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"GRAND HOTELH, Jutro, 31 sierpnia "GRAND HOTELu, dogodniejszej komunikacyi, mianowicie robotni· 

B E N E F I S St · ł N ł k· ków lcopalni mysIowiekiej, przybywających co-anI s am"s OWS lego dzień do pracy z Galicyi, byl dla uczestników 
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Powrócił z zagranicy 
Lek ••• Dent~.t. 

osobne zupelnie ulotne pisemka które roz- ; a~bo też jechala par~wcem lub galerą. do Wyso
rzucaja w setkach tysięcy egzemplarzy; w ten ; lc~ego B~'zegu, s~{ąd .~e~zcze pól JOl1zmy trzeba 
sposób zdobyto w ciągu ostatniego roku ; pIeszo pl.zez ląkl ~dązao. na ~ęzor '. 
przeszlo 20 000 lwbiet z których 260 stoi na ! Dale) następuJe OpiS ĆWlOzeń. l wogóle pro-

, czele organ'izacyj socYalistYCznych. ! gr~mu zabawy, poczem ,DziennIk Poznański" 
p. .. k' .. I konczy: 

Roman Hill 
mi eSik" oMenie: - --~ Isma U1etnIec le zazm.lczl:I.Ją. ze socya- Powró, bvl tak samo utrudniony J'alc rz 

PIOTłł. •• UA 126, .óg .a.rot 3028 10 lizm rozrost swój zawdzięcza w wielkiej czę- ." . J • ,p ,J' 
_'U~_ '. ~I" ____ ~~_____ ści ustawom wyjątkowym, pod których gro- , Ja~d. Pew,n~ lIczba. u~zestlllków,. zdor~la, ku ogol· 

D Aronson zą żyć musiał lat kill{a. Podnoszą się zatem I neJ r~d,oscI pod. okle~ pruskIch zandarmó~-
I I glosy, aby pomyśleć o innych środkach zwal- ! w obliczu pommka BI8m~rC~{a nt!. pogralllczu 

en y. a czania go, nie ustawami wyjątkowemi. Tym- I trzech ,mocarst~-przedost.ac Się przez Przemszę 
povvrócil. Piotrkowska. 101. czasem rząd jest jak gdyby bezradnym. W Pru- I p~ moscle koleJowy~ pomlę~zy Aust~yą a Pr~sa. 

------------------- sach ufa jedynie swej sile' chociaż antyso- ! mI. ?a.nda,rmerya l urzędOlcy celOl czuwalI w 
21316 

Socyalizm w Niemczech. 
Ze sprawozdania dzialalności socyalistów 

niemieckich, ogloszonego świeżo przez gIówny 
organ" Vorwarts", wynilta, że w ostatnich 
pifilCiu latach przybylo stronnietwu temu bUz
ko 450,000 członków, tak, że dzisiaj liczy 
720,000, w tem kobiet 82,000. Ciekawy jest 
przyrost w poszczególnych latach, zaznacza
jący sifil z roku na rok wielce poważnemi 
cyframi. I tak w r. 1906 do stronnictwa so
cyalno-demokratycznego zaliczalo się 384,327 
czlonków, w 1907 roku 530,466, w 1908 roku 
587,366, w 1909 r. 636,309, w 1910 r. 720,038; 
liczba kobiet wzrosła z 62,259 w roku 1909 
na 82,642 w r. 1910. 

Polska partya socyalistyczna, nie należą
ca do organizacyj niemieckiej, liczy 2,195 
cz10nków i to na Szlązku 1,578, w Westfalii . 
201, w Hamburgu 145, w Poznaniu 151, w Bre, j 
mie 69 i w Berlinie 51. Oprócz Górnego . 
Szlązka więc, socyalizm nie znalazł pośród 
ludu polskiego pod zaborem pruskim zwo
lenników. 

Agitacyę rozwija stronnictwo niezmiernie 
żywą· Odbyło w roku zeszłym 29,826 zebrań 
czlonków i 13,314 publicznych, rozrzuciło 
23,162,440 ulotnych pisemek i 2,545,811 bro
szur i kalendarzy. Dociera, gdzie tylko może, 
rozszerza swoje idee i werbuje zwolenników. 
Osta.tnie wybory uzupełniające dowiodly, że 
agitacya ta nie jest bezskuteczną. 

Stronnictwo urządzilo biuro agitaoyjne 
kobiece; rozsyla ono na wszystkie strony I 
referentki z wykladami, przez które dużo po- . 
zyskują czionków. W jednej tylko takiej 0- 1 
krężneJ podróży po Brandenburgii; zdobyła I 
agitatorka 1,400 nowych członków pośród 
kobiet, a takich podróży urządzilo biuro 41. r 
Oprócz takich wykładów, wydaj~ dla kobiet ' 

cyalistycznych ustaw wyJątlWWYCll niema, I Brzezlllle, .Ja.k z:vykle ~ takich razach. Powodu 
rząd używa Śfodltów, które są wodą na młyn ! do wkrocz601a ?le. bylo . . 
socyalistów. Niebezpieczeilstwo staje się zaś ! Data ,vskaz.uJe-21 b. m.-:-ze ten, z.lot soko
groźniejszem w obecnej chwili, gdy libera- j IÓW_ g~r~os~l~sklch pr:ypadl JednoezesDle z uro
lizm sklania się do sojuszu z socyalistami, I c.zy~toSC]amI w ~oznamłl. Sk~rzystał ~ tego Ber
aby tylko zdobyć sobie ponownie stanowisko, I hner, "T.agebJatt , by. n.adaw~c .ZIOtOWI charakter 
z którego zostal zepchnięty. j u~yslneJ. demon~~~a.oYI l zamIeŚCIł tal{ą denuneya-

Trudno przypuszczać, aby stronnictwa ! to ską wladomosc. , 
liberalne niemieckie mialy istotnie zamiar ! ,. "Demonstra?ya sokołów przecIW urocz~st~
przerzucenia się zupelnie ku skrajnej lewi- ! SClOm w Poz~anlU urządz?n.a zostar~ w Gal!Cyl, 
cy, bo przecież filarami ich są wielcy kapi- na g~an!cy prusk?-rosYJskI.eJ: ~ok.olI z okręg~,~ 
taliści i przemysIowcy, u których idee so- ! g.ramcznlch .ROSYI. Austryl l Nleml~c .zgromadzIlI 
cyalistyczne nie mogą znaleźć poparcia; za- I SlE} w nI~dZlelę W Jęzor~e. \V GahcYI.. ~andrat 
powiedź sojuszu jest raczej gróźbą wobec w KatOWIcach w ~orozu~llenlu z ~~'?wlcklem to
rządu, który liberalne stronnictwa pragną I warzy~t~em akcYJnem, Jako wlasclcle~em mostu 
postawić wobec alternatywy: albo powróce- ! dla pIeszych, p~olV.adzącego na gramcy trze C? 
nie im dawniejszych wplywów albo bez- I cesarstw do GalIcYl, kazał most ten zamknąc. 
względna opozycya. ' W tym ?elu ustawiono sześciu. wachmistrzów żan· 

da.rmeryl. Srodek ten wszakze chybil celu O ty
le. że sokoli poprostu podą.żyli kawałek dalej i 
przeszli przez most na Przemszy, pod Wysokim 
Brzegiem. Zlot sokołów górnoszląskich. 

Na dworcu w Mysłowj()ach zaaresztowano 
.Dziennik Poznauski· donosi: po południu handlarza Przymiszewskiego (?) z Kra
»Ósmy zlot okręgu VI sokolów polskich od- ! kowa, który ze skrzynką medali jagiellońskich 

był się w niedzielę, 21-go b. m., znów nie na I o,hcial jechać na wiel: Bolwlów do Jęzora. Po
szląskiej ziemi polskiej, lecz w poblizkiej gościn- j licya medale, przymocowane do wstążki bialo
nej Galicyi. czerwonej, skollfiskowala, by ie wręczyć proku

Gniazdo sokor6w w Szczakowej, znanej sta.- l ratoryi; handlarz wydany został władzom austryo
cyi pograniczuej, udzielilo gościnności, aby tuż kim". 
nad Przemszą, stanowiącą w tym zakątku ziemi 
polsl{iej granicę trzech mocarstw, w lasku, zwa· 
nym Jęzor:, sokoli szląscy mogli urząuzić swój ! 
doroczny zlot. ! 

Wizyta w Kórniku. 
Należące do okręgu szląskiego gniazda sta- I 

wily okolo 200 sokotów, w tej lic.zbie 110 ćwi- i W uzupełnieniu zamil1szczonej w .Stowie
czących, a pr{lcz tego 15 sokohc dostarczyło , wiadomo ści telegraficznej o zwiedzeniu przez na-
dzielne gniaz\)o zabrslcie. IItępCę trona lliamieckiego zamku w Kórniku 

Od rana jUi podą.żaly liczne grona publicz- . przytaczamy bliższe szczegóły, jakie znajdujemy 
noścj do MysIowic lub Brzezinki. w »!'Curyerze Warszawskim·, z zaznaczeniem, że 

Most na Przemszy, prywatna wlasność kato- odWIedziny t e nabierają znaczenia głównie z tego 
wickiej spółki akcyjnej, zbudowany przez nią dla powodu, iż W ostatnich czasach prasa halraty-
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ityczna wymieniała Kórnik jako jeden z pier· "Co się tyczy kwesty i polskiej, to J;lie po-
wllzJ.ch majątków, jakie mialy paść ofiarą wy- dzielam poglądów ani rZl}du rosJJsldego, ani 
wlaszczenia. Własciciel Kórnika, Władysław hr. Związku narodu rosYi9kiego. ani stronnictwa na-
Zamoyski, jako obookrajowieo nie ma. prawa mie- cyonalistycznego, do którego należę. I rząd, i 
szkać w zamku kórnickim i na hMr przyjazd wspomniane stronnictwa bronią obecnego poloże 
musi uzyskać pozwolenie władzy miejscowej. nia Polski. Ja zaś niejednokrotnie pisalem, i, 

W odwiedzinach zamku kórniokiego przez 7. rdzennej (etnograficznej) Polski powinniśmy zn 
uastępcę tronu, jak zaznacza "Kuryer Warsz.·, pelnie ustąpić i jednooześnie poprosić polakó ·~· 
zaczęto upatrywać zapowiedź pomyślnych dla. KÓr · aby opuścili rdzenną Rosyę. Pomiędzy narodaul 
nika zmian. Jedni spodziewają się, że hr. Za- Id6torycznymi powinien być dokonany uczci" y 
moyski otrzyma pozwolenie na stałe w swej ma- rozdział, likwidacya zabor6w z prawei i lewej 
jętności zamIeszkanie, drudzy uważają teraz Kór~ strony. Pragnąłbym widzieć Polskę zupelnie wol-
uik (okolo '0,000 mórg) za zabezpieczony przed ną od Rosyi, jak Rosyę -zupełnie wolną od Pol-
wywłaszczeniem. Czy jest w tych nadziejach nie- ski. Ta.1d rozdzial, czyniąc zadość i najwyższej 
co słuszności, przyszłość okaże. sprawiedliwości, odpowiada i największemu po-

Co do samych odwiedzin. korespondent "Kur. żytkowi obu narod6w. 
W arsz." pisze, że w niedzielę po południu przy- t Nie przeczę temu bynajmniej, że moiliwem 
był samochodem do Kórnika następca tronu jest zgodne współżycie dwóch plemion pod ie-
w towarzystwie dwóch swych młodszych braci. dnym dachem, lecz ta możliwość jest bardzo rzadka 
Książąt ubranych po cywilnemu nie poznano w zam · " przyrodzie i niema jej bezwarunkowo w naszych 
ku. Zarządca majątków kórnickich 1r. Celichow- stosunkach z Polską. Stuletnie przeszlo doświad-
ski, był nieobecny. Nieznajomych powitała żona czenie rosyjsko-polskiego ,. wspólnego" państwo 
jego, poczem dozorca zamlm oprowadzał ich po uczy, że to ostatnie, jak lcocie( chemiczny, po · 
wspaniałych komnatach zamkowych. Tymczasem winno mieó ruoc stali, aby nie pęknąć wskutek 
zawiadomiono dr. Celich ow1>kiego telefonicznię o burzliwego procesu-przetrawiania jednej narodo-
niespodziewanej wizycie. Z sąsiedniego Dzie- wości przez drugI!:. To przetra wia.nie nie daje 
ćmorowa przybył natychmiast, lecz zastal już żarlnych dobrych skutków, natomiast rozwija się 
książąt wsiadających do samochodu. Zapraszał nienawiść psychopatyczna, dochodząca do wężo-
ich do zwiedzenia parku i biblioteki, ogl·aniczony wej, często wallenrodycznej zdrady. Przeczy taj-
jednak czas książąt, II tóry ch obeoności wymagały cie" katechizm polski", tajny polityczny testa-

rządzenie natówlli z zebrauiami pubJicznemi i na
kazala wyklady w j~zylcu niemiickim. Najwyższy 
sąd adllliaistracyjny tej argumentacyi nie uznal za 
stnszną· 

Wylc9.zało się, coprawda, oświadcza sąd, że 
l i rą wyborze wykładów, urzlj.dzanJoh s~araniem 
Towarzystwa, o ile one dotyczyly temat6w z hi
sLoryi i literatury, uwzglt}dniano jednostronnie hi
sloryę polską i literaturę polską. Dlatego nie mo , 
żna odrzucać wniosku, że wyklady te, wyglasza. 
116 przed sluchaczami, zrożonymi wyłącznie z po
laków, mogłyby tematem swym podnieść polskie 
uświa.domienie narodowe i poglębić przeciwień~two 
wobec niemozy:tny. 

Natomiast nie można bylo dowieść, że Towa-
, rzystwo korzystało z wykładów tych, aby w ja
kiejbądź formie, przekraczając granice nauczania 
i rozry w Id, przechOdzić bezpośrednio na pole po
lityki, oraz, że specyalnie wykladający roztrząsa.li 
w związku ze swymi tematami aktualne kwestya 
"4olityczne, lub też l'gólnie robili propa.gandę na 
!'zecz idei wielkopolskiej. 

Wobec tego brak dostateoznego powodu do 
przypuszczenia, jakoby wykla.dy omawiać mialy 
kwestye inne, a nie kwestye naukowe dla roz
rywki i nauld sruchaczy. Z tej przyczyny zakaz 
utywania języka polskiego zostal wydany nie
słusznie. 

