowa ~marl1 już naczelnik. łód~· 

Konstantynów, 26 lipca. tt'alnego, instytucyi deobuego kredytu w Warsza. ll~e) dyrekcyl. llaukoweJ~ .Sazono,,:, .k~Óf! ~letylko 
Przykrol-ale wyznać trzeba, że źle się tutaj wie, zostalo członkiem tegoż Banku przez wnie- 1 D1~ zatwlerdzJl wY,br:"neJ zyd~wsk~eJ !{.0ID:lSYI s~kol .. 

u lias dzieje. Ogól-obojętoy na sprawy pożytku sieni a odpowiedniego udzialu, zdobyło przez to 1 neJ, ale wprost. oswl~d.czyl,. ze. ~Ie WidZI wcale PO-
i dobra publiczneg.o, Za to aferzystów, polujących kredyt dla siebie w tym Banku. ł trz~by tworzenia t~kleJ komlsyl I skasował pozwo· 
na efekt-co nie miara. Wyzyskiwaczów różnego O innych instytucych w Konstantynowie, mo- leme, dane przez Jego z~stęP?ę· . . _ . 
gatunl\u-równleź nie brak. gących nosić miano kulturalnych, tyle tylko po- ~a decyzyę .na~zelnlk.a .lodzk~e~ dyrekc~1 nau · 

Wszędzie konserwatyzm, zasldepialy egoizm, , wiedzieć moina, że znajdują się i tutaj. k~w~J, czlon~owle n!ezatWItH dzone) zydowskle] ko-
wstr~tny, źle maskUjący się, lub nia dbający na- Czekamy, co zdziałają, a wówczas nie ómi69z- ml~Jl szkolnej podal! skargę do kurat?r~ wa~szaw~ 
wet o maskę - cyniczny materyalizm, nie dozwa· kamy podzielić się z szerszym ogółem ~a pośred- skl~go okręgu naukowego. W ~a~atwlenIU t~J k~e. 
lający na ofiarność dla instytucyj i przedsi~wzięć, nictwem czasopism wiadomościami o ich dzialal~ • styl. kurator nad?słal w tych dn~acb o~P?wledz do 
maJl}cych szerszy ogól na względzie. ności. I magIstratu łódzkIego, która moze byc Jednocze~ 

Nawoływania ladzi o szczerych chęciach i dą- Stimulus. śnie uważana za wyjaśnienie pierwszorzQdDej 
żeniacb do reform kulturalnych-SI} glosem wola- • wagi. 
jącego na pU8zczy-więcej powiem, bo nawet na. . az: Zgodnie z odpowiedzią kuratora warszaw· 
ratają prawie na ukamienowanie i ukrzyżowanie. I Teraz dopIero rozpoczę~y się masowe areszty człon- skiego oltl'ęgu naukowego. powolanie do życia 

Tak zwani ojcowie osady - nie Zdają SObie ! ków Stowarzyszenia ftJnpldzl". Między lnneml areszto- specyalnej żydowskiej komisyi szl<olnej dla Z9.rzą 
sprawy z obowiązl{ów, które na nich wlożyly wy- wanl S~ mu~ll\ Hafld·Achmed, ZIł2ć AlI-Kemala, ezle- dzania materJalną stroną lódzkich żydowskich 
bory gromadzkie i zaufanie ogółu (a mote przez l rech urzędników celnych 1 adwokat. StwIerdzono rów- s%1I:61 początkowych nie może nast~pić z tej przy
bral\ lepszych kandydatów wyniesieni zos'ali do l nleż, że w knowaniach ~rala udZI~l córka zdetronlzo- czyny że niema. ku temu żadnych prawnych pod
swych godności). I wauego sułtana, Szadldza, choclaz ona sajD.a katego- ',. staw i że, na zaaadzie artykułu 3659 go części 

Oprócz jednej-jedynej ulioy Drugiej-stano- I rycznie zaprilecza temu gazetach. I ej tomu Xr-go zbioru praw, dla rozstrzygania 
wiąoej przedluźenie szosy 11 Łodzi do Konstant y- cm kwestyi, mających na. celu zabezpieczenie strony 
nowa i z łaj osady do Lu~omlerska - waz~dzie l Według oznajmienia Can al ej asa, rz\d hiszpański i materyalnej łódzkich żydowskich szkól początko · 
brudJ panuJ\. J wkrótce ~dzl. mógł "laiwló kweatn r.e1lgljn .. , Wa~J- 9lch, i cUa sprawdzenia szkolnjch funduszó\f, ma· 

• 
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gistrat m. Łodzi, jeżeli to będzie uznane za po· \ charakter instrukcyi og6lnych, przesylać do roz- I otrzymując za to od magistratu żadnej dodatko
trzewlO, może zapraszać na swe posiedzenia, z , ważenia i zatwierdzenia ministerynm. I wej. za pIat y, 9. zat?m P?biera~ie pr~ez nich paru 
l)ra~lilm gto~u d~radc2ego, przedstawicieli łódzkie· : (_) Kara śmieroi. Cza80pismo "Pl'a wo" przy. I ~Ub!l za. tę pracę me mozne hyc uwazane za nadu-
go ~ydowskJ0go T-wa s,z,lwlnego. . : tacza dane statystyczne co do liczby wyroków I ZyCIe. 

ArLykul 3659 (częsc I ,sza tomu Xl-go z1.nór ' śmierci w oi1łgu pierwszecro pólrocza roku bieżą- ' (x) Z ruchu farmac6utów. WIoltalu Towa. 
praw) nadaje naczelnikowi dyrekcyi prawo, po- : cego t> ł rzystwa «Farmacya' w Warszawie odbylo się 
wolywać, w miarQ możności, miejscowych miesz·1 • WYl'oków śmierci : miesięczne zebranie członków Towarzystwa " o-
kańców do udziału w naradach o korzyści i po· , . ,becności del.egatów T-stwa zawodowego farma-
trzebach szk6l miejskich i dla kontroli nad wY- I MianoWIcIe: -! o!g 1 ceutów pracowników m, Łodzi. pp , Drojewsldego 
datkowaniem sum szkolnych. Zgodnie z treścią I ~ g ~ g ; i Perolmana \V kwestyi zorganizowania zjazdu 
powyższ. e go arty~mlu •. naczelni~ d!l:ekcyi naul~o 'I W styćzniu (st. st.) • • • 26 37 ; farmacent,ów. pr~cowni~(6v: Kró~e3~\Va Polskiego. 
wej ohowiązany Jest powolywao mIejscowych l)He· W lutym. •• 38 20 l Po ozywlOne) wymlame zdan l wszechstron-
szkańców na takie narady, które on sam urządza W marcu. • 117 16 ; nem wyświetleniu sprawy, zebr,ani jednomyślnie 
lub też o których jest zawiadomiony, a nigdy nie l W kwietniu . : :. ••• 41 18 1 postanowili zjazd zwolać i w tym celu wybrali 
mianować lub zatwierdzać doradczych czlonk6w W maju : _ • •• • • 77 9 ; specyalną komisYę organizacyjną, kt6ra w ści-
wydzi aln szkolnego magistratu. Magistrat, jeżeli I W czerwc~ ••••• 15 10 ; slym kontakcie z takąż lwmisyą lódzką, win~a 
to uzna za stosowne lub potrzebne, może sa.m za~ I " : przeprowadzić wszelkie prace wst~pne i poczynić 
praszn0 na swe pOlliedzenia, z prawem glosu. do- Og6lem w ClągU porrocza • • 314 110 ; starania u władz o pozwolenie na zwalanie zjazdu. 
radczego , miE>szl(ańców miasta, bez pozwolemana Wedlug miast liczby te dzielI} si~ jak Da~ ! Do komisyi wybrani zostaU absolutną wię
fo wł~t!zy n~ukowej i, przeciwnie" ~ladza nauko~ ł stępuje:' ' l kszością ~losów oa~t~pujący pano,wie: Jankowski 
wa me. posIada. pra.wa. uzupelOlac , w:ybl'anem~ l W Nowoczerkasku...skaeono w ciągu pierw- I Jan, ~ub~czek KaZImierz,. Otol.sk~ Stefan" Sucho
przez Ulą. ~sobaml wydZiału rządowej lllstytUCyl I szego pólrocza r. b. skazańców 21, w Jekatery- l w~lsln Jozef, To~aszewskl K~zlmle:z" Wyrzykow
mnego mlnl.steryum. I nosławiu - 13 w Czernihowie 10 w Woroneżu ' sln Aleksauder ·ladeusz, Łyclu KaZImierz, do kt6-

~owyżSZ? wyjaśnienie magistrat. zak~m.!lni~o , _ 8, w Odesi~ 7, w Karsku i Tyhisie _ po 5, l ryc.h naleir ~wracać się z wszelldemi sprawami 
wal 1:) 'ln wsklemu T-wu szkolnemu l gmInIe zy '! w Tambowie i Charkowie _ po 4 w Kijowie dotyczącellll zjazdu. 
dow~l~ ,j' l Poltawie i Krzemieńeznlm - po a', w Mińsku: i , VI! skład koml8~i 16dzldej. wchodzą Pll.:. Dro . 

