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CENA COJ.OSZEN: ~N a d e 8 J a n ea nA l-ej stronicy 60 kop. za wiersz pet. Z.,CE8jne ogłoaaenia z~ teka.tem 11 0 7 kop. za wIersz nonparelowy ~ub )61,:) mi'l.isc~ 
m.łe Gu'o.aenl. po 2 kop. od wyrazu (d!a poszukujących placy po 1'/, kop.). N!\Jmnle]8za o~lo8zenle 20 kop •. lt e lr 11\ m y .\ i.'J P, ,( r o logI 
po 20 kop. za wiersz petitowy. Za dołączenie prospektów 6 rnb. v'] tysiąca egzemplarzy. ARTYKUŁ Y bez ozna~zenl-l\ hOn:1faryulll lted~aCi'1\ u lVuza 
za bezpłatne; rękopisów drobnych nie zwraca, 

g ___ ~@ _--2!.-__ ~~ _____ #~~ 

tknąć miało tak lojalnych polaków. No i po
Cukry J F ' · J k· PiolrkObJska 71 stara~ się o wstrzyma.nie rozmaitych para
desero~e ana rUZlns lego Will' st I grafów bezprawia. Polacy z wdzięczności 
Kakao I . '. Pasażu M~8Y.~8_rra. ; odpłacili się lojalizmem, zgadzając się na 
Czekolada '< ! I podwyższenie listy królewskiej. \ViQc otwie-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , r~ą się szeroko, bardzo szeroko ~co\vskie l ramiona rządu pruskiego zohydzonym dotąd, 

P -TENTY na WUClKl ~ I ~ lIllJ!P 1-;1 wiernym synom Polski, którzy stać siQ mają aI'a. ',' JlIIIII! RBI ClRl! ~ lit. iiH filarami prusko · niemieckiej świetności, a 
wyjednywa dawn:ei wstrętnym liberałom wszeHcieh odcieni pl'Zy-

ln4nnler "'U'ł(llllri'ł JakuboMski ,.1łodttrk-le'·'lpz -, f-leklu'-k"l ' świecać wzorem patl'yotyzmu." 
&:1 W " MW W W II W " ., ". I "Znamienllem też jest, że gadatli wy za-

Warszawa, Włodzimierska 10. 350-12 Biuro istnieje od r. 1866. ' zwyczaj "Norddeuts~he Allg. Ztg." uporezy-
_~~~~ _____ -~~~~~~~~~~~~~~ ___ ~~~~_~~~~~~~~~~~~~ I wie milczy lnic ot~ p~ąc~ sprawie~e 
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Prospekty I cennIki na żądanie. 

D.', Ludwik Zieliński, Warszawa, Mazowiecka 4. 

! szczerczy sposób o wszysf,ldch polakach bez l mówi. Pólul'Z:ędo\','e glosy ul'gumeniu.ią na 
i wyjątku, przedstawiając ich wprost jako lu- 'temat o nieSpl'a\ ,!iedliwo~;c i polskiego wy
, dożerców, na każdym In'oka prześladujących I wlaszC;.zelliu. i niebawem też usłyszymy hym
I spokojnych oT)y\vatell l11emlec!(lch. ud pew- l ny na cze~ cnot jJObldCll ::>ple\ [ne, KtóI'e 
I nego wszakże czasu nastąpila w sposób bar- ! rozbl'zmiev,'ać będą na czele pochodu z,vy-

I dzo widoczny zmiana frontu. Niel\:tóre "bla- ' cięskiego nowej el'Y Admiralskiego. A wtedy 
ty" hakatystyczne, wbrew dawniejszym swo- . bogowi0 będą się musieli zaopiekować niem

I im zapewnieniom twierdzą nawet, że lud czyzną na kresach." I polski jest bardzo szlachetny, milujący zgo- W korlcu, rozpisawszy sifil obszernie o 
, dę, że wspólne sąsIadowanie z nim 1<.olonl- sprawach tronu arcybiskupa gnieźniEn'lsko
l stów niemiecl(ich jest wzorowe, W· tal(i to poznal'lskiego, ktÓI'y "pod infułą arcypasterza 

dzwon pokojowy uderzyly nagle, między in- nosi koronę administratora Królestwa Pol
nemi, nacyonalno - liberalna "Magdeburger sl(iego', gazeta ubolewa, że według wstydli
Zeitung" i konserwatywny "Reichsbote" ber- wych wynurzell oficyalnych, arcybiskupem 
lillski. I będzie polal\:. 

Pier'wsza, opowiedziawszy swoim ziom-
kom o szlachetnych zaletar,h ludu naszego, j 
z którym bardzo przyjemnie się sąsiaduje,! 
skarży sią na duchowieI1stwo polskie, które i 
nietyUw niemców katolilców polonizuje, ale I 

polaków wciąż do buntu nama\ovia. ! Dom Polski w 'J\Iorawskiej Ostra wie którerto 

Wystrzegać się przestarzałych konstrukcyi. . 
Adres tel. "Kabel", tel 5362. 336 251 ~ 

. ,,~eichsbo~e", obdarzy\o~s~y lud polski ró- l zalożeni~ s~worzyJo podstawę do walki ;;rzed wy
wmez obfiteml pochwalami l zwalnvszy ca-jnarOdOwrenwm tamtejszej ludności polskirj i umo
lą winę z powodu niepowodzeń pruskiej po- zlmilo założenie szkoty średniej, szkól wydz-in.lo. 
lityki lu'~Sów także na Rzym, z entuzyazme~ w,Ych, kilku !'lzkóI ludowych, 'yielu ochronek etc. 
WIta prOJekt ? rz~koJ?em o?dar?Wj:wanlU l metylko w MorawskIej Ostrawte, ale i IV okolicy Reprez. na Lód~ Br. Zbljewscy. Przejazd 48, tel . 13 ·42 . 

:: "Bitwa pod Grunwaldem" ~ 
Obrazy I pocztówki kolorowe z oryglIjalnego rysunku 
JANA MATEJKI. __ Również: Ostatnia Nowość 

chlopó:v polskICh ZIemIą. TWlerdz~, ze roz· I zostal z pow?du braku fununszów na zaplatę od 
da:wallle .d\obnych par?el rO?otlllkom 'pol- I dawna zalegających. rat, wskutp.k skargi banku by
sklm UWlenczone będzlB stałym sleutklem.

j
. poteeznego w Berme, wystawiony na Iicytacyę. 

I Ale wprzód trzeba ograniczyć wpływy księ- Termin Iicytacyi wyznaczono na dzień 25 lip-
ży polskich przez posadzenie na tronie arcy- ca r. b . 

WAWEL" Serya Składająca się z 20·tu pięknie 
" wykonanych pocztówelc w kolor!\Ch I 

biskupim w Poznaniu energicznego prałata, J Już przed pięC IU lat.v instytucya. ta była po
duchem niemieckim owianego. Dotychczaso- . ważnie zagrożona. Dom Polski znajdował Rlę w 80. 

wy bowiem administrator, les. LHwwski, jest I kwestrze; wtenczas to wybrano do zarząuu kilka poleca: 2568 
A. J. Ostrowski, Łódź, Piotrkowska 66. 

50% oszczędności opalu, 
usuwa wilgoć . 

O patent. mULTIPLIKATOR OGRZEWANIA 
Dr, W. P. I(łobukowlkl. in~.,chem., Warszawa, Jerozolimska 7l 

w _ an_ .. L 

lmiaoa taktyki bakaWitY[lUei. 
Do niedawna jeszcze prasa szowlnistyc7..l1a 

niemiecka jednoglośnie rozpisywala się w 0-

przejęty duchem polskim, skutkiem czego ca- I osób z Krakowa, które, dzięld pomocy UZV9!<ł\
la pra:ca kulturalna n~ l(res~ch. utlmęł~ bez- I nej od ciał antonollliczny~~, T~~arzyst\; i' osób 
czynl11e. Zachwyca SIę dalej WIernOŚCIą po- I prywatnych, zdaJały sptacle częsc dawnych zaleg. 
lal(ów, przytaczając na dowód wojnę francu- I [ości i pokrywać do tej pory wszelJ{ie bieżące 
ską, w lctórej żołnierze polscy dzie1nie się J ciężary, 
spisywa:li, .dając wzór dyscypliny 'V:0.isl(~wej. I . Na w.iado~o~ć o zbiel:aniu Daru Grunwaldz. 

"LeIpzlgel' Tageblatt" bardzo SIę g11lewa kiego, zaządah Jednak Wierzyciele splaty reszty 
zapowiedzią zgody prusko polskiej. Organ ten ! zaległych rat, a nadto, jak browar czes!u w Mo-
pisze: ' raws!tlej Ostrawie, także spłnty kapitab. 

"Bat11mann HolI weg wygrzebał 7.. rnpieci I Równocześnie zmniejszyły się datki na Dom 
radykalizmu jakieś argumenty potępienia Polski, bo spoteczelis&wo, składając ofiary na Dar 
praw wyjątkowych, udekol'owal się wierno- I Grunwaldzki, sądziło, że funduszami tego Jaru u. 
ścią konstytucyi oraz hasrem "sunm cuique". ratuje się tę tak ważn~, najdalej na zadlód wy 
I naraz jego dusza zaczQla się wzdrygać I suniętą plaoówkę narodową.. . 
przeciw bezprawiu wywłaszczenia, które do- , DYl'ekcya Domu Polskiego, whhąc grożllice 



niebezpieczeństwo, zwróciła się we wrześniu 1909 i 
roku do głównego zarządu T. S. L. z prośbą o 
pomoc. Prosila o pożyczkę z Daru Grunwaldzkie- I 
go na spłatę kapitalów pożyczonych w Instytu · 
cyach niemiecldch i czeskich, ofiarowala zabezpie. I 
c"euie hypoteczne. 

Mówca podniósł IV dalszym ciągu, iz po raz I dzieje Polski, w lttórych milośc dala nam Grun
pierwszy zjazu T. S L. obraduje w murach cAlmae wald, Chocim i t. d. T. S. L. pracuje nad milo
matl'isl. POdzięl<owanie za to należy się S6nato· ścią w narodzie, dlatego zewsząd powinno dozna· 
wi nniwersytecldemu, bo przez to zaJokumento- ! waó poparcia. 
wal OD, że jest narodowym i polskim. ' KolO polskie zawsze popierało T. S. L., a o-

Dr. Bandrowski wita w dalszym ci~gu pre , becnie wydelegowalo mówoę, ponieważ sam pre· 
zydenta m. Krakowa dora Lea i. oddaje Krako - ! zes Kola, dr. Gląbiński, bawi w Wiedniu, gdzie 
wowi, jako .sercu Polski"-oześć, wita dalej po- I czuwa, by w Krakowie stworzyć wielki por~ eu· 
slów polskich parlamentarnych i sejmowych, l<tó· ropejski. 

Prośba ta miijlo kilkakrotnych przypomnieli 
uotychczas zalatwioną. nie zostala, a wobec tego 
Dom Polsld w oktawę po uroczystościach grun
waldzkich paść ma ofiarą wskutek niemożności 
U7.Jskania kwoty, na ja1tą społeczeństwo nasze 
z latwościll zdobyć się może i powinno. 

rzy na zjazd przybyli. Naęt~pnie powital mówca I Posel l<s. Kopyciński życzy w końcu zjazdo-

I delegata ":Macierzy sląskiej". "Ligi Pomocy Prze' wi pomyślności w obradach słowami .. Szczęść Bo
myslowej' i .. Tow. Kólek rolniczych". że", następnie imieniem "Macierzy szląskiej" prze· 

Prezydent dr. Leo wita imieniem m. Krako- mówił proCesor Mohr, który podniósl. że węzły 

ljal~ Iowarzy!twa ~lkOły lu~owei 
,. Krak wie. 

wa pracowników '1' S L., którzy zjechali się na wspólnej pracy w Galicyi i na Szl~zku się za
zjazd w przeddzień grunwaldzkiego święta do cieśnily. Nie ma już dla naszej pracy granicy ani 
miasta już kl'esowego, bo Kraków chociaż pol· rogatek. 
skim jest wylączni~, jest już kresowym. Kraków Im. T. Oświaty Ludowej prof radoa dworu 
ma obowiązek chronienia kresów zachodni oh. I Wicherldewicz przemówil w te slowa: 
Kraków musi czuwać, by kresy polslde oddalaly f .,Zarząd T. O. L. przyjął z wuzięcznością 
się odeń a nie zbHżaly. Do osięgnięcia tego celu łzaproszenie Bzan. Zarządu T. S. L. do wzięc:a 

W czwartek obrauować począ! w Krakowie pomaga wlaśnie Tow. Szkoly Ludowej. ndzialu w Zjeździe, a to tembardziej, iż gdy wspól~ 
zjazd To \Y 3l'ZySt \f a S·tkoly Ludowej w auli uni- Swietno rezultaty pracy T. S . . L, napawają . ne po części łączą. nas zadania wspólnie kroczyó 
wersytetn. Na zjazd przyby!o bardzo wielu de · nas otuchą na przyszłość. T. S. L. zdolalo zor· i i zgodnie działać winniśmy. Oba nasze towa-
legatów Kól T. S. L z Galicyi zachodniej i wscho- ganizować pracę oświatową, obudzić w spoleczeń- rzystwa kultnralne do równego dążą celu, pra
dniej, przybyli przeJstawiciele instytucyj humaoi· stwie wytrwałość i ofiarność. Cyfry dają gwaran- , gnIemy . oświaty prawdziwej ludu naszego, to 
tarnycp, oświato\rydl i gospodarczych w kraju, cyę, że praca '1'. S. L. wyda coraz świetniejsze jest ta.ldej, kt6raby nietylko poziom umysrowo~ 
tak. że wielka aula krakowsldego uniwersytetu rezultaty . .D,obrze s~ę stalo, żo T. ę .. L. obr.aduje I ści tego ludu podn~sila, ale któraby. i !D?ralnoś~ 
wypełniła się po brzegi. w przeddi.aen roczDlCy grunwaldzluej. DiVI6 są I krzewiła moralnosc, opartą na. mlroscl Boga l 

Z u·jerzeniem godziny lO·ej zabrał głos po bowiem dziedziny główne pracy narodowej: go- bliźnieg~. Do spełnienia tego zadania prowadzą 
sel sejmowy, profesor uniwersytetu dr. Jaworsl<i, spodarcza i oświatowa. Są to główne podstawy różne drogi, byle proste, służą r6żne środki, byle 
jako gospodarz uniwersytetu. pracy nad odrodzeniem narodu. uczci we. Nie wątpię, iż T. S. L. zawsze znaj. 

Mówca podnosil, że zjazd T. S. L. odbywa Naród widzi obecnie, ~e walczyć musimy na dzie drogi najprostsze środki najlepsze, a z te-
się w roku grunwaldz1cim. T. S. L. jest jedyną polu ekonolJlicznem; musimy pozyskać wielką siłę i mi uczuciami żyllz~ zjaZdOWI naj obfitszych owo
instytncJą, która pól wieku pracuje nad oświatą gospodarczą, a równocześnie mosimy utrzymać na- I CÓW prac!". 
i lmlturą ludu, oraz obroną lu'esów. Profesoro- szą dawną kulturę i starać się ją powiększye i po- Dalsze powitania wygłosili: im. Ligi prze
wie i docenci uniwersytetu zawiązali uniwersy. I głębić, byśmy mogli stanąć w szeregu cywilizo- ł mYl!lowej ks. Andrzej Lubomirski, im. Kólek 
teckie Kolo rr. S. L, i obecnie przystąpią do bu· I waDYc~ i potężnych ludów E cr t"opy. rolniczych prof. Surzycki, im. Związku t~atr6w 
d~wy ~zkoły. ~resowej polski,ej. ,~rof. Jaworslti . Mow~a pow~'ac~ jeszcze do tego, że Kraków i chórów włościańskich dr; Szyjkowski, im. To
WIta Zjazd l zyczy mu pomysJooscI w obradach. me powllllen byc mIastem kl'esolI'eIII. warzyRtwa nauczycieli szkol wyższych dyr. Wia-

Dr. Bandrows1d, prezes T. S. L. podnosil W ówczas bowiem będziemy mogli spokojnie l<owski, im. Polskiego Towarzystwa emigracyjne-
dzialalność Tow. Szkoly Ludowej, kt6re wytknęło składać w naszem mieście skarby kultury, w6w- go przemówił dyr. Okolowicz, który slusznie za
sobie za zadanie ochronę kresów t zapobieganie czas nie będziemy wytężać sil dla ochrony naro- znaczył, że oświata. i wychodźtwo są z sob!): zlą
l\Urczcniu się naszej ojczyzny. W tJm kierunku dowego charakteru Krakowa. Nad oddaleniem kre- l czone. Im więcej będziemy mieli elementarzy i 
pracuje Tow. z dobrym skutkiem. Na kresach sów od Krakowa pr&cuje T. S. L. Wdzięcznym , szkól, tem mniej obywateJl będzie musiało emi
powstało wiele szkól, IDają.cych chronić naszych l mu za to musi być Kraków i spoleczeństwo pol I gro wać na obczyznę i tufać si~ wśród obcych. 
rodaków od zniemczenia i wynarodowienia. Osta· ! skie Dlata.go też T. S: L j~st instytucyą ogólno \ Imieniem organizacyi nauczycieli ludowych 
tnie ldlka lat wydaly bardzo pomyślne rezultaty narodową l pOlVszeclulIe poplerallł przemówił wreszcie p. Stanisław Nowak. 
pod tym względem. Jednakże napór. v.:rogów je~t I Pos:l ks. KOl~yeil~ski. przlłliul':la !mie~ie~ Ko· , Na tern ukończono mowy powitalne. 
również bard~o m~c~y. Trzeba wytęzyc wS!'yi:>tlne , la polslnego w Wl.ed~Ju .1 wsltaz~je. ze mllosć J~- l -:-
sily do walkI z mml. dymtl da narodOWI Silę 1 moc, Jak to wykaZUją 

wych lub przerabianych domach, nie wykończone Nie kazdy budżet domowy pozwalać sob!e KRONIKA TYGODNIOWA. na termin, za nią idzie dziwny, jedynie w Łodzi może na podobny zbytek. NIelepiej się też dzieje 
praktykowany, zwyczaj uieustalenia terminu, do w naszych uzdrowiskach i letniskach, rozrzuco
którego wszys~y winni już być na nowych sie· nych po kraju. 

