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dzeni obłudą krzyżaków, ściągnęli pod ich sztan-
dary z rożnych stron Europy. 

Zastępy nasze oc1n iosly zwycięstwo, ol brzy. 

Grun 

I mle w ~lmtkach. Wykonaly tcstt>.ment Władysła
! wa Ło!detka, pogromcy krzyżak6w pod Płowca

(Wiedeń, 3-go czerwca 1887 r. i Pary~ 3 ·go kwietnia 1890 r.) I mi, kt6ry, umierają.c, zastrzegl swama synowi: 
Przy użyciu zęby pozostają, czyste, białe i zdrowe. "Ani piędzi ziemi nie oddaj im!---------------------------------------1 Ni~mó~Kati~~ W~lki ~~~6w~i b~ 

I 500 nI} rocznicę dziś wlaśnie obcbodzimy, nltioka*/ ~aterslnego ojca. Posclzna Boleslawow:. Chrobrego 

1410-19 10• 

I zalej w stolicy Polski _ Piastów i Jag!cllon6w _ l Krzpvou~tego, oraz Pr.zemlslaw?w, .lezala w gra· 
w Krakol,ie. zach l zghszc.zach. DZle~z\lla PIasto w, . rozdar~a 

B l II 

'

na drobne IrsH2stwa, dopIero zlewała SI~ w pau· 
y ~ to wa ta dwóch kultur, dw6ch świa- stwo. 

łów od~~enoych dążenia.mi i hasla~i, dw6eh idei, Wielki gospodarz, Kazimiet'z, syn Łokietka
t~k baldzo, z.e sobą sprzecz,nych, ze zetlmąwszy , wy, po.il}t, że siły ma zbyt wątle przeciw pot~. 

Dzień dZisiejszy - to wieIIde święto naro- I SIę, zetrZE\C SIę hwawo musIaly. I dze zakonu, zasilanego przez rycerzy całej Eu. 
dowe. I Polska, urzeczywistniając jeszoze raz wielką l ropy, za lrtórym stalo najwięl{s~e podówczas mo-

Święto całej Polski, a z nią i całej Slowiań- , myśl Bolesława Chrobrego, zebrała pod sw~ cho- carstwo - oesarstwo niemieckie. 
szczyzny, którą potrzeba grunwaldzka ochroniła rągwią ludy, którym prędzej czy później grozila Ale Kazimierz Wielki umiar urządzić Polskę 
od zalewu przez fale germa.ui;l,mu, z silą żywio- od Niemców najcięższa ltrzywda, bo nnicestwienie rozwinąć kielkujący plon tęgo ziarna państwowo: 
lową prące ku wschoJowi. po znęcaniu się wielowiekowem. Krzyżacy szli ści polskiej, posianego przez ŁOkietka, wzmocnić 

Bo cDrang nach OstenJ -to bynajmniej nie l w krwawe zapasy w imię instynktów zaborczych. go i uszlachetnić. 
Dowożytne hasło zaborczego gormanizmu-to wy- ! niewoli i tyranii, obsługiwanych prZ6l: fałsz i I Zagospodarzyl kraj, dal mu sily i zasoby. 
kladnik całokształtu jego dziej6w. Krzyżacy byli ! zdradę. On to przygotował' zwycięstwo pod Grun-
jeno przednią stt'atą tej nawały, co zalawszy tyle I Zastępy pols!w lit6wsko~czcsko-ruskie szły ! waldem, tak doniosIe w skutkach. 
ziem slowiańskicb, zatopiwszy zamiesllmjące ludy I z wiarą w s7uszność swej sprawy, w sprawiedli- ! Gdyby na polach Grunwaldu i Tanneuberga 
niemal doszczQtnio, dotarla wreszcie do Pojsld wość Bożą na ziomi, zagrzanll wiellIą miłością I pogromiono zastępy JaJieUowe, sldecone zaledwie 
i Litwy. ziemi ojczystej, gotowe na wszelkie dh niej ! państwo polsko·litewskie upadloby w gruzy. 

Polska z Litwą położyła tamę tej złowie· ofiary. Kl'zyzacy wystąpili z butą i pychą, wie· I Fala germańska. bez przeszkody zalalaby 
szczeJ fali i na kilka wieków zatrzymała jej po- dzeni kr~viożerczymi, tYl·.ańsldmi insryn~tan~i, ~a~ Pols~(ę ~ o~eienne ~r~je stowia~ski?" a w dalszej 
stępy· opatrzeni w pęta, dyby I lań cuchy, l(torerlll mleh koleI wlekow slowlanszczyzna Istmecby już może 

Dnia 15 lipca, we wtorek, w dzień Rozesla- wiązać jeńc6w, prlyszlych swych niewolnil\ów,- I przestala. 
nia Apostołów, na polaeh Grunwaldu, Tanenberga. i w smolne luczywa i r.agwje, ahy latwiej rozniecać Dzisiejsza zatem wielka rocznica pięćsetna 
j Ln,lwikowa zawrzd bÓj l\rwawy, zacięty; bój I pożary w siolach, wioskach i grodach zawojowa-j pogromu krzyżaków ma doniosłe znaczenie dla 
na śmierc i życie. Swietnie uzbrojonym i znaiw· I nych krajów. calego Wschodu Europy, dla calej slowiańsz-
micie wyćwiczonym zastępom lirzyżackim prze- I Z piersi polsldch brzmiała pieśń: (Boga Ro- czyzny. 
wouzil wielki mistrz ich zakonu Ulrich von Jlln- ! dzico>, ze sz~zerze, glębc~o religijnego uczucia ; Pl'a~nla, że w dalszej kolei dziejów Polska 
giogen. Wojska (lolslw Iitewskio z posilk'owymi ! plyn!jca. Płas7.cze krzyżackie zdobił obłndnie I att'acHa byt polityczny. 
pull~ami s~oleńszczan, . rotami cz('ch.ów i oddzia- f krzyż,. gO~,ro. Zb!l.wiciela,. który u~~yr miłości ku l Obłudny hzyżakzrz ucil płaszcz biały z czar-
lam t tatarow prowadzll do bOJU IlnaJlowany WO-

1 
Bogu l bIJZ.GIIll, pokory l lagodnoscI. , nym krzyżem, zmienil wiarę i przeistoczył się 

dzem ~aczelnY,m WitoJ.d, wielki książę lite~sld, I wybiła godzina sprawiedliwości dziejowej. w prusaka. równie jak jego prototyp nienawidzą.-
pod okIem hoJa polsluego Wladysfawa Jagleny. : Zwyciężyra uobra. spra \va, cego wszystko, co słowiańskie równie jak da-

W dołączonej do dzis~ej8zego numeru bro I Pogrom zastępów l\rzyżacldch był sLrasz:!iwy, I wny krzyżak zaborczego, ale sp~tkal on na swaj 
sz~rze p. t. ~Gl'uo~,rald), p~6ra naszego wydawcy , niepnmiętny w dziejach. Pad! wódz krzyżak6w drodze ku wschodowi zaporę nieprzepal'tą. 
"Ylktora CzaJews~C1ego, znajdą czytelnicy tl'eściwą wielki mistrz Ulricb von Juogingen, polegio llinó- . Polak, chociaż do w:llki or~żnej stanąó Już 
hlstol'n tego WIekopomnego zdarzonia, którego I stwo komturów i znal\Omi lych Jycerzy, co zwia· \ nie ma siły, w walce kulluralneJ z powodzeniem 
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stawia germanizmowi odpór tak dzielny, że wszel. 
Ide za.kusy hakaty zmódz go nie są w stanie. 
Sily do tej niel'ównej walki czerpie z bogatej 
skarbnicy dziejowej, napełnionej po brzegi w dnlach 
potęgi i chwaly swej ojczyzny. 

Slowlańszczyzna, ooraz lepiej uświa.damlana 
o swej sile, jednoczyć się poczyna, by sltutecz
niej stawiaó czolo prącym w jej dziedzIny falom 
germanizmu. 

To dość tytu16w, by pięćsetną rooznicę bi· 
iwy llod Grunwaldem święcić uroczyście nietyl
ko w caleJ PolsclI etnograficznej, ale i na (}3.1ym 
obszarze ziem słowiańsJ\ioh. 

St. Łąpiński. 

WSPÓLNE ZNAMIONA. 

Kiedy w kraju rodzą się potrzeby czy to 
na cele przemylowe, czy oświatowe, lmlturalne, 
czy artystyozne, Paderewski pierw.zy staje do 
szeregu, skradając grosz zebrany wśr6d obcych. 

M, A~ Leblond 
o rocznicy Grunwaldu. 

Człowiek wielkiego seroa, olbrlymiego patryo
tyzmu, niebywalej ofiarności, wierny syn nie-
szczęśliwej oiczyzny, na uświetnienie obchodu na- ' W jednym z ostatnich numerów tygodnika 
rodowego oddaje na wlasnośó m. Krakowa po ' "L'Opinion- znajdujemy artykul pp. Marius-Ary 
mnik, lctóry m6gł stanąć tylko ofiarnośoią calego Leblond p. t. cLe 500-me anniversalre da Gr11n-
spoleczeństwa. Hojnym darem Padlłrewski wy- : wald" kt6ry poniżej podajemy w przekładzie. 
ręczyl naród ealy, niechże mu od Daro du calego I .Za kilka dni - piszą Leblondowie - Polska 

, towarzyszy dziś serdeczna wdzięcznośo. cala upamiętni 500-tlla: roc:micę bitwy pod Grun· 
t waldem (któr~ nasi historycy często nazywaj\ 

! 
bitwą pod Tannenbergiem) przez tak uroczyste 

• obchody, jakich oddawna już nie było. W Kra-
I. Obchód grull waldzkl W Paryżu. ) kowie, gdzie spoczywają pr.ochy król.ów, bohat~

i rów i poet6w naroju, będz1t' odsłonIęty po~nlk 
l pamiątkowy, ofiarowany przez Paderewsklego. l Dnia 6 b. m. odbyl się w Paryzu obchód Przedstawiciele Warszawy, Poznania, Bytomia 

Grunwaldzki, urt:ądzony staraniem komitetu fran- (na Ślą.zku), Wilna, Kijowa, Lwowa, zjadą 8i~ 
Jedną z najważniejszych przyczyn ciężkiej J Iw-polskiego. Począ.tkowo mial zamiar komitet tam, by raz jeszcze zaświadczyć - wobec przy

Idęski, doznanej przez lcrzyżaków pod Gl'Unwal- , zorganizowań ten obchód dopiero jesienią., ze szlości - że Polska żJje. DelegaoJe 3 milionów 
dem byla ich niepomierna pycha. II względu jednak na to, że przyspieszenie obchodu polalców, którzy mIeszkają w Ameryce, lecz do-

'Lekceważyli oni zarówno polalców jak i li- w Paryżu bylo najlepszym sposobem zaintereso- chowali wierności ojczyźnie, przyłączą się do 
twinów, dufając tylko w silę swego oręża i swe- . wania Francyi obchodem krakowskim, mimo te ch- ! nich, by ponadto wykazać silę ekspansyi i moc 
go "rozumu politycznego", a ściślej mówiąc: in- nicznych truduo~ci, a także mi~o spóźnionej ~o· I wzrastającą te,j narodow?śCi, liczącej przeszło 
tryg polityczuych i politycznego przekupstwa. ry, komitet, na Jednem z ostatnIch swych posle-I dwadzieścia milionów Indzl. 
Nie szczędzili pieniędzy dla dostojni1ców rzym- I dzeń, postanowU uprzedzić obchody krajowe. I PrzypomnIjmy przedewszystkiem wielkie zda
skich, nie szczędzili ich dla Waclawa króla oze· I rzeczywiście uroczystoJć paryska wzbudzila zain- . rzenie dziejowe jedno z najzaslczytlliejszych i naj
sldego, wybranego w sporze z polakami na roz- l teresowanie \V prasie francuskiej, czego dowodem , świetniejszych' w dziejach Europy. Bitwa pod 
jemcę. I są liczne artykuły o zwycięs twie naszem w roku i Grunwaldem byla stoczona w r. 1410. Według 

Nie innej broni używa krzyżactwo dzisiejsze, 1410, a także wydelegowanie przez kilka pism r zdania. głównego naszego hi~toryl\a.slawisty, p. 
które swoich rycerzów już nie luzyżami, ale pi- ( francuskich korespondentów na uroczystości kra~ I Ernesla Denia była to walka dwóch ras i jak 
kelhaubami zdobi. Ozdoby różne-znamiona du- i kows~do: pOjechali rniędąintlymi do Kr~kowlI, p. gdyby dwóch' ś~viatóww. Od X do XIII wie~u 
cha-wspólne. I Maunce Murot z ftJournal de Debats" l p. PanI I trwa! zwycięski pochód niemców na Wschod, 

W pysze swej zowie ludy nienależące do ra- l Caziu z "Figaro". Korespondent .Ie Temps", i była chwila. gdy-zdawało się-słOWianom gro
sy gęrmańskiej lub romańskiej: ftminderw!i.rtige , który bawił na Zjeździe słowiańskim w Sofii, ma I zila rychła i zapelna eksterminacya; od dwóch 
VOlker" (ludy mniej wartościowe). przyslowiową ! na. .drodze powrot.nej wstąpić do Krakowa i wziąć! wieków polacy czekali na go.d~inę odwe~u;. 'pod 
stala się .slavische ImprodulrtivitiW (slowiańsld : udzIal w obchod~lB. . I icb przewodnictwem, .. bi?lorUSlIll, ~&10.rus~Dl I 0-
brak twórczości), a intrygi polityczne, a poli· I KIlkaset ~sob, ~Imo ~aawansowanego sezo- I chotniey czescy rZUCIlI Ellę na. Krz'yz.a~ow .1 poko
lyczne pr~ekupstwa i szpiegostwo - toć o nich I nu, zebralo SIę w dnIU 6 lIpca, w salt Towarz. l nali ich. Bylo to zwycięstwo cywllIzacyl demo
corocznie bezlik sprawozdań czył;amy. ł ogrOdniczego, dla. wysluchauia cielmwej konferen- , kratycznej nad najbardziej ciemiężycielskim feo-

Rzeczą jest zaiste ciekawą, jak się owa nie· cyi p. Henri Welschillgera, członka Instytutu, dalizmem: Krzy~acy stosowali zawsze najbardziej 
lloradność ludów moiej wartościowych ujawni1a francu skiego, który niejednokrotnie już o Polsce , bal'barzyńsJde środki elcsterm;nlloyjne \V celu roz
w wojnie, lctórą nWieńczyla bitwa Grunwaldzka.. pisat i nosi się nawet z zamiarom zebrania s\vych j szerzenia granic swego panowania, z istoty SiV8J 