! _ ) Wizy paszportowe, W nieldóryeh pi- i Wilnie, Kazaniu, Irkucku, Sewastopolu i Mohylo· i Jew~l{}! Komarowskl, MargolIs, Perelman I Szy
smach warszawskich była zamieszczona wiado- ! wie - po 2, w~eszcie w Petersburgu, Symfero- ; mansln. 
mość o zniesieniu wizy austryackiej na paszpor- ' polu, Ryrlze, BObrujskuł Wladykauka~ie, Sarato· I (x) Ze Stow8rtyszenia pracowników przemy· 
tacll rosyjskich. Tymczasem wizy nadal, obo~ią· I wie, ~ia~ce, ~Jfie, Wladywostoku, Samarze, Ta- ! ału i handlu. Stowarzyszenie wzajemnej pomocy 
zują. i biuro konsulatu austryaol(Q-~ęgle.r~klego : szkenCle I Jellzawetpolu - po 1. I praco,!ll.ików pl:zemyslowo. handlo.wych gub. p,iotr. 
w Warszawie pobiera opłat~ za w.lz.owaDle pa- l (h) W sprawie wynagrodzeń komisarzy Cl8- : kowsltl6J zwolu;e na cz,!arte~ dnll~. 4 ~l~rpnla, w 
szporlu po 2 rb. kop .. 30 ~. J .. tyle, Ile konsulaty ; chowych. Alarm, podniesiony przez komisyę se- i lokalu wla.snym przy ulIcy .PlOtrkowskleJ N.! 12~, 
rosyjskie we LWOWie l WiednIU. Rządy a~stry. I natorską, że komisarze cechowi pobierają wyna- nadzwyczajne ogol~le zebrallle, pr.a:vomocne w mysI 
acko-węgierskie już l{ilkakro.tnie z,,:racaly SIę .do , grodzenia za swe czynności w zgromadzeniach : § 1~ ~~tawy w pierwszym termlDle bez względu 
rządu rosyjskieśSo w spraWIe wzaJemneg? Zll1?- 1 cechowych, byl nieuzasadniony, gdyż, jak wy ja- ! na 1I0so obecnych. ,. . 
sienia utrudnien pas~portowych w pObleranIn śniają rozmaite rozporządzenia, wynagrodzenia. te I Celem tego zebranIa J,est rozpatrzen.le opra: 
opIat, lecz bezslmteczIl1e. . .. ' są legalne. Ujawnienie tyoh wynagrodzań nie jest I cowaoogo przez zarząd pr?Jektu l<asy pozyczek I 

Obywatele austryacko-węgierscy, zamleszkah I nowością ani tajemnicą publiczną w sferach rze- i :vsparć p~zy ~towa~·z,ysz~n,lU. Z tego ~vzg~ędu pOn 
w Kró lestwie, wyjeżdżając za paszportami austry-I mieślniczych. l ządanem Jest jaknaJlIoZDleJsze zebraDle Sl~ cdon-
acldemi do swegokrs.ju, placą, oprócz wizy ro- W sprawie tej była komiSja rządowa spraw ków. 
syjskiej, rb: 2 lwp. ~?, jeszcze dodatkowo rb .. 5 ! wewnętrznych, resl{~ypi~m z dn. 5 m,aja 1862 r., I (a) Bankierzy łódzoy skarżą się, że w ban
ua. r~SYJskle Towarzystwo Cz~rwo~ego K.rzy~a, i za X!lM!. 1469 ,l 5290., ,zą~ala ,od magls.tratu war· ! kach leżą bardzo znaczne zapasy gotówki, co 
lItorej to opla~y Aus&.ro-Węgły Il:le 'pobl~raJą. I szawsklego wJ!łdomoscl, J~ka Jest przYJę,ta zasada j wpływa na obniżenie dyskonta. Jest to, zdaje się, 
W. ,dodatku są Jeszeze lUDa .utrU?~)e~la, miano· , w. przyznawalllll ,wYSOkOŚCI wynagrodzen~a urzęrl- l zjawisko ogólne, a przyczynił się do tego z jed
WICIe: gdy podda~y a\l~ky~c~o ,,;YJ,ezdza ~ War~ I ,Dlk~m, przew?dl1lc~ący~ w zgromr.dmenlacb. rze- \ nej strony urodzaj tegoroczny, poniewai za. zboże 
szawy de Aust!yl, mUSI mleo poswla~czellle rzą- l' miesIniczych l kupieckIch? . ., . ! do państwa rosyjskiego wplynęl0 przeszło 700 
dcy domu, rewIrowego, cyrkulowe, bIUra }wnsu- Dlaczego wynagrodzenIe to me Jest rowne? l milionów rubli a z drugiej-zast6j w wielu gal~-
la~u au~tryackiego i biura paszportowego. Za- i Czy przyznawanie tych w~nagrodzeń wypIy- l ziach przemysill. 
mles~l\ah ,poza Warsza~ą, o~ywat~l~ wa~s~awscy, I wa z uchwa~y' ~gól~ego Z?b~a~Ia czlonlców ~gro- ! (x) Zebranie G16ladników malarskich. W d. 
O~owlązaDl są, przy ,wYJezdZle? mle? poswladcze- I madz~ń kupleckl~h l rzermeslmczych, czy tez na- l 31 lipca. r. b. odbędzie się przy ul. Nawrot Jo& 49 
nIe wÓJta, na?zel,mka powiatu l gubern~tora, , stępUje ,za uzna~lem samego urz,ędu. starszych? ,lo godzinie 3. ej po poludniu zebranie czeladników 
czego w Astryl m~ma. Gdy kto z podr~znych I Dma 6. maja 1.8~2, r., magistrat warszawski l ms]:) rskich. 
p/)wraca. przez gralllcę austryacką do Rosyl bez dal następujące WY13SDlellla: ! _.. r." 

wizy rosyjskiej lub odwrotnie, to. rz~d austryacki ! Komisya "Boni Ordinis" uchwalą z dnia 10 ex) ~ebraDle org~Dllac'Jne. Org"nlza~YJne 
pozwala jechać tym samym pOCIągiem w dalszą lutell"o 1779 roku orzekła, iż urzędnicy mu nią- zebrame Stowar~yszellla zawodowego robot~lkó.w 
drogę, zatrzymując jeno paszport, który odsyla I palr~i, delegowani do przewodniczenia zgroma- 1 prze,mys,lu wlókulstego p .. n. ,Praca' o~bę,dzIe Sl~ 
pod wslcazanym adresem, po zapłaceniu· należnej l dzeniom rzemieślniczym, mają prawo pobierać za i w llled.z!8lę, o godz. 9·eJ rano, ,w salI ,Jadalnej 
opłaty za wizę. ....... . swą pracę wynagrodzenie, nie przenoszące jednej ! fa?r!ln~ Tow. akc. L. Geyem, przy ul. PIOtrkow· 

Na granicy l'osjJskle] dZIeJe SIę maczeJ, bo dziesifJ:tei części dochodu cechowego. Minister zaś I Sklej n 289. 
podróż~i" mający paszporty ?ez wizy, są ~atrzy- pruski, Voss, reskryptem z dnia 2~ października .(a). W Łodzi ma. wh?tce ;V,~ehodzić pismo 
mywam l musz.ą albo wracao, a.lbo czekac dzl.e~ 1805 r. rozPorządzetlie to ponowll; gdy nadto ! rOSyjskie p. t. nł'JOdzlDskaJa Żyzu . 
lub dwa, zalllm ?~dą. załatWIOne formalnoscI I J. O. Książę Namiestnik Kr6lestwa Polskiego l (_) Kary prasowe. Redakcya "Trybuny" 
paszportowe za posredmct.we!U poozty lub tele- ! w 1837 l' •• mająo przedstawiony sobie przedmiot I shzana zostala na 200 rb. kary za artykuł p. 
graf u: Co na tyc~ ~trudllleOla6h pas~portowych wy~a,grodzenia tych urzędnik6w, rozporzą~zenia. ! t. "Samorząd przeciwko robotnikom" w nr. 14. 
zyskUje rząd rosYJsIo, trudno odgadnąc. . wyzeJ wspomniane i nadaJ u.trz~mał w swe] mo- I Zarazem skonfiskowany zostal nr. 17 ,)TrybutlJ". 

~-) Bel paszport~w. Osoby powraca]ąc~ cy, reskryptem z dn. 15 kWIetnIa .1837 roku, za , (h) Rewizye filtrów. Wczoraj komisya tech-
z za~r~n!a! często gUbIą w drodze paszyorty l :Nil. 5647/10159 ~o b. urzędu, munley.palnego" na niezIla przy magistracie łódzkim zbadala filtry 
p~zYJe.zdzaJą na k,omory celne bez d0.w0dow. Po- , tej przeto zasad~le delegow~Ul do zgr ?madzen ce- I w fabryce Szai Rozenblatta przy ulicy Karola. 
llIewaz oso~Y .takle mO~!ł: we wszystk,lCh tkonsu- t chowych ,urzę~n.Ic,y otrz~ma)ą hon~~aI 1a. l Po obejrzeniu terenu, komisya znalazla trzy za
latach rOs!lskl~h dos~~c czas~we ~":Iadec"wa na l . Dal~J wYJa?ll1ono, ~e w~sol{Qso. W'y'nagrodze- nieczyszczone sadzawki nie przyl(ryte, a brudy 
powr?t wgralllce panstwa, wlęe .mllllster ska~bu I ma ~alezy ,od lIczby ~osledz.en, c~ylI, ze zgroma- l z fabryki ściekają wprost do rynsztoka przy nli
polecll ko~orom celnym ?dtą~ osób pow~acaJ~- , dz~n~a, ldore odbyw,B.Ją posladze01R często, plac(\ I ny Pańskiej naprzec.iwko nowego parku i szkoly 
cyeh z zagI~njcy bez ws~elklch do'!odow me I mnieJ! a .te,. które kilka r.azy tylko do roku, pła- przemysłowo-rękodzielniczej, 
pr2epuszc~ac. Ro~porządzellle to nast~pIlo na sku- l cą wl.ęce]; ze przyznawarue tych :fynagrodzen ~- I PostanowiOl~o przeto zobowiązać fabrykę do 
tek skargi kO~ltetu a,le~sandrowsklego pom~cy rzędmkom, de~ego'Wauym d~ ce~lIów, na~~ępu.1e , budowy filtrów i uporządkowania ścieków. 
dla rannych, ktory traci dochód od paszportow. z uchwaly ogolnago zebrama ) wysolwsc tego I f b F' h 'S l 'dt r 

