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M.łe ouło •• enla p() 2 kop. od wyrazu (dla poszukujr;cych pracy po l 'I, kop.). Najmn1eJ8ze ogloszenie 20 kop. a. e k l a m y I N e kro logi 
po ~o kop. za wiersz p eittowy. Za dolączenle prospektów 6 rob. od tJsill;ca egzemplarzy_ ARTYKUŁY bez oZDl'I.czenia honoraryum Red!!kcya uwftŻa 
u. bezplatl\8; rękopisów drobnych nie zwraca. 

Redaktor lub jego zastępca przyjmują interesl\ntow codziennie, z wyjątkiem fini świą.tecznyoh, od god~iD1 3 - 4-e) po południu . - s SAM --w; 

Dom B 
'k I Da w kraiu trwa w dalszym. ciągu, Nical'ugua l nie zależy, i że nie mają względu na doktrynę 

1 jest wśród wojny domoweJ. stosunki są zupełnie I Monroe'go. an owy \ jeszcze nie uregulowane, korespondencya dyplo - I Przeciw Niemcom panuje, nietylko w kołach 
t matyczna między Londynem a Waszyngtonem, co ' urzędowych w Waszyngtonie, lecz 'wśród spole
I do uznania prezyd1mtury gell. M:adriza, nie jest ! czeństwa amerykańsldego w oalych Stanaeh Zje
I zamkni~tą - aż nagle ui stąd ni zowąd pojawia l dnoczonycb, najwyższe rozjątrzenie. 
się list cesarza. Wilhelma, do niezatwierdzonego \ Niemcy nie mogą zrozumieć, że A.meryka. 111m LA-DAU prezydenta Mlldriza. list pelen demonstracyjnych : jest krajem wQlności, że wolność tyranów nie· 

. .. uczuć przyjaznych, list, w którym cesarz Wilhelm ~ nawidzi. 
nażywll. generala, powolanego przez "pronuncla': l Niemcy rozpoczęly niebezpieczną gt'ę z ame-

Piotrkowska .... 29 mento" dO '·aten rz~dów w malej republice .. wiel~ ! rykańslią Unią. Flota niemiecka jest potężna j niniejszem zawiadamia, że, ro,Z- ](im i kochanym przyjacielem." nowe Dreadnoughty b~dą do końca rol,\l 1912 gQ4 
. ' d d· 1 S' . i Ta demonstracya cesarza Wilbelma II wy- '?we. ~dy~y .ie~nak ~iem.com udało, się, dzi.ęki 

poozynaJąc ORla lerpnla I wolała w Waszyngtonie ogromne wrażenie. h~tom l'OWllle polItycznYID, Jak ostatn1 d? "wleI-
r b., wynajmuje j Właśnie skończy ta si~ regularna sesya 6I-go kiego l kocha~ego prezyd~nta.", P~llfczyc A~glię 

• , l(oDgre~u i ostatni raz rozległ flię głos mlot~ z~ StanamL ZJe~no.czo~ynh do wspólnego dzn\~a-

K A S E T K I 
l k& puewodniczącego w kongt'esle speakera l nl~ na m~rz,u Nle~lecklel~ -w~wczas potęga NIe
I ConDona, najstarszego 'w świecie prezydenta izby mlec nalezeo będZie do hlstoryl. 

poslów i Shermana, wiceprezydenta Stanów Zje-
dnoozonych . a prezydenta senatu, jUi opuścił pre-

(SAFES) zydent Taft swoją biał-ą reZ'~dencYEl w Waszyng· ZJ J.\ ZD "OGN I W Ale. 
' .. ! tonie i wyjechaŁ nad morze, wyjechał również 

W opancerzonym l ogulotrwalym I' minister wOJn, Dickenson do Chin i Japonii, kie-

k b dy wśród zupelnych wczasów letnich nadeszła I W dniu 21 lipca r. b. rozpocz,!:l w sali uni-
S. ar Cll. 2690 I demonstracyjna depesza Wilhelma do II wielkiego ł wersytetu Jagiellońsk i ego swoje doroczne obrady 

- s l prezydenta Mudriza." Trzeba i o tern pamiętać, 1 zjazd ,,?gniwa.", związku polskich stowarzyszeń 
- - -. & l że wlaśnie w tej chwili w Nicaragua wre walka I akadetDICkiCi'h, należący cll niemal wylącznie do 

N · · A . k ' najzaciętsza. I grupy młodzieży uarodowo-demokratycztiej. lemcy l mery a. ,! Oddział wojsk rewolucyjn~ch generała Mena . Jeszc~e prz~d kilku l.aty zj~zd1 .Ogo.iwa-
. -- l' pod dowó\l,ztwem gen. A\'senia Cruz zajął dw~ 1 przedsta,wlały SIę zawsze lInp?puJ~~O, .zarOWDO 

. . . ważne punkty - La Libei'tad i Inigalpa, generał ~o ~o hC2!by 8\""yc,11 ~czestDllcow, Jak I zapa~u, 
Tego samego , dOla, kle~y w ,Bu~nos~Ayre8 " eolon zająl Uboldo, jeden z glówuych portów · J~kl o~ra.dnlących .OZYWlal: Od tego ,c~asu zf!ue; 

otwar~y został pows:echu,o.am~r~kansk.l kOl)gres! l nad jeziorem Nicataguauskiem, ' gen. Madriz jest mło Slę Jednnk wlel~. KIerunek ~ohtyczll.Y, Jalu 
na ktorym wszystl<Je, republIki caleJ AmerykI ' sam w 0p!llach naj cięższych i walczy nietylko o I owładnął t~, organlza~yą . t1llodzleż~, Wielu do 
przez ~wych czlonkow są reprezent~wane, ce· f władzę, ale o życie, i w taldej chwili cesarz Wił- l ~dzlalu w mej ~a~echęeIl,. ~lększa. t~z częśo gr~p 
sarz Wllh~lm II wysIał do-nowow~bla~ego pre. I helm z podróży po fiordach norwe,kich wysyła l ldeo~ych mło.dzle~y polskIej pozosta.Je poza "Om-
zydenta Nlcaragaa: generała MadrJz, lIst z gra- I demonstracyjną depeszę lwem • 
tulacyami i · zapewnieniem niemieckiej wiernej l , . '" ! W 'obecnym np. zjezdzie '.Ogniwa- bierze 
pr.z!j~~ni. Wywola.!o, ~o ogro~ne wzb~rzellie ~l ~ep~rtame~\ SpI ~\~ z;a~~anh;~~Y?~ w 'Ta~ l udział zaledwie k i}lmdziesięciu ilkademików w cha-
w Unn AmerykańSkIeJ, Wzburzenie zupelllle zro- i szyn.o ome ~y, a . w ej ~ , e[ze i

O ~JaslllaJ~cy '.o l'akterze delegatow i gości. 
zumiale, jeżeli się zważy wszystkie towarzyszące i ~Ullll{at. ~ezeh NI.emc~ Ule ~wazaJ!!: Stano,w ZJ~ ' l Z krakowskich towarzystw alcademickioh, 
ok~licz~ośc.j, wśr~d kt61'ych depesza Wilhelma II i n~czonyc z,a uplawDl~ne ? spr~w.o~!aU1a naj: l jak? nie , na:eżąee do "Ogniwa", w obradach 
staje SIę nleprzYJazlH} de~onstracyą dla Stanów l wyzszeg~ nadz~ru .nad, l OłU~Ul?,,:erl:lI I. Srodkowe i udZiału nie bIorą: Czytelnia akademicka im. A. 
Zjednoczonych Pó'lnocneJ Ame.'yki. i ml,amely!.ańsloeml spl~waml, Jeze~1 NIemcy fak-: .,~ :Micl,jewiczaW, ~Promień., .Związek akademicki", 

W roku zeszłym \yybuchla w Nicaragua re· l ty.CZU} prz~w,)l~J St~~ow Z)eonoczo,!ych, w tej ,j ftPolonla" i nSpójnia". 
wolucya przeciw ówczesnemu rządowi, na ozele l Illlerze IstnIeJ,ąc~, chuaIybJ: nar.\lszyc, to mogły- j OtwarCie zlazdu l'02poczęlo się po godzinie 
którego stal prezydęJ;1t Nicaragua, generał Santo . ~y t~ powstac nle~ale zawlkłanIa. Ale b!ć mo~ 1 10 przed południem przemówieniem przewodni
Zelaya. W.śród zamieszek dómowych dwaj obY. ł ze Niemcy ,popełniły tylk?: o~y!kę, departament ~ cz~cego "Ogniwa", pana -Stanislawa Gieysztora, 
watele Unii ' Amerykańskiej zostali skazani na \ ~pra~ tafla~c~hn~ch U~ll .n~e, ~tr~ymal . ur~ę- I który s!(reślll zadania, programem organizacyi 
śmierć i wyrok przez rOi:strzelanie wykonano. I d 0w,Dle IS u t e ma: l oWle. zla s~~ dO ~lrn~r ' f! objęte, oraz główniejsze momenta pracy w roku 

Natychmiast rząd zwi~zkowy Unii w Wa- I ~nle z prywa nego og oszemu prezy en a 11, ubiegłym. Przemówienie swoje zakończył pan 
szyngtonie wystąpi! z żądaniem zadośćuczynienia j dma. ' Gieysztor powitaniem przybyłyoh na zjazd delega-
j zmusi! malą republikę Niearagua do ukarania '. Kiedy w Anglii rząd rozważał czy IllĄ uznać ~ tów i gości. 
winnych. ~ gen Madriza za prezydenta Nlcaragua, wówczas l Szereg przemówień reprezentantów rozpocząl 

. P7ezydent gell. Zel~ya z.m.uszQ~y zostal do . uwatal ~a st,os.?wne w dyplomatyczn'ej ~rodze za- I przedstaW:lCie! 8~natu ,kra~o~sldej Wszech~icYJ 
złozema swego urzędu, a w mle)SCe Jego wybra~ I ozerpllq.c OplDlI urzędu spraw zagranIcznych w l dr. Krzyzanowskl, ktOl'Y lUlleniem grona profa. 
ny zostal prezydentem general Madriz, l\tóry po- Waszyngtonie, a kiedy rząd Unii Póknocno-Ame- J sorskiego powitał zjazd, życząc mu rozwoJu ipo~ 
dobno umiał sobie zapewnie poparcie rządu nie- , rykańskiej oświadczyl Anglii, że nie uznaje .Ma- ~ myślności w pracy. 
miecldego, za cenę odstąpienia niemoom pewnej , driza-Anglla przyjęła. tę opinię Ameryki i do ! Dalej przemawiali kOlejno: p. N<ttansohn 
wyspYt jako staCji wę~loweJ dla niemieckiej że- \ niej zastosowala się· Niestety, inaczej postąpiły · imieniem T. S. L., dziękując mlodzieży za wspól
glugi. Prezydent Madriz nie zostal jeszcze uzna- ~ Niemcy l pośpieszyly się z uznaniem, czem do- 1 udzial w pracy oświatowejj dr. Rowiński imie. 
D! przez Uni~ Amerykańską, rewoluc1a wewnętrz· ' wiodZy, że na opinii Unii ameryil:ańskiej Niemcom : niem Sokolstwa polskiego, zach~cając mlodzież 
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aklldemick" ,.zwlaszcza zgrupowaną w Ogniwie" I zwycięstwa pokojowego w Krakowie, równie wie > I te półtora wieku, które ul'łyn~ło od pierw
QO licznego wstępowania w szeregi sokole; przed- kopomne, jak i wiekopomne były następstwa bi- szego pod Płowcami zwycięstwa polskiego J;lad 
stawiciel mlod'Z1eży narodowo - demokratycznej twy, stoczonej na polach Grunwaldu. ltrzyżakami aż Ilo zdobycia Malbol'gu -:- to czas 
z Krakowa, prezes krakowskiego "Zjednoczenia" Pan de Noussanne ~awarl w Krakowie bliż- rosnącej cora~ bardziej siły narodu, sily, co nie
p. Schram; reprezentant mlodzieży narodowo-d e- IZą znajomość li; Pad,rewakim, którego jut znal, l tylko orętnymi tryumfy si~ znaczy, leoz pr;zede- . 
flJokratyozuej ze Lwowl1 pan Gluzińskl; dęlegat podziwiał l cenU, a dzi~ prze,ęty jest wzniosło· wszystldem zjednoczeniem dzielnic IV jedno pa,ń- . 
z Warszawy! który skreślił smutne i oiętkle wa~ I ścią hałdo, jaki ~o spotkał w Krakowie. I dopra- stwo, a dalej woiągnięaiem w krąg polityki pol
runki, wśr9d jakich ~lje tam polska młodzież, wdy nie wie p. NOU8sanne, co bard~lej podziwiać skiej calej wschodu·jeJ Europy: Litwy, Rusi, Czech, 
p. Osiński im. "Znicza" 1 reprezenta.nt "Zjędn04 ' w Paderewskim: talent potęby, cno'1 obfwatel- Węgrów. . 
czenia" Związku młodzieży polsldej za granioą. \ skie, czy wreszoie akomno.ć, z jaką je przejawia. W podstawie, tej sily państwa. polskiego, na 

Ostatnim mówcą byt słoweniec. ką, kro Le- I I równie zachwyoony jest Warszawą., a spra terenie jego polityki zewnętrznej leży wy twór-
nard z Lublany, reda.lttor "Sloveuca", który ł wy polskie, gdy je UJrzal nil miejsau, zroblly na czość nowej warstwy społecznej, która wysuwa 
w dłuższej po polsku wygłOilzonej przemowie,' nim wrażenie tak poważne, Iż obieouje im poświę- się podówczas na front wewnętrznego życia pol
wskazał Dl wQzły historyczne. lączl\ce narod li ele swe zdolności pUbllcystyozne, starająo się je I ski, zarówno gospo,darczego, jak politycznego; dro-
polski ze słoweńskim, oraz na wspólnego obu ua.. oceniaó Jaknnjwsr.ochstronnleJ. bnego ziemiaństwa i szlachty. 
rodów, jak l całej Słowiańszczyzny wroga. Przy· ł W nieludnej a rozległej Polsce 11, 12, 13 
no:$ząc wlodzieży polskiej pozdrowienie ze swo· ~ Społeczne podłoże stnleoi, postęp gospodarozy i społeczny poleg-al . 
jej ojc~yzny, z~k.0ńo~Jł m.ówca życzeniem dla po- l przedewszystkiem na. mnożeniu osad w 'kraju,. za~ 
la~ów pomyśln.leJszeJ doh. Przemowę .przed~ta~ I grunwaldzkiego zwycięstwa. lc.ladaniu llOWych miast, wsi. Ten .ruch. osadniczy . 
wlc>iela bratD1ego narodu zgroma.dz6m przYJI~h l I organizQwali obok książąt panowie świeccy i dn· 
burzą oklasków. ! -- ł chowni, możnowładcy. wielkiemi przestrzeniami 

Następnie przystąpiono do wyboru prezy- 1 Pod tym tytulem zamieszcza .Słowo Polskie& !' ziemi wladający. 
dyum zjazdu. Pr~ewodniezącym wybrano preze- t artyltul prof. St. Grabskiego, który ze wszech II Ale pr"y~zedl czas, z'e postAp l{ultur l kraJ'lI 
sa "Ogniwa" p. Stanislawa GIeysztora ze Lwowa l miar zasługuje na baczną uwagę, Artykul ten " -c 
zastępcą p. Bohdana Jaruchowskiego z Krakowa. i brzmJ: ; .wymagd nie tjle już m!lo~eni\l. osad, co roz'gza-

Po "jborze prezydyurn, ulwnstytuowały się ł .Po zwycięstw.acb pod Jeną, Frydlandelll, rzenia przestrzeni roI uprawnyoh na. · zajętych 
ltOmisye: weryfikacyjna. statutowo.regulaminowa, I Austerlitz, w lat kill,a przyszły Iclęski pod Lip. i pl'Z~Z os~dy ist~iejące ziemiach, !ile t.yle już. or: 
oświatowa, humanitarna, zniczowa, obczyźniana i aldem, pod Waterloo. Bo zwycięstwa, wygrane, gaulzacyl osa.d.nlC~wa., co organ~zacyl r.olnlczeJ 
Wnioskowa. tylko wodza geniuszem, są nietrwale. I jeśli wódz e~9ploatący" Zlcmt, T~ ro.l~ mogt o ,!Iel? ~e- . 