Jagiello przysposobił żywność dla licznego lIrlykulólV o n~s w oddzielll~j lcsi<\i.. . ł\ niszczyoielsldego. . . 
wojska i sprowadził ją na teatr wojny z większe,u ' P. Welsclllnger, wśród Ciągłych oklaskow, ze NajwaŻUle]Szy moment tkWI w tem, ze lą-
powodzeniem, a.niżeli dziś niejedna. intendentura, sw auą w wykwintnej formie.. P?ual hi.story~zny I czui: z pO!<lkallli m~my uczci~ sz~achetnoś.ć,. wa~
wychowana w tradycyach biurowych bynajmniej zarys stosuukó\v polsko-krzyzacklch, oplsa! bltWę , tośó humanitarną l wyższoso Ich cywIllzacyl. 
nie slowiańskich. ; i zwycięstwo polskie, i prze szodł od przesiIłości i W cit\gu kilku wioków potężnie kwitla ona pod 

Cal y plan kampanii obmyślony byl z polskiej do. chwili .obecnej: <Dziś, tak samo, jak wCZQ- rządami wspanialoffi~ślnych, i. światl'ych królów? 
strony nieslychanie drobiazgowo i dokladnie, bo l nI.} - mÓWIł - polacy pragną wolnOŚCI/ wszyscy którzy opiekowali \ SIę Indzffil, przesladowanyml 
mimo że wówczas jeszcze Dle sporządzano map I milują niepodlegtość... życzą sobie podniesienia IV krajach sąsiednich (mianowicie żydami, uei· 
geografioznych, ale panowie polscy i lItewscy do- ' Ojczyzny, nie zniechęcajlJ. się chwilowem i nie · I skanymi w Niemczoch, i dyssydentami z rozmai· 
skonale byliby umieli odpowiedzieć na pytanie: ! zaslużonem niepowodzeniem) Jak pragną postę- ! tych krajów). Jej wspauialomyślność stała się 
.czy znasz swój kraj?" Znali go lepiej, niż dziś ł pować, najlepiej ujął to Hflnryk Sienkiewicz w swej I źródtem jej !llabości: wskutek nieustannych zapa· 
poznajemy w wieku kolei żelaznych i paszportów. ! odezwie ... Prawo pozostaje prawem: sila może je i sów we wschodnich Marchiach Europy, z groź 

. Majster ciesielski Jaros~aw. zb~dowal .most • pr~eśladować, ale nigdy przed niem nie przej. I nymi i usta~ic~llymi napadami plemion azyatyc
lyzwowy " puszczy pod Kozlenlcaml, boduJ czy ; dZIe." I ldch, zapasow, staczanych dla dobra Europy, 
nie pierwszy w świecie, w celu. sp~szczenia go ! Po odczycie p. Welscbingel"a, p Gauley, ! nastąpiło osłabienie Polski i ostateczni o sta.1 się 
we właściwym czalie pod CzerwIńskiem. i artysta z Odeonu odczytal opis bitwy Grnnwaldz- I rzecz!} możliwą rozbiór jej przez niemców .1 r~-

A cóż. krzy7..aoy? " .. i klej z "Krzyżal<ów· w przekładzie B K?zakie- I syan, któryoh tylokrotnie ,uratowała. od naj.sl·?Z ' 
Oto, Jak przystaIo na "Kulturvolk , mleh I wicza na zakończenie uroczystości p. Eanco Co · j szego podbOJU. Wykazallsmy nawot, że l\azda 

w.iadomośei 8zcze~ólowe p~z.ez sz.piegówo wszyst- ~ louna' manryk Zengleller) odśpiewal pO poIsIm zdobycz niemców w Polsce nast~pila po jednej 
lach przygotowamach, (Jrwlh z mcb aroyprzYJem- : hymn Jeszcze Polska nie umarła" w pierwotnym I z bitew, stoczonych przez polakow dla obrony 
nie, szczególniej z owego mostu .powietrznego," I tekście" z 1791 r. Prus lub Wiednia. Podzia! Rzeczypospolitej, wy· 
jak go dowcipnie Daz~ali,. ~ ~yr?B.zając n~ wOJ' I Przy wejściu do sali czlonkowie komitetu : wlaszczanie gruntó.w, banic,ya tysięcy ~odzin wy
nę, .wzięli z sob~ w wlelkieJ 110s01 pęta I dyby l rozdawali program uroczystości, który ~awieral I rznconych za gramcę, przeslad?wan\e ~~z!ka na.
na Jeńców. . " .., I reprodukcyę fragmentu obrazu Matejkl, tekst ! cechowane wall~allzmem, m~cze~8two dZieCI 'y szk?-

Ta ostatnia tr~sl{lIwOBC okazała, Sl~, lak wl.a- ! polski i przekłady francuskie Augusta Dąbrow· ! 1~ obowią~koweJ - oto, czem memcy odwdzl~czaJą 
domo, bardzo pozyteezną, ale przeCIwko mm! ski ego, a w tytule, czerwono odbity herb Polski; " SIę obecnlel , . 
samym. S. R. I po za. tem każdy z go.§ci otrzymaJ przekła~ mo· "Nawet pod wplY~,em tego. przesladowama 

I wy prot Balcera, wygroazonej na uroczystosci!"ch I kt?re. kal~c7,y narodow.oso, r~sę l k~l~urę, która 

Ofiaro~aw[a pomnika Wła~nława Jagiełły. 
I grnnwaldkich we Lwowie (wydany staramem t dZIeSIątkUJe wszelką el~tę, l.ctore wyclellcza wsz~st
, paryskiego Biura informacyjno·prasowego Rady kie klasy, dopro~adzaJ~c Je d? pr?let~ryzacył,
I narodowej), oraz opis bitwy Grun\valdzkiej z cKrzy- kultura p.olska ~le utraclla s.we~ wyzazoscl. Wsp61-
. żaków~ w przekładzie francuskim, który Br. Ko- czesue plsllllenlllctwo polskIe Jest bez porówna' 
: zakiewicz w tym cela wydrukować kazal i oddal nia wyższe. od ni~miec~~ego prz~z ~we bogactw~,. 

Do Kra,lwwa. na uroczystości grunwaldzkie ' do dyspozycyi komitetu. przez moc I podn~08ło~c natc~Dlin~a, przez swoJ 
przybył z małżonką mistrz Ignacy Paderewski, . Wśród licznych francuzów i polakÓW byli rozmach, przez plerwlastek Idealistyczny, zara
ofiarowawca wspania.Zego pomnika dla zwycięscy na sali pp.: Anatol Leroy-Beaulieu, dyrektor szko- zem ścisły i pozytywny, prze.z gorący kOl?ryt, 
pod Grunwaldem. ' ly nank politycznych, Jlaństwo Gasztowtowie, Ko~ przez cierpką lub. pieszczotllwą wen~ę: lllom~ 

Obywatelski akt Paderewskiego zapisuje na ! rytkowie, l\fickiewlczowie, OlchowiczolVie, znaj- w niem ~ni nieol~re81.oneg~ sentJmentahzmu, ani 
zawsze jego imię w kronikach dziejów naszych. znajdujący się przejazdem w Paryżu, Muret, J wJblal<leJ I!letaflzykl, anl ~zope~h3.ueryzmu ad 

Ignaoy Pll.derewaki liczy lat 50, UrodziŁ się H. Rosny, A. E. Bourdell i t. p. usum lIteratow, l ub nadozloW16czenstwa ",d usum 
w Kurylowie na Podolu. Ksztaloil się w lcon- I Podczas uroozystości odczyta.no lis~y i t,ele- imperyallstyczuJuh pro.fesOrÓ\f. . . 
serwatoryum warszawsldem, które ukońozył w r. gramy. nadeszfe z Polski i z emIgracyl, wsród Malarstwu zbyt WIele dal Się we znaki, brak 
1877 i bezpośrednio objąl kierunek niższej, a kt6rych wzbucJzir szczególue zaintoresowanie list , wszelItIego nauczania, a lGwtaszoza zaka7< , sr.odo~ 
nastąpnie wyższej klasy fortepianowej. Po dal, a~dziwego T. T. Jeża. wisk~ artys~yczoego. by moglo ono zdo\.l'yQ Isto-
szych studyach zagl'amc8(] zabłysnął jako sława tn~ l wykwllltue . zalety naszyoh ~o\lrbet ów,. Re-
wszeohświatowej mia.ry. Dziś polskie imię Pa- nOlr6w lub Puvla de Chay.lnue~ ~\Vt. leC:G nlem~ 
derewskiego figuruje między królami pianistów I ono nic do pozazdroszcz6mR k~;lJOWI M.enzel~ l 
świata. J Boecldini. Rzeźbiarze polscy nie ustępują Khn-
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garowi. C9 do nauld i erudycyi, to pąlska. nie" modlił sl~ wiolki król Jagieno, zanim ror.poczi}l 1 ny ~ostal na zaP.Iacenie 500 rb. kary pl~Sowej z 
lllo,Że WyIllieni~ nazw-\sk, k~óreby odpowiadaly, bitw!. zamlaną na 3 mIes. areBztp. 
na.zwisij.O!D Kooha 1 Momwsena, bo tu~aj właśuie ~ MpdlOl1o się za spokój duszy wielkich bo- (-) Wlstawa wytworów włóknistych. Ko. 
potrzebne są: budżet oświeeenia publicznego, na· I haterąw, którzy polegli na polaoh Grunwal~u? mitet, organizujący wystawę wytworów w~ókni-
upzanie w ję,zyk.u ojczystym - jed,ynie OWQcne, modlono się, by Bóg odwrócIł od nas klęskI l l stych, postanowił otworzyć wystawę w Wanza
laboratorya i bi.blioteki, których ją pozbawiono.: dal nam moc do wytrwania w ciężkiej niedoli: I wie w październiku 1'. b. W wystawie tej ucze
Za to jej h1Btorycy i etnografowie nie s~ falsze- 1 modlono się o lepszą przyszłość. I stniczyć będzie również Towa.rzystwo popierania 
rzami, ani jej proff;ls9rowie politykuj1\CYOl~ uozo.~ l . Po skończeniu MSlly śWiętej'l}ded1 c.el~brans l przemysłu ludowego. 
nymi. Na ogÓL p'olacy sI} bardzo iutehgentlll, I zallltonowal "Te Deum Landamus • w meJednem (_) Drobny kredyt. Duma uchwalila nowe 
wykwintni, kuJturalni, artystyczni i znacznie le-: olm ,z~k.ręcila sif}. !za, nie bólu. i. rozpaczy,. ~za l prawo o drobnym kredycie, l{tórego donioslość 
piej wychowani niż niemcy. Ich patryotyzm. radOS{ll ze doczekahsmy tak drogIej nam ChWIli. ! na tern glównie polega że na sprawy drobnego 
wciąż mężnieje i wzbogaoa się najttlższymi przy- I O godzinie 10 rano odprawione by~o nab~-: kredytu po raz pierws~y obracana będZ i e część 
miotami irredenty~m~, - w obliczu. twardęgo, , że~s~wo w ka~lIoy ~o1Jre!fo, Pasterza;, l tam ro- i funduszów, znajdujących się w l{asach oszczę-
napuszonego i beł\l1tosn~go pangerrnal)IZI~u. .. i wmcz-zebralo BI.ę duzo ~O?ozr:YCh. ktol'zy w po- dności. Dotychczas nżywano tych funduszów ll~ 

Współczesna Polska Jest Jednym z n31bardzleJ I korz Q wvsląc~ah Mszy sWlęteJ. zakup . papierów procentowych, państwowych l 
ogładzonych i najbogats!ilych pod względem iIłtS> prywatnych. 
lel{tuaIDj'm narodów w Europię, jeą.nym z waż- , Z mocy nowego prawa hsy oszczędności 
niej szych ezynni~ów jej ąqrodzenia - moralną I K ń 'O \1 ~ K II , ' w pal1stwie przeznaczą. w r. b. 20 milionów 1'u-
potęgą"· Jl. I', '1'\~ bli na udzielanie długoterminowych pożyczek, 

Tak brzmi artykuł M. A. Leblondów, na· - w celu utworzenia kapitafów zakładowych w in-
cechowany szczer~ życzliwośoią i niekłamanym ł (_) Z prasy litewskIej. Pisma litewskie tLiet. stytucyach drobnego kredytu. . '. 
zapalem dla naszej sprawy. Zin.) i cliet. Ukininl{Rs) wystąpily z Pl'ojel<tem . Su~a ?O~.yższa co. rolm zWlększ~c .SI,ę bę-

składania na budowę Domu litewskiego w Wilnie dZle ° /10 częsc przy:ostu wkladów plemęznych 

Z dzielnic polsl<ich. calodziennego zarobku w dniu rocznicy bitwy w kasach:la ,rok. ub16/ś.1y, a .przyrost w~{~ad~w 
grunwaldzkiej. J co roku w panstWle obhc~a. SIę na 70 mlllonow 

Projekt ten, jak zaznacza "Kuryer lit. c, zo- rublI. _ • • , 
Z KRAKOWA, Komitet wykonawczy dzien- stal w spoleczeństwie litewskiem przyjęty przy- (~) Sprud~1 mare~ 1 wokslI. ~a glowneJ 

'1 k· db ł 'd . d .n'l pod prze i chvlnie pOCZCIe, przy ulICY Przejazd od wczoraj rozpoczę-Dl {ars l o v." sro ę posle ze e _ ., J • d" l h' l r 
wodnictwęm ~ed. Konopińskiego. Po rozdzieleniu (x) Pooztówki, Sktad papieru i materyalów to sprze az malek stemp owyc l we {S l. 

wszystkich czynności, uchwalow). wręczyć kaźde: ! pi~mienn~ch Potza \Przejazd róg ~Ikorajewskiej) . C:-) Ko.10~ Zgl~!'Z.iIolo •. W imie.niu gr?n.a 
mu ze zgloszonych dotąd uczestmk9w w osobnej sprowadzIl pocztówkI z fragmentamI z obrazu Ma- , kapItalistów Inz. Renlsz czym starama w mlr:1-
kopercie progrl.łm obchodu wraz. z karta~i w.stę~ ! tejki • Bitwa pod Grunwaldem". steryum komunik~cyi o pozwolen~e utworzenta 
pu na uroczystości, o il~ 1\0 IUltet .będ~le ~lemI I (h) Koncert Namysłowskiego. Dtiś z powodu I ~owarzy8.tw~ .~kcYJ~ego. budo:vy ~ eksploat.~wa
ro.zP?l'ządzać, zaprOSZOnla, odznakI dZlęnDlkar· l 500 ;tnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, or ma n.oweJ(Y.hu~1 ko.1.e) ow eJ., .~aJąceJ. prowadzlC o~ 
SkJ8 ltd. ,.,. 1 kiestra Narnysiowskiego W ogl'odzlo "Grand Ro. st~cyl, ~o~erz h~11 kallSklOJ kolei warszawsk 

Ponadto uchwa\o~o osw~adcz'Yo ,kraJowemu I teluM, przed rozpoczęciQm koncertu wykona pieśń I wlCdens~leJ do mlas~a. Kola.. . . 
komitetowi grunwaldzlnemu. ze dz)eulkarze, za~~ ! "Boga Hodzieo", z którą na ustach l'ycerswo pol- Pr~jektowann: llDl~ kolejowa rosl.ada ~vazne 
patrzeni w odznaki, mianowicie pl.óra, znalesc skie szlo do ataku. I znac.zellle kom~UlkacYJ.ne dla ~Jeml Kll:h.sktej, 
powinni przejście wszędzie iam, ~dzle czynną. bę- j Wog61e cały dzisiejszy koncert p0święcony ! gdyz przerzyn~Hc ~OW}lłt,Y: lódzln, łęczyckll k~l. 
dzie strat obywate~sl{l) .. Opatrmen1 odznaką dZlan- : będzie tylko kompozytorom polslcim. skt,. 'pl'~ez . Zgl~rz, l, Ł6~z .lączyl~by wschodm!l: 
Ilikarze musz!!: miec swobodę ruchów. i . . .,. ' częsc Ziemi kaIJsklElJ z SIeCIą koleI. 

