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.łlretR....... ••• _.... ..I.IIIN ...... I powinni poważnie. Chociaż na kartach geograficz
~ • I nych niema linii granicznych dla ziem polskich, 

PRAWD ZIWE - l Polska egzystuje w rzeczywistości, jak "egzystuje 
;v I naród serba-chorwacki i czeski". 
• Ci wśród nas, któezy pOjmują znaczenie ob-

WOdy Ml-neralne "Normalęe" • chodu grunwaldzkiego, nie popelniają błędu tych • niezbyt jasno patrzących dyplomatów, kt6rzy trzy-
• dzieści lat przed bitwą pod Magentą uważali WIo

chy tylko jako oll:reślenie geograficzne. 

Proł D ra W JAWORSKIEGO Należy stwierdzió, że Prusy walczą bezna~ 
• -. I ' dziejnie przeciw propagandzie polskiej; państwo l 

Stosując się do życzenia firmy " Motor", stwierdzam niniejszem, że do wyrobu wód , 
mineralnych normalnych mego pomysłu według oryginalnych przezemnie opracowanych prze

~ pis6w, jako też według mC1ich wskaz6wek fabrykacyi, upoważniłem akl ol, "i~ntalnym przed 
Rejentem A. Wolskim za Nr. 1504 "Warszawskie Tow. Akcyjne "Motor", w Warszawie, na 

I 
pruside, inkarnacya rasy, kt6ra absorbowała i 
zniszczyła slowian zachodnich, na,stępcy Fryde
ryka II· go i Bismarka, nie zrezygnują zapew.n6 
z wałki i doprowadzą ją do końca, jak bohaterzy 
Nibelullgów. Ale kt6ż wvtlómacilyć "'doluy post<l.
wę Rosyi? Kr6lestwo Polskie i dziesięć gubernii zachodnich Cesarstwa. 

Wszystkie zatem ogłaszane przez inne fil'my fabrykaty pod nazwą Wód Mineralnych 
D-ra W. Jaworskiego wyrabiane są bez mego upoważnienia i kontroli; zechcą więc PP. 
Lekarze, życzący w praktyce swojej stosować wody normalne mego pomysłu, zwracać się 
łaskawie, - oraz wskazywać jedyne ich źródło w Królestwie Polakiem "Warszawskie To
warzystwo Akcyjne "Motor", które przyjęło na sieble gwarancy~ ścisłego wykonywania wy
robów według moich przepisów i wskazówek. 

W Krakowie, dnia l-go lutego 1905 roku. 

Prot Dr. Jaworski. 

Dlaczegóż tam stosuje się, prześladowania ży
wiolu polskiego, chociaż one są całkiem bezcelo

I we? Z jakich pobudek walczą Rosya i Prusy prze· 

l 
ciw polakom? 

Prezydent gabinetu rosyjskiego, Stolypin, nie 
! ignoruje niebezpieczeństwa niemieckiego, co wi- , • I dnieje z przedloźenia Dumie proj rktu, ograni

(8 ł c~aj~cego prawa. właściciel~ niemieckich w pro: 
" ł wlUcyaclt baltycloclJ; wszakze truąao zrozumiec, 

. czemu rząd rosyjski jest wrogiem niemców w Li
" ' bawie, czemu ich sprzymierzeńcem w Warszawie, , I bo pr~ecież jedyną ostoją slo wian wobec grozy 

1685 niebezpieczeilstwa uiemczytny je3t wzajemnosó slo . 
............. "'... ' .. CI .. w!ańska, zapo[n~ienie uraz i polączenie si~ pola· 

. e I kow Z 1'0syanarDJ. 
_. kI SZKOŁA I a NA WSI z kI. pod-I . ".Nas~a. cywilizacya w wieku PiętnastY!ll-po-/1 ~akże .dziwne jest posLąi,ienie rzą:l!l petera-

~ 
lOt . .. t r:a n E . 6 . 7 wrze- wledZlltl sWleżo profesor Balzer we Lwowle-by- bursluego, ze zakazaI pulali:om obchodzlC roczni-
~~ ępną l lU erna em. gzammy

o l łaoina la zbyt slab!}, aby mogła się opierać systemowi cę zwycięstwa pod zaborem rosyjskimI Przecież 
~E~NI r~T~RN:fczc' . DOda~k ó~a st. poczt: : germanizacyi przy po~ocy żelaz~;, Grunwald, ~zni6s1 l to. zwycięstw? histo!yczne okryto ta~ie . smoleń.-
G' d . k D H' R Z~ł wony w , 1 I wal ochronny, za ktorym moghsmy rosnąo J krze- skle chorągWie ruskIe słaWI} w równej mlCrze, 00 

10 ZlS l . yr. • ygler. 1559 · 4 . pić się. Rozbiór Polski zniszczyl konsekwencye polski~. 
S&Z2AEli I "wielkiej bitwy", ale nie mógł powstrzymac jej . Nie chcemy przypusi:Czae, auy nasi sprzymie-

"
POU R LA PO LOGN E". rozwoju społecznego, czego dowodzą stuletnie dzie- rzeńcy trwali dłużej w podobnem zaślepieniu. 

je porozbiorowe. Dzień Grunwaldu dal Polsce pod- Francya pozostanie na zawsze wierną swoje-
stawę egzystencyi niewzruszoną". I mu posłannictwu, pOlegającemu na tem, iż dąży 

auz 

Wybitny publicysta i polityk francuski J. Słowa te zawierają prawdę istotną. W sto ona do pojednania koniecznego i do wymierzania 
Herbette umieścil pod powyższym tytułem w pa· I przes~ło lat po trzecim rozbiorze Polski, naród każdemu praw sluszuie się należących"_ 
ryskim dzienniku .. Le Siecie" artykul nastl}pują- polsin nietylko że pozostał nietknięty, lecz roz-
eej treści: szerza swój stan posiadania i niepokoi zdobyw-

"W chwili, gdy obradował kongres slowiań- , cÓw. ZA B v. T KI K O W N A 
ski w Sofii, kt6ry odbyl się bez udziału polak6w, l Widzimy, iż cesarz austryacki zmuszony byl ł I • 

obchodzili polacy w Krakowie pięćsetną rocznicę , odroczyć obrady parlamentu, ponieważ polacy nie 
bitwy pod ?ruJlwaldem, w k~6rej k~ó~ pólski ~ 1a- ! ch~ą . podtrzymywa~ gabinetu austryackiego. Wi-, 
dysław JagIello przy pomocy RUSi l ochotmk6w . dZlellsmy w ostatmch czasach, że Duma pod pre- Ciekawe dane o zabytka.ch Kowna podaje 
czeskich pokonal krzjźak6w, poprzedników Prus : tekstem utworzenia zi'emstw na zachodzie uchwa- I "Kuryer LitewskI": Kowno, stary gród nadnie
dzisiejszych. ! Jala prawa ograniczające wplywy polskie, i rząd ! meński, obecnie liczący okolo 80000 mieszl,ań-

Rocznica ta nie jest, jak tyle innych roez- , petersburski mial zamiar oderwania od Kr6~estwa l' CÓW
1 

polożone u ujścia Wilii do Niemna a od~ 
nic - zwycięstw, wspomnieniem slawy zbjtecznej . Polskiego gubernii Chełmskiej, ażeby powstrzy. I dal one o parę wiorst od bystrej rzeki Nlewiaży 
i efemerycznej. Przypomina ona polakom wypa- 11 mać postęp polskości. Wreszcie w trusach za- l która oddziela Żmudź od Litwy, niejednego za~ 
dek, kt6remu Polska dzisiejsza zawdzięcza egzy- Istosowal byly kanclerz Rzeszy, ksiązę Billow, u- l, trzymuje na killla . dni w swych murach dla zwie
stencyę, dotyl\a tych, którzy dziś polaków prze- . Bt~WI}. o wywłaszczeniu, tak sprzeeiwill.jącą się dzenia jego 'zabytkÓW. 
śladują i da.je im naukę, jakiej nie powinni ba- " pOJęclOm pra~nym wszystldch narodów ucywili- I Polożone w (najpi~kniejszej dolinie) z dom
gatelizowaó. zowanych, k,torą tylko niemoc i bezradność zdoI· I ldem, gdzie wieszcz mieszkał i tworzyl, z doliną 

Bitwa pod Grunwaldem, stanowiąca klęskI} • na umewinnio. l noszącą dziś jego imię, z poblizką Wilij/} gdZie 
zakonu niemieckiego i powstrzjmnJąca na trzy I . Nie należy więc wątpić, że poczucie polsko. wśr6d <tulipanów i narcyz6w:. bląkając się, my. 
wieki z g6rą postęp germanizaoyi, ocalila praw- f ŚCI, sUr narodowe p~lskie wzrastaj!} ciągle i że ślal o straconej dla siebie Maryli. wspomnlal Q 

dopodobDle .. narodowość polską. , '0 ,jako faktem, politycy europejscy lic~1ó się awew dzieoiilstwie (sielskiem al1ielski~mł i C&er-
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pal natchnienie do n i IV części "Dziadów", medułów , maJO\\lłU (' przez ówczesnych artystów 
gdzio powstaly niezrównaJle ballady i (Oda do wloskich, których IV tym celu specyalnie spro
młodości'), posiada wiele czaru i budzi wspom- wadził potężny Pac, jak również i rzemieślników 
niania przeszłości'. włoskich, do okraJania ścian grubemi marmura-

Najwi~cej zabytków znajduje się "dzielnicy mi z nad wól! Adrya.tylm. Subtelna robota i pię
Starego MiastlI, w której pierwilze domy muro-Ilma harmonia lwIorów przykuwa widza i po grą
walle powstały za czasów Witolda, a dom, mylnie ża w zadum~ nad 1lIl.SZfJ: przeszłośol,., 
obecnie nazywany świ,tynią Perlmnas8, jest jego W murach tych w czasie wyprawy na Litw~' 
dzieJem, wybudowanem jako spichrz. Kościoły sI} , w l'. 1706 przebywał Karol XII," VI r. 1831 

przewaźn:e ze zlotej epoki Jagiellońskiej, z ol· odbywaly si~ narady przy wóde6w ruchu: ks. 
brzymim gmachem poaugustyańskim, obecnie lea- Ogiń~kiego, lVIaziauikiego, Szuklllzty i Pusze ta, 
tedra, 7. god!l!} widzenia dość obszerną kaplicą go- stąd też wyruszyli ze swaml oddzialami na nie
tycką i fresl,a.mi Andriollego. W murach po- udaną wyprawę do Kowna.. 
jezuickich lokowalo się 6-1dasowe gimnazyum, Obowiązkiem Jest Icażdego zwil)dzając~g,o 
w którem Mickiewicz wykladal historyę i lltera- Kowno być w niedawno otwartom muzeum mle) 
turę. Szkola ta. trwała do 1831 r., kościół zaś skiem za ratuszem, prosperującem publicznie dzię
zamieniono na sobór prawoslawny. Id zapobiegliwości i pracy kustosza p. Tadeusza 

Nad Niemnem znajduje się dobrze jeszcze za- Dowgirda z komlsJt\, w skład której wchodzą 
lconserwowany dom, wówczas bogatego kupca He- pp. mecenas W. Bociarski, L. Nieciecki, HL'ynie
chela, w którym lokował się ze swymi adjutan- wioz, Hel'baczawski i W. Starewicz. 
tarni Napoleou. W roku 1831 Kowno by!o je- l Z powodu uroczystości grunwaldzkich na 
dnym z główniejszych terenólV walk oddzlaló~ l czasie jest przypomnieć o bytności w Kownie po
powstańczych z regularn~ armią rO!lyjską· Dma. gromcy potęgi krzyżackiej, króla WladysIawa 
ro czerwoa gene-rat Malinowskij uderzyl na mia- ! Jagiełły. W r. 1384 Jagiello, będąc w W. Ks. 
sto. w którem się rozpaczliwie b:onilo 600 iol- l Litewskiem, l)ogodziwszy się z Witoldem, przez 
marzy p~d wodzą KI~rnic~i~go l ,Proz?ra. ,~o I miesiąr. oblegal z nim zam~k obsadzony krzr
uciążliwej walce zostali WZlęCl do mewoli. EmIlIa I żakami o murach na 10 stop grubych (obecme 
Platerówna zaś wypadkowo ocalała, Rok 63 byl I pozostała tylko ozęść balłzty nad Wilją) odparŁ 
świadkiem gorą.cych manifestacyj i uroczystości I odsiecz W. mistrza Konrada WalleDl'oda izmusil 
na Niemnie, bratania się Koron~ z Litwą, a mI?" I do poddania się krzyżacką załogę. 
dzież szkolna rzucHa zaklady l przylą.czyla Się I Drugi raz Jagieno przybył do Kowna już 
do oddzialów ks. Mackiewiczn. i Raczkow81d~go. jako król polski d. 6 stycznia 1408 r. na kon· 
Obu tych dowódców w sut~nnach, oraz. KOl'e]wę, I gres, w którym brali udział W. mistrz krzyża
Waszkiewi~za, BillUozora. l Wróblewskiego roz- I cki Ulryoh Jung'ingen, mistrz inflancki oraz ks. 
strzelano pod Górą Piotrowską, przy obecnej ul. Witold, Celem Zjazdu bylo oznaczenie granie 
Kurowsldej, gdzie dziś mieści si,ę straż ochotni- , ITI!ędzy Polską a Zakonem, lec~ do porozumie.Dla 
cza ogniowa i dom dora Matusewlcza. Ule doszło. Już po zwycięstWie gl'Ullwaldzklern 

. Wiele osób, zwiedz~ją,c gród ten, zapomina o ; i traktacie toruńskim w r, 1413, prz,ybyl Wła-

luJu coraz to garli wiej i coraz intensywniej. 
Przyznać jednakże nale-zy, że IV ruchu tym na
der czyuną rolę odgt'ywa duchowieństwo nasze, 
pracujące gorliwie nietyJko nad podniesieniem 
poziomu religijno·maralnego naszego ludu, Slle też 
i nad rozwojem coraz lepszych warunków jego 
bytu materyalnego, oświaty i trzeźwości, tych 
nieodzownyoh nieomal czynników wszelkiego ra
cyonaluego postępu. 

Jako nader wymowny a bynajmniej nie odoso
bniooy przykra.d tej pracy doniosłej w skutkach, 
posłużyć może wieś Llsk6w, położona nieopodal 
Radliczyc w ziemi kaliskiej, gdzie praca. kultu
ralna nad ludem wlościańskim, dzięki niezmordo· 
wanym trudom i energii miejscowego proboszcza 
ks. Blizińc;kiego, od lat 7 -miu bije żywom tętnem 
wydając błogie dla. alej okolicy owoce, Istnie-

, je tam już od lat kilim DQm ludowy wzorowo 
,urządz()lly, ob!!lugujący całą parafię, w której 
i pod kierunkiem wykwalifikowanych dozorczyń 
: funkcyonuje siedem ochronek dl~ dziatwy wie· 

śniaczej. Jest i kasa pożyczkowo-oszozędnościo· 
wa, czyniąca -już poważna obroty; warszta.ty tka
ckie, wyrabiająca płótna j tlcaniny welniane, 
sklep kółlta rolniczego, cieszący si~ dobre:n po-

: wodzeniem, a obecnie buduje się gmach na la
zienki ludowe, staraniem i kosztem włościan oko

, licznych. 
Niezależnie od tego kościół parafialny, zbn

i dowany w stylu wiŚJano·baltyckim utrzymany jest 
~ wzorowo. To tęż zamożnośe IndiI wlościań91de~ 
. go tej okolicy kwitnie z każdym rokiem Obficiej, 

wzmaga się jego poziom kulturalny i moralność. 