Gość Z Zachodu. 

zwycięski zbyt bezwzględnie z tryumfów swego : pIej od, mo~nowla~cy. sp~łtlla(l drobny. ZlemIanm: 
oręia chce korzystać, wzmagają jeno odpór wro- I szlachCIC. I pod~JmuJe s~ę tego zadama szlach~a, 
góW', wikłają go w coraz nowe walki, W' ktÓ.\ tworz,u~olwarkł,, ·~a ktorych sama gospo~a.ruJe: 
rych wreszcie, wyczerpawszy zupelnie sily swe- i zob~\VIązu)ąe wloSClan do IH'acy p~ńs~c;z;yzD.la~aJ 

. go naroda nieustannymi choć zwycięskimi wojna. : zamIast ulszczauych dotychczas danio) czynszow, 
-.- ł mi uledz musi. I skupują,c i wlt\czal~c do swych folwarków sołty. 

Jeden z wybitniejszych dziennikarzy franeu- l 'Były i w na.szej bistoryi śwIetne zwyoię. I stwa. A, w~az. ~ .tą ~ospodarczą wytw~~ezością 
s~ich, jacy go~oili na uroczysto~ciach gru~w&ldz- I stwa, kt.óre jedna.k bez skutku zostały, bo byly . szlacht~ IdZie l :eJ pohtyczl!-D. .wytwórc~osc. .Do
kIch w KrakOWIe, p. de Noussanne zawa.d~ll prze- !, lo zwycięstwa tylko geniuszów \łodzów! Chod- I ma~a. SIę, ,ona czynueg~ w zyem Polski udziału, 
jazdenl O Warszawę. I kiewicza pod Kircholmem, Żółkiewskiego pod KIn- udZiału Iownego z moznowladztwem. 

- JHst zachwycony uroczystościami krakow- ; 8zynem... ' I tą samą silą, którą dźwiga się szlachta na 
skiemi. Mówi o nich ożywiony i z entuzyazmem ; Zwyci~s~wo wszakże grunwaldzkie, mImo że l coraz wyższy pozi~m społeozuej drabiny, jednoczy 

, poludniowca, podkreśla wysokie znaczenie nro- ! nie dość na. razie wyzyskane, powaliło na. paręset l ona pod przewodnictwem Łoldetka. Polskę, prze
czystości grunwald?kioh. jakie widl'.iaJ:. POrl;wo!1\ l lat pod nogi Polski zakon krzy1.ackl. Bo byl to la.mując opór d'Zielnicowytll1 moinowładców, bije 
on6 oceuić dokładnie wpływ, jaki oalemu światu I tryumf uie wodza ~ylkQ i jego g«miuszu, ale na- . krzyżaków pod Płowoami, utrwala dziedzicil<lloś15 
stal się dzięki nim, widoczny, a jaki wywiera. ! rodll i jego aUy wytwórczej. i tronu w prostej liniI spadkobierców Kazimierza 
kultura uarOOe pol,kiego na inne narody slo· l Zwyoięstwo gt'unwald2:kie ni/) byla to szczę .. ! Wj~lklego, a potem syn6w j wnuków. Jag'jelly, 
Wilłńs~ie. ( śliwa tylko bitwa, nie byl to tryumf chwilowe· i lamIe potęgę za.konu kl'zyiowego na. polach Gruu-

Jest to - zdaniem p, Noussanne'a - nie- ! go rozmachu p(}lskiego rycerstwa. To raczej kul- ; waltlu, wreszcie wbrew sep!\rat!stycznym dąie~ 
wątpliwe ~wyoięitwo pokojowe, które w Krako- minacyjuy puultt długiej, zaciętej, wytrwalej wal- \ niom pa.nów l1tewskich jednoozy trwale LiLw~ 
wie podniosło imię Polski, a lttól'e jest wspomnie- ! ki ~wycięsldej, którą Polska z kr.zyżactwem sto- z Polską· 
uiem, godnem najzupebliej zwycięstwa. grunwaldz- ~ ezyla, a której początkiem Plowc~, za,kończf).Qiem l Jest w tym czasie działalnQść społecznal e
kiego. I zaś zawarty w 56 lat dopiero po grunwaldzkim konomiozna i PQlityczna szlachty silą twórczą, 

F 

Wiel{opowne też mogą byc następ2twa tego , zwyci~stwle, pokój TOI'uIlski. silą wznosząc~ POlskę do potęgi pierwszorzędne-

Sursum corda! 
.M.yśli W 50().-tnca rocznice;. 
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I 
nośĆ narodu, który pracował dlatego, że I i dojrzały w galicyjskich szkołach, wżyly sif;1 
w pelni sil będąc, pracy pragnął, bo mu ona w życie tej dzielnicy, przekonaly się, że wie
sprawiala przyjemnoŚĆ i rozkosz. le, bardzo wiele zrobił dla kraju autonomicz· 

. A dalej zrodzila polską pracę niezgaszo- ny rząd przy współudziale ludności! 
ł na, wiecznie mloda wiara w jej skuteczność Blędy byly i będą, bo blądzić jest wIa-

I 
i wiara w cel nigdy nie zgubiony, widny nam ściwością nie polską, lecz ludzką· 
coraz wyraźniej, coraz jaśQiej. Ale rozwoju uświadomienia ludu, ale po- . 

Wyraźnie też i jasno zajaśnialy skutki chodu cywilizacyjnego kraju, ale takiej or-. 
A za nimi Bracia z Ameryki! I oni do tej pracy w dniaCh q.runwald~kiego święta. I ganizacyi jak ta, co dziesięć tysięcy sokolej 

swej przybiegli Maoierzyl cieszyć się jej sloń- ! W ogromnym pochodZie szla Polska o.a- : drużyny w karnych tutaj przywiodła S4e1'e.., 
cem, krzepić jej nadzIeją, na jej ziemi ŚWi~ •. la, zacięrająca różniea stanowe, s~la idea . gach, ale dojr7.al8Ści kulturalnej, stotysięcz~ 
tować dEień wielki! I odrodzenia, .jednoQzą<;a wspólnem uczuciem . nej masy, stojącej we wzniosłem skupieniu 

Dloń dajciel · Dloń Waszą serdeczną, a wszystkie polityczne partye, wszystkie stany. : bez zamieszania, bez sCiskl.l, bez wypq,dkÓ~ 
silnl\l I Zastępy chłopskich agl'aryuszy z m.iesz ... , i zabUl'z811, w żaden sposób błędem zwać · 

cza{lską organizacyą sokolą, przedzierającą : nie można. . 
. • • • . •• si~ wplywami i na w:sie, l\:iIka tysięcy SO- ! Są to przecież widome skutki dlug-iej, 

Za Braćmi, gośoie Sokoli, goście pobra... cyalistów pod czerwonym znakiem, katolicki i żmudnej i twardej cywilizacyjnej pracy spo
tymców, CQ się dziś razem z nami poczuli, I związek, feministki, chlopki, dzieci szkolne i I leczeństwa. 
razem z nami stanęli w szeregu. i cechQwemi sztandarami otoczeni dostojniCY l I idzie ta praca równolegle we wszy~t-

A jak zacznie się sypać sokola piechota, i uniwersytecki senat i wszystko, wszystko ! kioh dzielnicach, mimo różnych, ą. zawsze 
sztandar za sztandarem, drużyna za drużyną, ' ·co Polska posiada, zmieszane, wbrew inten- : niekopzystnych warunków, mimo usilowań ' 
w~orowo. cicho, karnie maszeruje i masz e- . cyom groźnych nam czynników,.. I ze . strony moc?iejszych, aby przeszl\:?d.zlĆ, 
rUJe bez !wńca.. .. .. ! Wszystko ożywione jedną myślą, ulw- , aby lączność llIszczyć, aby naród zrózllIcz-

Godzma mija, om wciąz maszerują l jesz- . chanjem obywatelSkiej i narodowej wolności. \ kować. 
cza l~h l{,oń?8 nie. 'wid~6 i jeszcze w perspe~ l Zniknęły mi~dzykordonowe różnice, te o I W szeregach. sokol!oh idą druhy z róż
ktyWle długich ulIC meskończony korowód, różnych warunlmch życia, a co za tem idzie, , n~ch stl'0D: PolSk~ . pod Jednę komendą, .w U.u
szt8ndar~w. ., ; o rożnych pojęciach. I mle wl,ośc.lan ~Idne. sukma~~ mazowleckle, 

. Ą W!ęc n~reszCle Jest~śmy w C?Ś zorga- . Znikają coraz bardziej różnice stanowe, ! opo.czY!lskle, kUJawskIe, pubhczność patrząca 
n~owan.l! WU;lC n~ll'e~ZOle w te~ . Polsce, . a wydoskonala się coraz więcej myśl i doj~ czuJe Się cala,. ntepod.zielnie cala ~e :v1asnym 
w l<;tóreJ 7;dawalo SIę, ze mę~ko~6 JU~ zmar", rzalość polityczna., która umie tak często domu, na SWOIch ~mIeciach,. czuJe .Slę ?,ospo
la, ze tylko estetyczne wrazema, ze tylko podporządkować partyjny interes Pro pub li- darzem w starem Jagielońsklem mieŚOle, go
subtelność l\.ultury panują nad zmyslami, na- co bono". ". spodarzem, co wraz z tego miasta mieszkań
reszcie w tej J;lol~Qą o:l;wala się krew. l To wszystko skutki ostatnioh lat i pracy cami I?obr~ty~ozych i obcych podejmuje gOŚ?i. 

Bo ten grunwaldzki przegląd sil i orga- tych Jat. Nlech2e SIę tedy przypatrzą oi gośCle! 
nizacyi narodowej, byl wielkim egzaminem Pokazuje się, że nie wszystko, co w Ga- Niech Widz~ tę Po.lskę :V' sto ki1ką.d'zie~ąt . 
z pracy lat kilkudziesięciu, pracy nieglośnej, Hcyi robili polacy, bylo wstecznictwem, nie l~t po roZblOrze) NIeoh WIdzą klamstwa . bez
utrudnionej tak, jaJ( nigdy nikomu jeszcze wszystko jest "polskim ucisl<iem", polskim sllne tych, C? Ją za l!marlą, albo. za mego-
niczego nie utrudniono, ale wytrwalej. nierządem, polskiem barbarzyństwem, jak dną autonomwznego zyola ogłaszają. 