- We czwal'lek ,w: południe p~zyjeohal! do I (x). ~lłG&~r ~pn~arny. ~ Z.l s .. WIeczo~e~ I (_) Zydli lihv&,cy a j~IJk polski. ~na!lY 
Krakowa na nroczys.tosol gr~n~aldzloa ·.3lowensc'y l znany I . e~yt~'o~ alcydzlel naszej, llteratury: Mau ! pisarz żargonowy, ktorego sztukę gra oboct~le Je
go.scie. A. m~anowjcle wybl~ll1 poslowle. s~o\Yen. ; r~cy .Klsl.elnloło, w teat;'ze po!slmo przy ultey Ce- i den z teat~'ów polsld~h, wystosował, ol,ólnIk do 
sJoego s.tronlllctw~ ludoweg~. X. dr. Zltlllk, dr~ I glelmaneJ Kg 63 W1POWI~ ,,6t!t~'ę p :uł Grun- , wlli'SZaWSkl?h ga.ze~ ht~aol{lc~, w k:orym ,propo
Poeac~mk, dr_ Korosze".. ~Vlcep.rez~s klubu slo : w .. ldem", Henryka Slenkie wlCza, oraz poemat I nu)o wydanie l{S\ę~l Z?lOrOW?J. na l z~cz hcznych 
weńsklego w parlamenoIe l dw:o?h muych. ~ L,u- l K ' k·' p, B l u C l I obecnie 110gorze1cow zydows'<lch. PrOJektodawca, 
blany. Z mlodzieiy słoweńskIej katolickIej zJe- l onoplllo lej • au a cer., eny popu arne. zwracając Się między innoml do swych "kolegów 
chali pp. Stele, redaktol' "Zorzy", Trdnu, Susz- I Początek o godz. 8m. 15 Wieczorom. warszawskicu", nawoluje do umieszczania w tej 
nik, prezes <Dan~cp, ZlVi.ąz"~ sloweńs~ic.h ~ka- l Bilety wcześniej nabywać można w cukierni jisiędze utworów żargouowych hebrajskich i ro. 
~emik6w k~t.olickl~h w Wledmu, . ~~ble .1 ;Ilku l Alel{sandra Roszkowsldego, a przed rozpoczęciem ! syjskich, tylko o pOlskioll n~ema mowy! ,. 
lDuych •. GOS~1 prz~J~?w~tn. "Polo~HI. krako .ska, ! wieczoru w kasie teatru polskiego. l (-) Konsulat,' turcGlne. Rząd otomanski 
posloWIe zas zwroclh Sl~ do krajowego komItetu W· . l 17' . In' l· 'd t opracował nowy }1odzial rozmieszczenia konsula-

Id k· lemy, Ja { p. ~ISlO le n wypowla a 60'0 I . ,. . 
grunwa z lego. . r'" • "tów w panstwie rosyjslnem. Warszawę na raZIe 

rodzajU utwory. To tez lllewątvhw16, zwłaszcza l Ul ono do konsulatu petersburskiego. . . . . , . I przJ1ącz 
JULENDAllZYK TERJllNOWY. :' .dn~u dZISI.eJszym, .wzrus~:.. ~luchaczów do grębl, (_) Na6zelnik okr~g\l pOGZ~owo-te.te~ra~i&Z-

JMIO}łA. SLOWIAN'SKIE. D z i Ś Radoslaw3. J u - Jak SH~ nalezy spodzlewac hCZllych sluchaczów. negu. Ogłoszono urzędową nomlllacyę lnzymera-
ir o Dzlerżyslllwa. l (-) Zagraniolne śwIadectwa szkolne. Kan- elelctrotec;hnili:a Diakowa. na naczelnika warszaw-

KONCERT. D z I Ś l eodzleń~le (w ogrodzie Grand celarya warszawsldego okl'ęgu naukowego, otrzy- sldego okręgu pocztowo, telegl:a.flcznego •. Byty.na-
Hotelu) koncert orkiestry wlośelanskleJ Namysłowskiego mala zawiadomienie ministeryum oświaty, że oso- czeln!k tego okręgu Boguckl otrzymał dymlsH 
PoclIl\tek o godz. 8 wieczorem. by, które UkOllczyly zaklady naukowe za granicą z prawem noszenia munduru. 

i pragną następnie wstępowac do szkól tutej~ (h) OSi9bistc. Sędzi a pokoju I rewiru wy je-

WIF\.DOl'lOŚCI KOŚCIELNE. 
szych lub zdawać egzaminy dla. uzyskania świa- chal na urlop; zastępuje go sędzia pokoju VIII 
dectwa państwowego-mogą. byc przyjmowane do rowil'u. 
~czeJni. i d?puszczane do eg.za~inówl nie inaczej _ (b) Pomocnik naczelnika powiatu łódzkie. 

. • . • Jednakze, Jak. po przedst~W.lenlu SZKolnego d~- go, p. Raczyńskj, wyjechał wczoraj na 6.tygod-
(1) Dzi~kGZJnne nabOZ6DstwO. DZls z :powod~ • plQmu zagra..Illllznego, poswladczo.ne~o przez ml- niowy urlop. 

500 t~e) I'~cznicy z~yCH~stwll . nad Krzyza!taml, l' sye, konsnlaty lub ambasady rOSYJskIe. (h) Z są,du. Sędzia pokoju IX rewiru skazal 
w. kosCIele sw. Krzyza odpraWIOno nabozenstwo (-) Uczniowie i konoerty. ~ Warsz. Dniew. lO 22-1stniego Ja.na Konopkę na półtora mi'3sią!Ja wię-
dZlękczynne. ,.. b l! ! pisze, źe mini stery um oświaty wyjaśniło, iż uwa- zienia za kradzież pieniędzy z szuflady Janowi Ul· 

, Od sałD:ego rana .SWląty~lla. y a pe ?a p~- , ża za niepożądany udział uczniów zakładów nan- briehowi. 
boznych, ktorzy, pomodhwszy Się, ustępowah mleJ' I kow:yoh, należących do tegoż ministeryum, a nie Tenże sędzia skazal na p6rtora mlesiąca wię' 
sca Innym. , . l K'. tl _ ! będących jednocześnie uczniami szkól Cesarskie- zienia Leon9, Oglaszkę za kradzież wózka do roz-

. Okolo ~O rano, do, kOBClO a;, św., lzyza u ~ go Towarzystwa muzycznego, w koncertach i ze wożenia lodów. 
mUle PO?OŹlll poczęli Się 8e~0.dz.c,O ws~ysert :~a. ' braniach, urządzanych po za murami zakładów (h)./JI sprawie ośwlttlorua Balnt. Peloomoc. 
lach sW.lątecl:nych. °w g~~:~~)~l:ll k~~~~ik K~~~i naukowych. I nicy wraz z sołtysami i obywattllami Ball1t, po 
dsY ~dwllelką MtsZą,. 'ilU nno' w ·1· duchowien' stwa. (x) Czeski odolYt. W dniu 6 lipca 1.415 roku jednym z kaiclej ulicy opracowali rozklal za o' 

zml e w asys elleyl a l ~ t· IT ; . J H I \. . l . B l t l kt " R k' d d' l ó l k' rozpoczą! pienia reli- zgorzai na s oSIe w ).ons~allcyl an us, re or- SWlet emo a u e e ryczllosClą. oz ta po 7.le · 
~ c I r po s l sumowy ł mator religii, twórca sekty husytów, a jednocze- lono na 3 kategorye, do pierwszHj zaliczone są 
g\JneS dk ' . 1y b actwa ze światlern \ śnie wielce zasIużony clzialacz w sprawie ustale. , ulice: Aleksandrowska, Zgierska, BrZtlZlllSka 1 Ba
. h ro . ow~ nawę z~r i r c chowe młodzież l nia pisowni, rozwoju i rozpowszeclmienia języka : lucki Rynek, gdzie ustawione są dośc gęsto lam
I c orąg~flaml, zg~om~ zet ~o r~zem ~ rz sistem l czeskiego. l py i obywatele niepónoszą ciężarów reparacyi 
z~ $.W6Iml. Ch?rą~l~W am a' 'en ielenią wz~aO'alO ! Staraniem tutejszego Stowarzyszenia czeskiego l bruków: do n -ej należą IlliC'e w środlm Baluti 
oswleL eDlem I u.e ~~~n~1 ~~wz za' li ob~żni. r IIJ~dnota", pan A.. Ad~of, redaktor z Pr~gi c~e-l do ~Il ej - ulice na krańc~ch Bal~t~ g~zie pali 
uroc6~ty I na:~róJ hó od dyre~Cy~ę p 1leksan- ' sklej. podobno znakomity mówca, wygłOSI w Dle· się Jedna lampa, lub nawet Jeszcze Jej mern'l.. 

T

Z 
on {DWIe ~ ru P, .em odś iew·ali Msz~. : dzjel~, dnia 17 b. m., w sali przy ul. Plotrkow- , Przy rozlrładzie wzięto i to pod uwagę, że 

:ra K.UI~Zy ~ d:~;tru ?dCZUJąC~k z/ M~zy: Ale- skiej Nil 112, o godz. 2 po pOluunill, odczyt: "Zna~ ( niektórzy wlaścicii31e nieruchomości nadpfaulli 1111 

kraudclsz Kil. l c a. l wy l ,,::; czellie Jana Rusa dla czesl\iego ludu i ówczesne ' ieżoośc. N ad wyżki te w liczono na rok bieżący i 
san ra u eszy. ł . l ~ ; t l l 

P . ol-ó' nowały przez caly czas go cz OWle <a • I nawe na ro \: przysz y. 
b . o"!tag~ l sp \ J pa (_) Z prasy. Redaktor oJpowiedzialny »Ku- Rozi(ład podpi8alo Jopif\ro 130 obywateli, in. 

na ozens wa. b l . b · . d ' li . . . k' Zal'liwie si~ modlono, jak przed laty 500 ryera. Lu e skiego", p. Feliks Jankowski, skaza. 111 WZ l'alllaJą SIf,1 ac swe po VISY, mUllo, ze la 
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dy dopiero zaczynano wprowadzać oświetlenie e· I matu sygnałowego, wskllte,k cze~o pociąg towaro· 
lektryczne) nie zaniechll,U natychmiast podnieść I wy prz@jechal sygnał przedstacyjny ~l!t6j ". 
komornego/ tłumacząo się zwi~kszonymi wydat· Do czasu umulęcia rozbitych wagon6w, ruch 
karni. byl wstrzymany. 

IJokatorzy latwo mogą sprawdzić stan rzeczy I Nad uporządkowaniem tor6w pracowano przez 
u sołtysów, posiadających spisy wlaścicieli nierl1' noc eałą. Pociągi osobówe w obie strony lc.ur3ują 
chomości niepodpi!anyoh na rozl<ladzie. ! zc znacznem opóźnieniem. 

(b) Z pól dochodzą nas coraz smutriiejsze t • Rannym udzielono pomooy lekarskiej na 
wieści. Z powodu dlugotrwałych deszczów, stan mIejscu. 
żyta, zarówno stojącego na pniu, jak i skoszo- I S~utk.iem t?j. katastrofy poczta do Łodzi 
nego i ustawionego w mendlach, pogarsza się zn~cznle. Się opózn}ła. . . .. 
z dniem każdym; stojące na pniu zczerniało i le- l PO?Iąg bezposredllle] kom~nlkacYl Warsza . 
glo pod naporem wiatrów i deszczów ulewnych, ! w~-Łodź, l{~óry mial przybyc wczoraj do Ło
w snopach zaś i na pokosach, opr6cz tego za- , dZl o g. 11 wieczorem, przybył dopiero o 5 ra
czyna rosnąc.. . l n? Dz.isiejszy rann y p~cjąg b~z'po~redniej ko~u-

Zrozpaczem rolUJcy przerwali rozpoczęte ' mkacYI przybył do ŁodZI z opózmelllem o godZInę· 
żniwa i wyczekują l)ogody ale, jak dotąd, na- ! Inne. pocią~i kursują ró wnież z opóźnieniami pół
próżno, codzielInie bowiem przewalają się po nie- ! godzmne.ml. 
bie chmury i codziennie pą,dają deszcze ulewne. I POCHlg kuryerski . do granicy i Krakowa 
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zwy.czaj wesole i pQcieszne komedyjkI. Na. za . 
ko~czen!e żywy. obraz okolicznościOWy przy o. 
~wletlenlU og'm beogalskich. Bufet, owocarnia 
sprzedaż poc~Ló\Vek. ' 

Cena wejścia do ogrodu 25 i 10 kop., miej· 
sca w teatrze od 5 kop. 