Z dzielnic polskich . . uroczystości dworslde w Poznaniu, nie pozwoJil ment patryotów polskich. wykryty po powstania 
im na dłuższy pobyt w K6rnilm. Podziękowaws.zy , polskiem, przeczytajcie instrukcyę ,.związku wal
z wyszukaną grzecznością za dQznaną uprzejmoso , ,: ki czynnej", znajdują.cego si~ obecnie w Kra-
książęta odjechali do Poznania. kowie.. . . ... ', Z KRAKOW A. Prezejit~m zarządu głównego 

------ PrzekOnn?lC Się,. ze ~lY.ną )at~ l dZle8lątk~ ,.Straży Polskiej" wybrany :został na dalszą ka. ! l~t, a ~e~omc~na menawlŚc polako~ do ROllyl • dencyę p. K. Bartoszewicz, wiceprezesami zaś pp. 

I
me zmniejsza SIę· I teraz tak 8a~o, .J~k 50. lub K. Dębicki i K. Lubecki. 
100 lat temu, polacy - przynajmnIej mYSląCa ! .. 

I politycznie ich część _ przesil!knięoj są nietylko ZE LWOWA.. Pod zarzu\em izplegosiwa ~?J' 

Zamach na lotników francuskich. 

Lotnik Legagneux, który w "Circult da l'est" 
nie mógł dolecieć do Paryża w ostatnim etapie 
z AmieliS i musiał zatrzymać się VI Creil, stwier
ozil, że motor Jego nosil sIady dziwnych jakichś u· 
szkodzeń, że oliwa, l{tórej używał do smarowania, 
ma zapach odrębny. 

, uienawlścią, lecz n:l]obludnlejszą, wiarołomną zlo- l skowe~o. a~eszto,wano w Karo.zyAc~ na. Buko~lDle: 
ścia. Nieohaj sobie pan Babiański nazywa tą j WlodZlmlet za Szczerbalc.owsklego. l WI~d~lmlerza 
zlość "miłością" - oczywiŚCie, miesza on wyra- . Babiaka, którzy podawali się za mle.szkanoow Lwo· 
zy rosyjskie, - lecz dla poznania prawdziwych l w~, tymczasem wc~le !lie są znan~. W~góle z~-
uczuć pol kich do Rosyi należy ozyta,ó nie pana wlle Ich tłomaczenie. Sl~ co ?O zWledzama 01toll.C 

Lotnik Cammerman, oficer, mial również u· 
ZjÓ tej oliwy, ale ostateoznie wziął lUną. - i do
leclal bez szwanku do Issy·les Moulineu1JI:· 

Inaczej Jego l<olega, pornczIllk Aquav,va, któ
ry, używszy tajemniozej oliwy, musi at wrócić do 
Amiens zaledwie po wyl"llszeuiu w drogę - i tu 
stwierdzil, że motor jego jest w niepOjęty sposób 
Ilsz1<odzony. 

Był to więc formalny zamach na życie awia
torów, którym motory mogły przecież odmówić na 
gle poslusteństwa w locie, na wysol,ości kil k uset 
metrów, powodując ulladek lotDlków i śmierć na
~ychmiastową· 

Do oliwy, ja.k się okazuje, ktoś domieszał 
kwasu siarczanego, który przegryzl delikatne 
ścianld motoru w wielu miejscach. 

Zamach ten wywolał wielIrą sensacyę we 
Francyi. Na śla:i sprawców nie natrafiono, ale po
dobno widziano, jak w Amiens ktoś skradał się I 
VI nocy do baraków z latawoaml. Podejrzaną I 
się też wydaje gotowość jakiegoś nieznanego kup- II 
ca, który w zamęcie przed wyjazdem lotników 
ofiarowal im bańki oliwy, nie żądając za nie ple- I 
ni~dzy, tylko prostych podpisów. 

Kim był ów zbrodniarz? .Matin· gubi się w 
domysłach. Naznacza 5,000 franków nagrody za ' 
wykrycie sIlrawców zamachu. ! 

Wobeo nienawistnego tonu prasy niemieckiej, ' 
którą klują w oczy tryumfy lotnictwa francuskie
go, wobec mnóstwa szpiegów niemieokir.h, snują
cyoh się po FranCJi, wobec groźby strzelania do 
aeroplanów francuslticb, skoroby te przekroozyły 
granicę lotaryńską, wisi" powietrzu myśl, którą 
zaledwie si~ osmielają w Paryżu przypuścić
zemsty niemiecldej, chęci przeszkodzenia, aby Fran· 
cya otrzymała czwarty rodzaj broni - chęci ob
niżenia "Clrcuit de l'eSL" przez I{atastrofę w je
go końcowym etapie. 

Babiańskiego, pobierającego emeryturę ze skarbu pogranlczu~ch .obudzIly pod~Jrz~nie ~andarmeryl, 
rosyjskiegu i pensYę poselską, _ lecz wsp6lcze. odesłano WIęO .lCh do. CZernlOW!o .. 
snych publicystów polshioh, w rodzaj. pp. Stu. - W Ga.nlsz~zowle ~o~ L1Sk\~m, gOilpodarz 
dnioldego, Bylskiego (?), Skarzyńskiego i ~. p. E~I~sz Pasraw~kl, poltl~C1W!ZY Się z .Ka.tarzyną 

Nie zgodę z Rosyą i nie braterstwo _ oui CICIO, z którą zy1 .na WIarę, zabll ją szcza.PIl 
głoszą przymierze z Niemcami i Węg:ami dla drzewa, poczem sam się po\Viesił. 
ostatecznego pogrc~u Rosyi i rozdzielenia jej na Z POZNANIA. Cesarzowa wyjeżdżała w to-
części skladowe. Ze wymienieni publicyści są warzystwie żony prezesa komisyi kolonizacyjnej 
szozersi od pana Babiań,kiego, dowodzi tego fakt, do znanej wśi kolonizacyjnej Golęczowa, owej 
że mieszkają za granicą i nie pobierają emery- "wsi od parady", do której zawożą w8z1stloch 
tury ze skarbu rosyjskiego, ani pensyi poselskiej. gości niemieckich z zachodu, mających się prze-
Myślę. że Rosya nic na tern nie straciłaby, gdy . konać o ,.kulturalnym~ wpływie i znaczeniu lto· 
by wyłączyła ze swego skladu to male plemię, lonistów na naszych "dzikich kresach". 
przesiąknIęte do nas dziedziczną nienawiścią. Cesarz w tymże czasie sluchał wykładu pre-

l'ożytku z Polski nie mamy najlllnlejszego, zesa komisyi o dotychczasowej dzlalalności kolo-
niebezpiecteilstwo zaś ogromne, niehczpieczeństwo nlzacYJnej. 
~any, która w żaden sposób nia może się zabli- T - Wedlug" Vorwal'ts" miał się były mini-
znlo". ster fiuansów Rheiouaben wyra.zić po obiedzie 

ZASADNICZY WYROK. 

"Kuryer Poznański M oglosil dosłowny tekst 
wyroku, wydanego przez nnj wyższy sąd admini
stracyjny w Berlinie w procesie, wytoclonym przez 
b. posIa, adwokata B. Chrzanowslliego, naczalne
mu prezesowi po~nańskiemu, z powodu oiezgod
nego z prawem o zebraniach zakazu urządzenia 
wykładów ludowych POlSKich na tematy histo
ryczne i literackie. Władze policyjne poznańskie 
uznaIy wyklady publiczne jako zebrania. publicz -
ne i zakazały ich ul'ządzenia. o ile nie będą od
bywały się w języku niemieckim. 

Prezes naczelny zakaz ten zatwierdzit, a. na
stępstwem teg'o byl proces przed naj wyższym try
bunalem administracyjnym, który rozstrzygnął, że 
zakaz nie zgadza się z przepisami ustawy. Towa-

galowym na zaml<D, że "żart w Poznaniu koszto
wal go 35 milion6w~. 

- Pierwsza prośba, jaką przedłożono na. 

I 
nowym zamku podczas pybytu cesarza niemieckie-
go " Poznania, pochodzi z Żerltowa. i jest bar

~ dzo znamienna. Oto wszyscy kupcy i przemy
T słowcy ?erkowscy proszą w niej O zniesieuie 
, rozporządzenia p07:D1tńskiej dyrekcyi kolejowej, 
: że n&~wa stacYI Zerkowa. ma z dniem l wrze

śnia. zostać zmil!uiona. ua. nEichenried ". 
- Przed poznańs!<!\ izbą karną toczy' się 

proces przeciwko pp. Józefowi ClIociszewskiemu 
z Gniezna i księgarzowi Wilakowi z Poznania o 
przestępsLWO prasowe. Przest~pstwa dopatrzono 
się w umieszczeniu wier.za .Ojczyzno nasza" 
(hr. Aleksand ra Fredry) w "Kalendarzu pozaań

Aie może to są fantastyczne przypuszczenia .• 

P. Mieńszikow O kwestyi polskiej . 

• rzystwo wykład6w ludowych imieuia. Mickiewioza 
w Poznaniu uzyskało więc możność wykonania 
swego programu i ul'ządzalJia wyk1adów poucza

. jących talcże z histuryl i literatury polskiej, w ję
zyku polskim. 

'sltlm", l<tóry z tego powodu uległ swego CZllSU 
konfIskacie. Ostatnia zwrotka tego wiersza jest 
wedle zdania sądu gnieźnień31dego karygodn~, 
ponieważ Jest tam mowa. o pałaszach i obronie 
ojczyzny al do ostatniego pOlal<&. 

Prokurator wniósł o ukaranie p. Chociszew
sldeg0 400 murkami ze wzglęLlu na jego poprzednie 
lrary I uznal, że treść wiersza Jt"st karygodna, a 
dla p. Wilaka wniósł o 60 marek kary. Sąd 
skazal Cllociszewsklego na 100 marek kary, a 
Wilaka na 20 marek_ Odpowiadając DłL "List otwarty· p. Babiań 

skiego, zamieszczony przed kilku dniami w "Rie
cz~" (patr:t ~a 37;$ "Słowa"), ]l Mieńszikow kre
śli w gazecie .Nowoje Wrelllia" następujące 
ccredo) w kwesty i polskiej: 

W motywach, przytoczonych na. uzasadnienie 
zakazu przez władza )lollcYjne, zaznaczono, że ce
lem tych wylllldów jest podniosienie polskiego 
uświatlomienia narodowego, a następstwem ich : 
może być pogłębienie przeciwiellstw wobec niem- l 
oZIi1ny. Z tych wzgl~dow polioya stawila. ich u- ' 
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· ryuszem parafii Pabianice mianowany zostal ks. I (m) WJbory. 23 obywateli z No\vych Balut 
I Kazimierz Bus:!, dotychczasowy wikaryusz parafIi zaciągnęlo poiyczl(ę na swoje domy w 'rowarzy . 
I Drużbice. ' stwie kredytowem m. Piotrl,owa w sum:e ogólnej (Koregp. wł. "Rozwoju"). 

K O REB P ON DENCY A. 

I 
WHcarysz parafii BiaIa, powiatu rawskiego, 236,000 rubli. skutkiem czego, na podstawie 72 

Ciechocinek, w sierpniu. ks. Witold Tyblewski przenieaiony zostal na ta- art. ustawy Towarzystwa, przysluguie Hn prawo 
I ' '. kież stanowisIw do parafii Brzeziny, a wikarvusz ' udziału na ogólnem zebraniu przez delegat,ów. Tegoroczny sazon ciec lOcinslti nil} na.leży do J 28' I. t P' t . 

' I, d" d h l' z Brzezin, ks. Bronislaw Kaozorowski, mianowa· j Wczoraj sierpma przyuy z 10 l',WII'tl 
naJuarzlt'Juanv c. ' 1- kk 'tt d NI" 

J I ny zostal wikarvuszem parafii lIszczonów, po- CZ10ne oml e u na zorczego p. a {omeczny I Niepewna aura odstrasza wielu żądnych świe J r d db l' b 
! wiatu błońskiego. ~ pod jego prezy enoyą o y y Się wy ory, 

żego powietrza mieszczuchów od wyjazdu na le t Na asesorów zaproszeni byli J. Makiewicz i 
tniska. To też w roku bieżąoym także i Ciecho (x) Znamienny protest, z podpisem: «Grono ; T. Skrzyński. 
cinek przytula w swych "murach" tylko taldch robotników sooyalistów, a nie szowinistów' na- ', Na delegatów wybrano p, p. T. Skrzyńskiego 
gości, kt6rzy dla poratowania zdrowia zmuszen i c1eslano nam przeciwko plugawemu artykułowi, i W. Krarumera, a na następcę I. Zytenfti lda. 
są do rozstania si~ czasowego z wygodami stałego napastującemu jednego z młodszych członków tu- (x) Osobiste, Starszy budowniczy mia~ta , in-
swego mieszkania. tejszego duc~owieństwa. . ". : żynier p. Franciszek Chełmiński, powróci! z ur -

Wbrew tradycyi, llajbardziej ożywiony jest AutoroWle protestu zaznaczają wyrazIscle , lopu 
sezon obecny 1 - trzeci, podczas, gdy lat poprze- swoją obojętność na sprawy, poruszone w owym I . 
dnich palmę pierwszeństwa dzierżył sezon drugi; artylmle, ]{tóry tak smutnI} zdobyI sobie slawę; - (f) D;yrel{tor kursów muzycznych pan 
w parku na deptaku, w kawiarniach, spotyka się natomiast oświadczają: A. Grudzinski powróci! z wywczasów letnicl\. 
tłumy, w }{tórycb, zresztą., obyczaj i I'rof11 sar "Nauczeni doświadczeniem na wlasnei sk6- (-) Wily paszportowe. Przy obecnym powro 
macki bardzo podrzędną odgrywa rolę ... Ijakkol- rze, uciekamy od klotni bądź to religijuej, bądź cie kuracyuszów z zagranicy zwraca uwagę fakt. 
wiek bywalcy twierdzą, że nie pamiętają tak po,. partyjnej; nie chcemy się prześladować, bo wszys· ! że prawie w każdym poci~gu znajdzie się jedna 
myślnego trzeciego sezonu, to jednak nie pokl'Y· cy robotnicy wszelkich przekonań i wierzeń je- lub więcej osób z pośród cudzoziemców. które wIa-
je on strat, jakie spowodowały sezony ubiegłe. dnakowo cierpimy-o dza żandarmeryjna zatrzymuje, ponieważ na pa-