Praca musiala być prowadzoną wy trwa- glosi pallstwowa myśl pruska. . I' (Dokończenie rtastl:lpi.) 
le, bo zrodziła ją przedewszystkiem żywot- Szeregi mlodzieży zakordonowej wyrosty 
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go mocarsłwa. A najświeiniejszyw tej silr czy. dokładnem źródła tych, pogłosek zapewniaj~ oba- ,-Do zarz~ wybrano pp.: Juliusz/l. Ha~~lłlłł 
new to Grunwald. ' oni. stanowczo, że nie wąJ, one WC&le pod s~ na, Roberta Klikara Teodora Stelgerta J'Oze~ 

Ta sama sUa w dwieście lat później (1606) : gruntu realnego. Gampego, Henryka. Wagnera (mlodszego1 Frao.. 
jest silą l"ozklal1ową-tworzy rokosz Zebrzydow· ! W inilli$teryUID sprawiedliwości nic dotych~ ciszka Paula, Mikolaja. Michla. Oskara Sabwi.Uo 
skiego. l Clas nikt uJe wie o za.powiedzianej muestyi. Tym- : kerta, Adolfa. Daubego i Leonarda Becka 

Historia magistra -ritaa. t czasem w ra.zie, gdyby istniał zamiar podobny : Do komisyi rewiżyjnej wybrano. pp: Rudolf", 
Mówi nam historya. Sila, potęga narodu, u- I wykonanie jego poprzedzaoby m1J8iaIy rozlegle j Eisnera. Fryder1ka Langego, LudwIka. Albrechta 

ja1łniona na polach Grunwaldu w podstawie swej ! pra.ce przygoCowawcze, - niema zaś o nich na' l i Adolfa Kindermana. N& zastępoów wybrano pp,: 
miala silę spolecznej wy\wórezogci dźwigającego . wet mowy. Juliusza Jarysza, Adolfa Kreninga i Józefa Zand· 
się przemoc!) i uporem na równe z możnowladz- l Osoby, zbliżone do ministra sprawiedliwości, nera. 
twem stanowIsko drobnego ziemiaństwa szla' I r. t. Szozegtowitowa, zape wniają, że i minister .Przyjęto 4 nowych członków. 
checldego. I był ten npór i ta moc d,zącej ku I absolutnie nic nie wie o zamiarze upamIętnienia (a) NaduiYGia w fabrYG8. W fabryce Zyg-
górze szlachty diwigającą zarazem PolJkę Da I uroczystości jubileuszowej przez amnestyę dla munta Jarocińskiego wykryto nadużycie, ja.kiego 
szcz}ty jej potęgi siłą, póki klerowała nią uoso- poliłycznych. jakiego od kilku lat dopuszczał się maister B., 
biona w Łokie~ku i Kazimierzu w d,p,astYi Ja- I (n) Drzymała na pooztó"kaoh, Otrzymaliśmy l poddany austryacko-węgierski. Fałszowat on listy 
giellońskieJ i w Batorym polska mylI państwo· ! poczt9wkę, wydaną przez kolo Tow. Szkoły lu- placy dla robotników w swoim oddziale, miano~ 
'Ha. Gdy zaś nieszczęsna polityka Zygmunta Wa· Idowaj imieDia A. Asnyka w Krakowie na dochód wicie wyda.zywał w nich \\; k,ze Bumy. przyczem 
zJ przeciwBtawiJ~ szlachtę tronowi, pohnęł~ ją : czytelń tegoż kola.. Górną część zaj~lUie widok różnic~ chowal do kieszi:lJl,_ Majstra B. areszto 
na tory stanoweJ_ wyłącznie, oraz sprz.eczneJ ,z historycznego wozu, pod nim podobizna Drzymały, wano. 
mo~arstwowym Interesem Rzeczypospohtej poh, ! a po oba jej str6nach napis w czterech językach: I (a) LikwidAoya Stowarzyszenia. Zydowslde 
lykl. Ta sama szlachta, .k~ra pod Ba.to.rym zdo- francuskim, angielskim, polskim i niemieckim - Stowarzyszenie "Bratnia. pomoc" (Achi-Ezel') ma 
by~al~ dla Rz~c~YPQspob$~j POło?~, Juz w dwa, I "Le char a ronlettes de Drzymala. ..... Wóz brzy-l być zlikwidowane, ponieważ istnieie już ldlka in
d~lescla lat ~ó~nleJ swą nlesfornOSCIl!, swy~ br~: • mały" i t. d. stytncyi, posiadajl}cyeh indeutyezne cele. W celu 
kl.em ofiarn?SCI oddala połow~ Inflant l częsc i A jeszcze niżej w dwóch k()lumnach, także l zadecydowania powyższej kwestyi ma być zwola
mIast pruskich w ~ęce szwedów. . I w czterech językach krótka historya. skandalu,! ne wkrótce nadzwycza.jne zebl'liWie członków Sto. 

. W rękach krola była narzędZiem potęgi Pol- . nie mającego sobie równego w dziejach ludów warzyszenia, 
ski. <?depchnlęta prz~z tron, stała srę narzęQ~lem ! ucywilizowanych, ofiarą brutalności którego padl (a) lIliejska komiSJa budowlana obejrzała i 
pot~g~ panów, graJąeyoh na jej uprzedzeniach : Drz}mała, treści następu~ącej: . przyjęla następujące cztery nowe fabryki: tkalnię 
stano y:~h. . I "Podllzas gdy pruskie prawo zasadnIcze ze- mechaniczną Gnstawa. Siedleckiego przy ul. Dlu-

, DZIS przeźY,w!I'my analoglczn.! p!oees spolee~- I zwala n& wygodne pomieszczenie bydła i niero- giej.tU! 108; tkalnię mechaniczna Adolfa Daube
neJ w~~wórczo~cl drobnego zlemla~s,twłlo. Jak: gacizny, ogranicza. natomiast swobodę polaków go przy ul. WOlczańskiej ~ 171;" w:fkończalni~ i 
~,XV ! X~l ~leku. szlachta,. tak dZls lad W,{)- \ do budowania dom6w mieszkalnych na własnych kotłownię '1'ow. akc. F. W. Soh.eikerta przy ul. 
sClańskl d~Wlga Się u?orem l pr:zem?cą ku. g6: I gruntach. W6lczańskiej .I'i 215 i fabrykę trykotaży Stefana 
rze, zagar~lIa -w: swe ręce cor~z wlęC~l . rol~,10~e} ij Rolnik Drzymala z RakoniewIe obszedł to i Wernera. przy ulicy Wierzbowej. 
przestrzenI kralU (w zachodnlej Gahcyl dZlS JUz prawo przez zakupno wozu cyrkowego, w któ· ;J , 
w ręku włościan r.llajduje się 82 proc. uprawia· I rym zamieszkał wraz z rodziną. Oto ilustracy& (hrO s~łady w~gla. Jak ~Ias InformUJą, ~kla. 
nych gruntów), domaga się pełnego równoupraw· I kultury pruskiej i walki pobków z germaniza. dy węgla, c~ąt~a.ie! s~ę wzdlaz ~asFn ~~rwe
nienia politycznego. I en w XX wieku cywilizacJi.· go. ~IL 8tao~1 .' a ,r~czna,. o u lCJ .1 zew-

I )ak ~rzed 50~ la~y, ~k i. dziś ~ila 'ej spo- Szkoda, ~e Tow. Szkoły lud~wej Im~ ~, Asny A skleJ. do Mlk~~a}ewskleJ, mają być przenIesione 
leczneJ dZIałalnOŚCI drobnego zIemlanstwa mo~e I ka upamiętmwszy w sposób naJPodatmeJszy dla na uhoę Zag Jnlkowl\. _ . 
się stać źró<\lem odrodzenia narodu, dali Polsce I ro~przestrzenienia fakt dziejowy, hańbiący i kom- , Kwestya. ta" .ze wzgl~d-u na z~ro.Wle ffilesz
nwal~ zwycięstwo. Ale może też stać się sil3j ł promitująey rząd pruski w jego zaborze, nie posta. kaIl:ców, daWD?, JUZ oczekuJe, z_alatwlema. Trndn~ 
jedYUJe rozkładową. 1 talo się o rzucenie na tutejsze rynki większej, sobie wyobrazlo c~ś w8*rf}tmeJszego .nad pyl wę 

Stań~ siO dzisiejsze dążenia ludu wlościań- I ilości tych pocztówek. Chyba Die bl'akloby u na.s i gI?wy, unoszący SIę ~rzez cale d~le p:z~ C?
~kiego źr6dle~ !D0cy ;'larodu, gdy kierunek nada; nabywców, szczególnie tei dla korespondowania I dZIennym wyła.dunku l Zadanku IQlklldzlesH~clu 
l~ myśl pOlsk,le} racy) I:ltan.u, przekazana poroz,- ! z osobami, mieszkaJącemi w Prusach, z uwagi na wagonów ":ęgla. . , .. 
blOrowym dZleJo~ przez sejm c~terol~tnj, !lly~l ! bardzo dokładne tzómaczenie podane na. kar- (h) DJ,l,,~e porz'łidkl. PrawIe_co pOUled~la. 
lączności wszystkIch 8\~nóW, mysI, kt?ra. wnIeSie -; cie w języka niemieckim, co ułatwiłoby prusakom • łe~, na sta(lyl ~\eradz, rano,. na pierwszy po.el~1 
p~d. strzech! c~IQPskle garnąca SIę do pracy j przeglądanie Bi~ w tej karcie, jak w zwierciadle. I dązący d~ ~Od~l, kasyer bIletowy .k?munlkuJ8 
\fsrod ludu lntell~encJa. .! (a) lIaduiyoia I ietoBami. W początkach r. publleznosel, "ze z powodu, b;ak~ ffil8JSC vr wa-

. Lecz staną 81~ ~ne źró~łem gorsze?o ,Jes~cze l b. policya. śledcza w Petersburgu wpadła na. ślad g.ona~h III klasy, s~rzedaz bIletów na.. ten po
rozhl~du narodu, Jesllby , ~1a.ły zwyc!ę~yc wsr,ód nadużyć. jakich si~ dopuszczal hr. Apraksin z że- cl~g Jost wst.rzymau.a . ,Z tego powodu ~Ielll pa: 
~loścla,n hasIa ,wylącznoscl kla.soweJ l lud mial l tonami Czerwonego Krzyża, Sprzedawał on je, sazerów ~u.s~ oezeklwac ,na nas.tępn'y pocllł;,g ,zas 
~Ię stac narzędzie!ll nowoczesnych naszych mo- l mianowicie, po cenie znaczuie wyższej. niż wy~ ! ryzyk,ow~leJ~l paBaterO~16 w~l~d~J~ do POCI!}g~ 
zno~ładców, grających na str~nach sepa,ratyzrnu l ltazywal w swych sprawozdaniach miesięcznych, I bez blletow _l na, "gapę. przYJezdzaJą ~o Ł?dzl, 
r~lnIczego ~hlopa tak samo, J~k panowie XVII I a różnicę obracał n& wlasną korzyść. Trwalo to ! Wszys~y O~I .twlerdzą, Z\l w ~ago~ach Jest Je~z. 
wlellu grah D& strunach egoIzmu stanowego i dosyć dIugo i w ciągu tego czasu hr. Aprakiin odwie. I ~ze d~zo mIeJSC, nawet ~awlele 1 lat~o ?o~Jlle
Izlachty. . ' l dzil także Łódź. Otóż obecnie policya w Peter- I SCIĆ Się mogą kupUjący blle~y na stacyl SIer dz. 

Wtedy, ,czekałby nas nie nowy GrDllwald! sburgll choe sprawdzić, na. jaką SUmt popelniono I .'Warto, aby z,arząd koleI ~ejrzal "!' tę arra-
w przyszloscl, lecz nowa Targowica, $em boleś- I nadużycia z żetonami, i w tym celu zbiera dane, ! wę I ureg.nlowaJ:. Ją kil wygodZIe paauerów 1 we 
niejsza, ż~ ludowa. . . .", I kto i na jaką sumę w ostatnioh czterElch latach i własnym lOtereSle. ... 

:Ale nIe na Ind_zle spo~zllle. Odpow_led~lal~()so : nabył żetony Czerwonego Kr7.yta. Zbieranie tych I ~ I!rukl. dre~ian8. Inzymerowle w War~ 
za ~ler~nek, '! jakIm p~J,d!} Jego dąze.nla, Jeno , dMlych odbywa się także w Łodzi. Kantory firm 1 sza wIe, l Ło.dzl, lamlą zOb,ie gło:vy nad br~ka~1 
n~ !ntehgęncYI. Przy,~~oso n~rod~ za,lezy całko· l, przęmysJowych i fubryk otrzymały speoyalne blan· : tl:ewma.neml~ ~tóre , Z rO~leID kazdym .0kazQJą Się 
WICie od tego, czy itac ,będ~le IIlte~lg.ncyę na· I' kiety z prośbą o o wypełnienie, kto, kiedy i na ~ D1epraktye,~uleJs~eml. ~le wytrzymują, ol~reślo . 
szą na lo, aby 8j~ mysią i sercem, 1 prac, SW" jaką sum~ nabył żetony Czerwonego Krzyża. ' nego termlllu, mszozą Się za prędko, TUJnuJą '0-

~la ludu z ludem ~brataw~zr, na.~od?wą mysi po- ł (_) Nie próinujl!'" Siedleckie kuratoryum I ry k?lei ~Iek~rtc~nyoh, kanty ryn~zto~ó~" a .mi~j
htJczn~ polską ~ umydy I sumleIua rzesz wIo- l trzeźwośei oddaje znajdujące się pod jego zarzlj.- l 8caml zdZlel'aJą SIę do te?o ,stopllla, iz JezdZl SI" 
ściańsklch wszczepiła. dem instytucye w powiatach wschodnich gub. , po 2.- 3 latach od ułozeOla nowyoh kosłek po 

siedleckiej świeżo zorganizowllnemu l'osyj~kiemu \ betorue. . . .. . 
KALEND11lZYK ,tm.INOWY. Tow. patryotyczuemu w Siedlcach. Wszystkie I Wątp~n~'e, ~zy lwstkl z .d~zewa austx:ahJskle-

IMIONA. SLOWI~SKIE. D z I Ś Mlroalawa. J \1' , te orp;a.nizacye pobieraja jeszcze zapomogi skar- I go spra.wlao Się będą lepIej od naszej S OBIły, 
tr o W.zebora, , bowe '-'(Od rb, 300 do 1000 rocznie). I ale kosztowaó b~dl!: znacznie ~roźej. 

ZEBRANIA. D lU (w lokaJu Kola prac. kolei fabr. ~ (a) l'rzy Stow, teohników ma być z~rganizo- , Jedrny sposób zarad2e~na. zlemu, to zastą-
łódZkie), Widzew ka 73), o g~d,. 7 wieczorem, zebranie 1 l' k -h 'kó W b' k _ pienie kostek drewnianych granitem szwedzkim ogólne II-e. kasy pogrzebowoJ. ~ wan& specya ua se cya c eml w. y r ano o, ' " . ' ,' 

_ D Ilś (w lokalu PrzejaZd 3') o godz. pól do 9 I mitet, l{tóry zajmie się jej organizacyą. Podcza.s l ktory Da razie kosztuJO drogo, lecz o Wiele Jest 
wieczorem, ogÓlne zebraJ\le felczerów. " miesięcy letnich chem~cy. dla, omówie.nia ~wych l wytrzymalszy. 

KONCERT. D z I ś I codziennie (~ ogrodzie Grand· I spraw zawodowych mają Slf~ zbIeral w Jednej z sal i (-) Utrzymanie polioyi. Miuisteryum spraw 
Hotelu) koncert orkiestry Włościańskie) Namysłowskiego. , Grand· Hotelu. I wewnętrznych uznając za rzecz koaieczna rewi-
PocZl.\ek u godz, 8 wleczorem- l (h) Ze ~gromadz~n.ia majstr6w tkac~ioh. : zyę przepisów' w sprawie udziału miast w utrzy-

K1ł O N J K it, 
(-) Amnest)'a dla politYOZll7ch za.powiada

na była przed ki'lku dniami przez gazetę "Rieez" 
w związku jakoby z przypadającym na rok 1913 
jubileuszem trzechsetlecia Domu Romanów. Alllne· 
atya ta-w myśl poglosek, zamieszczonych przez 
gazetę "Riecz" - byłaby ostateczną llkwldacn 

; WczoraJ o godzlD~e 5 eJ po pOlu,duIU wIo· 1 maniu policyi, zażądało danych co do wydatków 
kalu wl~snym. przy uhcy PlOtt'kowsl{JeJ ]l; 100, l miast na utrzymanie polićyi. 