I "Czartowsl(iej Ławy" z powod6w niezależ· 
. nych od komitetu zahawy-nie będzie mo~na wyI stawić. 

(x) Zabawa Iesna chóru śpiewaczego z wo· 
tywy przy kościele św. Józefa, która z powodu 
niepogody nie odbyła się w dniu 10 b. m odbę-

, dzie się w niedzielę d. 17 b. m. ) 
I Dojazd tramwajem aleksandrowskim ostatni 
! przys tauek "Kochanówek". ' 

Z niemieckiego punktu widzenia. 
W okolicy Zgierza rozpoczęto żniwa przed przeszedł prze~ Koluszkl o g. pór do 5· ej rano, 

dworna tygodniami, dotąd jednak nie sprzątnięto j! przepel?iolly podróżnymi na uroczysto.ści grun- l .. Tutejsza "N. Lodz. ~t~." ~ d. 15 b. m. wy
z pola ani jednego flnopa żyta. waldzk18, wskutek czego przybędą OnI do Kra- : stąpIla z artyl\Ulom, oswIotlaJąoym bitwę "pod 

Jeżeli pogoda ustali się wkrótce, to, jak , kowa dopiero okolo południa. l Tallnenbergiem~ z niemieckiego punktu widzenia. 
twierdzą rolnioy, ziarno z mdemi wyjątkami I .Spodziewać się należy, że ruch normalny I Mówi w nim, że wojsko krzyżackie w liozbie 
ocaleje, nIe slomę należy uważać za straconą; : będz18 przywrócony okolo wieczora. 12,O~O. walcz~lo z dwukrotnie (? Red .• Rozw. lO) 
zczerniala i krucha, zdl\tna będzie tyUtO na pod- 1 (h) Za nieprzestrzeganie przepis6w sa. JlCz.mejSzym lll~przyjacielem, że polacy nie poko-
ścióI, nie na paszę. nitarnYIDh skazano wlaśolclelkę piwIarni nr. 7!i przy nalI D)emców, ale tylko ryoerzy niemieckich (I) 

Zyta później siane, pomimo tak l{apry~nej , ul. Cegielnianej, WlktorYę Balcerzakową, na 85 rb. kary . . ż? krzyżao~-:-t~ chrześcijanie! -podozas gdy Ja~ 
pogody, wyglądają dobrze i wydadzą prawdopo- r (h) Drobne ognie •. Wczoral, o godz. 10 wleczo- : gleUo bJI sW.lezym nawróceńce~ ~ pogaulzmu, a 
dobnie lepsze plony od sianych wc~eśniej. I rem, przy. ul WÓICzlIDskleJ nr. U~, zapa1U:a Się podłoga wsz y.stloe pOlHtkowe ludy -pogans/oe (na wet i cze

Jarzyny i okopowizny przedstawiajl\ się do- od ~ozbltel ~I!.mpy. Ogl~ń U~1I.81l1 dOlJłownlcy przed przy- l SI?) I t. p. 
brze. .- O godz. pól do 11 wIeczorem wezWllono straż nil l e.? z. g.. ,est wog e redagowana bar· )
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(a) Echa paiaru. W ubiegłym tygodniu pod- ! ul. Wid~ewl!.~~ nr. 55. gdzie w mieszkaniu nllo II piętrze I dzo zręczme.. ~o?llsmy. więc oczekiwać po niaj 
czas poźaru w domu Ul'bacha przy ulicy Wscho- . plIolll? Się l:ozk~ I pościel. Ogień ~gas\li topornIcy I t II l artykulu logIczniejszego I historycznie pl'awdziw-.' ! oddZJ!lłów strazy ogniowej ollhotD1czej. szego J' eżeli poczuwal . d u . k 
dniej N2 6-103Jetnla KarolIna Ponczalwwa ule- I~ - O godz. pół do 12 wezwano I I II oddzillLY strtl. i . ' • a SH~. o o. O\Vlą~ ~ zauoto-
gla silnemu poparzeniu i w stanie groźnym od- ży ogn!owej ochotniczej na ul, Pasaż Swlcllo nr. 25 Po! wą.nl~ faktu, l\t?ry. ~la .ogotu mleszl<ancow na~ze
wie~iol)o ją do szpitala Poznańskich. O wypadku ~ przybyciu na m~ej~(le stwler~zono, Iż p~lIly się sadze: ! go mlasta byn~JmuleJ me pozosta[ obojętnym. 
tym policya I-go cyrkulu sporządzita. protol{M, I rz (hl K"lĄdzlez~. Z plwll\rnl Ą~tonlDY Flllplakow~l 
wedlucr którego pożar rozsi'.erzył siA tak szybko , p y Rynku BalU(lkll~, 8kradz~ollo rozna n~(Jzv. POdeJ

Z WARSZAWY. . ,". . .. " . . I rzanego o tę kradzlez, 15]etmego AndrZ8)1I Chrzciciela 
JedYllle z willy brandmajstra I-go oddzlaln strazy ! (Brzezinska 7) ar8S~~(lWauo. WlIIośclcielowl flklapll Judce 
ogniowej ochotniczej, p. Feifra., nieudolnie kie« l Si?plńsklemu (Brz82;lńska 48) skradziono towa.ry', war- I 
rującego akcyą ratunkową· l tOBcl 250 rb. Z mlElBZkania FraDclszka Nowickiego (Lu * U· ~t' . Id l" . . dwlkl 23>. skradziono różn. rzeczy z domu nr. 35 przy I .. 1?CZYl:i OSC1 grunwa Z ,Hl. 

(a) W1Pi~ek. Wczoraj w P?!udme, ~ g~a: I ul. Polnej. lekowi Gold~erflz~wl (Widzewska 5) skra· . DZISIeJSZy obchód rocznicy bitwy pod Grun-
chu Baol{u panstwa, na rogu uhc SpaceloweJ J I dziano b:eliznę, wartQ~:-1 too ro. Kllzlmleuowl ŁukoWM wajdem rozpoczął' się od nabożeństw we wszyst· 
Beuedylda, w oddziale l.asy oszczędnośoiowej, : sklemu slHad&lono bleaznQ. wartości l!00 rb. . ' kich ślViątyniach rzymsko-katolickioh. 
oberwala si~ część wierzchniej polepy sufitowej. I (p) Pogotowie ratunkowe wCZiorł'.l pomIędzy Nabożeńs~\Vo w l{ościele ka.tedralnvm św Ja-
N ' . b l . b dk l d' . Ilnneml wzywano do następuJ,\cych wypadk6vr, . ~ . a ~Z~zęscle o. ~ilZ O Sl~ .ez ~yp~ . u z ~ zm}, . _ Ogólnemu osłabienltl ulegly trzy o~oby, które, po na ot1~rawlt J. E. ks. bi~\\,!-p RU$zkieWlCz, w asy-
chOClaz W pobl1zu znaJ~uJą Sl~ b.\U~I(a urzę~lll' udZieleniu Im pomocy przez lekarza Pogotowia, uda t y stenoy~ llczn~go duchoWlenstwa. 
Mw. Gmach Banku panstwa WZQleSIOno doplero l się do domów. . W szystlne sklepy polskie zamknięto od go· 
przed dwoma laty. l - Do I cyrkułu wezwano PogotowIe, gdz!e znaJdo- dziny 10 rano do 12 w polut.!. nie 

., . . wal sIę robotnik, Teodor Hofman, lat ó'J, ktory skut W l ' I. f -. 
(f) ZamknięOle BII0J" UlIcę PlOtrkowską., któ- klem silnego uderzenlą cięŻlIrem, zl&mal nogę, Odwla· ul"u abrykach wstrz;ymano pl acę· 

ra była z~ml\nięta dla ruchu koloweg? po stronie zlono go do szplta!l\ Poznańskich. Zarząd Towarqstwa wyrobów aluminiowych 
numerów meparzystycb, na przestrzenI od św. An..: - Na . ul. Benedyk~a nr. 72 Annę Hugo. robotnicę. Glin" wystosował do swoich pracowników odez-
ny do M 137 obecnie zamknięto do Rozwadow- lat 30, PMI1 z kotła silnie oparz.yl:a w twarz. ". t· .. 

. . . ' I - Na ul. Rybnel nr. Ho Mlcezys1:t\W Lewandowski, \\ ę nas ępU]ącą· 
sklej. I N~wrot, przytem po obu .str?nach. Przy- syn rob otnikII, lat 13. npadł I zwichnął. prawą rękę n W piątek, dnia 15 go b. m., przypada pa-
czymly Się do tego w znacznej mierze deszcze - Na stacyę zgłosiŁ się woźnica, Franciszek Front mietna po wszystkie wield 500 ·setna rocznica 
9statnie, które zupełnie podmyły bruki. czak, którego kan uderzył i sl!nle zranił. z wy· cięstwa oręża polskiego na polach Grunwal-

- Na ni· Aleksandrowsklei nr. 122 Leokadya Ten· ., 
(x) Morderca Olgi Freier6wny, w~dlug ści~ der. 2 · 1etnła córka robotnika, wypadła z okna II piętra du l 'Ianenbergu.. .. 

ślejszycu spostrzeżeń, skradł zarazem pieniadze i l zlamąll\ rękę.. Fabryka w tym duIU czynna Dle bfidzle. 
bielizpę. • - Przy ul. Mlkolalew8kłeJ nr. 9 Moslek . Turkle· Pp. rzemieślnilwm i robotnikom wyplaci si~ 

D k b d · . l" d d b' wIez, tragarz, lat U, uderzony telazem, odnlosł wy- calkowity lon" o ona\Vszy z f o Dl, uCle { .. praw opo o me wlchnlęcie ręki. ~ • . • . 
przez balkon na ulicę. Podejrzenie o przestępstwo - Robotnik fabryki Propego. WładYSław SWld, lat I PracowD1c'y fabrykI armatur i motorów" Ur-
pada na. kochanka lS.1etl1iej Małgorzaty :Mikla.- 21, uległ pokaleczeniu przez m&szrn~· i ~us" jedn~myslnie . postanowili dzień dzisiejszy, 
sówny, wydalonej niedawno ze służby u państwa * ! J~~{O, r?czmcę ZWyCIęstwa pod Grunwaldem, ucz~ 
Frejerów za pijań.stwo i trzymanej obecnie pod CIC SWJ~t9m. 
kluczem. (a) W Koluslkach ma. być wzniesiony gmach 

Zamordowan~ pochowano wczoraj na cmen- szkolny dla dzieci praQowników kolei warszawsko-
tarzu ewangelickim. wiedeńskiej. Dyrekcya tej l~olei wyznaczyła na cel 

powyższy 5,000 rb. 
(b) Katastrofa na kolei warll. · wiedeńskiej. 

Z KROLESTWA. 
Wczoraj wieczorem. kiedy wyruszył ze sta~yi (a) "tutnła" W Zglerzll Jutro wieczorem 
Skierniewice na stacyę Aleksandrów pociąg po- w l.okalu wła~nym, odbędzie się ogólne nadzwy~ Ogród dla dzieci założono już w Lublinie, na 
śpieszny ~ 7, na zWl'otnic~h wyjazdowych ma- czaJne zebrallle człouków Towarzystwa śpiewa. wzór warszawskioh ogrodów Raua. Łódź zaś do· 
l!zynista zauważy~, iż całym rozpędem wpada na czego "Lutnia" w Zgierzu, oelem omówienia spra- tychcza& nie może się doczekać tego dobrodziej
niego pociąg towarowy Nil 58, dążąoy od grani- wy zaoiągnlęcia. potycz.ki na nieruchomość To- " stwa dla swej dziatwy. 
ey. Maszynista llociągu osobowego przedsięwziął warzyshya. Dlaczego jednak - jeśli wierzyć .Gazecie 
wszelkie środki, ~8trzymal swój pooiąg, a nawet I (h) Ogie!ń .w okolic,. Onegdaj We wsi Wodzyń. j Lubelskiej" - nazwano ten ogr6d §ogrodem 
zdążył się nim tro~bę cofnąć, lecz pomimo to Okupniki, gm. Zel'omln: splon~ly: dam mieSzkalny. sto- . Raua"? 
wpa,U nań pociąg towarowy, idący po dużym ł doly l ~udynkl .gospodarskle Anny Nowakowej. Aseku- I W Warsza.wie ogródki ta.kie założono z fun-
spadku. racya nie pokrYJe strai, ponIesionych skutkiem ognia. I duszów, ofiarowanych przez wdowę po znanym 

. Zderzenie bylo nader silne, oba parowozy I ZA przemysłowcu Wiliamie Ellisie Rau, który w na· 
wyrządzily Bobie wzajemnie poważne uszkodzenia. BAWY. szym l<raju dorobi! się wielomilionowej fortuny. 

Rozbity wagon bagażowy i wyltoleil się wa.1 (x) Towarzystwo opieki nad dziećmi. Zapo- Ale w Lu~lin.ie plac na ogród dziecięoyoCia. 
gon osobowy pociągu Nil 7. Zaa w pociągu towa- wiedziana na niedzielę, w Pa.radyzie zabawa na . ro:va1 b~zp~atnle Jeden z miejsoowych obywateli. 
rowym wykoleIlo się 6 wagonów. ,.Gniazdo~ I będzil.' miała wielce urozmaicony pro- ! ktory tez l. w dalszym ciągu stara:niami swemi 

Ranni nadlwnduktor pociągu towarowego Gi· l gram. l przyczyni! SIQ do jego powodzenia. 
nal~ki .i .k?nduktor ~ego pO:liągu .ŚlVid.e~ski-Mo- I .Opr6cz kon-c?rtu orkiestl'y Natnysłowskiego, . P~~ÓŻ wi~c Lub!in wzyw,," imienia "cudzych 
~zY~SkI I Ich pomocnIcy otrzymali lekkIe obra« ; będZie z~bawa ~zlecinna, 11:ról migdatow y, pochód bogów? 
zellla.. . I z ohorllglew](amr, gry. Uohwała gminiak6w. Mi eszkańcy wsi Traw. 

W, ~oc~ą~u os~bowym wlele osób zemdlało : N.a przeds;aw18nie t~at['alne ~łożą si~: . "Zr' nilci IV gub. lubelskiej, wniesli podanie do w1a-
Z pr~e.lazellla, lel{k~e potłuczenia. Doktorzy Kra· • dow~l{]e swaty , ~om~dYJka ze splewaml ) tan dzy) prosląc usilnie o zamkn'ęcie miejscowego 
IUslu l Skwara dall p~moo. . i cam!, "Wesoł: laJomn~c~ .starego mi.ast~" i "Za · szynku, żydowsk I ch sldepików. ora~ wydalenie ży. 

