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. my tego, CQ wczoraj w imieniu miasta przyrze-. ra przyszla do slmtł<u dzięki niezmordowanym 

,

-10 ki. S~~OlA realna NA W~I z .kl. pod- klem. Będziemy stróżami tej wielkiej pamiątki; , zabiegom prezesa komitetu d ra Tomkowicza. 
~~tępną l mterna.tem. Egzammy 6 l 7 w~ze- dochowamy tego, coś sobio żyozył i będziemy l Budynek TowarzystlVa Sztuk pięlmych odno
ania. Praca fizyczna. Dodatkowa laoma. spełniać i wprowadzać w rzeczywistości to, co się I wiZ się do cna.. Powiewajl} na zewnątrz proporce 
LETN! INTERNAT. Cz~rwony Dwór, st. poczt. mieścIlo w Twoich przeph~imych sIowach. 1 bardzo stylowe, orzel, pogoó, herb andegaweński 
Grodzlsk, Dyr. H. Rygler. 1569·14, l Statut nie pozwala nam oudarzyć Clę hono ' królowej Jadwigi i stary herb litewski, zwisaja 

_ . & csu. Ib. $ = . Ii , .4 a I rowem obywatelstwem. Chcieliśmy z głębi serca I festony, widnieją herby rycerstwa z. pod Grun: 
to uczynić, aby Ci w małym zakresie złożyć do- Iwaidu. UCIezenle Itnaceto PaderellJskle20. ! w.~d llas~ej wd.zięczno~cil ale nie mogąc tego spel· l W .przedsion~u chorąg~ie ~rzJżackie. Krzyż 

I nlO, prosimy CJ~F przyjm ouywatelstwo honorowe I zloty WIelkIego mistrza krzyzackiego, klucz pod, 
t w sel'cach naszych (huczne długotrwale oldaski). , komorzego krzyżaków, gryf sZCZ6CillSki, orzel 

Na podstawie OSObnej uchwaly Rady miasta I Staleś lilię tak bliskim i tak nam drogim, że J brandeburski i wiele innych znaków wojsk krzy
Krakowa, prezydent Leo zaprosU pallstwa Pade· ' jesteś w łej chwili pierwszym obywatelem mia- żackich. 
rewskich Da sobotę 16 b. m. do sali obrad, ce- stil. Krakowa (huozne, burzliwe, niemilkn/lce 0- Wchodzimy do sali glówaej. 
lem zlożenla im zbiorowego podzilikowAaia przez klaski)-. W pośt'odka sarkofag kr{'la zwycięzcy, oto· 
reprezentacYę gminną. P a d e r e W s k l odpowiedział następującemi I czony wieńcem z !iś;lia dębowego. Odle\v gipso. 

Do sali wiodące schody i przedsionek ozdo· slowy: wy całego pomnika Wladyslawa JagieUy, po raz 
biono krzewami i kobiercami, salę puybuno dra- , "Prześwietna Rado!-:l..cigoJny i kochany pierwszy umyślnie dla wystawy wykonany z po-
peryami. Okolo stolu prezydyalnego ustawiono! panie prezydenciel Szozerze i głęboko wzruszo- minięciem baldachimu, Jako dziela. późniejszego. 
palmy i krzewy, jak również okolo krzesel, prze- l UJ jestem wielką dla mnie dobroci~. Cenię za.- Jak will.tlomo, baldachim sprawil później l{ról 
zliIaczonycb dla państwa Paderewskich. Na sali. szczyt wyjątkowy, jakim mnie darzycie, al{) ten, Zygmunt Stary. 
obecną. byla prócz Hady miejskiej deputacya; zaszczyt i dobroć o wiele przeuoszą skromne mo-l Przed sarlwfagiem widnieją podohizny koro 
miast Lublany i Zagrzebia, oraz reprezentanci ' je zasługi. Ofiara, którą: jako dobry, a pokor· ny, beda, jabłka, Ka7.imierza Wielkiego, wykona.. 
polskiego Związku narodowego w Ameryce. ny syn zlożylem ukollhanej Ojczyźnie, będzie I ne w czasie odkrycia zwlok l<róla chłopków w ro. 

Wśród hucznych oklasków zebranej prawie miała znaczenie; o tern nie wąpię, a mówię to , ku 1869. 
w komplecie Rady i przepelnionej galeryi wpro· bez pychy. Ale CZjŻ należy dawać zaplatę za l W sali głównej pomieszczono najważniejsze 
wadził prezydent miasta. wraz z wiceprezyden· czyn, krórego spełnienie jest już nagrodą i szczę' ; zabytki z czasów Jagielly. Wid:l:imy tutaj pn.~ 
tarni Szarskim i Sarem państwa Paderewskich ściem? 4 chowane w skarbcu katedralnym krako wskim, 
na salę. ! Dla wielu braci rozsianych po świecie, oby· I sławny luzyż zloty, paliusz wyszywany pedami, 

Gdy przybyli zajęli miejsca, zabral glos pre· 1\ watelstwo Krakowa jest niedoścignionym zaszczy- l relikwiarze, kielichy, monstrańcye, chf;l,Cie. lnice 
zydent i przemówił w te slowa: tern i marzeniem, Gdy w luólewsko-stolecznej ł z kateqry i lwściolów krakowskich. Po ścianach 

"Czcigodny paniel Spęlniając pragnienie serc l wspnnialomś!oości pragnęliście nadać mi llajwyż- . wiszą przepyszne makaty, w witrynach nieslycha
naszycu zaprosiliśmy Ciebie i przezacną Twą mal- j sze w Polsce sziacllectwo: obywatelstwo honol'o- fi ne skarby. OLo bibiia lu·zyżacka., zdobyta w Iii , 
żonkę do naszego grona, aby Ci jeszcze raz zlo- ; we m. Krakowa, to przyjmuję Wasze dobre chę- . twie pod GrunwaldBm, oto księga pergaminowa 
żyć podziękowanie z głębi serca płynq.cemi slo, ~ oi za. rzecz dokonaną. Pnyjmuję też piękne,; z podobiznami proporców krzyżackich, zdobytych 
wy. Uczucia nasze nie wygasną i nie przeminą, : serdeczne słowa pana prezydenta z glębol(!~ czcią i pod Grunwaldem. Polecil je odmalować Jan DIn
jak nie wygaśnie wdzięczność caIego miasta za 1 i z wdzięcznością, One starczą mi za wszystkie ' gosz malarzowi krakowskiemu Stanislawowi Du
to, co dla Krakowa i całego narodu uczyni leś oj zaszczty, dosLojności i godności. Mówię nie dla· . rinkowi. Odlewy rzeźb z sali hetmańskiej i z Wa-
(huczne oklaski). , tego, bym żądny był zaszczytów, ale przyjmuję ': welu rozmieszczono popod ścianami. 

Jesteś chlubą, ozdobą i slawą narodu nasze· ! w pragnieniu 1 nadziei, że ten wielki dowód Wo.- , W osobnej witrynie widać najświeższy naby. 
go (huczne okla.ski); gdziekolwiek się pOjawisz [ szej laskawości będzie pobudką, zachętą i pod- l tek Muzeum Narodowego: rząd na konia hetma" 
jak gwiazda blyszcząca, świecisz nietylko s,,:ym I· nietą dla innych czynów ofiarnych... (gorą~e olcla-, na S~erana 9~~rniec~dego, .wysad~ony tUl'kusam.i: 
geniuszem i talentem, ale tal,że swą polskoscią ski) ... w miar~ sił. (Znowu huczne oldaskl). Przeo.mlot. sClsle blOrąc nIe nalezący do epolu 
i patryotyzmem (huczne oklaski) i tem wyróż-! Prezydent przedsta.wił jeszcze Paderewslde- ~ Jagiellońskiej, to też umieszczony z gwiazdll;ą w 
niasz się pochlebnie od wielu innJch, że Cię sla- j' mu reprezentantów miast Lublany i Zagrzebia, katalogu! jedn~kowoż, ,niezwykle piękny i budzą
wa światowa nie odurzyla, żeś nie zapomniał, oraz repr.ezentant-:Jw polsldego Związku narodo- CJ' zasluzoną Clekawosc. 
gdzie stala Twoja kolebka, żeś nie zapomniał o i wego z Amerjki, tudzież radnych miasta. Opusz. W salach sąsiednich whlzimy trzy berla u. 
mowie ojctystej, że jesteś zawsze duszą wśród., czających sal~ radziecką palJ.stwa P~der.e\Vskidl {niwersytetu Jagiellońskiego, wraz z dwoma dy
swoich, chociaż nieraz oidem za Oceanem. l żegnano gorącą owacją. OdprowadzIlo lch pre- plomami założenia wszechnicy, pierlVotnego za 

Nielylko jal\O geniusz artystyczny wyróż-; zydyum. Kazimierza Wielkiego i oLlnowienia za Wladysta~ 
niasz się wśród otoczenia, ale daleś przyklad tak i wa JagieUy. Pieczęcie oryginalne 1 odlewy bron .. 
wielkiego patryotyzmu i tak wielkiej mądrości l ( zowe ł monety. ulożone nadzwyczaj pr.6eJrzyście 
obywatelskiej, że zaliczac Cię będziemy do naje/ lUy~tawa l!lbytko'w l nnok'l J~gl·nIIOI~I'k·łnJ·. I mieszczfł osobne gablotki, Na ścianach wisza ma· 
zaslużeńszych synów Ojozyzny W ostatniej dobie IV ~ U aJp U ~ ~ r; ! katy, uuiory kOŚCielne, obrazy na drzewie i'naJo~ 
naszych dziejów. Darem swoim wspanialym UCZCi-' lwano. 
leś naród, bo uczcileś w nim jego przeszlość. Po raz pierwszy wystawiono zabytki, prze-
Darem swoim podniosleś wczorajsze święto do I Po odsłonięciu pomnika JagieUy oduylo się. chowane w zborze izraelickim: biblifJ pergami
tej wyi!okości i godności, jak~ miało wczoraj i w pałacu sztuki otlVarcie wystawy zabytków z e I nowI} z miniaturami, makaty i sprzęty rytualne. 

~ jaką odczuwamy. 1'0, co odczuwamy, Tobie za- : poki Jagiellońskiej. Na altt tl1U z natury rzeczy ; O~obny dział stanuwią akwarele, rysunki, ry-
wdzięczamy (huczne oldaski). ' wydać moźna tylko bardzo mają liczlJ~ biletów cinr, fotografie, umieszczone w t. zw. wiatl'a. 

W mowie Twej wczorajszej l'zuciteś wielkie wstępu, bo salo l'owal'zyst\\ il są szczuple. kach. 
patryotyczne, zlote, gtębokie myśli i o nich pa- ; Mimo to ldlkaset osób znalazło się w gma - Jest tam zbiór ol'lów polskich z czasów śre-
mięć w naszych sercach nie zaginie. Doohowa· ehu, aby wziąe udział w otwarciu wystawy, któ- dniowiecza Stanisława Eliasza Radzikowiklego. 



materyaly do bistoryi ubiorów w Polsce ś. p. 
Walereg~ Eliasza Radzikowskiego oraz mnóstwo 
widol<ów rozmaitych zamków, budynków, pomni , 
k6w, mających związek z epoką Wladysława JaM 
gieUy. 

Wystawa na. · ogól przedstawia 8112 bardzo 
pięknie. Zailuga w tiam komitetu, który pod wo
dzą prezesa p. Tomkowicza i przy pomocy Bzeze' 
rei dyrektora Muzeum Narodowego p. Kopery, 
sekretarza Towarzystwa Sztuk Pięknych p. Lep· 
szego, archiwaryusza p. Chmiela, pracował nie, 
strudzenit', aby dzielo doprowadzió do końca. 

Dekoracyą wystawy kierował p. Ma.szkow
ski. Wypadła ona bardzo okazale. 

• 
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kanu krzyżackiego, jako przedstawiciela silnego knem przemówieniu zlotyl hołd oftarllemu oby
państwa wojskowego, już niema. j watelowi Paderewskiemu i wr~czyl mu dyplom 

Jednakże przeciwslowiańska idea Marien- , członka honorowego Tow. literatów polsltich w Pa
burga przetrwała wieki, a pomsta za Grunwald , ryżu. Wymowna cisza zapanowała, gdy zabraI 

l widzi spelnienie swych marzeń... Oi~żkie czasy glOB Paderewski. I tym razem mieliśmy sposob-
przyszły na Polskę i Czeohy. I ność stwierdzić, że wielki mistrz tonów jest ta-

Nauka, wypływająca z historyj minionych kże zuakomitym oratorem i glębokim myśli-
500 lat jest tak dla narodn ozeskiego. jak i oa- cieJem. 
lej Słowiańszczyzny wielka. Zdajemy sobie jasno t Nawiązując do mowy prezesa, który nazwał 
sprawę z tego, że narody słowiańskie muszą sIę lIgo trafarzem", zastrzegl się że jest t Y lit o li-
wzajemnie popierać z całą świadomością wspól- chym strzelcem. Mówił, że naród polski jest 

ł nego slowiańskiego pochodzenia, interesów i nie- niezdolny do nienawiści, ~e jeżeliśmy zgin~li 
,\ bezpieczeństwa, że możemy ulać tylko własnym politycznie i to na czas pewien, to tylko dla te

naszym silom i dobremu geniuszowi macierzy , go, żeśmy nie umieli, kogo należało, dobrze nie
Slawii, tak w interesie poszczególnych narodów ' nawidzieć. Ból narodu zorał nam glęboko du-
jak i postępu kultury wogóle. I szę ale piolunem nienawiści nay nie skalal. Nie-

Towal'zyitwo przyjaciół Sztuk Pięknych w Bratni naród polski sławi w obecnych dniach t nawiść to podnieta krzywdzących, narzędzie cie-
Krakowie otrzymalo na ozas wystawy Jagielloń · pamięć wieltOpomnego zwycięstwa słowiańskiego f mięzców, do roli których my.fmy nigdy nie ze
skiej z Warszawy szereg cennych przedmiotów i pod Grunwaldem, a do obchodu tego przyłącza i szli. Myśmy nikogo nie krzywdzili aui ciemię
zabytków ze zbiorów Antoniego Strzałeckiego, Gu· się zaprawdę z calego serca caly naród czeski, ~yli, myśmy praw krzywdzących przeciw nikomll 
stawa Soubis - Bisiera i hr. Stanislawa Rusiec- świadomy epokowego znaczenia tego wypadku l nie kuli. 
kiego. dla calego potomstwa braci Lecha i Czecha. . Mowe zakończył Paderewski zwrotem: Ko-