I odbyto Slę ogolue zebranIe czlonl{ó\v Zgromadze- i O b' t N l " t;. - k" 
I nia majstrów tkackich. , , (b), 80 ,18 e. aczo lll,( s razy z~ems lej p~- _ 
I Sprawdzono stan kasy, której rachullld zna- l WIatu . 10dzluego, kaplta:\ .i\~fd{Qwsl~l, powr?c~l 

leziono w porządlw. Po zalatwianill kilku spraw l z 2.wleslęcznego. urlopu l obJąl SWOJe obolVH}zkL 
bieżących i uczczeniu przez powstanie z miejsc : (b) EGha WOJD,Y. Wfadze zaiąd~ly, o.d urzę
zmarłego członka Zgromadzenia, Ś, p_ Karola Ma · . dów gmInuych llIezwlocznego dOl\leS~enla. czy 
szyckiego, przystąpiono do wyboru urzędu star- ~ znajdUją się jeszcze po wSlucll r~nllI p odcz~~ 
szych i komisyi rewizyjnej, wOjny żołnierze, którzy dotąd me otrzyLUUJIJ, 

Na stari:lzego Zgromadzenia wybrano pono- pensyi. " , 
wnte p. Józefa. Lisnora, na podstal'szego pOllO- W razie ,Ujawnienia tak;ch uczestlllli,OW \~oJ-

Wiedomosti" po zbadaniu wnie P. Jakóba Steigerta. nJ. ma.ją blc 1l1'~e.dstawlOne wladzom l~ll hsty 
okresu rewolucyjnegn. 

,\toli I,Birżewyja 
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Z \\ y~h~:lęgólDieDiem oddziałów wojska, w jakich ną z takich serwetek. Jest ona zredagowana wy- " 
służyli i walllzyJi, oral gdzie i przy jakich oko- , lączuie w języku niemieckim. Zapewne p.SzymaD- SZTUKA j PiŚMIENNICTWO. 
licill~ :lck Q~~ ran.y. Ij ka Dj~ prag~ie widzifló u sitlbie ~ości polaków, o ' (I) Konoerty Namysłowskiego. Pomimo nie-

(a) Up~dłolO, ~llteJIIZe sfery przemYillo,'e 0- czem ostrzeQamy naszych czy~elnll(ów. sprzyjającego lata, które zamiast dol upalnych 
trzymały wlll.dO~ość, ~e. ~ł\d okręgowy we ,W la,: I (a) Napad bandyokI. w ubiegłą lIiedzielę wie i ciepłych pogodnych wieczorów, darzy nas bez
uyw~stol\~ OglOilll upadłosc firmy .. M. EJsuer J Sp. ł c.zorem, do mieszkania Rolnhold~ LOl'era, przy u ' UiJtannemi prawie chłodami i deszc~ami, sympa· 
w. MJltol~!ewsku nad Am,urem. Pasyw~ wynoszą , hoy NOlVo-Zarzewslilej JI& 69, wesz[o przez okno tyozna orkiestra NamyslowsklogQ groma.dzi co 
lul1(sdzlas,ląt, tySięcy rubhi zl\llngażowo,m są także trzeoh mlod ych luuzi uzbrojonych w kije. wieczór w orrodzie GraDd·HotQlll SpOl'8 Zll.it~py 
fl\bl'yl(llnc~ lod~oy. ł Poczęli onI bić siedzących przy kolMyi mał~ zwolenników muzyki i wielbicięli tej dzielnej, do-

(h) LloJtac11. Przed dwoma laty w oddzla- żonków Lorerów, ~ądając wydania pieniędzy. brze zgl'ąnej J(apeli wieśuiac~eJ. I W' ubieglI} nie, 
le pocztowym przy ulicy Brzezińskiej wykryto , Stolo się to tak 8zyblw, że przel'a2eui Lol'c, dzielo, pomimo cbIodu doić przenikliwego i za-
nadużycia na 23,090 rb. za które byt odpowie· I rowie uie tylko nie stawili opornI ale nawet nit) sllutego curnu ~mi nieba, gro~ąeego ustawicznie 
d. ~IP,lnym naczolnik oddziału Dancowicz. Po prze- " wolall o pomoc, wobec czego bandy~i rozbili sza deszozem, zel mlo SlE} sporo osób na. konceroie 
I,rowau zonlu dochodzenia sądowego, Danc6wloz f Q ł kredens, ąkąd zabrali 4 rb. 50 k. wieczoruyrn, na którego program dożyły się 
Lyl fili. zuny nR więzienie i zapłaoenle rządowi I (8.) W oelu PUljiola I pomQOł pogorzelcom u~\Vory swojski,e i obce. Z pięrwllyoh podobały 
23,090 rh, j kilku miast na Litwie I Rusi, nawltldzonyeh w o· Sl~ powszechnIe wykonane ; ogniem i brawurl}, 

\.\ ( nin wczorajszym odbyta się licJtaoya na. ' statnlch ozasach klęską pożaru, zorgllnizow~1 sl~ w wybo~nym zespole, mazury NamysIowskiego: 
ruoholl , :lei Dancewicza. przy ulicy Bnr.ezlńskiej ; tu l(Omltet 2 p. Juliuszem Rosentha.lem na czele , «Fiu, fiU" 'Wesele Ma.lgosh i .Hop-Ciuch" 
pod lI 11llleram 11, z której osiągnięto 18 rubli i Komitet ten otrzymał już 10,000 rb. oraz duty za. l oraz (Legellda o Twardawsklnu - A. MUnheime
i przy ulicy Skwerowei pod Na 5, i z tej osi,!:- I pl\S odzieży od niemieckiego Stow, niesienia 'Po- l ra. Z utwarów obcy oh z subtelnem cioniowaniem 
.gllię~o 61 ~b. ~~ółem 79 rubli; bnk więc do p~- ! mocy ~ydom rosJjskltn, l{tórego zarząd zn!loJduje ! wykan~no ~W~e~zór ~etni) -- walc E., Waldtoufla, 
l<rycla lIale~naaQI 23,011 rb. Sumę tę rząd będzIe, się vr Berlinie. t (PoŚWIQcellle SWlątYlJlł-Ke1l0r-Bel l .. Czar wal .. 
p~szul~h~al na Dancewiozu - lecz ozy ją kłedy h Zo Zgromadz"nia felnerów. Dziś, o godz. I ca)-Strausa. 
OSląglllC . pól do 9 wieczorem, \f Domu Judowym przy ul. I ZABAWY .. 

(li) KandJ~at do ~rł4 ournego: ~nla 18 b. Pnejazd nr. 34 odbędzie się w drugim tefminie ! 

~ .. ~~l'lImndZelllfl maJ8tró~, ~I(ackloll w, Turku ogólne zebrani~ członków Zgromadzenia feloze . . (h) Zabawa Il~ ~oś~iół ~~, StaDiał,., Koatki. 
Jstnl6J~ci 8i .lat w tym nnesCle obcbod~llo uro· rów. l Towarzy~t~o rzenlleSllllczo,splewll.l}ze cLir~~, prs., 
cz,~t,oać zmiany lokalu. Z, powoda tej Ul'OCZy- (b) Z rnagislr.łllt~, W dnlll 1 .lerpnla r. \I, w lila. ! g~l\a zasIli o fu,ndusze b~dowy ko~ciola s.w. ~ta' 
stoscIodprawiaM było na llltencyę cechu na.bo- gistracie lllteJ8zym odbędzie slQ lIcytllo0YI na aprzedaż I msława KostkI. l!rządzllo w UbI<3gl~ Dledzlelę 
ż'eUlłLwo w kośoiele l{t\toUakiem. Z kościot. kil,. 181 sztuk. drzew w lllsach mleisklch w wlalllcowośel zabaw~ w llS,t'l,u Zródliska, z któl'ej dochód prze
tolitlkiegll poszli w~zy8ay, (gdyż w uroc~y.tości "Kwela~. LloytacJa rozpoesnle a1~ od sumy 612 rb. 30 I znaozyło na budowę kościoła św. Sta.nislawa 
brali udzi l prawie wszyscy mieszkańcy), do ko- kop. (IjD!!.D8d)· i'" Z I k I f S I Z ''"l ; Kostki. Na zabawę publiczności przybyło dużo, a 
, , l an ńlj"kie o 1·t6· m pod "za n"b (a ... ·a - .Ae. m e8. an a za a Ol era. pl'ZJ I że program byZ ba"d o . . b . S()'IO l;). IlW gw "'. g, ,w. \ ! y , " ,s ~,~ ul. WIdzewsklej nr. 90, skradziono kolczyki brylantowa. • Z urozml\lcony, WIęC awlO .. 
żaństwlłl chór mld odsplewąc parf} pieśni rellglJ~ wartości ao rb, • , no IIl0 doskonale. 
nych po polsku, o ozem od dwóch tygodni bylo - Zamlaszkl\l& przy ul, Mlynllr.klel nr. 59 Maryą i ChÓ1'Y 'LIJ.'y' odśpiewa.ły kilka pieśni pod 
wszystkim wiadQlUem MroloWBka, Jll\w1adomlla pollcYę, że c6rka jel. Marra, l batutą p, Alfonsa Brandta, chór dzlecięoy i ar-

Krabożoristwo rOZl)oc~Vna się liCZ chór mil zAm.,illA aa ,Edwl\rdem Holmlariolklam, skradła 60 rb. ł kielttl'ę smyczkowA. dzieciAQl1 pod kierunki61u 
~, .' J, ' • ." r"zem z mozem uelekla. ! .,. -Z: .. ,'I' , p. 

cZl. nł\bozenstwo IIkOll.Czyło się. a chór aD! PI- - Z mleszka.nla Aleksandra Urbańaklego, Prl, ul. ' LIpińskiego, gorąco oklasluwano. 
snął, bo mu nie po~wolil na ten wybryk t. jest Zachodlllej nr. 21, IIkrl\dzlono rbille neozJ. wartości Kuploty, \V ykonalle I)r~eJ p. Łętowskiego 
śpiewanie po pOlsku, kierownil~ chóru, (l~lonek 68 rubli. . . podobaly ąie ogólnie. ' 
QQzoJ'u l\oącial~ego Iluaohe ~ Nooy 1ł'czorl'JSJ:e) li lokalu Bzkoly uemlosl "Tal- Z duŻiem zaiuteresowanlem przJpatrywano si~ 

, ',. mud-Iora- przy ul. ul. Srednlel, eluadzlono 860 arsly- I . , , " 
PostępkUlm Buschego ObUrZ(lDI są Ole tyl1co nów towaru warto3e1 150 rb. Ze 8klepu Wladydawr. : wz OtQWI balQnu, wykonanemu ,prZ81l miejscowego 

mieszltańo1, ale i pailt()r. Dodać J?l'zytęm na.ltl- PetrJkowsktego. Przf ul, Dworskiej nr. 13 skrAd~lono l aeronau~ę, p. Zenona Szymańskiego, który, trzy
ży ie 75 proc. C~lOłlkó. zgromad~Emia. litllnowią wyroby tJ~unlo,.e 111 eumę ląO rb. ; maJąo SI" zębami trapo~ll, WJJliósł się lI& wyso-
POlACY - (h) Prl, ~J, OgrodoweJ Bubloka'orowl Anton/ego , l(OŚÓ l<iJkuie, mettÓ\v. Balon .padl w warunkach 
'. • ł Kllmlre, I{tlro}owl Plulllńaklemll ,kradaioao 34 rb. Na' ł ' , . 

(h) lrewl[l praoodawca. U tutejszego obywa, , ślad zlQd;IQja. nla natrafiono, ( zupe 016 pomyslnych lU\ cmentan\l w Zlt.l'ZeWlU, 

tela ~ ulicy ZarZ6wskiej służy! furman. któremu ł (b) Z .koJlI,. W dntu 1 ~Ierpnl. r. b. w gullu- \ (h) laba.a czeladników pończoszniczyoh 
pracoda,waa wymówi! miejsce. ł olałnym za.rz~dzle akcyzy w Kallsza odbędzie się lIcy. w nIedzielę w ogrodzie Millera przy ulicy Miko-

N 17'lk d' d d J' , l 'b f tleya na oddAnie robót przy pokrycIu mIejscowego akla- : l' I" " I 
II. ",1 a Il~ Pl'ZI,l, o a ,()lem ze " Il~ Y ar do lIlonopolowego papą. LI(ll'~ae,& rOlpoczole Się od 3Jew8 \lej !lOW10dla 8lę dobrze. Bawiollo się ocho-

min z panew pOJechali l~ońml w r~domiJoe. Kle .. l SOUl Y 9,242 rb. 86 kop, (In IIltnu~). ; czo da rana. 
dy zaś furman illPltal 8l(~ o termIn powrotu do (p) Pogotowie ratunkowe wczoraj PQmlędzy I----------~------_ 
~Qdzi~ pracodawca obunony }lorwał za widly i pu.. iunemi wzywano do następlijl\cJoh wyp"dków: • a d ,. s ł 21 n e 
bU furmll~j), niemilO$iernie polamiws~y wid:y o -,OgólQemu oaZablenlll uległy cztery osoby. z. któ· i 
l
, e o alOWA i pleov' rycb. ledo, odwieziono do ~spltala Poznańskich, ]ędn, • Od P R. Lt: uklschll <Zubardź, ul Alekaendrowska 

g I'!I ~ ,ł' . do mJeszkanla na ul, SmugowI\. , nr. 67) otr.zymallśmy 25 rb, na kQr~ysć kMJ naszej. 
Furm~n pokIereszowany, powróolwszy do Lo-, - Nil ul. Dzielne) nr, óił Jan Lacbowiaz, cieśla, Ofiarodawcy n/olejszem serdecznie dziękujemy , 

dzi, zwróoil sIę ze skargą. do jednego z II.dwoka- lał 85, przy bnd0!1le został przez swego wBpóZprl\lIownl~ Zarr.ą,d stn*J ogn. ocbotn. lodżklej, 
tów

l 
który cbcl\c sprawę zalatwić polubownie, na. I ka prz,ez nleostl'oznośe sleklerl\ zraniony w praw, rękę· 

'" Ilat "o owego pl'aeodawcv z prośbą o przy f W allłzldm staDle odwieliono go do s,Zpltala Poznańskich. 
pIS~.\I ,ł I Na ul. PoludnlO1fej nr. 4.Z Mateuu Pans, robotnik, lat 
byou~ do Jego kanceiarYl. . . 58, wllkutelt eksplozyl pary l rozerwania rul'Y, ~o.,al Z WARSZAWY. 