Przyczyną katastlofy bylo zepSUCIe sl~ auto- globa swakem , z powlesCl H. SienkIeWICza, nad- dów ze wsi, motywując prośbę IIWl\ tem, że w 
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niedzielę i wieczorami ludzie zaprącowany grosz ciągniętej pQiyczld; Pożyczki tej PoloJ{ow w ter· ląt ~ilku z niedoborami i pokrywają le eora~ no-
pr;.lepijają, synowic zaś ~ospodarzy uczą się kraść, minie nie spłacił: kas!!. sprolongowala mu ją na wemi poirc~kami, a iGh pr6by uzdrowienia swojch 
gdyż często podmawiani przez żydów, biorą ci, 11 mies i ~cy, gdy zaś w ponowny.m term inie Po- stosunl(ów finansowych kończą. się dotąd zaW$lę 
chaczem ojcowskie zboże, kury, jajka i t. p. i Ja)(Owa w Warszawie nie znaleziono, kasa z\fró niepowodzeniem. Łatwo więc przewidzieć, 1«0 
sprzedają w żydowsldch sklepach, Prośbę podpi- cUa się o zapłatę do poręczyciela Alekundro- dIużej wytrzyma w tym wyścigu. Jeżeli Niemcy. 
salo 60 gospodarzy. wiczll.. nie upamiętają się, grozi im zupełne baulunctwo; 

Zyczy6 nalaży i innym wioskom, aby za przy. Aleł{sandrowioz odm6wiI zapłaty, twierdząo, jeżeli przez swoje zbrojenia nie przestaną zmu-
kładem Trawnik poszły, prosząc o zamykanie że towarzystwo samo zawiniło, przedłużając dlu- slać .... nglii do nowych wydatków nieprodukcy,. 
szynkowni, które niszczą zdrowie, szerzą rozpu, żnikowi termin płatności o 11 miesięcy, gdy po- nych, to w Zjednoczonym Królestwie, pod wra· 
stę i przyczyniają sl~ do rozwielmożnienia zło- dlug ustawy może ono prolongowań pożyczkę bez że niem pogarszania się stosunl,6w ekollomicznych, 
dziejstwa. zgody poręczyciela tylko na p6l roltu. ~ wy1:.?uchnie llUrza, lItórej następstwem lJy~aby 

Nowa cukrownia. ma powstać wl{rótce w ma.. Sąd okręgowy, a zarówno i izba sądowa ~ Y'~.ua. 
jątlm p. Felicyi Rymarkiewiozów.IlY "Redzelskie" odrzuciły akcę towarzystwa, motywując swój wy- l. 
w pow. wieluńskim. rok w ten ~posób: j, 

Za.łożyclelami są pp. hr. Kazimierz Kwilec· Stosunki między kasą pożyozkową z jednej . 
ki, książę Stanislaw Lubominki, Zygmunt Józef strony, a poręczycielami i dIużnikami z drugiej Ostatnia poczta; 
Siemientowski, Ludwik Czarnowski, Antoni Sint- winny być regulowane z uwzgl~dnjeniem ustawy 
woL, Kazimierz Rymarkie\vicz, Stefan Jablkow- hsy; skoro kasa pobiera procenty i kary na W· I k' , . b' , dl' d 

mooy ustawy, winna wIęc przestrzegaa i art, 57 - ang\(~ s lej IZ le gmm w ys {usy! na 
ski i obywatel miasta Warszawy Aleksander Bor- ust., według którego nie wolno jej prolongować ; projektem do prawa o glosowaniu kobiet, mini-
man. pożyczl,i dIuiej niż na pól roku bez wiedzy i , ster Churchill oświadc z y l, . ż e uważa proj ekt ten 

Kapitał zakladowy wynosi 650,000 rb. z 216000 I zgody poręczycieli; doslowoym i logicznym wuio- ! wprost. za, antyde~lOkratyc,zn~. . . 
alICJami po 250 rb. I skiem z tego przE.lpisu jest zwolnienie poręczy- i , Ple~ler g~,lJl?etu ~::;qult, wYl~owJad>~ Się ,~~ 

Z LITWY I RUSI. ł 
clela od odpowledzialnośoi za pożyczkę, o ile zo- : ~tl~y~a~lem róznlcy .d~lelą?eJ oble pICI, ktora 
stała ona sprolongowana Da czas dtuższy niż 6 . Istme)e , dotąd w Auglu l u llluych narodów kul-

I miesięcy bez zgody poręczyciela. ! turalnych, . " . , 

Pruciwko polakom. ,)Że akcya przeciwko 
polakom na kolaja.ch Poludniowo· Zachodnich od
tlawna jest prowadzona - o tern dawno i do

l Zyciowo przepis ten jest zupełnie zrozumiały: I '. Lord .B~lfou~ oswladozyl Się za prOJektem. 
i poręczyciel nie może znaó sta,llU finasowego dlu. t Mllllster os.wlat! I k~nclerz .ska:bn Lloyd George 
żnika w odleglej przyszlości; ręcząc ~aś za nim, ~ zazn~cz~l, ze m~, ~loze poplera~ . proJelc,tu, llomi
liczy się z jego odpowiedzialnością finansową I mo, z~ Jest . wy t <lzn~ m zwo!enmloem pl a wa glo· 

brze wiemy -- pisze "Dzien. Kijowsl~i". 
Nie znaliśmy natomiast różnych momentów 

tej al~cyi; a te zaiste zal\fawają na bajkę. Oto 
np-. jak usuwano jednego polaka naczelnika wy
działu z zarządu kolejowego. 

w chwili zaciągnięcia pożyczki i ma możnośc I SOW9nla kobiet: " , 
znaglenia niepunktualnego dłużnika do zaplaty l Chamhe~lalu zwalczar p.roJ.ekt. , ' 
w ciągu określonego tęl'minu. I Na~ępnt.e uchwalono dr a.gle czytanIe pr?Je~(. 

l'owolywanie się kasy na to, że poręczy- ' tu ~99 ot. plzecl~ ~90. WnIosek o przekaza~lu 
ciel zobowiązał się solidarnie-niema znaczenia; ! pr~Jelctu dc) komIsYI, odr;mco~o ~2? gL przeCiw 
poręc.zyciel solidarny, obowiązany do natycbmla- ! 17r>. Ozna~za t~. ze w sesyl bJezącp:J u,sta wa 
stowej zapłaty za dluznika w określonym termi- i o przyz~anlU kobietom prawa głosowallla nie bę-
nie, ma tem więl\:sze prawo zrzucić z lliebie tę . dZIe wZięta pod ?bracly. .. 
odpowiedzialność, o ile kasa prolongu je dłużniko- l ,- Fr,a~?uslne t~wllrzys!wa .kole1,owe zaWla , 
wi pożyczkę bez wiedzy por~czyciela na czas clom,ly m;nlstra robo~ 1',ubllczuFh, z~ ~ , syndY-
nieprzewidziany ustaw~. katem ,sluzby ,kolel.owe) n,e c~cą Wcll!) (j ZlO w ro

-.-
BUDŻET ANGIELSKI. 
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kowania, pOlllewaz me uw azaJ ą go za kompe
tentną l'eprezelltacyę slu żby. Każde Towerą
stwo z osobna chce pertra ktować z zastępcami 
s wego personelu. 

I - Praqa niemiecka w etuzyastycznych art y-

Pod pretekstem, że jest st9.ry i nie może 
pracowac, poradzono mu pOdaó się do d ymiayi. 
0l)orny polak odpowiedział, ~e jest zdrów, pra
cować może i do dymisyi się Ifłi. poda. Sytuacya 
stala się skomplikowaną. Polalt posiada dyplom l 

uniwersytecki, sluży od lat 40, posiada odzna- I 
czenia, ordery, nic mu zarzucić nie można. Dy- I 
misya - bez powodu - krok ryzykowny. WziEJ- I 
to się więc na sposób. I oto do tiura. owego r 
naozelnika wydzialu przestają llalJlywać papiery; 'I 
wszystkie sprawy skierowano do innych wydzia~ 
lów, urzędnicy l>iedzą nieczynnie; powoli wycofa- t 
ją i urzędników, gdyż potrzebni są w innych wy- ! Przedstawiony w tych dniach Izb'e gmin bu-

l kulach przypomina, ŹA w dnin 13 llpen uptynęła 
40 l'oczlliea pamiętnej rozmowy Wilhelma pru · 

: skiego z Benedettim W EillS. Jak wiadomo. ta 
dzialach. Zostaje-tylko uparty naczelnik i przy dżet na rok bieżący jest zestawiony z wynildem rozmo wa skończyła s i ę na tern, że cesarz Wil

helm na publicznej promenadzie od wrócił siQ od 
posla francuskiego i znleważyl tem samem ce , 

pustem biurku.. Zostaje i w dalszym ciągu od - tak pomyślnym, że llawet konserwatyści i prze· 
siaduje punktualnie godziny biurowe. Tu już ciwnicy rządu nie mogli wystfJ:pici z poważniej
władza stracHa cierpliwość. Wezwano lekarza i I szymi zarzutami. 
stwierdzono, że uparty polak nie może chodzić o I Pomimo ogromnego zwiększenia wydatków 
wlasllych silach (choe nawet laską się nie podu- na ustawodawstwo społeczne i zbrojenia do ol 

l sarza francuzów, co dalo powód do wybuchu woj
ny W dniu 12 go lipca. 40 ta roczn ica wojny 
francllSk o-pl'u!lkiej będzie ob ~h ,)dlOna w całych 
Niemczech niezw y kle urocz y ścle, a zwłaszcza ro '.~z-guje), dano mu calą emeryturę, zapomogę jedno- brlymioj sumy 199 miJiGnów, minister skarbu 

razową i kazano wypoczywać. Lloyd George zapowiedziat llietyll\o, że dochody uioa hitwy pod Sedanem, która przypada w dniu 
2 września r. b. Kiedy w ten sposób urzędnik ten zosLal bieżące wystarczą na i(\h pokrycio, lecz spodzie· . 

usunięty, wydzial znów zacząŁ fuukcyonować. : wa się llawet znacznej przewyżki dochodów \ 
Urzędnicy powrócili na swoje miejsca, a na cze· . w kwocie 861000 funtów, t, j. około 86 milio- l'M3!!!!!!!!!!!~b2L '!"' w _.J 

la stanąl inżynier, rosyanin. i nów rubli. Za ślU9zną dumą m6gł angielski mi- Skrzynka do Ustó .... 
Ten sposób usuwania "inorodeów" tak się , nister skarbu podkre$lie bardzo znamienną oko-

podobali że, jak nam m6wiono, zaczynają już go . liczność, że gdy niemal wszystkie mocarstwa kon- S p i R d kt l 
. d . l '1 d . l t t I d l 'f lanGwny Ilon e e !to orze stosowac o mnego upartego nacze III s;a wy zla 11 : ynen a ne · sa zmuszone o po trvwanla wzras.a~ Ob' t l k ., b tó 

I · h . • . d" tk . ~' . . urZflJą<lO wpros e eowaZ90le a OOGn w przea 
- polaka. ., . J.ąoyc ogrotnme .. wy ~ ow p,rze~ zaclągaUl8 P,o funkcyonaryusr.y telefonów I pomijania pogardliwem m!l-

Aby powyze) przytoczone fa.kty Dle wyglaj i zyc~ek, w Anglll na pokrY0l9 1eh wystarczają, l ezentem slusznl'ch pretensyj I reklamacyj, są to ustalo< 
daly na. bajkę, wymieniamy poniżej nazwiska I nawet w tym niezwykle trudnym roku finanso- ! ne fakty, do których, mieszkańcy na~zego miasta m.lell 
urzpdników polaków sluźp! ruchu uwolnionych ' wym własne nadwyżki i pozostaje nawet jeszcze : czas slll przyzwyczalc, .znoszl\ wille le z. godna, podZIWU 

'I. • • '. l. • I l' . d ' ., hl l' . l d . ' l wyrozumIałością· Sl\ Jednek wypadki, ze przemllezenle w ostatmch cza.sach. Z koleł poludlllo~o-zaollo, \ wca.e po;va~ua na wyzKa. ~,a eży , u\Vzg ę nJ~ ~ o nich byloby wprost karygodnom. Do takleh naleły 
dnich. Są t o; p. WOJnarowlcz, naczelDJk !lekcYJ : ol\OhczDOśc, Z\l same tytko nadz\vyczajne wydatlo I fakt, który się zdarzyl w"dnlu 12 b, m przy ul. Wt· 
ruohu wydziału Qdeskiego. p. Otto Gli nka, na- \ na marynarkI} wynoszą 'If' roku bieżącym okolo I dzews!tiej pod nr. 60, gdzie jakaś mlodlL d .. spcrl';tk~ o' 
czelnik wydzialu pasażerskiego służby ruchu; p. II 48 milionów, a wydatki ubezpieczenia na sta· trul",ws1ę esencYJą k octową· l lo· l I 

.,. l '1 .~ R' S ń ś' l .. 22 "1" . bl' ezwany e arz posp eszy4 Je z pomocą, li e ma· 
Nagllls1n, n~cze UlI: ,StaCY1 ?wnej p. zczepczy - i ro (} O (OiO . ~lflony ru, l. . il\c wszakże pod rllką niezbędnych Śt'odków ratunkowycb, 
ski, naczelmk staCyl w Odęs1e. f Wobec tl1Jklego Wyniku gospouarln finansa· udał slll do mego biura z zamiarem zatelefonowania. po 

Oprócz tego moglibyśmy wymiemo s~ereg , wej, do niedawna jes~cze namiętnie zwalczanej PogotowIa. Wszelkie wszak.że wysIŁki otrzYIDAula pob,-
naczelników stacyi przeniesionych • dla dobra f przez opoZYCYę konserwatywną, Lloyd George cll?nla byly, bezowocne" dyzurna ~owlem tel ęfąntst~~ 

. " 'k·"" I 6 l t"· . d" \. 'l ., zlIęta Bnadz czemś waznlęjs~am, nie dawah ZDl!.ku zy· -sluzby na male stacyj l z mniejszą pensją, są ł m g. WY.s ąpu; z ząpowle ZJą, ze. z BuWl ą zmnl,e.~- cIa. Wprawdzie po dluglem ,mallolnem dzwonienIu Od8-
rÓwniiż taoy, 11:tórym poprostu zrednl\owano 'pen- szenla Sl~ anormaluych wydat~ow na cele mJl~- I zwala się, ale po to tylko, aby zakomunikować, że te· 
sye I'Z powodu starości". tarne, po powrooie do stosunkow zwykłych zllaJ~ l Jafon Pogotov.:la Z~Jllty, JednocześnIe telefonowllno po 

dą się obfite fundusze na. reformy społeczlle. Zda- ~I Pogotowie z. bIUra Inllego ąbone~ta z te60 samego .domu, 
- . . . l b . d ' ,. lecz równ!ez bez skutku. W te) same) spraWIe U8[[OWa-

Dlem mlUlstra S ~ar umozna. spo Zlewac SJę p~- . no telefonować aż ze sklepu p. Jaworskiego przy Ulicy 
wrotu normalnyah IJlosunków w r. 1812, w kto" I Dzielnel, róg Piotrkowskiej I również nte otrzymtlno 1lI\

rym budżet marynarki niemieckiej obniży się o . raz poJ:ączenla.. Gdy wreszcie leknrz, zaopatrzyw-z SĄDÓW. 
-:-

Odpowiedzialność poręczycieli. 

