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wszystkich etron, nawet od naszych najbhższych lupy. Nie dać s i ę ruszyć, stać murem, bo przyj-
w nas biją· I dzie odrodzenie - widzę je - jest ono blisko . 

Rocznica Grun waldu, wspomnienie zwycięstwal l Dr.Aronson 
Akuezerya i choroby kobiece. 

Wspominajmy te wielkie, piękne kart! naszych ! Odsłj)Di~oie pomnika Władysława Jaglałły. 
dziejów, bo one są znakiem. żeśmy byli. Gdyby l Po skończonem nabożeństwie wszystkie de-
nie Grunwald, kto wie, c~y Kraków byłby dziś putacyo, biorące w niem udział, ruszyly na plac 

Pa ai Meyera .Ni 1 polskim. I Matejki, gdzie zajęły miejsce na trybunach oto-
S • !! ' . I Zwycięstwo gronwaldzlde okryło sławą. pola i czonyell. mtodzieżą akademicką, oddziałami "Soko. 

Mieszka obecnie: 

(róg Piotrkowskiej). 2580-6 , ków, ale pl'zedewszyst~iem pr~ y czynilo się do te · I rów i włościan, pelniącemi straż obywate13ką. 
" __ ,_!!!!!!!!!!!I!.JI!!_.I!!!!_W!!!'!!I!! __ ... S_ !!!!! __ !!!!!!!!_!I!!I!!IIIUlll.1Jil!!ll •• __ C . __ ~S&&::& I go, że polacy utrwaliU byt l staof2li jakby wal I Około godziny II-ej przed południem oary 

wobeo napory krzyżackiej. ! plac Matejki wypełniały tlumy publiczności, po , 

Pbcho' d trrunwaldzkla • I ZaznaCiam; te już wtedy. po bitwie pod Gruu- ~ śród której zjawiło się kilkaset deputacyi, z tych 
G waldem, nazywano Krzyżaków prusakami. Pru· I wiele z wieucami z calej Polski, reprezentacye pol-
_:_ sakami nazywa ich mistrz Jnn. l ski e , autonomiczne i parlamentarne, deputa~ya 

Wspomnienie Grunwaldu Li) znak, że jaste- l węgrow z ~-rom Jerzym Nagym na częle w plę-
.OW& ta, błJkllpa Bandur kiego. I śmy, wspomnienie tQ od~z.u n aja .v8zędzie, w co.- f kuy-eh strOjach narodowych, depntacye wszyst -

, . .. ' lym krajIl. • kich narodów slowiańskich z wyjl!tkiem rusInów; 
Lat temu 500, w te~ so.mem sWI~.tem mIeJ . I Prze kilkudziesięciu laty obcho1zono w Kra- ! deputacye SOkolów, straż y ogniowych, wlościan, 

sc~,. Jan z Kluczborga,. [D1str~ Al{ademu ln'a~o,~ . ! kowiEl, również uroczyście, rocznicę zwycięstwa ! mlouzie ży i t. ~', Wszystk.ie nlic~, sąSiadujące 
sIm), rozp?~ząl kazame dZl~kcz!nne po bItwie j pod Wiedniem. Ale o tern nie wiedziano w kra- l z placem MatElJkl, wypelmly tyslącz lle rzesze 
gr~nwaldzkleJ w roku !41.0. wlellJląc m~stwo P?l- ju, po miasteczkach i wsiacb. : uczestnikó w. 
skle, zwłaązcza króla ..ragleUy_ Przed kIlku dDla- C J d b l t d " d' k t h I Porządek utl'zymywala na ulicach straż oby-
mi wpadIo mi w ręce to kazanie, 1{t6re nie bylo I d ... zy u h r t ~ Y uS,!Ja O~l?n~ Q ar nc l watelska i almdemicka która. rozciągneta kilka 
jeszcze drukowane. Mistrz Jan stanaI tu i wiel- I zJeJOTw naszyc., {ore z~adc. p~wlUlell., ,~ kOl'donów wzdluż ulic' -
b· 'l k ó1 J . l . ' d' l eraz mozemy pOWIe Zlec na swoJa pOCle- \ . '. . 

l. r a agl~ !ęi nazywa,l.ąc, go Je n~m z na - l che, że urocz stość dzisie isza zatocz Ja ogromne Przed godz!ną 12 :v polu~n!? odezwała SIę 
wIę~szycb krolo:v ohrze~elJans.twa. Ml$t~z Jan llręgi, dziś y wszystlde I stany, ml~dzi i starzy I od" stro~y , pommka JagleUy plesn "Boga Rodzi
w,l~~~yl ,'!szys~l{je, prZ)'ID:!Oty, Jego dobroc, spra- ! wczytują sili w te piękne I<arty naszych dziejów. • co , odsplewana prz,ez cbór Towa.r~y~tw.a muzycz 
Wje IW.OSC I mllośc pok~ju.. . . ' ! Jak Grunwald byr początkiem uświadomienia l ne?o pod batutą ~y~ ektora NowowJeJsklego. ,Gdy 

ti.slłowal. on wszellne~l sposobami zachowac l sily narodowej, tak wspomnienie Grunwaldu jest i uClchl~ tony p~esIll! nagrodzone. ?klaskaml, ,na 
spo~óJ. ChCI~l,. a.by ws~ys~y" co Chrys~usa wy· : poczatkiem uświadomienia ludu i robotnika. i trybUnIe, ustawJoneJ prz~d pomlllklem, ,z,aslolllę-
znają, pogodZIlI Się j me zy11 z sobą .lak wro y l . , ., , " l tym płótnem, stanąl, powItany oklaskamI I okrzy-
gowie. Tak pos~ępowal duchem ohrześcijańskim . Bye -:- ,al.bo .me b.;c :- ta.k mogą mOWIe tyI: i karnI ~Nieoh żyje" i »Eljen", marszalek kraju 
owiany król JagleUo. I ko zla~a.lll l z[OZ~a,l:u e~l, bez B~ga ~ ser~u l l Stanisław hr, Badt3ni w uroczystym stroJu naro-

Gdy nie mógł pokoju utrzyma.ć, gdy nie mógł I be~ nadZiel., O~rzescIJan.lll tych, slow III e w~:'lZe- I dowym. 
rozpra.wie się w sposób lagodny z wrogami, gdy l ImIe. On, mUWl: byle.m Jf;stem I bę~ę· Jestesmy, I W chwili, gdy marszalek hr. Badeni skoń. 
widział, że tam wlaśei,!"ie o eo inne.go chodz~, O? I bo ":SpOI':lI~a.m~, bo Sl~ Dle '\VstY~ZlI~l tych kart, r ozyl,swoją, mowę, spadla zasłona okalająoa pom
wtedy podniósł chorągIew w ob rODle spraw18dh- bo SIę ~lZ) ~naJemy, Jako , s~adko:)lel, ey, do t!ch I nik l 'wśrod odglosu pobudki, odegranej przez 
wości \ . narodu; podnos'ząc tę chorągi.ew, sta.je się b~haterow l rycerzy. JeSt0smy, ho nl6tylko WS1JO- I miejsldch trębaczy i orkiestry, oczom zgromadzo
ból Jagiełło wielkim bohaterem, rycerzem Chry. mInamy, ale Sl~ uczymy z tych kart. . l nych tysięcy osób przedstawi! się wspaniały wi-
stusowym.. Uczy~y Sl(~,: ,co bylo przyc~yną GrunwaldU, ! dok zwycięzcy z pod Grunwaldu. 

Nie byl to rycerz k;rWlOierczy. ale szlache- co bylo naJwaz~IeJszyll1 eZj'nllllnem/ , kLÓl·Y. zade- l· Widok pomnika wywolal pośród tysiacznyoh 
tny. miłująoy pokój bohater. Oto te stowa prze- ! cydowal o zw~clęstWJe. To by.la oflaF~ Jet111e~o ! rzesz ogromny entuzyazm, odezwała się· burza 
piękne wypowiedział przed 500 laty mistrz Jan l serca, ~o naJWiększa: ~<ró l owa, Ja~{a zasla~ala kI~ ' : oklaskó~v, której echo pochwycily zgromadzone 
z Kluczborga. l dykolwlek na trome, Gdyby me Jadwl~~a, n~e : tv Uli C1 Ch sąsiednich, pO;la kordonami straży oby-

• 1?Z.i8. sk~piliśmy się. tu, aby. roz~aiy6, Jak . byłoby . Gl'uuwald~: , Ona. sprz~gl,a Pols,k~ ,z LI : watelskiej stojąc e, tll1my i łącząc się ze ' stoją
,wleJlnego dZlela oolwnah polacy l JagleUo przez i t~ą w Jed,ną całosc. Kazda, cnoe!Jy naJmm6Jsza i cymi pod pomnikiem w manifestacyi, daly ogól
bitwę pod Gron.waldem., ." I ofiara, d~z? znaczy., . l ny ~yraz radości i zapalu, jaki ogarnął w tej 

Radb~m mleĆ wymowę s\v. Ambl'ozego l Sw. ~ , Wyl1lluem zwyclęstwa bylo zespolenIe wszys~- ChWIli tłumy, 
Augu~tyna, abym stawi! rycerzy pols~ic~, tryumf l ~Ich lnl, ~o,tąd, rozstrz~lonych - to pol.ączeme l , Gdy umilkły oklaski, na trybunę wstąpił 
pO'lskl i wielldego krola. Tak pOWiedZIał przed l SIę Pol~ln l. LItwy do Jednego celu dązących. wsróJ. niemillrnących oklasków i ol<rzyków .Niech 
600 laty mistrz Jan. l Kraków l W,llno. - to hasI0 ztą~zonych ~aro- żyje" 'tV różnych j ęzyk ach wznoszonych fundator 

Rodacyl A co ja mam dziś powiedzieć, kle- ; d6w do wsp~lneJ, pracy, do ",Vspoln~go bOJuł a pomnika Ignacy Paderewski. 
dym stanął tu w tern świętem miejscu. I potem do zbieraUla owoców tej walkI, Kilka minut trwającą burzliwą owacyę za· 

Widzę tu, calą Polskę, I{tó~a zbie~la się. J O~lara - , to pierwszy czynnik, z~edlloczen,ie . I liOń~z y l cl~ór T?,,:arzystwa muzycznego odśpie-
aby zacterpuąc sil do dalszego żyoJa. Co .Ja mam I wszystkich do ]eJ.nego celu -- to drugI, wreszcie 1 wafllem "NIech zYJe namI" , 
Wam, rodacy najmilsi, powiedzieć? Łatwiej byl0 l zgoda i jednoś6- to trzeci czynnik, kt4re bezwa- I Po przemowie Ignacego p.tderewsldego za
mówić mistrzowi Janowi, bo byli iu wtedy ryce· I runkowo muszą tyć wypelnione. ! braI glos prezydent d t'. Leo. Następnie chór w 
rze, rajcowIe, mieszczaństwo i król. Łatwo mu Ks. biskup Bandurski zakończ~ł swoje ka- I towarzystwie orldestry odśp iewał "Jeszcze Pol
było może, bo mówił o tryumfie, a dziś po 500 zauie nas tępującemi słowy: l ska nie zgiuęla". poczem publiczność odśpiewała 
latach trudno to samo powtarzać. l Gdy J agieUo ujrzal w czasie walki grun- i "Boże coś Polskę". 

Widzę tu dziatwę Polski z pod trzech zabo- ~ waldzkiej, jak jedua z chorągwi polskich chwie- i N iesp o dziank ą hyly mowy poslów rosyjskich . 
rów, skupioną, wsłuchaną w słowa pieśni dawnej \ je sif2 i pada. zawolal: Stać murem, nie dac się l Przywitany hucznemi oklaskami przemówił 
tBoga Rodzico' i mówię w chwili rozpaczy, nie- ~, ruszyć. To Ilaslo nasze. Stać .murem; nie dać ~ po polsku prof. Pogodiu, zaznaczając. że zawsze 
szczęścia, W chwili upadku i gromów, które ze się ruszyć z ziemi wiary, l'ehgii, mowy i z cha- by: szczerym przyjaoielem polaków, których dziel-
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noś6 narodową podziwia. Wyraża nadzieję. że za ~ moc z każdym rokiem potęŻ1lieJe, wi~c pewni zwy-, dow'jch: strzegąc ich i broniąc lącznie i zgodnie 
500 lat naród polski bEldzie nietylko tak silny : c ięs\wa patl'~ymy z owchą w pt'zyczłQŚC i niezłomy ramię przy ramielliu, do upadłego, ja.k bronili 
jak dzisiaj, aLe także wolny i szc!:ęśliwy. Zakoń: . D~ wiarą w odrodzenie naroda. ! ongi nasi wielcy przodkowie na polach Grunwal· 
czyI stawami: ~Niech żyje DR.ród polskil" ł Oddałeś mistrzu drogi dzielo wielkie geniu~ dn za przewoderu blogoslawionej iście pamięei 

Rodiczew przemówił po rosyjsku: Jedna jest ; sza polskiego pod opiekę miastu naszemu.-Prze- króla Wladyslawa Jagiellyl 
tylko - powiedzial - sprawiedliwość dla naro· pelnieni wdzięcznością za. Twą ofiarność, za Twój Twórcą pomnilca jest artysta· rzeźbiarz An-
du polsldego i rosy jakiego równa. W imię tej : dar, odźwjerciadlający głębię Twych uczuć pa- toni Whvulski. 
sprawiedliwości i w imię prawa, życzę narodo~ ; tryotycznychl uważać się będziemy po wieki za Techniczną pracę okolo ustawienia pomnika 
wi polskiemu wolności i swobody. Niech żyje ? stróżów tego pamiątkowego dziela. Obok imion prowadził dr. Jan Zubrzycki, aruhitekt cywilny. 
Polska! I wielkich mistrzów sztuki polskiej, któr~y tu żyli Alitu poświ~cenia kamienia węgielnego do-

Słowom tym towarzyszyły burzliwe oklaski, i działali dla Ojczyzny, imię Twoje i twórcy pom- I konał X. Juliusz Drohojowski, kllnonik honoro
przyczem zabrał glos posel rosyjski Stachowicz. nika grunwaldzkiego, będą świeciły jasnym blas-, wy kapituly wileńskiej. Jako świadkowie klad~ 
przepraszając, ~e mówi po rosyjsim. Kochalem i kiem w dziejach l\Ultury tego miasta, a tern 511.- swe podpisy: Fundator Ignacy Paderewsld i je
zawsze Polskę - rzekI - i życzę jej wolności. l mem w dziejach narodu polskiego. go małżonka Helena z baronów Rozenów, Anto-

Wiwat naród polski"l" ,I Naród, który wydaje taldch synów, ,powię- ni Wiwulski, dr. Juliusz Leo, prezydeut miasta 
D Gdy zamilkły burzliwe oJdaski, wysiedl na i dziać może w dniu pa.miątkowym obchodu przyj a- Krakowa. dr. Jan Sas Zubrzyclti, architekt cy
trybunę posel węg}erski Nagy i w dtuższem prze- i ciołom swym i. wrogom: dumny j.estem. z chwały wilnr, Tadeusz J~ntys, ~elnomocnik fundatora, 
mówieniu zapewml p~laków o sympatyach wę- j l)rzoclk.Ówr .1(tor~y nie krzy,!"dzą: l krwYi ludz.ką, dl'. St.efall !entys l dr. ~lktor ~zermak, pr?fe
grów dla narodu poJslnego. , lecz mlloscl~ panstwo polsIne budowali, ale row- sorOWle UUlwersytetu Jl,l.glellońsklego, X Juhusz 

nież dumny jestelll ze sypów moich teraźniejszych, hr. Drohojowilki". 
Iłowa prezydenta m. Krakowa, dr. Leo. bo nie stracili ducha, lecz jęli się na nowo cięż-
Mam w imieniu miasta. Krak owa. objąć pia- j ~i~j p~'a~y nad zbudowa.n~em nowego, daj Bo~e, 

czę nad pomnikiem chwal y narodowej - dzielem I sWletnleJszego, gmachu Ojczyzny! 
• genialnego artys ty -:- darem wielkiego patryo.ty, I Przemówl6nie Ignaoego }laderewskiogo. 