Kiedy pracodlłowol\ zglolll SIę. adwoltat przed. oparzony w twarz i złamał prl\~" J'ęk~; W olężklm da-
stawU mn następstwa tego zajścia i ~aproponQwał nie odwle~lono go do szpitali' CzerwQnego Kruża * Wyatawll. ut BagatelI', 

d l . 'I" 50 bl' l d. , Na ul. Przędzalnianej nr, 84 Marya Golędll, bąz ".. . 
zgo Q Z warUJl nem ~ ozeula ru l na ,ce 6 o zaJęola, lat SS, ~Mruła się alkoholem do nleprzytom- W oiągu ostatmch dwu dui wYiltawę zwie , 
broczylIue. Nil to przyb'1,ly odpad PQdDl~slooym nosel ł dOlltala ataku nerwow",o, odwieziona została do ~ dzilo okolo 1000 osób, 
glosa~: .~rosz~ .pana. nlętyl1~t) tak ,lito bIlem ~o IIlIe.azbnla na ul. Gubenll~~or8k~ i Szczególne zainteresowanie budzą głównie 0-
mord~le .. chumÓ\l 1 iydÓ,,:. a mgdy s,um t!lkich nle • bzy żywe, a więc kuna, krokodyl, wiewiórki. ja. 
PI~Cllę[JI • tdwgbt ,Pfw!-n~~:;~dkil~~~~6:11sPp~:'1 (b) P1ID1 utwierdlolle. Miohal Rigaszew8ki ' SZCZ(1r}(i, w~~ę, ~mije, piękny wc~oraj otrzymany 
co awcJ at! .ces w. pI~ (Dl e " ł'.· uzyskał za~w ierdzenie planów na tiudowę w Zgie. : jastrząb l ~. p. 
w~ zas ~klerowal do wlaacllvego sądu gmIIl ' rzu przy ~)'. S~cz~snej ~-i~trpwego domu. I .Kin~matogra~ od jutra zacznie, fł~nl,cyonować 
nego·

N
· d " t f do t 't • Ac'e l RÓWDleZ zgUlfzanln, Władysław Kr.chelski. codzlellIHe od ~raler;:;cbu do zamkuIAcla w1rstawy le osc na em, nrman s a .. za]" l U 0- , kl' . . \ " J • 

katora krewl\iego pracodawcy, o czem skoro d04 111Y8 a zatwlerd~e[u~ ~lanó~ ~a budowę w Zgle- \ * Ludność Warszawy. , 
więdzial BI~ on. ~awiadomil lokatora, że wymówi 'I rzu pUf ul. Ł~6~JGltleJ l-pIętlowego domu. 'l Zgodllie ~ ostatnim spisem, dokonanym IV po-
mu mieszkanie jeżeli nie wydaH furmana, Loka., (b) Bowa fabr~ka " ~kolloy. Ludwik F~gel. I czątlm 1910 roku, Warszawll liczy (bez załogi 
tor apelnil wolę gospodarza nie chcąc znaleśó się I zang uzyskał zatwI6rdze~le planów przez plotr- ; wo.iskowej) 781,179 ludności (w porównaniu z r. 
na bruku. kowslcą. ko~lsn gUb,ermaluą na budowę tkalni ; 19l>9 więcej o 17,125 mleilzllańc6w), pou wzglę-

FurmlUl wobec tego musial szukać nowago meohanlozneJ w osadZie Konstautyuowie. ; dem wyznaniowym dzielącej si~ 111\: 417,948 ka-
zajęoia. I (b) EpilOotya. W majątkach OS6nuowictl, tollk~w, 306,651 żydów, 31,651 prawosławnych, 

Czy to ludzie, czy szakale, w kali.dym razie II gmin~ :M:azew i. Łę~a. gminy TopOla, pow. l~· 14,03l ewangelików:-augsburskich, 7,002 maryawi 
daleko lm do miana obywateli. azyeklego, gr80SuJc sl'ód bydła rogatego zaraza tów, 3,052 ewangellków reformowanyob, 650 ma· 

. pyska. i raoic, a W majątku Gawrony, gminy To , : hometau, 231 gtaroobl'Z4~dowców, 220 baptystów, 
't d(~) P~kn~~Clbie rnrSYt"ll 'Yc~oBrlaJl' o . gko,dZ. 1 po i pola, ukazala się śród trzody chlewnej 'róża,. ł 160 gl'eko-ormian, 60 Ol'mian-katolików, 49 au-

po.u nlu w la ryce I eta l e SZOi\S lego przy N' , id " j h l l J'k ' 19 l " 7 b d . , ) C . II' ,ł N2 80 l t k '1 . I a mIejSCe ap emil wyec a weterynar~ dla. g l a.now, {araImOW, 11 ystO\V l l mono-
U,, agle nlaneJ , .ws en e . SI n~go szarpmę· zarządzenia środków zaradczvch. nita. 
Cia, pęl(la rura gazowa l odlamklem Jej zostal tak I ~ . . .' . I 
silnie uderzony jeden z robotników, 58-letni Ma- , (a) R1łd gubernialny P~16WO}lt wlasC)CleloWl 
teusz Paul, że ztamaue ma biodro. I m~Jl\tku. Romanów, W ~o~. ~odzklm. p. ~dwardo. 

Weflwany lekarz Pogotowia, udzięliwszy pierw~ ł ":1 Sz~aJdro\Vj, nIL wZnHISIGme tąm tkalnI mecha-
szej Pomocy Pl\ulOWi, odwiózł go nastQpnie do azpi- l lllczneJ. I 
taili. Czerwonego Kr~yta. I (a) W Onrbwie otwal'ty został oddzial od- I , 

, • , • I dział Stowarzyszellia robotnil(ów chrześci'ańskicl! Katastrofa w Zagłgbiu , Do "Golica Częst.o-
(f) . ,, 1l~er, aUes, W łasclClel restauraoyl w ho - \ W Królestwie Polskiem. J . ch,o \V~kiego ~ d,onoszą. ,0 nie,-:~uiernle groźnem po ' 

teIn, EuropeJskIm, ~. A.. Szy~anka, rozkład?, na ł ! lo~enlU,_ w Jakiem znajduje łill~ Dąbrowal a przy-
stolikach pr~e~ g~sćml papierowe serwetkI" na ł naJ,,~niel n,a razie, teren kopalni .Reden", ora.'1' 
którJch znaJdUje 81~ menu. Dosta.rCllODO nam Je~- setki gornll;;ów tam pracująoych. 

Z KRÓLESTWA. 
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Według wiadomości tyeb, kopalnia .Redan" , Park hr. WoHsburga spustoszony, dach z jego l Przemawial do niego góralzKośoielisk~ i:ri.,P'! 
Tow. francusko.rosYJskiego pali się. zamku zerwany, ulewa zatopilII. część apartamen- . towski. 

Potar wynikI w podziemiach przed }Illlcu t6w. Zboże w polu zuiszczone. Orhn trwał' i Londyn, 26 lipca. (Wl.) Wozoraj w izbie niż-
dniami, lecz zarz~d, w obawie strat, fakt tan trzy- minuty. . i 9~ej Asquit w odpowiedzi na interpelacyę w sprlll 
ma w ścisłej talemnicy, a ukrywają go także i - Orkan, 1(t6ry przeszedl nad mIastem No- wie odsunięcia niemcÓw od udziału W kolei pe" 
pracująoy W podziemiach g6rnicy, którym na.lca- I'ymberga, spustoszył samo miasto i okolice. Na sklej oświadczył że wobec tajnego układu zawar'! 
zano milczenie. Nie donosz,! też o tem ostatnie ulicach lożą. stosy oegieł, kamieni, Rzczątki da .'.. '. . 
dzienniki sosnowieckie, 'fymczasem "Gazeta Czę- chów, galęzie i drzewa. Komunikacya telefoni- tego ~ tej sprawI~ PO~Ill,ę~zy. Rosyą, Anglią I pęr-
stoehowska" stwierdza, ł.e zalotona przed 20 laty czna i telegrafIczna przerwana. Park miejski s 11\ , me moze dao WYJasnlOOla. 
kopalnia .Reden", {losiadając pokIady, kt6re po- przedstawia ob.raz z~pelnego ~.Iliszcze~ia.. I ES~8UJ 26 lipca. (Wl.) Wozoraj podczas uro-
przednio ju~ zniszczone zostały przez pożar, była - Z .ca,I~J okolICY Kolon~1 nad.ren.skleJ nad- { czystosci związków zawodowych, w JltÓł'ych brało 
weliż W niebezpieczeństwie ognia. Zaniedbanie ! chodzą WleSCI o spu8toszemach, Jakle zrządzU . udział okolo 10,000 osób, przyszlo do bójki. Gdy 
oltrożnolci sprawiło ostatnio, li ogień przedarl I orkan. policya zJ'awlla si

A
, obrzucano J'II. kamieniami i strze. się ze starej kopalnI. Wprawdzie szczeliny rychło " .. 

zamurowano, w na.d~iel, że to wystarczy, mimo lano z rewolwer6w. Wielu z polioyantów raniono. 
to jednak od kilku dni ogień ukazuje się dokola T E L E G R A MY. Policya w odpowiedzi strzelala i raniła ldlkadzie· 
robót \ grozi straszną. katastrofą· Czynione Sił sil}t osób. 
wi~elkie wysiłki, by pożar umiejscowić i w tym roznań, 26 lipca. (WI.) We wsi Pepowie o-
celu stawiane są. na choduikach silne tamy mu-
rowane, za ktoremi chodniki przy pomocy fur Paryi, 25 lipca (w1.). Na wczorajszych wy. I truła się grzybami cala rodzina. Kasprowiczów; 
są zamulane pOdaadzką, lecz ogień. przedziera się I borach do rad generalnych radykalni j socyaliści troje dZ16ci zmarło zaraz. Żona i kuzynka wal. 
zararll w innem miejscu i grozi kopalni zagIadą. zdobyli 32 nowe mandaty, utracili 21, l(Onserwa· I czą ze śmieroi/ł. 

Górnicy. lubo pracują w kopalni, są jednak I ty§~i zdobyli.1l, utracili zaś 1.5, post~powcy zdO-l Teheran~ 26 lipca. (Wl.) Gabinet perski ukon-
k.aidej chwili przygotowani. d? ucieczki, obawiają , bY!l 3, utraClll 20, zjednoczem zdobyli 11, utra- stytuowal się już. Pomiędzv Ba.gdadem a Tehe. 
Się tylko, że mogą nie zdązyc. ~ clh 1. i t. ~ • • 

~admienić należy, że s~yb kopalni "Raden" I Paryż, 25 lipca (wł.). Według ostatecznego l'Ullom ludnośc wystąplla zbrOJnie, zwlaszoza prze-
leży w pobliżu kościola para.fialnego w Dąbrowie i obliczenia wybory do rad generalnych daly na~ ciw niemcom i roąyanolU. Pewnego rosyjsldego 
GÓflliczej,. kt?fY obe~nie ~pasany jest wysokie.mi ; st~pującę wyniki: konserwatyst~\V 192, postępowo agenta zraniono cię~ko. Wobec tego wy:Jlano no. 
rusztowanIamI dl'eWnlaUeml z powodu budowy WJe- l ców 128, rady1clów 898, socyallstów 60. we oddziały wojska rosyjskiego do Persyi. 

~~ą~złr~{z~:Gl~lo~~S~:~:ił~j~y ogpn~~a~~ebe~e:e~pl:~ I W P:łO:oS:::! (:l~~y~f:al~~~w:~~~~ l~~~aar~~~~~ ~erl.iD, ~6ÓdliPca: (Wl.) .Ber~iuer. zeitungń·" 
ozeJlatwo. \ go zamlm, w części sąsiadującej z koszarami, donolu l ze war niemców z prowlncyl pozlla -

\ 

wybuchnął pozar. którJ zniszczyl całą budowlę. skiej zbierane są podpisy pod petyoJą, domaga-

Z dz",eln"le polsk"ICh. Wedlug wy~rY,tych przez pierwiastkowe ś~edztwo jącą się, aby poświęcenie banku cesarskiego w Po-
poszlak, oglan zostal podlo~ony przez Jednego znaniu otlb;yło się bez udziału polaków' jelit ta 

! z żolnierzy, .lctórego tei aresztowano. bowiem urocz stość oz sto niemiecka, ~ rz ta-
ZAKOPANE Dnia 24 b. m. w Tatrach sza- ' Won30h1nm l 25 lipca. (wł.). W Alpa.ch Tyrol- _ . J Y . P "1 

lala wielka burz~ gradowa. Mówią o kilku wy- I skich spadły obfIte śniegi, p.owodując Jicz~e la· . kl,C~ alItach patryotyczuych nie pO~lnno byt 
padkach z turystami. Pomiędzy innymi dwu o~. winy, Ict6r.e budzą poploch mlQdzy turystamI.. ~lle.Js~a dla zdeklarowanych wrog~w ruemczyzny, 
cerów, idących w kierunlm Czarnego Stawu, :VI- :. . KolOnIa 25 !Ipca (wł.). OstatnIe kataklJz~y Ja.klml są polacy. Petycya ma byc prwaIana. ee-
chllr stl'll cił nu zbocza Kościeloa. Uratowalo Ich I: z.ywlOlowe w N~emcze~h zac~~dnlqh J.l0czyUl~y sarzowi Wilhelmowi za pośrednictweM przybocz-
dwu tll l'ystów gaIicYl'~kich . liczne Iłp0tltoeseDla. LIczne mleJ8coWO~OI błagają kl' k' J 

' .. . .. . h . t ' t Od nej ance aryl cesan Je. W Szczawnicy burza zrządziła rowmez wlel- j o pomoe natyc mIastową. ze s rony pam wa. '. 1 k d . S . 
k' k d I gór Elfel aż po Westfali~ zbl01'J sl\ zupełnie Berbu, 26 lipca. (Wł.) a onOSI" chlaSl-

la sz o y. znisz~zo~c. .TII. i owdzi? bUl'zom towarzJszJsz~łJ Behe ,Ztng• ", ma~owe wydalenie niemców z gub. 
t~zęSlell1a ZIemi, skutkIem k'óryilh domy wallIy wołynskiej ma byc zastosowane na. skutek rapor-Ostatnl"a poczto SlA w gruzy , . ki .. . . t' St l . ~, 't ! t d' 2~ l' (l) N kI d' tow, Ja e otrzJma~ preZ611 mlnIS row, o yplll. 

j ma er am, \) Ipca w.. a. po a ~le h h d' .. . k 
: niemieckiego okrętu, stojącego na kotwioy w por- W ~aportac. tyc. Sl\. prze .stawlem memcy, Ja o 

Socyaliści rozwin~1i wielką propagandę cie Delfzijl, zmarł jeden z za.łogi okf~towej na żywIOl polltyczU\e nIebezpIeczny. Gubernatony 
z powodu powiększenia listy cywilnej cesarza cholerę azyatycką. nadgra.niczni otrzymali rozkaz badania pohtycz-
Wilhelma o 3,600,000 marale. Z sumy taj, jak (D lf "l ł t . t ko 
ogłoszono urzAdownie 80tY przeznaczono l .. e

G 
ZlJ .-ma. e pporowe dm) las acz W pro- nego usposobienia niemc6w. 