Óto wyhz tych przedmiotów i pamiątek: I Przy sposobności uczczenia pamięci tego i mu żywiej nie zabiło serce podczas ćwiczeń so. 
Ostrogi z XIV wieku z okolic Dobrzynia, kol· wielkiego zdarzenia historycznego, wzywamy cały kolich, w tym nie plynie krelv poJgka; ale kto 

czuga. z dużych nitowanych kólek upiększonych naród czeski, aby, czerpiąc przyl<łady z bogaiej . uczul drgnienie set'ca. w tym momencie, ten uwił!-
ornamentem z XIV wieku, miecz z XV wieku z historyj narodu ozeskiego i calej Slowiań8zczyz. r rzy w pomyślną dolę narodu w przyszłość. Za 
rękojeścią o kuli bronz?wej, ozd~bionej krzyż,el!1, ny, zgodnie i mężnie zjednoczył się na wspólnI} i tę pomyślną przyszłoM wychyla mówca toast 
o jelcu prostym, wyłOWIOny z Wlsly przy mOSCle obronę drogiej Ojczyzny w tej ciężkieJ chwili, ; z wiarą w jego urzeczywistnienie. 
warszawskim, miecz jednostronny z końca XIII gdy 7.e wszystkich stron grożą niebezpieczeństwa I Po tern grzmotem oklasków przyjętem prze-
wieku lub z I polowy XIV wieku, munsztuk (wę - narodowości czeskiej i należnym jej prawom, za II mówieniu rozpocząt się dIugi szereg toastów. 
dzidlo) wieku XV, 8trzemię ozdobne,. wieku XV, pr.zyktadem slawnych pl'zodl,ów, a na większą Przemawiali w dalszym ciągu pp. dr. Gllń-
strzemię używane przez kawaleryę litewską lub , JeJ chwalę· •. . kiewicz jal,o król kurkowy, witając go~ci za-

.ta~rską. dla łapoi wieku XIV, helm z osloną .ka~ I W 11}cznoscl SIla! miejscowych i miejscowych i pijąc w ręce Pade-
petino" z wieku XV, krzyż procesyalny bronzowy, Posel dr. l'odlipny, rewskiego l Wiwulskiego, p. Dmowski, poseI 
Chrystus zlocony, Apostolowie i ewangeliści (e- prezes Czeskiej Rady Narodowej. czeski Hruban, p. NOUSBa.ne redaktor "Gil Blasa" 
(malia, konleD XIII polowa XIV wieku), kielich I ----.. - w języku francuskim, hr. Korwin Milewski, któ-
bronzowy z XV ~ielm, wyltOpany na.. cm?ntar,zu ry od powiedział również w języku francuskim, 
przy kościółku sw. Leonarda we Wlll Wlerzblll, D~nkl·nt W TOnrarlyrłml·n 'trleIO[kl·nm dr. Doboszyński, który wniósł toast na cześć 
pow. wieluńskiego, helm "kapetino", bez zasIony, I UUIU " VI Ił li ~ ~ ti lit. gości z Królestwa i Wielkopolski i dlugi szereg 
wielru XV hel m z jas~czurką, wielm XV, ostro- innych. 
~a. z ozdo'bami polowa XIV wieku, na srebrnej Największy entuzyazm l najgol'ętsze oklaski 
blaBze wykuty orzeł polski (koniec XIV wieku) W p:zystl:ojonej uroczyśuie, sali sLrzelec~iej wywolalo przemówienia p. Rodlczewa, posła do 
znaleziony w Czersku, na srebrnej blasze wypu· I zgromadzllo S!ę okolo 400 o~ob ze wszyst!<~ch Dumy, znanego ze swego zawsze życzliwego sta. 
kly .drakon" (wieku XIV) znaleziony. ~ Czer I sle:; s~ole.czens'wa !crakowsloego .. PrzybywaJą- nowiska dla sprawy polskiej. 
sku (Wieku XIV), niatury n& pergamlDle robo , cy\':u w)t~h ~ progu :10I?u czlonkowl6 pr.ezy~yum Zastrzegłszy się, że nie może przemówić llo 
ty francuskIej (wieku XV). haftowany krzyż od . pp . .A.ru:ol?wICz, Fenz I Peroś. U1taZilll6t Się p. polsku i pronąc, aby go mimo to w ysluchano, 
ornatu (koniec XIII początek XIV wieku), haJto· I ~ader~ w~lnego, który przybył 1! t.owarzy8twl~ przypomiua mÓwQIl. rosyjski zwrot ,.serce sercu 
waDy krzył od ornatu, wieku XV, haftowana ko I zony l s~ostry, bylo has~em, o~acy~, Jal{ą zebrani wieść niesie" . Oul>y pragnął, aby z jego rosyj
lumna od ornatu, wieku XIV, haftowana kolum u i z?otowal:. Celem upam~ętll1eill& plęhnego ,zebra- ~kiego serca wieśo uozuć przyjaznych doszra do 
Da od ornatu, wieku XV. I Dla bracla strzel~y kr~l,owscy prz~gotowah ozdo- . serc polaków, Niema człowieka., któremu drogie 

buy akt z po~ulJlZnaml oarego ~arzą.du, ~o.war~y- ,. są ideały wolności, prawa i sprawied1iw'ości, aby 

l'Ianlfest czeskiej Rudv narodofIJe). 
, stwa strzeleckiego! n.a lctórym n~JwybltnleJsl z gl 0- i nie kochal Polski. W imieniu narodu rosyJslde

na obe~nych pOlozyl,l ~:ve POdpISY., Uczta rozpo- ! go składa mówca hołd i wyrazy sympatyi i wie
I c~ęla SIę wedIug Plz~Jętego u strzelców ceremo- ; rzy, że jak IV niedawnej przeszlości, gdzie pola-
mału. '. , . c y stanęli po stronie dolJijającej się wolności czę-, I , ykazaUle SIę l\róla ,kurkowego,. którą to ~o- l ści narodu rosyjskiego, tak i w przyszłości na. 

Z okaZJi 500-nej rocznicy bitwy pod G~un I d~osc w tym. roku PI~stuJe dr. Bronisław Gunkle- . ród polski znajdzie si~ w jednym szeregll z ro • 
• waldem, wydala czeska ?ada narodowa. manllest j WICZ, zabrzmiała. faufara, poc~elU na s~IQ wszedł syjsklm w walce o wolnośc i pralva. 
,do swych r?dak6~. ~aDlrest te!! zamles.zczony l orsz~k króle~skl. P~przedzeU1. berIam\ marszal- : Przemawiali następuie Janko Holjac, wice-
we wszystkIch dZlenlllka?h czesklch, brzml: ]wwle otoczyli króla nlO~ącego hlstorycznego l\U~a, : burmistrz Zagt'zebia po chorwacku, pan Alfons 

Ludu czeskI I l poczem orszak caly WZląt w środek Paderewskle· . Parczewski i poseł Korfanty 
Dziś uplywa pól tysiąca lat od dnia, w ktÓ-j go z malżonl,ą i zaprowadził na wyznaczone przy , . 

rym bratnia. Polska odniosła zwycil}stwo pod g:ównym stole miejsce honorowe. Obok Paderew .. ' 
Grunwaldem, na.d odwiecznym swym wrogiem, skiego zajęli miejsca prezydent dr. Leo i prezes ,! 

ówczeBnym zalwnem niemieckich rycerzy, ! Koła dr. Gląbiński w stroju sokolim, dalej pp.: j SYTUACYA NA KRECIE. Fakt nieslychanej donioslości historycznej hr. Korwin Milewski, wiceprezydenci dr. Szarski ! 

dla Polski i dla calej SlowiańszczyzDY. Państwo i Sare, księża pralaci Drohojowski IWądolny, . 
Diemieckich rycerzy, dziś należące już do prze- I twórca pomnika rzeźbiarz Wiwulskl, poslowie Fe- : Po długotrwałym oporze kreteńczycy ustąpili 

' szlości, bylo wtedy silną wojskową potęgą., kM - derowicz, dr. Bandrowski, Zieleniewski, burmistrz i wobec żądań mocarstlv opiekuńczych. Na odbytem 
ra pod pozorem szerzenia chrześcijaństwa. stalli. ' miasta Lwowa Ciuchciński, poslowie do Dumy: w dniu 9 b. m. posiedzeniu Zgromadzenia. narodo
lIię okrutnym biczem podbitych i sąsiednich naro· ~ Al. LednicId. Rodiczew, PSIl'czews!{i. poslowie, wego prezes mlllistrów Venizelos przeprowadzil 
dów słowiańskich, zagrażając im swą bezwzglę- l Korlanty i Hruban, X. Kaz. Flis, przedstawicie- \ swój projekt przynajmniej tymczasowego zalago
dną chCiwośoią zdobyczy i wyzysku, Dopiero dziś " le prasy warszawskiej, poznańskiej, lwowskiej i : dzenia ostrego zatargu kreteńskiego. Pomimo de
po dlugim przeciągu pięciu wieków, I!:tórych stu- krakowskiej, artyści Krzesz i Wodzinowski, pu- I rnonstracyi morskiej mocarstw opiekuńczych, na~ 
szną historyę znamy, możemy zdać sobie spraw~, I blicyści chorwaccy, węgierscy i czescy j liczny I pomnień króla i rządu greckiego, opozycya w kre
jakie to niebezpieczeństwo grozilo tym ludom w l zastęp członlt6w Towarzystwa, obywateli i gości I teńskim Zgromadzeniu narodowem nie chciała się 
czasie, gdy królewska. korona polska rozpoozęła I zaproszonych. I zgodzić na dopuszczenie do udziału w obradach 
&ę walkę na śmierć i życie z najniebezpieozniej. , Na galeryi przygrywala orkiestra 13 pulku, poslów mahometańskich bez złożenia przysięgi 
szym nieprzyjacielem, Gdy umilkly tony wstępnego poloneza, pierwszy wiernoścI. Nie mogąc przetamać oporu, Venizelos 

Z dumą. wspominamy o tem, iż na polu mię- \ zabral glos b. prezes Towarzystwa strzelecliiego zażądar od opozycyi, aby byla nieobecna na obra
dZJ Grunwaldem a Tannenbergiem, w tej dziejo· , dr. Walenty Staniszewski, witając imieniem pra- , dach Zgromadzenia w dniu 9 b. m. - na co się 
weJ okazyi dnia 15 lipca 1410 roIw u boku po· I starej kongregacyi przezacnyoh gości, przybyłych zgromadzili zar6\vno poslowie mahometańscy, jak 
laków stanęli wiernie obok litwinów równie~ ru- f na obchód wielkiego narodowego święta. f opozycyjni. 
sini i czesi, że byZ tam nasz czeski bohater Jan I Ustęp odnoszącnię do przedstawicieli prasy Dzięki temu manewrowi, większość rzą.dowa 
Źiżko z Trocnowa, na czele wspomagającego huf~ francuskiej wygrosił dr. l\fal'ciszewski w języku w liczbie 59 posłów, uchwalila znane już z tele
ca czeskiego. ' francuskim. Przemówienie swe zakollczyl apo· gramów wnioski co do powiększenia liczby człon-

Jak radosne echo wywolało Grunwaldzkie I strofą powitalną do rnistl'za Paderewskiego, 1{t6- !{ÓW rządu z trzech do sześciu, udzielenia odpo
zwyoięstwo w czeskim narodzie, dowodzi gorący rego na dany znak marszałkowie uwieńczyli 1an- wiedzi mocarstwom, że kreteńczycy wykonają Ich 
list rektora prasItiego, czeskiego uniwersytetu rem, a na szyi zawiesili mu czerwoną szarfę na iądunia, wreszcie-wniosek co do zaciągnięcia. po
mistrza Jana Husa do króla. Wladyslawa Ja- znak honorowego przyjęcia do bractwa, Przemó- życz ki w sllmie półtora miliona drachm na roboty 
gieUy, jed.en z wzruszających objawów wyraźnie wienie swe zal\Ollczy! mówca okrzykiem: cSrawa publiczne. 
budzącego slę poczucia słowia.ńskiego. Ci bracie nasz». Po powzięciu tych uchwal, jtreteńskle Zgro-

Wiele się zmieniIo od tego czasu w życiu ' Nastąpił szereg toastów, - P. Wacław Gą- madzenie narodowe odroczyło swoje obrady na 
uczestniczłclch w tem zwyci~&t\Vle narodów. Za.- siorowski. znany powleścio!lisarz z Paryża, w pi~- cztery miesiące, co pozwala przypuszczać, że z ho-
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ryzontu politycznego znikną przynajmniej na ten '~ - Deputacya :& K:ajaw, zl~~olla z przesz~Q ) w~ i k.ap,el~istrzowi , w~r~za,w8kiom~, p. Hell l·Ylw .... 
czas groźne zwiastuny burzy, której, według wszel- 80 osób, przybyła na uroczystose~ grunwaldzkie i WI Oplensklemu. 
kieh danycQ, mó~l był towarzyszyć grzmot dział pod kie.l'ownictwem pp. ~oczars~e.g9, d,yre~tora i ~ MYSŁOWIC. Pruskie władze graniczne IQ~ 
w więcej niż pra,wdgpodQbneJ wojnie greeko.tu- alkoly z Wloclawka, Wmoza l Bysz~wskleg.() . ' PU$2fczają się nleslycbllnych sżykan względem PQ~~ 
reckięj. KorzystajSJoC z togo spokoju, warto przyj - D.ęlegaci przy~ieźU. z sobą d~r ~ pO~tt\Ol ~kr~yn - l wracających do I<:sięstwa Poznańskiego i Pru" 
rzeć si~ bliżej prawno-politycznemu urządzeniu wy- lu wyr\>bu k~J~wskleg.o, z ~lemH\ .z P~b?Jowlska Wsehodnich tudzież Zachodnich uczestników ob
sp y, oraz jej wybitnym działaczom politycznym, pod PłowcamI l częSCl!~ zbroI ~rzyzackleJ, wyko- chodu grunwaldzkiego w Krakowie. 
których nazwiska niewątpliwie wypłyną jeszoze panej z tą, ziemią, Dar te~ zlozono ~a r~ce pr,e: Wprost niepodobna odisać tych wszystkich 
nieraz na powierzchnię życia publioznego. : zydenta. mIasta. W sklaqzle deputacyI kUJawskIe) przykrości, na które z nadzwyczajną ścislością na-

Na m~cy ko,nstytuęyi ktet~ńskiei z r. 1?06, była d.tuiyna z Krłlszyn,k~, k~óra .na popis ,.So< I raiają ich urzędnicy pruscy. • 
poslem. moze byc wybr~ny l{llzdy~ korzystaJąc}' , kołów przygo~ow~la. CWlczenla gImnastyczne w I _ Przejezdni z Krakowa podlegają osobistej 
z pelnI praw obywatelsklcb, kretenczyk 25·1etm. j takt polo~eza I kuJa:vtaka. , . rewizyi (I). Skonfiskowano stosy wydawnictw grnu-
Wybi~rają poslów, w glosowaniu powszechnem, ':i , Komitet ,zl?tu ~le wyzna.czył mIejsca dla tych waldzkich, pocztówek, medali, 
I'ównem, bez~ośredniem i tajnem wszyscy pelno- 'I Dlezwy~ly~h e~lcze~ prz~gotowan1ch przez z~.ane
letni mieszkaney wyspy. go w Zleml kUjawskiej dZiałacza p. Moczars~lego, 

Zgromadzenie narodowe 1ic~y 130 posłów, o- i tem samem pracę przygotowa.wczą uczynił da
trzymujących mandaty na czas nie określony, aż " remną. Poieunanie doktora Józefa Bru~liń!kiego. do rozwiązania Zgromad,zenia przez komitet w,y- i - Z chwilą ukończenia zlotu Sokołów, za.
konawezy. Z tej liczby Zgromadzenie dokonywa : raz wieczorem wiele bardzo goścI i drużyn za-, 
wyboru 74 posłów do Izby na tr~y lata, oraz do . częło opuszczać miasto. Ulice prowadzące w stro- Wczoraj w pięknie przybranej sali ortope
niedawna 3, ~becnie 6 odonków l~omite.tu ,,,:yko- : nę kol~i p!zepelnione ,bY!! ttuID:a~ spieszącym,i dycznej s,zpitala Annr-Ma.ryi o~b!lo się uroczyste 
nowezego, ktory od rokn 1908 Jest wlasclwy.m do P9Clą.goW. Tram lVa)e l dorazkl pelne ludZI, 'I' pożegn,ame opuszczającego Łodz naczelnego le' 
rządem wyspy. Izba zbiera się corocznie w dniU ! ruch w mieście, mimo spóżniollej pory, był ogrom- karz& szpitala Anny-Maryi, d .. ra Józefa Brudziń . 
1 maja i obraduje 2 - 3 miesiące nad projekta- l ny. Przed dworcem kolei między g9dziną 10 skiego, 
mi praw, uchwalonemi przez Zgromadzenie naro- : a 11 w nocy obozowaly na pakunkach, kamie. Zebralo się przeszło 40 lekarzy. 
dowe. I niach, w parkach a nawet i na chodnikach., pomę- Szereg przemówień rozpoczął dr. WI. Piu . 