Rumacyn ŚWiętoj ańska. - Dola lokatorów. - Wypl:aty dliskach, jak to ma miejscfl w całym kraju, gdzie Drożyzna mieszkań, brak wszelkich wygód, 
robotnIków. - Nasze letniska. - Hazard pokątny. 8-go miesiąca rozpoczynajl}cego l<wartat, rumacya tl'udności w nabywaniu produktów koniecznej 

Rnch wozowy na ulicach Łodzi, zwlaszeza WInna już. być ukończona. U, nas pod tym wzglę- potrzeby, odstraszają od nich niejednll: średnio
też na ulicy Piotrkowskiej, bezwątpienia dalelw dflID palluJe zupełna dowotuosc. I zamoiną rodzinę· Na pobyt zaś w tYCl1 letnis-
jest większy, niż w wielu innych miastach, nawet I Włazi więc jeden lokator dru~iemu na kark kach, które odpowiadają wymaganiom ucywilizo-
rozleglejszych i ludniejszych od naszego grodu I' skąd l<łótnie i zatargi, a w lokalach nie w ykończo : ,wanego człowieka, POZ\\'ol1ć sobie mogą. tylko 
bawelnianego. Slaadają się na to: charakter fa- nych cala rodzina, 111eraZ dos G liczna, sprowadzać wybrańoy fortuny, a takich i Łódź. gród milio
hryczlly i konfiguracya naszego miasta, zbudowa- się musi do jednego pokoju i calemi tnodniami n6w, ma bardzo niewielu. 
nego w prostokąt podlnźny, z niewielkI). ilością wziewać w płuca kurz, wyziewy wapna, kleju, ży· I doprawdy, trudno zaradzić skutecznie te-
placów i poprzeeznic, wązkie ulice wydłużone ca- WląC się przytem i śpią.c lliehygienicznie. mu oplakanemu stanowi rzeczy, dopóki w spo-
leml wiorstami i slwncetrowanie najruchliw8zych Właściciele lub rządcy domów, naciskani przez leczeństwie naszem nie zapanuje uczciwość, su
przedsiębior:)tw przemysłowo - handlowych. wy- zniecierpliwionego do ostatnich granic lokatora, mianność w wykonaniu przyjętych na siebie zo
lącznie przy ulio! Piotrkowskiej, lub w jej po- tłumaczą się niesumiennościa rzemieślników i przed· bo wiązań, zamiLowauie ladu i porządku. 
bliżu. .. .' siębiorców budOwlanych, kt6ny znów 7.walają wi- ,B? .wyznajmy otwarcie" nie umieTY jeszcze 

To tez w. dZIeń p0v.:szed~1 panuJe na pryn- nę na opiesza.łość robotników, pracujących jak z dZlala.c. I wyt~w,al~ pracow~e, ukoch~o ~branego 
cypalnych uhc~ch ŁodZI ~akl natłok . woz~w la- laski, wskntek czego pomimo zobowiązań nie mo . z~wodn, p~zeJ,ąc SH~ p~cz~cIem sp.etnlema obo-
downych, do~o~e~, pow~zo~v, tramwaJów, z~ do- gil wykończyd lokalu na czas oznaczony. wIązku. ktorysmy na SiebIe .przYJęll: 
pr~wdy, podznVl~c . ll.alezy Jale w t~m ch~osle lu- Nie powiem, aby robotnicy nasi, zwlaszc7..a w Ale .za t~ panuje WŚl'o.d na~ z~dza łatIVego 
UZIe Slę ol'yentuJ!J: I ze w~bec takloh ntefortun- branży budowlanej odznaczali się zbytnią sumien- zbogacen.la SH~ be,z pracy 1 zabJegow, prostem 
n~ch . warunków lokomocYI, stosunkowo, wJpad- nością i uczciwością w pracy, zwlas7.cza skoro wa zrząd~eru~m kapry~neg? ,losu., " 
kow Jest bardzo malo. . runki kontroli nad ich robotą, są zbyt utrudnio. . Tu ble~ze s\~oJe zrodlo ow wcale n.lepocle-
.. Do tego zamęt? ulIcznego. prz.rbyla w roku ne. Ala każdy medal ma dwie strony. Do red ak- szający obj[\\v, ze tota~lzatory we wSl,.elkl~h sfe

~I~ząc~m, Jeszcze mez.wylde ozyw.lOna rn~acya cyi naszej prawie bezustannie zjawiają się robot rach l1aszeg~ spoleczenstwa zawsz~ Iiczyc. mO?ą 
sWlętoJans~(a •. Co ~hwlla prz~z ulIce ruchhwsze nicy tej kategoryj z wyrzekaniami na. nieakurat- na powodzeDle,. a hazaru pokątny cIeszy Się nIe-
p~zedz l eraJll: Się z lllellląlym llIeraz trudem roiwa- ną wypłatę ich zarobków, przewlekającą się nie- zwyklem ~znalllełll. •. 
gl, 'p~atformy, . wozy meblowe, nała~owa~e ru~ho- ł raz tygodnie cale. Z czegóż t!\ki robotnik ma żyć, To tez haz.ardy p.ok~tne, ~parte na pr~er.oz. 
mosclam.1 10.dzIan, yrzelloszą~yeh SIę z Jednej na l by mieó sily I chęe do pracy? Kwestyę tę powin . nych za.sadach l w rozneJ fOt'mle, wyrastają Jak 
drugą sle~zlbę .. NIema prawJe do~u, w którymby ny zbadać związki zawodowe, bo podóbno i w iu- grzyby po deszc.zu, ~ogac~c pomysłowych speku
od tygo~nla Dle ~allowal rwetes l zamęt ~a. tle nych gałęziach pracy dziej~ się nie inaczej. lantów z pud Clemuej g~Vl.8zdy, kosztem tysięcy 
n~rze~all ~okatorow, n~ra~an~ch bezus~anDle na Bądź co bądź ofiarą tych stosunl<ów pada lo. glupc~IV, skladaJą~ych, elęz~o zapra~owany grosz 
nleda.lące S}ę w~rost ,oplsao nIewygody l za.wody. ltator, najniewinniejszy w danym wypadku. dla ~ltHVlelu szczęshwc~\v .1 opływaJ~cych ~v do-
. Bezposredn~ą zas p.f7,y~zY!lą te,go zamętu jest Szczęśliwy jeszcze ten, kto rodr.inę swoją wy- statki speku.lant6w, ni? I!czą~ych Się z .Dlczem. 

~lei!lychana drozyzna m16szkan, ktorych ?en& wy- slal na letnisko 1 sam tylko pora się z rumacyą. Zje !. .Mamy pl zeli sob.ą IJst .l<~blety, ~atlcl, skar 
srubowy:":ana z f.olm na rok do potworaeJ wprost 'v restauracyi, prześpi się Jako tako w pokoju za- I zącej SIę IV 11~ownen.1l,. Cll?Cla~ p.rosteull słowy na 
wysOk?SCl, najWiększych przeciwników przepro- tłoczonym meblami i graLami, a dz:eń caly spę-I tę plagę, l~tora Jej l Jej dz~e~lO~. wytrąca.. ka
wadzkl zmusza do zmiany mieszkania, bo budżet dzi przy pracy na mieście IV biurze lub fabryce. Ale ~atek chlt10a od ust bo m.ąz I oJlllec, zara7.0ny 
domo\\y gwaltownie się tego domaga. co mają robić ci, co na podobny luksus zdobyć I ządzą łatwego zbogacenia Sl~ bez pracy,. grosr., 

Pośrednich zaś przyczyn jest kilka. W pier· się nie mogą? I przeznaczony na luezbędue potrzeby rodZiny, to-
wszej linii wysuwa się na czoło niesumienność Toć wiadomo, jak wyg6rowane ceny miesz- pi IV pasz~zy molocha-hazardu. 
właścicieli domów, wynajmujących 101<ale w no- • kań panuja w naszych podmiejskich letniskach. Janu8t:. 
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500 .. lecle kon2re2acyi kupieckiej. l ~!~::Pią podczas pochodu z Clzerwo1l6mi sztanda- W'IRDOriOSCI KOŚCIELNE. 

--_ l - Z grona dziennikarzy i literatów przybyli 
Obchód jubileuszu pięcłowiekowego istnienia j do Krak?wa: p. p~atr,Yc~ ~asq~ervilł.e, kor~spon- -: Pr~radaJąee na dzień jutrzejszy, jalco 

k rako~skiej kongregacyi kupieckiej minI przebieg dentka PlS~, IODoynskJch" leual\tor pIsm zWlązko- ! na 3·cll~ n1edzlel~ miesiąoa, nabo*eń$two brackie 
IYspunIaly. "ych z Clllc~go . p .. Stafll~law Dau~el; poseł do, ; oraz zebranie miesięczne braotwIX ~ywego Ró~ań· 

~o.zpoc~ęlo go rano uroozyste nabożeństwo pa~la~l~~tu memlecklego. I redaktol "Gazety To· : ca przy kościelo ŚIV. Krzyia, z powodu jutrzej. 
\V l{Q.s~le!e sw. Rarbal'Y, poczem uczestnioy zgro- runs~I~J p. Jan Bre}skl;. Zygmunt ,Sl~psk~ z P~- szego odpustu Matki Boskiej Szkaplerskiej w ko
madZ11I SI~ w obszel'nej sali starego teatru. zn:an)u, redal~tor "DzlenUlh .Poz~anskl~go ~azl: , ściele św. Stanisława Kostki, odlożone zostało 

Salę. t~ .malo.wniczo przystrojono dywanami, : f~:~~i!U;~:t'os!:!~!~or "Dziennika Kijowskiego j na.. 5-tą n~edzielę bież~cego miesiąca to jest na 
u:akataml l zIelenIą. Przed estradą zlożono pię- ! . . ! dZIeń 31 llpoa. 
kny dar w postaci tablley bronzowej, ofiarowany ! - Ze Z~!:doDla dOla 14 b. m: przybyła .do ,. (h), Odpust. Jutro po raz pierwszy w ko-
przez urząd starszych Zgromadzenia kupc6w m. ' Kra~o.wa. POQIąolem wleczo:nym w~clec~ka. Udzlal sClele sw. Stanisława Kostki odprawione będa 
Warszawy. ! w nIeJ, blOrz.e 55 delegato,!, węglersklch, w tern nabożellstwa odpustowe do Matki Boskiej Róźań: 

Kongregacya kupiecka poznańska ofiarowała : 15 pan, lO-lU starszych męzczyzn. cowej, nadane przez papieża Piusa X. 
artystycz~e miniatury srebrne pomników Mieczy- ~ - W czwartek rozpoazęly ~i~ zawody .soko-
sława I l Boleslawa Chrobrego, znajdujących się : le'."nrz~dzane co 5 lat przez "Zwlązek sokolI pol-
w katedrze w Poznania. I 8kl przy powszechnyeh zlotach sokolich. K:b ~, 'lI I K A 

Zjazd delegacyi kupiectwa i organizaeyj po- l . O' godz. S.rano rozpoczęl'y się zawody strzel- -f"l. IV ." ~, ' Jl,,~ 
krew:nJch ogromny. Mil}dzy innymi przybyli przed- : nlcze w atrzelDlcr na I piętrze gmachu " Sokola", 
stawIcIele Z Warszawy, z Poznania, ze Lwowa, i Zgl?szonych do zawodow bylo 100 uczestników, 
Z Częstochowy, z Czech, oraz z wielu miast gali- ' UdZlal w zawodach wzięło jednaIe tylko 30 zglo. (a) Udaremniony projekt. Przed ](LIku mleslą
oyjskich. ; 8zonych. Reszta zgloszonych odstąpiła od zawodów cami kilku fabrykantów-niemoów w Zgierzu, nie. 

Oprócz nioh na zebraniu jubileuszowem obe- , wobec zmienionych warunków, do czego jury za- wiadomo ozy, z wIasnej inicyatywy, czy też przez 
cni by.li marszalek Stanisław br. Badeni, liczni : wodów zmusiło odm6wienie strzelnicy przez Tow. k.og~ś jnspir~wa~lcb. rozpoczęło ~~arani~ o zamie
posłOWie do sejmu krajowego i parlamentu, na- , strzelee~e. T?w, strzeleckie od 4: miesięcy przy- , DIenle tamttlJ~zeJ szkoly han~loweJ na glmnazyum 
czel~icy wszystkich wladz i delegaci wielu insty. I rz6~I? ~zyczYc "S(}kolowl" str:aelnicy, w ostatniej rządowe. Agltacya.w "m kierunku była prowa· 
tacy]. ! ~hWlh Jedna.k zwleltalo z decyzYą, wskutek czego . dzona bar~zo_ energlCZll1e, a nawet do ku~atora 

Prezes Stowarzyszenia kupoów Porędzki.! JU~Y ~rz'l:dzilo zawody w strzelnicy "Sokola" przy II warszawsklOgo, okręgu nau!wwego ud~la 81~ de-
w: długio.m przemówieniu, skreślił trudne poło że- l zm16mony.ch warunkach. . putacya, z prosb,!:. o ~oparCl6 t0~0 proJel<;tu. . 
Dle ~up~e?tl~'a galicyjskiego, przy<lzem za wzór , . Ost:e na~oje z ManlIcherów zastąpiono kula' ! . .Jak .Slę, ~o~naduJemJ ObeCUtl3,. proJe~t zaoue· 
rurhhwosoI I energii stawiał kupieotwo poznań- I IDl olowIsneml, strzały tlobertowe dawano z pi- i mema zgler,,!cleJ szkol Y handlowej na glmoazyum 
skie i warszawskie. \ soolet6w. l rządo,we, zostal udaremoiony. Ogromna większość 

,Delegat kupiectwa warsnwskiego, mecenas! W Iiltr~a.lach z Manlicherów wzięło udział 23 ; ~up~ow l. fab~~k~ntów ~giersk.ich wypowiedziało 
Sta.mslalv Rotwand, odczytal przyjęty grzmotem ! ~awodowc~w. Każdy dał po 10 strzalów ważnych ) Sl~ ~akn~Jbar~ul~J. pl'zeclwk.o Dle~u, przy~zem wy
oklasków adres od ogółu lmpców warszawskich l I po 3 probne z odlegloscj 20 kroków. Tarcza Ja~DlIo SIę. ze IUlcyatorowle prOjektu me pIacą 
a Edmund Makowski zloiyI tablicę bronzową, ja~ I miara w dIugości i szerokości 8 cm. ; am grosza ~~ szkolę bandlowl}, a ohciellby de-
ko dar urzędu starszych Zgromadzenia kapców l Do zawodów w strzelaniu z pistoletów na 33 ; cydować o Jej losach. 
m. Warszawy. I zg.loszonych. stauęło 7 ucze,stników. Strzelano do ' . Na charak.terys.tyczn! ten fakt zwrócił uW,a-

. Dal' kupców I?ozllańlłkioh wręczył Omianow- : tej sameJ t~rczy Z odl~glosci 15 kroków. ' ~ę .Jedr.n za zgt~rsklcll fabry~autów na ,zebranlu, 
skI, Ozdowsld zas odczytał adres Związku kup' l . Sklad Jury zawodow strzeleckich był nastę- ]~l(le w tych dmacb odbyło SH~ w spraWie szkoly 
ców polskich z Rzeszy niemieckiej. I pUJący: ~ierownik Dlngopolski, sędziowie: Jaeger .. ; handlowej. 

Następnie przemawiało trzech delegatów ku- l mann, Mlsiąg i Micbalsld. l (-) Kursy pol1teehniolle "Ład!.!. Ministe-
plectwa czesldego oraz wielu galicyan. l - Zawody kolarskie odbyły sil) o godz. 7-ej j rrum przemysłu i handlll zatwierdziło ustawę 

.NastrÓj na uroczystości panował wielce pod- : rano na deptaku przed parkiem Jordana. Stanęło l pIonvszych w liraju Kursów !)olitechńicznych, za· 
n10s1y. ' do za.wo.dów 4 nczeatników. Pierwszy przybyl p. ! kradanyc~ w ł~odzl przez 1\1. Rogalskiego. Kursy 

Jan WeJss z Krakowa. i hę.dą po~sJadaly cha,l'akte; uczelni stalej, w któ-
_ Zawody szermiercze rozpoczęty się \V wiel- l re.! :vykŁudan6 będl\ naukl Z zlI.kresu przemysłu i 

Z dzielnic polskich kisj sali "So!wla" o godz, 10 rano. ZglosiIo udziaI l rolllIctwa. '. " .• 
• 12 uczestnlkow: 5 na florety, 8 na szable. I (-) PlJim~a~f i tdj~lHa W()Jslr:o~e. Z rozpo· 

f Jury tych zawodów stanowią: fechtmistl'z Bą- , rzą,dzelll!\ mllll;ttrlt WOlny, w roku bleżllcym mai:.~ 
Z KRAKOWA. Okolo 300 studentów zgro- k?~~ki~ nanczyci.el szermierki w szkule wojskowej ~yc przepl'owtldzo~e przez o.Ci?erów korpusu wo, 

madziło się w "Collegium novum" na obchód grun- B.lhuskl, n~ozeIDlk Nowotny i nauczyciel szermier- I Jennego. w gub .. p:ot~k{)WS~leJ, geollletl'ytltU8 i 
waldzki. Ponieważ odmówiono im pozwolenia. na. l kl w "Macwrzy Sokola" we Lwowie Szcmelow-) fotografICzne ZdjęCIa l pomIary. Wladzom pali-
odbycie wiecu w podwórzu Biblioteki Jagielloń- , ski. ł cyjll7m poleoono dawać pomoc przy zdjęciaell i 
sk!ej, przeto uchwalili pójść na podwórze wawel- ',' Zawody na florety trwały do gouz. 111/ przed ! poml~rach geoerał-lejteoantowi Szmidtowi i radcy 
skIe. poZudniem. Weulllg ilości zdobytych punt6~ zwy- ! kolegialnemu Dl'oŻarskiomu. 

Jakoż ruszono tam pochodem, niosąc wieniec 'cięzcy idą lV następującym portą.dku: 1) Bieder- ! (-) J~lyk pl.'13"si~gi. Ministerynm spraw 
przezn~czony do zlożenia na sarkofagu W,ladysfa! m~nll, 2) ,Bobkowski, 3) Bomhera, 4) Dostal, 5) , wew~ęt,rznych uznaJo za niezbędne wyj:tśn'ć du· 
w.a Jaglepy na Wa:welu. Na. szarfi.e wienca wid- SODolews!n. l choWlenst:,vll rZyl1J3ko .. katolickiemll, że w:;zys tlde 
DlaI ~~PIS: "Młodzleż - bohaterOWI z pod Grun- I ., - ~ godz. ~,po pOlu,dniu odbyły się zawody I al~ty paus.twow~, w tej lic~bj~ i przysięga. na 
waldu • " • . \ v:.los]~rsk)e na Wlsle. POtlleważ zgłosi! się tylko ! wlerną sł~z,b~ wmu'y o~by~ac SIę wyłącznie w ję' 

Przy skl.adamu Wlenca wygloszono klIka mów, : Krakow, zawody odbyli tylko wioślarze krakow- i zJku rosYJslnm, ktory Jest Jedynym jęi\yki!;}m pań-
~o~zem. pOWZiętO uchwalę, aby w ciągu roku zło- ; scy ,,!la czas". ! siwowym. 
zye tysIąO koron na. dar grunwa.ldzki. i i ( ) I t .. . '~t . 

Z Wawelu powrócono na R nek dzie' d ! i . a S ~leJe pr~Jh .. ?twarcla w Łodzi od-
z manifestantów wyglosil mowę ~rzed gpomnfl~iee: l KALENDARZYK TERMINOWY_ ~ dZIału 1'?SYJ~ko-nngl{)13:\le] Izby hau~l?wej. Wkr6t-
Mlckiawioza. I IMIONA SŁOWIA.~S[{IE- D z i ś Dzlerżyslawa. J u _ I ee. p:zYJed~l.e do ŁO~Zl prz~dsta~I.C\?1 warsza w~ 

Następnie udano się przed Grand.Hotel, gdzie. t r o Un!slawl'l. ' s\o.ooo oddiaalu. r.osYJ.sIc? ao~\elskleJ Izby handlo-
mit:szka Ignacy Paderewski. Tam zaśpiewa.no Czer.! ZEBRANIE J n t r o .cw~ lokalu, Drewnowska nr 25l w~J. w. celu pOl OZU lilIe m.a . SIę W te). sprawie z tu-
wony sztanda.r". " l o godz. 2 po pol, zebranIa :stow. brukarzy. : teJszyml przemysŁowcamI l kupcamI. 

Paderewsld nie wyszedł ' ODCZYT. Ju ~r o (IV lokalu, Plotrkow~ka 122) od- l Maurycy K.isieln'oki Jutro po ol d: t -• czy1 redaktorlI A AdJola z Pragi Cze!lkleJ p. t .• Zna' I " .' P 11 OlU W e 
. Wy?rallO ~edy delegacyę, }ct6ra wieczorem czenle Jana Hasa dla ludu czeskiego I ówczesnego czlo. \ atr;ze polslom (CeglelUlana 63) p. Kisielnicki po-

mlala Sl~ udao do Paderewskiego i złożyć mu., wlekro". I wt?rzy ",G~un.wald': po cetlach popularnych, aby 
hold.. i ZAB~ WY. ..; d~e ruOZllQSĆ Jalm,a]szerszy masom poznalliII. IVspa-

Po tych mamfestacyach studenoi rozeszli się. J ~ELENÓW. J u t r o Z&b'HV3 struy ognIowej ochot, l llIalego obrazu bitwy grunwaldzkiej, sl(reślone-
Gromadki ga.wiedzi ulicznej, która towarzy- ! nlczeJ. . ) go genialnem piÓ!'tl!ll Helll'yka Sienkiewiczel. 

8zyla pochodowi manifestantów usHowalv dostać ) p ARADYZ. (Piotrkowska , nr. 175). J u t r o zilba Początek o godzinie 4 Pll Bilety będ'l sprze-
• . .' " ' , J. • , Wl\ ogrodowa z przedstawienIem teatralnem "Z~ nic d' . " . . "! 

SIę .przed palac b.ISkupl, wiro~ krzyk? \V .1 gW1Z- i żydOWSkie swaty", .. Tllj~milica stllrego mlllsta~ i "Z3- ! awane IV ha'i18 teatru od gOdZIny 10 rano. 
dama,. lecz na WIdok występuJl!ceJ pollcyl-roze- i globa swatem~, Dł\ korzyśc T~w opieki nAd dz:ecml. Po- (a) Prlyobodnitl. Podług sprawozd' _ 
szły Sl~. l czątek o godz. 3 po pol. . lillla. przy 
_. ! LESNICZOWKA (Milsza nr. 64:). J u t r o zabAwa ChO?nI bezpl~tueJ, dla chorych lub zag~'ożonych 

. Na dworcu kolejowrm pano\~al nadz~y- ! ogrodowa. Początek o godz. 3 po południu. g,ruzlIc~,. załozoneJ ~I'zez Towarzystwo «LIga prze-
czaj gorą~z~(owy rucll z. kazdego pOCH~gu, wYSJ,I1- ~ _ J Ił t r o (w ogrodZie, Mikollljewska 40) zabawa clwgrllzllCza', za Inei'wsze trzy miesiące, to jest 
da!y, setkI l tysl,\ce zdązB)ących na uroczystosci ; StoW. cyklistów tury.~tów. Poczl\tek o godz. 2 po pol od 5 -go kwietnia do 1 lipca r. b. przychodnia. 
goscl. . ! - J u t l' o ('I'{ lasku p. Langego w Rt\dogoszczu) by ta CZyllllU 37 dni; chorym udzielono 230 porad. 