Ms. 

Leczenie przymiotu. 
odJeglem o 7 wiorst Pozajściu, do którego można l' dyslaw do Kown!l' by z wybranym rozJemcą, "'y
się udać parostatldem, odchodzącym codz}eń o , s~a.ńcem cesarza Zygm~llta, zako?~zyć spór o gra.- W. tych dniacl.1 wyjechalo kilku lekarzy war
godz, 2-ej po pot do Blrsztan, powrotna zas dro- llllcę , Po ukl~Jach kroI, zostawlaJąo. żonę Annę szawskleh do BerlIna celem dokIaunego obznaj
gil. wynajętemi ltOńmi lub pieszo prowad~i las~m, i có~kę JadWigę na. zamk~ w.Kowme. udał s,ię ~ mienia się ze sposobem stosowania nowego leku 
Wigórzami nad Niemnem kolo tunelu l doImy l z WIt?ldem st~tkaml po ~I~m.llle 11,a nawr~caDla I w chorobach syfilitycznych. 
M,ickiewicza. na Wiarę ŚWH~t!l, do lctore] zmodztnów zm6chę- Donoszą z Pl'agi Czeskiej, że na tamtejszej 

Wspanialy niegdyś klasztor Kamedulów, skon- cali krzyżacy,. Lud tłurnn!6 PJ'zyst.ępował do , klinic.e dermatologieznej zastosowano u 14·tu pa
fiskowany po roku 1831, ufundowi!lY. przez zna- I c~rztu,. Po po kilku la. Il?h 'Yltold :.:a.roz~ł katedrę I c~entow preparat .. 606" prof. Ehrlicha, wa wszyst· 
komitego męża stanu za Jana Kazlmlerza, kan- ! blSkupl~ zmudzką w Mledmcach (WoI'D\a.oh). kleh wYIlndkaoh z poD}!śtnym w!n.ikiem. 
cler211L W. ks. Lltewski&go Krzysztofa. Paoa w r.\ Klinika praska. byla. jedną z pierwszycb, kt6-
'1662, wzuoal się nad brzegiem Niemna, na górze ra. otrzymala środek wynaleziony przez profesora 
malownićzej, odzianej lasami, zwanej .Mons Pa- Z KA LI S K I E GO. Ehrlich i lekarza japońsltiego Hata. Wedle do-
eis" - Górą pokoju (aluzya uo imienia Paców). tyehczasowego sprllwozdania, ogtos:!'onego w dzian-
Zwłoki jego i żony spoczywają w katakumbach niku praskim "Bohemia·, środek Ehl'liclla dał 
kościelnych. Jeszcze dziś prawie nie tknięte za- (I{oreapondencYIl wlllsna "Rozwoju"). pomyślna wynilli w w ypadkacl1 właści wego syfi-
ohowują si~ po całym kościele i na mnrach kla- Od lat paru prowincya rozbudziła się z usple- lisu, ale wywola! niejednokrotnie bardzo niepo-
sztom freaki z bistoryi świętej i z historyi ka- I nia i pracuje na ni wie uspolecznienia naszego I żądane objawy uboczna. 

l) 

KłopotU a czułość. 
(powieŚ Ć Ir fi n c as k o ... r o s yj s k a..) 

W. II. DorosIewiolI. 

CZĘŚĆ I-a. 

F R A. C U Z I. 

J Pupkow przyjechaX! - mówiono przy stoli- I cu. I takim ludziom powierzono losy Fl'ancyi! 
kach. Generał' Pupkow przyjeżdza do Paryża, 

"La Patrie" została rozkupioną w po- a rząd oczekuje porannych gazet, żeby się 

l, dwójnej ilości egzemplarzy, a leiedy wróciJem dowiedzieć o tem zdarzeniu, które z pewno
, do domu, zastałem moją "concierge" łzami ścią inaczej zupelnie zostaIoby przyjęte przez 
zalaną. dobrych sąsiadów naszych z tamtej strony 

- Co się stało' Renu. Biedna Alzacya! 
- Ach, panie, co spotka naszą biedną Wober, takich warunków, postanowiliśmy 

Francyę! Dol{ąd ją zaprowadzi rząd obecny! I osobiście odwiedzić generara Pupkowa, któ
Panie, ja urodziłam się w tym domu! Miesz- l' rego zastaliśmy w skromnym numerze na 
kam tu lat 50. Moja matka byla tutaj odźwier- piątem piętrze w Grand-Hotelu. 
ną, a ja po niej. Widziałam już wszystko I Na szczególniejsze uznanie zasluguje ta 

W polowie lipca przeczy talem w "Figa- , w mojem życiu: cesarstwo, rzeczpospolitę, , zadziwiająca prostota rosyan! Jakiż to kon-
rze": I komunę. W naszym domu kwaterowa! sztab tl'ast z naszymi ministrami, podróżującymi 

"Wczoraj do Paryża przyjechal rosyjski pruskich ułanów. Podczas komuny byl tu za- w oddzielnych wagonach. 
general Pupkow z Kryżopola." : rząd ll-go okręgu. Pod tym parkanem wer- I Znalwmity rosyjski generał raczyl nas 

A "Gaulois", wspólzawodniczący z "Fi- ~ salczycy rozstrzeliwali komunistów. Mnie sa- I przyjąć, Ma lat 60, wyglą,da jednak znacznie 
garem", oznajmiał, co mu sil starczylo: I mą chciano powiesić na tej latarni. .Ja prze- , młodziej, dzięki umiarkowanemu życiu, jakie 

"Rosya i Francyal Wczoraj o godzinie 8 ~ żywalam wszystko z naszą wielką i piękną l prowadzi!. Powiel'zchowno;'cią swoją dziw
m. 20 rano przyjecllal ekspresem do Paryża : Francyą, ale co będzie teraz! Do czego do- nie przypomina Napoleona: jest również niz
drogi nasz goŚĆ, znakomity rosyjski general ~ prow:;dzi I?-as rząd ob~~n~~ :Ach, pani~, "wi- I k~eg~ w~rostu i niezlej tll:szy. Zdawalo nam 
Pupkow. Gen~ral jedzie prosto z Kryżopola, ; dać, ześ .111e czy tal dZIS16J~zeJ "La Patrle. . I ~Ję, z,e 111e d~.ŚĆ ~wobod~11~ wta~a nas.zym 
gdzie ma swoJą rezydencyę." I MÓWIąC to, podar~ mI zmoczoną lzamI I JęzykIem, moze. Je?nak .Je~t to ts llw cly plo-

".Intransigeant", komunikując tę samą: "Rozm~:vę ze znakomItym generałem Pup- ; matyczn~ os~roznosć, gdyz z pozornym. tl'U-
n~wiDę, dorzucił: . I kowem.· , . ..,. . , . ! dem dOb~~ra~~c wyrazy, g~.nel':;t ma mo~noM 

"Na dworcu, przy spotkaniu, me zauwa- \ , . - N.asl l'anm ,,~onfre~es y' zawla?omIII I zastallOV\ IĆ,(SI.ę nad OdpO\~I~dzlą. . 
żyliśmy ani jednego przedstawiciela naszego JUz Paryz o przyhyclU dZielnego, wybItnego ' --:- JalClz Je~t cel prZYjazdu waszej el{sce-
rządu. Wybornie śpią zdrajcy, zwani u nas ' i znakomitego generała Puplcowa. I' lencyI do ~aryza~ . 
ministrami!" ; Przeczytawszy tę wiadomoŚĆ, wydelego- - Obejrzeć \yystawę - odpad general 

O godzinie 3-ej ukazala się, jak zwykle, ' wa1iśmy naszych specyalnych koresponden- i z subtelny~ ~śmlechem." . 
La Patrie" i caly Paryż zabrzmiał okrzy. ' tów do ministeryów. t Zro,zUlTIlehś~y ten usmlech, 11l~ p,o,dno-

kiem: Niestety! W żadnem ministeryum nie wie- i sząc WIęC dl'azhwego tematu, zmieniliśmy 
"Szczegóły o generale Pupkowiei Kupuj- dziano na\Ye~ o przyjeź?zie genera.ła Pupko- l' rQzmowę, , . ' " ',r ,." 

cie "La Patrie"! Szczegóły o generale Pup- ' ·wa. Jest to ialet oburzający. , - \Ve FI ancyI znają l lwchają Kr~ 20-

kowie!" - My sami dowiedzieliśmy się o tem I pol, wasz~ :k~celencyo. , . , 
Na bulwarach dziwne panowało oży- z porannych gazet - o~wiadczyli ministro-II - DZiękUję odpOWIedZIał geneI'at 

wienie. wie. Przedstawiciele rządu, jak mąż zdra- (d. c. n.) 
- Wszystko si~ 'wyjaśni, skoro generał dzony, do\Viaduj~ si~ o wszystkiem na koń-



Ja 115 ROZWOJ. - Sroda, daia 3 sierpnia. 191. r. 3 

W trzech wypadkach nastąpiło zatrzymania znaczamy, że na Ul'OCZystość tę przybyły tysil\ce . termInie ogólne zebranie ozlonkiń tego Stolvarzy-
t moczu, które trwało pól dnia aż do dziewięciu wiernych, w tej liczbie 5 księży: ks. Szmidel i ks. szenia. 
dni, a nawet po ustąpieniu zatrzymania pozostalo . Knapski z Łodzi, ks, Wilkoszl).,wski z Dobrej, ks. l ( (a) Now" fabryki. Piotrkowski rząd gube;·
utrudnione wydzielanie moczu. Te ciężide obja- . yon Szmidt z Chojen i ks. Sikorski z Warszawy. : uialny zatwierdził ZUOWII plany na budo wę nastf~
wy nie występowary puy mniejszych dawkach! Sumę celebrawal ks. Szmidel w asystencyi pującycll fabryk: przędzalni Klotza i R! rt le! I', 
preparatu. Także można bylo stwierdzit drobne alumnów seminaryum warszawskitlgo: Przybiń- ' przy ul. Srednioj; farbiarni U. Meisnera, przy ni 
ilości białka. I skięeo, Lewandowicza i Bielawskiego. Slowo Bo- : Widzewskiej; stolarni mechanicznej na 50 ',V ~" 

Dalej stwierdzono 81ereg objawów pobudli- I że wyglosU O. Romuald Wójtol, franciszkanin « sztatów pl'zez firmę bracia Pikielni; przędzul:J 
wości nerwowej, zwła8zcza odruchów kolanowych. miejsoowy. I przez firm~ bracia Piotrkowscy, przy ul. lYLkz I 

Wrest?ie spostrzeżono parcie n~ odbytnic~, w po- ,Uroczyst?ś?i odpustowe z~końozono nieszp?- ł i przędzalnl przez Teodora Kernera. 
lączenlu .z. zup~lnem .zatwardzenIem. ramI o godZInIe, 5 po połu~[uu które odpra.wlł (_) Z poczty. Glówny zarząd poczt i tp,!r, 

IstmeJe tez pewien "p~yw na ner~l. O. Romual~ WÓJto!. Kazanie pO,dc~as lll~SZpO- grafów wyjaśnil. że żony urzędników poczto "fi;". 
Lekarze czescy e;.zrnlll Wiele zastrzezeń wzglę~ I r~w wyglo~lł O. Sebatya,u. Radwansln franclSZka-j jeżeli nają posady na pocztach i mieszkają pr /, 

dem prepa~atn .60,6 :. .. DIn. Po D1eszporach odsplewano hymn "Te D{l- swoich mężaoh, nie mają prawa na ott'zym Y','i,:' 
. ,Na'omlast dosWladczenla przedslęwz.lf~te na ; 'UIl lal1..damus". . nie pieniędzy na mieszkania, a jeżeli je otrl,Y 

klImce prof. Ado~(a Hava~a. w BudapeSZCie, dały. '. mnją, to nadal nie będlZ dostawać. 
nad wyraz pomyslne wynikł. Zwlal5zeza w wy-r. j. ., . 
padkaoh ciężkich rezultaty maj~ być zadziwia-! (~ Prz~jgcle ~owego parku. Ma.glstr~t l?U,1 
jące, gdy w lekkich środek Ebrlicha nie działa 1 K ń O 'lI • K .l. w sob?tę. dDla 30 lipca prz~J~r ?d przedsIQhlf)['·" 
skllteczniej od dawnyoh metod. t J1. 11 ,~_ ~~rząnslnego ?owy pal'k t;IlleJskl" o ,kt6rym 1'1:'.\ 

Szczególniej dwa wypadki choroby wywołały t __ .o- hsmy w ~ 173 nll.szego pls!Da. Ze Jedna~ d l ). l, 
wielkie zajęcie. ł .. ł pory magistrat Ole zorgallJzowa~ oup clWle \!lI~ :l' 

Jeden z chorych, mlodzieniec, liczący 18 lat, . (x) Bawełna. W o~ręgll baw~IDlanym ,Stan~w personelu, k~6ryby czuwał nad plelęgnacy~ . ['l)S~1l 
przyszedł do szpitala w stanie rozpaczliwym. ZJedn,oczonyoh ~merykl północneJ. warunIo pOoo, , l porządka[~llf a uo tego potrzeba stale ol\ufo ..... ~) 
Ciało jego bylo jakby jedną raną. Zdawalo się, dy me są p.rzYJ,az~~ .dla pla?t~cYJ bawe!ny. Na ~ lu~~I, . maglstr~t pozost&wll, n.adal nowy jJIU'K 
że chory. l{tórego temperatura dochodziła od 38.50 wschód ~z~lo MHI.81~lpl, choCI&z ~arunkl. pogo~y 'I mIejskI pod opIeką p. Chrząnsl\lego. , 
do 390, jest stracony. Po wstrzyknięciu silnej są ?ardZleJ sprzYJ~J~oe, ale. p,an~Je n~dmlar wl1- ~a ,konserwacyę nowego par~m, magistrat 
dawki temperMura sp adra na 370. Na drugi dzień ~O~I, co sz~zegó}n.lej ~a~~a~yc SIę daje Y' Karo- I prze":lduje okola 10,000 r~" z ktore) to sum:! 
zabliźniły się rany, na trzeoi była temperatura hUle ~oludmoweJ I MISS,ISlpI. W Alabamie bu~za za pl~lę~aoyę parku, będzlo wyuagrodzo~~ li: 
normalna, a ropa zniknęła. Waga ciała zwię- zrządzlla szkodJ .~ pOSIewach krzewu bawelDla- Chrząnsk! •. Nadz.ór zas, ogólny .nad czynnosClan!i 
kazala si~ pallrent zostal uratowany. nego. W Teksas l Innych stronach na zachód od p. Chrząnsklęgo l parkiem pOWIerzono starszewu 

, Missisipi odczuwa siEl brak wilgoci. ogrodnikowi plantacyj miejskich p. Waolawowl 
(b) Rada zjazdu przedstawicieli przemysłu Adamczewskiemu. 