Komitet wykonawczy, tj. rząd kreteński, liczy t czone drużyny sokole, ponieważ ze względu na kus, podnosząc zalety charakteru d ra Brudziń
obecnie 6 c~lonMw i jest odpowiedzialny jedynie i ciasnotę miejsc na peronie, urząd stacyjny zam- skiego - jego zdoluości do czynu, zmysł organi
przed czterema mocarstwami opiekuńczemi: A~glią, l knal wszystkie wejścia na dworzec, obaw}ając zacyjluy, takt i wysokie' pojęCie o godnośoi i et y
Francyą, WIochami l Rosyą- Prezesem komitetu, l sie' wypadku. i przepuszczał jedynie po 1<azdym ! ee lekarskie'j; następnie dr. Schoeneich, jako na.. 
czyli naczelnikiem rządtl, jest glośny polityk Ve- I póciagll tylko pewn~ Gzęść zgromadzonego tru- i stępca d ra Brudzińskiego na stanowisku 113karza 
nizelos. Piastuje on cztery teki ministeryalne: I mu, ' ł naczelnego, mówil o zasługach d-ra Brudzińskiego 
~p~aw zagra~icznych" wewn~trznj~h! wyznań i 0- l Oprócz prócz pociągów zwycz~jnych o~~szIo dl~ szpital!\. Anny,M~;,yj,. a d~. Waclaw J,asinski 
sWlaty. Vemzelos llc~y 4:> lat I Jest z z~wod~ l w nocy kilka nadzwyczajnych, mImo to .lednak , pozeg~lal d ra BrudzlUskltlgo ,ako prezesa,l twór
prawlliJdem. Ma powszechną opinię glębolnego l : wagony kolęjowe byly szczelnie zapelnione. I cę sekeyi ped!tgogicznej łódzkiej; _ w imieniu 
~zybko oryentujące?o się polityka. ,W, roku 18~6 j Z drużynami sokolemi odjeżdżaly, ~zęsto i orIcie- czron~ów T-wa lekarskiego. przemawiali dr: Kru' 
l 1899 byl pl'zywodcą rewolucyoulstO\~ , kreten- I stry grając na przeminnę piesIlI patryotyczne. sche l dr. Sonenberg; dalej or. Maybaum :(jegnal 
sk!ch i zjed~al. sobie. ogró.mn~ popu.larn?sc na wy- O(lj~żdźająoych Sokolów żegnały l~rakowskie drn- dora Brudziński?go ja:~m . drogiego sarcu .. kolegę, 
S~l~, ~ak wsrod SWOIch Ziomków, J3k l przedsta- , żyny okrzykami . Szczęśliwoj drogi ~., . . , dr: Toma:zews.ln mów~l Jako pr2;edstawunel od
wlclelt obcych mocal'stw. , , i - Towarzystwo szkoty Lud?we] wy~alo .J uz t dZIału c~l.rurgtczJlego, dr. ~ozenb~atówna. od le~ 

Przed 8 - 9 laty powtorme stanął na ?ze~e I ,,, sobot~ or&y korespondenCYJne z Wldoktem . karzy ill!eJ$()owych, dr. Pel'lls pOdDlósł obywatel
powstania przeciwko samowolnym rzą.dom lISięCIa j pomnika lagieUy _ lecz uprzedzone zostalo l skie zaslugi (l ra Brudzińskiego. podkreślajl\c 
Jerzego, ówczesnego generalnego komls~rz~ Kro- I "rzez pl'zed siębior~two prywatne} które już w dniu l brak upt'zedzen wyznaniowych i umożliwienie pra~ 
t!. W osta.tllich latach. szel'egi zwolen\llkow .Ve- ! tdslonięcia, 1l0Stal'awszy si~ o s~~d!l P?mnika, wy- ey w szpjt~lu kolegom ~~dom. ':V;re~zeie dr. Rot
nJzelosa przerzedzaly Slę, to rosly naprze~D.lan_ : dalo widokówkę" sztucznie ztozon~ 1 wobec te- wand podZiękował d-OWI Br)ldzmsklemu za ser~ 
Po ogłoszeniu unii Krety z GI'13cyą .w pażdzlerni~ i go blędnie zupelnie przedsta.wiającą widok i sy- deczuy i przyjacielski stosuuek jego do współ-
ku 1908 roku razem z l\fichelidakisem stan!\l na !l tuacyę wspanialego ,tego monumentu. pracowników i wręczyI mn w imieniu ll;olegów 
czele rządu, który wkrótce u,padł. Podczas ostat· _ Podczas obclIodu grunwaldzkiego w Kra- szpitll.lnych da~ 'pożegna~y: plaslwrzeźbę w bron
nich w~borów zostal ponowlll~ powolany do Zgro- kawie zlożono w drobnych i większych datkach zie, przedstawlaJąc~ kobietę z g~lązką palmową 
madzema narodowego; obecllle ma za sobą sla~ą I na rozmaite cele oświatowo-naukowe przeszło pól nad frontonem szpItala; na col\:ole umIeszczono 
więl{szość i. jest z~olennikiem ~rzeprowadzellla ; miliona koron. \ I podpisy pracują,cych w szpitalu jedenastll. leka
w sposób lOjalny Ullll Krety z .GI ecyą.. . Niezależnie od tego skradano ofiary i na in- rzy. Pla~korzezba ta-pomysłu IIrtysty Mazur~-

Przeciw~il{iem Venizelosa .1~st ?O letnI, były ne cele. pięknie wyl~onana ~ pracowni, br. Łopieńsklch 
nauczyciel glmnazyalny MlchehdalHs, doskonaly , . n 11 łeczne O u- I w WarszaWIe, ogólnie bardzo Się podobala. 
mówca człowiek zamożny i niezależny_ Jest zwo- - Rada zarządzająca ba.~lm J~o" k' \. Szczerze wzruszvny dr. Brudzinski dzięko ' 
lennudem połączenia Krety z Grecyą za wszelką ehw~ma 5,000 koron na pommk KOSCIUSZ ' l w \..ra- wal za dowody uznania i serca oraz za poparcie 
cenę - choćby nawet pożo~i rewolucYj,naj,. On, to }{OWle. . ' w pracy, jal{je~o od Kolegów - lel~ąrzy przez czas 
wywolal ostatnie llowiklallla na wyspIe, ządaJąc, l - Pod ucll',:,alonym onegdaj adresem dla .bl: il\vego pobytu doznawał. 
aby mahometańscy członkowie Zg7oma~zeni~ na: { sknpa. .Bandursluego obywatel.stwo krako~skleO' I Po skończon~m zebraniu udano się na. wspól
rodowego -ikladali przysięgę na wlernoso kr~lowI l uc~e~tll1cy o~chodn grn~w,aldzklego 8,kładalt oneo - ną biesiadg, gdzie w dalszym ciągu podnoszono 
grecldemu. W razie ustąpienia Venizelosa, Mlche- I da) l wczoraj przez dZlan cały pOdpiSy. ,zasługi i zalety dora Brudzilisldego _ przema
lidakis niewątpliwie stanie na czele rządu ~reteń- l - Wczoraiszy dzień obfitował ~ :wielką Ilo~c " wiali dr, Chodźko, Kopciński, Przedborslci, Ko
skiego, jako, przywódca skrajn~cb radyl{ałow. . ! wypadków i kra~zi~ży .. Szcz6&,ólnleJ w czas~e lińskl i wielu innYvh; dziękowaI i odpowiadal dr. 

Tr~eeim wybitnym CZ~Ollklem Zgromadzema . obchodu pOgotOWlę l pohcya mlaly bardzo duzQ Brudziński. 
narodowego jęi;~ K?und7oę. ,S~oi on nil. czele gru- ! pracy'. Wsk~te~ gor~Da, i.os~ą.pienia omdlalo bar- Nastrój panowal bardzo serdeczny. 
py zbliżonej do Ml()hebdaklSa. i dzo wiele p~n, Jak rówmez kilku SQkołów. Pomoc 

, Przywódcą 16 posłów mahometańsklch je~t : w tych wypadkach niosło pogotowie. 
HUBsein-bey, mający opinię polityka wstrzemlęz. ; Do policyi zgłosiło się wiele 03ó.b, któ~y~ 
\iwego i wszechstronnie wykszta.łconego. li na Błoniach podczas śc~sku p,okradh. zlodzleJ~ 

kieszonkowi }lortmonetkl z Wlę~szeml sumaml 
pieniężnemi. 

Z dzielnic polskich. - We czwartek rozpoczęta się w k~ajowY\D 
l sądzie karnym w Krakowie rozprawa przecIw W~ . 

" t clawowi Rabinowiczowi, oąkarżonemn o zbrodme 
Z KRAK~vyA. Do blUr~ ~Iezydenta m. l z § 67 u. k. oraz o przedstawienie fałszywe-go 

KALENDARZYK TERliNOWY. 
IMIONA SLQWIA.NSKLE. D t: I ś C~e8raw:a. J u· 

t r o Stoal8.wa t Dysa. ' 
KONCERT. D z i ś I codzteńnle (IV ogrodzIe Grand

Hotelu) koncert orkies~ry wlośclańsklej Namysłowskiego. 
Początek o godz. 8 wieczorem. 

BENEFIS. J u t t o (w ogrodzie majstrów tkacldch) 
ZlIbl IV a benefisowa p, n. "N oc w Wene(Jyl~ baletmistr~ 
teatrll ;rhIlJia\ p, M.ajewsklego. ~l'akowa .przybylI rep~ez~ntanc~ ml~st! Lublany I meldunl\U z § 320. Po trzydniowej rozprawie taj

ł .Zagrzebla, celem zloz~Dla., plzywlezlOnych pa- nej trybunal wydal, w sobotę po polurlniu przy 
mląt~owych ~r.ebrnych wleńcow.. W, skład depu- l drzwiach otwartych, wyrok, skaZUjący oskarżo- .~,', 
ta.cy~ wchodZIlI: Z Lub~~ny , Wlcepl ezyd~nt T~r. i nego na rok ci~żkjego więz! ~nia. W mot~wach rr 
car l, ra~ca Dr: St~rkull1. Pl,ezydent Holjac mIal I uwzględniono, jako okolicznosc lagodzącą, meb?z-
na pierSIach wlelln zl.oty lancuch. l pieczny stan zdrowia. chorego z powodu g~uźhcy • . , 

. , Deputa~~e przyw.lOzly ze, sobą d~~ srebrne i oraz okoliczność, że obwiniony spędzil9 miesięcy _ ~b~ Z~ii~nl, W du()l1owIf,nstwio~ Ksi~dz Leon 
Włenee z trojbarWneml szarf~m~. N,a WJellCU, ofia.- i w więzieniu śledczem. Prokurator zg~osil zaża~e- 1 K w~slnew:~z mianowany ,zostal wlkaryn~zem pa
rowanym prze Lublanę, znajdUje Się na srebrnej, I nie nieważności z powodu zbyt uizklego wymIa- \ rafn Stron~ko, pow. lasl<1 ego. 
pozłacanej szarfie napis: , . ! rn kary. (x) Ze sbora ewangeliGko _ reformowanego. 

Z magovalce pri Grunewaldu prosvetltellU) , . ' .' . l' l . f' ana-
P l· l 1\1 t' l.' L' bl'an' ka . ZE LWOWA Po raz l)ierwszlT na ziemiach W ad!llllllstracyl zboru ewange IC {Q-l e ormow o JS ce es ICa. o."cll1a JU J s . ~ ;, J. Ł d' , I" . l.\Y Z dniem 14 

Delegaci Związlm narodowego prezes p. Stęczyń- l polskich o~egraua .będzie ,syrnfoll!a . Paderewskie- f o w o ~ ~~wuh ZRSZ y "m~~ill'istrator tegoż 
sld i wiceprezes p, Abczyński zlozyli adres. Pre- go, na maJących Slę odbyc w Jeslenl.r. b, ?roczy- lpca r. " o yc C7.as.owy, a ,. ' _ 
zydent podzi~kowat obu delegacyom. Gdy dele- czystościach szopenowsldch we LWOWie, ktore ~o- : zboru, pastor Stefan .Sloersln, . 01U~~lt t\ s;an~~v~_ 
gaci słowieńsoy i polscy dowiedzieli się. ~e za lączone będą ze zjazdem muzyków ze wszystkICh I sko, powolanym będctc,;a urzą: NPa~ o a miej-
chwil ma się odbyć uczczenie Paderewskiego dzielnic polskich. ru reformowanego w . arszawJe, a Jego K Ó 
rzezę Rad miasta prosili aby im pozwolono być Mistrz Paderewsld powierzył osobiście Ide- . sea konsysto~z e\Van~ahck o-l'~~o rrnOWal!~ 'Y r-

~wiadkawię tej uro~z~stości_ ' rownictwo wykonania 111mfonii cenionemu muz~l,o- lestwie Polsklem ~aul1al.lowal 10rna.!iZll lOSlO, pa-
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I Jl'a parafii serejskiej, w gub. suwalskiej. Pastor osadnictwo cudzoziemskie, oczywiście niemieckie, pracy mo~na. zdzia.łać wiele, lecz do tego potL'ze~ 
l'Oil l1l 'Z Tosio dgjeidżać będzie z Serej do Łodzi ~ llajbardziej się rozsiadło, gdzie są j uż nawet ta- ba trochę chęoi i wytrwałoślli. 

rolZ) do roku na miesiąc. ' kie powiaty, w których niemcy mają przeważać (a) Letnloy, zamieszkali we wsiach Wiśnio-
R,)zklad nabożeństw polskich l niemieckich ' już teraz. . wa. Góra i Kroszew, skarżą się na to, że gajowi 

r,glonony będzie niebawem po porozumieniu 8i~ I .. Rząd mówi w motywach pl'ojektu, że trze- I las6w l<roszewskich, w których ukazala. si~ nie. 
"dmil, i"tratora z członkami kolegium kościelnego. ba wieśniaka rosyjskiego w gub. polud.·zachod. dawno para wilków, bezustannem strzelaniem, ma-