Z dzielnic polskich . 
drogiego naszego mIstrza, Ignacego Paderew:lkle- I 
go. W chwili takiego nasLroJu słów dobrać tru- Dzielo na które patrzymy, nie powstało Z KRAKOWA. Ze Zwiazlcn Polskiohnie-
dno, by wyrazić szczerze i prawdziwie to, ozem z nienawiśc i . Zl'odzi1a je miłość głęboka Ojczy ,. wiast kato!iekich .otrzymujemy· następlljąc~oua-
serco i dusza. przepelniona. f :zny nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiej- zwę: . 

Tocz)'!y się u nas dość "'ywe, jak zwykle, I szej niemocy, lecz i W jej jasnej, silnej przysz- "Dnia 17 bm. przypada 511 rocznica . śmier-
spory, w jaki sposób obchodzić mamy najgodniej I lości. ,Zl'odzlfa je m!to.ść i wdzil}e~ność dla tych ci tej którei imię wiąże się uajściślej z tryumfem 
pamią.tkę wielk!ego zwycię stw~. Rzecz tę !lwa- i plzodlrow naqzych! co me po lup, me p~ zdobycz 1l01$k\ pod ~runlValdem, maHonki Jagielly. kr6-
żalem za rozstrzvgnięt!J! z chwIlą, gdy przed 1'0- l szlI na poje wallu, ale w obronIe dobrej, slusz· lowej Jadwigi, Zapomnieć o niej w tych dniach 
kielll zjawil si~· u mnie Paderewski i prosil o I nej Spl'll.~y zwyci~sl{je~o dobyli oręia hordu dla sprawców wie1ko i' omnego zWycię!ltwa, 
grunt pod budowę wspan.iarego pomni~a. Roz- I rrwot'~a pomUl!Ca. l ws~yscy, co ~u przy byłoby niewdzięcznością niesprawiedliwoscią. Od-
.strzygnięcia dokonały dWie du sze wlelluch art y ; , praqr. bylI IjQm?C~l, slda?3.Ją. hold te? dZłękczyn- czuly to panie lwowskie i zawilJ,zawszy komi. 
st6w polskich. Odczuły one potrzebę, by dac ' ny sWlętej pl'aoJcow pamIęCI; skIndają go na. or· tet pod przewodnictwem ks. Adamowej Sapieży. 
światu twór ducha polskiego, obleczonv w naj- i tarzu Ojczyzny jako votum pobożne, btagajllc te l u . l' . t bl· . 1'1 ' 

J ' k I d l d· kó' B ! ny, ( uczczemu za, ug SWlą o IweJ '.ro owel 
piękniejszą formę dziela sztuki polskiej. Dzieło i w'yso. · i~, świ at une UC ly, .0 ' wie. w. J~Ż z. Q- I obchodz · dzień 17 lipca uroczystą mszą św. By-
miało być aktem hołdu wspó1~zesnego geniuszu i glem zl:i!.c ~ on.e, . b! wszystkIe dZ iecI tej Z18m1 na· ; loby sm'utnem dla kra\i"owskich kobiet świadec. 
polskiego dla slawnej przesztosci naszej, mialo , tchnęly mltosCHl- l.zgodą, by ~ozs.z erzyły :erca : twem, gdyby się ' dały IV Wtlzięczności dla Jadwi
być zarazem czynem patt'yotyczlaym przez aWf} • lla~z.e, by wyprosIły dl a ~as .1 w,l~ry. moc l na · f gi uprzedzić i przewyższyć. \Vs~3.k Olia tu na 

, treść i. uc~u~ie, jakie z nieg'? bjj.e na !{aźdego ~ d,Z1C1 J ogod.ę" rvzwu?ę, c'eq~lIW~Sll. I tę, dobrą I Wawelu spoczywa, stąd kraj caty swoj'1 serdecz-
n.ajoboJ.ętme]szego yrzech?dllla, lmał~ ~yc wr6s~ · , l\ olę, bez ~tor?J, me mu anI CIlot clchylh, am I n1 i mą~rą oueimowata opjek~. W poczuciu te, 
cle splzowem, a Wl~C xaaJLrwalszem BWladectwem stawnych cZy~O\L " . . I go obowJ[\z/(u polski Zwiazek Niewiast katollC
i stwierdzenieml że w DSl'odzie. nietyl~w nic n.ie I 7 ~,e.cl1 ,'; · IęC ~{a~ó~~ w OS iJ ~lO. naJwyzszo,go ! kich zajął się urządzeuien; nabOŻel13twie w kate
zam,arlo od CZ~Sll grull:vald7:lueg.o bOJU,. ale, . ze : wS " y~t l(~C~ z , el~1 r~~~:>l{.ltlt d~st?Jrllk~, tę ofnJrę l drze, na Wawelu, w wigilię jej roc:m\cy, t. j. dnia 
narod ten Chwllowo rozbIty, rozproszony .1 pO~le- . scrcpuaszJ.ch Il\J.OSCI IV 1eb[lrzkJJ~ [t' r~)elIYl' . L ' , 1 16 11l)Cll., w souoti2 , o godZ inie 10 \ ma nadZieję, 
~ięrany, c~uje się Jednl ID, • bo, jednym J~st J e~o . 1 . r l'agilH) ~y gO l" 1CO?" y az '.~ .[ o a c l, .. llWln ! że przybyli z róż~Jch .stroll lu'aju ł'Clllacy, 
~ęzyk przepJękny, Jedną Jego l:ult~ra WIekow~, h(l:dy, z da v, nych, ~l,., clu l C OJ (;,·Y z ~!, C/.y ,z za l a zwlancza wszystkIe kobleLy polsllie tLI ohocne, 
Je~n~,tradycya! J~dnym obyc~aJ" J .edną ,"! reszcl8 . Ocean,u,. sP.o~, ~d a~I .. it~ ~en l:oonuJc F1I,W l:a.'~nal( ł otoczą trumnie pry tę ślVilllobUwej królowej ~ 
mIloso ~orąca l niewygasła z l e l~l l:JCZy~t()J. . ' wsp6I.l el Pl~.J S z t O::;Cl ,;s\Vlat.lec~~~ o .wspollleJ c.h,w~- • ze prz (' po~n i ollej ~ielbici~ l l\mi !adwigt lmtedl'Y 

A Jednocześnie rozstl'zygn lqcta tej kwe3tYl
1 

t ly, Z !1!>.0\\l~(.Z lopszylJh czaso.v, Jflko na cZ . l: :;; tl'ę l wawelf.k :eJ poplyme pot~lalY cha t" i{0rącyolJ. mo
tak palącej i tak drażniącej, doIconala zgodna 1). ~ wlasu~ ", WJlIrą Blb eJ duszy.. . . . e ułów do Nieba, o blogosfawieust .\, o dlA. ta.k upar
pinia tych dzielnic naszej wielkiej Oj czyzny, gdzie 1 t. ras\aTeJ. ~koc h.uneJ. stolICY naSZ l:'J oddttJ omy I gnione i sll ra IV y jej klwouizac yi. Naj przew, ks. hi-
wolnO w ciasnym lub szerokim zakresiB praco- ' to d7. Jelo W Ł), w.ladn..ll lB wIOczyste. skup Bandurski ra~zyr się poJjąG odprawionia te-
wać nad podniesieniem oświl1. ty narodowej. Padto . D? prll'S 'łile t tHl) Rady stotecznego Grodu, d~ do naboieństwa". 
z Krakowa pierw!lze hasIo, l{tóremu nikt sprze- ; Jej d1.1 () !lle~O z:slnz?uego I'r{)zyde ~ta., ~or.ą~ą l - AbczyilSki, wicecenzor Zwią.zh Nilr. Pol. 
ciwić się nie śmiał - bo bylo roztropne, pa- 1 uSlln/j. ~.a~() ",l m . .l .prosbę, l ~! na,d ~!~ po,n~l}\l:m t z P,ttsburga, w Ameryce, pl'zybyiy do Krakowa 
tryotyczne i dostosowane do obecnego nastroju i zeclJc lc,l zy czlnvą I trosl(lnvą lO 7.Clą",UąĆ opIekę· na. uroczystosci Grtlllwaldzkie, zrożyl w Towa-
zbiorowej duszy polskiej. Haslem tym - Jak po- ł rzystwie szkoly Ludowej zebranie wśród rodal{ów 
wiada odezwa. wielkopolska) to obowiązek uświę ' j' Akt fnlldaoyjDJ pomnika. ameryl(ańskich 600 kor. na śdl:Oły polskie, . ze 
(lania wielkiej rocznicy grunwaldzJciej c2<yne.m od- i W dniu 22 kwietnia f. b. odbyło się za10· specyn.Jnem prze~nacze[}iem na z1l,chodnich kre-
powiednim naszym czasom, potrzebom, uczuciom. l żenie kal!lienia węg , elnego pod pomnik JagieUy sa~b, P. Ahczyński zapowiedział dalsze ofiary 

.A czynem tym nie moglo być nic innego, i pośw ięcenie pomnika. W dniu lym ·w'murowa· W imIeniu kolonii polskiej, którą reprezentuje. 
jak wielka jednorazQwa ofiara całego spol:ęczeń- no też w kamień węgielny akt fundacyjny, któ~ Słowieńcy złożyli u stóp pomnika Mickie\vi-
stwa na. rzecz ofiary naredowęj. Temu zawdzię- rego treść jest następująca: oza wieniec z trójbarwnerui wiltęgami słowień· 
cza powstanie fundusz oświatowy, zwią4any na- ftDzialo się w mieście Krakowie dnia 22-go skiemi i napisem: "Lublana MicJdelYiC40wi". 
zawsze ze wspomnieniem roku grunwaldzldego. kwietnia roku Tysią.cznego dziewięćsetnego dzie- Podczas uroczystości oJstonięeia pOinnika 

I postąpiliśmy tak, jak uClucie i rozum nasz I siątego. Tego dnia o godzinie lO-ej rano polo- J~gieUy zr?Ż~1i Slowieńcy srebrny wieniec w kszta[· 
nakaZUją. OdnieślUimy w roku grunwaldzkim wiei- i żono lcam ; eń węgielny pod pOillnik króla polskie- C16 galązln lIpoweJ. 
kie moralne nad sobą zwycięstwo. Uniknęliśmy II go Wladyslawa Jagieny na tym tu placu, zwa· - W sobotę o godz 9 wieczorem Towarzy-
dwóch niebezpieczeństw równie szkodliwych. ja.k nym ~placem Matejki". stwo strzeleckie przy ul. Lubicz wydato bankiet 
groźnych, a. tak często niestety w naszych warun- Pomnik ten stawia własnym kosztem Ignacy dla gości z Galicyi, Królestwa, krajów slo wiań-
kach bytu narodowego się powtarzających, albo l Paderewski, ofiarowywując go mia.stu Krakowowi • slcich i zagranicy. 
wplywających z na.tury naszego obecnego poloże- w pięćsetną rocznicę zwycięstwa, odniesionego Bankiet mial charakter polityczny, o nastro;. 
nia. Nie daliśmy posłuchu glosom, które W wial- przez wojska ,Polsko~litewskie nad Krzyżaka.mi ju wysoce podnioslym. ' 
kiem święcie nie widziały nic innego, jak sposob. pod Gru!.l.waldem dnia 15 lipca 1410 roku-więc Przemawiali pp. Staniszewski, poseł m. Kra
ność dania folgi swym uczuciom nienawiści do po - ,I stawia go: "praojcom na chwalę, braciom na kowa do parlamentu austryackiego, Ignacy Pade-
tężnego wroga, który sam oglosił się spadkobier- otuchę!" rewski, Noussane dziennikarz francuzki, Korwin-
cą krzyźackiej idei i bezprawia. I Zwycięstwo grunwaldzkie było słusznym od· Milewsld czfonek rosyjskiej Rady pań;twa., Par-

Nie poszliśmy również za ludźmi, którzy w prze- ; wetem za dwuwieko we blisko przeniewierstwa i czewski; posel kaliski do Dumy państwowej hr. 
sadnej obawie pr~eu l(a~de~ ~orę~sze~ srowem, ~ ! grabie.że, . spe1'n~ane na ludac~ słowiańskich i li- B~ta?lia p~sel do parlame~tu austryaclciego, Le
wezbranem uczucIem l;apomlnaH, ze .Jawna częsc : tewsklCh l polozylo na dlngle lata tamę natar- wlckl, pubh~Y:5ta. wreszcIe Rodiczew. posel m. 
dla czynów cbwary narodowej jest wielkim mo- , czywemu naporowi żywiołu gel'mańskiego na. od- Petersburga do Dumy, którego mowa wywolała 
ralnym czynnikiem w życiu zbiorowem potomków, ! wieczne siAdziby tychże ludów, a .,;wlaszcza na entyzuazm i pokryta. zostala burzą długo niemi!-
nieodzowną podporą i pociechą w dniach smutku I ziemie polskie. knących oklasków. 
i upadku. I Oby ten pomnik budził bezprzestannie wspo- I - Prezydent miasta dl'. Leo otrzymal list 