(-) Gubornatorzy a polityka wyznaniowa wynagrodzania od dawnego już czasu pozostaje }T \V
I 

l\tY~8e 1 rl~sc e I, C.lrm l il!'zy u 1
1
-

h ,. . b . I cy ~aro a .;~ v lcomlsya Ule zna aZja wca e . Wedlug danyc mInIsteryum spraw wewnętrznych, ez zmlany_ j flt ó 
wladze gubernialn.e niejednokrotnie wydawaly in- l W Łodzi asesorzy cechowi otrzymują wyna- I r w. 
strukcye do pod władnych sobie organ6w wyzna- grodzenie w rozmaityeh rozmiarach. W jednych - Na ter.ytoryum nieruchomości przy nlicy 
niowych prawoslawnych, a zwłaszcza katolickich j cechach plac~ im od zapisanego ucznia, wypisa. Pańskiej, na którem budują fabrykę wstążek Z 
i wog6le obco wyznaniowych W zakresie obowi~- nego na czeladaika i przyjętego majstra, a nie- oddzialami" farbiar3kim i wykończalniczym, ko· 
zojących je praw i przyslugujących im przywile- zależnie od tego, za. ogólne czynności 3-5 rub. misya skonstatowala, że ścieki z tej fabryki prze , 
jów. kwartalnie, w innych zaś cechach tylko za ogól- ! plywają przez kanal brudny, a nawet do k~nalu 
, Instrnkcye te często sprzeciwialy si~ sobie i " ne czynności parę rubli kwartalnie. tego spływają rozmaite odpadki. 

kl '" l 'd b' . I ' d l t . Wobec tego komisya zaźądala od policyi W} uczaą wzajem, za eiDle o sposo u rOZUlUle- l Placeme to wesz o "tv zwyuzaJ o a mepa- . h f b kk' . k 
nia przez administratora danego prawa lub roz· : miętnych i żadne zgromadzenie nie ska.rży się, by w:ykazu .w~zystl(~cl.t. tyc a ry, tore posIt ują. 
porządzenia rządowego, l opłacania asesora bylo dla niego ciężarem. I Się p.owy~eJ wymlemonym kanałem,. w celu ~pra~-

Wychvdząc z z9.1ożenia, że w zakresie poli - I Należy wziąć pod uwag~. że asesorzy ce- dzeDl~ fll~r6w \V ty~h f~brykach, l przedS11~zlę: 
tyki wyznaniowej konieczna jest jednolitość, mi , ; chowi spełniają swe czynności przeważnie wie- ! c)~ s.rodkow zabezpIeczających zdrowotno"c tej 
nistel'yum spraw wewnętrznych polecilo wladzom . czorami, t. j. w godzinach poza. biurowych. Na I dZIelnIcy.. ,. 
gubernialnym wszelkie rozporzltdzenia., mające I posiedzeniach ,y ch śl~czą pa a - 4 godziny, nie ' (h) WstrzymanIe rob~t. Wczoraj komlsya. bu-
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dowlana. przybyla na plac nowobudującego się do· i (b) Epizootya. W mają.tkach Łubno, gminy knięciu szynków 
mu przy ulicy Pasaż Szulca Xl! 33, należącego do ; Mazew i Prądzew, gminy Topola, powiatu l~czyc- . zmniejszyła. 

gly zbrakowanej i że zamiast piasku do wapna. , raeic. 

I 
, 

liozba prżestępstw znacznie się 

Szmula Hubela, i znalazła, że do robót użyto ee· l Iti ego, ukazala się śród bydła choroba pyska i \' 

używano ziemi oraz że w miejsce belek żelaz- I Na miejsce epizootyi wyjechał z Łczycy we-
nych użyto starych belek drewnianych. a do laso- ' teryfiarz powiatowy. Z WARSZAWY. 
~ani~ ~apDa w.ody bru(lnej, mianowicie ścieki z są- : (a) Kradzież y okoliey. We wsi Czarnocin, 
sledmeJ fabrykI... I pow. łódzkiego, ze sta.jni L. Bertelma.na nieznani * Slob artystki. 

Na. zasadzIe powyz8zyoh danych roboty sprawcy slcradli kilkadziesiat sztuk drobiu war- Z Buenos Aires donoszą, że Salomea Krllszel 
wstrzymano. Oprócz tego polecono ekspertom, tości 30 rubli. • ' t nicka, b. primadonna opery warszawskiej, wstą " 
by zba~ali mury wzniesio~e i wydali opiD;ię, kt6· ! _ W śl'odę wieczorem, na szosie pomiędzy l piła w związki małżeńskie. 
re ~ lllch mogl} pozostac, a lttóre nalezy roza- I Pabianicami a Łasidem, farman Juliusz Szulc WiÓlt \ Mężem primadonny zostal ad wokat z Viareg 
brac.. ., prz~dzę z fabryld Emila Eisorta z Łodzi do Zd~ń· ' gio, Cezar Ricconi, od lat kilku sekretarz ar ty ~ 

(f) OsobIste. Ordynator. szpltaJa sw. Aleksan- skiej Woli. Po drodze nieznani sprawcy skradli ~ stki, oraz jej plenipotent w sprawach kontraklo , 
dra dr. Handelsman powróoll z urlopu. mu pakę przędzy wartości 400 rubli. ' wych. 

(a) Nabywanie ziemi przez żydów w PaJesty- I * Zniszczenie dziela sztuki, 
nie, jak wiadomo, . wstrzymano, wskutek zakazu ZABAWY. Przeróbki w gmachu warszawskiego sądu o 
rzą~u tu~eclciego, jakoby inspirowanego przez rząd (x) Zabawa ogrodowa. Stowarzyszenie wza" . kręgowego, o których rozpoczęciu już donOSIliśmy, 
anglels~{I: . .. I jamnej pomocy pracowników przemyslowo.bandlo- l p~o.wadzone są bez uwzględnienia JlaJprymityw-

MIejSCOWe Towarzystwo nabywama Zleml w Pa- . wych gub. piotrkowskiej w sobotę dnia 6 sier. ' lllejszych potrzeb ruchu w gmachu sąd o wym, 3. 

l~styn~e zwróciło. si.f} w te,) sprawie do ~onsula an- ! pnia r. b. w ogrodzie i' sali Księży Młyn, przy ; ró~nież be~ poszanowania znajdujących się tam 
gl.elsk.lego. IV EgipCIe! ~tory w tych dD1~ch ~dpo- l ulicy Prz~dzalnianej, urządza dOI'oczną zabawę , dZiel sztulo. . ' ' 
wle~zlał, ze po~loskl, J~koby rząd ang16l~kl wy · ogrodową o nader urozmaiconym programie dla ! . Sala kanc~laryl wy~zlalu I go . ka~n~g,o . Jest 
:nusIł n~ rz.ądzle tur~ck~m zaka~ nabywa~la P!Z~Z I czlonllów swych, icb rodzin i wprowadzonych ' plęk.n~m zabytkiem sztukI: wszy~tlne Je) sCla ny, 
zydó~ zl.eml w Pale~tylll~, są nleprawdz~we l, ze przez nich gości. Na program zabawy, między: tudzlez sufit, pokryte są cenneml freskamI Jesz 
prZeCIWnie, !ząd a.ng!els.kl stara Się w dlodze dy - innerni, zlożą się: przedstawienie amatorskie, mo- : cze z .r. 1827. . . . 
plomatyczn~J o ZUleSl8Dle tego zaka.zu... nologi, lmplety, tańce i t. p. rozrywki. ! Piękne te malow~dta WIek .praWle przetrwa· 

~ódzkl~ Towarzystwo n,abyw~Ula z.le~l w Pa- Sympatyczne i ruchliwe Stowarzyszenie pra- j ly doskonale, stan~wląc wsp.aUlałą o~dob~ da~. 
lestynle pos~ad~ 40,000 rubli kapl~al~ ~ Dl~dawno I cowników przemysłowo-handlowych umie orgaui- l ue?~ palacu P~ca l wzbudzaJąc podZiW wsród mi , 
nabylo w E~lp(lle 10,000 .d.yoramow ZIemI, w ce- zować zabawy, czego dalo już nIejednokrotny do- l łO,smk6\~ SZtukI, p,r~ytem korzystaly zawsze z przy-
lu urządzenIa tam planta~1 bawełny. I wód. Niezawodnie też i jego ,Sierpniówka> na- wIleJu llIetykalnoscl. . . , . 

(a) Łódlka grupa .yo:aistów w ciągu ubieg - \ leżeć będzie do najbardziei ożywionych zabaw I Do~orca ?machu Jednak, p. Dobl'zymln, po· 
lego pólrocza zebra!a 800 rubli na fundusz naro- letniego sezonu W Łodzi. Niepogoda nie wplYl1ie , stępuje , lUacz.e];. . . . 
dowy, oraz sprzedala 1,000 akcyj gimnazyum ży- {na odłożenie zabawy, ponieważ obszerna sala I • W l~weJ sClame kancelarYl, ~dobneJ w ~nalo
dowsldego w JaJtle i 1,OO~ "szechielów" po 50 I udzieli dostateoznego schronienia przed deszczem. l \VHHo z lOkt! 18,27, u,?ocow,ano lllstalacyę z~laz-
kop. na fundusz organizac!jllY. I Dojazd tramwajem ~ 10 do ulicy Przędzalnianej. j. ną do ltal~ry(orow. ,d~lUrawl~c cen.ne ma.lowldlo, 

. . ' . Bilety wejścia w cenie po 75 kop. dla sto warzy- I u góry zas przy sufiCIe wybIto duzy otwor, przez 
(a) Nowy sposób. Zro~z~eJe są m,ew!czerpam . szonych i rb. 1 dla zaproszonych gości sa do ua- I co równ i eż zniszczono malowidŁo. 

w swol~h pOmysla~h: SWjezo komunIkUją nam o l byoia codzienie pomiędzy 7 -ą • a 9-ą wj~czoL'em \ W t~n sposób jed~a ś~i~na sali jest już zu 
następuJąc.ym fa.k.cle. • l' . v. 3 I w lokalu Stowarzyszenia, ul. Piotrkowska Xli 120. '. pelme Zlllszczona, ponlewaz Jednak sąd okręgowy 