Z prasy rosVJ· skiei i handlu zawiadomiła łódzki komitet giełdowy, że (h) Z Tow, oyklIstów-turystó". Wczora.j, o g. 
J, J' piąty zja.zd przedstawicieli przemysIu i handlu 8 wieczorem, w loka:ll wlasnym przy ulicy Milco

w państwie rosyjskiem odbędzie się lV listopa- lajewskiej ~ 40, odbyło się kwartalne zebranie 
Z powodu pojawiających się w prasie rosyj- dzie i potrwa trzr dni. Je~no~ześnie rada p~ze- czlonkó~ Tow~rzystw~ cyklistów-turystów. 

skiej pogłosek o prz!gotowane; jakoby, z okazyi I sIara progl'am Zjazd?; ob~JmuJe ,o~ następ~Jące P()sl~dzeme zagaIł preZ6~ p. J. Jasiński. Na 
trzechsetleoia panowania Domu Romanowych, wiel, puk ty: 1) ~prawozdanle z dZlałaln.osol. rady Zjazdu pr~ew.0dmczą(l,ego wybrano WIceprezesa, p. J. Szpo
kiej amneety\ politycznej, pólurzędowa .Roslija· I za rok, ubiegły; 2). spraw?zdam~ ~lDansowe ,za tans~lego,. ktory na. sekretarza zaprosIł p. J. An-
uważa za obowiązek" swój oświadczyć mIędzy rok ubIegły; 3) zatwIerdzenIe prehmlDarza budze- drzeJ6wsklego. 

rnnemi co nast~puie: '! tu na rok 1910 i 19~1j ~) .odczytanie refera~u Prze~odnicz~cJ treściwie skreślił d~ty(lhcza-
"Dla laski Monarszej nie mogą istnieć gra-' I na. temat "podstawy I dąz~nla pl'zemysłll rosYJ- sową dz~ałalnośo Towarzystwa1 pneuiitawiając 

nice i żadnemu rządowi nie może przynosić ko - I slnego· I 6) referat okoleja przY,tem lllatrul(~ye d!a. .ekratarza, , gospodarza i 
I'zyści trzymanie W" wj~zlaniaoh i na ze sIaniu lu- (a) Stanowisko dyrektora Towarzystwa ak- . komitetu docho-dow Dlestalych. 
dzi, którzy wyrzekli. się da~niejszych przekonań ! eyjn~g? ~uliusza. Heinzla powierzono p. Francisz- Przyjęto, do .wiadomości! że główny konsnl 
i postępków lWoieh l potępili gwałt, przy porno.. kowl SchlmmloWl; dotylJbcZI8owy dyrektor Tow., p. J. Andrzejewski zrzekł Slę swego mandatu, 
ey którego walczyli z legalnym ustrojem państwo- p. Siewers, opuszcza Łódź. jak również zrzolcl się maudatu kapitana. p. Sie-
~ym. I tacy posz~ze~ólni. więźniowie i zeslancJ I (h) O telofony. Zarząd główny kolei zelaznyoh miątlwwski. , •. 
clągłe s~ ulaska~laOl, o ~le tylko st~~owczo zde- zawiadomil zarządy kolejowe, że projekt nowych Z powodu, że do tej ~orr cZJn~o~cl główne, 
cy~Ują. Się, zerwao z s,!oJI\ pr~.szloSClą rewol,u-) przepisów o prywatnych t.elefonach na. terytoryum go konsula były bardzo DleWlel,kl~ l z,e kwestye, 
CJJną. l o Ile przekonao zdołali rząd o szozeroscl kolejowem już jest opracowany i przedstawiony dotyozl}ce tego mandatu j zalatwIac moze bez usz -
deeyzyi swojej. komitetowi ministrów. czerbku dla Towarzystwa zaL·ząd, zebrani posta-

Ula8ka~ienie jednak w~zy:stkich, l ,tych, któ Jednakże, z powodu dużej liczby tycb, któ- t nowili mandat ten skaso\vae. 
:z1 zalluguJą na prztba~zet;l.le I tych, ~torzytl·wa.: rzy zwrócili się z prośbami do miejscowych za~ . ~a sekretarza zarządu wy.bra.no p. J. Andrze
Ją w ,uporc~yw~'!l p.ragn!enl!l w81~zeDla gwalta~ll rządów ko!ejowych, by zezwoliły na przeprowa. I Je~skl~go, na zastę·pc~ sekretarza p. Boleslawa 
pI'zeclwko 18tnl~JąceJ panstwowoŚcl -. bylob~ me dzenie azesciu przewodników telefonicznych na te w ł MIkołajczyka. .. 
łasicą, lecz l(al)}tula~n pr~ed ~l'Ogaml, us~roJu 0- rytoryum kolejowem, główny zarząd dróg żelaz- ł ' Wobec zr~ecz~OIa SIę mandatów członków ko
bec~ego, walczącymi z nIm srodkaml Dlelegal- nych pr?ponuje nie wstrzymywać rezolucyi, lecz l m~tetn doc.~odow Dlestal~ch.-w~brano do tego ko
nyml. ., . . wydawac tymczasowe pozwolenia na budow~ sie- ! mltetn pp .• Bol,eslawa ClelHelslnego" Wladysława 

Ka~dy - konczy organ P: Sto2YPIDa. - ~to ! ci tele.f0!licznej, z zastrzeżeniem, że osoby budu- l Grzeszczaka! MIeC7.,yslawa. Potarzycklego,. Romana 
zasługUje na przebaczenie, moze być nla,skawlO' jące BIec, dadzą zobowiązanie iż po ogłoszeniu no- I DObrowolskIego, ~llec~ysła.wa Kornatowsloego, Bo
n~, rzą~ o~powiada jed,nak za. ,bezpieczeństwo pu~ wych przepisów, zastosuj/} się do nich. 1~8Iawa, Wocalewsldego, Jana ,Wesołowskiego (ju-
bl1cz.ne l me mo~e, k~~ltulową.c prz?d apostołamI (_) Sprawy kolejowe. Departament kolejo.. DIora) l Zygm.unta Łnczkows.l{\e~_o. . 
zbrOjnego p~wstaD\a J Jog? uczestDl.kaml, którzy "y zawiadomil zarząd kolei nadwiślańskich, że PrzewodnlCzącym,w komIteCIe. za.baw Jes~ go
w <lał~zY~ll cl!~gu sI} zdama, że maJ~ prawo do . od dnia 28 sierpnia r. b, przepisy o komunika- ~p{)darz, StowarzY8z,~llla , p. Ant~m ,PIOtrowsIn lub 
gwaltow. , . .. I cyi podmiejskiej zmIenione zostają w tym duohu, Jego zastęp.ca ~. Jozaf .L~s~czynskJ. . 

"UkazaDle SIę, artykulu ,ta.kleg? -: pISZą z ~o .. że podróżnego nie posiadającego bilet komunil{acyi . W, razIe Dle~becno~cl Jednego z llI?b~ na po· 
w?du, u.w ag po,~yzszych, "Blr~ .. 'Y1eu, -: ~Spl a- , podmiejskiej a jadącego w pociągu, na który bi- SIedzeniach k0!Dltetu Dle m~gą zapadac zadne u-
W1ed!JWJOne mo~e byc najłatWIej llleobecnosclą .pre~ I let ten nie jest ważny, nie należy pociągać do , chwaly w fo~mle ostatecznej. , 
zesa Ra.d~ ~~llIstr,ó,!, w Pet~rsburgu; G~y pl6zes odpOWiedzialności, łer.z obowiązany on jest zapla- Na kaplta~a wybrano p. ~auczaJ a na Jego 
~fldy mlll1S~1 0'." 08wladcza, z~ w. panst~le ~astą- ció tylko podwójną różnicę pomiędzy ceną prze- zastępcę p. F~hksa Szc~epansla~go. 
pllo ,USPOkOj~Ole" to znacz J. ze luema. zazar,te.J wal- jazdu w takim pociągu a przejazdu w komunika.. I Postano~,lOno w dD\u 21 b. m. w lokalu wIa-
ki melegalneJ między rządem a spoleczenstwem, cyi podmiejskiej snym urządzlc zabawę dla czronk6w 'l'owarzystwa 

, nazywać amneBtyę "kapitulacyą" rządu znaezy ty- l . '. . i wprowadzonych gości. 
le, co <ląć w dawną trąbkę, nie paLrząc wcale na 1 ,,(h), ~fle.robkl ,lepów. Po ~rz~prowa~zce Ś,Wlę· Uchwalono zrobić zbiorową fotografię na pa-
paleczkę dyrygenta". tOJans~I?-J pl zystąpLO~O ~zczegolo~e na ulIcy PlOtr· miątl(ę zarożenia Towarzystwa. 

kowsło/eJ do przerablama sklepow ,.r;~ n?wą mo- I Uchwalono, by codziennie w lokalu Towarzy
d~,. Duze o~na wys~awowe, małe weJscla I ob~ze~. \ stwa dyżurowalo po dwóch czlonk6w, których 

KALENDARZYK TERMiNOWY_ I}1?Jsze pomleszozeme wewnętrzne przez wYJęcIe , obowiązltiem jest czuwanie nad po)"ządkiem i za-
IMIONA. SLOWI;UlSKIE. D z l ś LItoslawa. J u - SClan.. '. 1 • f pisywaniem wprowadzonych gości. 

tr o Ostromira. . PlZeróbln Po~yzsze prowaUZOlle są przewaz- Niezależnie od tego załatwiono kilka spraw 
KONCERT. D z I ś t codziennie (w ogrodzie Grand- ~ Dle kosztem uajmuJącego sklep. bieżących dotyczących gospodarki wewn trz 

Hotelu) koncert orkiestry wloŚ"clańsklej Namyslowskiego. Sklepy te przeważnie przeznaczone na kon. O g~dzinie 12-ej w nocy o' ad ę, neJ. 
Początek o godz. 8 wieczorem. (ekcyę damska i męską. k . t . P SI zeDle za.m~ 

ZE STRAZY. D z i ś o godz, 8 wieczorem. ćwicze- i (h) Z St" l dl tkó . t mę o. 
nla sygnałowe pierwszych 4-ch oddziałów łódzkie) straży , e owarzySZ6tl a o ewn w,, ": Dle · I (b) Dla kupują,Cl0h ziemi~ , Dowiadujemy się 
ogniowej ochotniczej w domu rekwizytowym I1I oddziału , dZIelę. o g. 1~ rano, w lokalu T ,wa ,cylcl1stow tu- I i~ spólka ziemiańska. kujawsko dobrzyusl(a s )rze', 

ryst~w M:koła~ewska ~'~, odbędZIe SIę ogólne ze ' ! daje ziemię na dziąly. l 
',TIF\D01'10ŚCI KOŚCIEL"-TE. branie w druglDl terminie czlonków Stow. odlew, I Pragoą~y zaiięgnąe w tej sprawie bliższ ch 
w 11 nlków . d '. " '" y l . lWIa omosC,l, WInnI zwroClc Się do zarz~du spólki 

(h) Z odpustu. W uzupełnieniu wczorajszej 1 (h) Z" Stowarzyszenia akuner6k, Jutro o g. l mi~s.zczącego się we Wlocławku przy ul. Kali' 
wzmIanki o dorocznym odpuście w Łagiewnikach ' 4 po pol. przy ul. DlugieJ M 113, w lokalu pre. ' sklej Xa 1. 
ku czci Najświ~tszej Marli Panny Anielskiej za.- zesowej Stow. akuizerek, odbędzie się w drugim l (h) Układanie rar, Gazownia 16dzka rozpo-



Jtoz' In, dnia 3 sierpnia 19io r. 
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częla ul,ladacie nowych rur gazowych na prze- chn 1)\ "I' t':! "dgU ulic Przejazd i Piotrkowskiej, 
&trzeni od starej gazowni do nowej poza cman· I agtllo.!, ii~ t i OBy aresztowali mrodą, elegancko· 
tarzIl<mi, z której mają. być zasilane rezerwoary 'ubranlJ- l\obietę, l,tóra zglosira się PC) odebranie 
gRZQWe przy uliCy 'rargowej. , listu. Arosztowana jost to podobno wybitna dzia· 

Po przeprowadzeniu tych robót, jest nudzie- ! laczka rewolucyjna z Rosyi. 
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jak lat poprlOdnich, swego poparcia i tem samem 
przyczynią się do l1~wiet!lienia projcktowaucj za· 
bawy. 

Zl\J'z~d lód~.kiego Cl11'zcśclańskiego 
T \Ta dobl'ol1zynuości. 

SZTUI{A i PłŚMIENNICT riO. 
ja., że ciśniesie gazu będzie slluiejsze, a wskutek l - Na żądanie prokuratora piotrltowsldego 
tego otrzymamy zimową porą światło jaśniejsze . . są.tlu okręgowego aresztowano: Hersza Zieglera 
RoboLy powyższe potrwają parę tygodni. Obec- i z Łodzi, oraz Abrama Blassa z Warszawy. kM-
nie ulcladają rury nowe na ulicy Nawrot. I rzy są podejrzani () sfalszowanie wel{sli z nazwi- (f) lORO orty Namy8łl)wskie~o. W ozol'ajgzy Iwn, 

(h) Zmiana szyn, Zarząd kolei elektrycznej ; skiem Ernesta Michla, zmarlego już łódzkiego , c?rt .rozpoczęto, marszem, fJ~bileus1iowym) -Stan· 
miejsldej zmienił szyny ua ul. Piotrkowskiej od I fabrykanta. i klewlcz~, po 111m. nastąpIł piękny wa~czyk ~Iere
Glównej do Andrzeja dla wagonów kursujących! (a) Kradzieże. Nocy wezorajsząj z mleezkl\pla : rl\ ,?zlewc~ęt{ł.. wledeńskltn, następme orkl.estra 
W stronę Górnego Rynku. Następnie ma być ' Karola Symo~a, przy ul. Lipowej nr,17, nleznl\nl s~rllw- : z duz?m, Odcz~clem wyl<o,nala poemat symfomoz~~ 
zmieniona druga para szyn na tejze przestrzeni I cy skradli rózne rzeczy, wartości 80 rb, i ~Dawld I Goliat) - SzraJner., zakońozono częsc 
dla wagonów idących w kierunku odwrotnym :- V! skladzie mąki M. Melecbsohna, przy ul. Po I pierwszą mazurem z baletu ,Pan Twardowskh-

. . ludniowej nr. 19 wykryto systematyczną Inadzlez, Stwl.er· I Lewandowsk' go 
Robota prowadzona jast przeważDl6 w nocy. dzono, że dotychczas skradzione 26 worków mąki, war- I W d ~e., ś" l 

. . . . toścl 300 rb. rugIOJ czę (;1 na pierwszy p "fi wy&unęla. 
(x) Srebrne gody. W :imu dZISIejSzym dlugo- _ . się pięknie zagrana fantazya z op <Straszny 

letni sekretarz teatru naszego p. Wlodzimierz I (PI) PODgIOdW.. rt at~ kOhwo" w,ckzóoraJ pomiędzy ; dwór)-Moniuszki naatApnie poplynęl'y ~Loiu dll 
Mahszewslu o o O ZI eel~ po yCla ze 8Wą: l - Ogólnemu osłabienIu ulegly cztery osoby, z któ- bah-Gllet/l, cMłyn'-Raffa i bardzo ladna <Suita 

.' . b h d' 25 l' i' nnem wzywano o nas ępUJllCyC w J paf1 w: I ,', 
małżonką Mary!!: z Romanowsloch. I rych jedną ,odwieziono do mieszkania, jedną do Przytul- taneczna) -Czakowa. 