A wię<J stwierdziliśmy, że jesteśmy silni, bo ; mnienia owych wielkich tndycyj dziejowych, któ- I z Paryża od Henryka Sienkiewicz&., List brzmi 
jesteśmy zgodni co do zasadniczych kierunków na- rym naród polski winien nadewszysko pozostać I .iak następuje: .Nie mogę przybyć na uro(lzystoś~ 
azej pracy narodowej. Wobec wrogów, którzy nas wiernym, jeżeli ma byt swój zachować i POJe p- \ ci gl'uawahlzkie, z powodu pogorszonego stanu 
otaczają, rozporządzamy jedynie moralną bronią, \ szyć i oby wznawiał we wszystkioh polakach zdrowia. Sercem jestem z braćmi. Obchody da
ale broni tej umiemy coraz lepiej uźywać, a że świadomość, że mogą chybić tego celu, jeśli nie wnych zwycięstw wydadzą owoce, gdy nie są 
broń 'a. l,tóra nigdy nie rdzewieje, której !lila i wytrwają przy 'swych zadania oh i ideałach naro- ' s~ krzykiem che1pllwym, lecz boc!źeem do popra-
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wy dusz własnych, pracy, eaoty publicznej i oflar- ;" twem przypomina czlonlwm i członkiniom o jU.j' pomiw9 rosy,. zwozą· rolnicy pozostałe ód soboty 
ności. Łącz~ się ~ duszą polską, która w powa- ł trzejszem zebraniu, w ceb ulożenia programu przy- żyto. 
dze, godnej jej majestatu, e2ierpie z przes:dości l padającego lO-letniego jubileuszu Towarzystwa,. (x) Osobiste. Z dniem dzisiejszym p. Gaje
nadzieje przymości - i oto. jestem z wami, pod t orllz zapoznania ozlonków z bard·zo ważnemi spra- i' wicz, z p~wodu wyja.zdu na urlop, przestał pelnie 
te.ml samemI znakami Orla l Pogoni, które po- ; wami To~arzys~wa. " . " .. obowląz~n dyrektora, Towarzystwa Kredytowego 
Wlewały pod Grunwaldem-, I KOllleczu<\ jest obacnosc Jal~ największej h~z- I m. ŁodZI. Zastępowao go będzie główny buchal. 
i ZE LWOWA. Po nabożeństwie odprawio- by czlonków. Początek zebrama o godz. S wle- ł ter p. J. Jarzębowski. 
nem " katedrze łacińskiej w rocznicę Grunwal- czore~.. (h) Za sprzedał biletów loterll iydowali:iej 
du, odslonięto wmurowaną w :lcianę po lewej . (J) O~ezyt. Wczor~.! w 10k~Iu stowarzysse- i sędzia pokoju IX rewiru skazał Mordkę Kuczyń-
stronie od wejścIa tablicl} z cżarnego marmuru, n.la czeslnego "Jedn?ta w.yglosll odczyt o Hu- ł ski ego na 25 rb. kary lub 5 dni aresztu. 
obramowaną kamieniem trembowelskim z berha· j sle reda~tor z PragI czeskiej p. Adlof. . ł (h) Oszustwo. Przed kilku dniami żanda.rmt\-
mi Polski i Litwy pod koro,llą i odpowiednim na· I . Mowca po dokładnem seha:akteryz?waDl~ ryli. leolei łódzkiej na stacyi Łódź zatrzymała 
pisem. l wIelkle!S0 reformatora zaznaczył, ze Hus I wa.lk~ jl:ZIOWieka W średnim wieku który wpuści l do 

- W Narajowie odbyło się zgromadzenie f' ba~!ckle w C~ech~ch - to Gruu,,:ald cze~kl, I automatu w miejsce 10 Irop: felliga i nie mial 
l)od g.ołem niebem, nil. którem pos. K. Lewicki tu I tam rozbl~a s~ę na,,:ała. ~ermanska o wJel~ą przy sobie paszportu. Byl to M. Pinlms Sztern, 
~lożyl sprawozdanie z.sy~uaeyi politycznej .. Przy- ł mo~ ducha, l\:tora Jest WIelkIej spraw} sprzymle. ł którego w .minionl\ sobotę sędzia pokoju V rewi-
Jęto rezolucyę, ." ktorej wyrazono klubOWI rU$- rZe,llcem. . ru m. ŁodzI skazał na dwa tygodnie ares~tu za. 
kiemu i pos. Lewickiemu uznania i zażąda.no, aby I Na P?lach Grunwaldu .legIa nawala krz,yza- ! oszustwo i na 6 tygodni aresztu za nieposiadanie 
do przeprowadzenia procesu przeciw studentom! ck~ dot~U1ęta. karzącą ręlrą ryce.rza. P?lskleg?" i paszportu przy sobie. 
ruskim wydelegowano sąd pozagalicyjski. Wez- I zas w Czechach, husjtyzm ro~bud~ll ~w!adomosc, .. . 
'fan o wreszcie rząd, aby odwolal n'amiestnika' narodową ku czemu przyczymła. Sl~ biblIa, WYda-I . (b). Nadllzyeia wozniców. V! tyc~ dDla~h 
Bobrzyńsldegol a jego nast~pc!\ zamianował urz~· i, na przez Husa w języku czeskim. z cegielnI Jana Sztur~a w Dąbrowl~ gmIny Cho~-
dnika Niemca; przez co uporządkowanobr osta I (-) Rejentura. Rejentem w Łomży mianowa- lny, p.arobcy Sz~urma. Fryderyk Pus, Gu.staw PIJ, 
tecznie stosunki w administracyi krajowej. ny zostal p. Stanislaw Dllszyńsld dotychczasowy! Ma:c~n Renc 1 .Wlad.yslaw ':VegnerowlCZ, oraz 

. t D . "ł' • I" k' l WOZlllce prywatnI: RemhoId Klbler, Jan Glezmall, 
Z POZNANIA. Haktystyczny związek kre- reJtln w ZIaLos:yme, p.ow. wie lIDS Im: I Andrzej Niewiadomski i Gustaw Grynin, sprze-

sów Wschodnich urządził w Osterrode uroczysty I (b) .Dla strazy ogmowyoh OClhotDlClych za- I dawali cegłę potajemnie. 
obchód bitwy pod Tanenbergiem. Wysłano tele- I)OmpgIJednora~o\Ve wyd~r zarząd To.warzyst~a l Kwity odbIorców podrabiał woźnioa Renc. 
gram patryo$yozny do Betbma.na. HolW6ga, który . wza!e~n, ubez~lecze~. Kl'olestwR. Polskiego; mla- Między innemi sfalszowal On kwity na jmi~ od. ' 
odpowiedział, że Prusy nie mogą -wyrzec si~ na-\ nOWlCle ula. rzgowsklej 1l~ rubll na zakup . bla- biorcy cegly Chaima Sz()zupaka, mieszkańca Ło
rodowego zjednoczenia 1 llulturalnego podniesie· . szaDy~h. :Wlll~er o~az w~zów z~paso,,:ycu l dla Idzi. 
nia kresów Wsel~odni.chl. co może być oSi,ąguięte f ~US~!1:lsk\eJ ~ 4,0 rubh .na Jmpno sll(awkl przeno· I ' Sledztwo prowadzila straż ziemska powiatu 
tyl~o wtedy, j~śh dązenl& .rządu. w ~ym lnerunku sneJ I dwó~h beczek zelazn] ch. .. I ł.6dzkiego i sprawę skiero,wano do sędziego śled-
z~aJdą poparCIe u wszystklch nlemcow na wseho· . (h) Proz.ar. W nocy ~ soboty na Dledzle~ę oko- I czego S rewiru powiatu łodzkiego. 
dZle. lo go~z .. ? I pól nad uhcą Dlu~ą o~oro ulwy A~- Dotąd ujawniono dwóch nie legalnych odbior

nY, ,~~Ja~lllala krwawa laua; pullla Sl~ pl'zędzalma ców cegly: Tomasza Krawczyka w Łodzi, u 
KALKNDA.l\lYK U.ll1IlllłOWY. WJs.IClnego. ., . .•. którego znalezieno 10,000 cegieł Sztul'ma. i Bo-

IA""'SKIE D' i' U 11 J t ' Na alu'rn syrenami pospIeszyło plęO oddzla· gumila Wilcza z Nowych ChoJ'en który nabył od IMIONA. SŁOW A.\~ '. :& S II S "WG. U r o I ~ó t' h t· .. t . .. k ' W d i l t <I W s razy oc o lllCZe) l s raz mleJs a. woźlllbów Szturma okolo 7000 tejże cegly 
o ~~;::~nE. J 11 e r o (w lok. Mlkolajtlska nr 11) I. Kiedy stl'~Ż przybyła, stara już w plamieniach Wartość "skręuonej'" tym sposobem' oegly 

o godz. 8 wieczoró\m, łebranie Stow, spIewllcl:ogo "LIra". l srodkowa. 3-plę~rowa oficynil. " I wynosi kilkaset rubli. I 

KONCE&T. D z I ś I codzIennie (w o.grodzfe Grand- l Straz rOZWlll~~ akcyę nader ~nergIcznle. ~ a· Aresztowano Renco., jakó glównego kiero- ' 
Hotelu) koncert orkiesLry wlościańskiej Namyslowekiego. raz runął kawał sClany szczytowej, walą.c na Zle- wnika nadużyc. Wegnerowi~z zbiegł '" 
Początek II godz. 8 wieczorem. mię topornika II-go oddzialu, 27 -letniego Adolfa • 

F l h b h l f b k· u· l R (8.) Al'łlSzłowanJo. W el~gu doby ubiegłej w o· ' 
e tsc a, ue a tera z a ry l L&e1ll8 a. , zucono bręble III cyrkułil a.resztowano: 2 kobIety i 4 mężczyzn. ! 

się na pomoc i wydohyto Felticha z pod gruzów, Pi ć osób zatrzymano dla. utwierdzenia Ich oso'bietoścl 1 wrIl\DOl'l0ŚCI KOŚCIELNE. nieprzytomnego, z rozbitą głową. l polamauemi za kłócen ia spokoju publlcznego, a Szóstll-znausgo zlo-

k 
.. I b' nogami. dzieJa. Michała MielczBrka-za kradzież paczki przędzy 

(b) Do dOloru OS(He nego na. ze r.amu para.- Po udzieleniu rannemu pomocy, odwieziono ' z wozu, naleźl\cego do Chaskla BaumAnal zamleszka1:ego 
fian sw. Anny, wybrano pp. Józefa Melsnera, An· go do kliniki dora Tocbtermana. W której stwier- przy ul. Długiej nr. 123. . 
toniego Bartoszewskiego i Antoniego Sikorskiego. ! d t b d ' ' I ! (a) Sa-:n0bćjslwo. Wczora], o godz. 11 wleczo· 

ł 
zono s ~n ar zo gr?zny. . . . rem, pow l esll~ się ł7·1e tnill ŁUCja Kaspr~akowa, żona 

Strazacy Gampe l SosnOWSIn zdołalI w porę ! robotnika. Juz rag zamIerzala ona. IIdebrac Dobie życie 1 
usunąć się szczęśli wie na stronę. I' znana byka, Jako nałogowa pljacilka. 

Niebezpieczeństwo nie minęło jeszcze, kiedy (h) Kradzieże Onegdaj, niewlf.doml złoczyńcy, wy: 
okazała się potrzeba wydobycia dru D' iei ofiary z pod ' lemawszy drZWi do Sklepu spo.zywczego .Ryfkl Berl1nskleJ, 

. :> J • t skradli wyroby tytuniowe, harb ł\ tę, cukl6l t mydlo, WAr-
gruzów. Mur, waląc Się, przysypał dach sąsled- l tości okolo 100 rb oraz gotówką 18 rb. 

f niego domu drewnianego, połamał wiązanie da· I - (a) Ollegai/ z mieszkania SLanllawa Ol czaka, przy 
(x) Oddział warszawski izby handlowej ro- ; chu pod którym znajdowała się S3·letnia Ludwi- ul. PrzeJazd ~l'. 48, nleznan! śprawcy skradli różIle 

syjsko,angielsltiej w Petersburgu nadesłał Dam . kil. Raiska I rzeczy, pl'1;eW3Znle garderobę, wartości 200 rb. 
'b k" . ~:.. , . - Zamieszkałe) w hQtelu Hamburskim artystce je-

dwie broszury, z pros Ił o wzmian ~ w pismle. Po wlelklch WYSiłkach zdolano wydobyc nle-, dnego z tutelszych teatrzyków, p. SloblckleJ, 8krad~lono 
Tre'ć broszur jelit nast~pująca: ,.Statystyka, stosun- szczęśliwą, lecz, dzięki okoliczności" iż leżaIa ona 1000 rb. O t~ krAdzież jest podeJrzallY nieJaki C. AJira. 
Uw handlowych komór celnych Królestwa Pol- pod IIkrzyżowanemi belkami, nie odniosła więk- mowlcz. 
skiego z Angli~ --przez Henryka Radziszewskle- szych uszkodzeń. (h) Napad. O godz. 3 w nocy na przechodzących 
go wydawnictwo i nakład Zygm. Muśniekiego' f Odnieśli również obrażenia ciała mieszkańcv z rowerllml ulicą K(lnBtantynowsk~ trzech mlodzlen~ów, 

, • . k k b t d'l d kt' ł -. . • ,J okolo domu nr. li nap!lodll dwaj awanturnicy, ktorzy 
.Angha Ja. ? ryne z y u a .p.ro u OW gOlJPO' i domu. JIi 140 Nleb?rt, MlcllaI Galan~ I .S~lama LeJ- pobili Ich i polaQ1~lI Im rowary. Zn.willllłomlony o napa .. 
dars\w'" Wl~.Jiklego'-przęz Knukowa, w polskim i bp. AJzenberg, ktorym pomocy udZlelIlI felczerzy ł dzie II cyrltul, wydal pollcYę i 1Ib!ll\wanturlllków aresz-
przekładzia Zbigniewa Sapińskiego, wydawnictw~ ! straży. towa.r. 
i nakład odziału w Warszawie izby handlowej I Wobec walących się murów, straż by la zmu. (p) Pogo~owie ra~unkow. W ciągu ubl~glJeh 
rosyjsko-angielsklęj " Petersburgu. l SZO,llą ustl}pie z podwórza fabrycznego, wskutek dwócą dni. pOIll.1~dzJ lnneml wZJwllno do .uastępuJqąych 

Sld:ad główny obydwu bruszur znajduje się ~ czego ogień objąl oale zabudowania fabryczne, a WYPa.t1k~W. al ul Ił' 
w księgarni. E. Wende i S·ka (liiż i A. Turkuł) I s~raż ogl'ą.ni~zyla sw~ ~koyę do rato~ani~ sąsie~- SZIł tYlkog~;~~~uOBoOb:. aniu u eg Ił. prz-es dob~ wczoraJ" 
W WarszaWIe. Dlch budowli l budynkow na przeCiwnej stronie i - W bójce na noże przy ul. Głównej nr. 17 pomlf~. 

(_) DrobI., kredJt Według wiadomości z mi- ulicy. l dzy: Józefem Bartaczem, mularzem, .lat 25, Waclawem . ł Spalily SiA WiAC trzy oficyny i frontowy bu ! Zygotl\, robotnikiem, ll>t 25, Ludwlll:lem Przygod!lt, ro-
nist~ryum skarbu, uchw~lone przez ciała. prawo- , . 7: " • - ! botnikiem, lat 26. B/1rtacz odulós1: rauę biodra, Zygota-
dawc~e prawo o wyda.waD1u instytucyom drobnego • dynek. S.tlaty wynos~ą ol~olo 250,000 Ib. . , ranę prawaj rękI, Przy~oda-l'anę trzech palców prr.waj 
kredytu ze skarbowych kas oszczędnościowych po- Fabryka ~a ~pahla Sl\l przed c~te~e~a latf l 1 ręki. Wszyscy, po opatrzeniu przeł!: lekarza Pogotowia, 
życzek dlugoterminowych na. powiększenie kapi- wtedy w ploml~lllaoh zglnąl robo~nll( Jej, a lezą- pozostali w eyrknle. 
talów obrotowych, wejdzie w życie nie wcześniej, ce gruzy na ulIcy. z zawalonych SI~ murów tamo- * 
niż w r. 1911, ministeryum _skarbu bowiem musi waly parę t~gO~lll ruch lwlo~f_ " (a) Wilki w okoUey. Koloniści oraz letnioy, 
opracować dla komitetów gubernialnych do spra.w ~,tan Zdl.owla Feltscha, d.zls cokol1Vl~k Się po· ,I zamieszkali we wsiach Kraszew i Wiśniowa Góra 
drobnego l\redytll instrukcyę w tej mierze. Po- ~ra.wli, lecz Jest słaba nadZIeja utrzymanIa go przy I pod Łodzi/h twierdzą, że w lasach koluszkowskich 
żyGzki będą wydawane tylko takim Towarzystwoml ZyCIU. ul\azala. się para wilków. Wychodzą one na pola 
które uznane są za ins~ytucye z .ustalonym by- (-) Rfforma policyi. <Golos Moskwy, dono- i porywają g\lsi, kaczki itp. Trwa ~o podobno już 
tem-. si, ię projekt reformy polioyi, opracowywany obee- , od dwóch tygodni. 