Pas tor Tosio jest już od dnia 16-go b. m. ; ochl'onić od. leolonistów ~ie~ieckich; . o tern je- I iąc?m na celu wystraszenie .wilków, uuiemożli wia .. 
I I LolIz1. Przyjmuje codziennie od godz. 11-2, ' dnakże - plSZą lO N'al'odm LIsty" - IŻ trzebaby I ją Im nietylko pobyt w Jesle, ale na.wet wycho
o. w poniedzialki, środy i Jli~tki od g. 7 do 9'/, chronić od niemców również chlopa polsltiego - • dzenie z domów. ponieważ strzały te nie są skie
\li ec::D:em w kance~ a~Ji zboru prz~ ?l. ?adwa~- : niema ani wzmianl<i". i rowane do góry, lecz kule świszczą po lesie i po-
skleJ. ~2 .33. Nabozenstwa odprawlaJą SI~ tamz~ I (_) Przeszaoowanie r;runtów. Ministeryum : lach. . 
co nIedzlo~a o god~. 1~ rano l. nieszporne o 4-eł ' k rb . l ił ' zbom sIrarbowym \V Królestwie I V!. t~klch warunkac.h ~at\Vo .0 wypadek, tem
po połudnIu, a takze l tygodmowe o godz. 8-ej II pS al k~ pOde CI o I, "cowanl'a norm w tabe . . bardZIe], ze mnóstwo dZle{)I, pomImo zakazów ro-

. . d o s lem o ronae przesz... I d ., b . . l d" d J 
wIeczorem w sr.o ę· . . . lach !CI ec aln eh, któremi izby slcarbowe posil- ! ZICOW, aWI SIę przez ca y Zlen po asem. 
. . Pas~(. r TOSIO 'pozostaD1e obecme w ŁodZI do l kują Si~ lrzy y pobieraniu opIat na rzecz skarbu, i (b) Osobiste. Skarbnik kasy łódzkiej, radca 
;3 Si erpn ia w~ączJll e. . _ , . I od majątk6w spadkowych. Według opinii mini- stanu Krocz.ewskl, w.yjec?al na. 2 - mie~ięczny 

lII) WIaJemne ubezpIeczenIe. .Mysl, podjęta l' steryum tabele szacunkowe obecnie nie odpowia· ; urlop zagraulcę. ObOWlą.zkI skarbuIl(ll, bę~zle pel
przed dwoma laty., by ob~watele l~tlzcy,. oplaca.· dają istotnej wartości gruntów, przez co skarb I nil przez ten cz~s starszy buchalter teJ~e kasy 
;ący no. der ,!ysokle p;emIe. u~ez'pleczen\O~e na ; ponosi straty. Ulgi, uwalniające grunty od opłat : r, nad w, MassalskI. 
wyp~ deli ogllla. zor?Rmzowah Slę.I stwo.rzyh wIa· I przy przechodzeniu w drodze spadltu do blitszyeb I (b) Statystyka pożarów. W czasie od 28 
sną llls~ytuCyę wzajemnego ubezpIeCZenia, ~08lala . krewnych, będą zniesione. I maja do 14 czerwca zdarzylo się w obrębie gu-
ponowme poruszoną ~rzez ~ro~o obyw~tell. I .". . .. ; bernii piotrkowskiej 66 pożarów, mianowicie: 

Wzory do. zorgam~ow~ma Insty~uCyl za?zerp- I (h) Z. "LuJ. Wczoraj. w lokalu "~lry, o ' z przyozyny niewiadomej _ 31, skutkiem nie-
nięto z zagramcy, gdZie D1el,t6re m.lista os~ągnę- ; godz. 9 w.leczorem" odbyło Sil} nadzlVycz~Jne og61- I ostrożnego obchodzenia się z ogniem _ 9, ska
łr poważne. rezultaty ma~eryalne l znaczme ob· i ne zebr~llIe c~lonkow. tego Stowarzyilze~la. I tkiem wadliwej budowy kordina _ 6, z podpa-
lllz11y premio ubezpIeczemowe. , ~osl.edzen~e zagaIł. pr?zes, p. Stalllsta:v G? lenia _ 1 I od uderzenia pioruna _ 19. 

(b) Nowe Stowarzyszenie. Piotrko,w~ka .ko- I szczynskI, ktory za~na.lo~lł ze?rany?h w hCzbl~ (h) Oriara pożaru, Dziś rano o godz. 9-ej 
misva guberuialna do spraw stowarzyszen l ZWląZ- 70 osób, z powodamI, znLewalajlłCem1 do zwola . ó1 kl" d kt 6 W tt . T ht 
ków zaregestrowała ustawę nowopowstałego w ; nia nadzwyczajnego ogólnego zebrania. I Pdl' ~ h I~Ice . o, o~ w al ~na l .~c rrerman;' 
Łod~i żydowskiego Towarzystwa wzajemnej po- I Na prze\~odniczącego wybrano .p. Romana' ao. ł ugl~ olel~I~~I~C l' ~ma[ t6 opornI 10 o -
mocy pod nazwą Mohein-Elef-. l Kołaskiego, ktor~ na !lsesoró~ zapr?sll pp.: ~ta- ~~c:as 'p~;a' o ( br;l~t W'Ś~ic~rgoo ~s~g~y :~r 

Zadaniem teg~ Towarzystwa będzie wydawa- I dyslawa
l 

GUttowsklegowllAntomego PIOtrowskIego, i6 na 17 bZ ~u a l eg • 
nie jednorazowych wsparć pieniężnych rodzinom, I a napse erke arz

t 
at p. ~ neg? d m prezes I S p Fel;cb pracująn w firmie Juliusza b' . o u ons y uowanlU SH~ prezy yu , . ...' . . 

poz aWlonym Ojca. . . ' zakomunikował zebranym, iż \v miesiącu paź- Hetnz~a, Jako buohalte~, w dniU. 27 m~Ja ~902 r. 
(h) Z pr.zemysłu. Towalzyst~o akCyjne wy~ . dzierniku !)rzypada 10 ta. rocznica istnienia To- w~tąpl.l do II-go oddzla.łu stra.zy ogmower. o?ho

r~bów welDlanych Karol~ Beumcha w ŁodZI warzystwa, j<t6rą należ~loby obchod~ić ~roczyście. ; tOlczeJ: W :oku 1905:Jm wszedl w s~ere?l J.a~o 
mlato w rolm zesz~ym. ::>,384,070 rb. 36 kop. l Projekt ten przyjęto z uznamem l przystą- I topo:llIk. ~law:y chaIlI:kter, uczy~no~ć l~olezen
obrotu, zysku zaś oSlą~m ę to 341,050 rb_ 77 kop. piono do opracowania programu. Posta.nowiono! ska I oddallle Sl(~. spraWIe społe('~n~J, .Je~naly mu 
Z sumy zys~6w ze,brame akcyonaryusz6w wyzna- : zrobić g r upę fotografi czną c~łonk6w Stowarzy- l sy~patyę na k.azdYffi kroku. ~mlerc ~I~C te.go 
czyło: t;ta U1szozeme podat}m 20,885 rb. 92 !wp., ! szenia i przygotować żetony pamią.tlcowe. W tym : dZIelnego czl~wleka wy wolała. wsród ogolu straza-
na ~apltal rezerwo.wy - 21985 rb. 18 ... kop., na I celu do pomocy zarządowi powolano komitet, k6w szq~~r-! zal. .. 
kapItaŁ amo~tyzacYJny-121,198 rb. 9:> kop., na ! wybrauy z pp. Barano \V skiego, Milcuckiego, SIllO O/ Czeso Jego pamIęcI! . 
wypłatę d~wldendy w stosunku 12%-ląO,?00 rb., Iarlla, Domańskiego i Mazowieckiego. Specyalne Ch) Z alfoy. Przed parn dnIami na ul. Płotr~ 
resztę, to Jest 1,~a6 rb .. 58 kop. przem6slono na I żetony bezpłatnie mają otrzymać ci ozlon~owie, l~owsl(iej pomiędzy u!icami Gló wną i Ewan.ge-
"achunelt ,operacYl łegOJ o cz.nyoh. _ ! l{tórzy od zalożenia Towarzystwa., de tel por.y l hoką •. a naw.et do uhcy Naw.rot. de.szez zniósł 

- 'Iowarzystwo akcYJue browaru spad~o I należa do Towarzystwa i opReeaJ3 regularnie kostki drewUlane. W tym czaSIe kole) elektrycz
IJiet·ców K. Anstadta miało obrotu w roku uble: l skladki czlonkowskie. • \ na miejska przystąpiła do naprawy tora po stro
głpn 331?850 rb. 70 kop., czystego zyslm z~s I W dniu uroczystości w niedzielę , o godz.inie i nie numerów nieparz'ystycb, rozebrała wi.ęc. pe
oSiągnęŁo 30,250 rb. 87 ko~. Na. wy.płat~ dyw~. I pół do 1, w koście le św. Krzyża odpraWIOne I wną przestrzeń brnkow. Jedna sLrona zruesJOna 
dendy w stosunku 5~, ezyh po 250 Ib od akcYI, będzie l1abożeń~two.' ~ czasi.e .~(t61'ego ch6r ~L~- l przez deszcz, druga roze?ra~a~ a ~skutek t~go 
wyznaczono 30,000 Ib. ry" ma wykonac plenIa relIgIJne. Po nabo7.en- ruch kolow'y. wstrz~~any l dZI.e]e Sl~ to na ulICY 

(~ Wytwory tl!chnioue l ohemiozne kupo- stwie nastąpi przyjęcie delegatów i śniadanie . . PiotrkowskIeJ, :' mIeJscu ruchlt wem I nader waż
wać i sprowadzać dla swych fabryk zamIerza Wieczorem zaś odbędzie się w lokalu Stowarzy- ~ nem w przeroysle. 
tworZil ce się stowarzyszenie przemyslowców lódz- szenia j,oncert muzykalno-dramatyczny, który za- l! (h) Z pól. Żyto, którego dot~d nie zdążono 
kich, 'w nadziei, ~e tą drogą osiągną znaczne ' kończą tańce. . sprzątnąć, już zaczyna sypać na pniu. 
oszczędnośoi. Zalatwiwszy tę kwestyę, przystąplO?-O .do Straty, IVJnikle z powodu opóźnienia żniw, 

Donosi o tern "Neue Lodz. Ztg." spraw wewnętrznych Towarzyst,!,B, kt6re me ldli ' są bardzo poważne. 
(a) Giełda handlowa- KonsorCJum, zlożone z ~lasciw!m t~rem. Przyczyną ;taklego s~~nu ~Z?cz.y , ~ (~) Stll.aly na ulloy. ~czora! po poludniu 

hilku tutejszych wybitnych przemyslow6ów, które Jak tWierdZI w. swem . dłuzszem pI.zemowlenlU agenoI WydZlIllu śledczego u8110wah schwyt~ć da. 
na.było cale przedsiębiorstwo Towarzyiltwa akcyj· prezes Tow., są ~edn?stkl. któ.re prz~'"Jęly za za· wno poszukiwanego złodzieja, Romana Zurka. 
nego "Grand-HoLel", zamierza. od strony ul. Krótkiej sadę ,!ywolyw~llIe. cI~gle,g? mepokoJu - .krrtf- WybiegI on z jednego z domów przy ul. Staro
wznieść gmaoh, w którym, między innemi, ma być ~owameI!l caleJ dZlala~n?scl Sto\Varzy~zem~ I ze I Zarzewskiej i począł uciekać w stronę Zarzewia. 
urzadzona tak zw. giełda. handlowa. Tam ma się Jednostki t~ b~~karnoscl!ł: . rozz~chwall.ly Się do l Agenci dali za nim kilka strzałów rewolwerowyoh, 
koncentrować życie handlowe ł6dzkiego okrę· te~o stopnia, IZ z.achowamem. SIę swoJem zasl~- t które jednak chybily_ Podozas ucieczki Żurek po
gu przemyslowego. W gmachu znajdować się gUJą na skar.ce~le. Zebram, zapoznawszy Sl~ ! rzuci! nóż i cztery wytrychy. Aresztowano ko
będzie speoyalne biuro informacyjne, dostarczają- ~ eatym. prze~leglOm, ~zeregu podobnych .kwestYJ ; chankę Żurka, Bronislawę JanozaMwnę, także 
ce wiadomości o różnych galęziach przemyslu, I szko.dhwą dZlalalnosclą d~~ Stowarzy.szenl~ pa,W:: ; podejrzaną o udział w licznyoh kradzieżach. 
biur przemys~owy~h i pośredn.ików. han~lowych, ny~h ]ednoste~, !ostan~wlh na raZIe wlkresllc ł (~) Re~iz,a. A~enci \~ydzialll śledczego do
słowem na gIełdZIe handlowe) mają. byo zaJ:g.t· z lIsty ezlonkow . dw6c 'l . , . (konalI rewlzYI w mleszkamu str6ża domu :Nil 32 
wiane ~szystkie te sprawy, jakie obecnie się za.. Przy dyskusyl . ~Y~ODI a SIę Kwesty~ or~an~- ' przy ulicy Płockiej Stanisfawa Szymańskiego 
latwiają w .Grand Ca.Ce", restauracJach, hotelach zacyi. w nas~ef ~lescle L .resursllr~e~~eśl~lcz~J. I gdzie znaleziono m~óstwo towaru, poohodzaceg~ 
i t. d. Zdalllem WIe u, OWo . c Ira) o a . z~J~uJe , z kradzieży w fabrykach, Szymańskiego are'szto-

Zd"niem inicyatorów proJ'ektu urządzenie ten posterunek; wszal{ Jest to Tow. rzemleslmcze I 
LO .', • O' t To L'''' l' wano. giełdy ha.ndlowej przyczyni się do znaczneO'o o· spIewacze. rganlza orz1 w.« Ira mle l na ) 1:' h b dn- . 