Swieio warszawski sąd okręgowy, po nim 
zaś izba sądowa wydala wyt'olf, lnóry podajemy 
poniżej, ze względu na dOldosle znaczenie, jakie 
posiada dla licznej l'zeszy poręczycieli komento
wanie ustawy kas pożyczkolVo.o~'l;~dJlośclowych. 

Niejaki A.l~ksander Połaliow obowiąza.ny byl 
17 czerwca r. 1\;06 spłacić II WalSz. Towarzy· 
.twu pożyczkowo·oszcz~dnościowemu rb. 600 za.-

50 proc. i Anglia nie będzie zmuszona do w yda- szy slll w Jednej z pobllz!dch aptek w nlezbęd.ne środki 
. lb . I. b r ", • ratunkowe, powróc!l l, gdy przybyło Pogotowie ratun-

wanIa O rzymlcll sum na o ronę sw oJeJ przewagI kowe, po które ktoś poj echa! dorożką, desperatka lui 
I na morzu. nie żyła. 

Czy przewidywanie to się sprawdzi, zależy t Fakt ten l wiele inn-y:ch podobnych powinny być dla 
d t ' d" k" t · ' ' publiczności wskazówką, ze w naJ,;lyeh wypadkach cho-

O . ego,. czy rzą ~lemJec ,l Ule wys ąpl ll!eSpO- • roby lub ognia pośrednictwo dorożki jest skuteozniejsze, 
dZlewallle z noweml żą(laUlaml na flotę Ivo)enną· niż telefonu, że telefony w n~8zsm mieście są Jedynie 
W każdym razie jednak to współzaWOdnictwo ua po to tylko, aby cały zastęp urzędulków r~gularnle 0-
morzu musi skońnzyć się w czasie niezbyt dale- trzymywal: $woj~ pen~yę I żeby publteznośc Ot> ten cel 
k· A er]' d t d . I ' 'tl' dostarczała potuebuych plenilldty. lin, .no la o ." Jeszcze po ,rywa. \V~zy:; ne Racz Slan. Panie Redaktorze przyjąć wyrazy wy-
olbrzym,e wydatIu z własnych dochodow l nawet tiokiego ezaeunkll 1 pOWAżania. 
spłaca iwe dawue dluSi. Nieillcl zaś walczł 0<1 \ 
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Obchód grunwaldzki. 
ność witała radosnie. Kr{}J siedzial na trybunie z prawdą, przeciwnie-ruch powstańczy szerzy się 
obok prezydenta Falli6resa. Do południa na. za· nadal. 
bawacn ludowych nie byw żadnych zajść. . SZ6fket pasza. natraftr pod Szisiam na 10,000 

Paryż 14 lipca. (W 1.) Ministeryum wojny przy~ doł.>rze ll.zbtojoD,ych albańczyl,ów - wobec czego 
gotowało jut rozkaz'y, powolująee rezerwistów na znowu musi byó podjęta. regularna walka przeciw 

(Telegramy od specyalnego korespondent~). 

I sIużbę· Rozkazy te są ogloszQne w razie prQkla- powstańcom. 
Kraków, 15 lip~a. Nabo~eństwo wspaniale. rnowania. strajku. PQwołują one pod sztandary Wiedeń, 14 lipca.. (WI.) Na giełdzie tenden~ 

Przepiękną mowę wypowiedział J. E. biskup I wszystkich rez-erwistów, zdolnych do pelnienia służ - cya niejasn/l.. W obrotach panuje cisza. 
lwowski les. Ba:ndurski.' . K0301ól maryacki pelen I by kolejowej. W ten sposób kolejarze, należący l Z ostatnie.- chwili. 

.' • t do rezerwy, będą musieli przywdziaó mundur} I 
sztandarów cechowych l stowarzyszeń robotni· J wojskowe i pelnić służbę na kolei, pod rozkaza. Poznań! 15 lipca (Wl.) Prasa hakatystyczna 
czych. , mi oficerów. Nawet · więc, w razie proklamowa.! podaje bez komentarzy fakt odwołania w o8tat

Kraków, 15 lipca. Na obchód grunwaldzki! nin strajku, ruch na kolejach nie ulegnie przer- niej chwili przez wladze rosyjskie zakazu wszel-
przybyło do KultOwa przeązlo 60000 przyjezd- wie. . , . \ kich uroczystości grunwaldzkich. 
n ch N~ ulicaoh panu'Je tlolt Berlin, 14 lIpca. (Wl.) Przed palaaem kSH~. p " 15 r (Wl) P l k t Y . ." . ... . cia Donnersmark aresztowano pewnego literata, olnan, lpca . . rasa po s a wys ą-

. Krakó~, 15 ~pca. Na .banlnecl~ htera{)lp~ który za. pomocą gróźb ' usilował wym~sić od księ- ! piła ze specyalnemi numerami, pośwj~conemi rocz· 
byh obecD1: Rodlc~ew, Zdzlechow81\l, DmQwsln, cia sumę pół. millona marek. Aresztowany oskar- nicy gronwaldzkiej. 
delegacyę: czes}{a" bułgarska, amerykańska, dZ!9~- ża ltsięc.ia o ,t~, że .na ,Szl~zku podkopyw~l się .on Konstantynopol, 15 lipca (Wl.) Rząd turec. 
nikarze poznańscy, w!leńscy, warszaWscy, gall- p~d posladłoscl sąsladow l wydobywal z ICh ZJe- ki nie ma zamiaru na razie wypowiadać się w 

. mI kruszce. . K '. l eYJscy. .• Spf'aWle rety, pomewaz mocarstwa przyzna y 
KrakGw 15 lipca KSjllŻA Eugeniusz Lubo- Ateny, 14 lipca. (Wl.) Na zapytame Wyso- I T . '. I . T . . b . 
..' ' . ':t" • _ I kiej Porty w sprawie wyjaśnienia kwestyi wptY-j U;OYl ZWler ze ml.ct~o. ~rcy~ musI o eCllIe cze-

mlTidn. oftar.o~at 40000 k.oron na studya lItera II wów, ja.kie Gtecya wywierała na Kretę, rząd gre- kac dalszego rozwoJu wypadko.w. 
tury l1tewsloeJ w .Kra.]{OWle. . . • cki QUPQ!yiedzial, iiczynil to na życzenie mo- ! Ateny, 15 lipca (WI.) Wśród ludności wzra-

Iraków, ~5 lipca. Pogo(łme. Na Rynku ror~ carstw oPlekuńczrch. t stil. wrzenie, ponięważ przedstawienia posła grec-
muje się pochód sokolów, rzemieślników, towa~ . .Madr1~, 14 lIpca: .(Wl.) Z po~odu przypada- ~ kiecro w sprawie " bojkotn greków w Turllyi nie 
rzystw. Są de-Iegaci rzemieślników lódzkioh. Na.- JąCęld IW'" l~PtCU rIOCZzlllC! drku.Chu t hpco:v?go • .. r~ąd I Od~OSly dotąd żadnego slmtku 

. Ś· '. .,. k' prze s ęwZlą roz eg e sro l os roznosCI przeclw- l . . . . . 
stl'Ó) lU'oczysty. plevraJą Ple311J pols 1e. ko możliwemu powtórzeniu się manifestacyi w Wa. Salou,ikl, 15 lipca (Wl.) Mles~l\ańcy otrzy. 

T E LE G R IIIY. 
lencyi i 'raragonie. Dwa pulki wojska znajdują mali od rządu tureckiego broń, pOlli6\VaŻ rząd 
się w natJchmla~toWej gotowości w ritzie wybu - turecki otrzymał wiadomość o tworzeniu się w 
chu demonstraoYJ. Bulgaryi nowych band zbrojnych 

Brunszwik, 14 lipca.. (WI.) W miejscowości . 
Helmisti.i.dt pewien kupiec zastrzelił ż-onę i dwoje 81 II • ~ ~. ot 

--'---o 

dzieci, a zranil troje dzieci, poozem sam so bie Dziś, jako w dniu SaO-nej roc:Enicy 
Wiedoń, 14 lipca. (WI.) Część prasy -wiedeń~ ! życie odebrtlł. bitwy pod Grunwaldem, wszyscy nasi pre-

skiej utrzymuje, że gdyby bar. Bienel'thowi nie I'. Berlin, 14 lipca. (Wl.) Po jednorocznej nie-: numeratorzy otrzymają bezp.łatnie, jako doda~ 
ndalo się doprowadzic do poro~umienia. i utwor7.e- obecności w Berlinie, przybyl tutaj dziś ks. BU-!I tek do "Rozwoju", broszurkę i1ustro1llaną 
nia Większości parlamentarnej, wówczas ster rZI\- .1ow, były kanclerz pruski. Charaktcrystyczuem "Grunwald". 
dów obejmuje namiestnik Tryestu, ks. aohelohe, jest, ~e "VOS8. Ztg. ~ i inne liberalne dzienniki wi- Stowarzyszevllia i Związki, chcące 
który w roku 19Q6 byl przez l1iiesiąo premierem, tają przybycie ks. Bi1!owa, wywyż3zając jego za- I nabyć dla swych członk6w pamiątkową broszurk~ 
gabinetu. lety kosztem obecnego kanclerza Hollwega. "GRUNWALD", korz]fs'tają ze specyzlne-

Paryż, 14 lipca. (Wl.) Parada, z powodu świę. Londyn, 14 lipca. (Wl.) "TiIII6S" donosi z Sa- I go ustępstwa. - Broszurkę sprzedaje Admini-
ta republika.ńskiego, wypad la dzisiaj świetnie. Jonik, że wszellde enuncyacye oficyalne, jakoby i stracya "Rozwoju"_ Cena 10 kop. 

Obecnego na nan\d~ie króla belgów pubJicz· powstanie zbroine \v Albanii \vvgasło mija się ! łI1 
.we'.' 6A9&iiJI&..,,,.'.% w ..... 9' ~4IStBAiaI! -

D b ł 
.. , M aglel do sprzed!mla. Ekate- i potrzebny stol!l.rz modelowy l i V4 sobotę wl~czorem zaginąt rn nn ou "szlio·a rynbuuka 20. 448&-1 I chloplec do wtlrsztatu moda- I pies do polowltnia, wyżel) 

III (j U D ~. potrzeblJY subiekt fryzyerskl •. lowe~o do terminu na stala Wa- m~ścl brouzowej w blale łatki, 
--,,--,-",;,;,,-;-:-:-:-:--:r::::-;-:-:;-:::- Ulica ś". Karola li 14. I run kl. Widzewska nr. 184" f(ont. I wabi się Noro. Ktoby wiedzlal o ·A A A A Polak ze śwladec- 4,4'50-3-3 4487 -1 f takowym, uprl\Sza się o odpro-

• twem nauczycie!a I' potrzebni tdolnl !lusal'ze I ter- ~ p~trzebuy . wożny - Inkasent ~? l wadzenie za wynagrodzeniem: 
domowego l roeYI\Jlln ~trzymałą mlnatorzy. Piotrkowska 259.! fow!lrz, śpl~waez~go "Lira', ulica Mllsu 33. Skład apteczny 
kcrzystne posady. Biuro .Ludwln- .\ 444,0-3-~ l z kaucyą, DOWIedz.lec się u p. 4472-2-2 
sklej. Plotrkowslta 92. 4514 '3'1 P t b I d .. l I t J i AdllmklewlcZl\, Panska 103, Znraz sprzedam dwa Oleandry 

. W k ks ~ l o 'g ne n są waj ZuO n li o a- I 2600-1 dute, 1l\dne, na rozkwitnięciu, AAAA Jao 1o wy z 1\ e -I rze na meblowe roboty. Ulica I z wazonamI. Widzl)wska N.: 20b, 
5 • nt, po kę li prawem I Wldzowskl')& 136. UM-a-B I pOkÓi umebloWI'ony lub bez dla m. 10. od 6-9 "'l·~C". 4'O'l~'),-1 

udzielania wszystkich przedm!o- ł. . .' Inteligentnej osoby do l'lyna.ję- ty - " ~ -

tów; nauczyeiela jęllJJta niemiec- l po)tóJ k~waler8lu p,rzy rodZinie l cia, WldzewsJta 150, mIeszko 22. . zauz do wynaj'lCla oddzielny 
kiego poleca Biuro LudwlJlsklej, I z oddzJelnem W6]Scle:n z!.\raz 4518-1 I pokÓj dla samotnej osoby. Wh.-
Piotrkowska 92 4:515-3-1 , do wynajęcia. Wldzews.ta Xi 11. praco-nla sukl"ll nfzyimul'e domosć: Bazllrna 4, przy LtltO-
~'::':':'::':"::":'::'~-::-~1~~1~1::;1::':: m.5. 44,S6-3-3" y f" I kl' '-02 3 1 
Do sprzedanIa ak lip ko on a no I wszelką robotę. Głowna 51, m ers el. ~O --

dystrybucyjny z węgletn. Ul. I potrzebny zdolny sluaarz na m. 7, II~gle piętro. 4ł43 4.-2 Zdolny Iwwal może się zglosiĆ. 
Łaczna 13, DlI,brówka. 4465-3 2 ( PI rtóźkne rkobo

5
tY
8 

oraz ~~alotJ~an~ piWiarnia do sprzedanil\ zaraz, Wysoka 22. 4510-3-1 

Do sprzedr.n!a Sklep spożywczo· ł' o r owa !\ , • - - z obiadami. Ulica Lulz, ~ 4!;l. sftnn rubJl na l-szV numer 
dY8tl'ybucyj~1 w dobrym punk- , potrzebny zaraz chloplec do.;ol 4367-3 -3 · UU~ hypoteki bez Towarzy-

cia. Nowo·Zatz6Wslm 11, . !l$lugl i, Bprzlłtanlll. Wl3do~ I l 8twa potrzebne Z l\rt\Z , Ofarty dIn 
"77-2-1 1· I1.l0SC ~rzeżlnskl\ 2~ I-s~e piętro I potrzebni zdolni Ś u3:,;r;e I ko- 'A B C dR'· "463 "'2 ___ -:.-__ ~ .. ~~_':__::_;::- m. 10. 4482-2'-.2 j wale na roboty gięte, Kon- A' • , o _ OZWOjU . .., ." 