(-) Z prasy. Wczoraj skonfiskowany został ~ie przez ~iniste~yum ,spraw ,:ewnę,tr~ny?l.l, zło ·, I >( (b) Plan zatwierdzony. P. Józef Koński) zgie-
Na 15 tygodnika <Trybuna>. l zony będZIe Dumie panstwoweJ na JeSlelll. i rzaniD, uzyskał zatwierdzenie planów na budowę 

- Tyg?dnik satyryczny ~Szczuteb, na m~cy t (b) Zniwa. W sobotę zajaśniala nareszcie f lcotlow~i. oraz komina pl'zy fabryce na ulicy Pią-
posta,llOWienla geuerał-gubernatol'~. warsz~w~kle- f' upragniouo. pogoda i zawrzala na polu praca na l tkowskJej w Zgierzu. 
go, skazany zostal w drodze admllllstracYJueJ na ; calej linii. Skoszone dawnięj żyto zwożono boz ~ (b) WypaSlek na tramwajach zmierskich. 
karę pieniężną w kwocie rb. 50, za numer ostat- wytchnienia od poludnia aż do późnej nocy, nad i Wczoraj, o g~dz. 10 wi eczorem, gdy pociąg, idl\cy w s\ro-
ni tego pisma. wieczorem bowiem znÓw niebo poluylo się ohmu- . nę Łodzi, znlllazl się n:a.al'zeClw uL Dolnej w Rndogosz-

. , . ..' N' . , czu, U3!{le> z wJlotu tej ulicy wY J eehała resorka I całym 
(x) ~. <Liry', Zarząd rzemlę,ślJllCzego Towa· r~ml l grOZIłO deszczem. a SZCZIiS(ll~. ocbl~d~lto pędem udel'zyla o burt wag0!lU motorowego. Na stopuiu 

rzystwa s'plewaczego «Lira:. za naszem po((e~ Sl~ tylko, lecz pogoda wytrlvala. DZ1S od sWltu, w&gonl1 stal drożnIk: tramwI'IJowy, d:.:iaslętlllk StaolB!aw 
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Berslak, lat 36, któremu kolo resorki obcięło u Jlogl dwa I ulioy Mikolajewskięj Nil 40 nale~y bezs,[Jornie do 
palce wraz I czubkiem butno Poszwankowanemu plGrw- , udatnych. 
olej pomocy udzielił felezer pobllzkl, p. ~loszko~ICI, I Publiczności zgromadziło się sporo. W oO'ro -

2) p. Tomasza. Sielcluckiego z Goleazyna i Sie· 
lctack na ra.dcę dyr~kcyi UOZQgóZowej (byr nim 
już przez cztery lata), 3) p_ Sta.nislawa Gierz1ń.~ 
Slkiago z Antonia na ~a:)tępcę radcy dyrekcYI 
szczegółowej i 4) p. De Thunll na. zastępc~ pre .. 
zesa przyszłych lVyborów. 

pDczem odwieziono go do domu. O wypadku straż z18m~. . . k 0. 

aka spisała protokół. I dne przygrywała orlnestra l-go pul u strzelcow, 
(a) • Pabianlcaoh aresztowano nielak" Furgal- l w sali orkiestra smyczkowa. 

Bk~. zl\mle8zkał~ przy ulicy Cerkiewnej Dr. 28, jako po- ~ Kolo dramatyczne Towal'zystwa wystawilo bar 
dejrzanl\ o nledozwolbno praktyki z kobietami brzaml8n~ ; dzo ładnie (Pieśń przerwan:p - E. Orzeszkowej. 
nellll. _ . ó f Wykonawców panią Leszczyńską, paunę Kolaską, 

(h) B6Jka. Onogdnl w RadogoS~ozłu w bójce J ze oraz pp Potarzyokiego WocaJewsldego i Ciesiel-
Sonlńskl uderzył Teodorl\ Hofmana m otklem w prawą . '. . . Prawa .zydów w samorządzie, 
nogę tak silnIe, Iż w dwóch mIejscach pękła koM gole- ski~go nagrodzono oklaskamI. Na forteplallle akom-
ulowa. O ujściu tem straż ziemska spisała protokół. panlOwala pani Szpotańska. k l 

. k' l l N l ł P t l" śpie _ Rządowy projekt samorządn miejs iego d.8. (a) Z.łoki noworodka płci żeus lej zua ez ono ł astępnie mono ogowa p. o arzyc n l Królestwa wspomina o żydach w kilku zaledwIe 
Da polach gm. Nowosolull. I wal kuplety p. Krasowski. 

(h) Utonli~cie. Na folwarku Bl'onlsln, gminy Wi - j Po wyczerpania popisó\v nastąpily tańce, któ- , artykulach: Krótlrie ta wZtlli~nki stres7<czaJą jed. 
skitu o, utonął. onegdaj w świeżo wykopane! I Ję8zcói I re prowadzili pp. Szpota.ński i Andrzejowski. Do ! nak w sobIe bardzo wymowllle dosadue ogr~n!. 
nleocembrow8neJ studni, pozostawiony bez opieki 2 I P l mazura stanęlo okolo 40 par. I czenia żydów, dopus7.czony~h do samorządu. mleJ~ 
roczni Brunon Szpaldel. Zebrani wysłali depeszę do Krakowa na ob- skiego w. Królestwie Polaklem z ogromneml res· 

chód grunwaldzki. \' trykoyaml. b d . l' t zv 
Art. 27 orzeka, iż wy orcy zle ą SIę na r l 

ZABAWY. - (f) Do Paradyzu, na zabawę Towarzystwa kurye: rOSyjską, żydowską i pozostałych wybor-
- opieki mul dziećmi, naplynęly tlumy publiczności, Ił' a 

('h) Zabawa n~. straz ognlo~ą;. Wczoraj : zapelniając prawie cały ogród. Przygrywala or- CÓW. Pod tym art y {U em zamIeszczono zara'~ uw • 
w ogrodzie helenowsIom zebrał.y Slę. tlum~ pu.- ! kiestra włości!JńsJca K. Namyslowsklego; rozpo- ~ gę. że do kuryi żydowskiej należeć majl\ wszyst-

t . hot Icze] , , f kie osoby, • u['ouzone w judaizmie". bUczności na zabawę s razy ogmowe) oc n ... . częla koncert stara. polską piesnią bojową .Boga , Krótkie to orzeozenie stawia kwestyę przy-
Pięltna pogoda, oby watelski cel. moc a.trakcYJ. ' Rodzico" . ]{tórej zebrani wysłuchali w skupieniu 
wabUy mieszlrańc6w naszego gl.·Odu. . . ! z odkrytemi gŁowami. Dalej popfyn. ę1v. mazury, należności do kuryi żydowskiej bardzo ostro. ~o 

10 l . lmryi żydowskiej zapisane będą zatem osoby .• kt?-Od godziny 2-ej po połudnIU do.godzlllY -ej oberki. mazurki - melodye ze SWOjskiej zebrane . re dziś wyznają chrześcijaństwo, o ile urodzIly Się 
wieczorem wagony kolei elelltryczneJ przybywaly ~ niwy. ! W religii ffiojteszowej. Jest to pod względem prak~ 
do Helenowll. przepełnione. I O godz. 6 wieczorem rozpoczęto zabawę dzia- t tycznym wymaganie, nie wytrzymujące poważnej 

W Helenowie zapanował forl!lalny tlol~,. po- [ cinną obraniem Króla. .Migdałowego, poczem na· i kryty Id. 
mImo, że zabawa była tak zorgamzowana, }z ~u- ! stą.pi/y gry i korowody. I W!:zak żydzi przyjmują chrzest dlatego, żeb.r 
bIiezność nie potrzeuowala się koncentrowac w Je · l Następnie w teatrze trupa p. Glogera wylltao 

, ich wiQcej za żydów nie poc4ytywilno. PrzypomI-
dnem miejscu. _ ., . . : wiła obraz ludowy Wrońskiego ,cZ~' uic, żydowskie Dać im Z!lOWU, żo sa. żydami, nie ma racy i. . Za. 

Tor wyścigowy zmIe nIł Sl~ . do nIepOznan.la. ~!Waty), jadnoal(tljwą llOmedyę (raJemuIC~ Stareg~ pisani 110 kuryi żydowskiej, tacy żydzi-chrzescija-
Szereg chalup chłopskie.h, kuznw, apte~(a. wla- Miasta) i (Zagloba swatem). Wszystkie S·ttukl l nie faktycznie nie bęuą. mogli korzystać z pra\v 
trak, kościołek wiejski, s~odoly, rozstaWIone na- . szły równo i skradnie. ... wyborczych, bo sami nie będą chcieli podczas wy-
rzędzia gospodarczo, pługI, brony, w.ozy! t~orzY~ 1 " W przerwach monologował ]l. PlOtrowaln l , borów glosować na żydów, żydzi zaś znowu nie 
Iv obraz wsi polskiej. Wieśniacy l wleśllJaczkl śpiewala l(uplety p. Kwiatkowska. ! zechcą oddawać swoich g!osów tym, którzy w ich 
w strojach ludowych, kapela wiej~ka, wesele, na ; Zabawa skolJczyla się po północy . I oczach zdradzili .iudaizm. J..'aktyczuie jest to więc 
którem tańczono, pito i bawiono Slę oohoczo. ; Jak nam komunikują. przyniosIa ona ok?lo \ pozbltw;onie żydó','I ochrzczonyćh wszelkich praw 

Na drugiej części toru ustawiono karuze~ę. I 400 rubli czy~te~o do.chodu, co. na ?zas peW.len . wybOf.?zych. 
bnśtawld slup. na lctól'ym zawieazono ubrame, ~asili kasQ te] WIecznIe potrzebuJąch lllstytllCyl. i Art_ 29 ustanawia ilość radnyoh żydów. Je-
zegarek' butelkę wódki; nie zapomniano ~ stl'a~ : - (f) W Leśniczówce, jak: na wszystkich in- ;; żeli w mieście jest żydów więcej nad 50 proc., to 
ganach ' z lal\Ociami i innemi przysmakanll. ~a ' nych zabawacl.l, tlzięld P o::\, o dzie, rojno byCo. ; żydzi wybierajllo sobie piąt:! część radnych, a .le-
środku zaś toru ustawiono wzniesienie dla pOpI- : W teatrze trupa p. GJoge ra z powodzeniem żeli żydów jest mniej, nii 50 proc., wtedy wybIt'o 
SÓw atletów i komil{~w, a na. drugiem wzn!esie - I wystawillljednoaktową sztukę .Flisaoy". Na szcze- rają oui sobie w odpowiedniej proporcyi ilość rad-
nin przygrywała. dzielna kapela Tow. alrcYJn go gólna wyróżnien i e za& tngnja gra pinD" Kazimier- nych, ale w żaduym razie uie więcej nali dziesią.~ 
K. Scholblera, pod batutą p. Tonfelda . I skiej, amatorki, bardzo zdolnej; przell stawlla się tą c~ęść ogólne) liczby radllycll. , 

Obok toru stanęła karczma strażacka . ! ona bardzo sympatycznie w niektóryoh zaś miej· ArL. 54 orz.eka, że żydzi nio mogą hyc wy-
Dalej na estradzie helenowsl<iej popisywa1a się i scacu umiała się zdobyć' na prawdZiwie drama- bierani na lwczesów, ani na zast~pcó\V prezesa 

orkiestra dragońskiego J',ut ~m z Częstochowy, pod tyczny ton, przachodzacy już arnator.3!<ie sily. Rady miej ~ lciej. 
batutą wytrawnego }tapeJmlSLrza p. Wacława Fa- Bardzo milą krencyę dala także p. Sablnska, do- Art. 117 dodaje, że żydzi nie mogą być wy-
stil.. Oprócz lekldoh ntworÓ.w odegral~ ona. zu · ; brymi hyli pp. OrzechOlVslci i CZyllskl, wybornym bierani na prezydentóIV miast, wice-prezydentów, 
pelnie dobrze "Halkę"-StaDl~la~a Momu~zl(l, za : p. Gloger w roli 7.yda Haudelszteina. . • burmistl':lów, potl1ocnil~ólV burmistrzó\f i nie mogą 
co nagrodzonl} była. dIngo mem!ll(nąceml okla- ; Następn i e równ i eż do brze zagrano Jednoal{to - sprawować tych urzędów; żydzi nie mogą być rów-
skami. : wą sztnkf- .0nurl·Y"· 1 niei sekretarzami miejskimi, ani sekretarzami za-

Na wodzie lódld helanowskie zamieniono na. l Wieczorem w sali i ogrodzie ochocza młódź rządu miejskiego. 
gondole, na przystani. za~ usadowio~o orl(ies~rę, ! puściła się IV tany. . " . I Wreszcie tenże art. 117 zawiera orzeczeuie, 
przy dźwiękach której, Wlele osób uzywalo prze- I - (l.I) Zabawa wczoriljsza w leSie mIeJskim że" w skladl'.ie zar~ądu miejskiego nie może być 

'jażctżki. Okolo mleczarni przygrywała czwar~a czlonIców Związku zawodowego pracowników pie- , więcei niż jeden żyd". 
orkiestra. Publiczności wszędzie pelno wszędzIe. karskich doznala powodzenia. Bawiono si~ ocho- I Te la.koniczne orzeczenia projektu rządowego 
wesoło. czo do l w nocy. I pozwalają jedna.k już teraz zdać sobie sprawę, 

O zmrol\U, trybuny na torze wyścigowym z~- ~ jak będ~ie wyglądać samorząd miejski z tak ogra. 
pełnia publiczność. Około godziny 10. ~kazuj, niczonym udziałem żydów. 
się promyki na dachu stodoły, a po CbWlll og~ell Z WARSZAWY 1\ W Warszawie Rada miejska ma składać się 
obejmuje całą stodołę· Na ten Widok rozbaWlO- • ze 160 cdonków. Ponieważ w Warszawie liczba. 
ni weselnicy, udająo pijanych ~pi,eszą na. po~oo. żydów stanowi tylko 40 proc. mieszkańców, to 
Bezradność ich nie moze polozyc tamy zywlOlo~ *' Nabożeilstwo w synagodze. jest mniej niż 50 proo., przeto żydów.radnych mo-
wi. pożar obejmuje budynek za budynkiem. klę - ł W sobotę w synagodze na Tlomackiem w że zasiadać w Radzie miejskiej najwyżej dzieiiąta 
by dymu, wysokie języki płomieni. Wtem kryt r - : Warszawie odbylo się nabożeństwo, podczas kt6- częśó, czyli 16 osób. 
cznym momencie odzywa się dobrze znana publ~- : rego kaznodzieja dr. Poznański w treśchvem ! Rada miejska. wybiera. ze swego lona zarząd 
czności lódzkiej trąbka straiaclca: to sygnał, ze prżem6wieniu podni6sł znaczenie uroczystości miejski. zlożony z dwunastu członków. Otóż w 
straż łódzka śpieszy na pomoc, rozwija energi o grunwaldzkiej, jako jednej 'l największych pa- liczbie tych dwunastu członków w Wa.rszawie mo. 
czną akoyę ratunkową· miątek historycznych narodu polskiego. Za:a~ że być tylko jeden żyd, i to tyllw O tyle, o I~e 