Prz!Jeehala ba;dzo liczn~ w,yciecz!(~ polak.ów ' zabILwa Zgrom. ezęladnlkQ'IV stoltmltlch. . I Mie~zku~. zamieszkatych przez chorych, lekarz 
z za ~oldonów, ?osród kt~reJ klikanasCle panIen l - J u t r.o (w Koch~n6wce) zabllwa leśną choru su- od wledzil 37. Sta1ycll pensyonarzy przychodni 
przybranych w Plękne stroje narouowe. l mowego koś~łola św., Józefa. . bylo 113: mężczyzn 47. tyleż kobiet i 19 dzieci 

Pols1<a partya SOCjalno· uemokratyczna wyda-' KONCEa r. D z I s I codzlenn!e (w ogrodzie Guud- w tej liczbie 67 chrz(~ściian i 56 żydów Przy~ 
la odezwę do robotników Krakowa Podgórza i Hotelu) konf!(\l't orkIestry wlośclaosklęJ Namysłowskiego. ]' t d . 1 l d ' 104 ' .) . . .' ' . Początek u godz, 8 wieczorem, . ę O po OplO cę przyc lO tlI o~oby: 4", mez-
ol\OlIc,Y, wzywając łch do masowego udZiału w po- l i czyzn, 44 kobiety i 18 dzieci; odmówiono pomo· 
chodZIe grunwaldzkim. Robotnicy socyalistyczni ' _F - l er 9 osobom, a usun~ll ai~ z pod opieki 24 oso-
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by: 18 ~ minionyeh porodów ' i 6 ~ powodu wy. datków bylo bezprawne i zarządziła w sprawie .. odbyć się mającej w Helenowie na rzecz straży 
jazdO: lub śmler~i; o~ecnie , POz?st~je po~ opieką ! tej bliższe dochodzenie. 1 ochotniozej, przypominamy raz jeszcze naszym czy-
80 osób: 30 i1Ięzczyzn, 25 kobiet I 15 dZIecI. ! (t) Oświetlenie ulioy. Na niedawno przedrużonej I ~elnikom-:-nlewątpliwie życzliwym tej pozytecznej 

~ mieszkań, ,~aJlDowanych p!'zez ohorych lub , ulicy św. Anny, na przestrzeni od ulicy Pańskiej l InstytucyI. 
zag~ozonych ,gruzhcą 81 był? Jednolzbo~ych, a l do Łąkowej nie było uotąd latarni. Dopiero wczo- t Cx) Zabawa. Dla zasilenia fundui'lz6w insty
z nlch 60 o Jędp.em oknie;, ~leszkań wYJątkQWO I raj gazownia przystąpHa do kopania kanałóIV. ! ey.! pomocniczych SLowarzysloenia komiwojażerów 
brudnych br10 28: n chrze~cIJan lO, u żydów. 18. Roboty postępują bardzo szybko. l lódzkiego okręgu handlowo-przemysłowego, od~ 
Razem rodzmy c.horych z8.Jmow:aly 117 pokoJÓw. (x) Wyjaśnienie. Z powodu wzmianld w ~ , bę~zie Bi~ w czwarte~ d. 28 lipca. r. b" w ogro-
Osób. ": otO?ZenlU choryoh, t J. narażonych na. 1 157 uaszego pisma, p. B. Tomaszewski, dderża- ! dZle Grand·Hotelu wielka za.bawa konce~towa, 
zakazeDle" ml~s~kalo 546. . wca bufetu w Rudzie Pabianickiej wyjaśnia, źe p. n. "W noc lipcową", podług następującego 

Z ogolneJ llczby, 217 chorych~ korzyst~Jąo~eh z bufetu wydala tylko osoby podejrzanej kondu . I programu: 1) koncert orkiestry pod dyrelccn K. 
z pomocy Pl'ZYC~Odnl, bytO 31 oso~ z~pelllle n\6· lity, niepr,zyzwoicie się zachowujące, nie zaś po- I ~a~ny$low~kiego; 2) występ gościnny na.jwybi!-
zdol~~ch do p\ acy wskute}!:. chor ob~, a. 14 ze I dróżnych, spokojnie oozekujących na pociąg. i llłeJ~zycll. Sil wal'szawl1kiego kabaretu ,.Momna ; 
zmniejszoną zna~z~le zdolnosClą. do p~acy. <?prócz I ,. ' 3) waJka kwiatowa; 4) ognie sztuczne, 
pomocy Jekarslnej, chorzy otrzymuJą tltltze po- (x) B~tlro, Sto~. zaw. pr~cowlllków I praco· ; Odg. 12 w nocy graó będzie orkiestra woj-
tnoc w naturze, a ~ianowicie: kefir, olej lugowy, wnlc 11.raw)(~cklCh, mle3zczące .Slę przedtem ~ d.o- I skowa l-go pulku strzelców pod kierunkiem ka
lóżka, sienniki, mydło, spltlwaczki, 1mbki, szcżot- f mu .Ni 18 przy ul. Sllladowe.J, zostalo prZe~I?Slo. ! pelmistrza W. J. Stępniewskiego. 
ki i t. d., wszystko bezpłatnie, Kefiru wydano I ne do domu MI 5 przy ul. KonstantynowskleJ. I . , 
890 butelek spluwaczek 84 szczotek 104 szczo-I (x) N d ł Zl t k . l ' (h) Odwołanie zabawy, Z powodu IllepeWne) 
teczek do zębów 98 i t d' , k a 16~ anuli. kO, y zega~e tkJ8.W treml~m ! pogody, Zgromadzenie czeladników pończoszoi-

Jak widzimy z po~vż~zvch danych dZiałal-1 za hupno ,<akenK~rzy oWI' pamll\ t-OWYCl' wyBa- j czych zapowiedzianą najutro zabaw~ odkłada do 
, , J , l • • " • DyC przez s. arw ows (lego, O rzyma p. u- dnia 24 b m 

no~o przyc~od~1 byl~ bardzo ozyw~ona., D1C WięC siakiewicz (ul. Przejazd .l\& 13), który sprzedal • . 
d~lwn~go, ze CIeszy Sl~ Oll~ cor~z wJę~i!I~em uzna,- l go za pośrednictwem pp. Dubas i Wladysławy 
DU)m l pops.rciem wszystkIch mleszkallcow ŁodZI. t Sprusińslde}, a otrzymane pieniądze 26 rub. 50 

(a) Jubileusz BallU państwa. Wczoraj Bank I kop. doręcllyl ks. Karwowskiemu w Stt'ykowie na. SZTUKA i PISMIENNIC,TWO. 
państwa obchodzil 50-letni jubileusz swego istnie- l wybudowanie tamże ko~ciola katolickiego. Na ten 
Ilia. Z tego powodu w gmachu tutejszego oddzia- ' sam cel złożyła p. Wt S.prusińska wszystkie pie- (r~m.) Koncert Kar,ola lamysłowsklego. Na 
lu Banku palJstwa na rogu ulic Spacerowej i Be- 'niąllze, uzyskane ze s!)rzeda:ly owych kalenda. wc.zora)szy l(onc~l't orkiestry Karola Namysto,,:,' 
nedykta odprawione zostala nabożeństwo, w o' I rzyków, mianowicie dnia 13 marca 17 rubli, a slCleg~ w og~'odzl~ "Grand -.I~otelu" zebrała SIę 
becności przedstawicieli wladzy wojskowej i ey- l dnia 5 maja 24 ruble 75 liop" _ razem 68 rb,j tlumlll~ publ!cj7,no~?, przewazule ~ols,ka, by wy
w Hnej. i 25 kop. I sr~chac l napieśCI c ucho utworamI mIstrzów pol-

(-) Kary prasowe, Drnkarnię p. S. Swięc- \ Zbieranie funduszów na budowę tego ko· l SklCh, . . . 
kiego w Kielcach skazano na zapfaceoie 25 rb, I ściola idzie opornie z powodu najrozmaiszych i ~(le~y, ?dezwaly sl~ p~,erwsze tony me§mlor· 
ka!'y za wydrukowanie tylko w języku polskim pro- , przeszkód, stawianych przez maryawitów stry- i tel,neJ pleSnL "BogarodzIco, z którą .~astę~y.pol: 
gramu koncertu na cześć Chopina. I kawsk ich. l siCIe ,Szl! do ataku" wszyscy P?wstah z, m~eJ8C l 

(_) General 'gubernator warszawski skazał 1 (h) Pożar W nocy, o godz, 11, w sltladzle plnszu I obD.a'lY,~s~Y' glowy, ,I wys!uchal1 w: skupIeUlu du-
redaktora Kuryera Częstochowskiego· p. Józefa i I chustek przy ul. ,Piotrkowskiej nr. 36, zapallJ: się to~ I o~a t~J wl~kopomueJ modl~twy) ktora, wjl~onana z 
S' "k'" gr n1 50 rb za ~ydl'Ukowa- i war, WeLw;1nll. straz ogniowa wyLlimałt\ drzwi logłan ; wlel/om pIetyzmem, potęzue na obecnych wywa.r-
!ecllls lego. na 'zYw, " , l w cIągu godziny ugasitr. Straty wynoszą okolo 3000 rb., : la wrażenie. 

me w nr. 125 .Kuryera artykułu pod tytułem I spo.l1ło się sporo towarn ! K' d 'III t t ' t l t bl' " t r 
O "l ' , I .. . : le y zamI { os a Ul a ( pu Icznosc s a 8. ( czyszczenie naj epszego prawa w SWlec e.) ~ (hl Kr:uhneze, Z mleszk~nja Majera Llpszyca ' , h 'j 't d t ()" t ' . 'kt 

) K d · ! t j Z' t I skradzIono ró~ue rzeczy ! Jeszcza c WI ę, prz.eję a o e",o 8 opOla, ze Dl 
(a ary a mm s raoy ne. e Jueprz~s rzr.ga' ! . ..' i nie §mial nastroiu prz;el'wać nawet oklaskiem, Do. 

nie przepisów meldunkowych skazaai' stróż domu : (h) Samobo,lshn. W czwart;)k nil. omontarzu., d " d' .' } t' 'l h , ," ". , I katolickim ZlUIVllzono WiSZąMgo nil drzewie czl:owieka. ' plero po oso lugWj C!lWI " )a l: uragan zerwa-
przy uh?! Łagle~Dlc~leJ 1U 5, ~~tOnI, BednareK, Byl to 82 letni ,F!'~ncjszek !Y1lkolcjczyk. Już dwa razy I la się burza. oklasków, by podzięJcować kierow
na 2 dm aresztu, stroi domu lHzy ulwy Nawrot ! chciał on sobie tycIe odebrac, le~?: mu przeSzkodzono , l nikowi j wykonawcom. 
]-i ą7, Wilhelm Frankowski - na ~zleń, aresztu; I (II) Na,tano,wl , GJlJarowl, zllml:~9zkalemu przy ulicy ; Następnie zabrzmiał "Marsz Pretorjanów" do 
wlaSciciel domu przy ulicy Poludnlowel ;N2 28 I ul ClJgle !nlaneJ Dl, 4, skrll.dzlGno 280 rb. iitllltl,kowaną l t ' Q d' • F N . , 1-' Ut' , , . 1 ' o to przes tęp . tw o służąc a, areS1. towauo. \ ora or'yum » no va lS • owoWle.ls dago, wor 
Sz~a,?a HarU?ln -: p.~ 25 rublI ~rz1'Yny ub t,~~ l (110) K~l1fit.kata QiWOCÓW, Wczoraj po poludniu p~len sil~, moment~mi o to~ach pieszczotliwych, 
dwm ares,ztu, wt~seHllel domu przy UlICY Srednt,) I n:1 ryuku owocowr m przy ul. Br zezińskiej nr. 2, pollcya i Cichych, jakby skal'zących Się, to znów pelnych 
Nt 57" Juliusz L,e)rnatl, :-: na 20 I'U" grzy~ny 1uo \ skonfiakoW llla inr.C3ny t r an !;pOl't moreli nadpsutych. I zaparu, bUt'zy, gwałtów. 
tydzlen, ~res\ltu l wlas~lcIel dornn pIzy ulicy WI- l (a) VI IIiprawie rnąr~oratw~ ~jgl lt'relerówny J Niemnielszem powodzeniem cieszyla się u. 
dzewsloe) .1;1 16, Ja~loel Rosenbaum - na. 3 ru· i Ilreszto lVl\ll ,) Iwchtloka U WlętlOne l lJłuz~ceJ' I wertnra "Flibustyerowie" DobrzYLlskiego. 
ble grztwlen lub dZień aresZ,tu. [ (h) Kary akcy:a::r_ ąędzla pokOJU, IX rewiru ska, j Fantazye z opery Halka ~ Stanisława Mo-

I i l }' d d . d 'l ',' . zal EmilIę Zeldlerową, wtasclclalkę plwmrni, na 200 rb I ' .. ", (a). Poo ",gn ~O zo~ta I o o powIe, ala nO~CI I kary lub ~o dni aresz tu, za sprzedaż wódki, n\Ust.ln .. wyl\O~~oo artystycznie. ,. 
sądowej ZI' l>rowa~z?n,le handlu 'W godzlllltch nie: I (p) Pogotowie rafcunkowe wczoraj pomiędzy Boł ~hll{l l Jo~tl{a, buta ,ma.gnat,a: ~zl~r8kl 
dozwolonych: wlasclelel sklepu z rnateryala.ml i Inneml wzywano do następujących wypadków: ł mazur, tanca g6ralslue, skarga meszczęshweJ dZiew-
piśmiennemi, przy' nI. Piotrkowskiej 52, Moszek I - <!gólo emu osłabianiu ulegly trzy oBob,., które, po , czyny, wszystko to obrazowało si~ w tQnach i 
Lipiński" wlaśc. piekarni przy ul. Piotrkowsldej . udzielenIU Im pomoc} przez lekarza Pogotowia, POZO-I' porywalo sluchacza. 
CC2 A h' d J f O ł' wl" ,. I ki u z stawiono na mieJSCU. p l ń ' t b 11 kó Itł, e n:u osu, a g,Y, . aS~1C.Ie s · ep e _ Przy ul Brzezińskiej ni', 74 PAulina RosieklIo, bez O .S r~ (JzenlU ego utworu Ufza o ( as, vr 
stemplam. przy uhoy PIotrkowskiej ,J'ł 52, ~o- zajętllll, lat 64" przejechana przez wóz, odniosła sllną dlugo lllemllknl}cych by ta dowodem, że pubhcz-
ritz Aberszteln i wlaściciel owocarni przy uhoy ranę głowy I ogólne obrllżenie clala. W stanie ciężkim I ność kocha tv pieścidellco mistrza i za świetne 
Piotrkowskiej ~ 50 Mil Binke. odwiezIono ją do szpitala ,Aleksandra, Na ul. Wólczań- j wykonanie llagi'a.dza wykonawców. 

Z · tJ· . Oń' ó itarnyob sklej Ptasznik SZłlla, kupiec, lat 50, przechany wozem, ł Z l" ' l 'l k ' l ' • a. nIe.przes u!game prz ,t'lS w sap.. ' odn[óst ranę glowy, lecz mniej nlebe~pleczną. Takiemuż . a \onczy mazur w ailnej ompozycyl nero~-
Fa.lga K().lpa.k, zamieszkala. na ul. SredllleJ nr',a3 WypadkOWi nlegl Klelman S~ulc, woźnica, lat 50. ! mIm, I ten utwÓt p. t , .Skowronek", pelen lt· 
i Majer FiacĄ!iDąkiJ zamieszkaly przy tejże uhcy - Lejba .Rozencwelg, syn ha~dlarza, lat 11, ~ bóJ- ! l'yzmu. zjednał sobie oklaski. 
lU'. 49. I ce. o kawal~k chleba, zostal ra.Dlony przez przeCIwnika Drugą oz~śó programu wykonala orkiestra 

(a) Zatwlerdlenle wyroki, Warszawska izba. Dozem w ręKę· * pod batutą p. Stanislawa Namyslowskiego. Ode-
sądowa zatwierdziła wyrok piotrkowskIego sądu grano bardzo starannie uwerturę symfoniczną 
okręgowego, skaznjl\cy 17-le~nlego Plnkusa Mar~ (b) Wyrodny syn. Dziś rano jadący tram- <Y; Tatrach)-:Żel~ńskiego, wa.lc .Cjs-~oIl~Cho-
guliesa za sfalszowanie ~odplau na wekslach ~a wajem pabianickim, spostrzegli w rowie pod Pa- pwo, <Chant . d a.mor:ł-Pader~wslne?o l cStep'
miesiao i ' 10 dnI wi~zlenla onz na zapłacerue biallicami . placzącego starca, którernu z głowy Z, Noskowsklego. l\flodego kIerownIka nagradzo-
kOS2t6w s!\doJfyeh. krew ciekła. Staruszek, trzęsąc się od płaczu, no również długo niemilknącem brawem. 

(b) Cbl • ., -drożeje. Wskutek eoraz gorszych opowiedzial, że ma syna, który mimo upomnień Trzeoią, część w~konan~ pod batutą p •. ~la-
widoM" na tegoroczny zbiór żyta, piekarze lę- o;cowsldch prowadzi życie naganne, próżniacze. d~slawa KlVlatkows~lego: S~auąwszy Y! swej, Sler
czycoy podnieśli cenę' chleba ż 3 na 3 i pól kop. Dziś rano w odpowiedzi na takież upomnienia, !Dlędze, bardzo umiejętnIe po,prowadzll orkles~r~ 
za r~nt. Jakkolwięk ob,oe'ny stan oziminy jest ~zu~il ~ię na ojca i zad.al mu w glowę kilka ran 1 ta wykonała polone~a cM~rtla,16~-Makomaskle
rzeczywiście smutny. to jedna.k nie jeszoze do Jaklem~ ostre!ll, Darz~~zlem. ., . go, autrakt do cKroloweJ BaJkl:ł -?aszt.)wtta, 
tego stopnia źle, aby już teraz podnosi6 cen~ NleSZ(lz~slI.wy OJCIec nazywa SIę GaJzler; mle- u~ert,urę opery, <Zamek. na C~or~ztyme~ -:- Kru
chleba, gdy są jeszcze zapasy starego żyta. i mąki. i szkli. w Pablamcach. pl~slnego, zakoncz.yl zas ,«KUjaWlab-:-Wlenlaw-

Ch) Ze zgroma(h;onia majstrów rymarskioh I (b) Dyfteryt ukazał się we wsi Babice, po- sInego. Rę,ce pomimo wolt skladały SIę do ok!a-
.iodlarski~h Na posiedzeniu kwartalnem w lokalu I wiatu łódzkiego. ~~\pO ka;dY,m numerz~, l:' zwlasz.()z~ po ,KUJa-
starszego majstra i podjego przewodnictwem przy- Na miejsee epidemq wyjechal z polecenia la ,U', o egranym z WIe 16m zaCIęCiem. 
jęto do grona ~aJstrów pp .. Bolesława Lism~n~ i władz ,POWiatowych lekarz oraz felczer p. Le- ,(x) Wieczór Kisielniokiego. Wczorajszy wie-
Romana Jablonslnega. WypIsano na. czeladDlkow nartowIcz. I CZ01' znanego recytatora Maul'ycegc Kisielnickie-
~rzech. (b) Rpizoot;va. W majątku Prenice, gminy Pią- go, poświęcony "Grunwaldowi. nie zgromadzi! 

Zalatwiono spra.wy bieżące. tek, powiatu łęczyckiego, bydło zapada na Ul'a- ; do sali teatralnej, przy ulicy Cegielnianej, tylu 
(-) Wynagrodzenie komisarzów ceehowyoh, zę pyska i racic. I osób, ile spodziewaćby się na.leżalo z uwagi na 

Członkowie KomiSJi senatorskiej, rewidują:() kaillż- II Wła dze zarządzi1y usilne środld zaradcze dzień święta. narodowego, w roc~nicę 500 - tll~ 
ki kilku cechów rzemieślniozych, znaleźli pozy- celem st1urnleuia epidemii. I' wiel\Opomnego zwycięstw~ wojsk Jagierowych, 
eye. waka~ujllce, iż t. zw. komisarze cechowi I Dzi~ki zaś umiejętności wypowiadaniilo tego 
wyznaczeni przez magistrat, pobierali od ur~Eildów I ,. Z~BAW~," . " i rodzaju .utworów,. !{tórł p, Kihlielnic~d posi.ad~ 
cechowych honorarya za. ]{ażde odbyte posIedze- i (h) O Jutrzejszej ubaWIe z WIelce zaJmuJą- w wysolnm slopD1u, a przedllwszystklom. dZlęJu 
nie. KomiSJa uznala., iż pobieranie podobnrch ' erm programem (pożar, gaszenie ognia i t. d.), genius\\owl Sienkiewicza, stanęly one przed 00"'1-



~ 160 .łtOZWOJ. - Sobota, linia. 16 lipca .Uno r. I 

ma wyobraźni słuchaczów, jak gdyby powołane 
mocą czarodziDjską do żyoia. 