. . " , ~. w~ ą- WIllCyl ronmgen. rzyp. re , . e!au'!I!Izc"zs!e.l!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!I!I!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!I!!!!!!!!!!!I!!! 
CZOle na powlęl<szenl.e plac urzędnll\ó~ dwarsloch, Konstantynopol, 25 lipca (wł.). Grecy zamor~ . 
a tylko 20%. będą uzy~a na ~ele. osob~ste .;Korony. dowali 'fi Fllipiedo nad Bosforem prezydenta tam- SPOSTRZEZENIl\. METEOROLOGICZNI.!: 

-. DopIero obecnie d~wledzlano Się, ,ze w no· tejszego lwmitetu "Jednośoi i Postępu". ~ ... _Q _ a 

cy z dn.JA 18 go na 19-ty ~lpca .artylcrzysci, spro I Berlin 25 lipca (wł.). Z Tokio donoszą te- ~ ~ ~ G:>ó'~ ~.!l: 
wadzeni do Aten,. ~rząUZill wl~lkl\ d.emo~stracy.ę . legraficznie o zatonięciu parowca "Te-Tsn Rej- Data. ~~~ ~ ~ ~~~ §·i 
pr~ed. g,machem . mlDI.sterynm wOJuy, :ądah dyn:ll- I Marn", oraz 266 pasażerów. :;; ~ o ~ ~ ~~ ~ eS 

SyI ~IDlst~a WOJDY .1 Jlatycbmla~toweoo WYP?Wle"! Katastrofa zaszła pomięgzy Co be a Dalnym :xl ~'"d E-1 ~ ~ 
dzellla wOjny Turcyl. Bunt?WOlcy opano~al.1 ar- w okolicach Czindn w Korei wśród nocy; 40 osób I I 
maty w koszarach al'tylerYl. Przylączyh .Slę do ; zdołano uratować. 26(Vll pp. 743.1 +19.21 46 Pn Z 2 
nioh żołnIerze z innych ~o~zar. OficerowHl b!ll I Budapeszt, 25 lipca. (wł.). W powiecie wia· 25/VI 11 w. 74.01 +14.01

81 
Pd W 1 

wob~c s~e~egowcó\~ bezsll.u~. Wezw~no teleg.ra. I szyckim zaszŁy ogromna wylewy. Miejscowośe 26/VI 7 r. 741.0 +16.4 73 PdZ 2 
ficznle mllllstra wOJny, ktOIY uual Sl.ę do l{rol~, , Mayschiu całkowicie znajduje Eli~ pod wodl}. Sa 
li. po posłUChaniU o god~in .. ie. 4 ej zrana, ,WrglO.SIl I także ofiary w ludziach. • 
mowę do Z?ulltowan~c.h zo.nlerzy. Cz~~c z,olma- l Londyn, 25 lipca (wl.). Stwierdzono, że mor
rzy powrÓCIła spokOjnie do kOBzar, częsc zas ucie~ , derca żOIly swej Makoma 'kiej-Cl'lppen uciekl w 
kła w góry., . . . I przebraniu pastora pod nazwiskiem wielebnego 

. Powstanay !)fOSlll, aby . o .t~ch zaburzen.lach Robinsona. 1'owarzyszl}ca mu pewna Le Neve, 
~ll)ezano, .albo aby 1,rzYI19.11nnleJ ll'ze~stawlono przebrana za chłopca, zwrócila uwag~ kapitana 
Je w roz~l1larach bardzJ ~l1alych., ~enzulll. ~re~ka okrętu, l\tóry telefonem bez drutn zalwmuniko. 
s~arala s:ę o to, aby ~latlomosCl O bnnCl~ z.o~. wał swoje potlejrzania władzorn portowym. Jest l 
merzy nla przedost':.ly Się do prasy europeJskieJ. I nadzieja, że Crippen bt}dzie areszt()wany. 

- Do agencyi Wulfa donoszą z Nowego \ 1 
Jorku, że otrzymano tam wladomo~c.i z ~luefields ! Z ostatniej chwili. 
iż zwolennicy ~enel'ala E~trady l)obll! WOjska pre- . 
zydenta l\fadnza, który uCiekf, pozostawiwszy Zakopane, 26 lipca. (Wl.) Odbyły IUę ~ dwa 
na polu bitwy setki zal.>itych i rannych. zebrania na cześć Ignacego Paderewskiego l tw6r· 

- W calem księstwie brunświokim szalał cy pomnika, Wiwulskiego. 
01'1\an, kt~ry wyrządził. wiell~ie ~~ustosz.enia. _ I W dl'ugiem zebraniu uczestniczyli w .wi~lkiej 

W mekt6ryoh rnwJsco\\ OŚCiach wlcher za liczbie górale. Urządzili oni owacyę na eześc Pa-
mieni! się w Irąb~ powietrzną, Jltól'a ~rywala I 
dachy, przewracalII. drzewa i sLupy telegraficzne . . derewsl\lego. 

Z dnia 25/Vlf 
Temperatare. 
max.+20.0' C 
mtn+l1.0' C 
Opadu 00 

Po.zukuje sit dla tutejszej przędzalni bawełny energicznego, 
wykfllllflkowanego ADWOKAT 

Jan Andrzejewski 
t/tWIAllOMIENlt, >7,: 

Majstra ni~iarstie[o 
Oferty mOf(ą Ilklndać t.,lko piorWSZOl'lędne slly do adm In. "&ozwo 
j~" pod ~Mt1 ; ster njciarski- K opisem całej dotychczasowej dlllatal· • 
ilości, kc~laml świadectw oraJ: podalllem ż9,danej penSIl. 2716 3-3 , 

przeniósł kancelar~~ swoj/} na al. 
Mikołajewskę M 31 (parter), 

obok Zjazdu S\:dzlów Po kOja. 
2586-0 Ó 

_:;.:;.;..;.; Fabryka soJ.l.Ó-W i zapra-w do "Wódek <X>OOO, 

WACLAWA PRZEOPELSKIEBO 
w Warszawie 

zawiadamia Ijfolch odblorcó\V. te na Łódź I okolice pOWierzyłem 

J '0· łtaszkoll1l KODstaDt~nowsk8 sprzedaż wyrobów n. • II W NIt '74 
przed sze~eiQ laty, k~órJ I nadal zajmuje 'IV sprzodażą Innych za-
stępców na Łód.l nie POlllldam. •• Przedpeł.kl. 
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• azd Ó· (Urquel) I 

B ' M- , k- h P-l · I Z rowarow 19SZCZans 10 W l ZOle: 
.adszedł świeży transport, który polecam w beczkach i syfonach. 

z poWażł\nlem 
A. Domański, Piotrlrowslia 215, pelef. 7-36. 

,.1 ft"'P;U"-ledz-, na ogłoszenie p. M. Kopcukiera, 
W uU UW przedstawiciela fabryki "Diafa

D'"ynyU firmy "Rapeport & Winter", umieszczone w N'R 318 
"Nowej Gazety", podajemy do powszechnej wiadomości, że da1ekiem 
jest od prawdy, jlikobyśmy wypuścili na rynek produkt pod nazwą: 

Oei 10 lat egzystujący kantor 
rekomedacyjny 

"P R ·A C AU 
przeniesiony zostal z pod N'a 6 
pod ł'fg 3 przy ulicy Dzielnej. 
Kantor poleca różną służbę 
tylkO z dobremi rekomendacya~ 

i 

"Diafaryna". Początkowo istotnie rozesłaliśmy małą iloŚć ok6lni ... 
k6w, jednak, gdy otrzymaliśmy zawiadomienie pp. Rapeport &. Win ... 
ter o posiadaniu przez nich przY\\li!eja na wyżej wymienioną nazwę, 
\\lstrzyma!iśmy niezwłocznie rozsyłanie ok6lnik6w i po sprawdzenia 
li źr6rlla wiarogodnoŚci, zmieniliśmy nazwę naszego produkta na 
,.Profaryna" i pod tą nazwą produkt rozpowszechniać dalej będziemy. 
Kwestyę wytoczenia nam sprawy pomijamy milczeniem, gdyż o sIu ... 
szności pretencyi pp. Rapeport &. Winter orzeknie sąd. Stwierdzić 
jednak winniśmy, że wystąpienie pabliczne tych pan6w uważamy tyl ... 
ko za źle Obmyślany mane\'Jr z ich strony Ul cela reklamowania 
swego wyrobu, który, jeżeli nie jest gorszy, to w każdym razie 

mi. 2700-6-4. ' 

i 
i M"" 
I ~ ażne 
dla slolarzów! ~ 

:Z1i'il3cznie droższy od nasze; "Profaryn~u. Zakłady nasze, Hurtowa i detaliczna sprzedaż 
istniejące z g6rą lat 30, nie mają potrzeby uciekać sir; do naśla ... 
dO\\Juictwa codzych wyrobów. Przedmiot ten a~'Jażamy za wyczer~ 
pany i wszelkie dalsze wycieczki pp. Rapeporta &. Wintera pozostaM l 
\\limy bez odpowiedzi. I fornieru 

ZARZJłD ZAKŁAD@W PRZEMYSŁOWYCH I 
2820 "WOLA KRYSZTOPORSU". II i dyktów wszelkich gatunków 

z krajowego i zagranicznego 
II CWillail o'ów, miedź, cynk i t. p. drzewa. Ceny bardzo przJst~p. 

II Blachy miedziane D. Marguiies i S-k. 
CelSielniana 26. 2810'5 

B LA C H Y I i RLr~yne6Ł o w I A N E dlo~ltnlUz~l~~z~::p~~ ~~sl.u~~: i'll 

DRUTY, SZT.ANGI i t p. METALE lCsnstadta, na zf\sadzie art. 502 
Kod. Handl. wzywa nlnleiszem 

poleca DOM HANDLOWY 2818~4 wlerzyoi&lI teiże ruasy, aby w ter- I 
minie 4{)·dnlo"ym stIlwIlI się u Kornblum i Gepner W Warszawie. niżej podpisanego syndyka osob!- I. 

Agentnr.a i sklad w Łodzi 

RUR AR 
ścle lub przez pelnomocni:tÓ1f l 
oświadczyl!, z jakiego t,~lllll 'sa i 
jak1\ sumę s~ wierilyclalami I abr II' 

dowody należności swoich złożyli 
na iego ręce lub w kancelaryl 
Sądu Okręgowego w Piotrkowie. 

Sprawdzenie wl\lrzytalnoścl od 
bywać się będzie w ciągu 15- t II 
dni po upływie rzeczonego term 
nu \V obecności Sędzlęgo-KoJ1l 1sa · 
rza I Syndyka, w kancelaryl S\du 
Okręgowego w Piotrkowie. 

Sprostowanie. W M 165 i 166 "Rozwoju" 
". ogloszeniu o sprzedaży towarów na stacyi Dr. Zel. Fa
bryczno· Łódzkiej zaszły następuj ące om y lki: 

Syudyk tymczAs9wy 
pom. adwokata przysle~l. 
A~onnary Z"pembs. 

Piotrków. Hotel Polski. 2822 -1 
1) Wiersz 77 lam I wydrukowano: Warszawa Brz. 

Nad. 5944465, winno być 594465; Nie czekajcie. at was akradnąIII 
2) Wiersz 54 lam II wydrukowano: Wołga M. W. R, Za.opatrlcle drzwi mieszkania pa-

2047, 'Winno być: 2074. tentowanym nmidem beZkluczo-j 
wym wynalaZkU PawlIczusa, ablo, 

3) Wiersz 51 lam II po słowach Biuro Ekspedycyj- lutnie zabezpieczającym od "tar: 
118 dla M. E. Bamasza, winno być: Petersburg Pór. Z. ! gnlęcia zlodzlejal Olglńska. 12, I 
44078 Irsiażki drukow~ne Mteks. I m. 13, od g. 12 do 2-ei. 2816 '3 r 

o". Te' S'Chł'ch·lm S-=-t_3 I, !~,Z~~,,~!~,,~~~~t!!~a!! !~I'I' 
dZle, odpowiednie na letnie wlesz-

• kania l domy budowlane. razem 
obszaru 2.350 lokci kwadr., przy 
linii tramwajowej, 20 m. jazdy 

Skład węgla 
od Łodzi. Sprzedaż na dogodnych 
warunkach od 300 rb. na raty, 
100 rb. zaraz, 1\ pozl)8tale co rok 
po 100 rb. Wiadomość: ullca 

I Rżgowska .M 15, A. Walla8. 

Łódź, Widz~wska Mo 62. l . 2808-6-1 ! 

Teldonu No 241!. 2"""1 ="~~~~~!!!,! l • 
Tow. A~c. ~z~źni Mi~js~icn W ~osJi 

Warszawa, Krak. Frledm. 5, 

zawiadamia o otwarciu z dniem 1 ym lipca r. b. 
pierwszej w kraju fabry ki wlosieilia tapicerskiego. 