Ustawieni w szeregi po czterech, z pocho- zem wykazał jej doniostość dla całego kraJU, go wybioq chrzrśoijanie, gdyż głosy żydowsloe 
dniami w ręku, rozpoczęli strażaoy pochód nu- która się powinna odbić echem IV sercach wszy ' w RadZIe nie przekroezą liczby 16. A więo i ten 
okolo toru i ten obrazek ,rypadł wspaniale. stldch jego mieszkalIców, bez rór.nicy wyznania jeden jedyny żyd wejdzie do zarządu miejskiego 

Zakończono zabawę 11kazaniem się l;ol11e- pochodzenia. I tylko za zgouą chrześcijan. 
ty ,.Halleya". dowcipnie obmYślonej, . do cze~ ; ł W Ł')dzi, w liczbie 120 radnych, żydów bę. 
go poslużyl pr~d eletl'yczny. WszystkIch oczy I dzie zaledwie 12, to jest dziesiąta część, gdyż l~-
zwrócily si~ w stronę w której kometa zaJaśnia- Z K R Ó LESTW A. I dność żydowska w Łodzi stanowiąc 23 proc., nIe 
ta jakby na nieboskłouie . przekracza. urzędowych 50 ciu procent. W zarzą' 

, Dodać Jeszcze musimy że pomiędzy godzina- l dzie miejskim może okazać się w Łodzi również 
mi 6 - 8 na es~radzie heJenowskiej popisyw!\ly ! !t6utwierdzenia wyborów w T. K. Z. Po raz j~den tylko żyd, o Ue go wybiorą chrześcija-
się chóry .,Liry" mjeszany~ - chór niemiecki mę- , pierwszy od czasu istnienia Towa~zystwa !(redy~ • Dler •• 

zki towarzystwa .,Philadelphia" i kośc : elny św . towego ziemskiego wladze odm6wlly zatwlerdze- , O tern, zeby zyd zOilal prezydentem, prze. 
Trójcy. ł'ubliczność wykonawców nagradzata dlu - nia aż czterech uS6b, wybranyoh na wyborAch wodni~zący~ lub sekretarzem mie~sk~m - mowy 
go nie milknącemi brawami. w iednym okręgu tej instytuoyi. LOBU tego do- b!ć nle Illoze: ustawa kategoryczoIe zydów od taA 

Wogóle zabawa powiodl:t się bardzo pomy~ znal'y wybory do władz T. K. Z't dokOnane w Pfo-, klcn zas~czytow wyklucza. . .. 
ślnie i zdaje się, że dala zYllki wystarcz ając e na oku w dniu 24 ym maja r. b. Gubernator plo.cki Wezroy tera.z dla przykładu ml~sto mDleJ-
liupno drabiny mechanicznej. odmówi{ zatwierdzenia wyborów: 1) p. LudWIka. sze, np. LIpno, Ilczą~e okolo 7,50.0 mle~zkańoów. 

(f) Z wozorajszyoh zsbaw. Zabawa lódzkieg'o Chtllmickiego z Franciszkowa na radcę dyrekcyi IV te. m 40 proc. żydowI Rada. miejska.. hczyc tam 
Towarzystwa cyklistów turystów w ogrotlzi6 przy głównej (był nim poprzednio przez cztery Jata), będZIe 30 radnych; wtem WI"C b~dzle raduycb 
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żydów dziesi~ta część, czyli 3 osoby. Zarz~d miej~ usunąć niewygodnego dla siebie ozłowieka, po nie- ' ków - do uh·walenia. swych wpływów na półwy 
gki składać sl~ b~dzie z czt~reoh osób; z tych waż Rochette popieraI bylego prezydenta mini· ; lipie bulkańskim. 
jedna tylko b~dzle ~ydemt o ile go wybierze strów Combesa przeciw CJeruenceau. i Okazalo się jednak dowodnie, ze zjednooze 
chrzaścijańs!(a wi"kszość Rady. Równocześnie prawie z polemiką prasową zglo- , ntu takiemu stoi zasadniozo na przeszkodzie sto· 

W miasteczku Dzialoszycach na 6 tys. mie szono w parlamencie kilka interpelacyj w tej spra~ sunek Rosyi do sprawy polskiej, która na zjeź-
szkańeów jest 85 proc. żydów. A mimo to tam w wie. Autorowie ich, Jaures, Leboucq, Ceccaldi i : dzie wysunęla się na pierwszy plan. 
Radzie miejskiej zasiądzie 25 chrześcijau i tylko Barry, oświadczyli, że nie występują przeciw obec- ! Korespondent nadmienia, że informacyi tych 
6 żydów; burmistrz i aekretl.\rz oraz wszyscy nemu gabinetOWi, lecz dą.źą do wyświetlenia praw~ l' udzielil mu pewien wyższy urzędnik przy mini-
czlonkowJe zarządu miejskiego będą. chrześcija- dy w interesie sprawiedliwości. Najważniejszą z in- steryum spraw wewu~trznych. 
nami, cbyba, że na jednego z członków zarządu terpelacyi byla interplillacya Berry'ego. kończącą 
wybiorą żyda. Tym sposobem w tal\ich żydow- się wnioskiem o wybranie dla tej sprawy osobnej ." .... _..-.......... 
skich Dzialoszycach 900 cbrześcijan będzie mieć komisyi parJamentjl.rnej. Badaniem sprawy zajął 
zupełną przewagę nad 5 tys. żyd6w. si~ t~ż rząd na wIasną rękę, glównie celem stwier- T E L E G D A M Y 

W całym ltrajn (zdaje się, że Chelmszczyzna dzem.a, jakie osoby spekulowaly na giełdzie ak- J n. 
otrzyma osobny samorząd) \V 116 miasteczkach cyaml Rochette'a podczas jego aresztowania. i czy 
mogą być wszędzie ra(1ni żydzi; ale ich liczba nie mog[y i jakie wyciągnąć stąd korzyści. 
przeniesie nigdzie dziesiątej lub co najwyżej pią ~zba francuska odbyla obrady nad !nterpeJa- Port Baltycki, 17 lipca (P.). Telegram mi
tej ozęści radnych. W tych wszystkich miastecz' cc!amI. Dy~lmsyę ro~pocz~l J aureB. ata~Ie~ prze- Jlistra dworu; "W piątek Najjaśniejszy Cesarz 
kach moie byó po jednym żydzie w składzie za· IW rządOWI, domaga1ąc SIę przedSIęWZIęcIa. sur~- na jachcie "SztandartM przyjął księcia chińskiego 
rządu miejskiego, ale to będzie żyd takultatywny, cW~lch kroków przecIw \~ladzom .sąd?w,Ym ~ polI. Tsaj-Tao, podróżują.cego po Europie wraz z or. 
wybierany przez grzeczność. ) Y. Na zarzuty 0POZYCYI odpowledzleh Bnand l szakiem wojskowym w celu zbadania postępów 

Co się tyczv oficyalistów mieJ'skich z wol~ Ett·enne sta o e' os' . d . . do odz!tc ' 
J • l . li ,~cz ,m~ wla czema~l, . w 't. techniki wojskowej. Księcia l'saj Tao przepro. 

nego najmu, to projekt rządowy nie zawiera dla ze rząd ~lema ~adneJ ~rzyc~yny taJern~Icz~go po- wadzali wyznaczony do .lego holm ftigiel-adjntant 
żydów ograniczeń; stąd można wnosić, że żydzi ~tępowama W ~eJ spraw~e. Br~au? ~gOdZl~ SIę tall:- Skalon i dwie OSOby z jego orszaku. Po spotka-
będą mag! i pelni6 te poslugi, o ile chrześcijań, ze na wybraIJle. osobn~J. korni syl .sledczeJ, P?czem niu przez ministra D 1V0ru i mars?;alka, księcia 
ski zarząd miejski ich na takie stanowiska przyj • Izbą znaczną wlęks2loSCIl} uchwalIŁa rządOWI zau· wprowadzono do polwju, gdzie znaj~ował się 
mie. fanie. , . .. . Najjaśniejszy Cesarz i Najjaśniejsza Cesarzowa. 

Z powyższego widzimy, że żydzi w przysz- , Równoczesllle na pOSIedzenIU Rady mumcy- ' z Najdostojniejszemi Dziećmi. Po alldyenoyi ltsią-
2ym samorządzie miejskim Królestwa mieć będą palnej bronU się przed zarzutami prefekt policyi II że Tsaj Ta,o zaproszony zostal wraz z towarzy
tylko jeno niewątpliwie prawo: zasiadać w Ra- Lepine, wskazując, że wypeJnil tylko swój obo- . szącemi mu osobami z orszaku na śniadanie, po 
da.ch miejskich w znikomej mniejszości i grać tam wiazek. Oczekiwanie sensacyjnych rewelacyj za- I którego ukończeniu książe opuścil jacht cSztan-
rolę ftko1a żydowskiego", bez wpływu liczebnego wi~dlo a sprawa potoczy si~ dalej zwykłym to- dart)". 
na decyzYę Rady. ' 

W zarządach miejskich i w slużbie miejskiej rem. Ryga, 17 lipca (P.). W oczekiwa.niu przy-
bycia "Sztandartu" na wybrzeżu Dźwiny, uszere-

żydzi żadnych praw, zagwarantowanych przez u- go wali się przedstawiciele gmin inflanckich z ko~ 
stawę, miee nie będ!\. i Ostatnia pocztai misarzami wlościjańskimi na czele. 

" Przybyl minister wojny. 
Ryga. 17 lipca (P.). Telegram ministra Dwo~ 

SPRAWA ROC H ETTE'A. - Biuro Reutera donosi z Hongkong o wal· ru: "DziŚ jacht Ces~rski .cSzta~<l.a~t> z Najja~n~ej~ 
kach kolo Macao: Ogiell wysIanych z Maeao lo- ! szem Panstwe~. l NaJdost~J~l~Jszeml DZlecmI 

f dzi kanoniel'lIkioh wypędzil chińczyków z portu wpl~nąr d? Dzwm.y,Zachodm!J 10 godz. 2 za-
Toczący się od dtuższego czasu proces ban- ; Colovan. Jedna Iódź kanonierska zatopila dwie rzuclI kotWIce w m~escl8 Ryga. . c 

ldera Rocl1ette'a, uwięzionego w marcu 1908 r, dżonki z llciekającymi chińczykami. Wszyscy ~ondyn, 18 lIpca (Wł.) ,!D,all~ Telegraph ( 
pod zarzutem oszukańczych operacyj finansowych, ' chińczycy utonęli. Na wybrzeżu Macao było I donOSI z San Se,~astyan: Po odJezdzle króla AI
znalazł w ostatnich dniach głośne echo VI życiu obecnych podczas walk 7 (!hińsldch lIanonierek. i fons,a do Se~ov~l nadizedł t~legram z Madrytu, 
politycznem Francyi i w parlamencie francuskim. Chilisld rząd ustawił na. wyspie Wllngkun kolo I kreslący ~ołozellle w Barcel~nIe .VI bardzo .ponu~ 
Niektóre pisma francuskie wystąpily z azeregiem , Colovan 1,300 żolnierzy, którzy mają czekać na rych. bar wach. Rząd ob~VlIa ,Się połączenia so· 
zarzutów przeciw bylemu ministrowi Clemenceau, i to, jaki obrót wezmą wypadki.' I cyaiIstów z republlka.na.ml, w s.lad za cze~ ,po
oraz kilku innym wybitnym dygnitarzom rządo- ~ - Według urz~do\Vych wiadomości, guber-: szly~y roz~uchy. W Barcelollle patrolUją Silne 
wym, dając nied wuznacznie do zrozumienia, że wy~ I nator Macao wysIał 200 żołnierzy z kilkudzia-/ oddZI~ly :WOJska. po ulicach. 
ciągnęli oni z aresztowania i z wiadomości o za- , 1ami na wyspę Colovan, aby przywrócili spokój. ..1 aryz, 18 IIp,en (Wl.) Agen~y,a Ha\vasa do
mierllonem aresztowaniu bardzo znaczne zyski ma- t Jak się zdaje, mieszkańcy wyspy solidaryzują 1 nosI. Na ,podstaWIe . ~mowy pan·,tw- o~hronnych 
teryalne. r sj~ z piratami, którzy zrabowali wiele ich dzia- ! postanowIono odwolac 2 okręty stacyjne z pod 

Rozpoczęta. się polemika prasowa, imieniem: twy i trzymają ją w niewoli. W ciągu dotych- II Krety. . . 
ministeryum sprawiedliwości - jak twierdzą wta- ! czasowych walk padło po stronie portugaJczylców :, .1IIa~ryt, 17 lIpc~. (Wf.) Str!lJk w okolicy ko
jemniczeni ~ wystąpi! , paryski "Matin". PIsmo \ dwóch żołnierzy. . p~IDlaueJ dol<o!a Rll~ao ,przybIera groźne roz
przedstawiło przedewazystkiem okoliczności, po- . - Z Wiednia donoszą: Subkomitet komisyi mIary .. Rz.ąd Jest lllezmIernie zaniepokojony i 
śród których uwiQziono Rochette'a. ! dla ubezpieczenia społecznego zalatwit resztę pa- przedslęwzll!:l caly szereg zarzl!:dzeń nadzwyczaj 

W pierwszych dnianh marca roku 1908 przy- : ragrafów o powiatowych kasach chorych, to zna- surowych. 
chodzily do ministoryum sprawiedliwości de.nun- . czy §§ 72-81. Następnie przyjął §§ 82-87 . Madryt, 17 IipCil .. (Wl) Odkryt~ spisek an~r
cyacye przeciwko Rochette'owi. Sledztwo, ,wdro- . wedle brzmienia przedłożenia rządowego i roz~ C~lstyczny w ,valladohd mIal sz~rokle rozgałęzI e . 
żone przez prol{uratoryę. wypadlo 'na korzysć Ro- • począl dyskusYę nad §§ 88-89. ~ Dle. Celem spIsku byro zgladze?Ie króla. Areszto· 
cltette'a, skutkiem czego prokuratorya wstl'zymala l-C. k. obserwatoryum morskie w Tryeście l wano pewną bar~zo skompromitowaną osobistość. 
~alsze w~ględem niego postępowanie . . Równocze- zanotowalo tt'z~sienie ziemi, którego ognisko od~ . DI~dryt,. 17 hpr.a. (Wl.) PogloskI o zamachu 
snie z polecenia prezydlmta gabinetu, Clemenceau, . legle bylo o 270 km. I na ZyCIe krola są fa~sz~we. K~ól Alfon~. wczo:al 
prefektura policy i zarzą.dzUa tajne dochodzenia co ' - W Messynie odczuto silne trzęsienie zie· I był obecny n,a .0dsloll1~c,lu.pomll1ka SegovJl, a Wle
do stanu mają.tkowego Roohetto'a. Sledztwem ki e- • mi, trwające cztery sekundy; równocześnie dal się czorem powroC1ł sZCZęsliwIe do Madrytu. 
rowa! szef gabinetu prefellta poliCJi, Yves Dur·ud. słyszeć podziemny huk. I Teheran, 17 lipca. (Wl.) Nocy dzisiejszej 
Wynalazl on niejakiego Picherona, który, pOBia- ' - W Perugii w Nuzziatore odczuto kilka- zamordowany zostal szeik Abdulach, najwyższy 
dając akcYEl jednego z pnedsiębiorstw Roohette'a, krotuie silne wstrząśnienia ziemi. Kilka domów t l{apłan perski. Zabójstwa dolwnano z polecenia 
wniósl jako akcyonaryul!z doniesienie przeciw Ro- i chat zwalilo się. I partyi narodowej. Obawiają się dalszych mor· 
chette'owl, co spowodowalo jego uwięzienie dllip. I - Korespondent petersburski poważnego dzien. ' deritw politycznych. Skonsygnowano wojsko. Sk!e-
23 marca 1908 roku. ,. , :~;I. d ńskiego "Uanl!ebrog" donosi interesują- py pozamykane. 