.. h ~ . l' 4o' b. uwadze zrzeszenie siA rzemieślników lecz niestety (a &~ a z ro l. W spraWIe o zamordowa-ŹIrWleUla. ruc u przemySłowego l u.a.wl zawlE~ra· "" ., Ol' F . to . . t 
~ t· ci-dla których instytucja była stworzona za- me s. p. gl reler . aresz wano Jeszo~e SIOB r~ 

me tranza {Cjl. • J • patrują się na jej losy ohojętnie. Zarządy rdbily, służącej Sikorskiej. Razem areszto,w~no do.ty~h. 
(b) Towa~IYstwo ako~Jne. Za!ozyclel ~ow~: co mogły, by przyciągnąć w szeregi "Liry" rze- c~as cztery osoby,. które osadzono .Juz ~ \VIęzle-

rzystwa. akCyjnego . .,~ako?a WOJdys~awsklego. I mieślników, a pomimo to, Tow. liczy ich bardzo nm, a s?raw~ skierowano do sędZIego sledczego 
w ŁodZI, kupiec I·eJ glIdyl J. L . WOjdyslawskJ, Imalo. 4-go reWIru. 
uzyslral pozwole~ie .milliste~yum ha~dlu. i prz~ . I Jest to więc. zdaniem wielu, dowód, że rze. (~) Zandar!Berya ukończyła .dochodze~le. w 
mydu na przedluz6me t ermIIlU utworzema kapl· " mieśluik w Łodzi albo wszelkie organizacye uwa- spraWie dwudZiestu mlodyc~ ludZI. wrlącz~le ~y_ 
ialu zakładowego do 30 b. m. . a za zbyteczne albo też nie rozumie ich zna- d6w, aresztowanych przed kIlku ImeslącamI w Je-

~h) Ze zgromadzenia majstrów. ~telmaskich . ; ~zenia. ' I ~ny.m z do~ów: na Starem. Mieście: Są oni o~k~r. 
W n~edzielę, dnia 24 b. m. o godzlllle 3 P? po- ; Z powodu, że dyrektor Alfons Brandt po- . ~oUl o n~le~elll.e ~o partyl soc.yalliltó\v .. syonlstow 
łudmu,. Na..wrot ~O, w. lokal~ st,arszogo majst~a. , dziękowal za p osadę, Juk? zamieszkaly w Piotr- , I rozpowszech~laDl(\ llteratnry melegalne]. . . 
odbędzle SIę posledzellle czlonlrow zgromadzema .. kowie, zebrani upo ważnilI zarząd, by ten poro, ! (f) ZnaleZIOna torebka. Na. ul. ZawadzkIe}, 

(-) Niem&y w Królestwie .Narodni Listy" . zumia! się z p. Tadeuszem Joteyką, czyby nie I ok.o~o domu. Xl! l, znalaziouo przedwozoraj.o g~ . 
piszą, że projekt ustawy, ktÓl'Y w jesieni będzie zechcial: p.rzYWi ba t~ty dFe~{tora. . " .. ' l dllme 1l .wlecz. torebkę ~amg~(ą, w której znaJ ' 
wniesiony do Dumy p aństwowaj . dotyczący zal(a ' Wogole warunkI IstUl e Ul!ł.»L Il·y są c!ęz lue, dowalo SIę 10 rubli papleraInt, ~robua moneta. 
7U nabywania ziemi przez cudzoziemców, bynaj- : lecz nie tak rozI?aczliwe, by l~s tytUC!~ me mo- : chus~eoz.;ka. do nosa. lusterko l trzy portmo · 
mniej lIie wspomina c Królestwie Polskiem, gdzie gla 8i~ utrzymao. Przl dobrej woll l zgodnej netkl. 
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Torebk~ złożono w kancelaryi 4 cyrkułu po · Gold~zauera, maszynista, Jan Łuczyński, w wie-
l:cyjnego, gdzie ją może odebrać prawa wlaści.. lru lat 21, przechodząc okolo maszyny parowej, 
delka po udowodnieniu własności. został pochwycony za ubranie przez pas transmi-

(b) Kara administraoyjna. Na mocy rozpo~ sj'jny i rzucony pomiędzy znajdujące si~ w pel
rządzenia guberuatora piotrkowskiego, mieszka- nym biegu kola, które go formalnie połamały. 
niec Balut, Michał Ros iak, za noszenie i użycie ! Zanim wypaucIe spostrzeżono i zatrzymano 
w bójoe noża, skazany został na 1 miesiąc are- maszynę szczątki ciala Łuczyńkiego pospadaly 
sztu policyjn41go. z kół, przedstawiając straszny obraz. 

(h) Kradzieze na kolejaoh. Od pewnego cza, ~ Zwłoki ofiary 'Zawodu, pozostawiono na miej. 

nej, robotnik Jau Turlaj, zgromadziwszy 
kich rohotnilców, podmówił ich, aby p' 
roboty, dopokątl nie otrzymają podwyż <;, 
robkÓw. Robotnicy, Ilsłuchawszy Turlejn, ' ' 
li roboty i rozeszli się do domów. 'l'llr l 
sztowano. 

Ostatnia poczta. 
su w ekspedycyach lwIejowych, szczególnie po.: sen do zejścia wladz sądowo-lekarskich. 
śpiesznych, personel kolejowy musi wytężać wszy- ! (b) Groźny pożar VI okolioy. Onegdaj we - Król Alfons przybyl z Madrytu do ~" 
stkie s.ity, aby uno iknąć ma.lwersacyi zzadeklaro . " wsi Sarnówek, gminy Puczniew, powiatu łódzkie- Sebastian. Ludność zgotowala mu owacyjne pl't J 

t ięcie. wanemI owaraml. . ( go, w zabudowaniach wlościanina Ignacego Bor-
Jako p~zyk.lad moze poslużyć fakt: I kowskiego, z uiewiadomej przyczyny wynikI po. - Posiedzenie delegatów austro- węgierskich 
~c~oraJ, kIedy z pOCiągU M 35 wyładowano ' żar. Silny wiatr podsyca! ogień tak, iż prawie i serbskich dla rokowań o traktat handlowy, zo

bagaz l towar - po zrewidowaniu czterech ; momentalnie objął on dom a następnie przeniósł stało naznaczonem na dziś. Austro-węgierscy de
skrzynek . nad~slany~~ z. jedw~biem ~ Mo- ; się na l?ozostate budynki gospodarcze zagfod y. legaci udali się wczoraj po południu do Buda · 
s~wy, w Jednej. l~ mleJ~ee JedwabIU znaleZIOno o· I PrzybJh na ratunek z narzędr.iami ogfliowe- pesztu, aby, zdać sprawozdanie z przebiegu oneg-
Wles. Jest to JUz l~ wypadek w r, b, że z Mo · i mi włościanie zajęli się już tyllco ratowaniem dajszych rokowań. 
skwy nadesłano takl~ paczid. Niema prawie dnia, ! sąsiednich zagród, na które ' padary cale masy - .Slovenec" donosi z Rzymu: Członkowie 
by podobnego l:odzaJu malwersaoye nie byly wy- ! iskier i zdawało się, że szalejący żywioł rozsze . uniwersytetu ludowego w Tryeście, którzy przy-
kryte .. W r~zle niespostrzeżenia malwersacyi,: rzy się na calą wioskę, tembardziej, że już za- byli tam z wycieczką., byli w koszarach bersag
u~~ędnlk k.oleJowy" uposażony skromnie, musi pla i paliła się druga zagroda, należąca do włościani- Herów przedmiotem owacyjnyoh demonstracyi, pó-
CI? ze swej pensyl straty. jakie poniosIa dana ko ! na Antoniego Piguly. Pfzy zagrodzie tej stanę- czem sami urządzili demonstracyę iredentystyczną· 
1~J. Rygor ten zmusza personElI do pilnowania I lo do walki z ogniem kilkudziesięciu włościan i I - Pisma rzymskie zaprzeczają pogloskom o 
SIę! .~ pomimo to pada on dość cz~sto ofiarą. zZO J I po c8iogodzinnej ciężkiej pracy, pożar opanowa- demonstracyach iredentystycznycb, urządzonych 
aZle]Ow. '.J(, no, a w ldlka godzin ugaszono zupelnie, j rzekomo przez włoskich wycieczkowiczów z Trye· 

<a> B.uoh budowlany. Przystąpiono do roz- SpTonęly doszczętnie: dom, obora. i stodoła, ' stu. Pisma stwierdzają, że zachowanie się ich by-
biórld parterowych domów przy ul. Dzielnej M 9, l w polowie napełniona tegorocznym zbi Drem - j lo wstrzemięźliwe i chłodne. Rząd włoski zakazal 
oraz na rogu ulic Dzielnej i Wschodniej. Na. pla- : Borkowskiego oraz dom m.ieSZ~(alny .Piguły_. I nawet afiszowania odezwy, wysIanej przez Tow. 
each tych staną czteropiętrowe domy mieszkalne l Straty w budynkach Jak I w meubezpleczo- emigracyjne w Rzymie, nCireulo Triente a Trieste", 
których budowa rozpocznie 8i~ w polowie przJ~ : nem mienia ruchomym wynoszą. lcilka tysięcy I witającej przybyszów. W odezwie tej .majdowal 
szlego miesiąca. \ rubli. . , ! się jeden zbyt ostry zwrot. 

(h) Dowóz w~gla. W ciągu dwóch tygodni, ;. Spalone budyo~1 były ~bez~leczone we wza,- I - Jedna z lokalnych korespondencyi donosi, 
to jest od dnia z9 czerwca do d. 13 lipca do- : Je~nem Towal'zystwle ubezpJecz~n Królestwa Pol- I że senat akademicki Uniwersytetu wiedeńskiego 
~iez.iono do Łodzi 2,537 wagonów węgla, prze- ; skIego tylko na sumę 770 rublI. j uchwalil relegować na zawsze z Uniwersytetu wie-
eH~elowo dzienuie po 169 wagonów. ( ZABAWY" I deńskiogo trzech włoskiel) studentów, Mandla, Sa~ 

.(h) Wypadek w .Iud.. DzIś, ° godz 9 nno, . . batca i Koricha, którzy zostali w listopadzie rolca 
stróz domu nr. 17 przy ulicy Plołrkowsklei, naprawiają.e I (x) Na straz ognlowlIs. Zarząd rzgowskiej ; ubiegłego aresztowani podczas zaburzeń w Uni-
studnię, wilkutek oberwani~ .Ię ~zczeb14, lIa którym l straży ogniowej ochotniczej w niedzielę dnia 24 I wersytecie, a nastę[mie podczaili rozprawy sądowej 
stal, .padł na dno .studnl. N,oszczęśllw,ego wydobyli to- { lipca 1ł916 f. urządza w Rudzie w pOSiadłości skazani na nieznaczna grzywny. Dwom innlTrn stu-pornlcy I I II oddZiału strazy ogniowe; ochotnIczej I od. ! • , '. _ . , J 
dali W ręce lekarza PogotowIa, S~au zdrowia poszwan. I· p. A. Burno zabawę z rowemI mespodzlankaml, : dentom wloskirn, którzy orali udzial we wspom-
kowanego jeB' bardzo groźny. : dochód z ]Itól'ej ohrócony b~dzie na zasilenie ' nianych demonstracyach, Ildzielono nagany. 

(f) Kradzież. Zamieszkałemu W hotelu Hambur- I kasy strażackiej. PI czątek zabawy o godzinie - "Norddeutscha Allgemeine Zeitung" pisze 
skl~ artyścIe, Mellachowi Lidnlkowi, nlewladoml do· 3·ej po poludniu. Podczas zabawy przygrywać w tygodniowym przeglądzie politycznym o urno-
caJncy skradli 2 paszporty I 1000 rb. gotówką. będzie strażacl, a orldestra. Bufet na miejscu. i wie rosyjsko-japońskiej. Sądzll.c z oo-oloszonego o' 

(p) Pogotowie ratunkowe wczoraj pomiędzy . . 
Inneml wz,ywano do następojąeych wypadków: i becnie closlownego brzmienia umowy, należy w niej 

- Ogolnemu oslllblenlu uległy cztery osoby, z któ- , upatrywać rękojmię zapewnienia pokoju na Dale-
rych ledną odwieziono do mieszkania, jedDą do szpitala I Z W A RSZA WY k im Wschodzie. Umowę rosyjsko-)'apońską mogą. 
Aleksandra. • -

_ Na ul. Piotrkowskiej nr. 86 Piotr 03karezyk, ŚlU'! przyjąć' z zadowoleniem do wiadomości także i te 
sarz, lat 18, naprawl"j~e studnię, spadł z rU8zto:wania i • Wyjazd gdnerał-gubernatora. pa:ństwa, które mają na Dalek im Wschodzie iute-
zwlehnąl praw", nog". Na ul. Konst/lntynowsklel nr. 20 vV.' d· 'k" d '. W.· resy gospodarcze. Zadowolenie z tych oCllekiwa-
~~fo~r~;:t~~~!~ p~A~~r~O~~~ 29, przy pracy przebił nil : gene;al.;~~;rna~~~~V:~nel'af-~~~I~tant (J~.ral. z~~:~ ; nyc~ PO~Ojo.wyc~ sl_cu~k.ó~.umo~y byloby w. N~em. 

- Na ul. Wolborskiej nr. 28 Mordka Nachmanowiez, t lon wyjechał do Ciecllocinlc3, aby zwiedzie tę 1 czech obJa:Vll~ Sl,ę J~SDlej l z w~ększY!ll n~cIskle.m, 
o-letni ayn handlarza, przejtch"nT dorożką, złam al pra . . miejscowość leczniczą i wczoraj wieczorem po- ! gdyby w losYJsklch ~ francuskIch .dzlennl.~ach .le-
W" Ilogą J uleglokaleczeniu twarzy I głllwy; w ciężkim : wrócił do Warszawy l' szcze przed ogloszemem umowy me wyrazono za~ 
8tanl8 .odwl~zIono go do szpitala Anny-Maryl, Na ulicy ! *' patrywaoia, że obecnie polityka rosyjska przy-
Zytniej nr. 20 Stanisław Pestolskl, 5 letnI syn robotni· ! Sąd handlowy. biera na europejskim wschodzie kierunek zwró-
kI "f' sp pa, dl t zks BChko,dÓW

I 
IBz2amd akł lewą rękę· Przy zbiegu l WylHanego na zastępcę członka sądu hau- " eony przeciw Niemcom i Austro-WAgrom Że to 

u e o r OW8 ej ens y ta dorozka zawadziła ° I dlowego W W - P J J' 'I ' 'l: ,. 
tramwaj; siedząca w dorożce pani N. K., lat 30, żona : ,. ~rSZaWl? .. ana ,ez.lo~ans (lego, I wypaozanie tendencyi umowy rosyjsko-japońskiej 
urzędnika, wypad la na bruk, potłakła si~ i nlldwyr~żyla ! mllllster sprawl~dlIWOSC! me zatWierdZił. Wo be.c l nie pochodzi ze strony niemieckiej, należy pod, 
sobIe prawą r~k~. l tego zgromadzeme l\upcow m. Warszawy zwrócI- I' nieść za szczególnym naciskiem. 