Sprzedaż w każdej ilości. 264.4,"40'4, 

l
· poszukuję wspólnika, wspólulezki, ł 

lub kupię szkolę· Oferty IV .Rol· l 
woj" pod .Szkoła". 2814-3 

DROBNE OGŁOSZENIA, 
A Bardzo tanio sprzedAm, tlby 

• zaraz: szafy dębowe, otomanę, 
komodę, lóżklI, materace, biurko, 
lampy, zegar, gramofon, blel/ż- , 
niarkę z lustrem, krzesZa, lirlJonkl 
z gzymslIml I kolumny. Główna 
nr. ł2 mleszk. 91, w druglem 
podwór&lł. 4752-1 

Aleksander Bablckl, adwokat szafa I para łóiek anglelakiego 
prly~lęgly, prlepro1fAd,11 slq fasonu do sprzedanIa la pól 

na ulicę Andrzeja ,. 37 (róg ceny. Wolborska ł~ m. ,. 
DługieJ). Telefon M 15-8~. 4618-3-1 

,«7.1-15.-6 sanekowa tal8~ml\la W 4obry. 
DO sprzedania Kaliope automa- stanie jest ural do .pneda'" 

tyczna WIdzewska nr. 158, nil.. Ul. Polna 1ł 16 m· 8. 
w SklepIe. 4756-3-1 4723-3-2 
Do ods~plenla koncesya na S~owarzYSZenle alug przenIesIo-

szkolę pooz"tkową· Wlada- ne z ul. Nawro$ na Ceglelnla-
mość: róg PIIń.klej I Andrzela De. nr. 4 . 4732-.2-2 
.Ni ł5. w monopolu. 4n7-3-1 Sklep do spuedanla DA dogod-
Do wynajęcia "Iekarnla. Ale- nycbŻ warunkach. Ulica Engla 

ksandrow.ka li 26. ~96 3 S nr. 6. ubard.z. 4736-3-1 
Do ślusarni potrzebo I termlna- SPrzedam zaraz lilię plekarsk, 

torzy. Dluga -75. 4708-3-3 z ~owodU wyjazdu. Wladoa 
Doswiadezony korepetytor przy- mość lówna 52· 47M"';"3-1 

sposabla do wszystkich klas S klepik do sprzedania zaraz. 
gImnaZJum, oraz na świadectwo Ulica Srednla 51. 47ł0-3-1 
Wiadomość Dzielna 40, m. 1 od ŚlusarskI czeladnIk Ido lny po-g.7-8. 1545 trzebn,. Dlul/a 75. 4.733·8-2 
Jest do sprzedania dom z ogro-

dem w Nowych Choinach. Wla· Tapicer przyjmuje robotę no-

domość ul. Rutcha li 9 u Ziół· 
wJch l oraz reperacyę mebl1 

kowskiego, pr~y lecznicy Krau· po domaeh prywatnych Wldze"-
ska 163 m. U. 4720-2-2 

ze~o· Cena 34.00. 4675-3-3 U cr;clwJ, trzeźwy stangre~ może Korepetytor na przychodnie wie· się zglosić do labryki: uUCa 
czoroWe godziny potrzobny. Plott:kowska nr. 75. 47l3-3-1 

Rlldwańska 9-27. 4746-1 
Wanna d\l sprzedania. Szkolna 

MIOdY człowiek, energiczny" nr. 26, III piętro. 4715-3'2 
umiejący czytać i pi!IUI po 

Zaginą! w okol1c:y Rzgowa pol1-polsku I po rOSyjska, poszukuje 
Jakiegokol wiek zajęCiA. Oferty majsłrzy ciesIelski Antoni Do. 
w Adm. "Rozwoju& pod W. S. magalskl. IItllly mlełi'kaniee m. 

4.726-3-2 Lodzl. Uprasza się o zawlado-

Nagrody 5 rubli &a odnleslel\le 
mienie: Łódź, ul. Zlota nr. 3. 

-ł7U-3-1 powozowego fartaeha, zgubIo-
Z araz do wynajęcia l pokÓJ nego w niedzielę na drodze do 

Rogów. PIotrkowska 97, u stró- z kuchnl~ l prl8dpokojem. 
ża. 4,738-1 Wólczańska 93 U właście leI a do-

potrzeb-nl cIel adzie szewcey do 
mu. 4757-3-1 

męzklej I dam$k1ej roboty. Z pokoje na biuro lub In~ereł 
Karola 12. 4735-2'1 do wynajęcia. Piotrkowska 

piWiarnia z elektrvcznem urz,,· 
nr. 117 m, 2. 4719 -4,-2 

dzeniem z powodu chorOby do Zagubl.ne d.ku .... nl~. sprzedania. Targowa )fi 93. 
4737-3-1 

DOWÓd li 137889 OddZiału 2·go plekarnllL ze sklepem zaraz do Łódzkiego Waraz. Akc. Tó'W. 
sprzedanIa bardzo tanio z po- POżyczkowego (Piotrkowska 69) 

wodu wyjazdu. Ulica Wodna ukradziono. Zastneżenie zroblo-
J\~ 25. 4741-3-1 ne. ~678-3-3 
potrzebny cbloplec do terminu, Franelszele Trzaska zagubił hr od lat trzynastu, do pracowni 
pozłotniczej, przy ul. Plotrkow- tę od paszportu, wJdan~ z fa-

bryki C. l<'rllnlda ł70l-3-3 skisi lt& 145. 4739-3-1 Zaglnęltl karta od paszp~rtu na 
potrzebr e ?,OOO rubll nil pierw- Iml~ Jan" Wawnkowlcza, wy· elI: numer hYjotOkl. l<'rancisz dana z fabrykl Leona PIlchaiII.. 
bńs a nr 46, an Wlsczorek. 4707-3-3 4742-3-1 

ZagInął kwit od paszportu na 
pOSZUkUję ~lnżące), która rozu- imię EmmJ Wudel, wydany mle to niemiecku Może się z fabryki J ózera Richtera. 
zglo~iĆ: Wólczańska nr. 1~5 mje· 4699-3-3 szkanl a nr. 6, od godziny 7 ·ej Z Uluął paupor'. wydany z gm-wleczol'ęm. 4745-3.-1 
potrzebni stolarze I cblopcy du 

Radogol/ZcO{ na Imię Józef y 
Urbańskiej. 4687·-3-3 

\ermiliu. Piotrkowska 261. 
laglU~l paszport na Imię 19na· 4755-2-1 

przecbodząc ul. PrzeJaZd, PIotr -
cego Kalkowskiego, wydany li 

magistratu miasta O%orkGW'a. 
kowek" do Dzielnej zgubiłem 4698-3-3 

portmonetkę z pieniędzmi bllzko 
Zaginą! pau:pol't, wydany z gm. 23 rb. Łaskawy znalazca raczy 

oddać do fabl'~kl p. Arkuszew- Blaszkl, pow. kallsltlego, na 
skl,ego, ul No"a nr. 5. 47502 1 Imię Juliana W"growsklego. 

potrzeboi stolarze. Ulica Na-
4.653-3-1 

zaginął paszport, wydany przeJ wrot 80 4758-3-1 komisarza 3 ·go cyrkułu miasta 
potrubne dz!owczęta d(l wyro- WariZ&wy na Imię Chal1,l1ł Pll!· 

bu KltZ. Gllńskl, Mlk\llajewslta cera.. 41W-3-2 
nr. at. 4729-1 Zaginął paszport na. Imię Wla · 
potrzebne uczenice do baU·u. dysZawa Porady z gminy Dal-

CegIelniana nr. ł m. 4, par- ków, pow. lęczycklesto. 4705-3.S 
ter. 4730-2-2 Z aglnąl paszport na imIę Fran-
potrzebny Chłopiec z kaucy~ do elszkl WaruawskleJ, wydany 

bufetu. Główna 16 1, Teatr z gmny Grabki, gub. kieleckie!. 
OaZl\. · 4691-3-3 ł701-3-3 
potrzebny czeladnlll: szewckt na zaginął paszport na Imię Ra-

rÓżne roboty. Ul Konstanty - zali I Wojtczak, wydany le 
nowska nr. 53 m. 34 4710-3'3 Z~lerza 4,702-3-3 
potrzebny czeladnik slusarski. Z aglnt,Z p".zport na Iml~ Mau· 

Piotrkowska }ł 92. 4660-3-3 rJcego WeicmAna. wydany 
pomles;;czenie przy bez<1zlętuum przez komisarIa li cyrkulII mili.-

małżeństwie dla Inleligentna· sta Warszawy. 4695-3-3 

go m~żczyzny do wynaj~cla u- l agln~la karta od paszportu na 
raz. rzejazd 12 mleszk. 14· Iml, Wladysława Kępki, wy· 

4103-4~2 dana z fabryki Bauera. 4751'31 

Rózne meble z kilu pokOJÓW Z aginęla karta od pafizpo~tu, 
oraz gramofon sprzedam za wydana z fabryki Sztyllera t 

bezcen. Ne.wrot 4.4-3. 4252.12.12 Blelszowslclego na Imię Wojel&'-. 'cha Jał'lewlcza. 4753-3-1 Rower w dobrym stanie z Wol-
nem kolem 8przedam za 35 rb Z arln.,! paszport na Imię Ma-

oraz ml\szynę do uyela slupkową ryjanny Tomaszewskiej, wyda. 
pięknie szyjl\cą za 30 rb. Ogro- _ny 1 gminy Rybno, pow. 8ocha-
dowa )i 28 sień 3 m. 19. .)zewsklego. 4.342-8-1 

4713-2-2 Z aglnęLa kanI' od panportu na 
SłUChacz Siko.!:y Wawelbergn l Imię Andrzeia Mleszyńsklego. 

Rotwanda udziela korepetycyi. wydana z fabryki Llszke, Keilich 
przygotowuie da szkól. Przejazd I S-h. '748-1 
.Ii 82. Ufarty Uprasza składać Z aglnllł pr:.szport, wydany li gm. 
w Adminis~racyl ;,Rozwuju" pod WItunia, gub. kaliskiej. na Imię 
"Miclllk". 4199-6-2 Wojolecba I{ali.ńsklego. . 47493'1 
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Dr. L8Wkowicz r lecznica chorób skórnych i wenerycznych I ~;~o~'sra~Y~?s~~~~ 
Gabinet Roentgenowski i Światłoleczniczy i NERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIE Specyalista. chorób skórnych 

i MOCE PŁCIOWE. i wenerycznych 
. D-rów L. Falka, Z. 00108, i St~ Jelniokiego l Ul. Południow. Ni 2. • h ł . 

, , Wólcz.ńaka Ni 3&. ł prl7JmUjp~a~~ ~~d~.!6:Clrpotodl~~~~~ 'Yle[ a lagraOł[e. lUr 

Og6lne i POjedyiicż.e pokoje dla. chO;la~~ ~: ;o~~d: ~~·jko~~hula.torYUm dla nieza.możnych - Dr E Sonnonberg . 
i od 121/\ do lii, po południu. ". U Godziny przyjęć od 8-9 r., od 11t-H pp. l od 7-8; w niedziele i święta. od 8-10 rano •• Dr M PaD l"' nrny 

Kooiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Zan. Tennenba ..... o.a , Choroby akóry, dróg m 0- . 1"1 
w poniedziałki; środy i piątki od godz,f51/a - 61/, po południu. ' 17381' ł czowyoh i weneryo_ne I. .. 'U 

l CEGIELNIA.NA U. I Od g. 11-1 I 4-71 w 76r 

I Pierwsza Chrześcijańska 
wJjechaL 

Wróci w polowie s!enmla. 
2764 ·3~2 

I +Leuni[amorÓ~l~bów+ Dr. L. KLACZKIN 
i Jam" ustnej 2651r .Konstantynowska l :. 

~ Syphllia, ak ... n., wen er., 
teraz: ulica Piotrkowska 133. chorob7 dróg moozow70h. 

:,,- ... 

zniżone do 
5"% 

Garnit. maryn. - 15.50 teraz 10.
z kamg. szew. - 25.- teraz 15.

z jasno kamgarn. - 26.- teraz 18.-
Palta letnie - 18,50 teraz 12.50 

z motin. kamg. - 22.50 teraz 16.50 
Spodnie szellliot. - 4.50 teraz 2.90 

z kamgarnu - 7.25 teraz 5.-
Kamizelki modno - 6.50 teraz 3.-

do prania - 4.50 teraz 2.50 
flarynar. alpag. - 6.50 teraz 4 • .50 

Palta nieprzemak. -.- teraz 14.50 
IISeby1llfale tanio I 

Kostyumy pl6c. - 18.- teraz 10.
Palta angielskie - 12.50 teraz 6.-

na jedlll. podsz. - 14.- teraz .8.50 
Kimona damsko - 15.- teraz 8.75 

Sp6dn. damskie - 15.- teraz 7.50 
z szelAliota - 3.50 teraz J.85 

2766-1 

'Dr. mad. l. GOle 
pl'Z8prowall2l11 się na nUtę 

Mikołaj • .,ską Ni r8. 
Godz. przyjęć: od 9-12 10115-7; 

dla pań od '-5. 1877r 

ChąpOb, .ener7Gzn., 
skó.... • ... DZoprała •• · 

nr. Stuiał. Piłkarski 
PIOTRKOWSKA Jl 115 

. PlIyjm.: od 9-10 rano 1 od 5-8 
wlecz,. kobiety od' ł-5. 133l-r 

przeprowadził sIę na ulicę 
BENEDYKTA Na a. 

Choroby akór .. e •• e .... y. 
ozn8 I "oDzopłDlowe. 

(81/,-12 r. I li - 711. PP" panie 
od 4,-1), 1761-r 

Dl'. FRAIICISZEK 

KOZIOlKI EWICZ 
(lIt-1) Tel.f. 11-14 

Piotrkawak. 101 
Choroby wewnttn.ne, uleci 
i kobItOl. PrzyjmuJe od 8--11 l'. 
od 5-8 pp. H26r 

Przyjm. od 8-1 rano I od 5--8 W., 
dla dam od 4-5. W niedziele i 
święta. tylko dó 1 rano, 746-r 

Dr. H. Sadkuwski 
przeprowadził się 

na alleę Plotrkaw.ką II"" 
.Przyjmuje z chorobami wewnęirz· 

nemi (spec. żolądka l kiszek). 
Do 9 rano i od ł do .6-ej po pol. 
(z wYilltUdem 'śWi\ł I oled?:teI). 