W artykule "Matina" prefektura policyi sta- ee szczegóły Q zmianie poglądów władz rosyj~ . Teheran, 17 lipca. (Wl.) Zamordowanie naj. 
rala się nspra.wiedliwiĆ z cz.ynionych jej zarzutów, ! skich na o chody grunwaldzkie w Królestwie \ wyższego kaptana szeika' AbdulIaha, przywódcy 
twierdząc, że działała na w yraźne polecenie pre- Polskiem. W edlu~' tych informacyj, rząd berliń- rosy Jsl<iej partyi, budzi tu wielkie zaniepokojenie. 
zydenta gabinetu, Clemenceau. ! ski za l'QśrednlctweI'!1 pwego ambasadora oddawna . Wslwtek powszechnej żaloby bazary dzisiaj zo' 

Z innych glosów prasy charakterystyczne by· : zabiagał w Peterśhurgu, aby nie pozwolono po- ; staly pozamykane. 
1y wyjaśnienia IV "Petit Jonrnal", pochodza.ce, zda· Ialwm z .KrÓlestwa nli żadne obchody, motywu,,' Konstantynopol, 18 lipca (Wl.) Według nie
je si~, od prefekta policyi Lepine'a. Ja"ldś ano- jąc to gtównie tem, że będą one miały charak- skontrolowanej pogłoski, syn bylego sułtana Abdul 
nimowy ~mąż zaufania ~ redakcyi tłumaczy, że ter wyraźnie antyniemiecki, powtóre zaś tego ro- , Ha~ida, Achmed, przesłuchany został przez sąd 
zarówno Yves Durand, jak i jego zwierzchnik, ' dzaju manifestacye, wzmacIliając polskiego dncha j WOJenny, weuług innej pogloski - uwięziony. 
Upine, działali wedłe ścisłej instrukcyi, otrzyma- narodowego, szkodZI) I' (J syi. I BerHo, 18 lipca (wt J Do dzienników tutej-
nej od prezydenta gabinetu. Szybkość akcyi polia l'ymczasem zasdy OIiCZllości, które szych donoszą z Teheranu: W mieście panujtl 
cyjnej jest tern wyjaśniana, że ohodziIo o powstrzy •. spowodowaly dośó n "'lą tli lkacyę poglądów I wielkie wzbuszenie. W meczetach zbierają się mu· 
manie operacyj finansowych, szkodliwych dla sta- rządu \V tym względzN. i1ier' ~a-to wyraźnie takowie. Silue patrole żandarmów i bachtiarów 
nu średniego, który głównie umieszczał swe 0- niechętne stanowisiw Niem ieo vobe!} faktu pod- przeciągaj f\; przez miasto. Bazary pozamykane. 
Bzczędności w przedsiębiorstwach i akcyach Ro- pisania przez Rosyę urnowy z J' ponią, druga zaś BIał~gró~J 17 lipca. (Wł.) Pulkownic1 serb-
ohette'a. wyniki zjazdu ' 8(owiallshe' ,o \V Sofii. Po zjeź scy WlalCz l Racicz oddani zosta.li pod sąd za 

W rzeczy samej, jak utl'zymują inne dzienni- dzie tym rząd obieoywał sot1io wiele, uważając go przyjęcie dostawy nieużytecznych granatów dla 
ki, sprawa się miala prawdopodobnie nieco ina- jako ważuy etap na dlUd~e prac przygotowa1v- armii. . 
czej. Według ich opinii, Rochette stal się ofiarą czych do Zjednoczenia naro,dów słowiańskich pod Uoskueb, 17 lipca. (Wl.) Pięćdziesięciu bul
.spfI,\.\Viedliwości gabinetowej- rz~du, który chciał patronatem ROSYI, a l lOZWOJll wypa.d- garów ulVl~zionych zostało w Kumanowie za to. 
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że wzbrani~1i się wyda? broń .. Skonfiskowano li-I Fryburg (niemiecki), 18 lipca. (Wł.) Wyko· 
czne karabmy, bomby l dynamIty. leil sie tutaj wczorll.j przepelnioDy pociąg oso· 

Strassburg, . 17 lipca (wł.). Rząd niemiecki bo wy; '15 osób ciężko rannych. 
wydal rozlLaz, lliedo!Juszczaj~cy dziennika pary· \ 
skiego .Gil Blas· vr granice Alzacyi i LotaryngIi. , New-York, 18 lipca. (Wł.) Na Florydzie 

, GII-I31as" pomieśeil w ostatnich czasach sze~ , w czasie nabożeństwa wpadŁ do kościoła murzyn 
reg sympatycznych artykułów w kwestyi polskiej, I Wilson i w napadzie szaleństwa zastrzeli l pasto
a redaktol' .. Gil Blaba" byl obecny na uroczy· ra, organistę, jego teściową, następnie własną 
stościnch grunwaldzkich w Krakowie. 

Grac, 18 lipca (W 1.) "Grazer Tagblatt" do . żonę, bratową, zraniI ciężko policyanta, a potem 
nosi: l\ząd zażądal od rządów krajowych opinii odebral sobie życie. 
co do rozdzielenia ministerstwa wyznań i oświa- Berlin, 18 lipca . (Wl) Wczoraj w więzieniu 
ty na d wie części. tntejszem powiesił się dyrektor prywatnej gale

Z ostatniej chwili. 
GeMW3, 18 lipca (WI.) Wybuch! strajk 

tramwajowy., przy,czyną jest . ukara.llie przez uy
rekcyę przewodniczą.cego związku, ltt0ry jest za
zem rn,unym miasta i urzędnikiem dyrekcyi tram

ryi obrazów, BalI, oskarżony o krzywoprzysięstwo. 

J 

Ze względu na to, że wszystkie bilety wygrywaią 
niespodziankę. Zarząd Tow. Udaje się z uprzeiml\ prośbl; 
do Szan. protektorów I wspólobywatell swoich o laska 
we i szczodre składanle Da rzeez wSPQmntaueJ tombol 
fantów lub datków pleul~nych, zbieraniem kt6rych nj
mI; się w tych dniach pp. opiekunowie bIednych. Mamy 
nleplonn~ nadzIeję. że WW. Pa.nowle, chel\c uchronić 
Towarzystwo od zbytep,znych na ten cel wydatkÓW, nie 

, odmówl~, jak I lat poprzednich, swego poparcia I tem 
samem przyczynl9r się do uświetnienia zabawy. 

Zarząd łódzko chrze~c, 'row. dobroczJnnoścl, 

Odpowiedzi Redakc11. 

wajów. 

Poznań, 18 lipca. (WI.) WielIu!: konsternacyę 
w obozie hal{atystycznym wywolała odpowiedź na 
telegram wysIany przez uczestników obchodu tan
nenberskiego w Osterode do cesarza Wilhelma. 
Głównym powodem rozgoryczenia jest to, że ce
sarz na gorącą depeszę hakatystów' nie odpowie
dzial, jak zazwyczaj osobiście, lecz polecit to zro
bić w swojej kancelaryi w formie bardzo powściąg
liwej i że odpowiedź naueszła nie zaraz, lecz 

Panu Sz.woz~ko.l. Wogóle naiwięk.szl\ wzlę· 
tośclą do nauki języków obcych elellzJ się obecnie me· 
toda BarlItza. Przed8ięblorl\c wSlakże naultę jakiego ję· 
zyka obcego, trzeba sobIe Qobrze zdlló sprawę z lamle
rzonego celu. Mówić obcym językiem nauelyc się można 
tylko przez obco\\,anle z ludźmi, używającymi tego języ
ka poprllwnle. Zadna ksl .. żka nie %!\stąpi w tym razie 
żywego Ilowa, Natomiast samouctwo może zupełnie wy
starczyć, gdy chodll o to, żeby Dabye bległośol bądź 
w czytaniu, ba,d~ w pisaniu, bl\df: "dokładnej znajo
mości gramatyki, stylistykI. poetyki, hlstoryl, wreszcie 
słownlotwa obcego języka. 

• 
TowarzySiE SztRRki Drukarskiej, 
po długich i ciężkich cierplenilIch, opatrzony śś. 
Sakrame ntaml, zasnął snem "\'lleeznym dnia 17 -go 
lipca r. b, o godz. o-ej rano, w kWiecie wieku, Rozkład pooillg6w. 

przeżywszy lat 29. 
Wyprowadzenia drogich nam zwlok odbędzie L e t n i o d d n i a 1.g o m a J a. 

się jutro, wa wtorelt, o godz. 6'ej wleez, z domu 
przy ul. Dlugiej JW 2, nl\ Stary cmentarz katolicki. Kolej Fabrycz'M-Ł6(lzka. 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy odbę- Odo"d~Ił z Łodzi: a) 12.30. b) 6.50, r) 7,15, c) 8.20, 
dzle się jutro, o godzinie lo-ej rano, w kościele d)11-25, e) 2.15, t) 3.15, s) 5.00, g) 6.10, t) 6.60 hl 8.10. 

sw. i?:e;!'utny ten cbrzęd zllprasz&j~ krewnych, \ Przycbodz'ł do Udzl: 1) 4.30, j) 720. u) 8.35, k) 9.35. 
prz~jaclól, kolegów sztuki i znaJomych, pozostali l) 10.15. m) 4..24" n) 5.25. W) 6.20 o) 8.3/, x) 10.00, P) II.OD. 

z 24·godzinn~m opóźnieniem. 
w nIeutulonym ż!llu: i Kolej Wat'szaw81,o-Kaluka: 

~. ~~2~(lg5=0=~O;j~C~i~ec~,~.~lo~D~t~r;!Y=.=b~r~a;;t~i~b~r=a=t~o=w~.~ •• 4 Odohodzlł do Kall8u; o godz. 7.55, 12.20, 5.26, 6.26; Berlin, 18 lipca. (W!.) Prasa hakatystyczna 
nie ukrywa zawodu, że uroczystości juakowskie 
nie przeksztalcily się w halaśli we manifestacye 

t&f""t"1*" ._.,a;&P-=,",*'" .'\";=14'%*&1& c=1 I do Waru.wy: o gOcUlnle 10.52, 12.11, 5.łO. I Przyohodzę z Kall.za: o godzinIe 10.U, 11.57, 5.25. 
ł 9.35; z War.zlwy o g. 12.10, 5.9, 6.18. SPOSTllZEŹENIA l\IWrEOROLOGICZNE 

antiniemieckie. 

Da 

"Tagliche Rundschau", zaznaczając ten fakt, 
nie może się wstrzymać od klamstwa złośliwego, że j 

Paderewski ofiarował na pomni.k40,OOO marek, Z<l-ł 
robionych na koncertach w NIemczech. r 

Stutgatt, 18 lipca (Wt) Dziennik demokra. · : --

ta. 

pp. tyczny "Der BeoDaoiłar"; podają.c wzmianlcę o 16/VI l 
urządzonym px:zez związek !tresów wschodnich 16/VI 9 

obchodzie tannenberskim w Osterode zaznacza, 17/VI 

w. 
H. 

że pomimo gorących nawolywań pewnego odla- ~ 
mu niemieckiej prasy szowinistycznej do skutku 17/VII 1 pp. 

doszła tyllw jedna. tah uroczystość, i to w bar- 17/VII 
dzo skromnych rozmiarach. Okazuje się, że krzy- l8/VII 

9 w· 
7 r. 

kli wy patryotyzm prusldch działaczy na kresach 
wschodnich nie jest patryotyzmern poważnie my- I "%_2 

Stacyi cent1'al'Rej K. E. Ł. 

.... ... ' 0 .- Q 
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'" 

~1+24.0 1 96/ Pn Z2 7, dnia 16/VH 
Temperatura 

7411 +16.9 56 \ PnWi,\ ~+2403G C. 

7405.0 + 12.81 73 PnWł 
mtn.+16.4° C. 
Opadu 01 

745.2 +18.8 1 6i Pn W3 Z dnll\ 17/VII 
Temporlltun 

74,5.2 +14,.8 85 Pn W 3 max.+20.0' C. 

745.0 +15.0 75 I W3 mln+l0.0' C. 
Opadu 00 

$ , s . t. _-_ 12=1-3 

I KólBj obwodowa. 
ł Odchodzi ze stacyl Łód~-kal1ska do Slotwln o godz. 

1

6.20. ze Slotwin do sto Łódź-kaliska przychodzi 6.55, 
Odchodl:i ze st. ł.6dź-kallska do Koll18z9k 10.51, puych, 
z Koluszek do st. I..ódź-kal1ska o iodz. 7.4,6. 

J UWAGI. Godziny. wydrukowane tłustym drukiem 
l oznaczaj., CZII8 od godz. 6 wIeczorem do 6 rano. 
i Pociągi oznaczone llteram/: c), t), h), t), k), m) o} za-

trzymuJ'" sIę na wszylitkich przystankach. Pociąg oznaCZQ
Dl literl\ c), za.trzymuje się ~llko w A.ndrzejowie. 

PocIągI ozna.czone llteraml: b), g), 1), p), bezpośred
niej komunlkacyi Warszawa-Łódź. 

W pOCiągach oza&.ezonych literAmI: b), dl, g), k) 
n), o), kurSUją wagony poez~owe. 

Na pociągi oznllczone literami a), c), dl, f), b), i), j), 
k), m), o), sprzedają bilety do at Andrze.ów i ze sta
cyi Andrzejów do Łodzi po taryfie podmiejskiej. 

ślącego ogolu ludności niemieckiej. Ił a d e s ł a n e , 
BOllhum, 18 lipca. (WI.) Wczoraj odkopano I Nin!ejszem mamy zaszczyt podać do wladomośet pll4 

bJlczneJ, Ze lóJzkie Clhrześć Towarzystwo dobroczyn
tutaj 2 robotników, zasypanych w kopalni od 123 . ności, w celu pow iększenIa szczupłych swoIch funduszów, 

Pociągi oznaczone literami a), b l , g), i), m), o), l~. 
czą się W Koluszkach z pocil\gami kolaI nadwiślańskiej do 
Skarżyska i ze Skarżyska, a pociągi oznaezone literami 
f), kl, łączą się z pociągami pomiędzy Koluszkami a To
maszowem. 