(f) Brak oświaty. Wczoraj okolo godziny ku starców I kalek na nI. DlSleln~, I CZAŚć trzecia rozpoczęła się polonezem Sre-
. . 'M'k l' l . ! - Na polleJrilane kurcze zOl,<lka zapadly trzy " , , . ' . 4.eJ pO poludmu azJa ul1cą I o aJews {ą bbzko I osoby. 'I' brne gody. - Planowsklego, po mm uBly8zelismy 

80.letnia sta.ruszk!\., Okolo domu '1& 29 opadła t - Na ul. Nowomiejskiej nr. 7 Stanisław Kllńskl" wspaniałą uwerturę Aubel'a t:Jazioro wieszezekt, 
jll: zgraja dzieciaków i zaczęTa draźnić. Począt-, o~rodnlk z okolic Łodzi, przybyły na wczorajszy targ, , nakanieo zaś, piękny wianuQzek z motywów 
kowo IItaruszka prosiła ażeby jej dali pokój I ws~utak wstrz~śnlenla, wywolanego uderzeniem tram- l 8wojsldoh potpourri cGraJ'ek wieJ'sld,-K Namy-

,. . I l 'l . 'w~Ju o wóz wypadł.z wozu na brult I okaltlclSyl czolo I '. .. . potem w l'o~d.razUle~lU zaczę. a . wymys ac, c~ j~- I i twlirz. ' . słowalnego I tego z slarc!,!sty ma.zur ,Szewczyk-. 
szcze bardZiej podnlecalo dZieCI. PrzyglądalI SIę l' - Na ul. Pańskiej nr. 63 Konstanty Kucharski, lat ł 
temu z zadowoleniem ludzie starsi, str6ż domu 17, czeladnik ślusarski, P?dszedtszy blizko pod wał , ZABAWY" 
n 29 i właściciel sklepu rzeźniczego z tegoż do- tr~nsmlsYJ,ny, otrzymał clęzką, ranę g~owy. Na J!.1. Za- , (x) Zabawa praoowników hindi -przemysło 

d l . . d J 't b' 'k' g8JnlkoweJ nr. 19 StanlsłllW FIJalkowskl. syn stróza, l"t l h N' . . -
lnU, któ!'y razem z z ecml r8ZnI~ alaplll Jem U, pomagając ojcu pr~y naprawIe studni, uderzony ko, ; 'fIJO. lez\Vykle ruchlIwe, a przy tern nader sym-
nieszczęsliwą staruszkę· ,. lem rozpędowem, odniósł złamanie prawei negl; odwie- l paty~zn.e Stowarzyszenie wzajemnej pomocy pra-

Smutny dowód bral<u oswJaty. ~Io~o 1(0 da szpitala A.leksandra. Na ul. Lipowej nr. 43 I cowlllkow handlowo-przęmyillowych gub. piotr-
.. d' 'ł "1 . Zofia Podgórskr.. robotnica, lat 38, przy pracy wskutek (k 1"" k . ~ d 'll~ d h (~) r. 8% n, PUlrwszy wydzl& . cy~vI ny pIotr- p~knlęcll\ żyły u prr.wei nogi, dostała krwotoku. ł OWB\.leJ, V~', ~uz. onosl ::;my, W na .. c od~l!:cą so-

lcowsklego !lądu oluęgowego rozwazal skargę kup· - Na ul EW8agellcklai nr. 11 AntonI Neugebauer ! botę, d. 6 SieI pnw, r. b., w ogrodZie Bauma na 
CI!, wars~a.wskiego, p. Michała Ruga, przeciwko malarz pokojowy, lAt 60, będł\c przy pracy, 8pad~ z ru: l K8i~żym Młynie urządn doroczną zabawę ogro
kupcowi łódzkiemu p. Rudolfowi Heidrichowi I sztew8pla, okaleczył glowę. twarz, zdałe się, Iz uległ I dową o bardzl) urozmaiconym programie. 

• . 'l l ' H 'd . l' wstrzą8nleolu mózgll; odeslana go do mle8~kanli\, Ładn ob ", t ód I w kt6re) proslon !lą( o og oszenle p. el no la _ Di:islejszej nocy ua cbodząca, po ulicy Wiktoryę y, Bze~ny l cleniS y ogr ,spora sa a. 
za zlośliwego banl{ruta. Stempel. lat 19. bez określonego zajęeia, niewiadomo, l b~lo.wa, przedstawlaJl\ dogo~ny teren do rozwi-

Po 2badaniu kilkunastu świadków, sąd olcrę- w ia,kich ~kolicznoścl"eh, DRpadl jakiŚ m~iezlzna. i za~ , męol& zabawy na szerokq skalę. be~ względu. na. 
guwv orl4ekl ze lrupoowl łódzkiemu, p. Rudolfo- dal Jej nozem powierzchowną ranę w piersI. ,. pogodę, gdyi na wypadek deszczu zebr/l.ni, na, 
wi Heidricho'wj" byla ogłoszona upadłość na za- * wet bardzo licznie, znajdą dostateozną ochron~. 
sadzie wyroku sl}doweg? z dnia 28 paździer,nika (a) W lduńskie' W r a i ' I O de~zczu. je~ua.k. niema mOW~1 bo pogoda wi-
1909 rolru wi;lmtel( prosby kupoa warszawskiego, wl-rótce budowa tl- 1\J· O lh ~ s. ę r~~począo I docznle ustalIla Się na dobra l na dlnższy czas. 
p. Michal~ Ruga, któremu p_ Hcirll'ich byl winien z~ató v n' J,tórll.,a,nl mec ank'jtl~ ~ k w.ar- l U handlowców, dzięki energicznym gospoda-
1000 rubli za skóry, wzięte na Inedyt, Wszyst- \ s . \, a oz PIlUl~ llzya ,~'. er OWICZ. , r~om i uprzejmym gosposiOm, bawić si~ umioją: 
kle dlugi p. Heidl'icba wynosiły 6,800 rb. W dniu (a) Echa postr~eleBlI. Z Pah~anle donQszą: bardzo wesolo, 8, co najwaini.ejszt\. w w ielkl ej 
18 kwietnia r. b. między p. HeidL"icuem a wierzy. I Postl'~elonr one~daJ dawno po~zuluwa,n~ b~nd-ytat hl\rmonii i zespole, tworzącym jakbj jedną 1'0-
ciełami zawarta została polubowna umowa, na za- Antom Ryzewskl, zmarł w szpitalu mleJslum. ~ dzinę. To też kto po znojve; pracy caJego tygo
sadzie htol'ej p. Heidrioh zobowiązał się wyplacić (b) Trup w stawie. OnegJaj w stawie w po- I dnia pragnie rozerwać się rzetelnie, uiech po
swoim 'wierzycielom 8% od ogólnej sumy wierzy- h)iżu młyna. Gehliga ,pod ~zgowel1l,. znalezi.ono I śpieszy na ul.icę Pi~trl{ows.kć\ .XII 120 do lokalu 
teiności. przypadkowo rozkladaJące SIę zwIokl AntonIego l Stowarzyszema, gdZIe codZiennIe, d do dnia za-

P. Heidrich tłumaczył niewypelnienie swych DomagaIskiego lat 53, mieszk!\ńca Łodzi. bawy, wiellzorem od gOGli. 7-ej bilety weji5eia są 
zobowiązań ogólnym ekonomicznym kryzysem w cią- ! Jal~ wykazl\.lo przeprowadzone doraźnie śledz- I sprzeda.wane, dla członków po 75 kop., dla za-

'gu ostatnich kilku lat, co, rw;eczywiście, jest fak- two, Domagalski, jako stolarz, pracowa.ł we WBpO- , proszonych gości po 1 rub. 
tern dowiedzionym i chociaż kupiec Michal Rug mnianym młynie. skąd przed dwoma tygodniami I Bilet taki da prawo wejścia na doroczną 
nieraz oskarżał p.'Heidricha o to, że w celu nie- przepadł bez wie~ci. I za.bawę ogrodową Stowarzyszenia punktualnie o 
placenia swycb długów, ukryl jakoby s~ój maj~- , C~y ~enat ~l~gł ~ypadkowi,. czy. te~ do tra- i go~z. ~ w. na,dchodz!}cl\ so~otę ~iec,zorem, oraz 
tek osl{arienie to jest gołosłowne, g'dyz, zgodme glcZnl'l) Jego smlerCI przyczymla ~Ię Jaka ręlca I moznosć nzycla zabawy az do medzleli wlącznia . 

.'z w'yjaśnieniem tymczasowego 8!~dyl~a, ~I'owadzą- zbrodnicz~, dotąd .nie ustalono. .... . Atrakcyj bę~zie sporo .. Mi~~zy innemi, wy-
cego sprawę powyższej upadloscI, me me wykrył Na CIele denata ozna.k gwartowneJ ślTIlerCI bItni amatorzy Jednej z najlepIej prowadzonych 
on zlośtiwegG w. postępowaniu p. Heidrioha; sąd nie w~kryto. .. . scen amatorsldch w, naszem mieście ode~ra.ją bar~ 
okr~gowy nie WIdzi przlc~yny lub .z.a~ady, która- NI?kt?rzy są z~ama, .ze ~omaga.18kl, będ.ąc I dzo wesolą l{Qme~YJI(~, doborowa, orkl?stra da 
by pozwolila na ogl08zeme p. HtudrlOha za zło- w pobJJzklm Rzgowle, upll SIę prawdopodobme, 1 koncert w ogrodZIe l przygrJwac llędzle w sali 
śliwego bankruta, wobec czego skargę p. l\[ichała. a wracają~ późno nocą, wpadł do staWIl i ta.m do ochoczych tańoów, przeplat~jących zabawę, 
Ruga oddala i przywraca p. Heidrichowi cześć znalaz~ śmiere. kwiaty, sprzedawane przez nadobne kwiaciarki 

' kupiecką. Zona de~ata utrzymuje piwiarnię w Łodzi dodadzą. zabawie ~roku poezyi,' poczta wreszcie: 
, _ Drugi wydział karny piotrkowskiego sądu przy ul. Złotej ](a ? . . ., , mon.ologl, s,tr~eIUl~a, dopełnią reszty" łącznie 
okręgowego rozważał onegdaj spraw'} Dyonlzego Zwlold zabezpleo~ono ną mWJscu. do zeJs~lIł z wlelom,a ll1e,S~Od~lan~{aml! lrtóre organl~atorzy 
PeUetiera, Berlta Kaczmarsldego i Iclca Boruchow- władz sądowo-lekarskloh dla dokonaUlIlt selwYI. zachowali. w sClsI~J. taJemnicy. 

,skiego, ' oskarżonych o kradzież z wlamaniem do (a) Utoni'tcle, Onegdaj w Galkówku pod Łodzi, A WIęC bywaJCie! 
składu towar6w Natana Nuchasena, przy ulicy utonl\l, kąpiąc się w stawie U-letnł Jerzy Glowackl, (x) Zabawa maJ'strów sZiwokich W nadcbo-

I W h d . ' ~n; 57 d' k d' , . t syn koloaisty. d ' d ' l l . , se O Ulej ."" ,g zle s I'a ZIOno roznego o· s ząoą nie zle ę, w ol(alu l ogrodzie cechu rzeź-
' waru na su~ę pr~eszJo 500 rb. ników. p.rzy rogu ul~c Milsza i Łąkowej, jak już 

Kradziezy teJ dokonano w d. 15 marca 1909 .. a d •• ł • n e. donosIlIsmy, odbędZie się zabawa majstrów szewc-
i roku, przJczem ujęty zo~tal natychmiast Ber?k Od ł.6dzklego ehrześoijańskiego To'\VarlJstwa kic~. urozmaicona róin6~~ lliespe~ziallkami. przy 
r Kae~mar8kl, ~tóry ualJtęp.me w,Ydat swych wspol- dobroGlynnośoi. I udzl~la .zaproszonYCh gOSCl. Dz tallca przygrywać 
; lllkow Dyomzego Pelletlera l Ieka BOl'Uchow- . ' . ' będZie doborowa orlciestra. 
8kiego. IJ6d,zl~le chrzesCJja.ńskI6 ~owarzystwo dob~o. Z powodu zabawy posiedzenie miesięczne 

Sąd okręgowy uznał winy wszystkich trzech ozynnnoscl , w celu powlększen~a szczuplych IIwolch • orllożono do następnej niedzieli. 
; podsądnych za dowiedzione iskazal: ' Dyonizego t~ndu~zów, dorocznym z,:ycz~Jem urządza dn. 14 Początek zabawy o godz, 3 po polutluduiu, 
I Pelletiera na pozbawienie wszystkich praw i przy- sle~pma r_ b. w HelenowIeI wlelk,ą bard.zo ur~z.' 
,wilejów oraz rok i 3 miesiące rot aresztanckich, maIcon~ zabawę ~grodo\Vą z meipodzlankaml l 
a Berka Kaczmarskiego i Icka Boruchowslciego różneml atrakcyaml.. .. ~ 
po 6 miesięcy więzienia. ']~rzeba dodać, że Pelle- Z~ wz~lędu n~ to, ~8 wszystkie bilety. wf
tier był już nieraz karany slJ:downie za kradzież. grywają llIes~odz!anl{ę. zarząd T.wa udaJ~ Sl~ 

Z WARSZAWY. 

_ W drugiej sprawie, rozważanej !)rzez dru.- z gorącą pro~bą do Szanownych protektorow. l 
gi wydzial brny' piotrkowskiego sl}du okręgowe- I wspólobywateh ? łaskawe ~ szozodre skladal:le I 
go, odpowiadał Antoni Sobczak, znany koniokrad, l n~ r~e.cz wsp0r:tnlan~J tombol! fantów lu~ ~a.tl{Qw ; 
.operujący stale w obrębie powiatów łódzkiego i l pJ~llięznyc~, zbleranle lttóryoh rozpoczęli Jnz pp. I 
laskiego. Sąd okręgowy skazal Sobczaka na 11 l oplekunow16 ,T wa. '" ,I 

miesięcy więzienia. Mamy mepłoDllą . ~adzleJ~ł ze Sz. wsp,o~oby-
watele, chcąo uchrolllc T wo dobroczyunoscl od 

, (a) Aresztowania. W ubieglI czwartek. w gma· zb)'tecznych na. ten cel wl'datk6w. nie odmówią. 