2590-4 

D ... med. 

Allkl&I~lr FABIAN 
Dyrektor Zakładu lecZD ... ChojIlJ~ , 
przyjmuje codziennie w Łodzi 04l 

ł - '1 po południu. . 
ul. Rzgo •• ka oM a (róg G6r- ' 

nego Rynku). 22ólr 
Cbortby aerwowe I wtwa,trznł;i 

Dr. A. GROSGLIK 
mlesika obee.ate Zachodnia 88 

PUl ul. Zielonej. 
Clio roby aUr1 I włłłÓW (1I111Wa1I1 
włoa'w azpeolłoyob za p •• oOtj 
elektrtlizy), weaeryOZlle i dróg.o· 
OIowyolI. .PrlJjmuje 81/,-111/ J r. 
I 6-8 Wlecz.; panie 6-6 wlecz. 
W nIedzIele l śwł~ta od godz. 9 ' 
do 12 rano. 2ł.7ł-r , 

Dr. JaD Pilui3ZIk 'Dr. S. BOTWANO' 
z algagi - 6.50 teraz 4.50 

Bluzki batyst. - 3.50 teraz 2.25 
z franc. batystu - 4.50 teraz 2.90 

Schmechel i Roane .. 
sp. ch .•••• , g.rdł. i _za 

przeprowadzll 81~ na 
'O.1io~ Pio't .. ko'W'skll IRO. 

Pr,zyim. od 11 do 12 W pol, 
I od 5 do 61;, wlecz., w niedziele 
t święta od Si-U rano. 1850d 

CHO:s.OBY DZIEOI 
przeprowad.ll $lę na ulicę 

N.wrot .Mi II, Telefon 12,'11. 
Do 81/, r .. o I ł-6 po pol. 

2630-13-8 

a~~e~~ł:e~~§: e.n, tra ,I n . .kiin-k'a. I Dr;h~~~!!I~.!~!!!!!DI ~lrk:ła~j~w .. ~lk'a!2~a,~(·12 pll~trTQ~ 
skfch ordynuj" jakospecyal.ehorób ' I 11"5 - .. -... .. , 

:~~?n~~:Y:~1:;ł~i~?;D:~:~~l.D1~ , cboro~ z~~ OW l ] amy u~tn8~ l wsc:~~;~~w5~~z~~:I~e:~el~~'anej g!:!~!~z~:~~19 i_ ~~~=~!r~~~ 
Nledz!elel8wlęta tylko przed obia· i ! Przyjmuje od 9-11 r. t S-8 pp D-6 pp. 'o!'rocz niedziel) 263" 
dem. Krótka G. ' 1489r ' 2658- 12-1' '" 

D! l. Lips~y.c : W łodzi przv ul. Piotrkowskiej 89 86. tel.l,",g·1 Dr. Ark. B.UIIDlr~ 
ehoro by dZlSel. I Taksa nadzw:.yczaj dostQpna ~la wszystkich. K •• rapliao,. I ul. 11 ••• 01 .NI a8 

Przyimuje od 8-10 i od ' 4-6 pp l bezpłałtue. Wyrwanie Zębłl 15 kopo Plomba l róg WIdzewsklej, Przyjmtlje co-
WSCHODNIA. M 45 294, ! 35 kop. SztuCZftl i ząb 65 kop. Przeróbka l dziennie od 81/» do ~1/» rauo I od 

__ ....;.;.,;~=;..;.;.;,;;;.... __ .-=' -..;;.;;..;. , •. b L 50 k 4. do 6 po pol. W nledz t śwlęh 
. . ób' _ ; I repapaoJ'e .ztucznych aę ,..,w Op. Przy tylko 81/ J-91/, nuo. CHOROBY 

Specyahsta ehor skor I klinioe znajduje się spe<lyalne laboratoryum do wyrobu DZ/BO[ I WEWNĘTRZNE -
nych, ~łO~óW? wenerycz- : sztucznych zębów. _ Przyjmnjl} tylko skończeni lekarze AKUSZERY A. J8121' 

nych I drog iIl8C~OWyCIt . dentyści. 536dOO' Dr. med. AROIISON 
PUYjmuję od godziny 8, - 1.el I " 

w poludnie I od 4- 8 wieczorem; Dr. HI TRENKNER n J C d k' b. asystent prof. berlInskieh: Bum w niedziele I święta od 9 - 2 li r a an a ers I ma l Diihrssena ~ osiadl w ŁodzI. 
w pot 149r AkU'18Il' l ohoroby kobi6G6. 

Dla P
An' b. asyst klin. unlwer. w"rsll l" .... a n .. le P ..... az· III.-era I ~ osobna poczekalnia' przeprow!\dzll się na m "ą .. ", .. e",n .. .,. J Akuszerya. cho7'oby chi. róg PIQtrkowsklej 

Dr. ROS8nblatt 
Choro~ 

uszu, gardła i nos 
.PIotrkowska 35. 

Przyjmuie od 1()-1l r. 1 5-7 pp, 
." niedziele od 10-11 r 1318 Dr B Re, i t ul Roz'·u«doMllkff n- ,. rurgiozllle i kobiece God!. przyjęcia: 9-101

/, rano t od • • tJ,: Q WM W~ i:j ~ '!ł nrr.Y1JllTil]1l rio 10 r. 4,-6 po pol. 5-7 PI).. W nled:O; illle 11-1 12181' 

ulica .S -ed ... ·.- liliĄ -_ i, I szę piętro. Tel, 41. ~58i-10-O Ul. CeGi«łKnllln~ 9 m.4. 2'.l12 • O F ł k ~ · 
.- ....... ~'Ił<if u_ Potrzebn. mloda luteligentna r r U aS10w'cz 

D· R S" k' ~b'" k'l nr Ol ar news'IO ' Ds!.. H. Szumacher bi~~~'kl~:Il~:ą z~~i~~~:d~l~cl~fr:~ Sta~o.z~rze.lłk.łI'iM da8• r. . I ,t n s " u • ,: choroby wenorvczne i skórne clLJy d7;leń, do d wPJga daleel w róg Soenowej, 
I wieku la' ł ch I 6·lu. Zgłasne 

'przepl'owndZiŁ si» na l ŚREONIA J\'l! 3. I . _awrot 2, ' się na Piotrkowską ]i 191. do Chorobt
7 żołąd,ka i.kiszek, 

.., Ch to k . . J d ' d 6 d k' W S h I h l d wc"",n ... zna dluecillne. 

PI t k k 1ll 
I ol"o .. y iii orne, welller. przyJmu e o 8-10'/, l o -8 , o ~or" ' c oena c a, m ę zy PrzvlDlu'/' e do ". 11 rano i o,t 

O r OW~ li I i moczop telowe. 1'0 pol .. p&nl& od 5-6. W nle- 4-1," 6 .. ~. SwladecLwa pOŻI\(1ane. l lO 

II II • 26521~. Od 11-1 r. i od 3-7 w. 268r dzJele i śwl~ta od 8-1 r. 6ł7r 2804,-3-2 3 ej do &-8j ,o Jlol. 31$1212 !i 
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" mark~ ocbrcm . .,kl'z'yż - gwiClzda-

po 

w dobroci 
,niedoprzewyższenia ! 

• ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE: 

8"'" 

2ał8-1 

ZUPEŁ.IE BEZPŁAT.IEIU 
TO .IC _lE KOSZTUJEll! 

Katdy żądający otrzyma BEZPŁl\ TNIE pa~~~~ zawieraJ~ pC!'" 
\\my środek przeciw REGl'1l\TYZMOWI I PQDRGRZ.Ę. 

- Długi czas clerpiałem na REUMTYZM ł 
podagrę, lecz żaden środek nie przyniÓsł mi 
najmniejszej ulgi, lekarze z~ś uwaiali chorob~ 
mą za nieuleczalną. Po upływie pewnego czasu 
udało mi si~ zestawić lekarst\llo z 5 zupełnie 
nieszkodliwych cz~ści i uży~jtle środka tego 
przez bardzo krótki czas zdołałem lIl}'leczyć si~ 
zupełnie. Następnie probowałem dować to samo 
lekorstwo mym znajomym i stlsiodom, cierpi~ .. 
cym na reumatyzm, jak równielt chorym lecztł" 
cym się w szpitalach na tę chorobę, a osiągnięte 
rezultaty wprost zdumiewały najpol&lcZniejszych 
lekarz)', którzy przyznali, te wynaleziony prze" 
zemnie środek leczniCZY jest najpewniejszy 
przeciw tej chorobie. 

Od tego czasu zdołałem U pomocą tego 
WJkl:V 'ani. r p~ łrodka wyleczyć jalt setki osób, kt6re skutkiem oluoIIt-i it.~t.7>ml. choroby tej stały się niedołętnemł kalekami, 

. • ". nie mogtlcemi oni jeść, 001 ubierać sic: bez 
pomocy drag Ich; z tych wielu I&l wieka lat (lO do 75, C::ierpiących na 
Rl;.ul'l1\TYZM od lat 30. Jestem tak pewien skutecznego działania 
tego środka leczniczego, iż postanowiłem rozesłać bezpłamie kilkaset 
. paczek, aby dać możność licznym zastępom chorych skorzystać zeń. 

Jest to środek cadowny ł nie alega żadnej 
wątpliwości, iż chorzy, których lekarze oraz na 
kuracyi w szpitalach uważają za nieuleczalnych 
mog~ być znpelnie wyleczeni. FROSZĘ Z\\lRÓ" 
CIC U\\lI\GĘ NR TO, IŻ NIE Żl\Dl\M ŻRDNEGO 
HONORl\RJU!\, lecz proszę tylko zakomuni .. 
kować mi, iż W. P. życzy sobie otrzymać bez .. 
płatnie paczkę tego środka leczniczego na pr6bę, 
wymieniając nazwisko swe i dokładny adres 
w języku polskim. O i~ środek ten okaże się 
\\l. P. potrzebnym w większej ilości, to zazna .. 
czam, iż cena tego jest bardzo umiarkowana. 
Nie pragnę, bynajmniej, zbogacić sic:, przeciwnie 
zaś pragnę tylko, aby wynalazek mój przyniósł 
naJwiększą ulgę cierpiącym n/,\ tę chorobę. 

., Braci Kresłownikow i S-ka 

PłfłĆ morgów 
ogrodzonej ziemi, przy mieście 
Sieradzu, wprolit dworca kolejll' 
wego, przy szoale, jest w kaŻdej 
ehwlJi do sprzedallla, Cena 2,000 
rb. Błlż8Eych willdomości udzieli 
Leon Skrzyplńskl w Sieradzu, 

I gub. kaliska. 2792-3-2 
I 
! Z dniem 22 l1pea Inkasent kan
, toru stróżów nocnych 

Proszę zwracać się na kartach pocztowych 
ofrankowanych marką 4 kop. do M. E. Trejser, 
Nil 124, Bangor Hoase, Shoe Lane, E. C., Lon
don, England. 1280-7-6 

~----------------------" - .. Mo.kwi. 
" usnsnych 'W Królestwie i Cesars~wie za najlepue. 
• Repret::ent.cJa 1 sklad na Lódi I okolice: 

.... FRABCISZEII[ GLUGL., Łódź 
"" Południowa 28, Telefonu 817. 

... Jan TWbl ••• 1d 
zostal zwolniony. Pokwitowania 

tylko z podpisatn: 

LI PSKI .~ ważne. 2778-3 8 

'tJ_ P. I 

...... • • ł Elektrotechnicy 

S 
· l poozw6rme zgęszozony WyOląg l znajd~ naj\ańsze .tródlo kupna 

Niniejszem mam honor donieść do po
wszechnej wiadomości, że w dniu dzisiejszym 
otworzyłem przy ul. Piotrkowskiej H! 273 

SKLEP KOLON\ALNY 
OWOCÓW i DELIKATESÓW" 

aplllO Z "lgl"lw·la sosnowego I materyałów Instalacyjnych i w składzie firmy Braola Bor-=== do kąpieli === I kowaoy, Pio~rkowsk:a 157. Te
, lefon 14 40 2162-10-0 nagrodzony na wystawie ~Czystośc - I __________ _ 

to zdrowie~ medalem .r.brn7m I • 

poleca Apteka J. BOBAKOWS6UEGO I W S~ko~1 PrZYDDtD~a~C~~!tr~~!~~: 
Krak. Prladm. li 59 W Warszawie. __ Ż'lDAC WSZĘDZIE. ' kaenR8) J. ZawadzkieJ, :M 103. 

W Łodzi u L, SPIESS i SYN. 1660 I pod kierunkiem artJstkl-ll!-alarki . 
t . ; p . BLA.TZ - odbywają się 

Poszukuj. si. • Lek[ye fYlunku ~Ia dzieli 

Oprócz wszelkich w zakres ten wchodzą
cych towarów, objąłem zastępstwo najznako
mitszych firm bałtyckich wyrobu masła i sera. 

Jestem przeto wstanie zadowolnić wszel
kie żądania Szanownej Klijenteli. Chętnie 
obejmuje obstalunki z dostawą do domu. 

Polecając się łaskawym względom Szan. 
Publiczności, pozo$taję 

z poważaniem 
P. KO_.SAR 

Łód.t, 23 lipca 1910 r. młodego człow!eka, :w:o~a;~ p1g:ni~.w~z~:IS~O:~: I 
d 

dziennie od godziny 3·ej do ó-ej ... • obznajmionego z czynnościami kolejowemi. Oferty a reso- , po południa. 2M5-d 33 ~ __________________ .2ii7.54_,,_ 
Wa6: Łódź, skrzlnlca pocztowa ~ 308. 2788-2-2 

~~~~~~~~w~~~~~~~~~~_~~~wwe~ew~~~_~~w~ 
~ Towarzystwo Akcyjne ~ 

E "ZGORZE I lEJ F BRYKI MASZYN I ODLEWNI" I 
~ w Zgorzelicach. ~ 

! ORY ROPOWE I 
8: S slemu lesela. = 
~ Jeneralne Przedstawicielstwo na Królestwo Polskie oraz gub. Grodzieńską ~ . = I AMIROWSKI:: 
~ ~~. ~ ~ 
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~88~~~~~~~~~ 

Hedaktor otlDOwiedzialny St. ł.ąpińaki. W tłoczni .,Rozwoju", Przejazd Na 8. Wyde.wca W. Czaj_.e.d. 
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