Pociagi OZDllczone lItarami r, B, t, u, w, x, przy· 
staj, na wszystkich stt\Cyach 1 przystankach. 

godzin. Jeszcze żyli, ale strasznie osłabieni wy- ' dorocznym zwyczajem urządza dnIa 1ł slerpn!a r. b. 
l W Helenowie Wlelk" urozmaiconą zabawę ogrod" z nie-

j eieńczeniem. spo!lr.fankllml. - p d I oszu uJę po OJU z ue nią, ep o sprze an a, n. owo-
bllzko tramwai mIejskich, od Zarzewaka nr. 30· U92-3-3 

DROBNE OGŁOSZENIA. I Koływańaki pułk ma do sprze' potrzebny czellldnik stolarskI. 
'~A AAAA) Nowo otworzo.ny ł dania wlorzchowca i konie do PromAnlIda ,. 34. 4565-1 

k k h l Skl d l N k' 

zaprzęgu. Sprzedaż odbywać sIę p t b d l d 3 d 
kantor sluzby będzie do 18/31 lipca. Składowa o rze na z ewczyna o 1 o 

poleca różnego rodzaju służbę 1ft 42. 4523-3.-2 15 lat do udugl. Wiadomość 
z dobreml śwladectwllml. Piotr- Przejazd Jtł 18 w cnklern!. 
kowska 7. 4543 -3-2 M todzieniec, lat 20, bylY po- 4562-3-1 

. mocnIk gminnego pisarza, p d ó h . A A A A Polak ze SWladec- poszukuje natychmiastowej posa- r~I)~ikanfe c z ~:i;:r'~~nen! 
: • twem Dauczycle~a . dy. Oferty w Admlnlstracyl ~Roz- utrzymaniem. Tam też obiady 
·domowego i rosyanln otrzyma~a, . woju" dla Posznkuj~cego~. po 25 kop. Wólczllńska 157 mle- I 

:kerzystne posady. Biuro Ludwln- " 4549-3-1 szkanla '. " '61- 1 
.klej, Piotrkowska 92. 45143'3 I ~,.--,----:-----;..::--,....,..- '" .. " 

Meble używane: SZlifa, lóżko, p kó' bl d . 
l A A A A Wyaoko wykeztalco- I umywalka, nOlmy stolik oraz ~III,J o~~~e ~j~e. ~ ~!z~,~ę1 
i d . l I • n~ PtOkllkęh z pradwet m Inne drobiazgi tanio do eprzeda- m. 32. Kolublńlka. 4660- -1 
i;U zle an a WSZy6 c prze m 0- nla. Zakład tllplcarski Fogelzan. 
, t6w; n!\uczyclela językll niemlec- ga, Piotrkowska Ni 121, w po- potrzebne uczenice I szrel •. 
!klego poleca Biuro Ludwińsklej, dwórzu. 4528-2~2 U1. Staro,ZlIrzewsia 7 Jl' 11. 
-PiotrkOWSka 92 4515-3-3 . I d. I 41>58-1 

PIW ILrnla wraz z nr za, zen em I ' . . tA. MIeszkanie dla kawalerow l I warsztatem rzeźnickIm lest potrzebna bufetowa przYJomueJ 
~ z calodzlennem utrzymaniem, do sprzedania z powodu choroby powlerzchowDoścrl orestaura· 
'pokoje umeblowane. .Obiady d04 Róg Targowej I Fabrycznej 93. cyl II kategoryi. KOUllt~utynow
mowę i kolllcye. Panska 9. \ 45240-3-2 j lika 13, rastsurac} ł 61-3-1 

I . . 4550-1 I panienka z przyzwoitej rodziny pOSZukUję osob~ I pozwol I m 
-Bajecznie tanIO spne~aJę piękne ł poszukuje posa4y zaraz do skle. na ~zkolę poc· tko wa. Via-

peleryny męskie. PIOtrkowska pu lub do prywatnego domu przy . domośc: Czerwo .. ,i 6, ocł ro a. 
'li 69 ·mleszk. 65. 4355c3p3 ( dzieciach _ katoliczka. Oferty . 41) 8-3.-1 
DO sprzeGaniu. warsztat rzeźni- , w adminlstracyl Rozwoiu~ pod pokoj I of,idzL!nem wejściem 

i czy w dobrym punkcie, staj- I literami L. M. " 4532-3-2 1 bez mebli je' &ru do wyna-
nia. Ul. Łączna 8, ChOIny. \ pOLrzelmy slu!arz na wodoclą- jęela dla ~ntel:gentneg(l męłczy-

. 4497-3-3 gową robotę l chłopiec do zuy: P~leJaz 1łI 16 •. 10. Za- ł 
OO$WIa.dczony korepetytor przy- ~ terminu. Ulica I,udwlki (LulzJ) stae mozna od 7 do 8-eJ . 4566'3 

sposu.bia do wszystkich kllls I Ni 20. 4564-1 potrzebna ZilTaZ zdolna panien- ł 
glmnazyuIą, oraz na świadectwa. poSZUkUję miejsca woźnego, ka do skleII rzeźniczego. Ul 1 
Wiadomośc Dzielna 40, m. 1 od portyera lub szwajcara w ho- Brzeilńska.M 27. 4535-3 2 I 

g. 7-8. 1516 telu. znam języki polski. rosyj- potrzebUję p oz,cskl :l,OOO rubli I 
KUplEJ parę kaDI do wolantu. ski i niemIecki. Ulica Drewnow- na plerWfj ~ y \lmer hipoteki. 

OCerty w Admin. "Rozwoju~ ska 63, Wład)'sław Prymczak. I Oferty wadmln "Rozwoju" pod t 

pod L. S. 200. 4656-3-1 4663-1 2,000. . '500-4:-3 

zaraz. Oferty w kantorze "Roz, sprsectam 110m l. piekarul" i plac 
"\'loju dla P. t. ł49ó-3-3 nlPorożD-Y do zabudowania, II po-
pomieszczenie przy bezdzietnem wodu nagłego wyjazdu. Cen& 

małżeństwie dla Inteligentne· bardzo nlzk& 3,800 rubli. PrOSię 
go m~żczTznT do wynajęCia za- elę zgłosiĆ W przeeiągu tygollnla. 
raz. rzejazd 12 mleszk. U. Radpgoszcz uUca Żorawla 1ł 15 

ł103-ł-4, róg Krzyżowej, dawniej Królew-
p atrzebna prasowaczka, Wól- ska. place Baumgolda. ł53\ '3'2 

czańska 9ł. ł!90--3-3 spn6dam sklep kolonlalno-dy-
~okój lu... 2 pokoje 2i kuchnia. strybueJjny 'z JloWodu budowy 

potrzel-... d 1 pa. d-~lernLka. domu; w dobrym ,ankcle. Ulica 
llf ~ . a . ,R()zwojn pod GloW&cka Jtł 10, B II1l1t y, przy 

t. K. W. Z 4489-6-3 końeu Brzezińskiej. ł484-3-3 

pracownia. 81l&len gUYlmUje Z aglnęła dziewczynka lat 5, 
W/lulkl!! robotę. Gl wna' 61, ubrana w zieloną sukienkę i 

m. 7, II-Rle pl!tro. łł43 · 4.-3 granatowy fartu8zek, boso, na~y-
Wa .Ię Geno.weta Idzikowska. 

przechodząc przez ulicę Hlko- Uprasza się o odprowadzenie na 
ZaJewską od Prze!ud do Pa- ul. Grabow~ 25 m. 38· ł566-1 

sażn MIPojerl\ zgubiono kSI::kę zaru do wynajęcIa stalnia, wo-poleconych listów" 4,7. Łas a-
wy znalazca zechce Iwró cić na łowula l mIesIkania różne. 

centralną pocztę. 4622-3-2 Staro Zarzewska li 65. 4503-·3·2 

prz~bląkal Ilę pies blaly (bnl Z araz do wynajęCia oddzielny 
do ) z żółtą łat" na głowie. pokój dla samotnej osobT. Wia-

Grabowt\ li 23, m· 2ł. 4520-3-2 domosć: Bazarna 4, przy Luto· 

Sklep kolonlaluy do sprzedaula mlersklei. 4502-3-3 

z powodu wyJazdu. Ul. WI· Zdolny kowal !Doże się zgloSIĆ. 
dlew.ka Jł 71. 4554,-3-1 Wysoka 22. 451<>-3-3 
Sklep do sprzedania z powodu Z pokoJę, 11 piętro, front, od. 1 

choroby. WIadomość ul. Sre· sierpnia do wynajęcia. Wól-
dnia 61, u malarza Laszczew- czańska 159. ł570-3 .-1 
sklego. 4506-3-3 ZOOO rub. do wypożyczenia na 
Sprzedam kamerę nltano1'l'l\ dobrą hypotekę. zaraz. 

18X21 ze statywem. Pabll\nice Oferty proszę ikład.ać wAdmin. 
r - - . ~ -"-Dob ski 
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Z_gubione dokument,. B R S h k 
~:;:;:.~p~:t~f:,,{::ig~~~~· P"'P:,wJ~I' ~~s i Dla Przemysłowców i AmalorOw: 
zaginę'a karta od paszportlI na PJotrkoWfk~ In 265210 Grunt na rogu szos Pabianickiej i Tuszyńskiej, Qbszaru 60 morgów. polskich, ma być Imię Jana Fagnsa, wydaM z ~ Ił LJ. 1 h . d ' , k l h d 
fabryki S. Cznmańsklego. ~ rozparcelowany na dzialki dla zakladów prz\'my3Iowyc I omow mIesz a nyc na ogo~ 

4553-2-1 I Ad.okat Prżyoięgll dnych warunkach spłaty. Bogaty W wod~, ma spadek, plac targowy, miejsce pod budowę 
-=Z=-lIg-\-nę-ta-j[-ar-h-'Od.-p-as-z-po-r-Lu-na szkoły i przvstanek tramwajowy. 

Imię Relnholda Rogacz
D, wy- -,' I Kar' WaCałl'~S'KI· J h l d P 6 l' , k .. .' Grunt będzie otoczony przy obydwóch szosac a oją rzew. rZJW z ca I wywoz a 

dana z fabryki Józefa Rychtera. l • materyałów z dworca w Chojnacb. Cena placó. od 300 rb. Także 'park okolo 6.iu 
-=-_--:---:-____ 4..:.,54.-:7_-:-3_-_1 1 przeniósl swoją kllncelaryę na morgów jest wart nabycia. 
ZaSlnę!a karta 011 pl'l8Zportu na : ulic~ Piotrkowską Nil 9IJ, 6 P H l R d P b' . k 

ImIę Jan{l. JUl'g\ wydana z fIlc l (róg Andrzeja). ' 2648 (j Szczeg ly U lotra asenc ewera, U a alaniC a. 2464-10-5 
bryki nAllart, Rouseau I S-kt\". 1----------
=-_--,-__ --:-__ 4_5_59_-_3-:-,-_1 I Jest do .przedanła dom Z aglDąt paszport na Imię An· l drewnillDY, nowy - bardzo ta 

drze;a ForJslaka, wydany z nio, o 6 lJlleazkanlach, do roze-
gminy Wlerr.chy. 4547-S-1 brania i zabrania z placu. Prze· 

Zaginąl kwit od kSIążeczki legi- wózka latwa, gdyż dom ten stal 
tymacyjnej na Imię Bronislawa przy Bzosle. Wieś Moszczenlc/I, 

Jasińskiego, wydany z fabryki i stacya Baby, A Dalkowskl • 
• Allart, Rouseau I S·ka. 4567'3'1 ! . 2642-3-1 

Z ag lU 1\1. kwH od. paszportu na Zaq,ubiono świadectwo zalicza-
Imię Rudolfa Malego, wydany niowe za Xi 97701, na sumę 13 rb, 

z fabryki Bogusławskiego. należące do przesylld Łódz-F. _ 
~_--,.._~---,._.-:4;..;.5..:.,68_-_3;..--~1 Pniewo )i 93066, wydane mI w Z agmąl. kwit od pl\8Zportu na d, 9/22 marca 1910 r. przez e~s 

Iml~ RozalII Sokolowaklej, WY- pedycyę towarow" D. 2. F -L , 
dany z fabryki Grohmana. które nll,leży uważać za bezwnr 