Niezbyt liczny zjazd letników odbil się ujem- Dopominają się o inne tematy do uświada- szpol'cie nie mają wIzy. 
nie przedewszystkiem na ruchu w rozmaitych im miania robotnil{ów, a nie "zohydzanie duchowień· ! Isnieje przepis, że obcokrajowiec, gdy po wy-
prezach rozrywkowych, które,licząc na powodze stwa". ,. jeźd~ie stąd powra~a, powinien pas~port swój. prz~d . 
nie podczas lata, rozbijają w Ciechocinku swe na- Wysoce godne uwagi jest zakończenie: stawic w konsulaCIe generalnym I uzyskac WłZę. 
mioty. Smutne twarze przedsiębiorców świadczą "My lepiej wiemy, gdzie jest więcei samo- Jeśli tego nie uczyni, nie przepuszczą go przez 
dowodnie o l{ryzysie ich ldeszeni, a słońce, jak- l bójstw, złodziei , mordercó\v i innych zbrodnia- granicę. Wtedy musi wracać: na. granicy austry-
by się uwzięto: wciąż kl'yje swe jasne oblicze za ! rz,!= czy tam, gdzie wierzą w Boga, czy tam, I acltiej - do Lwowa lub Wiednia, na pruskiej 
chmurami, czasem tylko, rzadko - rzadko rzu i gdzie brak wiary." ! - do Wrocławia lub Torunia, a z Mławy - do 
cając ironiczne spojrzenie na padół lez i nędzy, I "Surowa nagana i potępienie należy się za ! Gdańslla. 
by si~ wkrótce znowu, na. dlużej Jeszcze, schowac I sianie waśni i niezgody wśród robotników i bez ! Często zdarza się, że rodzina zabiera z sobą 
w oponę mgiet I tego niezgoclnych i nieuświadomionych dosLatecz- , z krajU do "ód guwernantkę ozy bonę cudzoziem ' 

Ogólna apatya cechuje tegoro~zDy Żj wot cie- l nie." ! k~. Nie wiedząc o powyższym przepisie, nie za~ 
chociński. Nawet teatr, który posiada tu świetną I "W cale nie chcemy czytywać podobnych wizuje się paszportu cudzoziemki i oto na granicy 
lradycyę kasową, walczyć musi z obojętnością o .. I brudów!" I rod~inę przepu~zczają, a guwernantce każą wra-
gólu; wyprzedana widownia - to rzadkoś6 ogrom- Wyrażają też zdziwienie, że można bylo bru- cać się po wizę. 
na, chyba żu znajdzie się z1otodajne źródlo, w I dy te podawać za 'prawdziwą perlę' publicys- l Ponieważ, jak wyżej zaznaczamy, wiele osób 
postaci jakiejś bardzo SWOjskiej i bardzo efektow' l tyczną. j pada ofiarą nieznajomości tego przepisu, przeto 
naj sztuki. Rzeczy",iście na dobro publiczności I (h) Brak szkół, Komisye szl{ół elementarnych I przypominamy go obecnie-na czasie. 
ciechocińskiij zapisać trzeba, że nie zaehwyoa ~ię l w Łodzi ~na1azly się obecnie w nielada kIopocie, ! (h) Dalle statystyczne. Magistrat ł6dzki zbie
wylącznie operetkI}, ale potrafi poprzeć równIeż l' Od rana do zamknięcia biur przychodzą setki i ra dane statystyczne o istniej~eych w Łodzi za-
8ztullę o wybitnie narodowym charakterze. maŁek i ojców z dziatwą, domagając się dla niej I kladach rzemieślniczych, ieb produkcyi, ilości 

Do nich należały wystawione przez T:owo p. I miejsca w szkole. Wszędzie przepelnienie l w I majstrów cechowyoh, czeladników i uczni. Da
Czarneckiego dziela: .Pa.n Tadeusz" przeróbka z i każdej szkole nauczyciel odpowiada, "nio ma ' ne powyższe zbierane są w przybliżeniu, gdyż 
poematu Mickiewicza i czteroaktowa sztuka. bi~ miejsca," Kodzico więc nie m0 cil}C dziecka. umieś · ' poza majstrami ceohowymi, którzy podlegają pew
storyczn& St. Ląpińskiego, redaktora aRozwojn" ci6 w szkole elementarnej miej3kiej. zwracają się ! nej kontroli 'tV urzędach starszych zgromadzeń, 
p. t. "Nad Pilicą" ("KaliZtelanlta"). do komisyi szkolnej, by dala. miejsce do nauki ! istnieje w Łodzi bodaj czy nie dwakroć więcaj 

Sztuka ta porusza drogie sercu każdego po- dla ich dzieci. Analfabeci, odczu wająo brak nau- ł warsztató\v rzemieślniczych, nia należących do 
lalta wspomnienia. Id, pragnęl \by dzieci swoje uchronić od upoko- i cechów. Naprzyklad majstrów piekarskich cecho-

Zainteresowanie publiczności, wzrasta,jące w korzen;a i ciemnoty. Wolają oni o szlcoly grosem wych wykazano 75, w Łodzi zas egzystuje okolo 
miarę rozwoju akcyi, - przechodzi. w entuzyazm, doniosłym, niemal żywiołowym, Na 28 szkór ele- 300 piekarń. Cech wykazał produkcyę na 1,400,000 
gdy na scenie zjawia się" otoczeDlU sztabuswo· mentarnych kasn miejska asygnuje 15133 rb. rub., w rzeczywistości jest ona o wlele wyższą i 
jego książę J6zef Poniatowski, a ulani przyśpie Koszt zaś utrzymania Lych szMl wynosi przeszro obliczyó ją można najmniej na 3 miliony rubli 
wują piosenki, które duszę polskI} dziwnym Jakimś 100,000 rb. Hóżnicę pokrywają mieszkańoy ze roczllle. Przypuścimy, że bżdy mieszkaniec zjada 
dreszczem przejmują. skladek. Magistrat ze swej strony od lat wielu : dziennie za 2 kop. pieczywa, otrzymamy już sumi 

Kiedy już mowa o teatrze, wspomnieć muszę nie poprawił wal'Unków szkolnych miasta, cią.gle l 2,920,000 rub. 
O wybi~niejsz~ch je~o ,silaoh. .w. kOlUe~yi prym stoi na }ednym. pozi?mie. ,~ódź bezwarunkowo ! (h) 25 lat. Wczoraj w II oddziale straży 0-

trzym~Ją pan.le:. Zbl~owska" WWlUrska l Sols~a? potrzebUje conaJmnleJ c~oclaz 100.szkór etemen- 1 gniowej ochotniczej, po ćwi czeniach, szeregowco
panowIe: ~aIJcl{l, KhmontowlCZ, Wzorczykowsln I tarnych, by wsz~stka dZI~tlVa w, Wleku. szkolny~ i wi tej straży Robertowi Klrateinowi wręczono 
KUlakowskI. mogla .kor~y~tac z nauki. P~slada. zas zaled~Ie \ żeton zloLy l zlożono życ~euia. za 25 letnią jego 

Jerzy Plewińslci. 1/, częśc te) liczby. Dla t~go /3 dZla~wy w WIe · f praoę w stl'aiy. 
------------------- ~u .szk~ln~m, pozostawlo~eJ sa~eJ sobIe, damora ; (a) Karygodny figiel. Wczoraj wieczorem 

KALENDARZYK TERIINOWY_ llzl1je Się l wyrasta w CiemnOCIe. , , l niewykryty sprawca polożyl na torze tramw.a.-
IMIONA. SŁOWIAłlSKIE. D:/: l ś Szczęsnego. 

t r o Swlętoslawa. 

J u _ (b) Z przemysłn. W d. 30 wrzesom r. b .. o i JÓw zgierslcich w pobliżu Radogoszcza dużych 
godz. 4 po po.lud.ulu w lo~alu własnym ~ Pabla- ! rozmiarów lramień. Gdyby nie przytomność mo
nicach odbędZIe Sl~ ze.brame akcyonaryuszow Tow. ! torowego, który zauważyl kamień i IV porę zatrzy
altc. przemysIu ~hemlcznego. . .. l maI wagony idą.ce szybko z góry, nie obeszłoby 

ZEBRANIA. J u t r o (w lokalu, Piotrkowska 100) fi 
godz. ó po pol., zebranIe cdonków Zgrom. tkaczy. 

KONCERT. D z I ś I codziennie (w ogrodzie Grand
Hotelu) koncert orkiestry włościańskiej Namysłowskiego. 
Poczl\tek o godz. 8 wieczorem, 

- J u t r o benefis skrzypka-wirtuoza orkiestry wło
śOlańskieJ, p. Stanisława NamysłOWSkiego. Pocz~tek o 
godz. 8 wieczorem. 

WI1\DOtlOŚCI KOŚCIELNE. 

Odpust W I.asiewnikaoh. W nadchodzą.cą nie
dzielę dnia 4 września r. b. w Łagiewnikach w 
kościele O. O. Franciszkanów odlJędzie uroczys
ty OdpUit. jako w dzień Pocieszenia Matki Bożej. 

Kaza.nia wygloszone.b~dą na sumie I na niesz
porach. 

-:-

(b) Zmiany w duohowleństwie. Dotychcza
sowy wikar usz parafii Pabiauice, ks. Ed ward 
Goc, miauowany zostal nadetatowpll wikaryuszem 
parafii KOIloj>iska. pow. CZI}SLOchowskiegoj wika· 

Porządek dZienny zebrania ob~JmuJe: rozpa.t~ Się bez wypadku. 
rzenie i zatwierdzenie sp.rawo.zdanla z. operacy~ Tego rod~aju karygodne figle na linii tram-
w roku 1909/10 oraz bud~etu I planu. dZlal~ln?ścl wajów zgierskich zdarzają się dosyć często i 
n~ L b:), wybor~ czl.onkow zar~ądu l kO~ISyl re· sprawcom ich uchodzi to zawsze bezkarnie. 
wIzyjnej oraz WllIOskl uczestUlkow zebrama. (a) Pożar w tramwaju. Wczoraj o godzinie 

tł/ł Ze sf~r prz9mysłowJo.h. Zamlesz~aly na 6 po poludlliu, wskutek spalenia się bezpiecznika 
zamku Gutenblechel '!' AUSt:YI, baro~, EmIl He?- l wynikI pożar w tramwaju 112 7. Ogień. bardzo 
leI' były przemys~owlec tut~Jszy, wmos~ podame I pr'}dko stCumiono, lecz wskutek tego wypadku 
do gub~rnatora pIOtrkowskiego o zwolmellle go z I ruch tramwajowy byZ w ciągu pór gOdZllly wstrzy· 
poddaństwa l'osYJslliego. ! many. 

(b) Ze stowarzyszen~a majstr~w. fabrYO~Dych, ) (8.) Bomba~ Wczoraj o godz. 10 rano, na pu-
W sobot(} dnia 3 wrześnIa o godzlllle 8 WIeczo- t stym placu przy ul. Łowickiej NIl 3, pewien fur

j rem w lokalu stowarzyijzeula ~aJst,r61V .fu~rycz- , man znalazł okrągły przeLlmiot metalowy, kt6ry 
t nych Nowy Rynek n 6, odbędZie Się mleSlęozne i wydal mu się podejrzanym; zawiadomil () tem stóJ~ 

posiedzeUl6 zarządu. I kowego znajdującego się na. najbliższym postemn-
(b) Upadło&ó. PioLrko wski sąd okręgo wy : ku, a t~n uoniós! komisarzowi V c yrkulu policyj-

oglosiI upadłosc firmy łódzkiej "L. 1\1. Beder". nego. 
Kuratorem upadlości mianowany zosLaŁ adwokat Przybyty na miej sce komisarz orzeid, iż jest 
przysięgly Rudolf Planer. to bomba, lecz nie kazał Jej ruszać, I przyzwal 

~f) Departament Iekars]u wydal rozporządze ~Ojsl~o, które otoc~ylo ulicę Łowick~ i kilka są' 
nie, mocą którego uo fabrykacyi wód O\l'ocowycu sH~dmc~. Po~zynaJąc od godz. 11 ~'an.o do ~ po 
i sodowej wolno używać zwyl(tej przegotowanej polu~Dl~ pollcya dokonała tam rewl~YJ ,w, klIk,u-
wody; do fabry l.acyl zaś w6d mineralnych użyta ~zleslęclU domach l are,ztow.ala lolkauasole osob, 
woda bezwarunkowo powinna być dystylowana. Jednaltże nlc podeJrzauego nie wykryta. 
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\ I ezwany ofieer artyleryi zadecydował, że splonęly wraz ze wszystkiemi wspomnianemi bu· a kupcem hurtownildem stoi pośrednik brygadzi-
zUl.llei:.ion} przedmiot jest ładunkiem armatnim, I dynkamt , sta, który bierze robotę od kupca a wydaje ją 
uaładowanym jakąś silną masą wybuchową. ! Na. ra.tunek pl'aybyl I oddział straży ognio- r-obotnikowi. Brygadziści ci mogą podwyższyć 

Dziś rano z wszelkiami ostrożnościami ladu- s waj ochotniczej w ch wi Ii, gdy już oała zagroda ' place robotnikom, o ile im podwyższą cenę lm-
Ilek zaniesiono do lasu konstantynowskiego i wy- ; przedstawiała stosy dogorywaj~cych zgliszoz. I pcy. Strajk trwa od dnia 17 b. m. 
wolano eksplozyę. Ładunek wybuchnął z wielką ! Straż miejską, która również wyruszyła do I * Zmiana Itonsnla. 
s ilą· l l pożaru, zawróoono z drogi. . . Konsul szwedzki p. Franciszek Luedtke z 

(~ Ulica Spaiierow. jest bo-daj jedyną ulicą. ! Straty.wynoszą. okolo 6,~OO rublI. Body~lcl powodu nadmiaru zajęć i częstych wyJazd6w zmu-
w śródmieściu zadrzewioną, które może służyć za l były ubezpJeczon~. za. to zboze~ którem napelmo- szony był prosić o uwolnienie go z zajmowanego 
miejsce przechadzek, z tego więc powodu magio • na by.la stodol~ l ZDlszczony mwentarz martwy stanowisl{a. ' 
strat winien dbao o nią WYJątkowo. Jednakże u- I ubezpleozone n,le byty. Do czasu mianowania następcy, interesy kon
llcy tej, a raczej alei, nikt nie zamiata i w razie I (a) Z Aleksandrowa donoszą: W ubieglą Die~ l sulatu zalatwiać będzie p. Bolesław Sohllrig, pro
ueszczu tworzy się Moto niedoprzebyoia. I dzielę, o g. 10 wieozorem, 19· letnia Berta Wol- l kurent firmy • Kuksz &: Luedtke. w dotychcza8o-

Braknie iakże ławek., które są tam konieezne. fówna, spaoerując ze swym narzeczonym Wilhel .. ! wem biurze konsulatu, LeslIno 21. 
(f) Sp ... stowanle. W numerze 193naszego pisma, mem Lorentzem, zas.labla ~agle i pomimo szybkiej I * Wystawa wyrobów włóknistych i konfek. 