,! lo się do magistratu o wJ'znaczenie terminu 110- l W B I" , , k 
• wych wyboró\' - er Ime w czasIe zapasow w cyr n 

! • N. • między Sturmem a Kochem, przyszło do ogrOlllne~ 
(b) Polllclenie gmin. Ziemski wydzial komi- ! R,uch strajkowy. I go tnmultu. O godz. 10 i pól wieczorem polieya 

syi do .sp.raw włOŚCiańskich Królestwa Polskiego!. Ze ~ródel: urzęd~w,!,ch ~lono~~.ą: w: fa~ry:e l kazala prz~rwa? zapasy. Oburzona tem publil\'a 
przy mlDlsteryum spraw wewnętrzuych zgodził się! fIrllnek l lcoronek ,,I~lrldna I S·k.l (Skle:llle\~l- . zaczęta gWlzdac na kluczach, co było sygnałem 
na przylączenie gminy Dzierżą.zna pow. łódzkie- , cka n.6), ,17 ro??tOlk6w zastrajkowało, zą.dając I do skandalicznych zajść. Stojący w tylnych sze
go do sąsiedniej gminy Lućmierz. I kOdWyzszellla dlllowlo z 1 rubla na l rubel 30 I :egach rzucali szklankami, tackami, ~rzesla~i 

.Faktyczne przyłączenie tych gmin już na. l op. .. ,,' .. . ~ t. d., poczem spustoszo~o ogród.. ~Iele osob 
stąpIło i obecnie stanowią one jednostkę admini- j W fa blyce drezd",uskleJ ma~nfakt~ry ~Gór- I Jest rannych. Po przybYCIU znacZDlejszego od-
stracyjną z zarządem w Lućmierzu. II czewska. XI ,6) pom~clllc! tkaczow w lIczbie 40 , działu policyi demonstrantów rozproszono. Wiele 

. ludZI za~ądall podwy~szellla zarobkó\v o 30 proc., I osób aresztowano. 
(b) Z~ Zgierza. Towarzystwo a~cy)ne wy- l a gdy administracya odmówiła ich tądaniu, po· '1 " . . 

robów sulneunych A. G. -Borsta w ZgIerzu mialo I rzuci!" pracQ i rozeszli si~ do domów. W fabry- - Król ~reclCl podpisał d~kre~y, mIanUjące 
w roku zeszłym obrotu 1,9tO~035 rb. 56 l\Op. ł ce racuje 400 ludzi. profesora Strelt.R. poslem ~ WIednIU, Romanosa. 
Zysk czysty Towarzystwa wyniósł 168 965 rb p Jed oś' d r b l' k k t' l . f' I poslem w Paryzu, a Genad\Osa poslem w Londy-, " n cze Ule o la ry norone, lU U I 1- , S··' . l' b d . • 

Z sumy zyslcow między innemi wyznaczono: ~ ranel f S' I k' \KT d" W ." (D . l ', D1e. Wlezo mianowam pos oWle ę ą w Clllgu wy-
. k ·t ~ k • I: p. '" z en ler, n Y zga I eyer Zle - godnia zaprzysipżeni 

:a amortyzacyę apI alU wydat owanego na kup- r na NR 91), przyszło 20 ludzi obcych, z któryeh : 't. • • • 

o maszyn-3l,453 rb. 70 kop., na amortyzacYę l dwóch weszło do fabryki co widząc 18 pomocni- ! - W Paryzu podpIsano umowę w sprawle 
budynków-9,337 rb. 65 kop., n~ kapitał rezer- I ków tkaczów dziennej z~iany zapr~estalo pracy l po~yczki 50 mili?~ów, którą. zaci~,g~ ~'ząd grecki. 
wowy-6338 rb. 70 kop., na fundusz "pecyal- , i wraz z przybyłymi udali się do !ranto'm fabry- Pozyczka 150 m!1lO~ów będ_zle pozn~eJ. zawartą· 
~y-12,500 rb., na fu~d~sz ~la poleps~enla bytll • ki, gdzie Oświad()zyli, iż żądają podwyżki o 30 . - Ambasador JapońskI w Be.rhnle na zlece-
1 w~maganla, pracownlko~ l robotnlkow-1,500 , proc. i że robotnicy w drezdeńsl<iej manufaktu. ll~e swego rządu wręc,zyl ~ urzędZl~ spra~ zapra~ 
rubli, na wypłatę 9% dywldendy-90,OOO rb. \ l'ze i w fabryce Birkina, postawiwszy takie Dlczuych notę. wYI,>owladaJflc~ llIemlecko-]aponską 

,(a) Jarmuk'!l Zgierzu. Dziś odbyr się w ~gie~ same warunki, już zastrajkowali. Zarządzll.Jący umowę ha~dlową. I ugodę o z.egludze. . 
rzu Jarmark miesIęczny. Byl on bll.rdzo OŻyWIOny, fabryjrą zdołal jednak naklonie robotników, iz - "h.leler Neuste Nachncthen" donoszą, ze 
poniewaź dostawiol.lo mnóstwo koni, bydra, niero - powrócili ' do pracy i pracowali bez przerwy do rząd chiński podjąl rokowania' z Niemcami w tym 
gacizny i t, d. Z [,owodu jarmarku tramwaje wieczora, llOcna zaś zmiana stawHa się w kom- celu, ażeby rząd niemiecki udziel1ł urlopu pewnej 
zgiers~;:je b,I1y .pl'z,~pelnione, pomimo, że kurso- plecie i praca w fabryce nie byla prlerwana ani liczbie o~cerów, .1rtóry[~by pOl'~CZO~o reorganiz~. 
walo leh WięceJ, nlz zwykle. na chwilę. W fabryce ma zajęcie 550 ludzi. cYę arllm chlńslneJ. ~hlny Za[~lerzaJą ,~pr,owadzl.c 

(b) Okropna śmierć. Wczoraj w Rudzie Pa- . ~ wyżej wspomnianego żródl'a. dowiadujemy powszechną ,slu 'źb lt wOJskoWlł I wzmocnlelU8 armll 
biauickiej, w tkalni, d)';ierżawiollej przez Adolfa. Sltt, ze przy bullo wie domu ]la 13, na ul. Smol' do 2 nullOllOW. 



llOZ1fOJ. - Sroda, dal .. %0 llpca itlO r. Ja 168 

~ Z Hongkong donosz~ Rozpocz~to ponow- ·II~~~~~~~~~~~~~~~.I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
nie ostrzeliwanie fortu Colowan. Portugalski krą- I 
żownilc "Królowa AmaJia ll wysadził na l~d od- . 
dział wojska. Chiilska fioLa, złożona z U-tu okr~. 
tów rząJowycb, popiera. port\lgalczyków. Oozeku· 

Dula 19 Upca r. b., o godz. S·ej rano, opatrzony M. Saklament&ml, zmarl, pUdJwszJ lat 33, 

j~ przybycia jeszcze dwóch portugalskich krąŻOW-

j ników do Uacao. 

TELEGRAMY. 
. .. 
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Ś. t P. 

Franciszek Kłótkowski 
WyprowadzenIe drogich nam zwłok odbędtl9 się w czwartek, dnIa 21 lipca r. b., o godllnle 

7 I pól wIeczorem, z domu przy ul. Srllbrzyńsklej )Ii 5, na Stary cmentarz katolicki. 
Na amutny ten obrzęd zaprasza krewnych, przyjacló1 1 znajomych pogrążona w nieutulonym 

ż~lu RODZINA. , '4 i.C -
ZA g "t & a &~ } Cz,telnikowi Gdyby pan byl uważnIej przeczytał 

Londyn, 19 lirca. (Wf.) ~oronacya l<r6.!a Je ś. t P. 2682 artykuł, który pana oburzył, toby pau sobie oszczędllł 
db d ' W stmmsterze W dUłU 21 ' krwi, ctl\SU I roboty. W artykule tym nIe bylo nIe uwla .. 

rzego o ę zle SIl} W e J G P I kk· 1 ezaią()ego rasIe romMakiei, a o RzymIe nawel nIe wspo-
albo 22 lipca. Obrzęd ogranic~~ się tyJ~o. do ce· an arwazy O OWS I I mnlllno. 
r e In o n i i koś ci e l n e j i uro c z y S tosc j d \V o r s k l eJ. fi i łI!!!!!!!!!!!RI!!I!!!!!!!!II!I'!!!!!'!!!!!!!!!!II!II!!!!!!!I!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!I!I!!!!mB_ 

Pekin 19 lipca. (Wl.) Ze strony kom petent . przemy.łowiec m. Łodzi, j 
nej zaprz~czają tutaj do.ni.esieniom pi.sm, berliń- i o F I ARY. 
skl

'ch o tem J·a.ko'·v }{Slązę·regent Chroki otrzy- po lrrótklch leCI clętklch clerplonlllCb, opatrzony ! 
, u J M. SakramentamI, zmad dn. 19 b. m., przeżywszy . 

maI listy z pogróżkami i jakoby skutkiem teg? lr.t 60. i Na Towarzystwo pomocy dla niezamoł.nyck uczniów 
zaszła l,onieczność wzmocJ;lienia straży palacow6J. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piĄtek, przy szkole filologicznej' J. Radwańskiego. 
W Pekinie i w okolicy panuje zupełny spokój. dnia 22 go b, m., o godz 11 rano, w kościele św. J 

Friedriohshaf6n 19 lipca. (W!.) Należąca do Krzyża . WyprowadzenIe zwlok nastąpi w tymże Dla uczczeult\ 500·nej rocznicy grunwnldzklej, ro· 

Zn
lrl'adów Zeppell'nn.' fabryka .Catbonium" el{splo- dniu, o godz, 5 po pol. z domu przy ul. Ludwiki botnicy fabryki W. Drozdowsklego składają 5 rb . 20 k. 

u,~ J (Lulz}') .M 19, na Stary cmentarz klltoJlckl. J\T rp, t . 6 k l z. 
dowala w dniu. dzisiejszym. Na smutne te obrzędy zapri\8za krewnych, .na owa1'zys wa wp~s UJ sz o nyc/ł 

Z pod gruzów zniszczonej stra8znym wybu- przyillciól I zna:oIDych RODZINA. gub Piotrkowskiej-oddział. l.6dzkt. , 
cl1em ~ab.l'yki wydobyto już .pięciu ci.ężlco ~'anllrch __ &' upm 'UM" i 15 li~~ra~.Y~~,zela,~~:glltSięw d~~h~~e~k:ioc~~~:~śc~m~n~ 
robotllllcow. PrawdopodobnIe ped gl uzaml są Je- i t' 6ł· b d J tó . t o . I Krakowie, złożyli 37 rb. 

. i ludzie I z eml szczeg aml u OWI, c re me s an WIą t 
szczeN~1~~y się ~bawia6 jeszcze dalszych wybu- ; tajemllio lwnstrukcyjnych. Głównie zaś, że przed- Na budowę kościoła ŚW, Stanisława Kostki. 
chów skutkiem czego roboty ratunkowe ogromnie r stawia im model pancerników przestarzałych; I S. P. 5 rubli. 
są ut~udnione. " i tymczasem umowa. opiewa wyraźnie, że wysłani \ Na ł6dzkie chrześc, Tow, dob1·oczynności. 

Isklb, 19 lipca. (wq OJdzlały ~ulga.row, 1 do firmy rzeczonej na studya specyalne inżvnie. J ~usyna W!ll.' jako ~arę Zl\ obelgi l pobicIe Fran· 
krążace od wsi do wsi, starają Się naklalllaL: mIesz- l, . " ,..,. l clszkl ClesiolJklOJ, 6 rb 00 kop. 

l . ~ by opierali się zarządzanemu lJl'zez wla- i meroWIe malą SIę zapoznac z tajemniCamI budo- u b d d dl t ' . k l k (allCOW, a ... ' . -.. • • .LVa u owę omu a s arcow t a e . 
dze tureckie rozbrojeDlU AlbamI. . .. ! wy okJ'ęiow wOjennych najnowszych konstrukcYI. I Z powodu nieporozumienia pomiędzy d·rem ClIder-

Rzym, 19 lipca. (Wł.) ~atykan J.est JUZ osta- ! Londyn, 20 lipca (Wl.) W czoraj w pobliżu ISklm a p. Z Parol, składa dr. Caderskt 10 rb. 
tecznie zdecydowany zerwa\} r?kOwa.lll& ,z. r~fdem l stacvi Rostree w Irlandyi zdal'zyJ'a się ciężka ka- ue == 
lliszpullskim .. prze . ~cu. tl'm~ najenerglczllleJ erry I tagt;ofa kolejowa: od przepelnioueo-o pociao-\l l' SPOS'I'I)ZEZEN [1\ ME'I'jrOI>Or OGIOZN[} 
deI Val, po m lin.O , IZ Jest hlszpauem. . , ' " . "'. ' ' 'lo ;J n. J CI 

Faryż, 19.9tl lipca.. (Wl.) grezes m;Ulstr6w j z pa~azorami oder~valy SIę .3. wagony I .zacz~Iy l St(tcyi central'lłej K. E. Ł. 
Brl:md. wydal śniadanie n~ czesc czlon,lww nad- f pędZIO po ogroWl1e} pochylosCl w tyr. Wsród )3-1-------------------
zwyczajnego poselstwa lJn';lelsklego, kto re pJ'ly- ; dacych wszczęla się straszna panika. Wiele osób ;; ~>, ~ r'·~ - l:! 

fil t ,. t on króla Je' I Q) ~ Iii ~ '-.j o .b:I'" 
bylo z noty (aCH WIJ ąlJlema na r - i wyslwczylo w biegu, ulegając sitnemu ok.alecze- I Data. ~·~o ~ ~ ~ o~ §';-
rzego. \ niu. Wagony pędząc 5 rei! angielskłeh, wpadly \ ~ ~~ ~;;~ ~ ~ 

Z ostałniej chwili. na pociąg pasazerski. Przeszło 100 osób ciężko ~ E-i ~ ·Ul 

Konstantynopol, 20 lipca. (W l.) Duże wra~e- I rallunych. 19/VII 1 pp. 740.2 +22.0 \ 69 W 3 
nie w~warło tutaj wczorajsze aresztowani~ jedne- , ... . -- ., 19;Vn 9 ", 738.1 +184 88 Z ił 
go z wybitniejszych poslów, doktora Rlza.-Nur, l OdpOWIedzI RedakCJY!. 20;VII 7 r. 739.1 +14,.0 91 I Za 
oskarżouego o czynny udział w organizacyi dzia- f Właśoicielowi kwitu nr. 7U6. Powinien sIę 

Uwagi 

Z dnI" 19., VU 
TempauHca 
luax.+23.0' G. 
rnln.+ 14.0) C. 

Opadu 09 

. . 'k' c lu odda- • pan byl z8be7,pi~czyc już wteuczas, kiedy pau otrzymt\l 
lalnosCl taJuego ZWląZ U, mającego na l' •. I WeZWI\D1B o składkę szkolna, na szkolę niem!ecka,. Ni~- A u za l & A & a ts ja 3&& & .E _ = 
lenie rnlodoturków od wladzy. Podcza~ reWIZjl . doręczenie wezwlInfl\ komlsyl szkolnej polskiej nie moze 

. . l' d· t l s' w· d I służyć z,," usprawiedliwIenIe odmowy opłaty. W czasie 
w mIeszkanIu zna eZlono uzo ma erya u, la - włlsclwym byly ogłoszone I przez plakaty I W pismach ! Jan Kiełkiewicz czacego O silnem rozgałęzieniu spisku szczAgóln le miejacowych terminy, w których Interesowani mogli po 

• ., SI 't h' t O 6c wzl~Ć wiadomość o rozkładzie opla.t szkolnych i zabez W .. d k 37 
na prowlllcyl. comproml owanye Jes pr z . pleczyć się przeciwko wymaganiom nadmiernym. Przy. .razawa, "O.Oaro Z a • 
tego kilku innych posłów, oraz dwocb senato· i krych skutków niedopIlnowania się w terminie dziś nie· Choroby dr6g moczowych. - Oświe-
rów przede"szystklem zaś pewien poseł arabski, l pOdopbnI\AU~knl\hć. Ł I P D tlanie pęcherza i cewld dla celów dygnostycznych 
,. I . ...ul. w adz.. kwestyonowanych , i leczniczych Przv;mu'e do 10 rano i od 5 do 

przebywający obecnie w Rosyi. AI'~sztowany I 25 rb na wpisy dla nlezllmożnago ucznIa szkoly polskiej . - 7J
·'. J 

Riza-Nur jest poslem i cieszy się dużą powagą ł do Red, lIRozwoju" nie wplaclł. Wlecz. 2418 

"śró:.;I\~:ó;~y:~::a.i(~~)Ok~·\::;OdU "zmag.j~.1 P'-" O dZI· ęk-owanIe e 
cej się w państwie Rosyj~lciem cholery,. policya. I 
berlińska wydała wczoraj rozporządzeme, aby • 

wszyscy pl'zyjeżdżajt}cy z Rosyi meldowali się po N· · · kł d d i k · 
przyjeździe do Berlina w ciągu 24 godzin. lInIeJ szem S a aro p o z ę o w a n l e 
brał sobIe zycIe bankIer Wal stelO, Jeden ze zna- ••• • • ,.. ' 

Berl.in, .20, lipca ~Wl.) NO~1 d:isiejszej ode- ! wszystkim oddziałom straży ochotniczeJ-
czniej.szych finansist6w berlińskich. ~owo~em sa· mIeJskIej, Schelblera l Poznansklego - za 
mobóJstwa byty ogr~mne straty na gleldzle. gorliwy i energiczny ratunek przy gasze-

Hamburg, 20 hpca. (Wł.) Korespondent pe-

. ters~ur~d ,,~~mburger Nachricht~nl6 donosi, że . niu ognla powstałego w maiej· fabryce. 
rosYJs}ne mlnIsteryum rnarynarln wystosowało ' -' . , CJ 
protest do firmy angielskiej George Brown, Ict6- ~ Fabryka wyrobów wełnianych 
rej oddano budowę nowych pancerników rosyj- I ..,. . 
sklch. Protest zaznacza, że firma wbrew umowie ~ Ch IsllCkl 
okazuje i obznajmia inżynierów rosyjskich tylko ' ~ • • • 

,ee;ą;SSJJ!A M ... j - -'r-----, __ ~~:or- -

~adzwJczainy program, wyłącznie artystycznych obrazów: I 
Strumień (wspaniała fantazya). - Rendez-vGus (kom.). - Pocalunek pastuch. ~dramat).
Salon lwów - odwa.łni pogromcw (sensacyjne zdięcie z natury). - Głuptasiński poluje 
na szczury (kom.). - Między honorem i obowiązkiem (wstrząsając} dramat z czasów po I 
upadku Napoleona - w wykonaniu pierwszorzędnych artystów teatrów parJdkich). EON i~ 

Telefonu Ni 16,8!. ~ C'J Nad program: Championat ś;f~f/~n~i:~::~e61V P~~~z~dzfllle mistrzów lurvcha, PU2aCZeQJa Iln.~ 
, ~R 
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, '., 
Tania 

Wyprzedaż Posezonowa 
-u 

Schmechla • 
l Rosnera 

Piotrkowska. 100. 