Tłumnie zebrana publiczność \V milczeniu z od· , pomnlh, jak i jego wykonawoy. 
. h) Obie mowy pokryto oklaskami, a jednocze-słoniętemi glowami wysluchała ~ych potęznyc i śnie urządzono olbrzymie owacye Paderewskiemu 

dźwięków, podziwiająo równQczesnle rzucone na i Wiwulskiemu. Slychać bylo pieśń "Boga Rodzica.'\ łopot 
rozwini~tych sztandarów, odglos surm bOJowyc~ 
rozkazy wodzów, loskot i wrzawę wiekopomnej 
bitwy. Caly jej obraz upla.styczniał się żywo, 
nabierał wyrazu i barw soczystych. 

Rzęsistemi oklaskami podziękowano t.eż re
cytatorowi za chwilę niezwyklego wzruszenw, wy: 
wolanego wspomnienia.mi dawnej chwały naszej 

ojczyzny. " ,. K' . I . k' t k . 
W drugIej CZęSCl p. ISle Ule 1 z a ąz sa· 

mą. silą. i plastyką wypowie~ział ustęp z. "Puna 
Balcera" KonopnickieJ a na biS parę prześlicznych 
drobiazgów, umiejętnie zastosowanych do danej 
chwili. 

ekran arcydzielo Matejki. Następnie chór z orldestrą wykonal <Hymn 
- W zapelnionej po brzegi Wielkiej sali Fil- grunwaWzkb, ukTadu N~~9:viejąkiago,. do ~łó~ 

harmonii warszawskiej wyglosU wczoraj p. Hen- KonoPIIickiej, poczem z dZlesląt1tÓw ty~nęcy plersl 
ryk Radziszewski odczyt o uGrunwaldzie". Mów- huknąl śpiew narodowy, któremu towarzyszyła 
ca poświęcił lwią część swego o'Clczytu barwnemu orkiestra, zagłuszona prze~ potężnych. chór glo. 
opisowi samej bitwy grunwaldzkiej, wzorowanemu sów męsldch i ~eńskich publioznoścl z całego 
po wi~kszej cLęści na kronice Długosza. Następ- plaou. 

I nie przypomnial mówca straszliwI!. ml'ożącą krew Wzruszająca. ta chwila wyciskała lzy z oczu l w żylach, scenę torturowania JDranda ze Spyoho- wszystkim, płakano, lkano. . , 
! wa przez komtura zakonu krzyżackiego. Nie oficyalnie przem6;'łlł poseł do Du~y 'pa~-
! * Echa luadzieiy na IwIei nad wiślańskiej. stwowej, Rodicze\v, zakonczywszy przemOWleme i W następstwie popelnio.nych. s:vego ?::as,u okrzykiem: <Niech żyje Polską!» 

olbrzymich kraclzieży w kaSie kolel nadwlslan- Grzmot okla.sków pokrył ten okrzyk. 
akich przez kasyer6w artelu Kozakowa j Zachll- Kraków, 15 lipca. (Wl.) Goście, przedstawi-
rowa, zarządzono w styozniu jeszcze r. b. ścisll} ciele władz dżiennikarze, różne osoby zaprosze. 

Z W A RSZA WY. rewizyę kasy glównej kolei nadwiślańskiej: Re- na i czlonk~wie komitetu przybyli licznie na plac 
-- wizya ta prowadzona przez pomocnika glownego Szczepaóskiogo do gmachu Tow. przyjaciół sztuk 

, kontl'ole;a, p. Kaszyrskiego, ostatecznie ustalila; pięknych, gdzie nastąpilo otwarcie pamIątek z api)· 
* Uroczystosć grunwaldzka., . I że Kozakow skradł 49,000 rubli, Zachal'ow zas ki Władysława JagieUy. . 
Warszawa skromnie, ale uroczyscie obchod~l- . 19,000. Gości przyjmował prezes TomkowuJz. 

la wczoraj święto Grunwaldu. Niektóre ~Iomy w mle· I Kozakow umknął i dotąd go nie poch wyco- Zafomadzono ich bardzo wiele, a pochodzą 
ście udekorowano dywanami, lampkami elektrycz . l no Zacbarow zaś w więzieniu wyczekuje rozpra· zarólY~o z Krakowa, jak z różnych okolic Polski

l nemi różnobarwnemi, girlanda~i z k'Yiat~w żywych l wi sądowej. t Litwy i Rusi. Są też pami~tki z Warsza~vy. . 
i hialemi wstęgami ze sloteml napIsami: .Grun- Profesorowie historyi l archeologOWie udzle-
wald 1410-1910". Wiele okien uiluminowano wie· lają objaśnień. 

czorem. Ob h r d waldzkal Kraków, 15 lipca. (Wl.) Między godz. 3 a 7 
Glównie obchód ześrodkował się w kościolach, . CnO grun I po pot odbył się w parku Jordana festyn ludo. 

a najliczniej zgromadzono się w katedrze św. Ja- wy, 1(tóry zgromadził tysiące osób; zlot soltoI6~, 
na w której nabożeństwo celebrował pontyfikal- których zręczne zawody w igrzyskach na bOI-
ni~ biskup Ruszkiewioz. Za.równo tutaj, ja.k i w in- ł skach miały lillznych "idz6w; w tea.trze ludowym 
Dych kości olach warszawskich nahożeilstwo w rocz- Kraków, 15 lipca (Wl.) Dziś o godzinie 6 l w Parku krakowskim odegrano c:Kościuszll:ę) wo-
nicę bitwy pod Grunwaldem zalcończono odśpie- I ra~o przebudziła mia9~0 pobudka heroldów, wzy- i bec przepelnionej sali. 
waniem hymnu "Te Deum laudamus" , do czego waJąca na uroczystośc. . . ' W redakcyi cCza.SU) odbyto się walue zgro-
zresztą. obowiązane jest duchowieństwo rzymsko- . W~l'ótce r?zpo<lząl Się ruc~l: za wszystlu.oh ! madzenie zjazdu dziennikarzy, w którem udział 
katolickie w Polsce, według pontyfikatu, co 1'OCZ- ulIC tIązono w !oerunku Ryn~<u l plac~ .Ma~ell\l. I wzięło około 100 osób, mi~dzy innemi dziennika-
nie. W :tadnym z kościołów warszawskich żadnej I Troc?ę pochmurno, ale Jest nadZIeJa, ze po- ! rze francuscy, węgierscy, eZl1scy, słoweńscy, ro .. 
mowy, zlączonej z uroczysłośoią, nie. wygloszon? : goda dopIsze. . l syjscy 

Bardziej imponująco Tttypadlo ŚWięto wczora~- j . O godzinie. 8. m: 4i? ozwaTy . Sl~ .dw~uy na 1 W kawiarni Janikowi3ldego w Rynku odbył 
sze w świecie handlowo-pl'zemyslowyrn, wszystlC16 I WIerzy Marll!.ckle], lIcznie z~proszem goście dą- I się kongres filatelistów polskioh. 
bowiem sklepy ohrześcijańskie od godz. 10 rano ; Ź!Ji do J~oś~jola Panny .l\'~arYI. Ws.z~scy d~sto~: I Kraków, 15 lipca. (Wl) O gouz. pól do g.ej 
do 12 w południe byly zamknięte, a vel'sonol w~l· lllCy kraJOWI, przedstavllcle!e nauk~} sZtUkI, . pl 'rozpoczęlo się w taatrza miejskim im. Juliusza 
Dy od zajęó w tym czasie; spor~ też zaldadow , śm.ionnictwa i prasy~ goście SI krnJ?'Y . slow!ań~ , Sl~','a~kiego przedstawienie uroczyste. Sala prze. 
rzemieślniczyoh, przemysIowych I fabr~k wstrzy- j ~l~ICh, grupa WęglÓW - cgromadz!ll SIę w ko i pelJliona. Widzimy w lożach i krzesłach caly 
malo się od zajęć. Z tego powodu uliCa od po~ t sClele. . . . [ wielki świat Kl'akowa i Lwowa. Mnóstwo przed. 
ludnia miała ruch świąteczny, co zwłaszcza dalo W~rótce po god~ll~le ?-ej rozpoczął ~o~enne l f;tawillieli rodów z Królestwa, Litwy i Ukrainy, 
się s);ostrzegaó na Krakowskiem, Nowym Swiecie nabożemtwo ~~zy. asyscl8 bcznego du~hoWlen~t~a ' wszystkich wybitniejszych gości .pobratymców i 
i w Alejach Ujazdowskich. infułat Krz~mJllskl, p:ob~szcz; w czaSie, ~abozen: ! z zagranicy, polaków z Ameryki,. przedstawic!eli 

.Gazety popoludniowe nie wyszły, - opr6oz stwa ka;"ame wygłOSIł biskup Bandur::; lo, surra nauki l sztuki, parl:i,mentu i sejmu, wladz ltd. 
"Gonca". . gan ze Lwowa. ., " \ Nastrój podniosly. 

Zapoczątkowan~e zarządu To.w. sz.tuk plęk~ych I P?dczas. nt\boz'.lUstw~ .ch?r Tow. muzy(\z!le~o I Opera. lwowska wykonala Żeleńskiego "Kon-
co do uprzystępnienIa masom obejrzenia aroydzleła I pod loerunklem No'Wowlejslmgo wyk?nal plema ! rada Wallenroda" z dużem powodzeniem art y-
matejk~wskiego .Bitwy pod. Grunwa~dem". pod :eligij!l8, którym towarzyszyla orloestra Czy- 1 stycznem. 
wrażenIem letórego KonopnIcka na.pIsała Jeden I zomsklego. ! Z"'otowano Norące owacye Bohnss.Hellero. 
z pierwszych slvoich utworów "Grunwald", byl~ I Zabrzmialo .,.Te Deum lau~am.us". I wej Mannowi i Żbeleńskiemu. 
nader Szczflśliwe. Gromadziło się w oznaczonej Przed kośclole!ll ~groma.dzll SH~ tlum olbrzy- l ' W teatrze ludowym odegrano cKrólowę Ja-
porze w Bali muzealnej 500 - 800 osób, którym! mi, szlachty w strOjach uawny?h, ludu w sukma· ! dwigę" dramat Szujskiego. 
wyczerpujlJocych objaśnień udzielal niesttudzony p. I na.ch bialych l kerezyac~,. ~leszczan w czama' l Dziś o godz. 7 w budynku <Edison. odbyła 
Ksawery Chamiec. ! rach, oraz prole~a;y.at mleJsk!... się pierwsza wieczornica góralska, urządzona 

Wieozorem, urządzono . ?bc~ody ~ l~olach zam- W calem ~l~scle ruch \Vlello:, ~dd~laly so~o- i przez Związek górali z Za.kopanego, przy udziale 
Imiętych u wiosJarzy na Wlsłe l u lyzwlarzy w Do- lów, handeryę l lUne grupy defLuJą p~ Rynku. i ' licznie zgromadzonej publiczności, głównie zakor-
linie SzwajcarB~iej. Kraków, 15 lipca. (Wt) Okolo godZinY ll-ej , dOtlowej. 

- Na przybranej zielenią i flagami przystani . uszykowały się grupy sokolski~, gQralsltię, wIo- I Kraków, 15 lipca. (Wl.) W sali Sokola od~ 
klubowej Tow. wioślarskiego okolo godz. ~-ej ze- ściańskie i inne woleolo pomoJka na. placu Ma- , byro się z~branje powitalne. Sokoli wciąż przy
brali się trumnie członkowie tej instytucyl z ro, tej Id. NaoJi61 mor.ze gl~w .. P?d .pomnlklem. przed- bywają. z Poznańskiego i SzJą.zka pl'zyjechalo 
dzinami. Pod pl'zewodnic,twem wic~prezes.a,. p. Ko- ~t~wicie~stw? l<raJow6 I mlej~l~le, po~ło,!le, go- J przeszło 400. 
byleckiego, drużyna wiosiarska taJęla mleJsca na ! SCle, dZIenDlkal'Ze, przedstawIcle.Je gmIn 1 funda- I Po teatrze, do gmachu teatru Starego za-
oozekującym na przystani statku .Maurycy" - f tor pomnika, Ignacy Paderewslu, wraz z tw6rc/}, , częly pOdjeżdżać powozy z osobami, zaproszone-

O godz. 7
1
/, statek ruszy!. rzeźbiarzem Wi wulskim.. , \ mi na raut, który był bardzo liczny. 

Orlejestra fabryk "Slodowiee" zagrala. prowa- I. Na try?~n~ch, opodal P?llllllka mn6stwo pan i Og61em raut zgromadzil 1,50.0 OSÓ?', . 
dzący na. zwycięstwo grunwaldzkie przodków na- I l przedstaWICieli arystokracYI. ! O zmroku, w cdym KrakOWIe, wsrod plęk-
szych hymn .Boga Rodzico" , który obecni z.od- j Ogółem zgromadziło się ~l'zeszlo 70000 ?sób. ; nych dekoracyj domów, w których okna za dui~ 
kry tam i głowami i w skupieniu wysłuchali. LICzni II Rozległ się potężny C~Ol> «Boga RodzIco). uiluminowane byly l<artkallli Da Dar grunwaldzkI 
uczestnicy Tow. muzycznego oraz "Dudy" skom- Zdjęto szybko nal<J'ycia z głow., na trybunach słu· , clla szkól ludowych na kresach, zajaśniala wspa
pIeto wali, na poczekaniu sklad~ie śpiew~jący chór, i Chano yieśni st~iąc. W trakc~e tym .opadl~ za· niala ilumillacya. Wśród blasków, roiły si~ 01-
którego spiewy utrzymywały Się w podniosłym na- słona I ukazał SIę oczom tłum.ow pom~lk Jaglelly, brzymie tlumy osób. . 
stroju uczestników wyeieozki. . j którego pO'stać tymczasowo jest z . g~pill odl~na. Po godz. 10 Sokół krakowski urządZIł uro. 

Okolo godz. 9·ej wróeono na przystań, gdzIe , Pomnik wspaniały; llaokóI ~lychac ]edllomyslne czystość" wlanków" na Wiśle, które zgromadzily 
w odpowiedniem oświetleniu umieszczono plasko- l pochwaly. . t tlumy widzów. . 
rzeźbę artysty rzeźbiarza Gruberskiego, brata ks. r W srowach jędrny~h przemó\~Ił mar~zale.l~ I Dzień wogóle prze~zcdr na szeregu podnIO' 
Grubersldego, proboszcza z Czerwińska, przedsta- , kraju Slauislaw. Bailem, zazil~cza.Jąc .dODJoslos~ słych i glębokich wrażell, które na dIugo pozo-
wiającl} Wladyslawa. JagieUę, ofiarującego helm . chwili i uziękuJąc Pac1ere\\slnel.nu.. ze.w takt staną w paUJięci i przejdą d" tradycyi. 
swój w kościele ozerwillskilll, oraz oddzielny biust ' piękny sposób przy czynił się do us wletnlellla pod · , 2jazd przyjezdn.ych przeszedl oczekiwania; 
króla Wladyslawa Jagieny. nioslej rocznicy. . . . przyje chało prze szlo 85,000 osób. 

- W Dolinie Szwajcarskiej o zmroku przy- ,Zab.ral następlll.e ~!os Ign~cy, Paderewslo. l * 
gaszono światła a na estradzie zablysną[ traU8- nawiązuJąc do ohowlązkow obywdte!<\-jlatryoty. I i'ouań, 15 lipca. l.. W l.) Prasa polska wystą-
parent " 1410-i910". . Serdeczni~ przemó\vil p~'ezyd~nt ill.iasta ~r~: pita z umy .. Jnsmi numel'aml, poŚwi~colleUli rocz, 

Orkiestra symfoniczna pod kierunkIem p. 1ó· ko.wa dr. Jul.wsz, LIlO, j{t6!y wspo~Dlał o zJez nicy gruuwaldzkieJ. 
zeCa Ozimińskiego zagrala hymn "Boga RodzicoM, dZIe. spad~ohlerco~v rJctlrst~v a polskl~gO do !la· Berlin, 15 lipca. (Wl.) Dziś. wieczorem urzą 
a chóry opery zgodnie zaintonowały ów hymn ry- wneJ stolICY Jaglellon?w I Illlędzy InDeml wy- dZll obchód rocznicy gruuwAldzkiej komitet polt-
carstwa p olskiego. po wiedział slo wo UZllallla zal ów no dla fundatora 



BOZWOJ. - Sobota, dnla 16 lipca itlO r. JIa 160 

tyczny towal'zy'stw wyborczych Berlina i Dajbliż~ i w nowym kościele św. Rodziny, bdprawiono mszę śnie jednym z najsz'Oz$rszych przyjaciót ludu rn
szych okol ic. t uroczystą. podczas której wygloszone zostalo na sińskiego, z l{tórym go wiązały dlugie lata pracy 

Wzięły w tern udział towarzyt1twa wyborcze I temat olwlicznościowy kazanie oraz odśpiewano wspólnej . A to, :10 dla tego 1l1uU czyniI, należy 
następuj!\ce: , »Te Deum laudamus ". I mierzyć nie ,jakością rezultatów realnych, lecz 

1) na wschodzie Berlina - referent członek ' Prawie wszystkie instytucye oyły do pOlu · ~ silą tych przeszkód, przez wspótczesnośó zbudo· 
komite~u politycznego. p. Ad~m Piotrowski, 2) na . dnia zamknięt", I wanych, które w?la l~dz!,al w tym kierunku id,-
Jl?l';ldmow:ym ws(\~odzle Berlina.. :- referent p. Ka- I We W l o C ł a w k u, w katedrze, odbyło się : ca, przezwyci~żao mUSI ... 
ZlIDIerz ZlI~tkowskl, 3) li' Moa.bl~le - referent p ' uroczyste nabożeństwo. I 
J. Pi.strzale,. 4) na. pólnocy Berlma - referent p. l Dla uczczenia rocznicy grunwaldzkiej wiele \ 
~arcIB~ewsltl,. 6) w Charlotenburgu - p. J. Szlach:. : instytucyi bylo przez pól dnia nieczynnych. I Francya W APryce. 
clak, 6) w Rudorfie - referent p. Badaszewsk: Stosownie do zarządzenia ks. biskupa Zdzi- , J.: 
(przyp. Red.). . . • towieckiego, nabożeństwa w kościolach wiejskich. _ 

Inne towarzystwa nalezące do komItetu ma w dyecezyi kujawsko-kaliskiej na pamiątkę Grun- . 
ją Ill'l.lldzió obchody w najbliższą lub następną nie- waldu odprawione będą w dniu 17 b. m. . Bez rozgłosu dokonała. Fr~neya wlel~lego 
dziele W p'ł k W l' . . l k" dZlela w Afryce. Niedawno ogłosll .Temps pa-

' . . • ł o c u. ca ej ZIeml p oc lej wszę' I k' '1 . db' lt t W d' t t 
k . ą ~·z ędz;.~ na nIch obejmą referaty czlonkowJe I dzia we wszystkich świątyniach odbyly się wobec I ~~~~ C~~~~n o~~y i:ra.;Ui :~!j u srer~ ;~~nc~~ki~: 
omIW\e~ lll po 115yc~nego'(Wl) Ob 1 ód' t' . i numów: uroczyste ,na.bożeństwa ku. ~pamiętnieniu ; go wplywu I w środkn Afryki w§r6d przepalo-

J no, Ipca. . c I nIO()zys oacl , 500-neJ roczUlcy bItWy grunwaldzkIeJ. I , ..' 
grull \\ 1\ Itlzkiej w prastarym grodzie JagieUowy/ll ł W p. k ' b ; 't kC' ! nych sIoncem skal l plasków Sahary ~e wszyst-. .... samym .oe \l oprocz na ozans wa o- ł k' ... . • b t . l t . l 
WYPUwdtl n,a. o~ól ~a~~~leJ flZ sl:roJ?lluei : d . re w starożytnym TQm~6 o~prawil. ks. bislrup l w~e~~ J* ~ayz~m~R!adOyga;ymp~w~e~~i:~!t~~.z~: ~~: 

aSCIWle o c CI! y ogramczy SIę o u . plockl na obchód zlozyl SIE} takze odczyt o ' . .. 
roczysLego nabożeńs'wa, jakie odprawione zosta · I G 'Id'" któ 1'1 t t .. ł kownika Gouraud na nroczy8tem posledzelllll w 
10 w 'kościele katedralnym z Odśpiewaniem hym· ł .. runwa Zlef ' D b ry ;.yg OSI w l ~~ rze Ł m~et . Sorbonie, pacyfikacya Maurytanii i Adraru od-
\lU Te denm laudamus·. . ,' Skc?wydm Pt ro. . ą. r~lVtsk"I, a uz~pe m

B
.
t
p· aplll- : była 8ię przez zdobyoie źródel kryniczllJoh. oaz 

" . . . S l o czy aU18m wYJą ,,\W z OpISU • l wy gruu- ' . '6 al h t' 
Ponadto wystawiony zOlitaI w ~lleJscowym I waldzkie'" Sienkiewicza. Orkiestra Tow. mu- l 1 gaj w. ,P m~wyo na. pUS YDt.. . 

teatrze polskim zastosowany do roczDlcy dramat I J k l l t' l l i h ; DZ1S mOZn!L mÓWIĆ o wpłyWie franousklm, 
historyczny Szujskiego p. n. "Królowa Jadwiga". ! z~~znego. wY

I, 0!la al ca ~ s:~re~ u wo~o~ .po "s { c , ; sięgającym od Algeru i Tunisu po jezioro Czaad 
Prllcownioy niektórych zakładów powstrzy- ! c oryo za;, o; ~~e:a/l ple8!l ," oga o zlc~l' d' I i rzekę Congo i obejmującym cala Maroko wscho

mali si~ od praóY1 nadto świętowało ldlka. I " zęśc a II y . y a DleczlynnaTP~zez p U ma, dnie od rzeki Maluja aż po kraj Talifetll. Po 
kI Ó 

" 

c~ęsc za w~a ~ me pracowa a. oz samo czy- I b adze iu Casablanca aż po Marakaaz po przez 
8 ep w.. . , . nlly wszystkIe IIlnstytucye oraz sklepy. o s. n • d k . Ch . Jedyme roczDlcę doniosłego zwyclI~8twa upa · l . . . , MedlUę, Ber-Reszyd 1 Settat o raJu aom8., 
miętniły oba tutejsze pisma polskie: "Kuryer Li t W. Kall S z~. ,W prastarym grodZie pl~- ; można już dziś przewidywać faktyczne, mimo 
tewski" i "Goniec Codzienny", które poświęeily . stowskl.m wobe~ !llezllc~onych tiumó,W: odbylo Się I opozycyi Niemiec i cesarza WilhEllm!l, mimo pr?" 
niemal w calości numery wczorajsze wspomnie-I wczoraj o godZInIe 9-eJ ran.o ,w koscle~e farnym ! tokóly konferencyi w Algeciras, rozszerzenIe 
niom Grunwaldu. ~. M. P., 11:L'oczy~te nabozenstw~ _dzlękczy~n,e, francuskiego wpływu na cale Maroko i faktycz-

• ( Jako w rOCZill?ę hltwy .grunw.aldzl.Clel. Na,b~zen. l ne opanowanie całej Maurytanii aż po Congo i 
: s~wa były tez odpraWiane I w mnych sWląty- l jezioro Czaad i po puszczę Libijską. 