Df1. stroniCy 4, d~ artykulIku p. t "Z sądu", .wkradla się pomocy zmarła Vf ~llk!ł' mlllut. l cyjno·krawiecka. 
amylkn. Sąd W0J.enny, rozpatruJl\,c sprawę PIOtra ,u8Iko- Przyc:&yn~ amlenl była choroba serca. Poniewa2 interesują:ca szerokie kręgi pub-
wa, szeregowca 37' go Ekaterynbursklego pułku piechoty 11 ' . b ł6' . 
(1'1 nie 40'go Koływańsklego), oskarżonego o zastrzelenIe SZTUKA i PiŚMIENNICTWO. c~nosol w~stawa wyr~ ów W knlstych l konfek-
wyglądającego oknem aresztanta, Józefa MIchalaka, bez cYJno krawl601t& za kIlka dnI otwiera swe podwo-
uprzedniego wezwania. 8kazał go na 3lf, lat (a nie 3) (x) Teatr polski (Cegielniana 63) robi go- I je, pośpieszamy przeto z wymienieniem firm, któ· 
ro~ aresztanckich. rąezkowe przygotowania okolo rozpoozęcia nowe. re zadeklarowały swój udział w wystawie. 

, (~) .N_jeohame, Dl'ł~ rlUlo. o godz. lO, na nUey go sezonu' roboty techniczne wewnątrz gmachu Z dzialu przemyslu wloknistego: ,Towarzyst. 
KrotkleJ przed domem ur. 2, woźnica z fabryki Plischa '.. . . . ' I k'· L G K S h 'bl J' z Tomaszowa najechał Ita 4,-letnl~ JanInę Kozlowską zarówno na wIdoWDl, Jak na sceńIe I \f gardero- I w, a cyJne. . eyer, . c 81 er, nlJll8z He-
eórkę stróza iego domu. Dziecko dostało sIę pod konie: bach. są już na ukończeniu, dyrel{tor Zelwerowicz I inzel, L. Groohman, M. Silberstein, Allart·Rousseau 
Zarówno konIe, jak 1 cIężki wóz, który clągn.ę1f, tak zaś powrócil z letnich wywczasów z zupełnie go· . w Łodzi, Bielle i Dittrich w Żyrardowie, Tow. 
sz częśliwie przesz.ły przez nIą, że nie odnioBla zadnego I towym materyalem repertuarowym na caly sezon \ akc. Zawiercie, Towarzystwo Schlosl!orowskiej 
s~wanku. Wydobyto Ją. z pod wozu nleu8~kodzonll. i z całym szeregiem opracowanyoh ról. Kampa- I przędzalni i tkalnI W' Ozorkowie, Rosyjsko-włos-

(b) Zepalenie s,. sadzy. Wczoraj, o godZinie 3 . . ' . 1 b I k' T W . T I A G B 
" O pol, zawezwano II l IV oddzlaly straży ogniowej 0- Ola tegoroozna posJada wie erzeozy cennyo , za- l le . wo w arszawl6, owo a (C. • • orat 
: h o tnlc~ej na ul. Roklclńskp, nr. 25. Po przybyciu na : pelnie niezna.nych i specyalnie dla nasze~ sceny j w Zgi~rzu, Zakłady sukien!4ioze Dage-~orteIskiej 
miejsce straż stwIerdziła, Iż pallly sI" .sadze: przygotowanych, bądź w opraoowaniu sCllmcznem, I fabryki barona Ungern Sternberga, KSlęoia Ro· 

-:- O godz. 7 I pól Yłieczore,m ~awladomlo~o II ~ IV ' bądź w przeldadzie przez wybitnych literatów i I' mana Sa.ngaszki w Slawllcie, Rudolfa Jacobi w 
~ Jdw.l ly straży ogniowe) oChotDlczeJ. oraz I!tr~z m~eJaką autorów scenicznych dokonanych Dobrzyniewie. 
o pOZl\l'ze W domu pod nr. 93 przy ulicy Pansklej. Po , , . : . . . l l f '. 
pll. ybyclu na miejsce w domu tym nIkt nie nie Wsród tych nowos01, na plerwszem mleJsGu W dZla e {on ekcYI. Bogllslaw Herse, Aure-
\ 'o tl zie.t Wobec tego fozpoezęto przy pomocy telefonów postawić należy: "Samuel Zborowski" J. Słowac- I Iia (gorsety), St, Strzemeekl, Józef Fleiszer, W. 
I OSt u kiwać, kto wzywał straż i wtedy dowIedZiano s.lę, kiego w opracowaniu W. Feldmana ze specyal- 1 Glodziński, M. Barszczewska (gorsety) E. Pilnia. • 
. :: pult ~ię dach na odlewni Millera 1 Ze!dla P!zy ulicy . nie k'omponowaną muzyką symfonic~n!ł. niedawno kowska L. Skwareoka Z, Zdziechow'ska M-me 
'. n ~k JeJ nr. 96. Pod wskazany adres straz podązyll\, lecz ,. . '1:" ' p C d b ' , 

li 10 ń już ugasili robotniCY. zmarlego . vy. Gawronskle?o l .. Peer Gyut Ibse· Mercere, '. e er aum, Z~ktad ś~. ~arty, W. 
(p) Pogotowie ratunkowe wczoraj pomIędZY na, rÓWDlez w przekladzle W. Feldmana, z mu- l KIIll~a.szewskJ, A. Kowalsin (ręlcawlCzlo), J. Szo-

!I~:n i wzywano do następujących wypadków: zyką Griega. l ber l M. Szymczyk. A. Tuczyn (kapelusze) W. 
- OgólnemIl osłabieniu uleglo sze~ć osób, z któ- (f) Benefts Stanisława Namysłowskiego z po- I Siwińska, A. Peitsch, M. Ciechanow (kwiaty s~tucz-

d l ' edn!\ odwieziono do mieszkania, Jedną do Przy- d i d dl' . k ' " d .\., ne) Emil ScbmecheJ Swalbe Saoh i S·lea Cech 
, I, u polożnlcz\łgo na ul. DZielną. wo u n epogo y o ozono, Ja JUz onosl 18my, I l' . '. ' " . ' 

_ Na podejrzane kurcze żoll\dka zapadły dwIe z soboty na jutro. Program znają już w g16w- i krawiec o, B·cla KOtowlC~, A. ZblR~ows~1 (galan-
)_ by. . . . . nych zarysach oZl&elnicy, nie b~dziemy go więo I terya), ,W. Ryl, D. Pabislewlcz i 'rlele !noych • 

. . - Na ul. Wldze~sk!eJ nr 1540 W:0Jclech Nowacld, powtarzać. ! DZId pr~emyslu ludowe.g~, pod kierunkiem 
IV' :1,fJ!CII, lat 31, przY~JanlętYN trajIDwWaÓJe1m ~okwl ~zu. okOa5- W sobota mimo deszczu zebrało się sporo ' d-ra K. BennIego przedstawJac będJ} następujące 
I ,c z~l: vrawe przedramie II u. ezans aj nr. l l '1:, , I firmy' Tow popierania olsk' ł J d 
L~o ila JArcltfńska, żona robotnika, lat 29, spadlA ze scho- r osób; przybuszczamy, że jutro aura b~dzje wzglę- : ., .P logo przemys (J u 0-
nów i zwlehnęła prawl\ rękę · Nk ul. PIotrkowskiej nr. I dniejszą i nie zepsuje zabawy. ( w.ego, ~aklady, poz?sh·Jące pod. protekto\'ate~ i 
20 Leon ~berberg, syn . ś l usarza. lat 6, popchnl~ty przez \ Orkiestra włościańska bawić ' będzie u nas kler?wDlctwem hrabmy Ga\)rJe~1 .Komar w Piet· 
przechodnta, przewrócIł sl~ w rynsztok I złamał prawe. j już tylko do niedzieli dn. 4 września. Później kowIe, hr~blanki Mohl w, WIlme i Witebsku, 
rękę:..... Na ul. PiotrKowskiej nr. 36 Jau KubIk, 8yn ro- I wyjeżdża na dni parę' do Kalisza, st!l.mtąd zaś : F!ampolsk~e zak~ady tkao~le, Zakład w Kamie
botniklI, lat 13, skutkiem przejechania go przez resorkę, ruszy na dalsz~ wędrówkę po kraju. ! UlCy Polskiej kSI~dza SędzlmJra. Oprócz tego Mu-
ma okaleczone nogi.... Tydzień bieżący jest ostatnim goscwy Je) z~um Przemysl~ l RolnIctwa w dziale etnogra-

, - Na ul. PołudUloweJ nr. 24, Wladysława JanIcka, W nasze m mieście Tem rOJ'nieJ' przeto winno być fwznym wystaWIa szereg lalek watrojach ludo· 
slUZIlCII, lat 24, wyrzucona ze sluzby, rozpoczęla poród • . ,. , .• .' w ch 
na chodnIku. Pogotowia odwIozło ,ją do Przytułku po- na koncertach orlnestry włosclanskleJ, Jak l na y. 
tożniczego na ul DZlelu,s.. ., jutrzejszym benefisie wybornego jej akrzypka i 

- Na ul. Suwalskiej n~. 44 Annę ~18rcln8~~, lat wsp6lkierownika. 
30, będącą w drugiej polowIe brzemlennoscl, ma,z, sto· ·z KROLESTWA. 
ią do szpItala Aleksandra. 
larz, nlebezpiecy.nie zranil nożem w. brzuch; odwieziono , 

* Z WARSZAWY. Kara. Warszawski general gubernator ska-
(3) Komunikaoya samochodowa pomiędzy To- za! ks. Jana Wladzińskiego, rektora kościola po-

rnas,z.owem, Wo~borze.~l. i PlOtrkowe.m otwarta l * Pracownia naukowa-Ieltarska. ł Wizytkowskieg.o ~ Lubli~ie . n,a karę pieniężną 
b~dZle , we (lZWalte~ blez~cego tygodOla. . _! Wobec zamierzonej budowy na terytoryum ( 100. rb. z zamIaną na mleSlE~Czny areszt, za wy-
. S!,mochody 1{U1 sowac będ,ą dwa razy dZlen ! szpitala Dz. Jezus Dowego pawilonu na 120 ló- : dame broszu~y pod t~t~l~m "Grunwald a kościół 

me. .. t żele, lekarze szpitala zglosili wniosek urządzeni,l , Panny Ma,rYI w Lu~h~le: Ks. Wladzińskl zde~ 
• ,(b) Jaszozur (za.raz~ pyska 1 racIc). ukaza! I przy tym szpitalll pracowni naukoweJ, której. cydo w al Sl.ę na odsledzellle a.resztu. 

SIę sr~d bydła .rogatego I trzody chlewne}, w~ WSl brak daje się dotkliwie we znaki. Pracownia ta I PneJe~b~nfe ~rzez pooiłg. ~a stacyi Ja
EufemJ,nÓ\~, .gmmy Galków~~. pow. brZe~lllSkJego. ł ma się składać zlaboratoryum l'oentgenowsldego, i ~z~zów drogi zelazneJ Nadwl:ilańsk}ej po przej

Rown,lez, ~ pow. brzezlUsklm •. w ~aJątku Do- gabinetu hydropatycznego, ga.binetu mechaniko- j SCIU osobowego pociągu ~ 19, podązaJącego z Ko-
bra grasuJ.e ,srod brd1a ~ara~a syberYJska.. terapeutyoznego i z kilku innych specyalnych ; wIo. do .Warszawy. zauwaz~no na torze glównym 

Na mIejSCe epizootyJ Wyjechał z BrzeZIn we· laboratoryów. Ma ona slużyć do doświadczeń . naprzeciwko stacyl człOWIeka pl'zeci~tego przez 
terJnarz powiatowy. naukowych lekany szpitalnych. " pór. .. 

(h) Pożar, Żabieńca. Wczoraj o godz. 5 po * Wystawa przyrodnicza. Po ?beJrzenlU zwłok przekonano s.ię, że są 
poludniu, w Zabieńcu, li ~c?lonisty Juliusz~ .Hen- Na wystaw~ w Baga\eli przybylo kiJka 00- ! to zwIoiu mlodszego konduktora lubelskich bry-
scha w.yuikl o~ień. ~a mIejsce ~oza~u, posple.szyl wych okazów. ~ gad, Sa~lu~{a w Wieku, lat ~8. . 
I o~dzlal str~z~ ogUl~weJ OchotOlczeJ l .po duzy.ch Do kinematografll przybyła nowa serya wi- . W. Ja.ki sposób Sa .. ~vluk . d?~~al filę pod po-
w,sIlkach oglen ugasIł. Przyczyna pozaru nie· t doków z dziedziny przyrodoznawstwa. Ciąg, sledz~wo Jeszcze Dle wy)asulło. . 
WIadoma. Straty wynoszą. okolo 5,000 rnb. I Obserwowanie księżyca przy pomocy lunety' . .Zwloln Sawlulca w oddzielnym wagonle prze-

(x) Kursa j~zyk6w nowożytnyoh. W przysz. , ma Iicznyoh zwolenników. WleZIono do LubilOlI.. 
1ym miesiącu w Zgierzu, staraniem instytutu ję- l Zarówno to, jak i kinematogrąf jest dla zwie- l ----
~yk6w dora ~ummera, utworzone będą kursa ! dzajllcych wystawę bezpłatnie. I 
Języków nowozytnych dla dorosłych. I * Strejk szewski. I 

(b) Groźny pożar w okollo,_ Wozoraj o godz. I Strajk szewców, pracujących dla hurtowni-
5 po poludniu w kolonii Żubardź, gminy Rado- I ków, elcspol'tujących przeważnie na ROSJę, objął , 
goszcz, w stodole kolonisty Ernesta Langego z nie- I przeszło 20 tysięcy robotników, a ponieważ ogó- ' 
wiad offi uj przyczyny ukazał się ogień. Stodola ~ lem jest w Warszawie 30 tysięcy szewców, więc 
jednej ch wili stanęła w plomieniach. I strajknje znaczna większość. 