Do mle8zlca~la p. S. przy ul~c! Dugle) .12 . . • •• ; posiada jeszcze i inne cenne malowidła, niezni -
!>rz~s~la onegdll} mloda,. przyzwol~le .ubrana dam~ I (h) KO~~8rt na ~~nysc a ~to~. komlWOJa~8~ szczue dotychczas przez p. Dobrzyńskiego , nnle 
l oswladczyla, ze pra~ille zobaczyc SIę z có~kan~l l ró"'"odbył Się wczolaJ w oolodzl6 n Grand , Ho , żałoby, aby inspekcya gmachów sąd o wych be~ 
p. S. Wobec tego, ze córek~. S.' na razIe ~H:I :: telu '. I wlocznie położyla kres tej waudalicznej energii. 
bylo a miały nIedlugo po'Wr6cie, p. S, poproslla K. Namysłowski odegrał marsza tryllmfalne~ . , 
niez~ajomą do pokoju, a S!liIDa po niejakimś cza- go Fucika., a po.pisy swej orkiestry zakończył ma· I * Pow!~le Warsz~wy_ . 
sie wyszla do kuchni. zorem "Chop cluclt" kompozycyi własnej . Na. - Na plamIe s:vtuac~Juym bulwarow, urząd~an!~h 

Gdy p. S. w kilka minut pótem powróciła do stępnie występowali ezlonkowie warszawskiego : na lewym brze?\l ~lsl~ po~ WarsZa\':Il, wldo16Je 
pokoju, nieznajomej już nie bylo, a razem z nią I kab~retu "M?mus~, ~ani .Mrozińska i panowie: . rysun~k wspanialej aleI, ktora ma byc ~twor7. oną 
znilmęlo kilka kostyumów damskich, wiszących I TroJanowski l LubelskI. l wzdłuz l?ulwa~u wyla~unkowe~o, na wyzsze] kon 
W szafie. ' . l 'Yykonawców.publiczność licznie zebrana na ' ! dygnacyl poml,ę.dzy Zjazdem ~ , ~ryne~ paro~vym 

W ten sam sposób i prawdopodobUle ta sa- l grodzlła oldaskaml. f na Solcu. Otoz. autor !,Powlsla Wa1Szawy, p. 
ma dama skradła zegarek srebrny p. Sikoraldema, I O 12-ej w. nocy zabrzmialy dźwięki orkiestry ! WładysIaw Kol~z~k, kt~ry ,w r?l~u .1901 ym ,P~: 
zamieszkalemu przy ulicy Rozwadowskiej. 1 pulku strzelcow pod batutą lcapelmistrza Stęp- " sal,!? przeszlosc:, teraZDle)SZOSCl l 'prz!~zloS ~1 

(a) Kradzieże. Z mieszkania Anny Lewin przy . niew~kiego. . . , , . , . ( Pow.Isła, prOjektUJe, a~y ta nowa, WIdnIeJąca na 
ul. Pańskiej ~ 15, skradziono różne rzeczy, wa.r- Zabawa przeciągnęła SlE~ do dos c pozneJ . Pgl!ae~łlye" bulwarowym aleja, otrzymała nazwę "Ja. 

, . 100 bl' nocy. ł ' • 
tosel ru l. I Przy samorządzie miejskim. spodziewanym jUl 

(b) Karl administraoyjne. ~a mocy. rozpo- w przyszłym roku, roboty przy urządzaniu bul , 
rządzenia gubernatora piotrkowsluego. l!ll~sz~a- KrOnl"ka autl"alkoholowa. warów będą niezawodnie prowa.dzone raźniej niż 
niel) gminy Radogoszcz. Wladyslaw Was~!e~lcz dotychczas, więc być może, iż z otwarciem ko-
i mieszkaniec gminy Lućmierz, Walenty JozwIak, munikac:yi przez 3 'ci most nowa aleja bulwarowa 
za noszenie przy sobie i użycie w bójce noża, : (Jagieny), będąca obecnie w ry3unku, U widoczni 
skazani zostali na 2 miesiące aresztu l,ażdy. Alkohol a zbrodnie. Powszechnie wiadomo, : się realnie, co zapowiada ró w nież naczelny ini y~ 

(h) Z Urgu. Dzls dowóz artykułów spożywczych ~e pO,między alkoholem a zbrodniami. ścisły istnie - 1 nier miast!!., p. Załuski, który osobiśc i e doklada 
na targi był duży .. ~lacono za kwartę masła Ikra. - . Je zWIą.zek. Spostrzegamy to na kazdym }t]'oku . starań, aby budowa bulwaró w byla prowadzona 
1 rb, 10 kop., kopę JaJ - 1 rb. 20 kop, kopę ra ÓW - w życiu, a wykazują to także liczne badania u- ; w sZJbszem tempie 
3-4 rb, funt kartofll mlodJch - 1 kop., kalafIOrów czonych, zajmujących si~ statystyką przestępstw, ! * ..: . 
]5-18 kop, funt szpinaku - 6 kop, koszyczek grzy- popelnionych pod wpływem alkoholu Bardzo cie. 1 Kolej wleden13ka na WpISy. 
bów 50-60 kop .. kwartą czarnych Jagód 12 kop., głów- k t I d . d . k: t l ! Rada zarzadzająca kolei wiedeńsl<iej przezua· 
k~ kapusty 8 - 10 kop., wle,zkę Dlarchwl 2 kop" ple- awe w ym wzg ę ZIe są aue, Ja le przy oczy : lo 3· b 1 ' . ' d" 
truszki 21/t~3 kop., funt gruszek lub Jabłek 5-10 kop, Rev. Spence-Tol'onto na XI międzynarodowym cZYta su.m~ ,000 .r. na op !l.~ę WP.ISOW za ~1,ecI 

i k .. d kongresie prze ci walkoholowyrn kt6ry odbył się pracownlkow kolejowych, mall}ce Się kształClc 'W (p) Pogotow a .'ałun owe wczoral pomlę xy , ' l k' l l 'd . 11' 11 <l h 
Inneml wzywano do nast~pujących wypadkÓW: w r. 1909 w Londynie_ Zbadał on stosunki w sze- , przysz ym ro u csz (O nym w sre nIC za { a ac na 

-:- Ogólnemu osłabieniu uległy trzr o8oby~ z któ · regu miast amerykauskich w stanie Massschu- ! ukowych. , . • . . 
rych Jedne, odwleziono do szpitala f'oznansklch, Jednl\ do I setts których mieszkańcy jak wiadomo maja ' Oplata ma równae SIę wYSOkOSCl WplSO wego, 
mieszkania. ' d d' '. b '. . .'. ale nie przewyższać 100 rb - Na podejrzane kurcze żołl\dka zapadły trzy osoby. prawo ecy owanla o zatrzymalllU lu ZlllGSlenlU . p d l f d' '. . k 

_ Na ul. Cegielnianej nr. 51 przez nieostrożność handlu alkoholem. Na mocy tego prawa w więk. ' o Zla ,em tego un .usz~ zaJmH~. Się se cya 
beczka cementu spadła na robotnIka, Stanisława Men- szej części miast i wsi wszelka sprzedaż alko. ; sZ:(Q~na, ktora prawdop.o .. ~ubille uczym to w poro
azteka, lat 3,9 l okaleczyła mu oble nogi. Na ul. Dlu- holu jest zabroniona. Otóż porównalon w wielu . mlelllU z Tow. "Jednosc • 
glel nr, 76 Selman Echt, 3 letni syn szewca, spadł ze. ., , . , . 
schodów, okBleczyl czoło l dostał krwotoku z nosa. mlastac.h 1,los.o osob, ares~to~~nych w ostatnIm l 

_ Na ul. Piotrkowskiej nr. 2 znaleziono w 8tanle roku IstDleUla szynków z IlosClą aresztowanych 
nieprzytomnym CecyliI} Hemel,. la~ 40, bez zajęci!! l od" "pierwszym roku po zniesieniu szynków i otrzy- ł Z dzielnic polskich. 
wleziono l&, do szpitala ~oznanskJCh.. I maI wynik nastppuJ'ący: ł' 

- Na ul. Zachodniej nr. 51 Wawrzyniec Pustak, ", 
woźnica, przejechany własnym wozem, uległ okaleczeniu llo~c aresztowanych Z KRAKOWA. Rada m. Krukowa uchwalila 
obu rąk. w ostatlllm roku w pIerwszym i jedna z przyległych do placu Matejki ulic nazwaó 

- ~a ul. Suwalskiej !Sr. 89 w re~tauracyl wśró,d iBtnhmia szynków rokll po zaie· : ulicą" Paderewsl<iego 
bie!lad(lJ~cych powstała. bÓlkl\, w które/ Józef MlkołaJ- sieniu nzynków • 
czyk, robotnik, lat 30. pchnięty nozem, odniósł ranę 1e- w Brocktoll 1627 .l55 --'--
wego ramlen!a. w Tamton 1202 482 

• w CheIsea 1246 398 
Z KROLESTWA. 

.' 
(a) Z Pabilllie donoszą: Dziesięciu robotników I w LOwell 4077 2304 

fabryk Izydora Baruch i Artura Kepla, areszto- ; W Salem 1432 503 I Straszny wypadek zdarzył się w zeszłym ty. 
wanych za udział w bezrobociu onegdaj, przewie- l w Fitchbury 1160 359 ~ godniu na podwórku folwarku Grodyslawice w po-
ziono wczoraj do wi~zienia w Sieradzu. ł Jal\: widzimy, już w pierwszym roku po zam· wiecie tomaszowskim gub. lllbelśkiej. Brk zerwał 

I 
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się z łańcucha i pastuchowi rozprul klatkę pier- wadzeniem tego projektu w życia wynioslj. milio· ! SofIa, 29 lipca. (Wf.) Rząd bułgarski olrzy, 
siową niby nożem. Rozju'zony zwierz począł p6- ny marale. ; maI liczne skargi, że władze tureckie dopuszcZ&-
źaiej maltretować swoJą ofiarę. aż ją kopytami - Z powodu bankructwa Banku poladuio-. h'l JA. sit; przy rozbrajaniu O'walta na bułgarskich 
całkiem UD.IHUĆ ornI. . wo.niemieckiego poniesie znaczne straty dwana . 'Z • 

Zmiana nuwy. PUyitanek «Wilga, międl.y śoie instytucyi Cill&nsowych w prowincyach nad- poddanych i skonfiskowaną broń oddają: chlopom 
staoyami PIlawa i Sobolew kolei nadwiślańskicu . reńskich. KasJ banku \Y Luening j1lŻ aamkni~to tureckim. 
będzie s~ę nazywa'l od dnia 28 październilra r. b. 11 _ List odręozny cesarza Wilhelma przJ- , Bułgarra w.uiosła protest przeciw 'ym nadu· 
cGarwol!n). . wieźć mial do Petersburga - według informacyi , życiom. 