• Zamkuięta instytuoya. 
"Kuryel' Warszl1IVski" pisze: Zamknięto Sto

warzyszenie lekarzy po13klch. Dlaot:ego? 
Stowarzyszenie absolutnie w lliczem !lie prze

kraczało przepisów n~tawy, O kaidem liczniej-
8zem zebraniu, o mających si~ odbywać konfdren
oyacu, zebraniach ogólnych, nie zaniedbywało we 
wlaściwych terminach aawiadamiać władzy. Ko· 
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IJa?stwo.wJm. W działalności swojej nie wy~ho. ; mądro I Ostatnia poozta, 
respondelloyę Z władzami prowadziło w języku dynki wywieziono do Wlel\J.nia gd~ie te~ WJ~ l" 
d~llo mgdy, poza" rllmy obowilt~uJł!cęL ~9ta~YI a ! W .T. ~, W .lI\ySl a.k\~ Q tqlęrancJ\ uerQal,'-
~Vlę,CI zgodnie z u~ta\Vą, ~ w~znych dZledzIn~ch ! dynki ~Jawlły Sl~ w ŁOWHlZlh Q~~jualy swoje --
:-ycla społecznego w zak.l·e.lle i.lpraw. zdroWQtn~scl. I dawne gmachy i dotąd l(qlataly do wladz dur,b,o- , - Według ostatnich wiadomo.ści polityka z() l 
Jałt: W ~pra\~le felczersJ\leJ, szpitalnIctwa, br8lany I wnych, aż uzyskaly zgodę J. E. lts. biakupa Zdzi· ; wn~tr~na n~~ri tur~ckiego zwraca się stąuo \YI.: ('J 

~zl(QlneJ, zb.leral0 matal'lały,. QpraeO~\1\vaJo pro- 1 towiacldego .i la,da d~ięń 1 Ił nioh, c~yJi polowa ' w ~tl'on~ yOJ?rzyrl11er~~. W ~y(lh ~nlach .wiel lH 
Jakty dla uzytku wJadz lub H191ItucJJ llfawodaw· " konwentu wleluulikieg9 . ~O '\YI'ÓCiQ ma do Łowicza. ! we~yr wYJeżdza do Manenl:jadu, gdue będzle l~·on· 
czych. O .. ! ferQ~ąl z austryacko , węgierskim ministnm sp raw 

Dbając gorliwie o pOdniesjęnie POZiQlllU e'fcz- d b 'lllejJllaD -:--' prze.or~m, ),'{{uryer FQfąUIlY i zewo,ętrzoych; następnie zaś wezyr pojed-aie do Bel' 
n~go stanu lel\arskiego; posiadalo InstytucH są-I Oh e r~ wczoraJ nl\stępuJ~Cl} <lępę$Z~ z Często- r' liną. . 
du honorowego lub polubownego, oboWiązujt\oą o OWf· . . ' . I Turcya zakupuję od NieJlliec dwa pancerniki, 
cz10nków Stowarzyszenia, ale nie Qdmllwiająe o~ . O.,stoohowa, 2 81el'p~IJl eWł >. O. E,uzeblusz ; Na tę tranzakcH rząd niemiecki zgo~zil się ch~t 
lubownego rozstrzygania nieporozumień pomięg I ReJII111,ll J>Q~qstal nadal. pl~ęore!J1 Ja~nogorsklm. i uie. 
lel~ar~a!Di a pacyentami, 1) Hę oi dobrowolnie w~Y iż Wi~!OŚ,~epeszy powyzsZe) kOl'~~PQMe~t dQdaje'i - Sto~unki W Macedonii pogQrszyly l!ię ;:11 acz 
raza h zyezenie pod4awania SiA "mowie b~dąey'm lados' '. . ta wywol~Je W C~ę~tQłhowle o~ólną 'I oie. Times· df)nosi że Vi tych dniach zorg'a.n izo · 
s~dom, Nigdy jeszcze nię wjwolaly te sądy ja •. ~. Rej' me ~admieni~ 'Yąza1\ta, QQ sprawno, ~a l wano" w Bulgaryi 6 silnyoh oddzialów po wstafi. 
~Ichś demoraliz'\ljąoych nlezadOWOld, lub dalej man z powrotem powo~any 1-ostal na za,· I czych, które przekroczyly jui granicę macedouską 
Idących nieporozumień. mowane przez lat 15 stanow\~ko. Czy .nowowy· i z zamiarem wywolania (lowS~ec).lUego powstania oul · 

Stowarzyszenie urządza.lo konferencJe ~ ndzia. brany n~ przeOfa ks. W~Joń~lq, 83-letnl st~ł'ze" garów. 
Jem gości kompetentnych dla. ząp021uawaRla się i zr~~ld IUf~ bttr.q~o Q~Jlol'll,edallll~!lgtt stanOWIska? l W Turcyi wywolało wiellde wf\\źeni\3 rzel,o· 
z l{westyami naukowemi będącemi"" łączności I B~loby to mozhw~! ale, nie mÓW1QPo o te.m w osta- ' me wykrycie, iż rząd bułgarski utrzYlIluje ścisle 
z nauką lekarską mian'owieie z dzlędzioy bło .. ! tUleI! c;l:aęac~ pa Ja~!le.l QÓl'zę, Stys~el1śmJ tei, lj stoęunki z oddzialami powstańczymi. Rndrainie-
logii. ' . I ~e ~.rQno ~S6? WY~ltI!ych ?;arówllQ ~ Kl'61estwa l nie pl'zec:;.iwko Bnlgaryi wZl'ą,sta . 

. Taką byłą daialąlność1 Diewątpllwię wysoce i J~k l z G~h6yl, ~ biskupem l'lQ.nąurslom na ozel? I , W Macedonii pomimo, ,st~sowania przez G\1F ' 
pozyta(lz~a, .za~lmiętej, n.iestety, \lJstytucyi. I mewybram.e Da ~als.zll! kadj}nef~ pnęora .0. Re;J" I kow ltar. Clelesn!ch, .tu~nosc bulgal:.ska O(}~lUWla 

Za ZYCIa. ~. p. pierwszego prezesa urządu , ~ana tlwazato za w!ell~ą. ~tI'atę dlg. Jlltf.!neJ ,GÓl Y wydawama brolll, l\tol'eJl wedtug wlaclomoS \:1 rzą " 
Stowarzyszenia władza wyrazila iycz611ie, "by za- / l WQQec tego. pOdQbn9 J!,te:-p~lową~\l odno.sne~o 1 du tureckiego, posiilda pod. dostatkiem. 
rząd 'Wystąpił o zmlailę § ustawy. brzmiącego: l delegata. StolIcy a~Q~tolsl<:lęJ, k~~:y, za.wJadU.le I - W Algierze na stacyi kolejowej f..eLletak . 
• Cala l\Orespondeucya Stow~rzY$z6ni~ pro,,~dzi I sprawa Ol ~u.chowne!Jll zal~o,nu pau\)i1~lnep). . I spothly !jl(~ 2 pociągi. 24 osoby zabHe, 40 ra -
się w języku polski~". f .Rówmer.. glos opozycYJny w. spraWIe n!ew~. } Ilionych, 

Nie nadesIano wszal{~e jakiej~ołwiek odezwy, f brol\la a. ,ReJmana. zabrały praWie wSZy~tl(l9 PI- l Zabici są pl'zeważnie kabylowie i robotnicy 
któl'aby zostala w biurze ząrządu jako d'Okument I Sffij\ polE\,l~l\~. ~a,kordoJloW6, _ PQl;1noeząe T.Ila..:wyk.lą i roJui b\szpallscy. . 
domagająey się załatwienia, ale tylko przez nrz~; I ~lprknps~ Jeru na, ~ta~ow~sku pry.l:lOrą. R. ?p Je- 1 - W pou :ecJz ial'e~ wieczorem w Iv{arsyIii ~ 
dnika policyi życzenie władzy lIosta.10 b. prezeso, \ '-Ina tWJ>'Yi~1 D ,.a fJOW(l an~e Zl.)~Wf. o. e.Jm:n,~ I " okoHcy zau~V'lŻOUO Lrzę~i' tll;ie zi~lUi Lullllość 
wi od~zyt~ne .. a. p. dr. Dunin wkrótcę zapadł na ! ~a . s Iln?w Sj(O pr~Jęf)~a Jaspo\g rstnego - IZI~ ~ przel'ażona ~oco~va1a l?rze'wazuie p'o'd golem nie-
zdrowIU l. mestetl, zgąsl. Pl'ezydlum i zarz!!d I J~8zCze Qle w Bmy. e~,noozestl El z e!~ powo a l bem, Strat r Zlla~zne. 
ulegIy zmIanie. Nikt z zarządu nie. wiedzIał ii niem o. Relmau .zostaJe w ,dalszym Olągu gane. , >. , . 
cięży na nim jakiś obowiązek do spełnienia wzg.lę. ; raIem I'lgl:omudzBlIla 00. PaullJ),ów. l -:- yr S~tOl(ho1~\e otwą1!O ~j.'Oc~yscle obr.a 
dem wladzy. . I QOfeJłCJ poeią,g, W~~t;lraj Qa I,olei Wal'sz. I dy mlędzynalodowego k?ngre~u l\O~OJ!l. Kongt6S 

W fzeczywiatości, jak rzekliśmy, stosując się l Wied. w IJQlJliżu ll~acll Zyrardów, slur,ha ~naj- ; wysbl t~lęgramy do l;rol~ szweuz!C1egQl do Berty 
do zwyozaju, Stowarzysienie zwracało sIę do władz i duiącego @Ię. W b!egu pociągu towarowego, spo· l Suttner l do Lwa.. TOLstoja,. • • 
w ję~yku państwowym. Aż nagle - bei: żadnego ! strzpgt~ p~zar Jednego z wagoQ6w, Wszczęto J. . .- W Lublanie onegdaj było słabe tl'zęsleme 
przypomnienia-ukarano Stowarzyszenie. ukarano lj al11l'm I pOCląg ~Ątrzyrtiano,. lec~ po 1.5 rninutac~ ZIemi. 
zawód lekarski, ukarano spoleczeństlvot zniesie· f daremnego WYSIłku, llga~16 9!Jnw, .nle ~dolano I j - Sultan zatwierdzil nowy podział armii tu . 
niem instytucyi poważnej i poźytec,.nej j to z żą- wOQec ~ogo ~decydowano ~Ię z g~reJąc~f\1 wa~o- : reekip,j. Armia ta bętbde obJj!!H)lVaia 14 korpu ;' 
daniem, aby w ~iągu 3 dni zwolane zostR.lo ze- nen,l dOJecbac do Żyril,rdQwa , gqr.\e do;nero pozar l sQw. Korpusy europejskie będą staJy: w Koustan .. 
branie ogólne dla załatwienia. sprawy likwldacyi... ugaszono. . t' tynQPolu, Adl'yallopolu, Salonikach, KirkilUisie 

* Kara prasową, $klltki. ,gapt.'· ~~z~raj ~. po?liż~ Mińsk~ Hodosto,. Monastyrze i SkopI je. Opl:óe~ tego u~ 
Na mocy Tlostanowienia geusral-gubęrnatora [' Maz. 1(01el nadw!~Ia.llslue), nleJa.kl Kllmkowsl\l. l tWQ1'zo.uych uęd~le 5 o (lręhnych dyWJzyl. 

warszl).wskiego redaktora gazety rosyjliki6j War. cbcą" odbye podroz bez ,bilatu, ulOllowul w, ~zasle I - Z Lizbony donoszą o buncie kilku3et wlęź 
szawskoje Słowo" l adw. prZJs. M. ParsC:(ll; ~ka- b~egu po~ją~u wskoczy c do wago,nu. poslIzg~~1 l niów w więzieniu w Fuenta. Więźniowie zabili do 
zano na 25 rb. kary. SIę w~z\\l{ze I upadŁ pod l(ol~, lctQra l)Q~bawl.y t zorc~ i rzucili się na straż, która WOb:Hl liczeb . 

*' Uwięzienie. go ~top u obu n6~. PrzęwlęzlOllO go do spltala Jlej prz~wa~i ratQw~la się ueiec~ką Przybyły dwie 
Onegda.j w po.ludnie komisarz policyi przy- . nll. Pradze. kOmp,a?le ple~hJty l daly ogni:\, .dO .. z.bulltowany~h. 

szedł do mIeszkania b. nac~elnil\a straży ogoio- :;« ~. i.'1'!"t1I' I!I'" .8 kU UHM' ili+* MM ~ ;1; .; p.wof.i.Z1est.u WlęZlllÓW odniosło clę~kle rany, dzte- . 
wej warszawskiaj, Anatola Sudrawskiego, w dQmą id.~:!!k:· Sk:"ZJ~~1I ...-.., Ii.łów. WlęCIU zbIegło. . . 
Xl! 3 przy ul. Nalewki i wezwał go do stawienia ~:' ,·.Io ... '.l!t,.c --- - W Petersburgll oblegają upg(czywe po-
się. przed sędzią śledc~ym w gmaebn Izby ~ądo~ . ~~tmowny PAllie Red"ktorZfl! , glo81d, że rząd po~tal~owit ~mifl4ić prąwó wybor .' 
w~J, . poczem b. naczelnik!!, straży ogniowej prze- W "ROZWOJU r: dnII' 2 b.~, wJd,ruko~any zoz~al l cze do Dl,1m~~ w . razie pott'zel.Jy nąd zamiel'za 
WIOZIOno do cytadeli gdzie umieszczony zostal ~rtsYkilllkb POdttlyt~ł~m, .Sza~tazl~' oP'slul~ą~y, Jlako~y J!Iohkl$ . przepl'OWadZIc zmian.ę na zasad:łiI(~ § 87 Us~aw ZB,-

. l .".., . j P. z" o yWG e .u.e!6zy/ ",UIl ~ 81!, ef~aey Dlorue o· d' h N' k '" . d ., 
W Bzplta ~ tamtej!zym. Uw lfizleDle nastąpIlo z roz- } mase, naleiąeą do małźoll!tolV Kr (Po kllpn!e Sz" w<:ho. sa nl~zyc. ,le t.ol!Gy pr~e. stawlClelę władzy r~ft-
porządzenla władz sądowych. Ja1\ wiadQmo pulko dz"ę Vi polo~ellle f{. pqzwOm mu n!etyll~o %amles~kIl.Ć doweJ zgadzają Sl~ rówIllęz na zmian~ prawa. wy-
Sudrawsldj oddany zostal pod sąd nl,1 z~8łldzję w lep domu bezpłatnie przez tn:y kWl,\rtaly~ ale je3119ze. bQrcl\ego, lec~ domag'aią $ię przęprowi~Q.zęl}ia ~mi~, 
wyników rewizyi se.nators1'l'ei darawal 1m komorne ze póJ roku idodął 3,uOO rb 04óz lI.y za zO'Qoa lzb prawodą.wczvch Październiko,v~ 

.., "",. jak ~I~ neczy mllPolJI PU\ld llł~iu laty Sz, figurował na. , b, ". ,. ., J • • • * Aresztowanie. nlel'uehoDlOś~I, jako hlpoteozny wIerzyeiel, z 12,600 rb., I;y prz.eCl \V Ul sI} wogoie zmłaUJ8 ordynacn wy., 
«Warsz. Slowo> donosi, że do hótelu Bruhlow- prz}' wJlItawienlu nleru~homośel li!' l1cn"c)'ą S1:. zdo. f bQrczeJ~ 

ski ego przybyJ silny odd" l j' .. . t l IIlł elę do na., POWO~IlI~~ ~Ię na 8woje I\leskazltelne - W Petersburgu Guębral sobie żv"ie 73 le 
. !Gla po 1~11 l areu owa Imię I zaproponowal, by wel śc z !:llm W układ, zaosz.czę-. " . . , ~v . _ • 

przybyłych z Rosyl ~upców: 'l'el' ·Sp.a.kowa, Sa- t ~IIĆ mlJ nlep*zebnej 'Supleltqyl, ~oSZ~ólV I qozwollć mu tD.I hr, Alekąandel Tols~{)Jt G1.!louek ra~J IDuustl'a 
farianca i żonę tego ostatniego. ~rQcz tego afe~", . uJatyq elę z n"sz~~I. ~re~yt!lrllml OQ do nieruehomo~cl, spra w wewn~tl'!lnyeh, 
towano o.kolo 10 kupców miejscowych i rO:łyj~ ueby mógł, zostl\e Jej wlaseleielem flkeyJl!ym, przJczem '. __ ......., 
l"h któ' h d '1' d T S I . . dlll nam plsmlenU8 zobowl\zanl<t, qraz wlęlee znaczące ' 

s n~ , l zy prz~c o ZI I o .er· ąą. \Owa l SlIt" dla ~zlow!eko, l!óli j,,~lego się Pfzę4stawlal Sz, - słowo . 
fa!'lanca. Czynno::;o ta tl'wała 'od god~. 8 do 11 pod "Chejrem"l, przy ąwJadKMfi Przytem wyraz"jąo sIę. 
WHlczorem. Podobno aresztowania do OBauo wsku. że daje umowę bezterminową. ie kllldy poprawią się na- TElEG·RAMY. 
tek telegramu otrzymanego z ROB} i Pr0VltZ11ny sze 8~osunkl linl\llllowe 1 kiedy bę~zlemy W możnośCi 

" " " • " .IV ~II" t;wrQelc mu 12,000 rb. zopowli\zuJę się w tej ęhwlll ---
aleszto\\ anla t~zymane 8~ w. taJe~ulei. " ~ p6j~ć, do rejenta I nleracbOląoŚ9 uuętownle nam prz9- • . ' . 