Następnie ogień przerzuoił się na oborę, a po- Zą.dania robotników streŚcić się dają w 3 
tern na dom mieszkalny i szopy. następują.cych punktach: unormowanie dnia robo · 

.Mieszkańcy zagrody z trudnością uratowali boozego na 13 godzin dziennie, podwyższenie 
nieco sprzętów domowych i produktów iywnościo- placy o 20 proc. l zniesienie challJpnic~wa. Spra
wJ~; reszta. sprzętów oraz narzędzia. l'olnicz8 wa kOill»likuje si~ tem, że pomi~dzy robotnildem 

Ostatnia poczta; 
- Przedstawiciel Hiszpanii przy Watykanie, 

Gonzales, odbył onegdaj dl11ŻSZą rozmowę z kar
dynałem Merry deI Val. Przedmiotem konferencyi 
byla ostatnia nota Watykanu, określająca doklad
niej stanowisko Stolicy św. Jak słychać, konfe
rencya miała charakter przyjazny i pojednawczy . 
Men'y del Val odpad zarzuty, jakoby spór pozo 
stawał w związku z ' akcYą karlistyczną i zapew
nił Hiszpani~ o 10jalD,ośCi Stolicy św. 
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W dniu 29 b m " Gałkówku ronta.l IJlę I tym ś"latem, opa\rJony śś Sakramentami, naSI 
ukochany syn 

ś. t p. 

d Edmu ais • I zo 
Student PolIl.ohałkl • Leodyum. przeżywszJ lat 26. 

I 

I dowej ,. NOl'ddeu'sflho Allgemeine Zeitung" , s~ara· 
jącej się o osłabienie wrażenia mowy Wilhelma i 
stwierdza, ~e to raczej spowoduje więk~ze wzba· 
rzenie, aniżeli uspokoi luduość, gdyż słoi w sprze· 
czności z oświadczeniem, złożonem pr7/; I dwo
ma laty. 

Rząd nazywa obecnie mowę cesarza olObi· 
Wyprowadzenie zwłok nastąpi W środę, dnia 31 b m, o godzinie 6 I p6l po pol, na cmen· . '" . 

tarz w Gałk6wku. Nabożeństwo żałobne odbędzie sl~ w Gałkówku w czwartek, o godz. 10 rano. steml wynurzeniami, a Dle aktem urzędowym I 
Nv smutne te obnędy zaprasllj~ krewnych, koleg6w, znajomych I przylaclór pozo8tall w nieu· I' w ten sposób chce zrzucić z siebie odpowiedział . 

talonym żalu RODZICE. BRAT I SIOSTRY, 3~ i ność wbrew dawniejszemu oświadczeniu, że hn. 

N ·· bł' d 'k' d '1 - N . db l . l" k " I clerz odpowiedzialny jest za wszystkie wysta-- aJwyzszy try una wie ens I o rzucI pro I astępme o y o Się po ozenle amlema wę- '. • 
śbę studentów rusinów o delegowanie sądu po za I gielnego pod budowl2 pawilonu ohirurgicznego t plenIa cesarza. . . . 
galicyjskiego do sprawy o napad na uniwersytet. I szpitala, zbubowanego kosztem królowej wIoskiej. Londyn, 30 SIerpDla. (Wl.) Na zapytanIa te~ 
Rozpraw~ odb~dzie się w. końcu w:rześnia przed I Królowa Helena por~żyła pierwszą cegłę· . legraCiczne, wystosowane przez red. alccyę "Daily 
sądem lwowskim bez U~ZlalU J)rz,y~lęgl~eh.. . K~penhaga, 29 sl~rpnla. (:VI.) Wczoraj przed l Mail- do !lrzywódcy socyalistów niemieckich Be-

- ~odcza~ mszy sw .. w kosclel.e sw. Plo'ra poludmem ~ozpocząl SU~ 6smy mu}dl':!narodowy kon- bl", o jego opinię co do oltatniej mowy cesa.rza. 
w RzymIe U8UDlęty zakonnik dal kIlka strzałów ! gres socyalIstyczny przy bardzo lIcznym udziale ) Wilh I K 61 B b) dtel ' l 
rewolwerowych do hnonika Aloizego, ale caJbil. delegatów. I "ma w r eweu, e e o egralowa : 
Wierni, zgromadzeni w kościele, rwcili si~ Jł& 18~ Mowę powitaJa, wyp<)wMd:lial dwki pOłOZ <Można tylko to jedno powiedzieć, że Hohen-
konnika i chcieli go obie. Zakofinik oświadczyI, Bang. z<>llernowie nie zmienią się nigdy., 
ze strzałami chciał jedynie ,,.r6e16 llwagę na . Pne .. odaic~y!,ll touir6&eDl wybrany io.tal BerliD, 29 Siel'pWL (Wt) W llóluocnej częś. 
krzywdę. jaką mn :W~~IOIlG. . . belgljez~k ~a.derv8ICle. . ci Berlina 1Hł1'arl wczoraj Rwajear domu z obja. 

- Na prLedmlescJU Spandau w BerlInIe za- Dunekl poseł S~mDHIg wJglodl l e (erat o. .. 
chorowały dwie kobiety wśród objawów cholerycz- rozwoju duńskiej Bocyaluj deiOOkracyi. wamI cholerJ. J~ tona l 2 dZIeci podejrzanie 
nych. Jedna z nich zmarla. I Vandervelde przedstawił następnie spraW'oz- chorzy. W mieśoie coraz więlesle saniel'okojenie. 

- Sekretarz stanu sir Grey oświadczyl, ze danie o stanie międzynarodowej socJalnej demo~ I Berlin, 30 sierpnia. (WI.) Wczoraj zakoucly-
nie mo~e. jeszcze. przewidzieć wyniku konf~rencyi kracyi w krajaoh .kulturalnJc~. Ubolewał ~ad. u- , 11 si~ tutaj dwudniowe d~m()nstracye rzucania 
w spraw16 veta Izby lordów. Z obu stron Jednak l padlciflm socyalneJ demokra.cYI w Argentynie l w I poci leu z er l ó d 16 1 'I h ł 
okazano najlepsze ohęci załatwienia sprawy. Gdy- ! Rosyi, stwierdzil jednak znaczne postępy socyal- . s a o~ an w. o .ce :r o eres onyc . ~ za
by jednak \:onferencya nie odniosła skutku, wal- 1 nej demokracyi w Niemczech, Szwajcaryi i Fran- I pIsanych lotnIków niemieckIch 'ylko Jeden po 
ka rozpocznie się na nowo. \ cyi. ,. wielu cbybionych rzutach wywiązał: się względnie 

- Wynil< . wyborów w Atenach zesta.wiają pi- Posiedzeni~ inaugnracyjne zakończyło się mo' pomyślnie z zadania i zdobyl nagrodę 350 ma. 
sma., w następ?Jl.\:cyc~l cyfrach: 'YY,brano 9~ stron- I wą llOlendersklego generalnego sekretarza Hau- rek, nazna.czoną przez przez ministeryum wojuy_ 
nikow Teotoklsa, 64 popleczDllww Rbalhsa., 34 , sman&.. W' f, h . k h . t t t 'k 
stronników Mavromichalisa, 13 zaimistów, 4 kre · l Członkowie kongresu udali się następnie do B era e wOJs owyc . tue o.r ~nn1 en. wy~I 
teńczy!{óW i 146 niezawisłych, to znaczy kandy- parku Soendermaken, gdzie zebraly się dziesięcio- wywolał poważne zamepokoJenle. W medzlelę 
datów, stającyoh po za dawniejszemi strronnictwa- , tysięczne tłumy ludu. Z trzech trybun przemawla- , nadchodząc:} próby mają byó powtórzone przy 
mi osób.. '" l li n~jwybi~niejsi socraliści wszys~kich krajów, mię- I zmienionych nioco warunkach. 

- W Spezzla zmarł znakomIty flzyolog I an' l dzy mnyml Ja?r6s I Kair ~ardle. Osteuda 29 sierpnia. (Wl.) Wczoraj podczas 
tropolog Mantegazza. Równoczesnle odbywa Się międzynarodowa so . ' . 

Paweł Mantegazza, fizyolog i antropolg uro- I cyalistyezDa ktJnferencya kobieca. Mledzynarodo~ koncertu Cerusa p~lIc!a aresdowala 39 mlędzy-
dz\l się w Manza w 1831 roku. Po odbyciu stu- , w:} sekretarką kongr6su wybrana została Klara I narodowych złodziei klelzoakowych, kt6rzy zdl}
dy6w . medycznych w. Pizie, Medyolanie i. Pawii, Ziegler. . . , I żyli ukraść zasłuchanej publiczności jednaście pu
podr6zowal po Europle, poczem wydal pierwsze rrankrnrt, 29 sierpma. (WI.) Na dZlen 11-y l' gilaresów 43 portmonetki, oprócz wielu kIejno-
swe d~\elo "La fisiologi~ deI piace.re- ("Fizyolo. : września zapowiedziana ZO!!ta.la wielka socyali- tów. Połów słodziej określają n& pól miliona 
gia rozKosz)''', tlum. na Jęzjk polski przez F. Wer- styczna mamfesta.cya. , 
mińskiego). Nastąpil po niem caly szereg dziel l Przemawiać będą na. niej Jaure8) Vandel'vel- I frankow. .. , 
naukowych. podróżnych, wreszcie romans nIl dio : de, jeden angielski i jeden wIoski przywódca 80' 1 Wlsbuhr, 30 sierpnia (Wl.) Pudczas cwiczeń 
ignoto". Po polsku wyszły prócz wspomnianego: I cyalistyczny. w strzelaniu ostremi ladunkami eksplodowal je • 
.. Sztub dlugieg~ życia", "~iek ?bll1dr.,,(w pr.ze. Petersburg, 29 sierpn~R.. (W.l.). Kucharka den Iadunek armatni. Zabity jeden żolnier i 2-ch 
kładzie LenartowIcza). "Hyglena pIęlcnoscI ,. Wlek statku, krążącego po DunaJU, naZWiskiem Truka, ciężko rannych. (Wisbuhr-miasto na Pomorzu. 
nerwowy". zapadla na cholerę a~yatyoką. . 

Po powrocie z Ameryki, gdzie przebywał ja- Lublana, 29 sierpnia. (Wl.), W tutejszym Red. "ROZWOJU"). 
ko lekarz, ~ostar w Pawii profesorem patologii, I szpitalu wojskowym zaszly przypadki z objawami _______ ~ ____ I!!!!!!!!! ____ !!!! ... ~_'I!' __ _ 

a następnie we Florencyi profesorem antropolo- ł cholery azyatyckiej. 
gii. Założył w tem mieście mozeum i Towarzystwo I Sof ja, 29 sierpnia. (Wl.). Car Ferdynand o F I ARY. 
antropologiczne. zapowiedział wizytę w Rzymie na rok 1911, 

- Podróż agitacJjna Roosevelta w zachod· ! jako rok wlosiliego jubileuszu narodowego, Na Kochan6wkę. 
nich stanach Unii staje się Jlochodem tryumfal- i Madryt, 29 sierpnia. t Wl.) Manifestacye kar- Llpowicz jako karę za samowolne przecinanIe rur 
njm, wszędzie bowiem ludność wita bylego pre- . Iistowskie w Katalonii w kraju Basków, w Na- . gazowych w ;kleple, ó rb. 
zydenta z ogromn~ ~ympatyą . W mowie, wyglo- i warze, mialy przebiAg spok ojny. Położenie r7..ądu ! 
szonej w South Bend ~ wystąpi! Roosevelt z no- I w sprawie sporu z Kościołem jest zupelnie po- I -- ==; 11 

wym atakiem przeCiwko truztom i oświadczył, że, . myślne. • SPOSTRZEZENU METEOROLOGICZNI~ 
gdyby nawet największe przed3iębiorstwa kraju Dzieniki zapowiadają, że w październiku po I Stacyi cent1·al'H.ej K. E. Ł. 
miaty zostać zrujnowane, rzetelnośc musi otrzy- otwarciu kortezów przyjdzie do jawnego zerwa-
mac należne jej miejsce. nia pomi~dzy rządem a Watykanem. Królowa

matka opuści natenczas Hiszpanię dla zaznacze Data. Uwagi 

TElEGRA Y. 
VetJn;a, 29 sierpnia (Wl.) Królewicza serb- ! 

sl<iego Aleksandra, który jechał na Keta.r, powi
tal na granicy ks. Mirko i samojazdem przywiózł 
do CetJnii w sobotę po południu . Miasto powi. , 
tało }u'ólewicza dzwonami i salwą armatnią. I 

U wejśc i a do r,alacu królewicz ucalował się l 
z ks. M.iko!ajem i rodziną k8iąż~cą. Wewnątrz i 
~~lacu powlbli się z bólewiczem wszyscy g04 I 
SCle. 

Wieczorem odbył się w palacn na cześć llró- j 

Jewicza bankiet, podczas którego ks. Mikołaj po · I 
w i edział: .,Oswiadcz swojemu ojcu , że serce two- i 
jego dZIadka bije zgodnie z sercem króla Seroii. l 
Nie istnieje taka Sila, letórll.by mogla rozł~czyc 
Jego, mnie, nas i was". 

Cet.yulll . 29 Sierpnia (W/.) W przeddzień 
uroczysto CI odbyło się poświęcenie nowego gma
cLu sllupczyuy i mlDiSlel'yulfI. W dzitldzińcu OCl
ctłrowie wrę czyli !IS IE2cIU szablę honorow~ w imie 
UlU WOJska. 

nia swojej prawowierności katolickiei. 
Z ostatniej chwili. 

Berlin, 30 sierpnia. (Wł.) Wczoraj wJpowie

7W2 +U.6 
dział cesarz Wilhelm w Morgenburgu mowę, w któ- s 29/Vm 
rej wzywał wszystkie stan} i zawody do wspólnej 29!YIil · 

30;VI I 7 r 1ł22 +14.1 

d W1 

76 I Wl 

80 I W 3 

Z dnil\ 29/VIII 
Temperatlin 
max.+2J .21 C. 

mln.+7.3' C, 
pracy. Powiedział między innemi: Musimy się lą- i ' Opad~ 03 
czyó w braterskiej zgodzie wyznania i plemienia, i __ ... :aw ______________ _ 

musimy każdemu plemieniu pozostawić jego wla
Iciwości. Plemiona i zawody powinny podać ręc 
do wspólnej pracy I wypełnienia państwowych ko· 
nieczności. Cesarz tłumaczyl, że jego poprzedni 
słowa o boskiem opieknństwie znaczyły, źe ni e .. 
mieckość i chrześcijaństwo nie mogą być od si, 
bie oddzielone. 