Ohicago, 15 lipca. (P.) Progt'am uroczystości l nlach. I Stalo się to cioho i bez rozglosu, w ostat-
w 500 rocznicę bitwy pod GrunwalQem sklada nich 10 latach, dzięki bohaterskim wysiłkom 
się z następujących 4 glównych części: 1. Rano I Z KRÓLESTWA. garstki zuakomitych franouskich oficerów .eks-
dnia 17 b. m. uroczyste nabożeństwo we wszyst- ł ploratorów" , którzy z nieporównanem męstwem 
kich l<ościolach polskich naszego miasta. 2. Uro- I zdobywali dla sfery wplywu franeusl(iego jedną 
czysty pochód z przed sali Pułaskiego do parku. .. . 1 oazę po drugiej, jedną plantacyę palm po dra.-
3. Uroczystość jubileuszo'~a z mowami, śpiewem I Z tajemnIC gimnaz.yalnyoh w kraJu. W War- . giej, każde źródło w pustyni i l{ażdą forteczkę 
chóru obejmuj~cego tysiąc glosów, ćwiczeni~mi I szawie wielu żydów . nie. posyła dzi eci do gimna· . maurytańską. Kiedyś historya oceni tę crwili
sokolstwa i tow. wojskowych w parku. 4. "Mm- i zyurn, dlate,;;'o Jedynie, ze norma prooelltowa by · zacyjną misYę Francyi wśród barba.rzyńskiego 
dowe"-Slowacldego w teatrze ~Crown.> ! wa zwylde wyczerpanf\. l świata muzułmańskiego północnej i środkowej 

South-BeDd, 15 lipca. (P.) Obchó,! grunwaJdz- Rodzice wysylaj ą więc swoje dzieci na pro- I Afryki i postawi koloniza()yę francuską Afryki 
ki lttóry odbędzie się dnia 17 lipca, zapow iad;t wiucyę do miast przewa.żnie zaludnionych przez na równi z kolonizaen angielską Stanów Zjedno
się bardzo świetnie. Komitet pracuje, ażeby ob - cb~syd?w,. lttórzy dzieci s~oich. nie kształcą· ( czonych poludniowej Afryh Wtedy okaże 81ę 
chód byl najwięk~ą polską manifestacy1h jaka UCIekaj ą SIę przy tern do naJ.rozmalt~zych pomy- także przez porównanie zupelny brak talentu_ 
kiedykolwiek odbyla slę w mieście i slów, byle tylko syn doataZ s~ę do. glmna~yum. , niemców, jako kolonizatorów, którzy wycięli w 

lew·,York, 15 lipca. (P.) Uroczys toś ci grun- ~ Gazety donoszą o pomysle zyd6w~l. ktora pień ludność bel'1'erów w swoich koloniach i za-
wald~kie odbędą się dnia 24: b. m. Rano msza ' chciała uzy sJ<ać protel{(}y~ dyreldora glmna~yuill słynęli dzikością i barbarzyństwem kolonizator6w, 
!)olowa, potem mowa ks. bisl{upa .Khodego, ka- dla swego syna, ale nie s~iała . dyrektorowl ~a· : przypominających czasy hiszpańskich konkwista
zania duchowieństwa, wręczenie medali pamiąt- . proponować t ego, czego Dle lubI senator Neld - dorów w Meksyku, czasy Franciszka Pizardra 
}wwJch zaproszonym dostojnikom duchownym i . hardt. Wzięła się więc na sposób i rzecze ~~ w Peru i Ferdynanda. Korteza, wycinającego 
świeckim . Między godziną 1 a 2 po pol. prze- : dyrektora: .Zatożę się ~ dużą sumę, że syn ~oJ I w pień azteków w stolicy króla Montezurny. Tam 
marsz wszys~kich towarzystw wojskowych i cy- ; zda-o Dyrektor zrozumIał i odrzekł: "0 tySIąC ł barbarzyństwem i dzikością niemcy sami sobie 
Ivilnych z orkiestrami. Między 2 a 3 musztra , rubli zalożylbym się, że syn pani zda". A ży- i szkodę wyrządzili, bo kraj ogołocili z ludności 
towarzy.stw wojsl\Owycl1. Ćwiczenia sokole, ewo ! dówka proponuje zakła.d o 500 rb. Wreszcie .za- , i z Niemiec muszą sprowadzać ludność, której 
lucye, ćwiczenia lancami, maczugami it.p. Między i loiono się" o 800 rb. i dyrektor wygral" . bajoń3kie sumy placą, aby osiedlila si~ w miejscu 
3 a 4 wiec grun~valUzki. ,uc.hwalenie rezolucyi ) Strejk. Do "Kl1ryera Zagłębia" piszą z Ra- wyrzniętej .ludno~Qi ~iejs(Jow~j. . 
przez zebrany o~oł. ZamkDlęcI6 obchodu. . . l domin, że w Końskich robotnicy kilku fabryk I.naczeJ an~l.ley l ~rancuzI postępuJ!\. Ci przy-

Boston,..15 hpca. (P.) Obchód .odb ędZJe S Ię I. pluszu rozpoczęli bev.robocie, żl}dając takiej sa - ! st.~~u)ą d~ cyWlhzacYlnego . WrCh?w:a.Dla ludności 
ze współudZIałem towarzystw pols~lcl.J z Bosto · mej placy. jak przed dwoma. Jaty, czyli o 40% . mI~Jsco:we.J za pomoc,f}:. szl~o~ I OS~Vl~ty, poda.wa
nu, Salem) Peabo?y, Lynn, Oambrld~e, Chelsea, f więcej. Strejk wynikI obecnie dlatego, że z po- i n~J w J~zyku ludnoscl mleJsco,!6J l do itworze
Worcester, Haverhlll, Lawrence, IPSWlCh, Low~ll, i wodu podobnego strejku w fabrykach pod Łodzią, ł Dla taIG.ch \~arunków e~onoml~znych, !dóre!>~ 
Gardner, Brockt?n. Newton, Upper. Falls, Ol~n 'l fabrykanci zaczęli wysyłać towary do obrubienia p~z~(lzyllll'y Sl~ do pO~flększenla wytworcZosol 
tO?, Fall R\ver l Traunton: Dnia. 17 b m., .w ~118 . I na prowincyę. Z tego nawału pracy skorzystali ro~ mIeJscoweJ. . . 
dZielę o godz. 9 rano, zbIOrą Slę wszystkie To- J botnicy i zażadali również podwyżki. Tylko srogIe rządy króla Leopolda II w Je-
warzystw3, biorące udział w uroczy stości w par-· go państwie Oongo, dziś wielkiej kolonii belgiJ' 
ku obok kościOl!i polskiego w South Bostonie. skiej, mogly iść w porównanie z okrucieństwami 
Arcybiskup w asyście duchowjeństwa polskiego Z LITWY I R U S I. niemieckiemi. Ale i Oongo dziś się zmienilo w ' 
odprawi naboż'tlństwo. Po nabożeństwie powrót bogatą kolonię, wytwarzajf}:cą głównie gutaperkEJ 
do parku. Po południu pochÓd manifesta.cyjny, a i gumę, . której zużycie z powodu wzrostu prze-
na.stępnie wielkie zgromadzenie w sali "Ifaneuil". I S. p. Brunon Starorypiński. "U mad Brunon mysIu elektrotechnicznego coraz bardziej wzrasta 
Zagajenie wygłosi przewodnicząoy. Nastąpi mo - . Starorypiński -pisze "Dziennik Kijowski". I i coraz większe przynosi korzyści plantatorom. 
wa o znaczeniu hlstorycznem niniejszego obchodu ; "Ze szczupłego szeregu jednostek, kreąowej l Nie myślimy tu podawać długich dziejów ey
w języku angielskim i polSkim; dalej przemowy \ naszej społeczności przodujących, wyszedl czIo- I' wilizacyjnego podbojll Afryki pólnocnej przez 
i referaty treści ogólnej, pogląd na sprawy ) wiek, którego imię przywyttnśmy wymawiać z grę- Francyę. 
polskie i życie polaków w Stanie Massachusetts, ! bokirn szacunkiem, bo bylo ono niemal synoni- l Wystarczy stwierdzić, że systematyczny po
pod względem politycznym, socyalnym. ekono- l mem uczci wej i ofiarnej słuźby narodowej i oby- : chód Francyi od rolcu 1839, kiedy marszałek Can-
micznym i narodowym. I wateIsklej, niezłomnej energii i tej woli z sumie - I robert zdobywaŁ Algier, do roku 1881, kiedy pa.-

* ! niem skoordynowanej, która celo osobiste zawsze ! dla Bizerta i Francya Tunis zdobyla, aż do dni 
.. . . . " l i wszędzie celom j obowiązkom szerszym, naród · dziaiejszych, l,iedy generał Saint·Arnod poskromil 

,. Na prOWJllcyl w ba! ~zo :VI~lu , ml~J~co~o- I i kraj majllcym na uwadze, podporządkowywać ! kabyJów ze sz.czepu Szaujów, kapitan BaIJabey 
SClach obchodzono uroczyscle dz~en \\ CZOI aJszy. I zwylda... ! wraz z oficerami Boudet i Luxer bronili toru ko-

yv R a d o m s k ~. v: j~~ś(llele. parafialnym, "Czysty był, ofiarny i niestrudzony. A że ro- : lei żelaznej na tak zw. OO~e d'Ivoil'e (; wybrzeżu 
z udzlalem przedstawlc~elI roz~ych Instytucyl, ~a : zom mial niepośledni i zmysł narodowy wrażli- ' z kości sloniowej, I gdzie porucznik Dhomme, któ
bryk oraz służby ~worow okoll,c~ny?h, odprawlO - wy i subtelny, więc droga, po której szedł, nie 1'y w rolcu 1904 odzua~zyI się przy zaj~ciu kra
no uro(lz~ste nabo~~ństwo z .0dSp18Ulem • Te Dellm zbaczala na manowce, a ślady, które na niej zo- j ów nad. joziorem Czaad, bohatersko przyszedl 
laudamus na czesc 500 -lecla Grunwaldu. stawil, trwale są i przechowania godne. I z pomocą oblężonym w fortecy Agboville, ai do 

W C z ~ B t O c h o w i e o godz. 10 ej ra.no .Baczny i zapobiegliwJ polak, był jednocze- owych dni tego roku, kiedy pod Bir Tanil padl 
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bohater:.lką śmiercią kapitan F1iegenshub, torując Ludzie z trójbarwną chorągwią przekraczają ł Z ostatniej ohwili. 
śmiercią swoją. drogę Franoyi do zdobycia suIta- niedost~pne skaliste góry. osiadają na niedostęp- ł . • . 
na tu Wadaj-Dar-four, ai do owych walk przy nych piaskach, zajmują daktylodajne oazy. Na ' Londyn, 16 llpoa (Wl.) Ambasador nlemIeek 
zdobyciu Adrarn, o którym w zesztym tygodnin całym obszarze Afryki Francya zetknęła się z 18180' 'mial wczoraj dłuższą konferencYę z Asqultem 
mówil w Sorbonie pulkowllik Goprand: Francya m~m .. Fr~ncya )est wielk!m namiotem -. ile .razy W kolach dobrze poinformowanych zapewniają, 
z przedziwną wytrwalością i umiejętnością systo- uSlluJ~ SIę z mą .walczy.c, .Francya roz~llla .Jesz- że celem konferencyi były prywatne wyjaśnienia 
matycznie rozszerza sferę swego wpływu W Afry· cze wIększy namIot. DZiedzictwo Kartagllly, Rzy- . . '. . 
ce, tak że dziś śmiało można calą Afrykę półno- mu, arabów, kabylów. barbarow, maurytanów _ I z .. pow.odu przed~ozora~szeJ ~~wy Asqulta ~ Izbie 
eną od gór Atlasu po pustynię Liblijską i od brze- zajmuje dziśFranoya. I pomimo, że ulemi i imami lllzszeJ, w sprawIe konlecznoscl podwyźszl:lnIa 'bu
gów morza Sródziemnego po rzekę Congo i pu- , swą wieczorną modlitwę zamykają prośbą do dżetu marynarki. 
strnię Saharl} uwabć za zdobyoze francuskiej cy- I Allah akbar, aby eDar el Islam, Dar el habr,) Berlin, 16 lipca (Wl.) Mowa Asquita, Żll'Ja-
wilizllcyi. l aby dziedziotwo Islamu było zawsze krajem wal · .. 

Ze wszystkich narodów, które ód ćwierói wie- l, ki zwycil}skiej dla Islamu, trudno się tego spo jąca 3t mil. funtów szterlingów na budowę fIo-
ku niosą światlo cywilizacyi do najciemniejszych dziewaćl : ty z powodu przyśpieszenia budowy floty uie-
zakątków czarnej Afryki, ethe darkest Africa» - l Po rozszerzeniu sfery wplywu francuskiego miecldej, wywolala w prasie tutejszej li(',~ne ko
ze wszystkiemi jej, ~obl'odziejstwami, al? też i z ~a· i wśród Islamu w Afryce musi nast~pić ~ks~lo~- mentarze. Ogólnie lirytylmją ostro rząd niemiec
ly~ ~rudem i poswl~eenle~, które ~l\kle przedsl~- : tacya tych krajów, a r?'ynorz.ędU1~ z n~ą, Id~I~ kiElJ marynarki budujacej ok ęt 1 t' b _ 
WZIęcIe za sobł pociąga, nle masz zadnego, kto· l szerzenie kultury i cywIllzaoyl chrześolanskleJ I t I.lk 'l • . r .y, (oryc sys 
r~by Z taką wytrwalo~~ją. z t~~ą od.wagą i z t~- : w krajach Islamu. , em po u u a~ach okaZUje Się przestar4a~ym. 
~Iem bohaterstwem dZIelo cywlhzacYJn~ p~owadzll I I W tem tkwi wielka dziejowa miSja Fran- j Rzym, 16 lIpca (Wl.) W Neapolu vollcya 
Jak Francy~, .ta .sa~a Franc~a, o ~toreJ tdege- cyi, mimo chwilowych nieporozumień z Rzymem • wtargnęla na skutek denuncyacyi do wilh boga · 
nera~yl~ !fi0WIL\ I PISZą. lud~l~ ZIia1ą~~ F,rancH i tryumfów p. Combesa. l tego właściciela winuic który od 5 lat żonę i 
z naJmUJe1 wybrednych pIsm Jej powIesclopIsarzy, 11 d" "ł' . 

lub z fabuły komedyi franouskiej zwykle źle przed- zlecl trzymaj, zamurowanych, kazdego w od-
stawionej.' Rozmaitościi~ dzielnym pokoju i morzyl głodem. Zbrodniarza 

Niema w nowszej hisłoryi cywilizacyjnej ko- aresztowano. 
Jonizacyi pi~knie~8zych kart, jak te ciche boha- Dla lIIaz6um narodowego. Dyrektor Muzeum Berlin, 16 lipoa. (Wt) Poseł do parlamentu 
tersiwa francuskIch eks lo at ów któ h narodowego, prof. dr. Kopera, zło?yl na posie, 

c . p or ',0 ryc dzenl'u krakowskI' e', rady m'lasta sprawA ze swo,JeJ' Kulerski upoważnił kvrespoadenta naszego pisma czasem tylko sucha wzmIanka w depes~y wspom- " ! . . " '. . 
ni z pod Ain-Galaka, Bil' TanH lub Guigmi. Jest podróży do Paryża, w celu zakupna dla ~{uzeum f do o~wladczenla, ze. zatrzymuje swóJ U1andat po-
W tem bohaterstwie franouskiego oficera, który nllr.odowego obraz?w ze zbi~rów ś. p. Andrzeja. . selskl tylko do konca obecnej hdencyi l pod
z garstką żolnierzy, z jednym batalionem strzel. MUlszcha, wystawlOnyclI na. lIcytacyę· Dyrektor I czas wyborów bezwarunkowo nie zgłosi się ze 
ców senegalskich, z jednym oddzialem spabi i ta- ~op~ra. nabył por~ret ks, bIskupa Ignacego Kra- ! swą kandydaturą. Jako motyw podal wewnętrzne 
borem wielblądóvr przedziera się wśród najokrop- slclnego pędzla PlOtr!!. Kraffta za senę 4)640 kor. ~. . . . • 
. j h kó' t h k l Referent wyraził żal że na)piękuie)·szv z calej l stosunkI w Kole polskIem, hamUjące dZlalalnoŚ'Ć nIe szye warnn w przez pas pus yunyc s a . ' : . J ' . l.' , .. . . 

po przez Blońoem spalone morze Sahary do oaz llOlekoy.t obraz T0cquego, przedstaWIaJący Sta!ll- t IUdY~ldualną, . o~az chęc POS\\· lęcema. Się redago-
urQdzajnyoh środkowej Afryki, cala przeslawna I slawa. ~Ug~st~, przesz~d.l w obce. r~ce, pomImo l wane) przez SIebIe "Gazecie Grudziądzl(iej". 
epopea. nowożytnej wa.lki o c)'wilizacyę i kulturę, I tego, IZ dZiękI ofi~rnoscl prywatueJ I gmmy dJ- 11 Poznań, 16 lipca (Wl.) Polak, Stefańqki ku-
którą duch francuski niesie 40 jrodka najciemniej- rektor Kopera hcytowaŁ go do 22,000 fr. '1 d' d b R b S l k i 30 
szeJ Afryki. Obraz nabyl antykwaryusz za cenę 22,500 fr. , plO. lllemoa o ra ym. ~rg na z ąs u, , O 

I dzisiaj, dzięki tym heroioznym wyailkom bo- Dyrekto.r Kopera. zawiado~il, że kil.ka, obra- I Dlorgow obszaru za pól 1~lltona marek. . 
haterów francuskich, wplyw Francyi rozszerzył się zów z. cenne] kolekcYI ~lr. M?ISZcha, d~lękl. pry- j Konstantynopol, 16 lIpca. (Wl.) Pollcya wy-

, na calą olbrzymią przestrzeń Afrylci pÓluocnej, I watne] oftafDo~eł anOlllmOwe]. dostame, SIę do j tropiła miejsce schadzek tajnego związku, nieda. 
większlł od połowy Europy. l M~zeu.m. nlł~odow~~o. yv ten sp~gÓb ozęsć przy" I wno odkrytego. Kasę skonfiskowano i jednego 

Algier i Tunis Senegalia i kraj nad Nigrłm I naJmmeJ tej przeshcznel kolekCJI uratowana bę· ; . ód ó M t f Elf , d' 
Dahomej i Cote d'ivoire, Wadaj i Czaad, Wadi i l dzie dla zbiorów polskich. N& wniO'lek dyl'ekto· j z przyw. e w . us a ę- uO lego. aras~tol\'ano. . 
Adrar i cala sfera w Sallarze, obejmujące 5 mi- ra Kopery, rada ~ch",:alila nabyć caly ~ząd i sio: I B~rbn, 16 lipca. (Wl.) Na. Jed~eJ ze ~taoYJ 
lionów kwadrat. kilometrów. przechodzą zwolna dlo Stefana Czarlll~cluego. z~ cen~ 11 )500 . !\oro,n, l telefonicznych zaohorowało 5 telefolllstek mebez-
pod wplyw francuskiej r,ywilizacyi. cenD:Y ten przed~!ot .znaJdule . s\(~. w p031adamu : piecznie na tyfus. Obawiają się rozszerzenia et>i~ 

T f c . t l t f' . L'.( rodzmy, spokrewnIone1 z CzarnteCklm, l<tóra od · ! demii 
o, co. ran UZl ~ ~ ra n.le nazywaJą.« Ilner~ stępuje go za cenę ile możnośoi najniższa. Au· I . 