Dobrze obeznana sklepowa W f,,- .. , 4 stAntynowsa:a 4ł, Walkert. f5RO rb, dam na 1 numor hy-
chu rzeźniczym może się zgło- plskam.la ze skl~pem, I ml~s~ l 4393-3ŚP31 U U potek!. Wiadomość Ba1:u-

Sić Nawrot 63. 4498-2-1 kIlniem lub pOJedynczo sklep pokÓj umeblowany do ' WVna}' A~ ty, Zawtt.dzka 22 u doktora. 
. . .. . z mles~kanlem l wars&lat do I • ... 43-3 3 3 DO sprzedania Wllrutat rzezn~- wynajęcia. Plotrkowski\ J''i? 185. Cla,3)80bne wejśai9. Andrzeia 7 D --

czy w dobrym pun~c~e, staJ- 4~76- 11-2 m.32, Kolnbińskl!. 4516-]! Zagubione dokumenilf. 
nla. Ul. Ł"cznl!. 8 Ch"OJny. I . . P i b d I t 

't '4491-3-:1 ł POkÓj ~meb)owa~y z?ddzt61~lem omleszczen e przy ez z e nem 
..".. __ -,-_--:-_~:_;:__.~.~~ . weJściem przy łntellgentneJ 1'0- malżelistwle dla inteligentne· 

DośWIadczony korepe~y~~r pIZy dzlnle do wynaJęcia . Cegielnla- go mężczyzny do wYMjęcla za-
sposabia do W8z~stj{ICh klas na 85 m. 9. 4516-2-1 raz. PrzejaZd 12 mleszk. U. 

glmnazyum, oraz na BWladectWl\.' . '. . I 4103-4-1 
Wiadomość DZielna 40. m. 1 od pokOJ duzy do wynaJęCIa. od 
CI 7-8 1545 ,; sierpnia. · Nawrot 72 m. Ó. Różne meble z kilim pokojów 
",' . . - 4491-1 oraz gramofon sprzedam za 

Felczer z 8 letnia, prak~yką I ., . , bezcen. N"wrot 4-ł-3. 4252.12.6 
Sl. Italną poszukuje posady. potrzebUję poz)'czltl 2,000 rubli ' 

Łódź. p Ofer.ty w Administracyl na pierwszy numer h.IP.?tekl. Rolwaga resorowa. ,nowa, za.raz 
Ro W ju· pod literami p, G. ł Oferty w adml,n. "RozWOIII pod do sprzedanli\. Ulica WIdzew-

• z o 44,71-3-2 2,000. 4500-4-1 ! ska M 40. 4481-1 
- . . l pokÓj do wynajęcia zaraz, może l sprzedam lóżko angiel8klB z ma· 
Krawcowa ~dolba pOszukCle I być umeblowany. Przejazd 57. I teraeem i otomanę. Ulica Prze· 

szycia w domach prywatnych. 4495-1 i Jazd NI 50 m. 11- 4470-3-2 
Ul. Andrzeja .62 m· 18,. p~&wa j pOB!lUKUję po.1toJu z kuchnIą,! spn:edllm sklep kolonlalno-dy-
~oficyn8, parter 4473-:-2-2 ~ bl1zko tramwai miejSkich, od > strybucyjny ' z powodu bUdowy 
M lodzieniec l8-letni, z 4·klaso· I zaraz. Oferty w kantorze "Roz- domu, w dobrym punkCie. Ulica 

wem wyksztl!.lceni~m, poszu~ . wOju dla P t. 4496-3-1 Glowacka.Ni lO, Bduty, przy 

~~:es: Z~!~bd~~~st(B~tJutyt~a1b: j potrzebna zdolna prasowaczka, końcil BrzezińskIoj. 4484-3-2 
m. 6\ -W. Gr. 44404-3-3 i ul. COf;tleJnlana 69. 4504-2-1 I Sklep do sprzed~n!a, ul .. Nowo-

M ftszyn.y l:Iębenkowe sprzedali I pokój d.uzy WIOUy, umeblowany. : larzewska nr. 30 4492-3-1 
tanio. A.leksandryjska 34 róg Długa nr. 19 ro 8 4505 2 ·1 Sklep do sprzedanIa z powodu I 

Franciszkauskłej. 4387- 6-5 I POkÓj lub 2 pol.{oJe :t; kuchnią choroby. Wiadomość ul. Sre- ! 
d l potrzebne od 1 października. dnia 61, u malarza Łaszczew-

N a wy;l\z pOSZUkUJę posady R d 8k!e"o. 4506 ·-3-1 , zaraz. Znam dobrzo krój Oferty w r.dmln." ozwoju" po .. 
I szyCie, mogę pomagac w gOBpO- lit, K. W. Z. 4489-6- 1 Sklep kolonlalno-dystrybucYlłll, ! 
darstwle. Oferty w .Rozwoju~ potrzeblltl. p:aso\VfillZ,(!j" W Ól- eg'zY$tujący od lat 20, do sprze- i 
ellI!. l{. M. 4442-3- 3 czanska 94. 4,190 -~-1 dania. Widztlwska 193. 44453'3 . 

Zaginął paszport, wyd/lny z gm, 
Kaczew, pOWiatu łęczyckiego, 

gub. k;nIiski ej, na Imię Zygmunta 
Uslelskie~o. 44.52-3-3 

Z aglnęla kl\r~a od paszportu, 
wydana z fabryki Helnzla l 

Kunitzera na Imię S.tet"llna Ko
WIlleWsklego. 4435-3-3 

Zaginęla ktlr'a ud pMzportn, 
wydana z fabryki Karola Hajf· 

rlchterll. DCl. ImIę Anny Orędow ic~. 
. 4433;-3-3 

Zaglnąl kwit od pl\SZpOrLU na 
lm1ę J!lna Niowladoroskiego, 

wydany z fabryki Scheibiera. 
4438-3 -3 

Zaginąl pllszport i świadectwa 
kelnerskie na Imię Bolesław Ił 

Ga1czyńsklego, plIszport wydany 
z gminy Brzeźnle, pow. Bterllodz
k!e~o. 4441-3-3 

Z af/inąt paszport, wy<ll\uy z gili. 
Dymlny gub. kieleckiej na 

imt~ Wlnc.lUtego Kempsklego 
4483-3-2 

l"glUąl PMZpOl't na lm i ę Wla
dyslt\\n .. Koduba.usKlego . wyda

ny z m. Zgierza,. 4178-3 2 

.... 
Z"ginęlll karta od paszportu na 

imię Zofll Dordańsldsj, wydana 
z gminy Bru88, gub. plotrk9waka. 

4475-3-2 

Zaginął paszport na lmli) Hale
nr Kac~marek, wyda.ny Z m. 

Kalisz!!.. 4458-3-2 

Z !I.~lnął paszport na Imię Józefa 
Ogl'zllD,owsklego, wydany z gm. 

Opatów. 44,03-3-1 
Zagluąt paszport, wydany z gm. 

Lutomlersk, gub. piotrkowskiej, 
n.a lm(ę Ju111 Janiszewskiej. 

4508-·3-1 

ZagInął pa8:eport na Imię Anielt 
Skalczyosk!f;lj, wydl\.ny z gm. 

BarcJ:ew, pow. SieradzkIego. 
4507~3-1 

ZaG'i~ąl kwit od pauportu na 
Imię J ózefy PokorsIUe}, wyda· 

ny z fabr. Scbeiblerll.. 4494-1 

Zaginęła karta od pMzportll na 
imię Leona Madallńsklego, wy

dana z fabryltl Helnzla I Kunl
tzera. 4499-1 

Zagln~l paszport na Imię Stanl
slawa oJ aworsldego, wydany 

z gm. PIl\tek, gub . piotrkowskiej. 
4511-3-1 

Zaginęla karta od paszportu na 
Imię Stanisława GrzeJaka, wy

dana z fabryki KalIsznera. 45'2 

Zaginął kwit od paszportu na 
Iml~ Ludwika MlI.dońsklego, 

wrdany z fabryki Ds\vidą Naj
golberlla. 4513-1 

Zaglnęla brta. od paszportu, 
wydana II fabryki DroJ:dow

skiego nn ImIę AndrzeJa Szymuń· 
BItlega. 4419-3-1 

Zaginął bilet wolnego welBcta 
do Helenowl\ .Ni 95, na imię 

Stefll.na Groblewskiego. Ł!!.skawy 
znalazca raczy zwrócić: Wld1;ew~ 
ska 50, Kasa skarbowa. 4453-1 

Zl\gln<\l paszpon nA Imię Wale
ryl MIzersklei, mieszkanki lno~ 

wIodza. wydany li gm. Luoocbua, 
powiatu r!l.wsk!ego. lInlllllzcę u
prasr.a się o oddanie takowego 
da policyi. H'39-3-~ 
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Wielka 

Wyprzedaż PDS zonowa 
-u-

Schmechla i Rosnera 
Piotrkowska 10<,). 

4De1Ut-:V _ ... ~o ... e do 

50 proc. 
G 't dl hł k ~ z granat. arm. a c opczy OW szewiotu,. 4.75 teraz 2.75 

do prania 3.50 teraz 1.90 
Paltociki dla chłopczyków 

" 
6.75 teraz 4.25 

Sukieneczki dla dziewczynek 4.50 teraz 2.-" 5.50 

Paltociki dla dziewczynek ,. 5.75 teraz 3.25 
Garnit. uczniowskie z dobro sukna 

" 
5.50 teraz 4.30 

z ciechanowsko 
8.60 teraz 6.50 sukna ,. 

Nadzwyczaj tanio! 
Kostyumy płócienne dawniej 18.- teraz 10.-
Palta a~gielskie z modno materyału ,. 12.50 teraz 6.-

teraz 8.50 na jedw. podszewce" 14.-

Kimona damskie z dobrego sukna ,. 15.- teraz 8.75 
BI uzki batystowe z francusko batystu • 3.50 teraz 2.25 

• • • 4.50 teraz 2.90 

Specyalista chorób skór-I Centr In 1'11 li 
nych, włosów, wenerycz- III II 

nych i dróg moczowych b'h hÓ .. t . · 
n15:~/?1:,::~:Y:!":"~~l G urUU Z~U W l Jamy n~ neJ 

w pol. U9r 

Dla pań oaobna POOlek~lnia' ; (IJ łodzi przv ul. Piotrkowskiej n~ 86, tel. li-'9. 
Dr. B. ~eJ t, I Taksa. nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. KOlllulaaola 
ulica S ... dn •• .NI 5. bezpłatnie. W~ .. wanie :ębll 15 kop. Plomba 

Dr. El Sonnenberg 38 kop. Szłuczn, złłb 65 kap. p,.zeróbk~ 
i .. eparac:re ztuc'Enych zęb6w 50 kop. Przy 
klinice Zllajdl1je się specyalne Jaboratoryum do wyrobu 
sztucznych z~bów. - Przyjmują. tylkl) skończeni lekarze 

Cho .. ob~ akóry, dróg mll
CZQW70h i wener7czno 

CEGIELNIANA a. 
7er dentyści. óa6d84 Od g. 11-1 1 ł-7ł w· 

Specyalilta chorób skórnych, 
weneryoznyoh oraz niemooy 

płoiowej 

D~ St.LEWKOWICZ 

Dr. Leyberg 
b. dlugoletul lekarz klinik wiedeR 
sklch ordynuje jakOsDocya!.chor(1) 

Weneryoznyoh, płciowyob i ,k'rnyc" 
codziennie 8-12; 5-8; panie 12-1 
Nledzlele I śwletl\ tylko przed obi tl 
dem. Krótka 5. 14891" 

Leczenie elektryctnoścl_, elek· 
trycznym światłem l masażem 
wibracyjnym. 
Zachodnia 33 (obok Lombar. akc.) Dr. med. AROi\lSOIl 
Przyjmuje od 9-1 I od 6-8 W., b. asystent prof. berlIńskich: Bum 
w nledJlele od 9-3. Dl. pań od ma I Diihrssena - osladl w ŁodzI. 

6--6 wlecz. lUr Akuszerya l ohoroby kobieo6. 
• mieszka obecnie Paaaż !najera I 

Dr I LlpSZyC róg Piotrkowskiej -· l Godz. przyjęcia: 9-101
/, rnno 10.1 

h b d · . 5-7 pp .• w niedziele 11-1, 1218r 
C oro y ZleCI. -_ ...... ----

przyjm:~C~~D-N\~1::~:'-6::~ I Dr. H. TRENKNER 
Dr. Birlncwaig 

ŚREDNIA .M! 3. 
ChOFO"~ .kóp..., •• n .... 

i ",oozopłciowe. 
Od 11-1 r. l od 3-7 w. 268r 

Dr. L. KLACZKI N 
KOI1BtantY'noW'ska 11. 

O'I,nllll., .kó .. ne, •• Der., 
cnllJr~ł"Y dróg moozow7oh. 
Przyjm. 8-1 rauo I od 6-8 w •• 
dla dalll od 4-5. W niedziele i 
święta tylko do 1 rauo. 146·r 

Dr. med. 

Allkl&l~lr rADIU 
Dyrektor Za.kłada lączn. ,Chojny'" 
przyjmuje codziennie w ł..Odzl od 

ł - '1 po południa. 
ulll Rzgo •• ka .M 3 (rog Gór· 

nego RynkU). 2261r 
Cboroby nerwowa I weWDfłrzae. 

Dr. Jan Cadefski 
b. asJst. kUn. unłwer. warsz. 

Aku.z.r~., chorob~ ohi. 
rurgiozne i kob.e.,. 