Konstantynopol, 29 sierpnia. (Wl.) TUl'cya 
wniosła wczoraj do mocarstw protest przeciw wy 
borowi Wenizelosa do greckiego zgromadzer ia na
rodowego uważając to za prow kacyę i z '1żądnla 

ostatecznego załatwienia sprn\l kre ty. 
Berlin 30 sierpnia (WL). Pr 8& n'ezaleina 

oburzona jest wczorajszern o~wiad o4: ellle'D urz~-

adesłane . 

Z IZ~ lód1.ldego oddziału ros. Tow. opieki nad 
zwlert 11001 w nr 191 .. RoZWOJuK um l eścil publiczne 
zganienie blHbarzyńskle~o znęclInia sIę nlld ptakumi rz. 
r t. paua Wl. Kllrpowa. PODleważ Zl\ rząd tegoż Towa 
n t a jesz'ze się nie zebrał po feryach letnich, a za 
t m, pro o ularnel I podpisanej przeze mnie l Innych 
CZ ou Ó u.rządu uchwały nie bylo - protestUJf 
publicznie przeciwko podobnemu samowo Inemu I nie 
o lędnemu postępowan iu osoby dzlala ląceJ w Imieniu na 
sieKO zarządu, tem wlęcei, że i prawa nie mamy sami 
o 81eble oglaszllć 8wolch wyrokÓW, a 1\ tylko zawl!l. 
domle możamy szerszą publicznoŚĆ o zapadłych wyro 
kich sądu w sprawach, ty(:zących sIę zlego obchlldzen io 

I ~ ze zwierzętami. 
Edward Jezlerskl, 

Czlonek Zarzadu lódzklegl O,idzlalll ros 
Tow. ople !!.1 Jlad r.wl\luętami. 
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1~t~~~tl".ł!'ła~.'tt.~~ ~B~9I~9!l"~fłJJI!D"illlfltJ9I" I' DoświadcZony korepetytor przy-
~ t:d sposabia do wszystkich klas 

~ Zatwierdzone przez Ministeryum Handlu i Przemysłu ; ! ~fan;:~~~ D~~:ln~a4~~la:~ciwo~ 
~ I g. 7-8. 154,5 i .l Kursy 8uchalte;;i~~CZllj. IANTINBA· DA I il -=~~:,i_:~P,~,.....,:--:~:,.....':~_'~--:::_::-,-,?--:~-::-~--:?;-:-,: .. 'lt 318 sprzedam za bezcen. Pańska 
~ .. W Łodzi " ! 93 m. 26. 56ł9 --3c81 
,. ~ przeniesione zostały do nowego lokalu na róg fi I G~~rn~~O~0~/3 d!l~~~~~'da:I~~ ! 1 Wschodniej ii Cegielnianej .M 47,. ! I Wiadomość ulica Szkolna .Ni 15 
.;~ _ ,. m. \5. 5649-1 

~~ '2 Początek lekcyi w czwartek, dnia 1-go września r. b., o godz. 8 wiecz. nIJ I" Jest do sprzedania pralnia z ma-
(I!Ił.: - r dl I· ~ ~lem. Wodna 20 5639c3st Wydzia Han owo-Bur;ha terYJny: ! I. Kredens mały z lustramI sprze-

_ I dam tanio. Składowa 13 m,37 
Wykładane są: buchaJterya pojedyńcza, podwójna, czyli włoska i amery- ", 5648-3-1 

kańska, arytmetyka handlowa, korespondencya rosyjska, polska, niemiecka mfj KUPię za gotówkę 4 do 8 mórg 
i francuska, prawo handlowe, ekonomia polityczna, stenografia i kaligrafia. M ziemi I średni plac. Oforty 

UWAGA: Dla zadosyćuczynienia prośbie oddzielnego kółka osób, wy- ! l dla W. K. w Adm. IłRozw5~:;:"1 
kład buchalteryi w tern półroczu odbędzie się również i w ję- :m 

zyku nl
·eml·eckl·m. tIIJIII i Maszyna slupkową, używ~.na. 

'" za 26 rb. do sprzedania. Ul. 
Nadto wykładana będzie obecnie stenografia polska. li ! Zgierska ]i 53 m. 4. 5512-6-5 

W d . I L· . t J krN . t h • MiOdy człowiek, obeznany z y Zła mgwls yczny QZY ow owozy nyc 6\ Sklufrla~~B;:S~I':n~ą ;osjzę:~!jeP:~: 
zostaje w tern półroczu zupełnie przeksz.tałcony na podstawach bezwzględnej la sady woźnego lub Inne!. Łaska-

Praktyczności przez zastosowanie naJ·lepszych metod nauczania ]'ęzyka: rosYJ' _ -ł" I we oferty proszę sklada': w adm _Rozwoju" pod S. S. 5596-2-2 
skiego, polskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego i włoskiego (kon-
wersacya, gramatyka, stylistyka i literatura) pod pilnym okiem najwybitniej-,. M~::~o~~ś~~ Ul~oW:~~!e~n~t 
szych świeżozaangażowanych bezwarunkowo rodowitych pedagogów. .. Dąbrowska. 6604-2-2 

Wykład międzynarodowego języka "ESPERANTO". .. N auczyclelka. polka, z cztero-
• klasowym patentem szkól po-

KU~!!~ii:o!~~:~J~~~~~!. ~~ co~!~n~!~i~:wolnYCh go- -,,_ ~.1~~~'!l'~"P~~~"~I~:';:ii~; '~ 
dzinach i trwa cały miesiąc. Maszyny systemu "HAMMOND i ADLER". NaucllYCJelka, posla4ająca śwla-

P b · , d k dectwo domowej nauczycielki 
rzy kursach uch altery] nych ma byc urzą zony "antor wzorowy" I I pDsladaj~e" gruntownie język 

(Mustercomptoir) dla praktycznych zajęć kupieckich, podobnie, jak w Lipskiej francuski potrzebna zaraz. Dziel-
akademii handlowej. na 11 m. 7. 6651-3-J 

Zapisy na wszystkie wydziały przyjmuje i bliższych informacyi co dO._ Odnajmę pokój świeżo odoo-
tw · . kó g dd . l h mk· t ch dz' l K wlony. umeblowanJ. Na ży-orzema przy nauce Języ w rup o ZJe nyc ,za m~ y , u le a ance- ezenie gaz, usługa, rano I wle-
larya kursów codziennie tylko od 7 - 9 wieczorem. 0\ czorem herbata. Główna 9 m. 10. 

1677d13 Kierownik kursów J. MĄ.TIIIBANU. • między 4-6· 5632-3-1 
l~iGJJIPa.:S!C_~ S!.i ".'Ql/9_~~l!Jł~ ilB~dft Obiady smaczne I zdrowtl po 
'D" f#IIlPt:JII"fIIII1P łffii .. ~...... 1fI8~~ 30 kop. w domu prywatnym. 

Piotrkowllka ]t 115 m. 6· 4101"1 
A A A Nauczycielki, na~zy -

• . • cieli różnej narodo-
OkazYJnlel z POWOQU wyjazdu, 

l-klas. Zakład naukowy żeński 

aryi Szczyglińskiej 

wości l z różnym stopniem W1-
kształcenia; francuzki, niemki, 
frebb.nkl, bony z szyciem, gospo
dynie, pielęgniarki, kl\8yerkl, ek
spedyentkl poleca Biuro Adl\mo
WiCIowej, Piotrkowska 103. 

53ł7w9!4 

A Zakhd mój ~l\pl(lerskO - Btolar' 
• ski zostal przenieSiony z Piotr 

kowskiej na Mlkołajewsk~ ~ 67 
I zaopatrzony w wielkim wyborze 
w różne meble nowe I ulłJwllDe. 
jak równiei porty ery I chodniki 
po cenach nlzklch, Proszę Snn. 
KlIJentelę o łaskawe zwiedzanie 
mego Interesu bez względu na 
l{upno, dla oBob/stero przekona
nia się . Frallclszek MIlcszewskI. 

sprzedam sklep kolonialn1 
dobrze prospernj~cy, bardzo ta 
nlD. Targowa nr, 28 5577-33 

Pokój do wynajęcia przy bez-
dzletnem małżeństwie dla 

przyzwoitej panienki. Mlkoła
jewska 35 m. U. 5652-3-1 

Potrzebna pra.czkllo Mlkolr.iew-
ska ~ 3' m. 9 5636-3 - l 

piWiarnia zaraz do sprzedania 
ULICA WIDZEWSKA NQ 106.!!. 28g~ 

Zapis uczenie od dnia 22Mgo sierpnia. Egzaminy 29Mgo, 30..go 
i 31Mgo sierpnia. Rok szkolny rozpoczyna siC; l M go mrześnia. 

A. ZELAZOWSKI 
Adwok&t Przyslęgly 

powrócił. 

M'I ł' k 21 Stara IKO aJew8 a ,Poczta. 
3030-3-1 

Adwokat Przysięgły 

~tan, ~t~f, M ~ ~ ~ W 
powrócił. SOiO '3 : 

Z d. 1 paźdZiernika będą do 
wJnajęcla 

3 pokoje 
każdy oddzielnie, Windomość: 
Targowa ~ 32. m. 9, od /5 . ej do 
7. ej wieczorem 3036-3-1 I 

Poszukuję od 1· go lub 15-·go 
paźdz!ernlk~ 

L L 
przy ul. Piotrkowskiej - od uj. 
Dzielnej do Nowego Rynku, na 
~klep. Łaskawe olerty pros:.:ę 
składać wadmInistr. "Rozwoju" 
pod literą .1.... 3022·a-1 

Krawiec Męski 

MI Wierzbicki 
po długoletniej praktyce w War
szawie I zagranicą, otworzył za
kbd przy 

u l. Głównej Ife 9, 
bllzko PiotrkowskIej. 

Obstalunki przyimuje z wla· 
suych I powierzonych materya
lów po cenaoh bardzo prz,
stępnyoh . 8038-3 --l 

5336-5 -- 4 

A Rozprzedam bardzo tanio, Ilby 
• zaraz kredens, s tół. knesla, 

lóżka z materacami, biurko, oto _o 
manę dywanową. tremo. zegar, 
gramofon, lampę, komodę, blellź
ni lirkę z lustrem. Główna 42 
mieszkania 91 w drugie m podwó
rzu- 5654--1 

Bardzo zdolna starsza panna 
I krojczyni, posiadająca dlu

II goletniĄ praktykę magazyno wą, 
poszukUje odpowiedniej posady. 

! Oferty w Admlnistracyl ~Rozwo· 
\ ju" pod ~Zdolna~. 6630-2-1 

L C I C
hcę pożyczyc na 1-szy numer 
hypoteki 3 tysl~ce rublI. Do

wiedzieć się można na nI. Długiej 
w Chojnaoh do sprzedania I ~ 103 m. 240, pomiędzy godziną 
(400X80 tokcI). Wiadomość w kan-17 a 8 wieczorem. 5633-2-1 
celaryl p. adWOkat" przysięgłego ChŁopiec do posyłek z niemIec· 
Abrarnsona. CegielnIana lit. 3020 klm w wieku 17 lat. umiejący 

Drobne ogłoszenia. 
, cZ1t"Ć I pisać, potrzebny. Tow. 

~Sanltll8", Dzielna 13. 56U 2'1 

Do wynajęCia 2 pokOje fronto-
1'1'8, narożne, na kantor. lub 

biuro. Piotrkowska. 97, w zakła
dzie fotograficznym. 5626-3-1 

Dnia 27 sierpnia w Leśniczówce 
podczas tańców dałem do po' 

t.rzyma.nla jednemu z panów: pe
lerynę, rękawiczki i laskę. lecz 

Uoku trudno bylo go odnaleść, 
więc uprasza się o oddanie na ul. 
LUllY 1l m. ~S, Paweł Tretia
kow. 5611-2-2 

w dobr1m punkcie, przy ryoku 
Targowa 57. 5635-3 -1 
przybL~kal się paw. Odebrllc go 

można n ogrodnika Pokrz6W' 
sklego, WIdzewska 198. 5609'1 
potrzebny subiekt fryZJerski. 

B. Dllko",lcz, K01l.8tantynow
ska 78. 56251 
potrzebne dwie dziewczynki od 

12-14, lat do ualugl. Wlado' 
mość Zawadzka ~ 7, restl!ucyll. 

5622-3-1 
potrzebny uczeń do fryzyeu, 

z prowlncyi. Emilii U. 
5614,-6-1 

Pokój umeblowany do wynajęcIa . 
Ul. Andrzeja 7 m. 32. Wia

domość na miejscu, nie o stróża 
Kolnbińslłl. /5610--'2-2 
pOJedyńcze pokoje do wynaję-

cia z oddzlelnemi wejŚCiami, 
usługą, klozetem. Długll 72. 

5420-10-8 
pianino piękne, moderator, tanio 

sprzedam. UL Mlkolajewska 
J'ł 25. m. 4. 5539s3"3 
potrzebny chłoPI.c do praktyki 

ul. Dzielna 13, drukarnia. 
5573-3wc-2 

przyjmUj, biellzn~ do hattu, 
znaczenia I szycia, także ucze

nice do nauki hartu I ry8unku; 
lekcye wieczorami, eeny nlzkle. 
Piotrkowska 115. m. 7. 5590-2 
potuebnl prżykręcacze na wel· 

nę w przędzalni, ul. Długa 
Nr. 117. 5578-3·-3 
pies mieszaniec (mopS-bUldog) 

maści żÓltej - przybł~kal się. 
Jest do odebrania: Smugow:. 6, 
DębskI. 2620--3-2 
Stróż bezdzietny potrzebny za 

raz. WJsoka 28. 6627-1 

Rolwaga I bryczka na resorach 
tanio do sprzedania. Oferty 

pod .A. Z. 100~ prlSzę skladać 
w Admtnlstr .ROZWOIU~ . 5616·2'1 

S
klep spożywczo-dystrybucyjny 
zaraz do sprzedania. Wiado

mość Długa 20. 5617-1 
S klep rzeźniczy z urządl8nlem 

do sprzedania z powodu cho
roby. Wiadomość: BalutJ, Za · 
wadzka ]6 6 5624,-1 

S
klep do sprzedania kolonialno· 
dyiltrybucJjny. dobrze prospe

ruiący. Grabowa 30, 5628-3-1 

Sklep kolonlalno- dystrybucyjny 
jest do sprzedanIa. ul. Mie

dziana. Nr. 3 przy Wodnym RJn
kL 5W2-~-2 

S klep spożywcxy sprztldam bar· 
dzo tanio. aby Zlraz, w do

brym punkcie. puy koiciele. Ul. 
Rzgowska nr. 8, Chojny. 564221 

S
przedam .pianlno Za bezcen. 
Orla 9-12, od 9-2 r. l od 

7-9 wlecz. 5653-3-1 
Sklep dystrybUCYJno spożywczJ 

z prawem sprzedaży plwa, do 
sprzedania, Ul. Zagajnikowa 19. 