.gie Fran~a18e~,. rozposclera SIę na całym obszar~e I tentycznoś6 siodła sprawdzili archeolowi~ war- I Madryt, 16 lipca (Wl.) Policya Wt- adta na 
północnej CZęS~1 ozarneg~ l~ontynent~. Stało SIę i szawscy. Zawiadomiono radę że pani Szczudło , lJ trop sprzysiężenia na życie króla. Wiele o~6b 
to na podstaWIe porOZUmIenia z A.ngllą, przy rów · I . '. 11 'UT ' l· k' _ 
nocze em dd . E' t d l . l k· . I wsl(a, emerytoltana nauczycIe (a z nIe ICZ I, I are.,ztowano. 
wy';aes~ 'u Wo l::~u od gl~ ~ lO wp yv: an.g~; I.~ l ofiarow~la dla muzeum narodowego po!tre t kró- 1 Bruksela. 16 lipca (Wt} Wczoraj wzleciał 

". z nI • n ~Ia u czynnego w o onI ' la StaDlstawa Augusta. prawdopodobllle pędzla ' ,. . . 
zacp na. w!brzez~eh Tumsu. ? który Wloohy prz~d ; Bacciarellego, darowany przez króla prymasowi { alVlatol' Laun;nne z królem bulgarsltlm Jako pa-
rO~lem 1881, a WięC przed Blzel'tą, tak bardzo Się ( Podoskiemu, oraz inne zabytki, jak sztychy i t. d. sażerem. Lot trwal Jo minut na wysokosć 90 
Ubleg~ly. b t' t ,t l k I Na wniosek prezydyum, rad~ wyraziła p, Szczu· li metrów. Jest to pierwszy wzlot królewski. 

ym SPOS? ~m rozs rzyglllę ą zo:; a a we- dlowsl(iej najgorętsze podziękowanie wśród okla , . 
stya morza. Srodzlemnego. i ków I t:zs 

Ale róWnocZeśnie z otwarciem wybrzeży arry- \ S. E""'== SPOSTRZEŻENIA METEOROIJOGICZNE 
kańskich i grodka Afl'yld dla cywilizacyi aurO- \ 
pajskiej staJe slę przed wielką i wcale niezala- :., T E l E ra O A M Y. ~, 
twioną kW6styą Islamu. Syn Azyi przebiegI szyb- \;' Ul n ~ 
ko calą północ Afryki, zabierając ze sobł reszt- '1: 
ki i okruchy cywilizacyi byzalltyjskiej i rzucil i1>,', 
się na najpięk~iejszy polud.niowo:zachód i k!aj Paryż, 15 lipca. (W 1.) Mocarstwa eUl'opej-
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Europy. WypIerany powob ~ CiągU ostatnl~h aIda jednomyślnie zgodzily się, aby uznać księ- ł 
trzystu lat z Europy, długo SH} jesz,c~e będZIe l stwo Czarnogórskie za królestwo. Książę Mikołaj I 
utrzymywał Islam w Afryce .. I tu wlasuIe w Afry- ! ogIosi się królem już w ciągu naj bliższego czasu. i 
ce~ w samem sercu pa~o:wanta ~slamu, pr.zych?- I Ueskueb, 15 lipca. (Wł.) Wysłano silne od- ~ 
dZI Fra.ney~ ze swą d~leJową mIsyą .. W!pICram.a l dzialy wojsk do Gewgoli i Serresu dla złamania { 
Islamu. SWlęty . LudWik, ~yn .~Iszpa~ll l . nawpol I oporu ludności przeciwko ogólnemu rozbrojeniu. 1 
brat CydR, rzuoIl poch?dUlę .sWIaU.!1. I wlllósl wal- Po stronie ierbslciej zaczynają się tworzyć nle- I ________________ ...... __ .. 
kę. z ~slame~ do Egl~tn l. TunISU. Napo~eon regularne oddzialy powstańcze. -

80 I Opadu 1.3 

Rozkl.d pociągów. 

L e t n i ° d d n i a l .g o m a J a. 

WleU{I podląl. marze me Wieków •. Al~ dopIero Saloniki, 15 lipca. (Wt) Otrzymano tu od 
Fran.cya XIX ~lekJl, ~raucya re.pubIIlr.anska.,. ata.' rządu tureckiego broń, ponieważ ten ostatul do
la. ~I~ spad}wble:czyll1ą trad~cYJ napoleońskich I wiedział się o formowaniu przez Bułgaryę oddzia .. 
podJ~ta mysI polityczną Ludwlkow. łów zbrojnych. Kolej Fabryczno-Ł6dzka. 

Od 80 lat Alger, od 30 Tunis i cale maury·1 Drexno, 15 lipca. (W1.) Niejaki Kaempf, któ- Odohodzą z Łodzi: a) 12.30. b) 6.50, r) 1,15, c) 8.20, 
tańskie dziedzictwo aż po Saharę jest frallcus· ry trudnił się rzekomo leczeniem za pomocą słoń- I d) 11.25, e) 2.15, f) a.15, s) 5.00, ~) 6.10, i) 6,50 hJ 8.10. 
kiem. Bo i ja.kżei musiało być zdumienie carzy- ca, powietrza i dyety, zostat uwięziony wraz ! Przyobtdzą do lodzl: 1) 4.30, J) 720, U) 8.35, k) 9.35. 
ków maurytańskich, suttanów śrotllwwo-afrykań- ! z małżonką, pod zarzutem stręczenia do nierzą- I 1) 10.15, m) ~.24,. U). :;.25. w) 6.20 O) a.31,.x) 10.00, p) II.OD. 

ski ch, kiedy wypierani krok za !<rokiem z wy- I du w szczególniej obcillżajl}cy sposób. Slcornpro- I KoleJ Warszawsko-Kaluka: 
brzeiy, cofali się w glą.b niedostępnych skal i· l mitowanych Je~t runóstwo osób z wyższego towa- I Odohodzą do Kalisza; o godz. 1.55. 12.~0. 5.26, 6.26; 
jeszcze obronniejszych piasków Sah8.l'skiego mo- I rzystwr. drezdeńskiego. Kaewpf powiesił się w wię- . do Warazawy: o godZinie 10.52. 12.11, 5.40, 
rza, ldedy siQ przeleonali, że z drugiej strony są zieniu. ~ .Przyohodzą z Kallua: o godtlnle 10.n. 11.57, {).25. 
osaczeni; kiedy karawany, idące oli dalekiego l Wilkowynki, 16 lipca (WI.) W okolicy opaJl , 9,35. z Warszawy o g. 12.10, 5.9, 6.18. 
Sudanu przyniosly wieś6 złowrogą, że francuzi, dziś niezwylcle ulewny deszcz. l Kolej obwodowa. 
że znienawidzeni .Rournis) osiedlili się \'V Sene , ! Plant kolei Nadwiślańskich między stacya- I Odcbodzl ze staCJI Łódź-kallska do Slotwln o godz. 
gaju, są w Bakel, B!lmaJ\U, Segu Sil,oro. są nad mi Nal'elvką a Swisloozem zuiesiony zostal na I 6.20, ze Slotwln do at. Łódź-kaliska przychodZi 8.55. 
Nigrem! \v Czaadzie, '.rlmbukIU, IV Cougo. w Wa- l przestrzeni 10 wiorst. ! Odchod:.d ze st. ł.ódź-kallska do Koluszek 10.51, przJch 
daj i w Szauja i Dal'fur i Adrar. ł Przerwa w ruchu trwala przeszło 2 godziny. z Koluszek do st. Lódź-kaliska o ,odz. 1.~. I 
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PW. e 'WAMą'!:"i#!( iFN1IIIIIiri Sł. & biP14MiP2h 'AF sa_ 

JgiJ Kiełkiewicz: 11 15/un 

1410. L 1910. ). I W~r.u~awa, 110 ~ągrorJ.~ka 31. f 
Chall'obł 'dróg mo~zfJw,oh . - Oświe- : 
Ilunie p~l'herza i Cewld dla celów dy gno~lyczllych • 

Jecznic:ych. - Przyj l1uje do 10 rano i od 5 do 

G 
Szczegółowy opis wiekopomne; o w dziejach naszych zwycięstwa pou GRUNWALDEM 

pióra W. CZAJEWSKIEGO 

T 
I 

7 więcz. 2418 sprzedaje adluinistracya "Roz~oju" po h:op. 10. 

23!22U Posiad114m, już t,lko niewielką ilość egz.mplapz,. ..... 

-Dla starszych: -_I! 
2) "Do k~_at'!fe.; noo,...... powieść, 

osnuta ua tle ostatniej rewolucyi serbskiej, w 5-u 
tomach z ilustracyami 2.50 kop., dla prenume
ratorów <Rozwoju) 1.25 kop. 

Ola młodzieży i starszych: 
1) Adam J\rickiewicz - "Pan 'V"uleu'§z~' 

wydanie ozdobne 2l ilustracyami St. l\Iaslowskie
\ go; cena w opra.wie 2.50 kop., dla prenumerato
l. rów ~Rozwoju" tylko 1.25 kop. 

2) Feliks Koneczny - .,Dzieje Polski" 
2 tomy, z 80-ma rysunkami i dużą mapą Polski: 
cena w oprawie rb. 2.00. broszurowane 1.50 kop. 
dla prenumeratorów - w oprawie 1.30 kop. 
broszurowane rb. 1.00. 

--
ADWO"-T DROBNE OGŁOSZENIA. Mlodzlenlec 18-letnl, z ~ klaso· potrzebna prasowaczka, Wól- ZagInęła kartll od paszportn na 

- wem wyksztaIcenlem, posm- ezańska 94- H90-3-2 Imię ZofU Dordllńsklej, wydana 

J A d 18wsk· AAAAA) Nowo o~worz~ny I kule natychmIastowej posady. potrżebna zdolna praSOWIlczka, z gmIny Bruls, gub. piotrkowska. an n rZ8] I kantor sluzby Adres: Zawadzka. (Baluty), li 10, ul. Cel{lelnlllna 69. 4504.-2·2 U'15-3-3 
, poleca różuego rodzaju slużbę m. 5, . W. Gr. UU-3-3 . pokÓJ lub 2 pokOje z kuchnll\ zaginął paBzpor~ 11& Iml~ Hele-

przeni6sł kancelaryę swoją na ul. z dobrem I świadectwami. Plotr- M aszyna bębenkowa l pIeraCie· I potrzebne od 1 października. . ny Ka(ll(marek, wydany z m. 
il"JHkołajewską Ni 31 (parter), . kowska 7_ 4543-3-1 l nlowa I maszyna za 22 ruble . Ofel'ty w r.dm!Jl. ,.Rozwoju" pod Kalisza. ł468 .... -3-3 

obok Zjazdu Sędziów Pokoja. l AAAA Polak ze ŚWlad'8e- l do sptz"danla Zlotll]fl 3 m_ 52'1 lit. K. w. Z. 4489-6-2 zagin"ł kwit od paszportu ua 
________ ..;;2 .. !!..;.~~_-...;;.3....;.1 i • twem tlauC2:ycle!a l 3657-1086 potrzebuy chlopa\{ Da posybł ImllJ Roza.lIiSokolowakI6J. wJ-

•• • domowego I roeYlmlu_ otrt,ma~ą ! Meble uży\iaoes szafa, lÓŻJ[o. I I do posługi, pI8Z~Cy. Seulltor- dany z fabryki Grohmau. 
Za 5 rb. mIesięcZnie kor~ystne pose.dr· Biuro Ludwln- I umyill'alka, nocuy stolik ora~ aka 23. 4642-1 4601-3-2 

1- sl[leJ, PiotrkowSKa 92. 4514 3'2 Inne drobiazgi ian\o do sprzeda- ó zagln-ł paszport na ImlA Józefa 
przez wakacye MuczycIe prb- W k k t l - I Z k k' F I Różne meble z kilku pokoj w O.., li: d .. 
r. imnazyumprzygotowuje doszkól: A A A A. yao o wy sz: co nla. .a ład tapicera I oge I:IIU- oraz gramofon Eprz6dam za grzanows lego, wy any z gm. 
h ndlowych glmnazyum i pne- n~ polkę z pr wem t ga, PiotrkoWska )i 121, w po - bezcen. Ne.wrot U-S. 4252.12.7 Opatów. 4(03-3-2 
myólc i>ej. ''Widzewska 32 u 16- udzielania wszYstkich. przedmlo- I dwórzu 4§28-2-1. ZaglDĄl paszpol·t wydany z gm 
I; nr za woterynaryl Drecklego. - tów; naucz1clel& języka nl~mlec: J piWiarnia wraz z urządzeniem Sf!:::;;: il~~!~::.lelll~~~ p~~ . Lutomlersk, gub: Plo~rko!skleJ: 
W f adcDlosć od H-ej do l-ej I - kIego polecl\ Biuro Ludwinsklej, ~ l warsztatem rze~ulcklm .jest - d}fl 50 11 44,70-3-3 na lllllQ Ju1U JaniszewskieJ. 

, . 2618 l t' Plotrkows~a _ 92 ł515-3-2 I do sprzedania z powodu chorQby. .1Il7. m·. 4,508--3-2 
·c -t· l A A A ltutyuowauą nauczy- 1 Róg T~rgo"ej 1 Fabrycznej 93 , Sprzedam. sklep koloulalno-dy· Zl\glnąl paer.por\ na Imię Aulell 

nrnJ. tU sa ono'\V7 •.• clelkę (konwersaeya l 4524-3-1 I strybucYJIlY z powodu budoWY $kalczyńsklej, wydany z gm. 
G'i\ 1t irema, otoID!\D1I z lustrem, francuska muzyka) bonę-l'Osyan.~ . p t b t Ib ki Wól domu, w dobrym punkcie. Ulica d: 
2 l ó:!;ka z materacanI f, bieli~- kę niemki _ frebl~nkl _ poleca' o r~e ne sp, re er. - GIowacka J-a lO, Balaty. prl':y BarcIew, pow. slera zklego. 
nlal'kl\ z lustrem, toaletka. nm'-I bl~ro Adamowlc~oweJ, Plotrkow- I cżanska )i 206, fabryka. ł519 końcu Brzezińskiej. 4484-3-3 4607-3-2 
\\'31nla, 2 8zafy do ubrania, kra- 8ka 103. 445i-4śS-'-2 przybląlr~l Ill~ pies blaly (bul- Sklep do sprzadanla, ul. Nowo- zagllls.ł paszport na ImIę Stanl-
dfl llS, stół, 18 krzesel krytych Al k de' fi blckl adwokat dok) i zóIt~ łllta, na glowle, Zar1.ewska Dr. 30. 4492-3-2 $lawa JaworskIego, wydany 
skórą, bi urko, biblioteka, gramo · I e San r a, . Grabowa HI 23\ m· 240. 4520-3 1 z gm. Pl~tek, gub piotrkowskiej. 
fon prawie nowy, lampy, stolik . przyslęgly, pl'~eprowad:dr się I panienka z przJzwoUeJ rodziny S klep do sprzedania. z powodu 4511-3·-2 
(lo k!\ l't, oraz różne drob!ugl I na ulicę Andrzeja ~ ~; (róg I' poslukuje posally zaraz do skle . choroby. Wladomośc ul. Sre- Zaginęła karta od paszportu 
HH-7.o!t:m za. bezcen, uj. Nawrot ~ DługieJ). Telefon M 10-8.. ? " pu lub do prywatnego domu przy I dula 61, umaJaru LaBzczew- wydana z tabryki Drozdow~ 
,rl 44, m. 3. 2364-10-8 <, 4474,-15.-", dzieciuch _ katQl1czka. Oferty skle~o. . 4506-3-2 sklego na Imię Andueja Szymuń-

-----... :---- . BUdka do ~przedllnla zaraz za· W admInistracyl "Ro.woiu~ pod ! S!~lep du~y z al lI.GW, do wyna> sklego. 9,419-3-2 

łUW ST l faz. UJ. S~aro·ZarzewBka 87. lIteremi L. M. 4532-3-1 j J ~Cj:l . WiAdomosc Ilotrkowska 
5~otV.:. J Mft I 4526-1 • I ~ 103-4 4-4,62-3.-2 Zagll1l bilet wolnego welBCla 

M li • ft I ChłoPCY do roznobszellla t keflbru Pk!rzl:ns~J:~~a~z!~~t~:e:o.:d~i \ S IJrZ eu l\m kamerę altnnową Ste~!na \l~~~~fe~::le~~. L:Sk~~l: 
mieszka obecilie z kaucYl\ 5 ru li po rze u! Brzezlńskl!..M 27. 4,536-3-1 I 18X2~ ze statywem. J! .. bi"nlee znelazcl\ ra,clY zwrócić: Wldr;ew-
- - .., - ) zaraz. Wiek 14.-16 lat. Pasaz Dobrskl. 45U-S-l ~k& 50. Kllsl\ skarbowa. U53-1 

rlhkołaJ ló,;wska ... 9 (2 piętro Meyera 5. PrzychodzIć od 7 wie- potrżebny agenL bran ży RSQ 1.:u · sprzedam dom z plekarnll\ Ipiac 
Chtroby dzieoi i wewD~trln6. czorem 45:-l6·1 zy:M~fe~·t~U~R~~~ól. ~~lr.~~!-. , ndRfoioy IdO zabud~wa.nia, zCpo- Z~f:n~z~~:~fej:\n~:S~~!~k'i;~~~ 
Godz. przyjęć: 9 -10 rano I od Do sprzedania sklep koJolllaJno 4530-1 , wo u nag ego wYlaz(j u. ena włedza, wydany I gm. Lubochna-. 
5-6 (lp. ' o',\ rócz niedziel) 2632 d.strybucvJ· ny li wAglem. Ul. I bardzo nlzka 3,800 rub}!. Proszę powiatu rawskiego. rr-al- zeę u-

\ , J 't potrzeboa pau na uo ekspenvcvl . I l I' . tir d I uu .. • LIczna 13. Dąbrówka. 34,65-3 3 J J 6 ~ zg OB e w przecll\gu J go U A . prasza się o Oildanie takowego 
~G~ I zajęć biurowych - z pocza,t- ! Radogoszcz ulica Źorl\wla M 16 do pol/cyl. 44,69 -3-3 
ił:~ Do.ilprzedanla Sklep spoiy"czo · kaml buchalteryl. W!l\snoręcz !l e , róg Krzy żowej, dawniej Królew-

ele. d~J;;:_Z:):'I:if:k~O~?1Il p~~~; ł~:~e:g~e o;;r~!gr:dzo::i!~Z$~~~ skn, place Baumgolda. o\53t·3'1 ZI!.~~~~lll~~ZZ~~:kf:g~~I~;~!~; 

Elektrotęchnicy 
znnjdą najtańsze ~ród!o kllpna 
mr. tery a}ó w I n s t a l a c y j n t c h 
w skladll:e firmy Braoia Botw 
kowscy, Piotrkowska 161: Te
lefon 14 ~O 2162-10'--6 

Pasza dla koni. 

b kl f k k P · Ir " '6 . zarllz do wyna)ęclIl s~aJni", wo · z aminy Rado!!oszcz. '()~29-3 '1 Dobrze o ezuanl\ s ti poW" IV ,\- ows i, lotr ows .. a .. 4i>40'1 zowul/\ l mieszkania różne,'" .- '" 
chu rzeźniczym moio slę zglo- potrzebny człowiek do remiz y. ' Staro Zarzewska >iS5. 4!i03 - 3-1 Zaginą! pas~port na Imię Hele-

81ć. Nawrot 63. 44,98-2-2 kaWIlIer, Plotrkow-skn M a l. ny Grzybezyń5klej, wydany 
. Zaraz sprzedllm dwa oleaudry I P tkó '531 1 Do sprzedania "ars"ttlt rzeźni·· Tam taż potrzebny człowiek, r. gm nT ę w. '* -s-

dułe, ladne, ua tozkwltnl~ciu, 
czy w dobrlm punkcie. 8taj- znaJ~cJ się na gospodarstwie. z wazonami. WIdzewska li 20~, Zaginą): pa9ZPort na iml~ ZofII 

nla. UL Łączn" 8, Choiny. 45&5-1 . m. 10. od 6-9 wlecz. 4ł01-2-2 KOZIk, wydany I gminy Bogu-
4497-3-2 pl k ł za klep m 1 mlest: l "zew/c e, powlaiu rawsk iego. -=--....,----,.--~..;..;..-.;;.- e arn.a s. e • ' .. zaraz do wynlljęola oddzielny 4621-3-1 

OO$WladCZony korepetytor przy- kanlem lub pOjedynczo sklep I pokó j dla samotuej osoby. WIn.-
sposabla do wszystkich klas I mieszkaniem I warszta;t d.o ,ł domo$Ć : Buarna 4. przy Lu~o- Zaginął kwit od paszportu, wy-

_glmD"zyum, oraz na 8WJadect~a; wJnaJęcla. Plotrkowslt.",
76

.Ni_ 31803' I mlerskiel. 4502-3-2 dany z fabrykI Rozenblatta 
WIadomość l>zlelna 40.' m. l Ó\l ' '*~ l na lml~ Stauldawy Nlźnlk. 