IGha rewlzyl. W liczbie osób, oddanych pod I gazety, Riecz" - adiutant cesarza Wilhelma v. ' KopeBhar;a, 29 Jlpca. (Wl. Wielkie wrażenie 
sąd za nadużycia w jednem z leśnictw rządowych Hintze, kt6ry w tych dniach przybyl nad Newę· wy\VoJaiy rezoluoye dwóch duchownych o nadu-
w gub. warszawskiej byr także urzęduik polak, 
p. S. Lewańskl. Okazało się jednak, że p. Le- życiach i samowoli korpusu oficerskiego. Mini~ 
wański jest niewinny. wobec czego dopuszczono T E l E G R A MY. steryum zażądało od ducholVnych przedłożenia do· 
go do ponownego pełnienia obowiązków. wod6w, które oni w najbliższem czasie oglo· 

Wystawa w. Włoolawku. W tych dniach szą· 
otrzymano pozwolenie na urządzenie we Wloclaw- 109'Y York, 29 lipca. (Wl.) W rafineryi cu-
1m wystawy etnograficzno·artJstycznej. Wiedeń , 28 lipca (wl.) Katolicy tutejsi przy· , kru w Brooklinie wybuchly wczoraj poważne roz. 

maJ'awl~sltlawl.a. prawdopodobnie będzie odłożona do gotowują wielką manifestacyę na cześć Papieża ruchy pomiędzy strajkującymi robotnikami z je" 
" z pOWOdu ostatniej encJklild przeciwprOlestanc-

Falnowanie biletów kolejowyoh, .Gazeta kiej, . dnej a poliCJą i laroi-strejkami z drugiej stronT· 
Kielecl<a" pisze, że nocJ ubiegłej, przed odej- Budapeszt. 28 lipca. (wt) Pomocnik zegar- l Padlo wiele strzałów rewolwerowych. 6 osób za
ściem z Kielc pociągu pocztowego N! 4 do War. mistrza Haendler, który ulcl'adl klejnoty war- : bitych i wiele rannych ci~żko. 
szawy. żandarm dyżurny stacyjny, Cymerman, na I szawskiemu jubilerowi Zaprośnickiernu (l?) zostal Berlin, 29 lipca. (Wl.) W gazecie .Koel. Volks
mocy otrzyma.nej denuncyncyi, zaprosił do rewizyi ,. dzisiai tu schwytany i uwięziony. Za podszewką I Zeitung" wydrukowal pewien niemiec, mieszkający 
osobistej podróżnego, Izraela. Wortmana, miesz· l<apelusza znaleziono kwity zastawnicze na skra-
kańca osady Wierzbnik, przy którym znalad . dzion e klejnoty. f dłuższy czas w Poznańskiem, artykuł, viętnujący 
(przy świadkach), ldlkadziesiąt sztuk podrobionych l Wrocław 28 lipca (wl.) Dzisiejsza .Soble· ł w sposób wyjątkowo bezwzględny politykę ant y
biletów osobowych klasy 3-ej, już ostemplowanych ! sische Zeitung" insynuuje masowe wydalania. niem- ' polską. Pisze doslownie: "Muszę przyznać, że ja 
nIA pociąg N2 4 do Warszawy i n 3 do Strzemie- 'I· CÓ\V z gubernii wolyńskiej i rozpisuje się z tego osobiście nie zniósłbym dziesiątej części tego, co 
szyc. Oprócz \ego znale~iono w kie~zeni Wort- powoda o macbiaacyach polsko-czeskich. ' 
mana szczypce l<onttolera do przecinania biletów, Gazeta kokietuje rząd rosyjski I zapewnia, znosi przeciętny polak. Wstydzę się, że jestem 
ldajster i wałeczek gumowy, oraz klucze do drzwi że niemcy w Rosyi są żywiolem lojalnym, dąle- \ niemcem i dzisiaj jeszcze wstydzić się muszę, ile 
przedziałów wagonowych.. llim od tajemniczych planów opanowania terena· razy to sobie przypomnę-. 

Najwięcej biletów bylo z Klelc do Warszawy· ~I poludniowo·za.chodaiej Rosyi. Nowy Jork, 29 lrpca. (Wl.) Kapitan statku 
Brzeskiej, do Radomia i Falenicy. Bilety byly \ak I Londyn, 28 lipca. (W 1.) Angielska formuła .Molltrose" wysłal depeszę za pomocą telegrafu 
znakomicie i z taką precyzją podrobione, że przy przysięgi królewskiej przyjęta zosLal dziś przez 
porównywaniu ich z biletami w kasie kolejowej . izbę gmin w zreformowanem brzmieni1l 410 gło. bez drutu, że na pokladzie znaj duje się dl'. Orip-
trudno byIo na razie orzec, które z nich są praw- : sami przeciwko 84. pteD. zostanie wydany policyi. 
dziwe, a lttóre podrobione. Fałszerz wpadl w pu- l Asquit oświadczyl, że zmiana ma Da celu zwol- ł!!!!!!!!!!!!!_",!,. __ . - .!!". _ _ ~!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"-n 
lapkę jedynie przez pomylkę przygotowania bile- nienie króla od obowiązku obrażania milionów pod- ł SPRAWOZDAN I E 
lów z numerami, o cnIą setkę. Wortmana areszto- danych htolików. Welllug nowej formuły, król I 
wano i oddano w ręce kieleckiej policyi śledozej. uroczyście uznaje się wiernym protestantem i przy· kom~ltfttu budo"'U koścloł" I szkOłu 

rzeka według najlepszych sil przestrzegać i ntrzy- ł t'j W'JI g '.I 
maó ustawy, które zabezpieczaj!} protestancki cha-

OstatnlOa poczta . rakter dynastyj, jal<o jedynie możliwy. . 

- się prowadzić \V dalszym cią.gu rokowania w spra-

dla. f Walu ewangelicko-reformowanego 
w Łodzi. • madryt, 28 lipca. (W 1.) WatJkae wzbrania. \ 

P T bl tt" ~. d • d ,. wie zmiany konkordatu, jeśli zarządzenia. wyllane 
.. - '! rager. age. a po_wler za Wla O~OSCl I w duchu liberalnym nie będ~ cofnięte. PRZYCHÓD. 

p!sm wJedeń~klch, ze następca. tr?IlU ~u~t[ yac~ I Ponieważ uąd hi'3zpań~ki nie chce ~czynić • OfIary dobrowolne: 
l,nego~ Francl~zek Ferdyn~nd, ~odląl. p ? ę pO żadnvch w tym kieruaku ustępstw, zerwanie Jest PtLDSt'WO EnJenluszowla Giyor 8250 rb, W n, Anna 
sredmctwa. .ml~dzy ~tronnlot~aml czeslneml, w ce- t nieu~i1(Uione. Należy oczekiwać, :2e nuncyusz pa. Roazltowskll 600 rb., W nJ E~I\ Wleke 300 ~b, W-n, 
lu uruchom lema. sejmU CZ~Skl~g.O i ~opro\~adze. I . k· M d ycie l hiszpańsld ambasador przy Józef Rlchtel' 300 rb, W-ni Edmundowie Bl'Inckenhofl 
nia do ugody czesko-niemieckieJ. Na zyc-zeme ar- I pIes I \v. ar. , . . 300 rb., Gmina niemiecka eiVan~el!cko-reformowaB!lo 
cyksiAcia obie grupy wielleiej wlasności wypra- i Watykame natychulIast opuszczą s wOJe atanowl- w Petersburgu 200 rb., To!"auystwo akcyine L Geler 

't ., • • I ska. ł 500 rb, Towarzystwo akCyjne Allart, ROll3seall et Co. 
cowaly elaboraty, które mo.gą poslnzyc r6wnl~z \ Berlin, 28 lipca (wl.) Dzenniki donoszą, że 200 rb., Towarzystwo akcyiue Fr. Wlltl. Scihwdl!cert 150 
za materyal przy ewentualnych obradach w seJ- b r - k' l' t z Bergmaun ukradł dzisiaj su- rb, Towarzystwo akcyjne J. John 100 rb., W-na Helena 
mie. Aroyksiązę odbył szereg konferencyj z wy- er ms l IS ono.s l ó . l d 'Ió' Geyer 200 rb" W-ni PallI Desurmout, Motte et eJ. 100 
bitn mi czlonl<ami obu obozów. m~ 5D,OOO marek, et rą mla o~ęczyo g ,woeJ rb., W-ni Gamp. et Albr~cht lą~ rb, W-n y Karol Horc· 

'G t 'V k "d . d"A t kasie państwowej Bergroa.nn zm!{l bez sIadu. I rlchter 100 rb., W-nJ JUllU3Z Kladermaun 100 rb., W·ny 
aze a Z&S • en OV OWla uje SI" ze s ro l .' b l' si d wiedzieć Franciszek Klndermann 100 rb W ·ny Karol Steloert 

ny Wiarogodnej, że 'WIJzystkie doniesienia o rze· Dot~c Iczas .Dlepodo. na .by o DIC ę o 100 rb., W-nJ Karol Elsert 100 rb" Gmina niemleci. 
komej interwencyi następcy tronu na rzecz uru- o kIerunku Jego uClecz.kI. ewangelicko-reformowana" Rydze 100 rb., W-aa Ale· 
chomienia sejmu czeskiego s-~ niepl'awdziwe. Stelnamanr;er, 28.llPca (wl.) Pr~y montowa- bandra Beyerowa 100 rb, W-na KamIlla JOllUSf(),,:a 

. ." .•.• . niu ma.szyny prasowe) dwóch tObotUlków zostalo . 100 rb, W-ny Aleksander RoszkoTflikl 100 rb., DrobnleJ-
- "Voxvats donOSI z KleJu .. Na krążo~Dl- całkowicie zmiażdżonych. Przyczyną ltatastrofy ue ofiary parafian l iIlIlYCh. osób 2,101 rb, 70 kop, pro-

ku ~Blllcher' wy b~ehl bunt załogI, z której 80 l ma być nieostrożność robotników. cperDzt °h~d8U1U; .c2z7asO:bwo561okkowaUJCb 4a rb. 86 kop. Ogólem 
ludZI aresztowano l Wlsa~zono na ląd. yc o ~,~ r, op. 