, ',:,~: ,,"~o k'Złe. Petersburg, 2 slerpllla. (P.) lell CesarskIe 
. "~:,~ Mtyku! z 2'7 b· m. gtilsl, ~łl: .{II)y Sz, b,yl U rabi· . Moście NaJiaśniejszy Cesarz i. N.ajaśniejsza Cesa .. ' 

Z KRO LEST A . :. {i' na, k\4ry, wyał1iOhaw8ZY oble stronJ, uEnal z~d&nle K. l nowa Aleksandra 'reodorówna z C r . 
• . -. Za ijmlaszne" I odmówll pośrednictwa w tej sprawie. . '" IlIła .ze wIGZe~ 

, ' • , ZaprZeeZ/llll katego~ycznlę, jakoby eol podobnego I N aSLąpcą Tronu l DOs.toJIlernl Corl(aml raczylI 
Powrt!, Ber.nardll1ek. Częs~ pan len .{3ernar- JDł. ato mlejsae, ponlewllż ' Sz. na niej ednokrotna ża,danle l' VI d. 19 UP. m. (st. st.) powróci6 ~ pOdr6ż y JUor~ 

dynek z. ~leluUla ma Dą nowo c 'ąśó y klas.zto-I ł prośby z moiej strony, IIb~ p08~edl do f.ablnl, by~ sklej do Peterhofu. 
rze łOWIckIm, wskrzeszając nieja.lru stare d~leje. ~lUchym I staIlowozo odmówił ugedsenll\ SIQ nA tej I (Podpisał minister Dworu Cesarskiego gana 
Gdy w roku 1650 fun~owal zakon tell Łowi .. ~ l'OQC~'lIra.kterystJczne fest wrra~a,nle 81ft ~utora że do • ral·adjutant baro.\lFriederiks.) ' . 
ozu ~lal'cJU SadowskI, kasztelan gos Y:ó3kl, z~· ł upartej żydówki" trzeba by. lo zawa~wae pomo'ey p~1i~ t Rzym, 2 sierpnia. (.Wl.) Ul'z~dow,. organ Wa
kOlllll()e sprowadzono z Wielunia. ~Yllntówj pal!eYllncl jedYl}le ~r.w1l\ ele na specJIlne ~ tykanu .Osservatore Romano" donosi, że wl,lrew 
. Z/l. aro;ybls~upa Prażmowslde r: , gdy ~akon- i za.daole p K. w e~lu zWl!oeellla jej do.ku~entu, który I poglo~kom, nuncyusz madrycki nie otrz maI roz ·~·1 

nIce te ueleka)ąc od zarazy mo"ow"J' "chronily ; Si. z.abrsl, nie na a,ooo rb., jak glosl altykul',leez pUę: ~ k . . H'" Y , ' . ,.. ,...... • clwnle, dokumentu, na mocy którego 8" miał dostac ~ azu Q[Ju9~czeDla Iszpanu. 
Się d~_ WlatunIa, prymas. ?sadzJł ~ ty ,h murach . 12,000 rb. i zwrócie nlerue~omość. W dowód prawdzl- ł .COrl'le1'6 d·ltalia. ... utrzymuje

l 
żs odwolanie 

lts. pIJarow. 13ernadynkl Jednak Dle dały .za wy- ; waśtli mych .~ów apQr:z:e.dzj)ąy łP~tlLl QdpOWledn~ proto. nuncyusza nie jes~ bynajmniej kouleczo.oiiicią dv-
granę. dotąt robily starania, dopó i k,.asztQl'u im : ió.ł 1 ipraWl\ J,es\ u .ę~zlego ~1$d(lzagO, Ił w SWOIDl c,:a- i plomatyczns:t gdyż od wołanie nosI" hl"zpausldeg" O 

. , '6 • się O "lulku elel1łltwa ogól Bl!} dowie. I' oz. . r . .. .. nIe ZWl. cono. . ~ Z poważaniem z Watykanu nie oznacza je8zQze zerwania stosun-
DnIa 12 lIpca 1$98 r. ostat ie $1'1:1 bernar- € E. Koppelman. ków dyplomatycznych. Tymczasem więc spraw} 



IJ BOZlfOJ. - Sroda, dnia 3 sierpnia 1910 r. 
.~~~========~~==========================================================================~ 

pomi ędzy Hiszpanią a Watykanem pozostają "in tańskiej. Odbiel'anie broni ma się odbywać bez dzieci zmarlo; reszta rodziny walczy ze śmiercią . 
slatu quo ante". Ale ponieważ rząd hiszpański użycia przemocy. Konstantynopol, 3 sierpnia. (Wf.) Rząd tu-
za mierza p6jść dalej w swoim programie, więc Nowy Jork, 2 sierpnia. (Wl.) Walki rasowe ć 
s łaba jest nadzieja doprowadzenia do norma}- f w Texas są, jak się oliazuje, okrutnemi pogroma- recki otrzymał wiadom oś , że Guczkow podczas 
nych stosunMw. mi murzynów. Żaden bialy nie zginął. Mnóstwo zjazdu slowiańskiego doradzał generalowi Papry. 

"Corriere d'ltalia" wsl{llluje również na brak bezbronnych mUl'zynów za.:;trzelono. Wojsko zaję. kowi, aby rząd bułgarski starał się o wzmocnie· 
tak tu ze strony Hiszpanii, kt6rej attacM, otrzy- lo okolicę. nie panslawizml na Balkanach i że w razie trud-
maws7.y notę watykańską, w godzinę p6źniej wy- . _ _ • _ ności otrzyma poparcie rosyjskie. Na skutek te. 
leżdża bez pożegnania. Wczoraj zrana. poseł na- Z ostatnIej chwd,. 
1 .• isal tvlko krótko do Merry deI Vala, że zostal go oświadczenia Guczkowa, Bul'garya rozwinf1ła 

J Hamburg, 3 sierpnia (Wt). "Hamburger I b' . d . l l ' , BA lk h po wolany przez swój rząd do Madrytu dla zdania ." . . . . • o ecme energIczną Zła a noso na !li anac . 
sJ;Fawy z biegu rzeczy i Że pozostawia prowadze- Nach~lChten ko~entuJe w. tome ~~.zdraznJony~ II Teheran, 3 sierpnia. (Wl.) Z powoda ostat-
11 ie interes6w radcy poselstwa, Gonzalesowi. To ostatUl artykuł poturzędowej .RoBsn o planowej nich mord6w politycznych ma byó ogłoszony stan 
byla jedyna. wia?omość, ja~ą St?łic.a święta otrzy. 'kolonizacyi ~iemieckiej w Króles~wie. Po!skie~. wojenny na 3 miesiące. 
!!lala o odwolanm posla hlszpansl{Jego. I zwłaszoza zas o podw6jnem poddanstwle lllemcow f! eFM lO. 

'K:Qlonia, 2 sierpnia. (W~. ) Wielkie wrażenie w państwie rosyjskiem. -n C ~y lll r tu artykuł "K.?elmsche Volkszeitu.og".l Gazeta zaznacza że nie nie uprawnia ROB- ś. t P. 

dpj ście do 110rozumienia z Anglią. slJI • do podkr eslanla tego ro~zaJ~ D\esClsl~ch 
Iclownego organu partyl centrum, proponuJący! .... . ~ ~ ., . ~ Feliksa Salomea z Rowińskich 

Artykuł doradza zaprzestanie dalszych zbro- faktow, bo tern samem podkopUje Się tradyCyjne 
jr ń morskich po wybudowaniu okręt6w, objętych I' dobre stosunki pomiędzy Petersburgiem a Berli
o!JC cnyr~l, pro~ra~em. Niem.cy-pisz~ w.Koel~isc~e nem. Jeśli s~unki te ulegną z czasem zmianie, 
\ Ol.!\ll z e l ~ulJ.g me potrzebuJ, ~ ~nągtll~~la naJ\VY~- ! Niemcy bpd~ zawdzięczały w ierwszym rzędzie 

SUllKOWSKA 
"eJ potęg L na morzu. Jezęh ograniczą swoJo . .. 't 't ., p .. 
,uroj enia, pozyskają możność wspóldziałania z po. l Anglll, która. wszystkich Ich przYJacl61 sta- : 

po długich i ciężkich cierpieniach, prze
żywszy lat 35, opatrzona śś. Sakramentami, 

zasnęła w Bogu a·go sierpnia r. b. 

b, u tymczą Anglią. Punkt widzenia, jaki zajął 1 ra. się przerobić na wrogów. Artykuły antynie
(i.:de Ull lk, u c h~dzi za z.apowiedź sl~no,: iska cen- I mieckie w pólurzędowym organie rosyjsldm są I Eksportacya zwłok z Pnczniewa do ko

ściola para.fialnego w Maryniu nastąpi dnia 

trum prz! mających D1ezadlugo nast.ąpI~ rozpra· l wynikiem tego rodzaju usHowań. 
\) ach l Iii! bmentarnych nad wZllIocmemem floty M d t 3' . (Wl) M' . t 

4-go b. m., o godz. 6 wieczorem. Pogrzeb 
dnia następnego o godz. 10 rano. 

u e:nieckiej. a rg, sle~pllla. . lUlS .er 8pra~ ze· l 
'!! "'~er~burg 2' . ("11) D B" . wnętrznych zabromt formalnych mamfestacy J kle- " 

1711 ....... ~ ................ .a ........... ri 
L "~ " , illerpma. ". o 4: ICZ. Wle-

!1r,!!losti ) telegrafują z Kijowa, iż gubernator po. l l'ykalnych, z powodu zatargu z Watyl{anem, ze , SPOSTRZEŻENIA. METEOROLOGICZNE - ~ ... ' 0 - es ' • diJ!ski za uronił w .Kamieńcu przedstawień pol- l względu na mogą.ce wyniknąć poważne zaburzenia. I 
s!; iej trn py dramatycznej. Berlin. 3 sierpnia. (Wf.) Współpracownik I 

~I'l.l --:OQ ·W .!1 a>gra o .!>4 < •. a . co: ~ . CD 

Berlin, 2 sierpnia. (WI.) Kanclerz niemiecki Bediner Tageblattu" mial wczoraj rozmow~ z I S""o Data. "''''<1 § .~ Uwagi o..so 0"- o 
i-'" l~dl: rnaun · Bollweg, ora~ sekretarz stanu Kieder· " ., . . . 

. 
:;;~o a'" ~!?: ... 

,d:. Waechter przyjechali rio Swinoujśoia, gdzie ~o.ty~h.czasowym poslo~ chlll~k~m w B.erllllle, wy- II ~~"" I;)~ , Q) oS. . ' .• 
;s: ~. ~ f"4 E-ł 

II) 
to \ 

I Jbyli n !lradę z cesarzem Wilhelmem. llezdzaJącym na stanowIsko mllllstra wOjny. W roz-
.raryi, 2 sierpnia. (WI.) Królestwo hiszpań- I mowie tej oświadczył minister, że reformę woj. 

s,: y. przejeżdżają.c pl' zez Francyę do A nglU. od- I skową będzie przeprowadza.t ostrożnia, bez wzglę· I 
\rif ~z jli ~v R~mboui~let prezyuenta Rzecz,~poSl~O- du na nastr6j chińczyl,ólV, nieprzychylnyoh dla l 

21vm 1 pp. 743.2'+26.2 l 65 za z dnia 2/VIII 
Temperatura 

2/VIlI 9 w. 74.12 +22.0 80 Pn Z 2 ma.x.+27.8° C 

J:tej Fallleres a, ktory wydal na ich czeso Śfi1a · 1 b .. l l l k T 1 I 
a/VIII 7 r. 742.0 +19.0 83 PnZ 3 mln.+14.6° C. 

Opa.du 00 
L~iJk . regu arnyc arrolJ, a e z ea ą wnse wencyą· ra {- l 

Wrocław, 2 sierpnia. (Wl.) Przez SzLąsk prze. ! t~t I'os~jsko .japoński ~waża m.ini3ter. za wysoce : 
JA 1&~ _!2LZ _~ = li 

SZ;:l straszliwa burza w połączeniu z oberwaniem t n!eprzYJemny dla CIlln, ale me grozą.cy bezpo- ; 
"j.; d llll ury. Szkody olbrzymie . . Mu6sLWO most6w ! średniem niebezpieczeństwem. I 
. • (ii ulI ych. W nieklórych okolicach przepadły ca.· I Drono, a sierpnia. (Wl.) Wczoraj Bawiedzila '. 

D! Jan Kielkiewicz 
t; it'tsie wy. " I calą Sask1 Szw aj caryę straSZ(la. burza, która wy· 

1I. onstantynopol, 2 slel!1llJa. (WI.) Post3no· d'l ' bl' l . kod 
\\ .(l nO r ozbro i ć ludność wszystkich prowincyj eu- i rzą Zl a Uleo teza ~e sz. 1· . . 

Warazawa. lIowogpodzk.a 31. 
Choroby d.1óg moczowych. - Oświe
tlanie pęcherza. i cewki dla celów dygnostycznych 
i leczniczych. - PrzyjOluje do 10 rano i od 5 do " .; ei!';kich rl'urcyi, włącznie z bulgarami. Rozpo- I D11ssoIdorf, 3 Slerpmf1, (Wl.) OJ spozyola 

\ z.!']ze nie to dotyczy również ludności mahome- ! ~rzyhów cala rodzina dężko ;1,acborowara~ troje 
!!l:łIBS!lEI-~ -j;:;"r:'-'XUI.\i&MUf ........... , 

[)iWBNE OGŁOSZENIA, N ledrogo dwa magle do sprze-
dania, Nowe Chojny, ul. PeJu-

ypalna Ji 8. 4912-3-2 

O d 1 października r b. poirze-
ci 'AlA' M~ble z kilku poko - 'I c 

.~. • • jów oraz gramofon l 

bna mieszkania: 2 pokoje z ku -
hnlą, 3 pokoi e z kuchn!~ i ~ po-
oje z kuchnią. - wszystkie duże 

c 
k 

, i 
I W 

z nowoczesnEiml wygodami -
śródmieściu, nie dalei, jAk 5 

inut drogi od gmachu Banku m 
p aństwa. Of\lrty dla ~ Wygodna 

-potrzebna zaraz zdolna podrę· 
cznll I uczenlca. do kra wiec · 

czyzny. Skwerowa 22, oficyna. 
4947-1 

I pomocnIk ogrodniCZY, pracowi -
ty, trzeźwy I rzetelny potrzeb-

ny zarnz do zakŁadll J. Gerno~ha 
i ul. Konstantynowska ]i 37. . 4935-3 - 1 I 
; . potrzebna prasowac~kn. Główna 

I J\\ 9. 4930-2-1 

~r' zedam za bezcen. Nnwrot Mi 
'.: tJ. 4881-12-3 
!. Za bezciln sprzedam, oby za. · 

! ~ • raz: szafę orzechowl\. otomanę 
(! ~ \VRnoWI\, stól, krzesła, komodę 
vl'zechową, lustro, dywany, różne 
drobiazgi. Ulica Pasaż Szulca 
nr. 39 mlesl\k. nr. 1. !i953-1 

A Za bezcen sprzedam I'óżna 
• mebla 7. dwóch poltol G1ó

,",na 42 mleszk. 91 w druglem 
r:od wórzu.. 4954·-1 

m leszkanie" w adm "R01:woju·. 
4940---1 

potrzeb!le dziewczyny do pnl.-
cownl zaraz. za dóplatą. Ulica 

f Sprzedam dorożkę w dobrym 
stania. Wiadomośa: Smugow~ 

~ 11-1. 4913-3-3 
Sklep kolonialno · dysLrycUcl'juy 

awadzka 11 - 1, Baluty. Zartlz do sprzedania z powodU 
4908-2-2 zmiany Interesu. Ullca Widzsw-

potrzebne są zdolne szwaczki, ska ~ 152. 4874--3-3 
-D0 ŚlilBl~rnl potrzebny terIi1Lna-1 

tor i pomocnik kowalski. -
m Uji:1l> 76. 4893-4-3 , 

z 

szyjące fartuchy. Piotrkowska . 
• 273. Ad.lf K.bik. .901-3-2\ 
potrzebny stelmaCh zaraz. Sda-

dowa 14,. 4921-3-2 

Do sprzedanIa sklep kolonialno· I ] 
dystrybUCyjny. Wiadomość: ul. 