'1 --8 ·15'" Zc:tol.DY kowal może srę ZgLoBle. 4527 1 ~. -. ..,... POkO) umeblowany z ?dltzl~l n.~łln Wysoka 22 4510-3-2 -

fęlcZOl' 11 8 letnią _ praktyk~ wejśeiem przy IU~!l\lgen tn ej ro· . . -zaginęła karta od paszportu, 
szpitalną p08~:uku'je posa<1y. dllnle do lVyu3lęcla. Ceglelnia- ZOOO l'ub. do wypozyc~enla na . wydana z flIbryki RlIsenblatta 

Łódź , Ofertt w Admlnlatrac'll na 85 m. ' 9.· 4516-2-2 • dobrłt hypote,kę, zaraz , na lmi~ Jana Szullń.klego. 
~Rozwojl1· pod lIteraml P. G. potrzeb~)I~ pożyc.!kl 2.0001'ubll l Olerty p.ro"Sl!ę .kladac wAdmln. 4525-3-1 
'"= __ ..,.-_---,,.--..,.-....;4,;.;;4;,,.'1;;;,.1-~S.,..-3_:_ na . pierwszy numer hipoteki. I "RozwoJu. 4533-3-1 zagln'l kwit od książeCzki le-

Gramofon . mllcboulo99Y ~ łO pll' .. Ofert y ". admin . . ,!t0z\Yoiu" pod l 5000 rubli na l-SZY numer gttymacyjneJ na Imię Józefa 

Ji 93 m. 26. 4ł29-3.-3 pOSZUKUjQ pokOJU II kuchnią litwa potrzebne zara~. ~Off!rty dla Glelsa. łll39-1 
. sprzedam. za bezcen. 'Panska ]2,000. 450()-4-2 1 hypotekl bez Towarzy- Lika, wydany I JIlalarnl Roberta 

K orzysta)cle z okazyl. ł'l~kne bllzko tramWIlI rulej8kl~h , od A. B. C. do ~RozwoJu. 4463.3·3 zaglnQla karta ort paszportu, 
Przesz lo 11/ , morgi ładnej mle- alpagowe marynafld bajecznie z"ra~. Oferty VI ktlntorze "Ro~- Z.gubione dokument, wydana I fabryki Warszaw-
8 zańlny: wyka, owies l jęczmIeń tanio. Plotrkowtlka i9 m. 51>. wolu dla P. to 4496-3-2 I • sklego Da ImIę Józefa Dzlerżarr-
Zielony, sprzedam ba pniu w Ru- • łil56ś333 l pOIDleszczenie przy bezdzletnem przeehodząe puez ulicę M1ko- sklego. 4538-3-1 
dlde P nblnnlcklej . Wiadomość: L. Krawcowa tdolna poszukUJe j małżeństwie dl"" inteligentna· lajewskl\ od Przejud do Pa- zagInęła ksll\Żeczka legltyma-
Wolski, Łódź, Sredola li 25. 261681 łZycia w domach prYWatnych. go m~żczy%n'Y do wynajęCia za- saźu Majerl\ zgubiono ksląik~ cyjna na Imię Alfonsa Millera 
-----------... ,- Ul. Andrzeja 62 m· 18, prawI' raz. Przejazd 12 mlesllk. U . poleconych listów J6 !7. Laska- wydana z mllgls&ratu m. ŁodzL 
Biuro przepisywania na: maszynie oficyna, parter ~ł73-2-ą 4103-4,-4 wy iualszca zechce zWl'ócló na 4,537-3-1 
pod Pos' p·lech" przyjma.. KOLywańskl pułk ma do sprze· poli:ój dllŻJ wlduy, nmeblowauy. ' centralu~ pocztę. !522-3-1 ZagInął kwit od paszportu, wy-
firmą" je roboty 1 dania wlorzchowca I konia do muga nr. 19 m. 8 . 4,505 ·2 -2 Z agln~L paszport, wydany z gm. dany I fabrykI Adama OBSera 
\l) językach : polskim, rosyjskim I zllprz~gu. - Sprzedaz odbywać s!~ po 8 rubli sążeń (.81~gę") drze- Dymlny gub. kIeleckiej na ua Imię Mary anny Łacwlk. 
ł niemieckim, wykonywając tako ... t_ będzie do 18/31 lipca. Skladowa wa sosnoweco "Palowego spne- imię Wincentego Kempsklego. 4541-3-1 
we .sumi~nnie i ~o~ladnie: ~a~e ';':' )6 42. !~23-3,-1 • daje Firma .Drzewo", ul. Prze- 44,83-3-3 Zaginęła kar~ od pr.szportu, 
odzle!a , SI ę r6wmez nauki pIsama. '. M aszyuy bębenkowe sprzedam jazd]i 21, róg WIdzewsklej, na- zugi'nl\l: pa8Zpor~ n .. lmł~ WlH.- wydaull z fabryki Karola HolI-
n!,! Plz} stępnych \1)arankach. Ul.. tanIo. AltlksandrJjskll li róg przeciw Gmllchll Poczty. Telefon dJslawa Kodnbańsk'lego, wyda- ticbtera na Imię Anuy Orędowicz. 
P i o t r k o w ska 103, m. 56. 2610 Fraoclszkallsklej , 4387-6--'0.li 1709. ~359-'ł82 nl z m. Z~ierza 4478-3 -3 U33-3-3 
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Zarząd Gazowni Miejskich 
w Łodzi 

przy ul. Targowej N! 34, talafon 238, 

Parad,*. Piotrkowska 175. - Nledzięla, ~r lipca r. b. 

bawa udowa 
KONCERT K. NAMYSŁOWSKIEGO 
Zabawa dziecinna z niespodziankami = PRZEDSTAWIENIE TEATRALUE = 
Występ artystów wllrs~lIwsklch pod kierunkiem W. GLOGERA.. 
Wejśoie 25 i 10 kop. - Miej.cR w teatr)!:. od li kOp~' 

Początek o godzinie 2ł po południu. 2630~1 

dla do~odnościP. T. Odbiorców koksu, ,,:prowadza z ~niem ~ ........................... . 
4-go hp~a r. b. dostaw~ koks~ do domow wlasneml fur- . z powodu odnawiania lokalu, przedstawienia kinema
mankami przyczem za pl'zewoz koksu, bez wzgl~du na od- togra~cz~e w teatrze "MODER~E· przez pewien .czas . ~d-
l l ",,' . h' L d' b d' l' l d bywac SH~ będą tylko cztery dnI w tygodnIU, a ;manOWlCle: eg ose, W granloao mIasta o ZI, ~ Zle lOZy przy o - w soboty, nied~iele, poniedziałki i wtorki. 
biorze najmniej 5 hektolitrów po 5 kop. za hektolitr. . Dzii zupełnie now, wspaniały pro~~:_~. 

Zamówienia na koks mogą być przyjmowane prze~ te- .... ~ .................. . 
lefon; zaplata przy odbiorze koksu. 2370 _____________ .-..._ 

--------------~--~-------------------------------------------
$:T:wo .J3YOCari' &',g 

..,. 

. ;nwiatowa.llfo~(\.:łtotońslta. 

NI 4186. Ob.l.szczenie. 

DYREKOYA 
nCUI)NA KONWA~J~' 

Z dnłem 1/14 ł..ipca r. b. skład 
wyżymaczek, gramofonów I t. p. 
znajdujący łJł~ Da ul. PiotrknW- , 

.kt,j ,. 115. !:'~;..t"J , .. Ia- . T.I'JZYltwa Irl'~DłlEalll~at& Labi 
ul. Nawrot N! 14 w ~astosowaniu się do § 22 Ustawy, podaje da po-

do sklepu frontowego. . wszeęhnE\j wiadomośoi, iż zażl}dane zostaly pożyczki na nie· . 
z powodu tej przeprowlldzkl wy- ruchomości: 
Jlrzedaje eię maszyny do szycia - I} pod ~ 32ln przy ul. Konstantynowskiej, pr2łez 
najnowszej konstrukcJI niżej ce- Aleksandn i Helenę ma.lżoilk6w Koziu, pierwotna. Rub-. Dr kosztn 24.84.1) 4 o 

282ód5 

T -w~ ~m~MGanl 

na gumowych kolacb, pól kryty 
l konia sprzedam z_ra •• 
Wiadomość: Srednla 71, u gospo
darza. 2592-3-2 

FABRY.KA 

42,0 O; 
2) pod Kg 187 przy ul. Kościelnej, przez Abrama 

i Ruchlę małżonków Fuks, Szlamę i Chaję ma"lż. Fuka 
i Abrama·Joska i Bruchę maIż. Amie!, pierwotna Rub. 
22,000; 

3) pod n 821k przy nli6y Milsza, przez Fryderyka 
Adolfa i Emili~ małżonków Ber, pierwotna Rub. t8000; 

4) pod ~ 1075e przy ulicy Gubernatorskiej, przet 
Szmula Lejb~ Weintrauba, pierwatna Rub. 16tOOO; 

5) pod J\! 796ii/kk przy ul. S-go Benedykta i Leszno, 
przez Mowszę Herszfelda, pierwotna Rub. 20,000; 

Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu zażądanych po
życzek stowarzyszeni zechcą przedstawić Dyrekcyi w prze- : 
ciągu dni 14 od daty wydrukowania niniejszego obwiesz
czenia. 

Ł6dź, dnia. .3/16 lipca 1910 -r. 2634-1, 

, Grysiowizna 
do spr"llsdanla - odlegly o 3 wiorsty od miasteczka ZeJowa, zlożony 
z mlyna wodnego, ·60 morgów ziemi ornej, 20 morgów dobrej l~kl 
I 18 morgów 111811 - wszystko w jodnam }lliejscu, baNzo adpowle
dnie na letnie mieszkania. WladomQść u wbsclclala na mleiseu. 

, 2620-10-1 

8AMBU~OWO-KO~lYKJlR~KA Jest do sprzedania 

omnibus 
Dla ludzi pracy 

. . ~_ I toalente20 sześcioosobowy w dobrym stli-

na.dzwyczajna oszczędna§ó! No
wość zllgranlczna. Mnt.eryal skó· · 
rll·anglelaka n& ubranie nie do 
zdarcia, 50 kop . łokieć:. Piotrka\'{' 
sh 69 m. 55. 2470:-3~3 : Cena.. f1akQnu. ~.1. " li Przybysza :-nle.::::wI a==domo==ść: K==ZIiS=:Z, ":=:0-~ Europejski. 2524- 3-lI 

raCOWnl8 "II RYY l W Łodzi, Widzewska 5, Urządzenie zakładu l Do !kła~u aple[lOegO 
GOrs8to~ W ŁóDt PIOTRKOWSKA M 130 ! (róg Srednioj). f r y Z Y e r s k i e g o : potrzebny uczeń z praktyką I zna-

J 14 J. NIlgrodzonIl wieloma medalami do sprzedania. Bened"kta Nr. 1 jomością polskiego i niemieckie-
parter. m. • I . T. JakuboWIC~. Tamze 8yplaloy' ; go. Oferty z p,odanlem warunków 

POLECRl II SpecJalność: Kosze do fabryk. pokój mahonIowy nowy jest do ; ~t\lezy skladac W :dm. ,:Rozwo-
Gorsety wykonane według najnowszych modeli Wyrllblam: sprzednnla. 2536-3-3 lU Bub ... Drogista . 2576 3-2 
paryskich od najskromniejszych do najwytwor- Meble bllmbusowe pluszem kryte, 
niejszych z materyałów krajowych i zagranicz- Meble bambuso~e matl\ kryte, 

1303r nych - po cenach umiarkowanych. Bllmbusowe etllzerkl, 
, Bambusowe stoly do kwilItów, 

Wojskowy-z powodu wyjazdn I Od 10 lat egzystuiący kantor l Bllmbusowe garniturki dziecinne, 
p.pj8r~~:.j~~:'~1:~ !:i:W',~" , la~raniczn~ ~aSl~~rtJ 
"BOOIAN I ZIILAtwla Da mocy plenlpotencyi z Łodzi, sprzeda dom. koma rekomendacyjny "Praca" : Bllmbusowe parawany, 

1 ekwlpaz blIrdzo tanio. Za dom będzte prZl!nleslouy od 20 lipclI I Bambusowe ekrl\ny, 
żądam 43,000, Tow. Kred. pozo· r. b. z pod ~ H-go pod M 3 I Kosze do podrózy, która jest MjJepSzl\ pa~tl\ da każ- ! D. Krugman 

de go gatunku obuwia I Ilkór. Wy- Andrzeja)i 38 m. 7. 2614 ·-3-1 
stalo 12,400, rocznego docbodu przy ulicy Dzielnej. Obecnie Kosze do bielizny, 
przynOsi 5,000, polow~ pieniędzy Untor poleca wielkI wybór róż-I Kosze do papieru. kosze'!lIlIzowe. 
pozostawiam nil hłpo~eea, Gober- nej służby I dobreml świadec- KOSIe do żywych kwlatow, 
natorska J6 38 24.12'10'5 twamt 2544-6-4 Kosze do robionych kwiatów, 

rób krajowy Karola P.ć, Mo> 
!tufów. Przedstawiciel firmy Lu
dwik Raczyń.ki, Łódź. ZII
wadzka 4.1 m_ 7 2574 3,-2 . Meble ogrodowe,mebelkl dla lalek, 

Do wynajęoia. Z powodl1 zmiIlny Interesu I Koszyczki do bulek, __ Interes bardzo korzystoyI 

~emdO~~ej:k,:[C~'ll~ ~le8~~~ń~ I JDfle~aminterel a!eniza[yjny ; ~~r~;:Fr~i~~;:~l~f~!!el~~~o=i Zaraz d°H'OTELaWienia 
aklllda;I\cych słQ z 2·ch pokot 2 pary koni 4 wozy II Hl 5 prlyjmuje wszalk!e obstll- w mieście gubernlaluem prlEy 
kuchni t przedpOkojU od 1 PIIZ- _ '* I lunki, z dokladnem wykonczenlem, dworou kolejowym. WUldo 
dziernlka. Radwańska Nt 43 II całe urządzenie. i po Dlo.żllwie Jl/lJnlższych cenach, mOści zasięgnąć można: Ulica 

2510-3-2 lWiazewska 50 m. 19. 2602-s-a 2236rł ROlwaaowska Ni 1'- m. 2a. :l59~ 

Buchalter, 
wladaiący dobrze trlema mlej
scowemi językami potrzebny 1'
raz do apretury 1 farbiarnI. 
Oferty dla A. R. w Administra
CJi .RDZ\Vojll". X622-I-l 
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Ap. K~WlL~~IEGO ł Dr. H. Sadkowski 
Warszawa, Grwesna lO, ł przeprowadalł si, 

robi SL YNNB: na 1l1h~, Plotrkow.k.. 1.0. 

r ~TDu ~!A, o;:!!i ~!t~-_ SUDOKYN PrzJJmuj. z chorobami wewn~'rlr' 
u w blaszank. Z SITKUlM, l neml (spec. iol~~l klelek). 

60 I M k. I Do ~ rano I od ł. do ,6-ej po Il0l. 
ZGAGI :~i~h:ia~l::!k: p~:tro~;'-:! (I WJJ~tkl.m '''I,r I' Dłłdsfel). 

PASTY KI Ku.rana, 6Ok. ,590-d 
MIGHEIY I slln. b61hr Sło",. PAS

TYLKI. loł od pół p .. trlkl 
w 10 mino' .lmtek, 80 k. 

łYSIENIA KRYNOL. WBIUymoj. łf-
alenle, UBuwa łople,ł, W&lIIao

, nla włosy, 200 1 126 k. 

O O CISKO'N sk6ry zgrobiałej , broda
wek KLAWI OL, płrn lub 

I plaster po SS k. 
:l:ad&(\ wszystldch wszędzie. 1704-8 

Dr. Jan Caderski 
b. asJst. klin. unh,er. waral. 

l, Aku.z.r~., ch.rob. chi-
rurglo.n" I kebleoe 

I przyj maj e do 10 r. ł.-6 po pol. 

Dr. Fr. łukasiewicz! ;.";~-;';;;a: 
Staro-Z ... ze.ek. M 38, . m1 k beoJll • ...... OŁA1BWSIA]e 81 róg Sos n o we I. ..11% a o.:!:.!::.;.:::.:;;;;.;.;.;;;;;.;.;. .... 

• -I!IIIIIII ___ IIII"IEI:!! Chorob, żołqdka i ki •• ek, przJj. od 8-91/ 1 r. I od 5-61/, pp. 
w.wnętrzne I dziecinne. Choroby wcwnQtrzna I nerWlWI. 

" Spieszmy na wielką 

vryprzedaż Posezonovvą 
- do-

Schmechla i Rosnera 
Piotrkowska 100. 

4IVe ... y ____ ....... e do 

50 proc. 
Kostyumy płócienne dawniej 18.- teraz 10.-
Palta an!lielskie z modno materyalu .. 12.50 teraz 6.-

na jedw. podszewce" 14.- teraz 8.50 
Kimona damskie z dobrego sukna • 15.- teraz 8.75 
Spódniczki damski z dobro sukna 

12.- teraz 7.50 .. 15.-

z uewiotu 
3.50 teraz 1.85 • 2.SO 

% alpagi • 6.so teraz 4.50 
Bluzki batystowe z francusko batystu .. 3.50 teraz 2.25 

• .. .. 4.50 teraz 2.90 

N adzwyczaj tanio! 
'Garnit. dla chłopczyków :Z~~i~~" 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 • 

PrzYJmule do g. 11 rano I od U29-r 
, 3, ej do 6-eJ po pol:. 261212'1: 

, 

i Pasta "CiMELIA" i 
usuwa Piegi, Pryszcze, Wągry, Opaleniznę. 
SkI ady: Warszawa: L. Spiess i Syn i H. Welt. 

Łódź: L. Spies3 i Syn i A. Lipiński. 
Żąda6 wszędzie. lMlid24 

Dostawa do domów. 

zalec aur prul p.p. letAlI)' ...... 
B , PATZER. Łódt, Pasaż MeJ era 5, Dl. 6. 

osława do dom6w. 

LEKARZ WETERYNARYI 
M. KIEŁKIEWICZ 

po studJach zagranlcJnych. osIadł ua stale "ŁaiUJ, ul. Solaa 7. 
Przyjmuje Interesantów od 8 raDO do !li 1f pol. 

U.zlel. por.d pr •• kup"le ko"I. 2ł.20-5-2 

,...... - r·· ,. " , ~ . - '-. ,. , . . .,...,... ..,... 

Tow. Wyższych Kursów Handlowych 
•• ar •• awie, ul. Smolna .Nil 9, tel. 10-15. 
Zapisy na rok szkolny 1910/11 przyjmuje kancelarya 

Kura6w Handluw.ch A. ZI.lIńskiego 
codziennie od godz. 10 do ] po południu. 

Egzaminy powakacyjne rozpoczną si~ d. 4 września r. b., 
prelekcye zaś 16 września r. b. Na kurs I specyalny przyjmo
wani Sil słuchacze na podstawie ukończenia szkoły średniej 
filologicznej, handlowej lub realnej, oraz na mocy egzaminu 
w tym zakresie. Czesne wynosi rb. 150, płatne z g6ry w 2-ch 
ratach p6łrocznych. lR50-8-4 • 

II-gio Baluckie Towarzystwo 
Pożyczkowo-OszczQdnościowa 

ul: Lagiewnieka .NI 31 (Rynek Balocki). 
Przyjmuje czlonków, udziela poźyczki, przyjmuje oszczędno
ści począwszy od 25 kop., jak od czlonk6w Towarzystwa 
tak i od osób postronnych. 

M# 

Biuro otwarte od g. 3 do 7 wiecz. codziennie. 2435 4 

MIĘDZYNARODOWE TRANSPORTOWANIE MEBLI ~ 

M. LENTZ, WidzBwska 77. 
M telefonu 14-a6. 

Pll'zepro ... dakl w mIeście ł do wszystkIch miejscowoŚCi 
" świecie hez przebodowania, 

Opakowanie I przechow,wani. mebli. 
Dostawa 1 od8t&lt~ towarów. Dosiawl\ węgla I drzewa rozpa

łoweR:o Przewoż'młe kas oR:nlotrwRlvcb, 

Uroczystość Husa. 

.... 