. Przyczyną niez~dQ~o~enia. żolnierzy. bJl zły Z ostatniej obwili. ROZCHÓD. 
wikt, na który skarzyb 81ę nawet oficerOWie. . . Trzy place prly ul. RadWILńsklej (róg Paiuklej) po 

- «Riecz. dowiaduje się, że ostatecznie po- Londyn, 29 lIpca. (WI.) "MornlUg Leader" 2,000 rb., razem 6,000 rb.; koszt aktu rejentalnego 291 
stanowiono zwolać nadzwyczajnI} sesJę sejmu fiu- ł ze szczególnem naciskiem zwraca uwagę na zna· rb. aó kop., st!ldnia 313 rb, parkaD 237 rb 67 kop., wy-
la.ndzkiego. ny artykuł .Rossii" poświęcony uroczystościom ~;::;~:~ron:~~'~le~z:z:::J~~~~I~~a~~S~~~~:~~~:zf~: 

~ Onegdaj wieczorem, na jednej z ulic Bia- f grunw&ldzkim, jako symbolowi zjednoozenia slo- clela I kancelaryę fIll&l1l za 7,302 rb. 62 kop.: roboty 
logrodu napadnięto na naczelnego redaktora·... . brukarskIe 102 rb 15 kop., drobIle wydatki 66 rb. 6~ 

. p. d . . 'k ra '0' O ŚI d t'''o wvkrvl0 f wlallsklego przeCiwko naporowi germ&DlZmu. Ga- kop. Ogółem rozchód U,3ł3 rb. łO kop. Pozostalośc 
ł ~ I aw y .. I CH~Z O Z nI n. . e z " 4 ~ , . '. w rozporzl\dzealu komitetu 114 rb. 18 kop. Prócz ofiar 
ze napad u dokonano. z polecenia kapitana Ton· zeta k?nez~. .., . • pieniężnych Komitet otrz,mal od kilku wła.śclclell ce· 

! kowicza z 7 puIku piechoty, którego «Prawda.. I NIe dZIWImy Się bynajml1lej zdenerwowanIU \ glełnl bezpłatnie okolo 25,000 cegieł. . 
i potępila za znęcanie aię nad żołnierzami. Napad prasy niemieckie1 ~ powodu tego artykułu. Wiele I Wszystkim osobom, które 6weml ofla~aml prlycIY7 

l ]3• l d . . 11' J " ., nlly się do urzeczywistnienia tej pIerwszeJ części aadan 
na ~ed~ktora wYI!0 al. VI .. ~a ogro. Zle wie oe t rzeczy bowiem wskaZUJe, ze uwagl polurzędowego l Komitetu, zabezpleczajl\c w ten spGsób byt szkoly para-
wrazen.Ie. Wszystkie d.zl?nmkl . żąd&Ją s!lro~ego organu rosyJ'ikie l7o są odbiciem kół kierowniczych t flalnej, Komitet Iklada lllnle}IZem serdeczne ,Bóg z&-
ukarallla Ton}<owlcz& l Jego zbirów. o . '" : plac". 

__ Do "Rieczi" telegrafuj" z Kijowa, iż I w R~syi. Idea zjednoczema słowl.lln .Jest. J.edną z • Łódź, dDla 16 lipca 1910 roku, 
r Związek pracownikó\v rolnych został zamknięty najWiększych ukr!~ych trosk NIemIec I Jakkol- Prezes Komitetetu i administrator 
:wskutek denuncyacyi, jakoby wyjednywal posady t wiek realizacya lej idei stanowi jeszoze muzykę łódzkiego fJliału ewa.ngelicko·refor-
przeważnie dla pol~ków w proWlncyach poludnio- 'przyszłości jednakże w NIemozech zdają sobie mowanego: 
wo-zachodnich. doskonale ~prawę, że chwila. ta będzie grobem dla Pastor Stefan Skierski, 

:- w Wilnie ~ubern~tor zamkną! ogólne ze- ich dumnych idei panowania nad światem. Skarbnik Komitetu: 
branie członków htewsluego Tow. ~aul{Qwego: Paryż, 29 lipca. (Wl.) Izba handlowa zloty · , Edmund Brinckenhoff. 
lla któ!e.m odczytywano referaty o bitWie grun la w ministeryum handlu protest przeciwko pod- . 1609 
waldzlu6J. I' ł 

_ W Berlinie krąży pogłoska, jeszcze nie wy~szeniu przez Dl~mców cła od wina, .likierów i 
potwierdzona, że rządom zwiltzko1Vym złożono l perfum! domaga Się od rządu f,'anousklego enlr· ; 
now)' projekt wojskowy. Koszta, połączone z wpro- gioznego przeciwdziałan.ia. ~ 
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esl mi 
ale muszę spieszyd 

na wielką 

Wyprzedaż Posezonową 
dopóki zapas starczy. 

Bluzki z krajowego batystu 
dawniej rb. 1.50 teraz 

z francuskiego batystu 
1.10 

.2.25 
4.50 
3.75 
5.75 
t35 

dawniej rb. 3.50 4.50 teraz 
% czystego jedwabiu 

dawnięj rb. 6.- teraz 
Szla froki w tureckich .d~seniach 

dawmej rb. 4.75 teraz 
z francuskieg batystu 

dawniej rb. 7.- teraz 
Matinki w tureckich deseniach 

dawniej rb. 1.65 teraz 
z francuskiego batystu 

dawniej rb. 3.50 teraz 
Kostyumy płóc dawniej rb. 18.-

2.40 
• teraz 10.-

6.-
1.85 
4.50 
1.30 

Palta angiel z mod~ . . materyału 
• dawmej rb. 12.50 teraz 

Spódniczki z mo?~ego szewiotu 
dawmej rb. 3.50 2.50 teraz 
z dobrej alpagi 

dawniej rb. 6.50 teraz 
z dobrej alpagi 

ilawniej rb. 1.65 teraz Żupany 

Schmechel i Rosner 
Piotrkowska 100, 

Drobne ogłoszenia. 

1611 

\ N owo zalegalizowany majster 
murarski, Wincenty Rybiński, 

przJJmuje roboty z podllIsaniem 
deklaracyl w mieścIe Łodzi Ul. 
Aleksandrowska " 19 m. 16. 

4794,-3-2 

Ogrodnik POSZUkuje posady, 
doskonała rekomendacya.

Łódź, BrzezIńska 104, BugaiskI 
4783-4.-3 

pomieszczenie przy bezdzletnem 
malżeńst",ie dla Inteligentnego 

mężczyzny do wynajęCia laral. 
Przejazd 12. mlaszk. U· 4103 

Potrzebne zdolne prasowaczkI. 
Ul. Południowa 30. 4795'32 

p'otrzebnJ pomocnik fryzyersk I 
na soboty I niedziele za dobrem 

wynallrodzenlem. Nawrot 16 63 
felezer. 4792-3-2 

Potrzebny uczeń na praktykę do 
fryzyeu. Ul. Emilii Ni 44. 

4789-3-2 

Piwiarnia dD sprzedanIa na ul. 
Zielonej Ni 37 w Łodzi. 

4809-3-2 
pottll:ebny chtopiec ze znaJomo-

ŚCIl\ j~zyka niemieckiego nil 
posyłki do biura technICzn&go. 
OfertJ do adm. "Rozwoin" dla 
Tow. Ako. • Wayss & Freytllg". 

4814-3-2 
POkÓj przy rodZInie, sloneczny , 

przystanek tramwajowy przęd 
domem - zaraz do wynajęCia. 
WIdzewska Jł 150 m. 22 

4802-3-2 

-----... 

Plac Sportowy "Helen6w" 
(osobne wejście) 

Towarzystwo Cyklistów '"UNIONu 

W niedzielę, dnia 31·go lipca 1910 roku, o godzinie 3-ej po południu 

I-sze wielkie krajowe 
Wyścigi 

między ionemi 

Jednogodzinny wyścig sprinterowski podług 
amerykańskiego systemu 

5 ble2óbJ sprlnłeroUJskich, bie2 turystów, Z bie2i pIechurów. 
rłizlde ce~~ wejściin P'lssepartout (w środku toru) rb. 1.25, Krze
sła przy.starcle rb. 1.50, Trybuna 1 i II rząd rb. 1.-, III i IV. rząd 75 k., 
Taras I l II rząd 75 kop., III i IV rząd 50 kop. - Wejście 30 kop. 

Uczniowie i dzieci 20 lwp. ' 

.... Każdy bilet upoważnia do bezplatnego wejścia do parku BHelenów". 

"l'W4V1E_~. 
Bilety wcześniej nabywać można w księgarni W-go R. Horna-, 

Piotrkowska 146, róg Ewangelickiej. 
ulica. 