Pasaż Slulca, li 19, pralnia. 

S tudeilt warszawskiej polltech-
nlkl potrzebny uraz. Lekcye, 

codzleń godzinę. przez miesiąc. 
Konstantynowska Ji 86 4875'3'3 

4897-2-2 1 
Do sprzedania stare skrzypce. 

Ulica Fabryczna 23 m. 7. Mo
Z113 zobaozyć od godz. 9 rano do 
9-ej wiecz. 4926-3·2 

potrzebny czeladnik tapicerskI. ł Stare, używane sz~ul!zne zęby, 

Mikolajswska 67. ~4-3-3 I a także platyn~ kupuję· An· 

pOSZUkUJe posady lOkAJA, mam l drzeJA 4 m. 15. od 6-9 wleczor. 

chlubne świadectwa. Oferty l 4769s12pś4 

.RozwojuW dla W D 4916'3'2 Słuchacz SzkolY Wawelberg!l I 
POBIUkulę gospodyni. DOWiedzieć l Rotwanda udziela korepetycyi. 
w 

Doświadczony korepetytor przy
sposabia do wszystkich klas I 

gimnazyum, oraz na świadectwa. d 
Wiadomość Dzielna 40, m. 1 od k 

o 7 wieczorem, ulica Franclaz- )ta 82. Ufarty uprasza skl:adać 
sI~ można od 12 do 1 I od 6 [ przygotowuje do szkól. Przejal:d 

L!' 7--8. 1645 

Do sprzedania 2 motory nafto' 
we o sile 2 koni, jeden Ale· 

faks e.nglelski I dwa hanowerskie, 
Mlkolajewska 20· 4938-3--1 

Do sprzedania 10 taczek 1 jeden 
wózek. Wiadomość Wólczań 

ska 139 u stróża. 49404,-1 

ańska 11 mleszk. 56, ł937-3'1 w Admlnlstracyi .Rozwoju" pod 
l .. Micll'lk~. 4199-6-3 

pralnia zaraz do sprzedania.! 
Ulica Juliusza ]i 13. 4931'3'1! SKlep kolonlalno-d.ystqbucYJny 

. ! do sprzedania. WIdzowska. 193. 
poszukUję zarządzającego lntro · 4945-3-1 

gatornlą oraz chlopca do prak- S !tIep kolonialno dJs~l'ybucYJny, ykl. Cegielniana 57, wiadomość dobr:t:e prosperujący, do Spl'ZO-portyerll. 4.933-t dnnla z powodU śmiarcl wl:aścl-
potrzebna dobra cwirnerka. - I clełkI. Ul. Staro-Zarzewska 146. 

4.949-3.1 

u 

WladomoSć ul. Radwańska]69 i 
le8zkanla 6. 4934-1 i 

Sklep do sprzedania zaraz. Ul. Kucharka 1 młodsza. czyste-
Z dobrem I Śwladectwaml- po m 

Lrzebne. Benedykta 88, 49:?7'3"2 potrzebna nIania z śwladectwa- ( 
mi. Andrzeja 39 m· 11. zgla- ł 

ZIIĆ się od 1-3, 4.941-3-1 
potrzebny chJ:opll!C z kaucJ1\ 

~ J! agia! uiywany .taneucbo wy 
• VI tanio do sprzedania. Zgler- I 8 
ska 2Q. ~929-2-1 

M· leCliOal'nl1l z oblanaml zaraz l 
do sprzedania. Konstantynow-

ska nr. l 8. ~9ó8-a'1 l 

rb. 5. Biuro dzienników A. • . 
Gębaiskiego, Piotrkowska 21. 

4968-1 

Szkolna ]i 28. Wiadomość na 
miejscu. 49402-3-1 
Student Instytutu MiernIczego 

poszukUje korep. lub zajęcia 
w swoim fachu . Zawlad. plśm. 
ul. Ludwlld nr. U, W. Kolanow-
.kl. ł826-2-2 

-
Tapkar przyjmuje robotę DO-

wych l repor3Cyę starych me· 
bU w domach prywatnych, oraz 
zakłada flmnkl nie drogo. Bena · 
nedykta )i 10 w sklepie p, Bień· 
kowsklego. 4846 -5śps5-3 
U meblowane I bez mebll pokOje 

tanio poleca J. Wltuski, ulica 
'Vschodnia 57. 4889-3śp2 

Z powodu zmiany Interesu dWA 
wyborowe nowe magle do 

sprzedania. Konstantan tYDOWSka 
Xl 3. 4900-6-2 
Z dolny podmajstrzy murarsK! po · 

szukuje posady. UHc", Kon 
staotynowskll, ;Ił 74, m. 23, I. KlI· 
maszawskl. 49 \4-2-2 
Z araz do sprzedania sklep ga-

lanteryjny z powodu zmiany 
interesu. Wiadomość ul. Szkolna 
oM 8-16 I Mikolajewskr. JI\ 59 
w sklepie. 4936-3-1 2' eh ucznIów przyjmie zaklad 

blacharski Karola Rlihmana, 
ul. Piotrkowska 160. 4959-3--1 

Zaou19ione dokumenty. 

FranCiszka Pawlak zgub l.ta kar -
tę od paszportu, wydaną z fa-

bryki GampegiJ 4907-3-2 
zaginęła portmouama zplentęl1z· 

mi: ośm rubli I Jedna kop., 
kwit lombardOWY I kartA. od puz-
portu na imię Stanlsi.awy Pyda, 
wydana z fabryki 1<'. Kindermana 
Łasltawy znalazca raczy oddać: 
ul. Benedykta 27-20. 4939-1 
Z agin8,ł paszport na imię Józefa. 

Krawca, wydany z (,'mmy Ko-
cudta. 4.880-3-3 
Z aginąl kwit od blle~u WO;S&O-

l wego na Iml~ Romana Sochac · 

• ki&go, wydany z fabryki nD4-
brówka". 4878-3--3 
zaglnąt KWit 011 pllszpor~u na 

Imię WIktoryl Beldzlńfłklei, wy 
dany 2: fabryki S!lberste-Ina. 

.!382-8-3 

7 wiecz. 4182 

Z aglnęla karta od paS~pDl'tu n 
imię A'fnleszki Skonlecznc i 

wyd!lnl 7. tabl'. Wizb"r~a. 488 
ZaginąŁ weKsel na 100 rubli 

lVyst!\wlony ~rzez Piotra Krzy 
żllnowskiego. ualazcę uprasz d 
się o odnIesienie za wynagrodr;e 
niem nil Zlliers1cą li 5i. 4.9153 2 
Z aginęla KArta od lasz portu tl 

Imię Stanlsławll uli, wydnu. 
li 

l 
l z fa.brYkl .. Allart, Rousseau 

S-h. 4911-3-2 
Z nginąl: los warSI:!\Wili{ie) Jotery 

klasycznej za li 9587. Ostrze 
gam przed nabyciem Antoul Pa 
nier. 2920-1' 
Z aglnęla karta od PI\SGportu 

wydana z fabrjki Karg"n~w 
skiago na Imię Wladyslawy Fry 
ch el. 4946-3-
Z aglnęb karta od paszportu fi 

Imię Stanisławy Goźdzlewic z, 
wydana I fabrykI Karola Kro 
nlnga l Sold w KarolawIe. 

49i3-3-1 
o· 
y 

- 1 

z"glnąt paszport na imię Br 
nlshwa Kury. wydany z gmin 

Chojny. 4932-3 
Z aginęla karta od paB~port 

wydaulI. z fabryki Natann Ko 
u. 

pela na Imię Maryanny Gware k. 
l 4950-

z!lgluęła k:\rta od pasl:portu n 
imi'ł Stanisławy Kwiatus !ń 

sklej, wydana z fabryki K. Ho lf· 
rlchtera. 4952-3 - t 
Z aginąl paszport, wydany Z g 

Kaski, pow. blońsklego, gu 
rn. 
b . 
() 

I 
warszawskiej, na Imię A..ntonio6 
Stanislawo. Puchały . 4967 -3-

zagtn~ly dwa kwity od p&Sz 
portu Da Iml~ Jana i Stanlsl' a· 

y 
'1 

m. 

w& Majewskich, wydane z fabr 
ki Sta lbJera w ŁodzI. 4956'lj 
Z aginąl: paszport, wydany z g 

Majaczewice, powiatu sieradz 
kiego, !la Imię Peila ZelechoiV 
CIA· .965--3 

i 
-1 
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D~ l l , enenba um 
Chor. wewnętrznI} I d~!ecl. 

Choroby żołądv.a ki .ze . 
Wschod !Iia ". 

przyjm. od 8.,.-10 r. 3-6 o 01 
1699-12-1' 

Dr. Kaz., Srzn ow~~i 
ProTRKOWSKA 87, teleł. 15-5\). 

powrócił. 1691 .7 

Dr. G. WEiSSa 
OKULISTA.. 

mieszka obaenie na. 'vi. w.· .. 
dniej Na 72. obok Dziej lej . 

God1.lny przyjęć: 10-12 14· 6, 
W nIedzielo 10-1. 1743-1) I 

la~raniczn~ ~a~~nrt ' 
zaJ:atwia na mocy plenipotency 

D. Kru2man, ~na~:::'a 7. 
1695.,4 -1 

Są do sprzed/lufa PLACE IV Ru . I 

dZie, odpowiednie u letnie ~18sz
kania l domy budowlane~ razem 
obsl!&l'u 2,350 lokcl kwadr., przy 
Unll tra.mwajowej. 20 m. jaz4y • 
od Łodzi. Sprzedaż na dogodnycn ' 
warunkach od 300 rb. na ra~y, " 
100 rb. zaraz, a pozostale co rok , 
po 100 rb. WiadQmość: ulica '; 
Rżgowska Mt 15, A. Wallas. t 

2808-$-5 I r .. i":" 
Indzi pracyl 

aowośóm 

~ "Skóra 
an?ielska" 

trwała j pral{tyczna 
na ubrania męskie 

50 kop. lokie6. I 
Sklad Resztek: Piotrkow

ska M! 259, m~ 13. 
o 16S7-<i~1 ====- iW 

Willa murowana 
w ogrodzie do sprzedania. 
Radogoszcz-Julianów, Zgier
ska 1UI 158, róg Kazimierza. 
Wiadomość na miejscu. 

1689 9-1 

Agenci, 
lep,z tylko z praktyka, paroletntą 
1 świadectwllmi w facbu fry
zyerskin., proszeni 81\ o ~gto-
8zeuie się na, ul. Pllńską M 46, 
,.Commertla." - n. pensYę I pro
wizJę. 1703-3-1 

HENRYK KUPCZYK 
IIJkołajewaka M 12, 

poleca węgiel najlepszego gatun
ku I\la dOJllow,J.ch potrzep. Tamże 
fabryczny l piekarski po canach 
najumiarkowańszych. 2645-8-1 

Polecam Sz. PP. otworzonl!, War
szawską ,Ch~mlczn.~ PRALNIIli. 
PrzYlmllJę równlez bIeliznę bialą 
sztywną· Doprowadza się do etanu 
cClstsgo za pomąoą środków wf ' 
probowanych , nie niszczących bis 
lizny, «ze m zaoęzczljdzlI się ple 
ul14dze. L. Ol!rodowc1.yk. ul!~a 
Klloro!a li 14:. 1705-6-1 
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iVyinaez no. 

Ogród GEHLIGA 
ul. Zelazna ;Na 20. 

W czwartek, dnia 4-go sierpnia 1910 roku 

Strzelanie z łuków o kaczki 
na które Ila.jnprzejmiej zapraszają 

B~ziewiuz i Turbiński. 
Od godziny 4·ej konie przy tramwajach N $ - Cmentarze. 

Powrót zapewniony. 1693:--1 

__. II 

I 
Tow. A~~ RltlŹniMi~j8~ic~ W ROSJi I 

Warszawa, Krak. frtedm. 5, .. 
zawiadamia o otwarciu z dniem l -ym lipca r. b. 
pierwszej w kraju fabr.l'ki włosienia tapicerskiego. 

Sprzeda~ w kaidej lloś(}i. 26!t40'S I 
awa.1I 

Niniejszem podaje się do wiadomości, iż Zakład ś:usarako·
o 

meehanlozRl i "odoOi,gowy oru fabryka motorów i pomp 

A. MACIEJEWSKIEGO 
:z:ostal przeniesiony z ulicy CEGIELNIANEJ XII 50 na ulie~ 

.... MU(OLAJE;WSłlU\ Nt 20" ..... 1701'3 

Po długoletniej praktyce w r6żnych flilbrykach, otworzyUł.my 

ł:.ódź, Widzewska N2 128 
PQc1, f""J.r:ąlą: l66. 

Ł. POLACZEK i S-ka 
Zakład blacharsko-ślusarski 

woąoclą90.my, ogrzewania tal>ryczne l centralne, jak romniet robim1 
nowe i ręperajemy dramie do SaUaktor6w i do Kreitztreibmaszyo. . 
Poszukuje akt zdolnych i samodzielnych 

elektro-monterów 
ąll4 wysokiem wynagrpd~eIl.i&m. 

;Biuro teohniczna "DYNA.MO'" - ,D. Rubinai0in i B, 
Landau, inżynierowie, Zaw!\Q,llka 10. 1697~B-! 