Garnit. maryn z modno 
I szew.- 15.50 teraz 10.-

zkamg. 
szewiotu 25.- teraz 15.-
z jasno 

26.- teraz 18.-kamgarnu 

Palta letnie z modnego 
18.50 teraz 12.50 szewiotu 

z modnego 
22.50 teraz 16.50 kamgarnu 

Spodnie z szewiotu 
3.50 teraz 2.90 Ol 4.50 

z kamgarnu \li> 7.25 teraz 5_-
Kamizelki ~~~~~T&O lO 6.50 teraz 3.-' 

do prania 4.50 teraz 2.50 
Marynarki alpagowe 6.50 teraz 4.50 
Palta nieprzemak. ~~~Y!r~r~ teraz 14.50 

Nadzwyczaj tanio! 
Kostyumy płóc. dawniej 18.- teraz 10.-
Palta angiel. m!t~~~ .. 12.50 teraz 6.-

na jedw. 
14.- teraz 8.50 podszewce lO 

Kimona dam. ~o ~~r:~ " 15.- teraz 8.75 
Spódn. dam. Zs&~g~' 12.- teraz 7.50 • 15.-

z szewiotu .. 
3.50 teraz 1.85 2.50 

z alpagi " 6.50 teraz 4.50 
Bluzki batyst.Ż~~~~f:k. 3.50 teraz 2.25 

" " 
4.50 teraz 2.90 

2672 

Ogród Majstrów Tkackich. 2674 

We czwartek, dnia 2t b. m., odbędzie się 

WIELKA ZABAWA OGRODOWA 
pod nazwa, 

"NOC W WENEOYIU 
oraz BENEFIS pożeunaln,. znanego baletmistrz!!' 

WŁADYSŁAWA MAJEWSIUEGO .. 
Występ humorysty p. Raschdorfa oraz damskiego ImItatora StephanI. 

Koncert orkiestry pod batutą p. K. Morgenrotba. 
Ogród cały iluminowany I udekorowany. __ Wstęp jak zwykle, 

Podczas wojny rosyj8ko· japoń - ' 
aklej zaginął bez wieści 22-letnl 
Wojciech Rzepa. 
Ktoby wiedział, gdzie przeby

wa, proszony jest o zawiadolllie
nie rodzlnJ W Łodzi, Wesola 4, 
m. 13 2640-3-3 

Skradziono weksel 
wydany przez Ferdynanda Pu
gana, na zlecenie Romana Ra
deckiego, na sumę Rb. 100 -
Ostrzega się przed' nabyciem ta
kowello. 2fł64,-'l~2 

Potrzebny 
ST4NGR 

j st 
T 

I Ad.okat Przysięgi, 

M. Ka~',achlski 
przenlósl swoją kancelaryę na 
ulio, PiotrkowalIą Ni 91. 

(róg Andrzeja). 264.8 fi 

Nauczycielka pragnie wyjechać 
nli wieś; przyjmie lekcye , za 

sltromnem wynagrodzaniem. Ofer
Z.gubion. dokument,.." 

I ty w adm, "Rozwoju" pod lit. H elena Bąkowska zagubllR kn.r·
d 

C. C, 4607-3-1 tę od paszportu, wydan~ ~ O grodnlk, czech, dotychczas fabryki Lissnera, 4599-3 ·1 
w zajęciu, posiadający naj- Józef Guzenda zagubU p8uporl; 

lepsze świadectwa, poszukuje wydany z gm. Widzew, poW. 
miejsca, które może zaraz opll\ć. laskiego, gub. plotrkowsklei.~ 
Oferty uprasza adresowa': Wln- 1"'600-3-1 

; centy Swoboda u Wlod. J, Mn.- ZaginąŁ paszport pa Imię Stanl-i tiatko w Konstantynowie pod sJ:awJ Czarnlecliiej, wydany 
l Łodzią· 4597-3-1 z map;istratu m. Łodzi. 4603-3-1 
! POUUkUję osoby z pozwoleniem zaglnę!a karta od pasZpor'u, 

ł 
na szkolę początkową, Wla- wydana Antoniemu Dobrodzle-

domość: Czerwona 6, ochrona. l jowl z fabryki A . .MIchalskiego 
';::'=-=--=~_-::-::7:":-4,-::5:-:48:-:-::'73='::7:"2 I J. Releherta. 4601-1 

1778-60 I pracownia sukien przyJmuje I 
___ • ______ ....;;;.0;..;... ~- I wszelką robotę. Główna 51, l Z~iginęlAll tkartta Opd pabSZfortudna 

WOJskOll'J-z powodu wYJaząu " m. 7, II-/{Ie piętro. .u4~ 4.-4 l mę n OD nJ uy yL, wy a-
z ŁodZI, sprzeda dom. koma p d na z fabryki OaBera. 4602 ił 1 
i ekwipaż bardzo tanio. Za dom JI otrzebna dzlewez:yna od 13 ° Zaglnęla karta od pallzportu na 
żądam 4:3,000, Tow. Kred. pozo· 15 lat do ndngi. Wiadomość ł Imię Walentego Pawlaka, wy-
stalo 12,100, rocznego dochodu l Przejazd Jt 18 W cukiernI. dana z fabryki Keiserbrechta. 
przynosi 5,000, polowę pieniędzy 4562-3-3 4604-3-1 
pozostaWiam nli hlpDLece. Guber- l pokÓj umeblowany do wynaję- I ZagiDęła karta od ksi8,żaczld 
natorska ]i 38 2412'10'8 cia, osobne wejścia. Andrzeja 7 legitymacyjnej, na Imię Feliksa 
------------ , m· 32, Kolubiilska. 4560-3-3 Chmielewskiego, wydana z fa-

Jeat do aprzedanla dom l potr.zebna bufetowa przyjemnej ł brykl S. Rosenbl.atta. 4805-1 
drewniany nowy - bardzo ta- I powierzchowności do restaura· , Zaglnąl kwit od paszportu na 
nlo, o 6 mieszkaniach, do rOZ9- cylII kategoryl. Konstllntynow- Imię Józefa Piaseckiego, wy-
brania I zabrAnia z placu. Prze- . ska 13, restauracya. 4551-3-3 danJ z biura budowllUlego Wen-; 
wózka latwa, gdJi dom ten ęiol pOkÓj loddzielnem wejściem de I Klauze. 4606-3-1' 
przy szosie. Wieś Moszcsenlea, bez mebli jest zaraz do wyna- Zaginął kwit od pas.zpor~u na 
et_cya Baby, A. Dalkowskl. jęcia dla Inteligentnego męiczy-1, Imię SteC_nU Wolak, wydany, 

2642-3-3 znJ. Przejazd m 16 m. 10. Za- z fabr. Poznllńskiep;o. 4613-3-1: 
------------- stllĆ można od 7-ej wlecz. 4566'3 
Z biono Ś I-dect-o z-llcze Zaginsol puzpor~ na 1m lA Józefa'. agu w .. ..... ~ potrzebne pracownica do zakła- !.. .. 
nlowe za ]i 97701, na sumę 13 rb , d d k k lit fi Pokrzywy, wydany I gm. Opa-, 
uależ"ce do przesylkl Łódź-F. - u rn arB 0- , ogrl\ cznego tówek. pow. łódzkiego. gubern~ 
Pniewo li 93066, wydane inl w Nowo-Spacerowa]i ag. 2662'32 Piotrkowskiej. 4612-3-tl 
d. 9/22 marca 1910 1'. przez eks- potrzebna zdolna prasoWliczka. Zaginęła karta od paszportu n&~ 
podycfę towarową D. Z. F.-Ł " Przl2dzalnlana li 56. pralnia. imię .Maryl KawczyńskleJ. "'~ 
które należy uważać za bezwar- 4595-3-2 dana z pracowni Szleego. 
tośclowe. K Ąn.ładł. 2638 3 potuebnl stolarze l chłopcy do 4617-&-1; 

DROBNE OGŁOSZENIA. 
A A A Rutynowaną DrlUczy

• , • eielkę (konwersacJa 
francuska, muzyka), bonę·rosyan
kę, niemkl- freblanki - poleca 
biuro Adamowiczowej, Piotrkow
ska 103. 445ł-łśs-3 

Bona polka Inteligentna, lago
dna, przyjemnej powierzchow

ności, mloda potrzebna zaraz. 
Dzielna 16, II piętro 4596-2'1 

Do wyn!\Jęclli zaraz pokój i 
przedpokój. WIdzewska 8ł. 

Wiadomość Wólczańska 75, Gry
glik. 4582-2-2 

FrJZJerka damSKa. i zdolny 8U
biekt fryzyerski potrzebni. 

Andneia )i 1. 4619-2-1 
H arfę dużą, dźwięczną, baz pe-

dalów, 8przedam. Radogoszcz 
ul. Helzlera l. Jaroszewskl. 

4608-2-1 

J est do sprzedania filta piekar
ska Ulica Milsza J-l'2 27. 

4573-3-2 

K upię maglej używany w dobrym 
litanIe. Pabianice ul Kośeial~ 

na ]i 111 J. S 4585-2-2 

Kuplę parę koni do wolantu. 
Oferty wAdmln. "Rozwoiu" 

pod L. S. 200 4556-3-3 

KOlywnńskl pułk lin do sprze· 
dania wierzchowca. I konie do 

zaprzęgu. Sprzedaż Odbywać się 
będzie do 18/31 lipca. Składowa 
NI 42. 4523-3.-3 

Kompletne urządzenie do sklepu 
kolonitlnego w każdym czasie 

do sprzedania. Benedykta nr. 20. 
4609-3-1 

M tor1W:lUiec, lat 20, były po
mocnik gminnego plsarzl\, 

pos~ukuJe nlityehmlastowej posa
dy. Otarty w Artmlnlstracyl ftR',z
woju" dla "PoszukUjącego". 

4519-3-3 

l\!l aSZYDII. Swgera w <10brym 
stanie, oraz dwa lóż!!:a z ma

teracami 1 różne knchenne sprzę 
ty do sprzedania. Wldr.ewsirP. 163 
11/\ 3 pietrza In 6. 4572-3-~ 

M ttmkę zdrową Z~ WSI poleca 
kantor słuf.by, PJotl'ko wska.92. 

4590-2 - :( 

terminu. Piotrkowska 261· zaginęła karta od pauporto. nal 
=--:-:,_~-=-_~....::4,5;.:9:.::1--;;2_-:-=;2 Imię Józefa Lale, lrJdalla I fa 

Pokój lub 2 pokoje z kuchnią bryki Schełblera. 4616-3-
potrzebne od 1 października. Z in ł: .... l I Jó ~ 

Oferty wadmln. "RozwoJ'u" pod ag ą paszpo •• na m Ił , 
fe. Przytaly. wydaą z gmin. 

lit. K. W. Z. U89-6-5 Pomlechowo. gub. h1'!laws.t1eJ 
plasall: ostry, Zdatny do puco- 4615-8-

wanla - sprzeda tanio. Stare Zagln~ paslpor1 na Imię Ma-
Rokicie .M 6, wjazd z ul. W-ól- ry&noJ CaJdler~ w,dany I 8IL 
cZl1ńskloj, u Dąbrowskiego. Sk&rżyn, pow. iureeklego., 
~~ ______ ~~~4,~6~11~C-~3~-~81 ~~:! 

PokÓj przy rodzinie do wynaj,· Zagln"'la tar'. od " ....... -~u ...n 
cia - zaraz. Ul. MiJrołaJewslca 'lt - l"-rlK.lI .... ł 

Ji 35. 4630-3-1 Imll} Rełnholu RDgacza, 'ffJ~' 

Potrzebni zdolnł czeladzie tapl- dana II fabl'JkI JÓftia RJchteraJ 
cerscy. Mfkolajewsi:a ]i 67. 4547-3-j 

4618-3-1 Zaginęła kańa od pu'portu n~ 
-=p::--ot:-:'r'":'ze-'b::'7n-:l-c:-:,:-:'e7::la-'d:-:'n7.'lg~s~to-'1":'A:-:r8:-;:k7-l. mUł Jana Jurgt lrJdua .. ~~ ; 

Promenada }6 34. 4622-2-1 brJld .Allart, Róll8eAa I S-ka ol 
Pokój przy rodzinie ladny slo- . W9-S-Sj 

neczny, wejście z prsedpokoju, Zagln~l pUlport na Imię AD;,) 
od l-go sierpnia do wynajęcia. drzeja Foryslab, Wyd'DY ~ 
Widzewska :na 127 m. 29. U56 gminy Wierzchy. 45ł7-S-3! 

Potrzebna z,ra& zdolna panlan- Zagln~l: kwH od ksl~żeelklległ-' 
ka do sklepu rzeźniczego. Ul. ' tymacyjneJ na Iml~ Bronisław.! 