1589 2 

Dnia 2.go Sierpnia 1910 raku 

OGROD MAJSTROW TKACKICH 

. KapelmUstrza Morgenrotha. 1603 3 

potueblla prllczka do pralnio I przybłąkał się pIes duiy w czar-
GłÓWOIL Nl 9 4790-2-2 ne i białe kropkI. Odebrać go 

POkói pr~y rodzInie z vddzlel- możn", ul Ludwiki J§ 55. ł8311 I 
. ~em wejścIem zar~z do wyna - pczybląli:aly.się dWĄ psy: Jeden . 
lęCilI. Wilizeweka ~ 11, m. 5 maści żoltef, podobny do I 

~::;:-:-:-;::":7"7:-=-:-;--=-..:.4:.:8:.:.1..:..1--;:1&:---=2 l wyżla, wody, dru~1 bIaIy, żółte ' 
potrzebnI śą. malarza na różoe i laty, kundel. Wlaściclel milże się I 

roboty na dłużs'zY czas. Ulica : zgłosić: ul. Wólczańska lł 243. 
Zp:lerska Ni 31. 4782-3-3 . Ollrodnik 4832-1 

Potrzebna zaraz prasowaczka. ; Sklep kolonlnlno-dystrybucYlllY 
Andrzeja )fi 38. 4765-3-3 ' do sprzedania. Widze"skn19J. 

4828-3-1 
potrzebna jesL zdolll!\ pUDa do Ski ' 

szycia i uczenica. Wólczańska ep epozywozo dystrybUCYjny 
16 97 m. 11. 4780-3-3 , do sprzedania. Ul. Guberna· 

I • torska 22. 4843-3-1 
potrzeoue 3000 rubli nil plerw- . =;::-;-:--=:.:::...-:----~..:..:::..:.:...-:.:..-..: 

BZy numer hypotokl. Oferty l Sklep spożywczy do sprzedania 
'II' AdministracYi "Rozwoiu~ pod I z powodu wyjaZdU Bałucki 
A B ~ . Rvnek nr· 3. 4835-1 " . 4'/42-3-3 

Potrzebny subIekt fryzyerslu na \! Sklep ZlU'SZ do sprzet1anin, ul. l 

stale, albo na soboty I nle- Słowiańska. nr. 11. 4838-2 1 
dziele oraZ uczeń Zawadzkll 28 S klep kolonialno dystrybucYluy 
róg FranCISZkańskiej, Baluty. z piwiarnią de sprzedanIa. -

4774,-3 -2 Chojny, ul. Bednarska 16 12. 
-;::p~t:::-:-'::"b :-:--::-d -:--~..:..::..-=--:-= 4817 -3-2 o rze na z olna osoba, uwie-

jąca szyć bieliznę, z całodzlen- , Sklep kolonIalny z prawemsprze · 
nem utrzymaniem. Piotrkowska daży plwa z powodu wyjazdu 
}ł 17, cukiernia O. GubIli. 482~,1 tanio do sprzedanIa zaraz. Roz- t 

potrzebna zaraz zdolna. praczka 
I wadowska nr. 13 4760-3-2 

na stałe, do boteloweJ blellz. Sklep neżDlczy z powodu wy-
ny. UJ. Srednla JIiI 9, 2 piętro. ,azdlI .zaraz do sprzedanIa. -

4827-3-1 ' Ul. Rz~owska 53 4842-3--1 

przYJmUJe uczenlce do halLu 
bIałego I złotego, warunki 

przystępne. Cegielniana oM 4, 
parter. 4829-1 
potrzebni są zdolni malarze. 

Plolrklwska 103. 4820-3-1 
pott'zellny chloplec do terminu 1 

do zakładu blacharskiego. -
Ulica K"tns Jł 56 4844-3-1 
Rower markI rmglelsK/o) z wol- I 

nym irybem. zupelnle nowy, 
l skrzypce ograne za bezcen 
sprzedam. Piotrkowska 178, re- ' 
mlza. 4808-2--2 

Student kijOWaKIego uniwersy
tetu poszuleu ' e lekcyl, a także 

przygotowuJe do szkól. UUca Ju
liusza 37-9. 4.803-3-1 
Sklop kolonialno -dystrybucYJny 

do sprzedania oraz lWa ple· 
kl\lska. Zielona 57 4762-3-3 
SPrzedam cztery 1 pÓL morgi ł 

ziemi z budynkami we wsI 
Stare ŁagIewniki. Wiadowość Ul. 

Grabowa 28 u Antoniego K rUlrt 

Sltlep spotywezo-dystry bucyj !l y 
do Ilprzedanla zaraz. Ul. UZQ' 

stochowska nr. 16. ł770-3-3 

U meblo\\tan9 ~JtoJe, ele.Hryczne 
oświetlenie, wygody, wanna, 

w różnych cenaeh poleca J. Wi- ' 
tuski, Wschodnia 57. 4822-3-1 
Z dolna panna do składu wędlln i 

zaraz potrzebna. R. Langkoff, 
Wólczańska 166 4836-3-1 1 

Zaginęła w Górct PabianIckiej 
dJ:lewczynka, lat 9, cłpmno

blondJnka, nazJwa 81ę Józefa 
Kaźmlerakl\. KiobJ wiedzlaZ, gdzie l 

się zaginiona znajduje, zecbce 
zawiadomić w ŁodzI, ul. Targo
wa 30 m 28. 4801-2-2 
Z dolne krawcowe, sZ~'1ące far-

tuchy. potrzebne. PIotrkowska 
)ś 273 m. 31, zapamtętac mlesz
kImie! 4818-3-2 
Z alglnąl pie~, - wyżet, mas li bron-

zoweJ, pierś biala ~ Uprasza 
się o odprowa<b:enle za n\lgrodl\: 
C91!Ielnhma 67. .,771 3-3 ID skrzynek j es' nie drogo do 
Ij sprzedanIa, Karola. ]\i 18, 
kantor. 4319-2-2 

Zagubionedokume~ty. 

L udwlka Weber zgilbii~ pas~~ 
port, wydany I gmilly Dobrai. 

powiatu turecklll\~o 481)O-B-~ 

Skradziono 1"1'1& oa plts~po r t:l 
011 ImIę Wawrzyńc.\ Józ wia llll, 

wydany z fabry~i Karo. a S!hel
blera. 4 26 - 1 

Zl\glUl\l pi\~zpon na hlll !;! Hele 
ny KrzyŻAn, lI 'ydll.!I Y z gminy 

Łazisko. 4805-3 -2 
Z aginęla karta Ql,d. paszportu na 

imię Andrzeja MU8zynsklego, 
wydana z fabryki L,iszke, KolllCU 
I S-ka. 4n8 - 1 
Zaglnąt pa8zp~rt 1111. imlll Mury-

janny Olczak, W) diWy z gm!ny 
Plas!towlce, powIatu ZęClycktego. 

4821-3--1 
Z aglnljlM. lIartll Od }l I\S Zportu, 

wydana z fabryk! Poznańskie
go na Imię Tomasza Skarbonkle
IV icza. 4839-3-1 
Z agmęla karta od paszportu na 

linię Wandy Hłhner, wydana 
z fabryki Hoffrtcbtera. 484,1-3'1 
zagInęlI!. JtlU'ta od pas~portuJ 

wydana z fabrJ.Id J. Heinzla 
na Imię ElIzy Gesler. 4840-1 
Z aglDęta .karta 0<1 paszportu na 

I:ulę Heleny W!aderklewicz, 
wvJ,my z fabr. OSilera. 4816-3-2 
L :lglnl\l paszport na Imię .t:>aulI

ny Zaifer~; wydany z gminy 
Jonno, pow.lowick!. ł80B-3-2 
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. e~tr~ln~. klinlk~ Dla Przemysłowców i Amatorówl 
r~horoh '1~hO' l ]aDllT llQtn01 Grunt na rogu szos Pabianickiej l Tuszyńskiej, obszaru 60 morgów P9lSkich. ma byó bll U b~U J &l UJ rozparcelowany na. działki dla zakladów prz!'my31owych i domów mieszkalnych na dogo-

dnych warunkach spłaty. Bogaty W wodę, ma spadęk, plac targowy, miejsce pod budow~ 

lłJ łodzi przy ul. Piotrkowskiej n9 86, tel. 1l·79. SZkOł~:u~~zb:~~~:kó:::z~:;jOp~!y obydwóch s~osach alej!} drzew. Pr~yw6zka i wywózka 

Taksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. Kon_ultBc". 
bezpłatnie. W,p_anie zęba 15 kop. Plomba 
35 kop. Sztuczny z.b 85 kop. Przeróbka 
i reparao,_ .aluozn_oh zqbów 50 kop. Przy 
kllnioe znajduje się speoyalne labor1l.toryum do wyrobu 
sztucznych zębów. - Przyjmujf tylko skończeni lekarze 
dentyści. 636d92 

materyalów z dworca w Chojn&cb. Cen. plaoów od 300 rb. Także park okolo g-iu 
morgów jest wart nabycia. 

Szczeg6ły u Piotra Hasencl~era, Ruda Pabianicka. 2464-10-0 

Teatr '. - - • 
,k~!~~!t~~I~!.~~~o~_ r I Tow. Atc. Rz~źni Mm j~tic~ w R~1i I 

Dr Leyberg Sp.o~.liat. oho.6 ... ło- wodu o4jazdu ZAraz razem lub l _ WualłW., Krat. Prlee. 5, _ 
• a6w" ak .. n~o (plagi I prysz- dania. Wiadomość w adm .• Roi- i za.wiadamia O otwarciu i dniem l -ym lipca. r. b. 

b. długoletui lekarz kllf\(k ~Ieden- I ~ze na twarzy) I we .... ~oz- t" 282ł 3 3 
6 h oddzielnie bardlo tanio do 8prze- II I 

sklch ordynuje jakospecyal.cborób ~ ",oh (a"phU") 1'1'0 u . . t· pierwszej w kraju fabryki wIo sieni a tapicerskiego. 
Wlal!tyoznych, ploiowyobi Ik6rnyoll I Dp. Sil SZ_ITIUl'ID Potrzebni, są na stale Sprzedaż w każd~j iIoŚGi. 264:ł'40'7 

ID~~~~~fet~r;t:ia5ty&0~~:!d~~i!: I SREDNIA 1ł/,2. M t I. - _. - _ • 
dem Kr6tka 5. 14891' j Leczen1~ elektrycznością. Dlasa- on e,fZY . • ' żem , kosmetyczne. 