• 

Ksztalcące i dobroozynne Stowarzyszenie "Jed"otaCl 

urządza w niedzielę, dnia 11 b. m., o godzinie 2 po pot, 
w sali przy ul. Piotrkowskiej .N2 112, odczyt w języllU cze
skim o reformatorze czeskim Janu HUilie. Odczyt ten 
wyg'ło,;i p. A. Adlof, redaktor ~ Pragi czeskiej. 

WeJscie bezplatne. 2098 2-2 
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ŚWIATLOLECZNIOZY i ROENTGENOWSKI GABINET waB6rYOIDYGh oraz niemoty 
płoio"ej 

D~ S. KANT A ~ D~ SI. LEWKOWICZ 
Leczenie elektryc'/:noścl~, elek· 

Specyalność: Choroby skórne, włosów, wenervczne l moczopłciowe. trycznym światłem I masażem 
J wibracYJnym. 

Krótka .Ni 4. Zachodnia 33 (obok Lombar. ako.) 
Przyjmule od 9-1 I od 6-8 W'f 

Leczenie promieniami Roenłg'na, światłem Fin.ena i kwaroo_em w nIedziele od 9-3. Dla pań od 
(choroby skóry i wypadanie włosów), prądami w •• o'!ciego napięcia (świorzba, 5-6 wlecz. lUr 
hemoroidy). - Elektroliz. , (radykalne usuwanie szpecących w1osów). - M .. saż 
wibr_oyjny i pneumatyczny pod rug prot Zabludowskiego (niemoc pIciowa). -
Kaustyka (usuwanie brodawek). - Endo .. i cystoskopia (oświetlanie organów 
moczopłciowych). - Elektr,czne 'wiełlne kąpiele i g01"ąc~ p"wietrze. 

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

145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145. 

D! I. Llpszyc 
ehoro by dzieci. 

Przyjmuje od 8-10 I od 4,-6 pp 
WSCHODNIA. ~ 45. 2940 

Dr. Birencweig 
ŚREDNIA .M 3. 

Cbo"oby .k'pn., ....... 
i ... oczopłciowe. 

Od 11-1 T. 1 od 3-7 W. 268r O[ólnie znana IUEzniEa chorób z~bó\f .. " 
l d Dr. H. Szumacher ekarza -ty H. Pruss. chtrDbYWlRaryezDalakn 

Lecżonie, plombowanie i wyjęcie zębów bez bólu. przyjmuje :t~~~J,2. i od.$-8"; 

~pe[yalne laboratoJYUm łe[bniune do wprawiania sztucznvch zębów. ~:le~~1 t;~:a ~ ~ r.W 
:~;; 

Sp e eyalnośe: plomby porcelanowe, plomby zlote, zlot e Dr. I. Sil.barmom 
korony, złote mosty (sztuczne zęby bez podniebienia). gi:;!~~~~.!!::~:..e:d(~;~ 

pbilla) I lIIOOZoplole ••• 
Reperacye i przeróbki sztucznych zAbów NA POCZEKANIU. sUq 1 W'10II4I1r. 81'yOI ••• I.wuie 

" zbytewyoll WIMÓW~ 

Gabinet prywatny IOKarza ~-ty H. Prus8 znajduje s~ę przy lecznicy. PanJ!rzlłi:~j6~i,8;,1~:1.4"'.~, 
U " C b d · ki , U rr w ntedziele: do 2-eJ.po pol. ~1r 

IIIF waga.. sny ar ZO DIZ e. waga .. -- D 
r. A. S. Tonanba um 

Lecznica chorób skórnych i wenerycznych 
Gabinet Roentgenowski i Światło leczniczy 

D-]"6. L. Falka, Z. Gołca, i St. Jelniokiego 
W"czeń.ke oM 38. 

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

Godziny przyjęć od 8-9 r., od nt-lł pp. l od 7-8; w niedziele j święta od 8-10 rano 
i od 121/~ do lII, po poludniu. 

Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani D ... Zan" Tennenbaumo •• 
w poniedziałki, środy i piątki od godz, 61/, - 61/~ po południu. 1738r 

Specyalłst~ chorób Skór-I! Ce traln-- k'I-. -Ika 
nych, włosow, wenerycz- .. 
nych i dróg moczowych I h ' h h ' .. t· 

m!~f~/~?;'~~:Y:!":'::J i ClloroU Z~uOł l lamy n~ nu] 
j);ań ana ił;;a.lt· i tłJ łodzi przy ul. Piotrkowskiej ng 86, tel. 16-79. 

• •• ~'Taksa nadzwyczaj dostępna dla wszystkich. Konsultao._ 
ulica Sradn.a .NI 5. bezpłałnja •• ,rwanie zęb.;a 15 kOjla Plomba 

Cllor. wewnętrzu e l dzieci. 
Spec. chor. żołądka I kiszek. 

W.chodał. M 4 •• 
przyjm. od 8-10 r. 3-6 po pol. 

1253-36-łó 

Dr. Ark. Balillbtrg 
ul .... rot ... 3. 

róg Wldzewd:lej. Przyjmuje co
dziennie od 81f, do 91/ , rano l od 
i do 6 po pol. W nied.z. I śwlQta 
tylko 81/,-91/ 2 rano. CHOROBY 
DZIECI l WEWNĘTRZNE.
A.KUSZERY A. 1812r , 

Dr. JaD Piaui,zlk 
sp. ch. no.a. gardł. i u.zu 

przeprowadził alę na 
nUcę Pio't .. ko'W'SkIl120. 

Przy/m. od 11 do 12 w pol, 
t od 5 do 61i, wlecz" w niedzIele 
I święta od 9ł-ll rano- 1350d 

D ... FRANCISZEK 

KOZIOlKI EWICZ 

Dr. Leyberg 
b. dlugoletullekllrz kI! 'I W leduu ' 
ski ch ordynuje lakospN: \ <II. choróh 
Wlaeryoznych, płOlowych i all6rnyoll 
codziennie 8-12; 6-8: jJllule 12-1. 
Niedziele l święta tylko przed obia· 
dem. X.6tka 5. 14891' 

Dr. med. AROlISO. 
b. asystent prof. berlińskich: Bum
ma I Diihrssena - osiadł w ŁodzI. 
Akuszer,a l ohoroby kobiece. 
młe8zkaobeenie Pa.aż Mojer. I 

tóg Piotrkowskiej . 
~dr. przyjęcia: 9-101/ 2 rano I od 
5-7 pp., w niedziele 11-1. 1218r 

Dr. H. TRENKNER 
przeprowadził się na 

ul. RozflJadofIJskq rlg , 
I ·sze plttro. Tel. 41. 2584-10-1 

Dr. m~~. Z. Go C 
chor. skórne i wenerycz. 
PIOTRKOWSKA. 86 m.6. 799r! 

PletwSZ4l Chrześ:ijańska 

+LeunimdlorńlJ l~bdw+ 
I JamY ustnej 265lr 

teraz: wica Piotrkowska 183. 

Dr~ S. ROTWno 
OROROOYDZlEOI 

puapr..owail~ aJQ nil ull.cę 
..... t M ,II, 1'J&lefOll. lfMI!I.' 

Do 81
'. rano l ł-6 po pol. 

2630-1i-2j 

Dr. Zofja GarUcka 
mieszka obecnie 

nUlwlllAł] (Piotrkowska 126) 
WlUl Telero~ 10:.14-

Cher. kobIece, Ałcuazerya 
9-10 rą.no, i-6 po pol. 1997r 

LeIQPz-Denł.sta 

st Dabrowm 
pomrócił. 2602-6 

Choroby _ea ... yczne. 
.lIIórn. I IRoczopłciowe 

Dr I Stllial. Pilklrl~ 
PIOTRKOWSKA ]i 115 

Przyjm: od 9-10 rano i od 6-8 
wleCI .. kobiety oft 4,-6. 1331-r 

Dr. feliks Skosiewicz 
Choroby skórne i weneryczne 

Alldrzeja 13. 
Przyjmuje od od 4 - 8 po pol. 

W niedziele ł święta od g. 10-1. O E S b 
35 kop. Szłuczn, ząb 85 kop. Przeróbka r. • onnon erg I i reparac,e .:I!.łuczn,oh zębów 50 kop. Przy 

Cho .. ob~ ak' .. ~ d"'g .... _ I ldinio6 znajduje si~ speoyalne laboratoryum do wyrobu 
(.waz,,) Teleł. 17-14 507-d 

ozowyoh i .e~e .. ~cz.e I sztuoznych z~bów. - Przyjmują. tylkl) skończeni lekarze 
CEGIELNIANA 14. , d ' 

Od !l. 11-1 I 4-7, w. 76r entyscl. 536d85 

Dr. L. PRYBULSKI D L KLACZKI N l SpeoYDIi.ta cho .. 'b wło-r. . ' .ów, .kórnych (pIegi I prysz, 
cze na twarzy) i wene .. ~cz-

CHOROBY SKORNE. WŁOSOW WE- Konstantynowska 1 L nyoh (.yphilla) 
NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE" NIE· Syphilia, .k6 .. ne, waner., Dr. S. SZN'TPIIII\!ID 

MOCE PŁCIOWE. choroby dróg ... oczowych. J 11. .. 
Ul. Południowa .:.Ii 2. Przyjm. od8-1 rano j 0.1 5-8 w... SREDNIA M 2. 

PrzYJmujt od gOlU. 8-1 r. ! od 4-8 w dla dam od 4-5. W nIedzIele l LeczeDle elektryczuoścl~, masa-
panie od 5~ ]>0 pol. 1420-.": I święta tylko do 1 rano· 746·r tem I kosmetyczne. 

D A GROSGLI 
Przyjmuje od 8 do 2 ej po pol r K , Dr mad I I od ł do 9 wlecz, 469r 

mlesz;a ob:cnle Zaohodnia 68 Al k j n FA"IAN n ID bl Ił 
chorob/!:Ir~\ ;~:~6:J(u.uw.nie I ~ 1&1~~1 u ur. nOSeo a 
Wł .. ów, 8zpecQoyob za P.moOIł; Dyrektor Zakladu leczn. ftCholnyw Choroby 
elektrohzY)f we~lry.czne i dróg DlO I prZYjmuje codziennIe w Łodzi oj USZU gar.llł-· -osa 
czowyoll PrzYJmuJe 81/,-111 ', r. 4 - 7 po południu. ,,,, - I .... 
1 6-t! wlecz.; panIe 5-6 wle'e~ ul. Rzgo •• ka M 3 (róg Gór- I Piotrkowska 35. 
W nIedziele I święta od godz. 9 I nago Rynku). 2251r " PUJ'jLnUie od 10--11 r. 1 5-7 pp. 
do 12 rano. 24074.-r Choroby nerwowe i wewnetrzne. " niedziele od 10-11 r. la18 

fh:!:~:~~:::i!1:~~O:~~i:~~ ,Dr SchoDnaich 
od 5--8 pp. 1426r. li a 

Dr. J elnicki ,I powl'ócil. 2546 I) 

ul. Andrzeja 7 ZĘBY sztuczne od 75 k. 
Cho .. olty .k6rn., we •• • j Plomby od 50 k 
~~c~ne I .~oozopłoiowe. na kauczuku, zlocie'-: 
Godzin,. przYJęc: panowie ud g. I bez wyjęcia korzeni. Plombowanie 
9-11 r. I 6-8 po pol" panie ł zlotem, srebrem, porcelaną. Wyj
~-6 tlo pOL; w niedzIele i święta mowanie zębów bez b'lu. 
~-12 r. 1463r ! Przer6bka i reparacye na pocze<-

t kania. Lek . ...<fent. S. LlPOWSKI, 

Dr I Wa~l& w BU4IrA! Piotrkowska 92., 381r 

vrzep~~"di~Y~T~a ~c;. l AkuBZ~Jt' AJ Tr~Dgll; 
Choroby .kó,.ae, "0ner~. . Belied.kta ID, 

ozne i mocZ!!op.tciowe. prZYlmuje p'llnle na slł\bość, u-
(8 1/,-12 r. i li - 71

/, pp, panie dzlela porad, niezamożnym ustęp-
I>d ł-· ~) 1761-r stwt\. DrikreCJ6 śoidllo. 12-r-U 
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la ·letniskach 
jest IAGGICID bulion w kosflach 

na·dzwyczaj cenny! 
Niepolrzeba staC przy gorącym piew. 
Niema obawy o a:wjlSDienie ro.sołu. 
Ty)JCo wrz~cą wo~ą .Słlat2"ye dajeJcaid. 
kostka lIal}lcblIl}a_ , wytiornx bjlliClll, 
jak PO g~odmkLl Cltzyrt'llfzonr. 
.. tywać JakO b\łlioa.dopkia, c1o..z~p na 
bulionie, jarz1.ą, Ś01lN,< sagoltT-tO na-
prawienia słSBlfl:"'!'up, !lOBóW ł łltn:~' 

t Kostka a • . SI. -N'·litra· • KOlt
Prawdziwt tjlko·"f.al~l\' !\JAOO""'

ł liiarką oclllonnł " +..~ ~ltofo;~ru .•• 

Do n~f~l~~!&~'eJ 

• 

2352-1 

BAłUCKIE TOWARZYSTWO 
WZAJEMNEGO KREDYTU 

(Q Bnłutach pod łodziq, ul. Z21erska 6ł. 
załatwia następujące, ustawą przewidziane, operaćye bankowe: 

a) dyskontuje członkom Towarzystwa weksle handlowe; 
b) udziela członkom Towarzystwa potyczki pod ustaw papie

rów procentowych publicznych; 
c) uskutecznia kupno 1 sprzedaz papIerów publlclnych; 
d) Inkaouje weksle, wJlosowane papiery I kupony; e) wydaje 

przekazy na różne miejscowości .RosJi l zagranicy; 
f) przyjmuje wkłady pIeniężna od członkó" Towarzystwa 1 od 

osób obcy~h l placl oc\ 4% do 6010; 
g) lIsekuruje [)O/o rosyjskie pożyczki premiowe od amortyzacJI. 
Biuro otwarte w dni powszednie od 10 rano do S pp. 166łr10 

Smaczne I zdrowe Pieczywo 
poleca. piekarnia 

R. TRENKLERA, ul. Cegielniana N!! 67. 
Chleb na epocób moskiew.ki wyrabiany przez specya
list6w faohowych, (}Iylbść i hygiena wypieku gwarantowana. 

Filie: Piotr\to"'V~k!\ 116 l Orla 8· 15SS'100'913 

~ Na korzyść lódz~i~j Straż~ Ogniowej Oc~otniczej:: 8 ..... .., .. -"..,-.... 
w HELEROWIE \V nledzu::lę, dnia 17 hpca 1910 roka W HELENOWIE 

.ielka.n!!'~!!~~o.!!,!~dowa M. D. o K o J E W A 
lloaoert 3-oh orkiestr. .3-ch towarzystw śpi~waczlfch i towarz. mandolinistów. UlI' ea DZl' elna Vo 11 =-==== ... _=. produkcye gimnastyczne. walka .Iłaczy, grupy marmurowe. 011: • 

łrł8rmaSZ W Strażówce :eie.~~:;e~il~:~a t~rY~' cZ;!k:; ~ar~~~CY~;ie~~:o~c;X:~~h Podaję do wiadomości Szanownej Publiczności że otrzy-
... ,~. II. otwartej scenie. przedstawienia - bez osobnej dopłaty. lIa placu matem wielki transport win z czystego soltu winnego nie fal
.,..., mleczarni występ polskiCh i niemieckich komików. W namiotach; sprzedaż syfikowane~o. Ceny nadzwyczaj umiarlwwane: kop. łO, 50, 60, 
.... iatów. azampaliskiego i lampionów. W gmachu pocztowym sprzedaż pocztówek 80, rb. 1.00 11.50. Wina węgierskie i francuskie od rb. 1.25 do 
I d li _& • ki h d li t ki rb. 3.00. Wódki słodkie, koniaki ruskie i zagraniczne różnych me a ... r.zao c - przez amun urowane s OROSZ • k Ot l ó .. . . h b l . 

• _. _ _ • _.....ł. mare. rzyma em r WUlez WillO z gron wmuye a so utUle 
WIeczorem: POJawlen.e Slię ktim .... ty Ha~ieya WM WIeżą. HelenowskI). be~ alk~holu .. Ktob~ zechcial.wina bez alk,?holu. proszoI}Y jest 
_ . Na zakończenie: o ządarue t~kIego wm~, gdyz na skla~zle posIada~ 1 wiele 

_ ~ 4- - -"'" gatunków mnych WID. Kto chce mIeć zdrowy zolądek, 
~O~ft,=r ~ ~ .,.-~~ .. ~ce powinien pić wino M 7 czerwone slodkie, nadzwyczaj przy-

połączony z ogniami sztacznemL ~jmne w smaku, które. bylo. stosowane przy kuracli ch?r6b 
. ••• _ zolądkowych w lazarecIe w CIągU 1909 roku z nadzwyczaj po-

........ Pooh6d strazaków z pochodniami - z udZiałem pUbliczności .......... myślnemi rezultata.mi. Dobroć wina tego jest zaświadczonf\ 
• .... zabawa taneczna. Karczma "Pod Strażakiem". przez starszego lekarza Ni 69 i pieczęci~ rZf\dową. ===_ Pocz~tek zabawy O godzinie 3 .. eJ po południa. - Wstc;p 50 kop., dzieci 2S kop. Oliwa. do lampek i splawki mego wy~aJazku palą się 

we wszystkIch domach. 1 lunt 20 kop., knotkI darmo. Oliwę 
• • • • • • • • • • •• Kon:traJnarki ~y(ln. ~aD.e :nie ~,dq. •••••• 25$4-3-3 również można nabywać wskladach: Konstantynowska 13 
• Pazie niepogody, zabawa odłożona będzie na niedZiel,!. dnia 24-00 lipca r. b. Franciszkańska 60, Piotrkowska 291, Mikolajewska 89, K8,tna 

................. ii .............. 52, Długa 93 i Łowicka 9. 328 

•. T.A HT.AK P.A R O W Y = V-te tó~lkie rO~afly!łWO Poiyukowo-Olluednoł[iowe 
. • P.otrko ....... 37. 

fllład drzltwa beblaroloa fabryka 'krzyn' I· Do~adlnk debowy[h • Przyjmllje , c.zlonk6w. Udziela po~yczek. Przyi~ll;e wkłady 

E 
11ft." " II li U • oszczędnoscJowe od 1 rubla. Placl do 6% rOCZnIe. Wszyst-

, • .•. ., • kie operacye zwolnione od stempla. ADOLF WAGNER I S-ka w ~o~~, ~~c~ R,:.kł:~:ka Biuro ot~~rte od 1~ do 2·ej co~ziennie, a w Poniedziałki 't I poleca. wszelkie materyaly budowlane i stol~rSk~~, skrzy~ie for- Si CzwartkI l Soboty l od 5 do 7-eJ po pol. 540-46 

nirowe i z desek, posa.dzkę dębową z układaniem i bez. Wyko- O S I N Y LETN I E 
nywa roboty C"llarsko·budowlane. 1782 M I ESZKA N I A 

t .... [eny umiarkowane. naty[nm!aJlowa ob~łnga, ~umieDna dOltawa. .... i 
............... M •••••••••••••••• 

Niniejszem mamy honor zawiadomi ć, że skład papieru i materyal6 w piśmiennych 
dawniej NOWACIU i SERLACH - przejęliśmy 

i polecamy; 

Dla kanłoror w i fabryk obfity ~kła.d wszelkich materyalów piśmiennych 
• lltenllylu blurowych.============== 

Dla '
" nżynl·erów i techn,"ków papiery rysunkow.e mil , me~rolVe,. kalki i wysokie

go gatunku kalin zagramczne Jasne, farby do 
kreślenia i lawowania, pendzle i t. d. 

Dla potrzeb szk ,-.r nych zeszyty, ~tramenty, pióra, tusze, linie obsadki i dary 
, .... 1 freblowsl(Je. =-=-============= 

POLECAMY ROWNIEz.: wszyst lde gatunki papieru, bilety wizytowe i t. d. Materyały 
do wyplatatnia kapeluszy, koszyków i t. d. 

Wykonywamy ws! elkie roboty drukarskie, litograficzne i introligatorskie. 

przy staoyi Główno kolei kaliskIej.? całodzlennem uLrzymanlem 
PLACE POD LETNIE MIESZKA_lA 

do sprzedania. 2070-5-5 

A. O. Tescbichi Si! 
Skład węgla 

Łódź, Widzewska M.62. 
Telofonu .Ni 240. 22&U9 

ci:sPETERSILGE i M • . SCHMOLKE" , Poszukiwany wspólnik 
do przedsiębiorstwa sportowego, z ka.pitałem rb. 5,000. 

93. Hi C~ PiotrkowliM;~ 93. Oferty: .. Rozwój- pod ~'. L. 2572-3-2 
__ Prosimy o dollladne zapamiętanie naszej firmy i adresu ..... 2596-3 .2 ---------------==--------1 

.-
Redaktor olipl)wiedzialny St. Ł-ąpiństli. W tloczni "ROZWOjU", Przej&Zd ]i 8. WJda.lfca W. Czaj_._ki. 
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