Brze1.ińska .We 27. 4535-3-3 JaSińskiego. wydanJ z fabrJki! 
przybłąkał 8i~ pies ponter bla- ..Ali art, Rouseau I g·lca. 4567'3'3~ 

ły, ł&b ŻÓłty i male laty na Zagin"ł kwU od paszportu na: 
biodrach. Odebrać można za zwro· Imię Rudolfa Malego, wydanJ; 
tem kosztów. Ul. Mlkolajewska z fabryki Bogusławskiego. 
}fi 35. Sklep. 4620-3-1 4568-3-3 

Przybląkał: Się pudel czarny, zaginęła .\tarta od paszpot~u na 
blal:y pod szyją. Odebrać mo - Imię Augusta NejmlU1&, wyda-) 

żna: Karolewlka Szosa ]i 3, w, na z fabryki KlsGnberga. I Blrn-. 
sklepie. 4621-1 \ bauma. ł557-S-S 

Rózne meble z kilko pokOJÓW I Zaglnąl paszporł na Imię Anto
oraz; gramofon sprzedam za I niego Trzeciaka, wydany z gm. 

bezcen. Nawrot 4,4-3. 4252.12.9 I Klonowa, pow. sieradzkiego. 
Sklep kolonialny do sprzedania I 4588-3-2 

II pOWOdu wyjazdu. Ul. Wl~ Zagln~l paszport na halę Rozallł 
d,ewsk" oM 71. 4554-3-3 Slosarek, wydany z gminy Bar-
Sklep kolonlaluo-spoz'ywczJ dO tochów 4579 3 2 

sprzedau!a z powodu wyiazdu. !' zaglD~la książeczka iegl~;:~-
Bałucki Rynek 3. 4581-3-2 j Cyjllll na Imię Stanialawa Mt-

S
klep spożywczy sprzedanl ta- kolajezykrs, wydana z magistratu 
nlo zluaz. Krótka Francl8z- m. Łodzi. 4583-3-2 

kllńska 1& 12 (Baluty). 4598-21 i 
Sprzedam parę 5-letnlcb, bez I' 

wad, koni dobrze ujeżdżonych. 
Staro-Zarzewska 70 !610-3-1 

Z dolni ślusarze na giętą robotę Ilł Zjlginąl paszport, wydany z gm. 
oraz chlopcy do terminu mogł\ Falenckl, gub. warszawskieJ. 

się zgloslć. PIotrkowska 117. na Imię ChrystJana Heraufa. 

Zaglnf/la książeczka legityma
cyjna na Imię Aoto,iny Mora' 

wy, wydana I magIstratu m. 
Łodzi. ~575-3-2 

4594-3-2 ; 4576-3-2 

Z powodu ilmlany mtere,u ;BBt -----------...;;..-..;; 
do sprzedania sklep spożywczy zaglnąl paszport na. Imię Paul1-

I rzeźniczy W dobrym punkcie. ny Miiller, wydany z gm1ny 
Tygodniowy tl\rg do 400 rubli. Bielawy, pow. lowlcklege. 
WIadomość ulica Krótka ]i 11, 4574-3-2 
mieszkania 18. 4614s3pl ZaglDąl paszport. wyd'any oZ gm. 

l pokOI, H piętro, front, otl l PodolIn, guberni! ptotrkowsk. 
sierpnia do wynajęcia, Wól- na imię Andrzeja WoHa 

c1.ańsh 159. 4570-3 -2 4594-3-2 
~ oduzlelne pokO je ulllelllowane Zaginął paszport. wydAny z gm. 
& przy rodzhiie chrzescijl\llskteJ. Lutomlersk, gub. piotrkowskIe), trzeźwy i pracowity. 

iWinler i Zeidal, ul. Długa Ni 129~ 
()~ady pry Wtlwa na :;\vlszem 
..-..-śle. L:akątlla 80, Jl plp,tro 

2680'1 m· .lU. ~fm-a-2 
Ul. Andrzeja M 46, m. 10> l na Imię JolU JaniszeWskieJ . 

4a71.-i-2 4óOS-a-i 
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I ŚWIATLOLECZNICZY i ROENTGENOWSKI GABINET 

T 4. 
Specyalność: Choroby sk6rne, włosów, weneryczne i moczopłciowe. 

Krótka M 4. 
Leczenie promianiemi Roentg.na, światłem FiAlaena i kwarcowem 

(choroby skóry i wypadanie włosów), p.-ądami wysokieg'b napięcia (świerzbll, 
hemoroidy). - Elektroliz. (radykalne usuwanie szpecących wrosów). - Masaż 
wibracyjn. i pneumat.ozny podlug prof. Zabludowskiego (niemoc plciowa). -
Kaustyka (usuwanie brodawek). - Endo- i c.sto.kopia (oświetlanie organów 
moczoplciowych). - Elektr,czne świetln. kąpiele i 80r,,03 powietrze. 

Godziny przyjęcia: 8-2 rano l 5-9 pp. Dla pań osobn. poczekalnia. 

Ce a n IIBn-lka I Speorali1ta chorób BkórD,clI, 

ł 
włDerYOlnle~ oru DlemooJ 

płciowej 

~boro'h .,~hO' 111 la ]-aDlJ n~tnPl D~ SI. LEWKOWICZ 
II U 6 V U " al UJ try~~~:nle8~~~i~~~nlOŚC!~S~~~ 

W 1011%1 przy uJ. Piotrkowskiej n9 86, tel. 1'-79. 
Taksa nadzwycz::l.j dostępna. dla wszystkich. Kon.ult.c •• 
hezpłatnie. Wyrwanie zęba 15 kop. Plomba 
35 kop. Sztuczn~ zl!b 65 kop. Pneróbka 
i rep.racy •• ztucznJ'oh zębów 50 kop. Przy 
klini6e znajduje się specyalne Iaboratoryum do WYL'obu 
sztucznych zębów. - Przyjmuj/} tylko skończeni lekarze 
dentyści. 536d87 

Specyalista chorób skór-I Dr. Leyberg 
nych, !lło~ów, wenerycz- b. dlugoletullekau klinik wIedeń-

Dych I drog moczowycb sklcll ordynuje jak08peeyal.chorób 
Przyjmuję od godziny 8 - l.ej W.ef'}'oznych, płoiowyoh I e1órnyoll 
w pohldnJe l od 4 - 8 ltieezorem; codllennta 8-12; 5-8; panIe 12-:1. 
'tv Dłedllele i święta od 9 - 2 NIedIIele I śwIęta tylko przed obla· 

w pol. U9r dem. K.6tk. 5. l489r 

~Dła rP&D.· oaobna powta!nia· Dr. L, PRYBULSKI 
B. ReJt, i CHORłBY SKORNE. WI:.OSOW, WE

. ulica SPellni. M I. l NERYCZNi~:~~Z:ÓJ~~~.WE I NIE· 
t Ul. Połud_io •• .MI 2. 

wlbraoyjnym. 
Zaobodnla 33 (obok Lombar. akc.) 
Przyjmuje od 9 .... 1 I od 6-8 w·, 
w niedziele od 9-3. Dla pań od 

6-6 wl~cz. lUr. 

Dr. med. 

Allkl&l~tr FABIAN 
Dyrektor Zakladu leczo. "Chojny" 
przyilJluje cOGziennle w Łodzi od 

4: - 7 po poludnlu. 
ulo Rzgo •• ka .M 3 (rog Gór-

nego Rynku). 2~51r 
Cbor.by nerWOWI i wewlłłtrzne . 

Dr. A. GROSGLIK 
mlonka .becnle Zaohodnl. 88 

przy ul. Zielonej. 
ChroIlJ Ik4ry I w, •• ów (aluwlllie w"". 8ZPIOąO,O" za pODlOC" 
elektrilizy), weneryozne ł dróg .. O 
ozowYOII. Prlyjmuje 81/,-111

/, r. 
l 6--8 wlecz.; panie 6-6 wlecz 
W madzlelo l śwlQ~a od godz. 9 
do 12 rano. 247.ł.-r 

BAŁUCKIE TOWARZYSTWO 
WZAJEMNEGO KREOYTU 

W Bałutach pod todZla, ul. Z21erska 6ł, 
zalatwla nastQpująeo, uataw~ przewidziane, operaćye bankowe: 

a) dyskontnje członkom Towarzystwa weksle handlowe; 
b) udziela członkom Towarzystlta pożyczki pod zaetaw papla~ 

rów procentowych publicznych; 
c) uskutecznia kupno 1 sprzedaż papierów publicznych; 
d) Inkasuje weksle, wylosowane papiery I knpony; e) wydaje 

przekazy na różne miejscowości Rosyl I zagranIcy; 
f) przyjmuje wkłady plenlQine od członków TowauJstwa 1 od 

osób oboy~h I plac I od '*% do 6010; 
g) asekuruje óOfo roayjakle pożyczki premlowł od amortYlacyl. 
Biuro otwarto w dni powszednie od 10 rano 'do 3 pp. 156łrlO 

BOhu, Zieliński i Ska I 
Warszawa, Jerozolimska .H! 111. 

Adres telegrallczny tRohnz1elłńlkl-. 

Pompy pneumatyczne "N&ptun" do sLudni wierconych 
Pompw systemu Wortbingtona do wszelkioh oelów 
Pompy elektryczne i transmisyjIle 

Rury 2ebrofIJe, Radlatorv. 
Przedsta wi ciele: I HORDLlCZKAŁ~D~TAMIRO!,-~~,~ 

.......................................... 

• JĄ TE K Grysiowizna 
do sprzedania - odlegly o ił wiorsty od miasteczka Zelowa, złożony 
z mlyna wodnego, 60 morgów liaml ornej, 20 morgów dobrej l~kł 
I 18 morgów luu - wszystko w j.dnem miejscu, bardzo odpowlo
dnie na l.tnle mieszkania. Wladomo~ć II wlaśclciela Da mIejsca. 

2620-10-3 

SpecJ;Jliata chor6b wlo- . Prl7JIIlIlJt od go~o &-1 l. I od. ,-8 W., 
.Ów, ak6rnJch (piegi I prysz- p.nie od i-ł po pol. mo-r-

eze na twarzy) i •• n.rJcz- Dr. L. KLACZKI N n,ch (.,phm.) 

Dr. ~:PI~~~~~ER \ Do SDrz~dania 
Dr J elnicki ul. RozfJJadoflJska n9' a-morgowy plac, 2 domy mlesz-

• . I sza piętro. Tel. 41. ~584,-10-5 kalne, bydynek murowany po 

ar. s. SZIIITKIIID 
SREDNIA Jł 2. 

ul. Andrzeja 7 kr()chmalnl - w ogrod,le owo-
KOl1stantynowska 11. Ch.ro", ek6p •• , •• n.- Dr I LI" PSZYC l cowyro, obok rsekJ Warty, W mle-

8yphili., .kern., •• ner., .,ozn. I mooz. oploi.... -. ścłe Sieradzu. Wla~omość '!' kstę-
Lecz6Dł~ elektr}cznośeltr, masa- chorob, dr6g moczowych. GocWny puyjęć: panowie od g. • • garnl J. KowalskieJ. 2088·3 ił 

żem I kosmetyczne. Przyjm. od 8-1 rano t ()d 5-8 w., 9-11 r. I 5-8 po pol., panie choro by dZIeCI ł 
Przyjmuje od 8 do 2·ej po pol. dla dam od l-J. W nIedziele i ł-ó lIO pol.; W niedziele 1 śwl~ta • ZĘBY sztuczne od 75 ko 
~~~1~0~d~ł~do~9_w~l~ec~z_.~'~69~r~_św_i~~_a_t~y_~_o_d_o_l~ra~D_o_. ~_7_'6_~~_8_-_1~2_r~;~~~~~~_1_i_63_r Pn~m~a od8-l0 I od ~6pp . Plomb, od 5~ ~ 

WSCHODNIA oM ł5. 29i na kauczuku, złocle-

Dla Przemysłowców i AmatorOwI ~r.:,ł.~~. ~~~~~!~i ! ·~~~1~i~~;!~:'~?~;!~ 
Akusze.,a, ohoro1ly chi- ! 11l11a. ~ek .... dent. S. LlPOWSKI, 

Grunt na. rogu szos Pabia.nickiej i Tuszyńskiej, obszaru 60 morgó w polskich. ma być rupgiozne I kobi.ce l Piotrkowska 92. 381r 

rozparcelowany na działki dla zaklad6w przemy~rowych i dom6\v mieszkalnyoh na dogo- przyjmaje do 10 r. i-6 po pol. I illli~ilłlł111 dnych warunkach spłaty. Bogaty w wodę, ma spadek, plac targowy, miejsce pod budowę Ul. CeaielnlaQ. 9 .... 4. 2272 .. 
szkoły i przystanek tramwajowy. D F IftkS Sk I . 

Grunt będzie otoczony przy obydwóch szosach alej/} drzew. Przyw6zka i wywózka r. e I US eflJlCZ 
materyalów z dworca w Chojna.eh. Cena placów od 300 rb. Także pa.rk oko1o 6·iu Choroby skórne i weneryczne 
morgów jest wart nabycia. Andrzeja 13. 

Szczegóły u Piotra Hasenclewera, Ruda Pabianicka. 2464-10-6 Przyjmuje od od 4- 8 po pol. 
W niedziele I śwlllt&. od g. 10-1. 

607-<1 

Niniejszem mamy honor zawiadomić, że skład papieru i materyałów piśmiennych Dr. H. Skleblen' ski· 
dawniej nPr2J'szłość" - przejęliśmy 

i polecam,. przeprowadzll .Ię na 

· Dla kantorów i fabryk obfity ~k1:~d wszelkich materyał6w piśmiennych i P'lołrkow'ka llt 
utensyln blllrowych.-- II ~ J. 265210 

Dla °IMtZ' 'Mn· larów Ol techn·lków papiery rysunkowe milimetrowe, ka.lki i wysokie- 2 

IV l. . . . go gatunku . kalki zagraniczne jasne, farby do Dr. Edward KiHeJstaedł .. 
kreślema l lawowama, pendzIe l t. d. . . . . mllązka obecnie lIIXOt.AJEWSItA M 87 I 

D la polrzęb szkt r nych ~l~!~r;~,s~~amenty, pIóra, tusze, hme obsadki i dary przyj. od 8-9'/, r. I od 5-61/, pp. 

POLECAMY ROWNIEh: wszystlde gatunki papieru, bilety wizytowe i t. d. Materyały Choroby wewn;łrZDI I nerwawa. 
do wyplatatnia kapeluszy, koszyków i t. d. 1429-r 

Wykonywamy wSl e!kie roboty drukarskie, litograficzne i introligatorskie. Dr. med. AROlISOlI I 
Cenny Qolidne. Obeługa .z,bka i uważn.. b. asystent prof. berlińskich: Bum· '.. . .': 

mil I Diihrssenll - osiadł w Łodzi. I' . 
K . PETERSJLGE l- M. SOHMOLKE Akusl8rya l chorob, ko~ie()e .. Dzn~oIEc DoP!M~~~WANIA WLO. 

mieszka obecnie Pa •• z_aJera. sów. Na podstawaeh naukowyoh u •. 
9 '!» UII· CD P·o&rko aL 93 róg PlotrkoW8klej ely"lśele najlepsza. metoda do w.2moc.. 

"'. a I Co w.a • Godz. przyjęcIa: 9-101/, rano I od nlenltl skóry. głow)' l włosów. Co.na. bil. 
Prosimy o dokładne zapamip.tanie naszeJ' llrmv i adresu. ..... 2596-?.!> 5 7 I d I l 11 l 1218 &elki, w1sta:ozaJl\ceJ na klika weslęc7 

" J ....... _.. - pp., w n e z e e -. r Rb. l.W. 1998-6 

----------------~ Reda}; tor orlpl)wiedzialny St_ Łąpió.ki. w UOCZIll "Rozwoju", Przejazd Na 8. Wydł.wea W. Cz.j •• ski,. 
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