2 Sale F abryozne po 32xJ3 ło'kei 
" lub 2 pokoje z kachnią, Remiza, Stajnia or(lZ d_ie dułe 
szopy - DŁUGI\. Nil 105 do wynaj~cia. od. 1"190 fa~dzierlliką 

Bliższe szczeg61y tamże I~sze pi~tro lab 'ił Kantorze lIlka 
JlIliqsza li 21, II K. Rohrer. 1667~$-,, ' 

I
, Puechodz"e Plotrkowsk\ " nie· : 

dzielę w nocy, zgubiłem portrei 
z ~O rp., jak równte. palllpal't, 
wydany l{ gminy Staw, pOW' ka . 

poleca li&kIElliQ, III ImlO JQJllf, tllll_W-
~łyt, bQtU311"01lllłt e-.erwllue IIklelJo i l'ÓŹU9 śwladelJtwa, "aska. 
I blde, ~achów_ę czerWOl\ą Wf ~nalą3.ea ~aczy odll.!ą$~ 2iA III" 

I prunatnĄ cemelltGlf~. l llrod~ 15 rh. lfj, NQW'& '( JQZ\l,( 
Obstalunki przyjmuje na do- ŁugoW~kl, 164~...,..a~3 

wolne ilości 

BRU_O $I!HLIG, RZADKA OKAZYA
o 

Piotricowska A05. 1709'10 DLA PIEKARZA III 

~At1f"~~" ~ łLlł'ł~~"I{1 ł. Jerl' n~~;:b<t;I:~I~rl~ ~;:::~~:}: U 1ł"1 idY "A W"łllt" ~ dubr~ę prosperuJącĄ plehrnrA 
. . i' z JIIlaml, egnsiUj\oa {I Jat, w ru -

wydane ze lit. Łódź ~ Fabryczna I Ilh~lwfm .ml,JS(lU, a calf~ lnwen
Naczatska, \.ll dniq 2"1gim Qradnia l tauzem. konHlm. fu,rgonom I po. 
1909 r. ~a ffi 4001.53 na wysłane o WQ~eltt. WI.~~IIl?~ŚC: Id lnpg,!i 
2 paczki towara wełnianego, sy .. I JiI 144, W plfJklUnl. 162Uł a 
gnowane 1\. B. lą3ó, l»agi 5 pad. j • 
14 ł. i 1\. B. 1837, wagi 5 pad. ' P t.-zabny 
20 ł.-B.. Berlin, 1669"":'3-t { lIa prowlnclQ p6.nik n. ko~ 

K
i i rzystny interes do Ilrządzenl,a mo· 
oncesyę I ~~~ej:IQC~~J~e~;ellf';C8z~U:~~~f::: , 

na szkol~ dwuklasową odstąpl~ ) proszę dozyc w adm "Rozwoju • . 
instytucyi oświatowej lab ~w().łe" ' pod adresąm: ,..8. W. 9\\". 16133 
cznej, jllbo też osobie poważnej. . 
Oferty. s~. "Szkoła" w I)llminl"'j W SZkDI~ prZJootoillIW"'I.IJ·. 1111"1'
strpcyl "n.ozwQjq", 1671-3-1 •. """ Ił ~ henna! J. Zawadzkie;, Pl0iJ~:.l!b 

Robotnicy r;k:i~Iń'Ji~~~~~ 
do fres, kłi!l i ~()hłlc m~SZYflY QWI'o razy lJllOą,-lowo - od godz. 
p,?szakiwani. Wii'ldomość: l1ilsza ł do 5 po południa. - Z.aplsy co' 
l'1~ 17, 111 kantorze fabryki. dziennie 04 godziny 3 el do ó-ej 

1675-3-1 po pohldn • 2M/i-:-Il·aa 



ROZWOJ. - Sroda, duła 8 sierpnia 1919 r. 7ł 175 

B~tUC IE TOWARZYSTWO I 
.~ 'JEM EGO K DYTU 

(1J Bnłutach pod 10Clq, uł. Z21erska 6ł, 
zlIlatwla następujące, ustawą przewidziane, operaćye bankowe: 

a) dyskontoje cdonkom Towarzystwa weksle handlowe; 
b) udziela członkom Towarzystwa pożyczki pod nstaw papie

rów procentowych publicznyebj 
c) uskutecznia kupno I sprzedaż papierów publicznych; 
d) Inkasuje weksle, wyloBowane papIery I kupony; &) wydaje 

przekazy na różne miejscowości Rosyl i zagranIcy; 
f) przyjmuje wkłady pieniężne od członków TowarzystwA I od 

osób obcy~h l placl od 4:% do 6010; 
g) asekuruje 6°/. rosyjskie pożyczki premIowe od amortyzacJI. 
Biuro ot"arte w dni powszodnle od 10 rano do 3 pp. 156łrH 

le #AC 

ŚWIATLOLECZNICZY i ROEN'rGENOWSKI GABINET 

II 
Specyalność: Choroby skórne, włosów, weneryczne i moczopłciowe. 

Krótka .Ni 4. 
Leczenie promil8n:iami Roenłgć&na, iwiatłem Fin •• na i kwarcow8m 

(choroby skóry i wypadanie włosów), prądami wysokiego oapięcia (świerzba, 
hemoroidy). - ElektlPolizQ (radykalne usuwanie szpecących wlosów). - Masaż 
wibra~yjn" i ~UI!eumatycznw podtug pl'ot Zabludowskiego (niemoc plciowa). -I 
Kaustyka (usuwanie brodawek). - Endu .. u cysło kopia (oświetlanie organów 
moczopłciowych). - IElektr:fczne świetBne kąpiele i gorąoe powietrze. 

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

Niniejszem podaję do wiadomości Sz . Publiczności, iż mój Dr. Leyberg ~ entr n ki- I 

Magazyn ubiorów męskich ~;~~\~j~;1~~~~~itt : c~boro'h IlphO' lł1 l· l·alB' ll~tnpl 
dnIa 25-go lIpca. r. b. przemeslOny zostal na ulicę ~~~zlole 1~w.!1t:kt~I~.przerllOl8i~~ i U lI~U W J Il UJ 

Pi-otrkowską .N1t 115. Dr. L. PRYBULSKI l bJłodzl przvul.PlołrkObJskleJftg86, teł.lł.'9. 
z powaianiem I 

CH RYSTYA N WUTKE ~~~~g~~E~~:~z~p~~?~:~i ~~~ Taksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. Konsultac7_ 
MOCE PŁCIOWE. I bez~łatnie. Wyrwanie zębaa 15 kOBl. Plomba 

2832, 6-4 Wlaściciel A. WUTKE. Ul. PołudnlowiI MI 2. ~5 II- S .I!. b 65 ,- P óblL. 
-~.;...;..-;;------------------ Prz)'jmuJt od godz. 8-1 r. I od 4-8 "., I e .... Op. z1I.UCznl'l ZIł Ull.ap. rzer aa 

J ĄT E K G 
· o ' panie od 6-6 po pol. 1(20-T- i replllr.Cl'e sxtucznJch zębów 50 kop. Przy rysIowIzna Dr. L. KLACZKI N klinice znajduje się speoy~lne. laboratoryu~ d~ wyrobu 

do sprzedania - odlegly o 3 wiorsty od miasteczka Zelowl, IZożon y KonstantYnDwska 11. sztucz?~Ch zębów. - PrzYJmuJą. tylko skonczem lekarze 
z ml'yna wodnego, 60 morgów ziemi ornej, 20 morgów dobrej Ząkl Syphllle. ek6 .. ne. wene ... , dentysCl. 5:ł6d93 
i 18 morgów lasu - wszystko w jednem miejscu, bardzo odpowie - choroby dr6g moozowych. 
dnie na ktnl. mieszkania, Wiadomość u wZaŚclclela na miejscu. Przyjm. od 8-1 rano I od 5-8 w., 

2620-10-9 dla , dam od 4-5. W nlodzlele i 
------------------------- święta tyl~o do 1 rano· 746·r 

D! l. Lipszyc ! Dr. S. Hanolaki 
~. Rohn, Zl-e'll-'D'skl- I- S!Y! I b~!;8!~~~0~~I~~~:O~m. • ma I Diihrssena - osiadl w Łodzi. 

Akuuer,l f ohoroby kobieoe. 
Wanzawa, Jerozolimska N! 117. .mleszka obecnle'Paaaż Maj era I 

róg Platrkowsklej , 
Adres telegrafie"ny .Rohnzlellńakł". Godz. przyjęcia: 9-101/, rano i od 

5-7 pp., w niedziele 11-1· 1218r 
. Po m .... pneomatyezne "Neptnn- do stndni wierconych 
Pomp, systemu Wortbingtona do wszelkich oelów 
Po ..... , elektryczne i transmisyj ue 

_ 2ebrobJe, Radiatory. 

Dr. med. 

Alall&lulr FABIAN 

choroby dzieci. J Rynek Bałucki Na 3 

Przyjmuje od 8-10 i od 4-6 pp, : powrócił 
WSCHODNIA. ),145. 294 : 2784 6 • 

"r LIGn (łfa'lrA!łł;~" I Specyaliat~ chO'rób skóry • łoi Il... ~rH~" \ nych, włosow, wenarycz-
powrócił. I nych i dróg moczowych 

Choroby kobieoe l akuszerya. Przyjmuję od godziny 8 - l·ej 
Roz •• dowake Ni 4. 1 w po}udnle i o~ 4 - 8 wieczorem; 

Telefouu 1066 1651 20 w nledl16le I swlęta od 9 - 2 
--------. - .... - w pot U9r 

Dr. Jan Cadarskl· l' Dla pań osobnA POCllOka.lnia· 
Dyrektor Zakładu leczn. "Chojny" D B R t 
przJJmuje codziennie w Łodzi od b. asyst. klin. nniwer. warsz. 1 r. . eJ, 

" Przedstawiciele: ł - 7 po południu. 
11-~ H·ORDLł.CZKA . i STAM'IROWSKI ul. Rzg~:~,,:y:U)~ (róg2~g~; Akul'~:;.!~~.cr:=:r:ceChi. l ulica Srednia 5. 
I Ch b . t przyj maj o do 10 r. 4,-6 po pol. I ZĘBY sztuczne od 75 k. 

( 
ŁÓDZ. 297-26-14. ort y nerwowe I wewat rzae. Ul. Cegielniana 9 m. <I. 2272 Plomby od 50 k. 

G OSG I 
na kauczuku, złocie-:- - . Dr. A. R L K Dr. Feliks Skusiewicz bez wyjc;cia korzenI. Plombowanie 

. ' Zmad StowarzyszenIa lIJzaJemneJ pomocy 
pracOllJnlkGm przem. -handl. 2ub. plotrkObJskieJ 
podaje do WJa4omoŚClI · pp ..... t.owarzyslonyeh, że" czwartek, dnia 4 
.tlerpD1a r. 1t- ił godzinie· S-eJ wieczorem odbędzie Si, w lokalu Sto
~(Płołrkow.ia 120) 

-/ ".. ladzwJCZajne Ogólne Zebranie, 
iP!&wollweu.:,",a""-S.16 Ustawy bel wzgltdu na Ilość obecnych. 
~. PORZĄDEK DZIENNY: 1» wybór pl'lewodnlcl~cego zebrania; 

2) rozpatrzeD'le opraeo"anego prze.z Zarl~d projek1.11 kasy po
żyezek l wsparć ' przy Stowarzyszeniu; 

3) wnloski członków. 
Upraalaj~ ze względu na ważno~ć spraw o łaskawI!, obecność, 

1593 pozostajemy z poważaniem ZARZĄD. 

złotem, srebrem, porcelaną. Wyj-
mles~ka obecnie Zaohollni .. 68 Choroby skórne i weneryczne mowanie zębów bez bólu • 

przy ul. Zlel0!lej. " And.-zeja 13. ; Prz~r6bka i reparacye na pocze .. 
Choroby aUry i W'OIOW (uluwlIIle Przyjmuje od od 4, - 8 po pol. l kama. l:ek.~dent. S. LlPOWSKlp 
włoeów szpecąoyoh za płmoc4 W niedziele i święta od g. 10-1, , Piotrkowska 92. 581r 
elektrłlizy), weDeryczne I dróg 110' 507-d I D 
ozowyob. Puyjmuje 8

1
/,-11

1
/ 2 r. r H Szu macher 

I 6-8 wlecz.; panie 5-6 wlecz. Dr Ed'.'ard UI-ttelstHedt I • • 

ro ~~e~!~~~ 1 święta od g~2~4-~ mie:zk& o/)'!le ~!LAJEWSK~ M 67 i cblrobJ :!:~!~n~.i akarna 

~ 8 H ~ I 
przyj. od 8-91

/ 2 r , I od 5-61
/ 2 pp , I przyjmuje od 8-101/, I od 6-8. 

r rnn an () sman Choroby W8wn~trznl I nerWBWI. Po. pot, panie od 5-6. W nle-
I U I II ~ . U29-r dZIele 1 święta od 8-1 r· 637r 

powrÓCll i przyjmuje O ł · 
zchorobamt żołądka i iezek g OSZenI9. 
od 8-91/, rano I od 3-0 po ol. • 

PRZEJAZD .Ni 6. 18ł9 ·3 Zarzlłd Drogi Zelaznej F abr.-Łódzkiej 

fi t kI 
Speoyalista cho .. 6b -lo-l podaje ~o wiadomości,. że niżej w:ymieni?ny b.agaż i rzeczy 

a as a 86w, 8kó .. n7c~ (piegi I prysz- zapommane lub zagubione w obrębie drogi, a rueodebrane do 
_ cze nl\ twarzy) i enQr,cz dnia l~go lipca 1910 roku, będ~ przerhowyw:ane na sta-

nych (.,philia) ! cyi Łódź-Fabryczna w ciągu 4-ch miesięcy od daty ogło-
Dr. S. SZIIT I I szenia, a następnie w razie nieoqebrania, na zasadzie §§ 40 

W Zakladzie B-klasowym Naukowym SREDNIA 'J-ł 2. i 90 Ustawy Ogóln~j Dr?g Ze]aznych Rosyjskich, będ~ 
• Leczenie elektryczllo~" l~ , masa- l sprzedane przez publIczną licytacyę: 

żeńskIm z programem B-klasowych . ż~m I k08matyczn~. I A. Bagaże ze stacyi: Armawir MI 317, Razwilna 
."' • PrzYJmuje od 8 do 2· e) po ol. Je 70 i 71; Tomaszów Na 4331, Taganasz Na 1006, Ostrolę-

męSkICh glmnazyow klasycznych, będZie I od 4 ~o 9 wlec/:. 469': ka :N2 4665, Tomaszów ~ 4376, Kielce 1(a 1662, Warszawa 

b" Ż k k l D J l '; · : N2 674 i 987, Kielce MI 1867, Piotrków .i\2 370, Kobryń XlI czynna w le ącym lO u SZ onym. r. e nIC l 1001, Warszawa ~HUI 534, 486, 889, 714 i 715. 

ft 
· - k ul. Andrzej 7 B. Rzeczy zagubione w obr~bie drogi żel Fa.bryczno· 

Zo a LlblSZOWS a ~:::::"I .k~rn., ł:: :: ŁÓdZ~)j: n~ st. ŁÓdź · Fabr.: pud elko z drobiazgami, kufer 
Godziny przrj~ć: a owle oJ g. dreWniany l parasol. 
9-11 r. I 6- po pol., anie k Ik kk ;: 

r ZQw~dzka l\.rn 37 ł-5 po poł" l d' 'elit 1 ś"lęta b) na st. Kolusz i: paraso a dams a biala, dams a 
ló'l5-li-1 QJ QJ J ~. 8-12 r. U63r bielizna, koszyk walizkowy i peleryna męska. 1639-3.3 >< l ________________________________ --__ ------~:---------- -------------------____________________________________ ~ 

Bedal>łor odpowiedzi&lny St. Lllpińaki. ' ,·.,,:,,·~'1! W łloczD.i vRoz o.ju'O, Przejazd J& S. ' Wydawca W. Czlli •• aki" 
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