5640-3cs.t 

Sklep wiejski jest do sprzeda
nia zaraz w Rudzie Pablanlc

klej. Wiadomość: Sklep koman
dytowy. Piotrkowa& Nr. 261. 

5582-3-3 
są do sprzedania meble tanio, 

aby zaraz: lóżka, stół, . krze
sła. otomana, biurko. Szkolaa 
Nr. 28. m. lO, 5586-3pw-3 

U rządzenie Sklepowe zaraz d.o 
sprzedania. Wiadomość: Cz~' 

stochowska Jł 13. 5570·3-3 

U rządzenie iklepowe zaraz 40 
Iprzedania lub od 1 paŹdzIer

nika. Wiadomość Balucki Rynek 
>6 3. 5621·1 

Zakład stolarski sprzedam Za
rai z dwoma alho sledmln 

warsztatamI, rysunkami I robot, 
nie wykończonle. Brzezińska Jł 22. 

5683-3s1 

12 placów do sprzedania- Wia" 
domość na miejscu, dom J. 

HeHwlga, przed ceglelnl_ Fi8%era 
w Nowych Choinach. 5634-2--1 

Zagubione dokumenty. 

H elenllCzerwinskazagublb kar-
tę od paszportu, wypaną z fa

bryki Biedermana. 556"--~-3 

J 
adwlka 8ibllska zagub i ła kartę 
od paszportu, wydau, z fabr. 

Wojdyslawskiel(o. 5603 ·3-2 

Józef O.owakl zagullU kanę od 
psszportu, wydany z fabryki 

Ryztka . 5629'1 
piotr CZIIsak zagub i ł pMzport, 

wydany z gminy Kolejnlk:~ty, 
pow. gró)ecklego. 5618-3-1 
pawal l'roszczyński zagubił 

kwit · od paszportu, wydanJ 
z fabryki Mejstra. 5619 -3-1 
Skradziono kwit od rusluelo 

widu na Imię Ignacego Woj-
nara, wydany z pow. m. Łodzi . 

5613-3-1 
S kradziono welnel lu blllnco na 

sumę rubli 160, lfystawiony 
przeJ!: Walentego Saske Kazimie
rzowi Pakos, Ostrzega się. że 
takowy nie ważny. 5612 -3-2 
zaglnąl paszport na Imię Ma-

rylmny Majchrzak, wydany z 
gminy Kaezew, pow. łęczyckiego . 

557ł-3-3 

Zaginą! paszpor' na Imię Lu
dwika Warlńsklego, wydanJ z 

gm. Witania, pow.lęczycklego. 
5081-3-3 

zaginął kwH od paszpurtu na 
imię Katarzyny Łuczak, wyda 

ny z fabryki LI8snera 5605 3 2 
Z"gln,la karta od paszportu na 

Imię Jana Michalaka, wydana 
z fabryki Blrnbauma. 5603 3-2 
Z agl!l~l kwit od paszportu na 

Imię Antoniego BratkOWSkiego, 
wydanJ z fabryki DeSllurmonta. 

56407-3-1 
zaginął paszpor' na imię Fran· 

ciszkl Zielonka, wydany z gm. 
Goleszyn, gub. pl01rkowsklej. 

56405-3-1 
zaglnęla karta od paszportu na 

Imię Stefana Rozwanza, wyda
na z fabryki Abla. 5641-3-1 
Zaginęła Karta od książeczki le

gitymacyjnej na Imię Ryszarda 
KUDce, wydana z Tow. Akc. L . 
Gefera. 5638-3--1 
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Lecznica chorób skórnych i enerycznych ! Dr. med. . Kolzin Dr. Leyberg 
Gabinet Roentgenowskl i Światłoleczniczy 

0-1"6. L. Falka, Z. Golca, i St. Jelnickiego 
Wólcz.taak. oM a8. 

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

Godziny przyjęć od 8-9 r., od Ht-H pp. l od 7-8; w niedziele i święta od 8-10 rano 
i od 121/, do PI, po poludniu. 

Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani D ... Za n" T.nn.nbaumo •• 
w poniedzialki, środy i piątki od godz. 51/, - 61/, po południu. 173Sr 

Cent · In klinika 
chorób Z~bÓł i iamy n~tncj 

Dr. WI~łl' BUlili 
pneprowadzlł alę na ulicę 

BENEDYKTA oM l. 
ChorobF .k6ra., .enerF

ozn. i mocz.płoiowe. 
(81/,-12 r. I li - 71/, pp., panie 

po.róc_ł. 

Ulica PIOTRKOWSKA 71. 

Chorob~ serca i pluc, 
przyjmuje od godz 9/',-101/, r. 

I od 4-6 pp. 2Ot9·3 

l Kozi·Ól.i<rEWicz 
I (.tarazy) Telaf. n-I 4 

Plotrko.aka IDI 
Ohoroby wewn~trzne, dzleoi 
i kobieoe. PrzyjmuJe od 8-11 r. 
od 6-8 pp. 14,26r 

Df,A.Stcinbcf[ 

b. dlugoletullekarz klinik wiadau 
sklch ordJnujfl lakosllecya1.cbor6 u 
Weneryoznyoh, plolowyoh i ek6rnyob 
codziennie 8-12; 5-8; pILnie 12-1 
Niedziele 1 św ięta tylko przed obili. 
dem. Krótka a. 1489r 

Specyalista chorób skór
nych, włosów, wenerycz-

nych i dróg moczowych 
Przyjmuję od godziny 8 - l-ej 
w południe I od 4 - 8 wieczorem; 
w niedziele i święta od 9 - 2 

w pot Ugr 
080bna poczekalnia' Dla pań 

Dr. B. Rej t, 
ulica Sredni. .M 5. 

(jJ lodzi przy ul. Piotrkowskiej lig 86, tel. lł-'9. 
Taksa nadzwyczaj dostępna. dla wszystkich. Kon.ultao.a 
bez łatnie. W,rwanie zęba 15 kop. Plomba 
35 kop. Sztuczny ząb 65 kop. Przeróbka 
i repar"o._ eztuczn,oh z,b6w 50 kop. Przy 
klinioe znajduje Bi~ speoyalne labot'atoryum do wyrobu 
sztucznych z~bów. - Przyjmują. tylko skończeni lekarze 
dentyści. 53Sdl08 

od l-5). 1761·r 

_...:...p_ow_r_6c_il. __ ~ D! I. Lipszyc Dr. Je Piani,zlk 
sp. ch. noaa, g ... dła i uazu 

przeprowadzll alę ni 
ullc~ Piot; .. kowosk.120. 

Pierwsza ChrzeŚCijańska choroby dzieci. 
+LeUDi[i dlorób l!bów+ Przyjmuje od 8-10 i od 4-6 pp. 

I Jamy ustnej 2651r WSCHODNIA ~ 45. 294 Przyjm. od 11 do 12 w pol., 
I od li do 61;, wleCI., w niedziele 
I święta od gl-U rano· 1350d teraz: ulica Piotrkowska 133. Dr. L PRYBULSKI; 

.I....eez ..... e .. 
ra 

Dr. Birencweig Dr. B. DONCHIN 
Specyalista chorób oczu 

powrócll. ,.,. 
ul. Zielona Nr. fi. 

Przyjmuje od 9-11 I od ł-t; llP· 

ŚREDNIA :M 3. 
ChOl'.It~ akó .. na, ....... 

I .oczopłci •••• • telln erga 
(Stosowanie fizykalnych metod leczenia) Dr H Szumachar I Od 11-1 r. I od 3-:7 w. 

i • • I Dr. Bron.sł •• 

268r 

O .. thop.d~ •• Mechano·terapla (skr.ywlenla kr~goslapa, choro- -, cherabJ weneryczDB i .klrn. 
by stawów, mlęsni i kOŚci). Glmll&Styka lllcznlc?:a Pracownia przy· Ł U C Z Y cki 
rz~dów ortop6dvcznyeh- ••••• t •. 

O.binet Roentgenowaki. Prześwietlenie i fotografo"anle. przyjmuje od 8-101/, I od 6-8. 
Leczenie chorób skórnych. I Po poL, pilnie od 5-6. W nle-

Gabinet elektro-terapeutFcznF. Arsonvallzaeya. Stoso - dziele I święta od 8-1 r· 637r 
wan\e prądów stałych, przerywanych I stnlBoida]nych. Elektroliza. 
Choroby nerwowe. 
- Sabln.t śwl.tłoleolr:niczF. K~plele Świetlne w gor_cem 

powietrzu Ka,płele 4, komórkowe (vlor-Zellen -Bad). 137r 

'-KLASOWY ZAKŁAD NAUKOWY ŻEŃSKI 

Janiny Tymlenieckiej 
. (Widll:ewsk. al), 

prnnleslony zostlll: od dnia 14 go lipca na ulicę 

; Dr. E. Sonnenberg 
Cho ..... F .kórF. d .. ó. m.- ! 

: OZO·FolI i .en·"Fo." I 
l CEGIELNIANA. U. 
I Od /l. 11-1 I l-n"" 76r 

Dr. H. Sadkowski 

Andrzeja Nr. 5 2988 
Cbor.bF nerwo ••• 

przyjmuie do 10 rano I 6-7 llP 

Dr. D. HELMAN 
IIO ... óoił. 

Choroby uszu, no.a, gard.la. krtanI 
PrzyjmuJe od 10 - 12 raOl l od 

6 - ot po pol. 
a_kołaj ••• b 4. Tel. 16-00 

2980 

Dr. L. KLACZKI N Widzew.kIl lfg 42, przeprowadzll się 
do nowego obszernegu lokalu z wJgodaml. II -gle piętro, front). na ullc~ Plotrko.akll 180. KonetantJnowsb 11. 