Drzyj maje do 10 r. 4,-6 po pol. 
Ul. Cegielniana 9 ... ol. j'l72 

SpeC7~li.ta chorób .... 0-
sów, skórn,ch (pIegi I prysz
cze D!l twarzy) i wen.r~cz-

D~ch (.~philia) 

Dr. S. SZIIITKIBD 
SREDNIA Jł 2.. 

Leczenie elektrycznoścl~. masa· 
żem l kosmetyczne. 

Przyjmuje od 8 do 2·ej po pol. 
I od ł do 9 wlecz. 469r 

przeprowadZił się na 

ul. RoztdadOwskq Hg , 
I-sze piętro. Tel. 41. 2584,-10-1 

. Dr. L. PRYBULSKI 
CHOROBY SKORNE, WŁOSOWo WE· 
NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE ł NIE· 

MOCE PŁCIOWE. 
Ul. PołudDlo •• NI L 

PfllJjm"j~ od godz. 8-1 r. ~ od ,~.,.. .. 
panie " ó-4 P' poło tł20-1'-

Or.A. GROSGLnr: 
mles.rra o~cn!e·Zaołtod ....... 

przy ul Zielonej. 
CIaoroby skóry ł włos6w (ut ....... 
wł .. ów 8ZPeoą~yoh .. ~ 
elektrolizy), wł1lel'1O%H ł dr6g;1IO'J 
ozowyoll. Pr'llmnje 81Ji~~L.:r~1 
i 6-8 ·w1eez.; . pant .. ó-6:.Ydiecis~ 
W niedslele I &wItł4S oeł' 8f)clz. 9-
do 12 rano. K1I'-

Dr. SztBiBbUfł 
wyjoohsl. ł1 

Jest 40 BPfZedanla 

o·mnibus 
IJZekl0080bowy w dobrym sta
nie. Wiadomość: bUsz, .... 
tel EDrOpejski. 252*-3-1 

UrządzeDłe zakładu 
f ryz·y, .• psk ie g.O 
do sprzedaIliła, Benedykta Ni. 1. 
T. J akuboWlłez. Tamże sypialn, 
pokój mahOlllowy nowy jeał do 
Bprzedanla. . 2536-3-1 

W Szklla 9rzJgOta ... CZ8j KI.dg.. 
kacJjnej J: Zawadzkiej, P10~k:o~:*' 
pod klerUllklem artystki- malarki 

y- p. GLAWTZ - od.bywają się 

Remiza "BRISTOL" I Lel[ye rysunku dla dzieli 
Wlaśc. A •• EU~A~II dwa. raZoy tygodniowo - od go<1%. 

(d!town. Bartosz), wynajmuJe ele- 4 do 5 po, połudnlu.. - Zapisy co-
ganckle karety, P.OWOZi etc •. na dziennie od godzlnJ 3·el do li-ej 
godziny. dnie l IDlesi,ee dlA Jaz- po palt.dnlu. 2345-d.Sl 
dJ po mieście, do mIast sąsie-

dnich l na polowanie po c6nach D d· 
umiarkowanych. Codzienne ap a- O ~Dr'1 p anIa 
~:!~~:~~J::!~>i~\f;lu;t~~~~ ! 11 li U 
;>i 1053 2849r i 

j
3-mo.rgoWY plac, 2 domy mlelłl-

~~~~ biDle, bydynek murowany po 
kro®.malni - w ogrodzIe owa

I cOWl}'m, obok rzeki Warty. w mie
ście Sieradzu. Wiadomość w kslę-
Rllml J. Kowalskie;. 2i)88-3:1 

____ ---...;1-.778 .... -..;.60... na gumowyeh kolach, pól kryty 

Lud '71" p nracy I ~~:~~ośc~~~:d~~a~5~;;-;~i 
Uli U , ; Z powo~a zmiany ln:ere.u. 

~!~r~Jt;::Y:,~ ~I~:h ~~~~~: :~: !prle~amlDłerel H!eDlZa[YJDY 
teryal "Nowość angielska' "skla· ' 2 pary ~oni, 4 wozy 
d.zle resztilk - po cenaeh bardzo. ł d. 
nlzklch Unoa Piotrkowska II oa e urzą zenie. 
MI 2!!9. m. 13. 24.46 ·3·3 Wldzew5ka 50 .. 19. 2~a.l 
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11'8 HELENOW'E \i n!edzielt;, dnia 17 lipca 1910 rok" W HELENOWIE c A jednak 

o 

Ika ba a Ogrodo ~ 
. . z niebywale obszernym i qrozmaiconym programem: o 

Koncel-' S-ch orkiestr, 3°óch towarzystw śpiew"czych ł towarz. mandolinistów, o 
produkcye gimn .. stya:;l:ne, walka siłaczy, grupy marmurowe. o 

KI·ermasz W Straz' ówce Na wsi: wiejska muzyka, zll.bawy ludowe. Na placu: kara~ o 
zele, strzelnice i t. d. W cyrkuł prodakcye pierwszorzędnych o 

artystów. Na otw .. rtej soeniel przedstawieni .. - bez osobnej dopłaty. Na placu o 
przy m8eczarni występ polskich i niemiea:ki·ch komikó",~ W namiotach: sprzedaż . o 
kwiatów, szamp:lIłlskiego i lampio·nów. '" gmachu pocztowym spS"zedaż pocztówek o 
i medali strażackich - pr.zez .. mundu.l"owąne listonoszki. ., 

Wieozol'em: Pojawienie .aę komety HaUe~a nad wieżą Helenowską· : 
=============;:==. Na zakończenie: o 

JJPDOZ&a:JItID ~ 81ł'''4a~ó'''''-ce: 
Połączony z ogniami sztac;znemł. o 

...... Pochód strażak6w z pochodniami - ' z iJd~ia",em publiczności. '1IQ~ o o 
W Sali zabawa 'taneczna. Kał"czma uPod Strażakiem". II) 

==== Początek zabawy ° godzinie 3><ej po polqdnia. - Wstęp 50 kop., dzieci 25 kop. o 
.................. .:. Kon:tra.narlti ""'yda"",an.ę u.ie b~dq. ___ ........ ____ .. o 

6 W ra.zie niepo!,lody, zabawa ~dłożollla będz'e na niedzielę, dnia 24-00 lipca r. b • . e 

o 
o 
o 
o 
(9 

najlepsza jest kawa firmy ClI 
o 

"~~TJljia," 
o 

" 
o 
o = nadchodzi codziennie świeżo palona = o 
o 

do Handlu Win i Delikatesów o 
o 

Józefa Wolskiego 
o 
o 
o 
o 
o 

Piotrkowska 3, telefon II-53. o 
o 

Polecam wyborowe mieszanld tureckie od 50 k. o 
do rb. 1.20 za funt. o 

o 

Sprzedai hurtofJiu I detaliczna~ o 
II) 

18705-2 o . . 2554-3-2 o o 

Dla PrzemysłOWCÓW i Amatord 'gO o o o O" o:" o o o "l" ~o~:ó~ni:" :g:s::z:n;· :::~ 
. III . aplno z IgliWIa sosnowego 

~rnnt .pa rogJl s~os .Pabil;\ni~~iej i Tuszyńskiej, obsz~ru 60 mor~ów polskich. ma. być do kąp~eli === 
rozparcelowany na dZIałkl dla zaklad6w przemy3towych l domów mlesz.k~lhych na dogo- nagrodzony na wystawIe ~Czystość _ 
dnyek warunkach spłaty. Bogaty w wodę, ma spadek, plac targowy, mIejSCe pod budowę to zdrowie" medalem srebrnym 
szkoły . i przysta~ektramwajowy. _. poleca Apteka J. BOBAKOWSK1EGO 

Grunt będ~le otącZQI1Y przy obydw6ch szosach aleją. ,drzew. Przyw6zka i wywózka Krak. Przedm. :Ii 59 w WarB~awle. .... Z»\DĄ,C WSZĘDZIE. 
materyalów J dworca. w c,hojnaeh. Cena placów od 300 rb. Także park okol o 6·iu W Łodzi u L SPIESS i SYN. 1660 
morg6w jest wart ':Ilabycia: lR &%. '1 Fi = @'#&#i#fi.#lII! 

Szczeg6ły u Piotra Haseńclewera, Ruda Pabianicka. 2464-10-4, Sprzedaż Hurtowa. 

.. : ~.).'/' . 

~ = ~'Md~y ' zaśzo~yt zawiadomić Sz. Klijen .. 
te~. że nasz magazyn zostal przenie
siony na 

~iptfkpwską Nr. 87. 
Tow_ Akc. 

ZakladoVl Żyrardowskich. 
~ T 

".l" ..... ~''', :v;"_ 1S -" '1 
"."'.;.,., .,. ... ---. , ,I 

- . 

i c:le'talicznn: 
Kuchenek naftowo-gazowych "PRftIMU9", oryginalnych szwedz~ 
kich. - l'\aszynek do siekania milJsa, oryginalnych amerykań ... 
skich. - W,iŻymaczek oryginalnych amerykańskich. 

KRZYSZTOF BRUN i SYN 
w Wars~awie, p' .. e Teatrąln,.. 2198·6 

UL e A 

Uroczystośt Husa. 
Kształcące i dobroczynne Stowarzyszenie uJedft@łau 

urządza w niedzielę, dnia 17 b. m., o godzinie 2 po pot., 
w sali przy ul. Piotrkowskiej Ml 112, odozyt w języlm cze
skim o reformatorze czeskim Janu HIIIG»ie.. Odczyt ten 
wygłosi p. A. Adlof, redaktor z Pragi czeskiej. 

Wejście bezpłatne. 2598 2-1 

-łtOTtJ.. ,,'M'Pl~IAJ.." I 
. Czystość i usługa wzorowa.. Ceny przystępne . 

, Ninlejśzein mamy honor zawiadomić, że sklad papieru i materya1ów piśmiElnnych 
.dawniej .""4CKI i B.ERLACH - przejęliśmy 

w Warszawie, Marszałkowska 121, róg Siennej. I 
I Centrum miasta. Elektryczność. Wanny. Restauraoya. 

. 1764-12-0 -
Garni-tur salono~v;y Poszukaje się od 1 października 

, 

i poleoamy. 

Dła kantorów -. fabryk obfity ~.kla.d wszelk=icu=m=ate=r=y=al=6w=pi=śm=ie=nn=y=ch= 
II- utensyln blllrowych.--

Dla inżynl"er6w i łe"hniko· w papiery rysunkow.e milime~rowe,. kalki i wysokie
\9 . go gatunku kalkI zagramozne Jasne, farby do 

kreślenia i lawowania. pen~zle l t. d. 
Dla potrzeb szklłinych z:szytys a.tramenty, pióra, tusze, linie obsadki i dary 

'I . fI epla\yskJ~. 
PO;LEQAMY ROWNIEiJ: 'W~zystkie gatunki papieru, bilety wizytowe i t. d. Materyaly 

do wyplatatnia kapeluszy) koszyków i t. d. 
Wykonywamy wszelkie roboty drukarskie, litograficzne i introligatorskie. 

Cenny solidne. Ob.ługa lfZybłl;p i uważna. 

K. PETERSILGE i M. SOHMOLKE 
9S. UUcm lPioh-kowmka 93. 

... Prosimy o doldadne zapamiętanie naszej firmy i adresu. __ 2596-3-1 

Korespondentka-Buohalterka, zna· 
jl\C& języki: polskI, rosyjski 1 2 i pół margi ziemi. Od DO Bat egzystu j ący kantor 
niemieckI, obeznan:~ z czynnoścla- Jest do sprzed/lnla w ea}:ośc\ lub rekomendacyj n, "Praca" 
mI bluroWeml i odpowiednIą prak· na placo morgDwe albo pólmol'· będZie przenieSIOny od 20 ltpce. 
tyk!\ potrzebna do większego biura gowe, blisko przystanku tI'dmWa r. b· z p~d ,li, o.go ~od Nil 3 
w ŁodzI. Szezególowe oferty z po,,;, jowego przy torze wyścIgowym przy lIIhc}f D:znelneJ. ObecnIe 
daniem warunków Dllleży skladac w Rlldzle. Wiadomość: Targowa kantor ~oleca wlelkl \~y~ór róz-
w Adm. ROZWQju" pod. literami l }i 4a m 59 od 7 godz wieczór. ł neJ slu'by z dobreml swladec
T. A· M. ~D. 2552-3-3 " 2514-4-ł twami. 2544-6-3 

·c __________________________________________ • ________ ~. 

dwa .trema, otomana z lustrem, mies.kania, 
2 łózka z materaclLml,_ blellź- aUadającago się z :3 pokOI t kil' 
nlarka z lustrem, tOllletltB, umy- ch ni z wszelkiemI wygo<!l\ml. 
walula, 2 szafy do ubrania, kre- 1 Oferty z podsnlem C6Dy pod lit. 
dena, stół, 18 krzeseł krytych F. G proszę składać w Adminl-
skór3tt biurko, biblioteka, gramo- straeyl .Rnwoiu". 2548-3-3 
fen praWie nowy, lampy, stolik 
do kIIrt, oraz różne dro bIazgl M M ' d 
sprzedam za ·bezcen, ul. Nawrot aoazyn D 
~ H. m. 3. 2364-10-8 U 

Dom murowany 
z ogrodem owocowym natyehmlast 
do sprzedania w Ozorkowie, ulica 
Nowe·Mlasto nr. 438. Bliższa 
wiadomość ulica Nowo-Zarzew· 
ska nr. 36 n jlospodar21l 2050 3'3 

M-me Michel 
zostal przeniesiony vis a vis 
Nawrot M 38 róg Wi
dzowskiej. 2510-3-3 

N##tttE #*"* & . ęgę 4WA §ę**W2ti #4#44 
, PIERWSZA WARSZAWSKA SZKOŁA 

LEKARSKO-DENTYSTYCZNA 
(18tnlej~cll. od roku 1897) 

lek.-dentysty L. SZYMAŃSKIEGO 
Waf'szawa, Nowo-Miodowa NR " teief. 809-G7. 

Zapisy nowow8tępujących słuchaczów I slllchllczek już rozpo
częte Programy wysyla sj~ b~zpla.tnie. Ządane dokumenty 
podług ustawy mają być przedstawione w pOrzll,dku, bezwarun
kowo vv orVlllnalaeh. Lekeve T07.!'lOC7,VUll ja. ~ie l/t.t wrzpśn!p, 

ĘH .##ł.L.... Mb Ęe#$##*;*#~·fhE eil # 

Redalrtor ollpowiedzialny St. Latphliski. w Uoczul "Rozwojul" Przejazd >& 8. 
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