Dr Lewkow·lcz pnyjmf1:d 1dl1: 9dOJ~t po 1:9ł~ S·' l poczwórnie zgęszozony wycią-g 
• ~ I ----........ "'"-.................... --.. .... , do robót kanalizacyjno-wodo. aplno Z igliwia sosnoweg o 

Specya~ista chorób skórnych l Dr DI-raneWBI·g ciągowych. Biuro techniczne do ik-pieli 
l wenerycznych • , ,,Hygiena" - KALISZU, ~ · ł . Sulden.icz_12. 28&6.3 a ~:~d:az:~J.. n.:.:~:~:!: .~:;b~!;; 

WJJerba lagramw. lUr Choro~:E~:~:, s........ II ' II poleca Apteka J. BORAKOWS'KIEGO 
I Dloozopłc'o... -I I Krat. , Puedm. ,. 69 w Werszawie. .... Ż40AÓ WSZęDZIE. D! I. Li pszy C °nd 11-1Z" I i.d 

.3-7 w.; 'r:1~=:1. ~ W Łodzi, U L. SPIESS i SYN. 1660 

!,~m~;'~~!lO ~~i~ r. , auOrOłSl1 • .:~~,~m.58 II 
WSCHODNIA J4 ~, 29( 

ró Ó 
powrócił. 151U 3 

'Specyalista eho b ak r- ' , • 
nych, WłO~ÓW, W8neryc:~ ~1-",,'~D: .. aK~' rtb~g.~ 
nych I dr g moczowye • " 11,_, 1' ~ł I_.I"'!~~~> :. 

,PrzYjmuję od godzł.nJ 8 - 1'" ł'J 

: 'i.':~:'111':';;. 8 
:. ... ;o~J...;;:;:;i; ! ...;ń_ 

l'OBJlłłulje 81ę od t-go sierpnia 
Ir. ..... rltl. 

umiejl\cej dobrze Ismaezale goto. 
WIĆ; świadeetwa wJDI&galne. Tyl
ko kandydatki ze w81 mOSl\ alę 
zglas .... Oeobis~o prz8d.awlen'e 
kon'ecsJi8, Zarz,d dóbr LlJćmler' 
pod ZgIerzem. 2802·8-3 

w pol. 1ł9r 1ł3~"tiiSiii:,~~J. 
IDla pai olobuI pętlualD1.· ~~ . Potrzebna 

Dr o B. Rej t, .... . ~ Zdolna Panienka 

Nowe wykłady 
języlia francuskiego 

przez I"Y--~o_ił.go franouza . 

IDIWIUI ml1łów nowoiytnycb O-ra KUMMfllA 
Południowe ';:. = PiCllłrkowska l6. 

·S-2 

• ulloa s ..... ni. _.s. ,-- az· e do sklepu Hetolekiego. Wlado--..... NlnleJszem zawiadamiam, Iż 

: Dr. A. GROSGLłK I dla slołarz6w! -- :~:o ~!6;n;0~oi~' mil:r~~~ Z kI d K - k-
mjea~kaobecnłeZachodnli • .a8 ! .. -- Pot.. a a rawlec l przy ul. Zielonej. 'j Hurtowa l detalIczna sprzedat pze ..... zaraz 

Cltw.oo.r,owbY ·8~..'O·yWOłbNÓzaW (U~~"'oi.e fOrnl-'Orn 10-1& tysięcy rubli który powiększylem przeniosłem ~ ullcy Szkolnej MI 5 na ulicę ..... v.... ...._ la hypotekę zlem'k'ą Gł6.n. fÓ.g P'ot.kowakl.j, Obst!\hmkl wykonywam starannie 
elektrelizy)t. we~lry~8 I dróg .0· w bliskości Łodzi na 7~. Pośre- po nader przystępnych cenach. - Na skladlie znajduje Się wielki 
GZowyo.. .t"riJJmuJ8 81/,_11l /, r. dnlc~wo WYkluczono. ZgłoszenIa r wybór gotowych ubrań. Z powataniem 
ł 6-8 wiecz.; paDle 6-6 wiocz. pod 1I~. "G. W. Z." wadminI· I 
W niedziele l śwl~a ~ godz. 9 ' i dyktów wszelkich gatunków stracyt "Rozwoju·. 1601-~-1 , 1585 STA_.SŁAW .OWAK. 
do 1)2 rano. 24,14.-r Z krajowego i zagranicznego 

L K drzewa, 001' bardzo przJsttP· 1- -
Dr. L. PRYBU S I D. .argulies i S-k. I EGlTmJl~A 00 UT 111 tOOn I 
CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE- Ce!5ielniana 26. 28IJ) 5 PrufloMnla haf to" Id 
NERYCZNE IIOC~ŁCIOWE' NjE· " Ul W t 

MOCE PIOWE. Ad.okat Przl'siqgł, g i ZNACZENIA BIELIZNY o 
Ul. Południ wa M 2. M K" ka Uj. " 

prl1JmUjp~~~ ~dz~-:orPot"l:;;'~ I • arW8C1ns I ~ D.lazurkiewiuowei ! 
Dr. ~lIed. I p~~enlós~_ s:o~ą ka~Cela~ s.a Co Przejazd 12 III. 14. t 

Alaklldlf FABIAN i u :: k:::: A~:~.i:' 0$8 t ; ~;il;ii:E'E;E. ~ 
Dyrektor ZakladAlleczn ... ClJojnyM .. RtSTAURACyę ~ ł WJkoDJwa takowe starano ? 
przyjmuje codziennie w Łodzi od a' go lub 2 gu rzędu w Łod?,ł, a1- nie, na claS oznaczony, po 

4, - 1 po południu. bo na prowincyi w pobliżu Łodzi I możliwie nlzklch cenach. 
ul. Rzgow.1cia Ni 3 (r6~ Gór- za przJsiępn~ cenI). Oferly z bllż Przyjmuje się UCUfliu. 

nego Ryn~u). 2261r ! sze.ml Informad~ami proszę aUa - ' , Ullo PRZEJAZO NJ 12 .... 
Cboreby nerwowI I wewn,trzae, t dac w "Rozwolll" pod adresem: \"'1_' • 

. .. Dla poszukuj~cego·. J 677-3-2 

Dr. med. AROlISO. ! UWAGA!'! Pi.ć IBOPI6. b. asystent prof. berlińskich: Bum · : ogrodzonej ziemi, puy mieście 
ma I Diihrsaena - osladl w ŁodzI. I • Sieradzu, wprost dworca kolejo-

Sprzedaż Hurtowa 
1 detaliczna: 

Kuchenek naftowo ... gazowych "PRIMUS", oryginalnych szwedz .. 
kich. - l'\aszynek do siekania mięsa, oryginalnych amerykań~ 
ski ch. - Wyż,maczek oryginalnych amerykańskich. 

KRZYSZTOF BRU N i SYN 
w Warazawie, plac Teatralny. . 2198 6 

_AJĄ TEK Grysiowizna 
t 

do sprzedania - odlegly o 3 w~orsty od mIasteczka Zelowa, złożony 
:I młfna wodnego, 60 morgów Ileml ornej, 20 morgów d.~bl'ej ł,kl 
ł 18 morgów lalU - wszystko w jednem mieJscu, bardzo odpowIe· 

. dnIe na letnie mleukanla. Wiadomość u właściciela na mleiscu, 2620-10-7 
Akuszerya I choroby kobiOGo. ! Dobre ~bllwle, g~towe na a~la 'wego, przy 810.le, jest w każdej 
mieszka obecnie Pa •• ż .aj .... 1 dzle, mozna k!lplc n~ltanleJ u chwtu do aprzedaJlla, Cena 2,000 I 

róg Piotrkowskiej l F.likaa Mo,ewaklelo, bo rb. lłlliszJch wIadomoścI udzieli l W Warszawie, , Marszałkowska 121, róg Siennej. 
HOTEL ł,IMPlfłt/lL" I 

,Godz. przyjęCie: 9-101/
2 

rano I od w prywatnem mieszkaniu ulIca Leon Skrlyphiskl w Sieradzu, f 
5-7 pP . w ~I.edzjele 11-1, 1218r l' Konstantynowska ]t 23i5~·_4S_2 gub. kaliska. 2792-3-3 :: I Centrum miasta. Elektryczność. Wanny. Restauracya , 

Czystość i usługa wzorowa. Ceny przystępne. 

Dr L KLACZKIN ! Wszechświatowego Od 10 lat egzystaj~cy kantor 1 ~=================:1:76:4-:-:1:2:' 1:2~ • • ' Jłzyko. AUg'ie1sklegQ rekom edacyj ny 
Konstantynowska 11. \ ~VJuczilm w Ciągu 6 clu tygodni. "P ił A C AU 

Syphilis, akó .. ne, wener., I L91cye wla8n~ m9tod~ gruntow- przeniesiony zostal z pod Hi 6 '; SZYJ-ę 
ohoroby dpóg moczowych. nie I prędko HonoraryulIl z do pod 1'/'a 5 przy ulicy Dzielnej. 
Przyjm. od 8-1 uno j od 5-8 w., ' lu , Pasaż Szulca oM 18, m 18, Kantor poleca r6iną służbę 
dla dam od 4,-5. W niedziele j I oflcyua. od 8 do 10 wlec,ór, Ja- tylko ~ dobrem I rekomendacya~ 
~WlętA tylko do 1 rano. 1i6·r l m •• L. Goadoul. 1691-~-2 mi. 2700-6-6 

........ ----------------------------Reduf.()r Qtl.powiedzia1ny St. t.llpiński. W Uoclm .RQz'ifoju", Przejazd 1& a 

gustownie i t •• ia w pracowni damskich 
ubiorów APOLONII HAUZER, 
KONSTANTYNOWSKA .M 50. 
2790'a ... Przyjmuje aię uczenlce. .... 

Wyd""ca W. Cqj ••• ki. 
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