4501- 3-3 tościowe. K Anet.dt. 26'18 3 
~~~----~--~~~~ Z al!inąl paszport ,ua Imi~ J ózeta 

Ogrzanowsklego, wydany z gm. Podozas wojny rosJjilko-japon 
Opatów. 4403-3-3 ! Sklej zagInął bez wieści 22-le~ni 
ZaglDąt pllszport, wydauy z gm. I Irojcpech ifb:epa. 

Lutomlars~, gub. piotrkowskieJ. f Ktoby wIedział, gdzie przeby-
na Imię Julii Janiszewskiej. WII, pro$zony jMt o zawladomle-
-=-_______ .-:4:=5..:.;08::...-,-·3::...-...,.:.3 nie rodZiny W Lodzl, Wesala 4, 

zaginął paBzpor~ na Imię AOleil I fIl-;' ;,i13;;;;.;;::====:2:6:40::;-;;;;;Sl Skalczyń8klej~ wydiwy z gm. \ -:: 
Bl'Irczew, pow. sieradzkiego. ''':':~''----------'''=\AI 

4507-3-3 l I. 

Z aglnl\L pllllzport DI\ lmlę Stanl- I 
sbwa Jaworskiego, wydl1nJ 

z gm. ł'le,tek, gub piotrkowskiej ., I 
~5H-3-fJ 

Z 1I.!ilnę.tn. KIII'LIl Od , paszportu, )' 
wydana z fabryki Drozdow

sklego Da imIę Andrzej!!. Szymuń· 
sklogD. 4419-3-5 
Zaglną{ plls~port na imJQ ~gaa- • 

cego Mrozewsklago, wydany 
z ~mjny B.ad0~oszCZ. 45:ł9-32 I 

Zaglnil,l lJąs:;;port nl\ Imię Hele~ ; 
ny Grzyb~yńaklp.j. wydany , 

z Ilmlny Pętk6w. 45'31-3 2 

EGZm~J~GA OD lAT 17 W ŁODn 

PracoUJnla haftów 
i ZNACZENIA BIELIZNY 

D. Mazurkiewi[zowej 
Przejazd 12 m. 14, 

w podwórzu, w oJleynie II piętro 

przyjm~je wszelkie roboty 
W zl\ki'es haftn wchodzł\ce, 
wykonywa tl\kowe staran 
nie. na cza8 oznaczony. po 
możliwie nlzkich conach 

Z lIg lD l\l pa~z!lor~ nil lm I., ;1.;0111 ' 
Kazll!:, wydl\.ny z gminy Bogu· 1~1:=::-;-;;-;-::-=-;:-:-:-::;:-:-;;;--:;::--::=~! 

BZeW!Ce, powiatu rl\wsklego. 
4521-3-2 

Zaglllęla li~rt" oet pnszponu, 1 
wrdaDl\ z fabryki RosenblaU:. ' Studnie 

na Imię Jana Szullńsklego. i. artezyjskie i zwyczajne bu 
-=---,.. ___ :--___ .-:4::.:..5.=,:25::...-_3;..--,-:.:2 dUJę beb względu nt/. gl<? bokośc i 

Zl\ginęl:a hrta ou paszportu, ł średnicę. Łódź, Illtca łtokicińska 
wydana z fabryki Warszaw- ! >& 25, dom wlasny. Poleca Się 

~klego na imię Józe(n Dzierżaw- ' 23804, W. Szymankiev.ricz. 
skleIlo 45:ł8-3-2 ' __________ _ 

Zaglnęla kSIążeczka lagltyma- ł . . d 
cyjnll na imię Alfonsa Millera . W SZKole Przygoto~awcz6J KOB u-

wydana z magistratu 4, !D' ~~~i. • kacyjnei J. Zawadzkiej, PiO~k~o~~kn 
___ ---,.-----0-37-.-2 pod kierunkiem artystki-malarki 

Zaginął kwit od paszportu, wy- p. GLANYZ - odbywają się 
dany z fabryki Adama Ossara L k k dl d' • 

na Imię M!lryanny Lac~:1_3_2 ~ . e [ye ry~un li u.a ull2n 
Zaginęła Karta od paszportu na dwa razy tygOdntow~ -od godZ~ 

ImIę Augusta Nejmana, wyda~ I 4; do 5 po południu . ZapIsy co. 
na z fabryki Klsenberga I Blrn- dziennie od godziny 3 ' 01 do 5-eJ 
tauma. 4557-3-1 pa poludniu. 2345-d 31 

Do SZKOŁY ii na KURSY 
PRZEIIIYSŁO.~.RĘKODZIEL.ICZE 

-A. TUCHOLSKIEGO 
przJ Łódzkiem Tow. Pożyczkowo-Oszczeednośoiowem 
zapis kIIndydatów I kandydatek przyjmuje, oraz bliższych Infor:nl\cy i 
udtlelll kancelarya Szkoly w Łodzi. przy ulicy S.go Andrzeja, 
domu .Na 58, m. aa. 

Lekcye wakacyjne w cełu przygotowania do egzaminów -
rozlloc~ete. 23!l6-3-3 

II II 

Tow. A~G. RI~źni Mie jSKiGn W ROSJi 
Warszawa, Krak. Prledm. 5, 

zawiadamia o otwarciu z dniem l-ym lipca r. b. 
pierwszej w kraju fabryki wlosienia tapicerskiego. 

Sprzedaż w każdej ilości. 26U'40'1 

Niech Szanowny Pan sam zobaczyl 

Największy czas spieszyć 
na. wielklli 

lfyprzedaż POSeZOnOlMą 
- do-

Schmechla i Rosnera 
Piotrkowska 100. 

-~ ~ .... ~o .. e 

O proc. 
Garnitury maryn. z modno szew.-dawniej 15.50 teraz 10.-

z kamg. szewiotu.. 25.- teraz 15.-
z jasno kamgarnu .. 26.- teraz 18.-' -

Palta letnie z modnego szewiotu 

z modnego kąmgarnu 

Spodnie z szewiotu 

.. . 18.50 teraz '12.50 

.. 22.50 teraz 16.50 
3.50 teraz 2.90 4.50 .. 

z kamgarnu 

Kamizelki z modnego materyału 
do prania 

.. 

.. 
lO 

7.25 teraz 5.-
6.50 teraz 3.-
4.50 teraz 2.50 

Marynarki alpagowe .. 6.50 teraz 4.50 
Palta nieprzemakalne ~~~f~rsa~i~ . teraz 14.50 

N adzwyczaj tanio! 
G ·t dl hł k ,. z granat. arm. a c opczy OW szewiotu .. 4.75 teraz 2.75 

do prania 3.50 teraz 1.90 
Paltociki dla chłopczyków 6.75 teraz 4.25 
Suldeneczki 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 • 
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I ŚWIATLOLECZNICZY i ROENTGENOWSKI GABINET 

Dra S. B. NTO A. 
Specyalność: Choroby skórne, włosów. weneryczne i moczopłciowe. 

Krótka .Ni 4. 

Dr. Leyberg I ADWOJ(A~ • 

b. dlugoJetul.1ekarz klinIk wledeń- J Jan Andrzejewski 
sklch ordynuje ,akosl)8cyal.cborób 
Weneryoznych, płoiowych laUrnyoll przeniósł kancelaryę swoj/ł na al. 
codzienni:;, 8-12; 5-8; panIe 12-1. Mikołaje •• ką Nil 31 (parter), 
Niedziele I święta tylko przed obia" obOk Zjazda S~zi6}1) PokoJa. 
dem. Krótk. 5. 1489r l 2586-6- 2 

D! I. Lipszyc 
choroby dzieci. 

Do .,najęoia. 
w domu granlclllcym z ogro
dem miejskim klika mieszkań, 
IIkłada:~cycb $1~ z 2-ch pokol 
kuchni I przedpokoju od l paź-

Przyjmuje od 8-10 I od 4,-6 pp. dzlernlka. Radwań.ka ]i 43 · 
WSCHODNIA. X! 4,5. 29i 2570-3-3 

Leczenie promieniami Roentg'na, iwiatlem Finsena i kwarcowem 
(choroby skóry i wypadanie włosów), prądami wysokiego napięcia (świerzba, 
hemoroidy). - Elektroliz. (radykalne usuwanie szpecących wrosów). - Masaż 
wibracyjn, i pneumatyczny podlug prof. Zabludow:lkiego (niemoc płciowa). -I 
lIaustyka (usuwanie brodawek). - Endo .. i cystoskopia (oświetl/mie organów 
moczopłciowych). - Elektryczne świetlno 8ląpiele i gorące powietrze. 

Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 pp. Dla paii osobna ~oczekalnia. 
~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~ b. asyst. klin. unlwer. warsz 
- Akuszery., oho roby chi. 

Dr. Jan Caderski 
Garnitur salonoW'7 

dwa trema, otomana z lustrem, 
2 łóżka z maieracaml, bieliź
niarka z lustrem, toaletka, umy
walnia, 2 8Zafy do ubrania, kre
den8, stół, 18 krzesał krytych 
skórą, biurko, bl'blloteka, gramo
fon prawie nowy, lampy, lItolIk 
do kart, oraz różne dro blazgl 

• 145. Piotrkowska naprzeciw ulicy Ewangelickiej 145. 
rurgio.ne I kobleoe 

przyjmllje do 10 r. 4-6 po pol. 
Ul. Cegielniana 9 m. 4. 2272 

I 
sprzedam za bezeen, ul. Nawrot 
]i U, m. 3. 2364-10-0 

O[ólnie znana lecznica cboró~ z~bów i2rO 

Buchalter, 
władający dobrze trzema mlej
scowemi językami potrzebny za
raz do apretury I farbiarni. 
Oferty dla A. R. W A.dmlnlstra
cJi "Rozwoju". 2622-3~2 

l 

Jlion" lekarza d-ty H. Pruss. 
" Leczenie, plombowanie i wyjęcie zQbów bez bólu. Oddział przepIsywa-
ula na maszynach. 

Zielona .M II. %6Ul 

~pe[yalne laboratofYUm łe[bni[lDB do wprawiania sztucznlch zębów. 
Specyalnośe: plomby porcelanowe, plomby zlote, zlote 

Pasza dla koni. 
Przeszło III, morgi ładnej mle-
8zanluy: wyka, owies I j~c!Imień 
Zielony, sprzedam na pnia w Ru· 
dzle PAbianickiej Wiadomość: L. 
WolSki, Łódź, Srednia 11 25. ~6ll~ 

Wojskowy-z pO'l"odu wyja.zdu 
z LotUl, sprzeda dom, kOnIa 
I ekwipaż budzo tanio. Za dom 
żądam 43,000, Tow. Kred. pozo· 
st~l:o 12,400, rocznego dochodu 

korony, zlote mosty (sztuczna zęby bez podniebienia). 
Reperacye i przeróbki sztucznycp. zębów NA POCZEKANIU. 
Gabinet prywatny le~arza a-ty H. Prus8 znajduje się przy lecznicy. 
.... Uwaga!! Ceny bardzo nizkie! UwagaH .... 

przynósl 6,000, połowę plenlęlłzy 

I
ODC~&K[f§' rt~~~~ pozostawiam na hipotece. Guber-

t!M If' ~ lIatorska Xi 38 2412'10'& 

, l:~ .lł~1I .~ ) Z pOWOdu zmiany Interesu 

WYSiRiiiii'.!!! l SDUedaminłere! a~enila[yjny • Centraln Sini 
Eborób z~M, i jamy nstnoj 

tłJ lodzi przy ul. Piotrkowskiej ng 86, tel. lł·'9. 
Taksa nadzwyczaj dostępna. dla wszystkich. Konsultac;,a 
bezpłatnie •• , .. wanie zęba 15 kop. Plomba 
as kop. Sztuczny z~b 65 kop. Przeróbka 
i repa ... c,e .ztuczn,ch zęiJów 50 kop. Przy 
klinioe znajduje się speoyalne laboratoryum . do wyrobu 
sztuoznych zębów. - Przyjmują. tylkl) skończeni lekarze 

dentyści. 6l:16d85 I 

Specyalista chorób skór- Dr. L. PRYBULSKI ł 
nych, włosów, wenerycz- CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, WE- I 
nych i dróg moczowycb NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIE· 1 

P j . d d I 8 l' MOCE PŁCIOWE. 1 rzy mUJę o go z ny - ·el Ul. Południowa M 2. I 

W połUdnie I od 4 - 8 wieczorem; PrzYJmuJ~ od godz. 8-1 r. 1 ed 4-8 ...... I 
'IV nłedliele I ŚWięta ad 9 - 2 pAnie od 5_ po pol. l'20-r- ! 

W pol. 149r 

i);: it ~:jt~ I Dr. ~~!i.~ ,~~r.licka 
u·lica Srednla .NI 5. I ngrllfO! l (Piotrkowska 126) I 

----------- l W Telefon 10.14. I 
Dr A GROSGLIK I Chor. kobiece, Akuszerya ' 

• • , 9-10 rano, 4-6 po pol. 1997r ' 
mlenka obecnie Zachodnia 68 I I 

przy ul. Zielonej. i Dr. FRANCISZEK 
Choroby ikóry I włosów (UG uwanie i K O Z I O l K I E W I C Z ( 
WłOłÓW szpecąoyoh za pomooll l 
elektrolizy), weneryczne i dróg mo - I (starszy) Telef. 17-14 
ozowyoll. Puyjmuje 81/~-nJ/, r. Piotrkowska 103 
I 6-8 wlecz.; panie 5-6 wiecz. 
W niedzIele I święta od godz. 9 ~horo~y wewn~trlne, dlleoi 
do 12 rano . 2474-r l kobIeCe. Przyjmuje od 8-11 r. 

od 5-8 pp. 1426r 

Dr. HI TRENKNER I Dr. feliks Skusiewicz 
przeprowadzll się na I Choroby skórne i weneryczll :J 

Aadrz_ja 13. ul. RozooUdOfIJSkq Ho ł I Przyjm.uje od od 4 - 8 po poło 
- W niedziele I święta od g. 10-1. 

I -sze piętro. Tel. 41. 2584·10-4 507-d 

Redll.1<tor oąpowiedzialny St. ł..ąpiński. 

SlMcJaliata chorób skórllJoll, 
w61lerloIBJch orat. I!tmOGJ 

płciowej 

D~ SI. LEWKOWICZ 
Leczenie elektryc~noścl", elek 

trycznym ńrlatl:em 1 masażem 
Wibracyjnym. 
Zaohodnla 33 (obok Lombar. akc.) 
Przyjmuje od 9-1 I od 6-8 W· ł 
w niedziele od 9-3. Dla pań od 

5-6 wlecz. lUr 

Dr. L. KLACZKIN 
Konstantynowska 11. 

S~phili.. .k6 .. ne, waner., 
ohorob~ dr'g moozow~ch. 
Przyjm. od 8-1 rano I od 5-8 w., 
dla dam od 4:-5. W niedziele I 
święta. tylko do 1 rano. 746·r 

Dr. med. 

9 r.;X'fl!l<"!1'I!lFP ( 2 par)' koni, 4 WOZ" 
1778-80 • at ...----------=::..:.;;:.~ I C e urząuzenle. 

t Wldzewaka 60 m. 19. 2602-3·3 

O an I Od 10 lat egzystujący kantor 
na gumowych kolach, pól krytr rek!lmendac~jn~ "Praca" 
I konia .przed.m .lIraz. ! bi,ldzle przenl?Slooy od 20 lipca 
Wiadomość: Srednla 71, u gospo- . r. b. z p~d :li 6;go ~od.Nit 3 
darz". 2592-3-3 I przy ulicy DZielneJ. Obecnie 

kantor poleca wlellu wybór róż-

..... Interes bardzo korzystny! I nej Sl'użby z dobreiDi _ ś~ladec
Zar •• do .~dzl.rżawienl. twaml. 2;>4'l--6-fi 

HOTEL 
w mieścIe gubernlaluem prz~ 
d.erou koleiow~m. Wlado 
mości zasięgnąć można: Ulica 
Rozwadowska 1ł U, m.23. 2594: 

Z dniem 1/14: LIpca r. b. skład 
wyżymaczek, gramofonów i t. p. 
znajdui~cJ się na ul. Plotrkow-

Do Jkła~u iułe[znego 
potrzebny oczeń z prakLyk!\ i zna
jomością polskIego I niemieCKie .. 
go. Oferty :& podaniem warunków 
należy IJkladać w adm "Rozwo
ju· łub ... Droglsta-. 2576 3-3 

Al k ~ FABIAN 
sklej 1ł 115, przeniesiony zosta-

li II" I: Je na 3-morgowy plac, 2 domy mlesz-
II Iii I kalne, bydynek murowany po 

krochmalni - w ogrodzIe owo. Dyr~kto~ Zakladu l~czn. nClIojnyW U I Nawrot N~ 14 l cowym, obok rzekI Warty, w mie-

Do ~Drz~dania 
przYJmuJe codzieunIe w Łodżl ot! ścle Sieradzu. Wiadomość w kslę-

4: - 7 po poludniu. do sklepu frontowego. ł garnl J. Kowalskiej. 2588 ·3-2 
ul. R.gowaka NIl 3 (róg Gór- Z powodu tej przeprowadzki wy-

nego Ryn~u). 2~51r pr~edaie ~Ię maszyny do s~yclll J Za 5 rb. miesięcznie 
Choroby nerwowe I wewo,trzne. naJnowszej konstrukcyl nlłal ce-

ny kosztu 2484.5.5 l przel! wazacye nauczyciel pro-

Specy3lista chorób wło
sów, Skórnych (piegi I prysz
cze na twany) i wenerycz-

nych (ayphilis) 

Dr. S. SZrłaTKIRD 
SREDNIA. J.m 2. 

Leczenie elektryczuości~, masa
żem I kosmetyczne. 

Przyjmuje od 8 do 2-ej po pol. 
I od 4 do 9 wlecz. 469r 

ł i glmnazyum przygotowuje do szkół: 

T W~ ~m~rl~a 
handlowych, glmnazyum I prxe-

_ ; myslowej. WIdzewska 32 U le~ ni I karza weterynaryl Drecklego. -
Wiadomość od u-oi do l-ei %1811 

AJ Ą EKGrysiowizna 
do sprzedanIa - odlegly o 3 wiorsty od miasteczka Zelował z2ożony 
z mlyna wodnego, 60 morgów ziemi ornej, 20 morgów dabrej lilki 
I 18 morgów lasu - wszystko w jednem miejscu, bardzo odpowie
dnie na letnie mieszkania. Wladami'ć U właściciela na miejscu. 

2620-10-2 

ZĘBY ~~!=:;eo:d i: :: na kauczuku, zlocie- :-----------------------
bez \\lyj~cia korzeni. Plombowanie Poszuk"lwany wspólnl·k 
złotem, srebrem, porcelaną. Wyj-
mow3inie zębów bez bólu. d d . b' 
Przeróbka i reparacye na pocze... O prze SIę IOrstwa sportowego, z ka.pitalem rb. 5,000. 
kaniu. Lek.~dent. S. LlPOWSKI, Oferty: "Rozwój" pod F. L. 2572-3-3 

Piotrkowska 92. 381r 

'iN Ucczw "Rozwoju", Przejazd ]U 8.. 
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