Zapisy uezt!ulc do S-ciu kllll wl~clnie rozpoczęły Hlę dni" Przyjmujt! z chorobami wewnętrz· SFPhilia, ak ... n., wener., 
20-go aierpnia, egumlnJ nowowstępu i ącJch kand,dl\tek neml (spec. żol~dka I kiszek). chor.bF d .. ó. mooll: •• Foh. 
oraz poprawkowo we wszystkich klasach rozpoczęly się 24.'0 Do 9 rano i od ł do 6'ej po pol. Przyjm. od 8-1 rano i od. 5-8 w., 
aierpnła. Rok SZkolny l·go września. - Prócz obowla,zu- (z wYlll,tklem śwlll,t ł nied!). 25911 dla dam od 4-5. W nIedziele I 
j~cych przedmiotów szkolnych: gjmQas~yka, śpIew, slojd oraz D A li lJ ~ święta tylko do 1 rano. 746-r 
IV klsSI\f'h wvżqvyeh - bupbl\lt9l'l " 30'2 - 1}-1 l r ark y-a alDylra' 
~~~~~~~~~~~~~~ l •• ó b~!~s~n~~~0~~1~8~~:~~m 

O łoszenI- e ul. .awrot • 38 ma t D!lhrssena - osladl w Łodzi g . · r6g WIdzewaklej. Przyjmnje co- ! Akusl8rJa I chorobf kobieoe. 
Zarz-d Drogi ŻelaznaJ- Fabr.-LódzkieJ- dzlenule od 81

/, do 91
/, rano I od mleezkaohecnle P.a.z •• jera. 

"" 4 do 6 po pol. W nledz I iwlęta r6g Piotrkowskiej 
podaje do wiadomości, że niżej wymieniony bagaż i rzeczy l tylko 81/,-91/, nno. CHOROBY i Godz. przyjęcia: 9-101/, rano I od 
zapomniane lub zagubione w obrębie drogi, a nie odebrane do i DZIECI I WEWNĘTIi.ZNE - 5-7 pll. W niedzIele 11-1- 121Rr 
dnia l·go sierpnia 1910 roku, będą przechowywane na sta- l AKUSZERYA. 1812r Dr mad 
cyi Łódź-Fa.bryczna w ciągu 4-ch miesięcy od daty ogło- , D M p. I Al' .. ~ FA·DIAN 
~zenia, a następnie wr.azie nieodebrania, na zasa~zie §§ 40 I r aplsrny 11181" I: 
l 90 Ustawy Ogólnej Dróg Żelaznych ROSYJskich, będlJ. I · · . I ~BlIł ił 
sprzedane przez publicZll!l licytacyę: Akuazer I apeo~allata Dyrektor Za.kładu leczn. "Choiny" 

• "l: ., chorób kobi.c~ch 
A. ~agaze ze ~tacYJ: Kobryn J& 111~, Warszawa l PrzJjmuje do 11 r. I od 4,1/3-S1/, przJjmuje codziennie w Łodzi od 

X2 6, Będzln NIl 20, .Blalystok](Q 8454, SędZISZÓW](2 483, po pol. Południowa 23. 2001 ul. R!g.':a~! ~u:n:~óg G6r. 
Warszawa ]U 253, Kielce ~ 3015, Kurha.n J& 8136, Chełm Telefonu NA 18-85. nego RynkU). 22ólr 
NIl 6397. Choroby nerwowe I wlw.,trzne 

B. Rzeczy zagubione w obrębie drogi żel. Fabryczno. Doktó .. 
Łódzkiej: 

a) na st. Łódź Fabr.: Tlumok z damską garderob/}o 
3024-3-1 

PIOTRKOWSKA "115 
Przyjm: od 9-10 rano i od 5-8 
wlecz., kobiety od 4-5. 1331-r 

r. Rosenblatt Analizy lekarskie 

powróciła. 2956 ~ 

l, Sławińska l' 

powróciła. 
likołajewska 39_ 2958-4-1 

LEKAaZ·DERTYSTA 

Dr. A. GROSGLIK 
mles?:ka obecnie Zaohodnla 88 

przJ ul. Zielonej. 
Choroby aUry i wlos6w (uauwlnle 
wle"w szpeoąoyoh Zl pemooą 
elektrelizy), weneryczne i drólI ao 
ozowyoll. Przyjmuje 81/,-11 l t, r. 
I S-8 wlecz.; 'panie 5-6 wlecz 
W niedziele I swlęta od godz. 9 
do 12 rano. 2474-r 

Magazynier 
potrzebny zaraz. Reflektanci tyl-

CHOROBY SKORNE, WŁOSOW, WE-1 
NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I ME

MOCE PŁCIOWE. 
Ul. P.łudniow • .Nt 2. 

Prs1JmuJ, od ,oaz. 8-1 r. l " ....... j 
pante iii l)-I po 1)Oł. U2O-1'-, 

Dr .. A. Krnschc: 
powrócił. ~ 

Pra[Owuia [bemiuno-baktt1 

ryologiun8 ~kanka 
U-r, l Sil~lntr. 
mle~cl alę obecnie przy ul. c.
gielai_ej ,. aa, obok "UranU" 
""eltie badania Jmrl, bada
dula ",dziellD, "yt"or6"1 
lapalayoh, Do"owor69 I t. d.' 

cIała ludlkiego. 1873'71 
___ EBLE .... 

vra1Die nOllle z Id1ka pokOjÓ1D 
sprzedam ta bezcen, byle zaraz: 
2 garnitary salonollle, 2 Trema, 
Biurko, Biblioteka, 2 Szafy do 
ubrania, Obrazy olejne, Kredens, 
18 Krzeseł, St6ł, Zegar, Otoma .. 
oy, Bie1l:fnlarka z lastrem, Omy" 
walnla z marmurem, Toaletka, 
Etaierka, Ekran, Parawanik, Gra .. 
molon, Stapki ł rÓżne drobiazgi. 
NF\WROT 44, m. 5. 1989-10.8 

Szkoła rtPyw tna 

A. Rybaka ! 
Pasai SzuIoa J\& 11. 

Zapis uczniów codziennie. 

Pot rzobna Je3t 
praozka i praaowaczka 

dCl pralni w RUdzie Pabianickiej 
2·gl przystanek tramwajowy.
'fam że przyjmuje się bieliznę 
męsk~ t dam8k~, jako to: szlaf
roki, bluzki, ap6dnlee p2ócleDne, 
wełniane, batystowe po cenach 
prz v stęonvcb. 2988-3.2 
DOM (oficyna), z placem i ogro-o 
dem w najlepszym porządka na 
dogodnych warunkach do sprze>
dania. Potrzebne zaraz 3-4,000 
rb. got6wką, reszt~ na dObrych 
warunkach (ewentaalnie zamieni~ 
na tani plac pod Lodzią). Wiado .. 
mość a \1>!aściciela, al. Płocka l'IA31 
(za ial>ryką Eisenbrauna). Pośred .. 
nict\110 nie \\lyk1uczone. 2950-3 '2 

z J. HABERPELll ko I poważDeml referenCJami. Da gumowych kolach w dobrym 
L " stanie zaraz do sprzedania. Wla -

powróoił. 
Oferty sub wAkc. Tow. A. domość: ul. Srednla ~ 71, n go-

2868 ·6 . wAdmln •• Rozwoju". 3006-a'2IsDodarza. 2872-1-1 
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1·~LA~~WY ~AKŁAn NAUX~WY ZEŃ~KI 
MARYI PRUSZYNSKlEJ 

I Do wynajęcia zaraz lub od .. 

4Pit"kkoje p. t k k 92 
~ . ,J;~.f' :'. ~ ", '. . ;..' . ~ ~ , • ' 

ItAWUENfiłllA mlD. 3006 
z ku~hnią (srednle) - nie drogo lor O ws a 
PrzeJazd 46, 2890 3 3 • 

Egzaminy wst-:pne i poprawkowe od 2ó<go sierpnia, kors naok 
1"go września. Oprócz przedmiotów obowiązujących: bachalterya, 
arytmetyka handlowa, korespondencya, slOyd i ćwiczenia cielesne. 

7 -io klasowy Zakład Naukowy 
z klasami przygotowawczemi 

Stanisławy Rajskiej 
Dzielna oM II. 

Zapis uczeni-e ,od 20 sierpnia. Egzaminy wstęp.ne i po
prawkowe 1 i 2 września. Rozpoczęcie lekeyj 3 wrze

śnia. Kancelarya otwarta od 10 do 1 i od 3 do 5. 
1973115 

Pracownia sukien 
K. W~s ~let.lfsk~ej 

przyjmaje w czasie po sezono\'Jym 
do szycia: szlafroki, matinki, bluz .. 
ki, oraz wyprawy. Karola 14 m. 
27, prawa oficyna. 2962 -3-2 

~lkoła prywalna ogólna 
Jadwigi Modrygajłło 

Średnia J& 71. 
i Zapisy uczniów i uczenie codzien
; nie od gOdz. 9 rano do 1 po po
, rodniu. Lekcye rozpoczną si-: 1 
; września_ 2077-9-5 

Niniejszem podaj~ do wiadomości Sz. mojej Klijenteli, 
iż mój magazyn i pracownia okryć i kostyumów da.mskich 
oraz garderoby dZlecinnej przeniesione zostały z ulicy Piok
kowskiej M 31 

na nllc~ Piotrto\V~tą .M ~~. 
Zarazem pozwalam soMe zaznaczyć, że pracownia ł ma

gazyn mój urządzone są podlug osta.tnich wymagań i wszel
kie zamówienia wykonywane Sił podług oS$atnich berliń
skich i wiedeńskich wzorów, elegancko i pwto.alnie. 

2964·3-1 R. Margulies. .. 
'Otwarta przy ul. Piotrk.owskiej Ił! 145 

Nowa Szkoła Kot dnt a CJj na 
M. Mato\f~łi A O Te SChli ch II S!! 
Piotrkowska 103. I. -

;prsy wepó:llłd&laie ~Iarwazorzędny~h sil p&dag~cuych przyspas&J.la 
cblopców l dziewczynki do ukól średntch wszelkiego tytla. 

!'~~:~. z~Z .• ;~bl~:br~.~ Skład węgla 
Czekoladę, Łódź, Widzewska M.62. Wszystkte ~zedmtoty, wohodzl\ce w zakres n~!lClanł. poczl\t- ! 

ko.ego, tndzleżjęzykl, przyroda, rysonkl. śpłew, slOJd, glmnastyka
w rękach ·lq)eCfallsf6w. Obok rozwijeta um,Yilu dziecka, szkola i 

' łdads1e nacisk na W'Jehowanle fizyczne, etyczne i e8tetJczne. i 
, Obs%&l1lY dOMCzny lokal z wieJą aa1_ rekreae.yjul\ or~ opieka ; 
lekar%a szkolnego zap&wnlajJ, warunki hygienlczne. Ilośe miejsc l 
ugranłezona. Oddzllll trzecl W' roku ' btezącym odpo.fada klae1e ; 
~neJ. Egzamlnl W8t,~ S-go I 5-g. września. 

Kakao, _____ -____ T_e_I_._fo_n_u __ ~ __ 2_4_0_. ____ ~~~M~d27 

Zaplsf przyjmuje m1~y 12-tI\ a ł~ kłerownlczktl ukoły 

Helena Cholewicka. 
Wafle, 

oraz ._zelkie _,
rob, euldernioze 

i pierniki. 
2910-3-3 

Url~ ~tarsl1cn Z~r~ma~z~nia na~1 
miaala Łodzi 

8-10 klllsowv Zakład llaukowv leńskI 

aprasza pp. cz1onk6w tegoź Zgromadzenia, aby Pi1majlicznieJ przy .. 
byli w dnia 18/31 sierpnia 1910 roka o godzinie 5><ejpo poladnia 
do lokało Zgromadzenia w domu pod .NIl 52&/100 przy au .. 

__________________ C!y PIOTRKOWSKIEJ w m. Łodzi na nadzwyczajne 

II programem męskich gimnazyów klasycznych 

Infii limsznws~ie j 
pt:zy ulicy Zawadzkiej .r. aJ, 
prrzyjmuje zapisy DO<WJeh uczenio codzlennłe od godz. 
10-e1 rano do 5~ei 'pO' południu, I wJIl\cz&Dlem lwiąt 
l niedziel. - W blez~cym roku szkolnym otwartl\ zo
Btaje klasa V-ta, Lekeye f IIgzamtny wstępne rozpo
cZJDaj",-się l-go września. 2984-d-3 

Sprzedam 
zaraz .zkoł. jednoklasow" 
egz}'stuj~cy 10 lat. Ofert}' pro , 
SZ~ składać wadmln. "Rozwoju" 
pod .Sprzedam". 2936006 4 

Duża cukiernia 
do sprzedania w centum miasta 
zaraz. merty proszę składać w 

I adm. "RozU1()ja" pod "Cakiernia". 
I 2968-3--3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I --------------~~--~ : I Do sprzedania 

Szkoła przygotowawcza koedukacyjna 
MARYI CHOJNACKIEJ P-;:-:. 

gruntownie przyg,otol&1aje do wszystkich zakładów naakowych. Przyj
maje dzieci od lat 6. Przy szkole 
ZAKŁAD FREBLOWSKI z ogródkiem i gimnastyką 

WŁH.DYSŁH.WY CHOJNH.CKIEJ 
zapis dzieci od lat 3-<ch. Karsy dla praktykantek. Lokale znacznie 
powiększone i urządzone hygenicznie. 2121-3-3 

7-mio klasowa Szkoła Handlowa 

LUOYW'Y SJtNNJOKIEJ 
Piotrko.ska 184. 

od 15 lat egzystujący sklep kolo .. 
nialny z pil&1em na wynos i sklep 
rzeźnicki z calem urządzeniem, 

l zaraz, albo od l"'go października 
1910 r. Wiadomość l&1sklepie, Prz-:'" 
dzalniana 21. 2976-3-3 

I 

, .111111111111111111111111111111111111111111111 

=_ ~f~:~~~~~~b~: ~=_ 
magazyn gallnter vlny 

A. Spodenklewicz 
26 Konltllnty 26 ~ 

== nowska "'~ = Egzaminy nowows'tępująeych , poprawkowe oraz lekcye _ 
rozpoozynaj~ się dnia l-go wrześUla. Zapisy codziennie od ! _""111111111111"111"""""111111111111 
lO-ej do 3 · ej. 2069-6-5 ; ------------. ---.---

• ! Do wynajęCia 
Zakład FreblowskI i od l-go wrześni" pokój frontowy 

I o dwóch oknach, z umeblowa 
S l iijd i /!tursy dla frebla iliek j niem, calodzlennem utrzymaniem 

Celiny Daleszyńskiej ~1~M::; ~';d~m~""~igfi~::; 

p. grnnt.!!~*:dś=:;~::::!: d~l!~~r"Ś.iL i la~mął ~wit KaUGJjn~ 
na rb. 10, wydany z gazowni za 

Zapisy w toku. 2926-6-2 JfJ 3926 Znalazca zechce oddac 
Pensyonat w Celinówce i szkole prze" zimę otwarty_ S_ Pniewer, Andrzeja 7. 3002'3'1 

OGÓLNE ZEBRANIE, 
które ma obradować nad: 

1) asani-:ciem nieporozamień, J&cie wynikły z dzier.ta\1lcami 
posesyi pod Na 526 w Łodzi, 

2) I opol&1aźnieniem kogoś do prowadzenia w imienia Zgro>< 
madzenia tkaczy m_ Łodzi wszelkiego rodzaj a procesów 
i spraw we wszystkich instancyach sądowych i adminl .. 
stracyjnych, nie wy1llczając Rządz~cego Senatu. 

G-dyby dla braka kompleta Ogólne Zebranie w pierwszym ter .. 
minie do skatka nie dosz1o, pp. członkowie Zgromadzenia tkaczy 
m. Łodzi obowiązani bez l&1ezwania i bez powtórnych ogłoszeń przy .. 
być w dnia 1/14 września 1910 roka do tegoź lokal a i O tejże godzi .. 
nie dla rozwaźenia powyższych kl&1estyl. Uchwały Ogólnego Zebra .. 
nia, jakie wówczas będzie mialo miejsce, b-:dll ObOWiązywały wszysto< 
kich członków Zgromadzenia tkaczy m. Łodzi, bez względa na to 
ila czlonkól&1 Ul powtórnym terminie stawi się na Zebranie. 2894 

SZKOŁA FREBLOWSKA 
MARYI ZARZYCKIEJ 

Mlkołajew_ka .Ni 82. 
Kursy dla freblanek: (metodyka, hygiena, przyrodoznawstwo, 

slojd, rysunki, śpiew. glmnastyka)_ Swladectwa poświadczone przez 
wlł1dze rZl\dowe. St080wnle do życzenia Sz. Rodziców, grupa dzieci 
b ędzle przeChOdziła kurs freblowski w języku francuskim z lrancllzkl\ 
paryżanką (d'ecole materne!le). ZapIs I kandydatek na freblanki 
codziennie od godz 10 do l-ej I do () do 7 ej po pol. Rok szkolny 
1 września. Przy szkole duży ogród- Llclba freblanek I dziecI 
ograniczona 2918-3-1 

SZKOŁA PRYWATIIA JED"OKLASOWA 

Wied~Dlan-Ca~tDlano"ej 
PIOTRKOWSKA M 192. 

Lekcye rozpoczną się l-go września. Zapisy nowo
wstępujących kandydatów odbywają się codzienie od lO·ej 
do 12-ej rano i od 6-ej do 7-ej po poludniu. 2888-3 

S 
I l poczwórnie zgęszczony wyciąg 

Z igliwia sosnowego 
do kąpieU ap In o ~:':~~:~l. n.:.:~~'r::': .;:.'~~!;;;; 

poleca Apteka J. BOBAKOWSKIEGO 
Krak. Przedm. Xi 59 w WarSZ&włA_ .... Ż~DAĆ WSZĘDZIE. 

W Łodzi, u L. SPIESS i SYN. 1660 

-----------------------------.-----------------------------------------........... _---. 
h p. dll hor o<tpn", iedziaJny St. Łą~iiII'Ui;k~. IN tloczni "Rozwoju", Przejazd KIl 8. 
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