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Wy<hodzi codziennie popołudniu, oprócz niedziel i Świąt . uroczystych.
, W soboty z dodatkami literackimi i naukowymi,;

~Egzemplarz pojedyńczy
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Prenumerata w Łodzi wynosi:

Redaktor lub jego zastępca przyj muje -:interesantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do l w redakcji ~ Widzewska 1~6a. i od 7 do 8 w administracji ulica
. .
. .' Przejazd 1. .
Redakcja ulica Widzewska:nr. i06a {Telefonu Nr. 20-22). Ądministracja Przejazd nr.: 8 (Telefon. 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
.'
Rękopisów drobnych ~r.edakcja. nie zwraca. '.
'.
.
'! nJ~ziele ł' Ś1Vięta Administracja otW8.rta odgodz. 11 ra.no· do 1 po pohidn1u.

. Rocznie 6 rb., półroeznie 3 rb., ·kwartalilie l r;}
kop.
:la odllosllenie do domu 10 kop. niieslęcznis,
Zagranicll .miesięcznie rb. l.

~(:kop., miesięcznie 50

Kantor .łasny:

.

.

Warszawal Marszałkowąka 84 m i 16. .Tel. 198--65,

Ogłoszenia:

60

Nadesłane

n:!. I stronicy 50

!(OJ.

$e'

za

wiersz lllbjego miejSce,.wśró?tą!tst
kop., reldamy po teKście 15 15cP". nekrologja

20 koo,. Ogłoszenia zwyczajne lO. kop. Zamiejscowe
po. 12.' kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia male
l i pół kop. za wyraz:.· KaMe ogłoszenie najlunlej
20

kop.

l'ilje~Zuie"~JA1eksanderLac\i, kioskkolportacyjn.

=

.,,Ieatr. Pfle~li~~W Ben efis o ualda

rasie' skieg

U·

Ogród "Gr.and.. Hotelu"

"BURSZE",

Jutro IPre-mjera! Jutro'

'ro"d' ·Kon·cftrtot.l.y
;

.

"Rozmaitości" ..

operetka Suppe'go.

;;;;;;;

.

Piękność-to ·.potęga!; o'g'
p.rzy HOTELWfl.lIli~j8za o to, .gd. y.. tu idzie jen.o opretekst, podczas ostatnich dwóch wojen. Obecnie
Na piegi,prym:ze, v./ągry, mokre i suc:he liszaje, krostyi
."
ti , . W
MANTEUFLA.··3 mA o sam fakt.
.
'przeprowadza się ~w,nowo nabytychkra~
wszelkiego rodzaju nieczystości skóry jest wiele różnych COdZ'lennł"e
Dziś wHocznie Austrja ~lznała 8.rtua~ jach formowaniesześdu nowych dywizyj.
środków; lecz skutecznie działających bardzo mało. Kto
c!jęza pomyślniej~zą dfa siebie do l'ozpo-Gdybrmacje te będą ukończone, wzmo~
chce otrzymać prawdziwie radykalny środek kosm,-lecz- orkiestr!) symfoniczne! wCIrsZliIDskiejpod dnr.e'zęcia hoków wojennych. Na czem opie~. cnią siłę zbrojną Serbji o 120,000 głów,
niczy, 'powagi
niech żąda
rozpowszechnionego
i uznanego przez
!:!
tit SIę to nrzel.ronallie, jakie umow", gWll- czyli na 40.0,000, Poniew.ażatoli dziś isf..
lekarskie
mydła Księdza Kneippa.
p. Bronisława SlUuCft, prof. Wi!rSz;toID. muz.
-~.
J
W .' , 40 k
" . 2" k
S f,'
,rancje, czypewnośd kryją się za kulisa- . nieją dopiero zawiązki tych nOwych dywiPraw~~~~~~ść~ S~i~I::::k~?~ ks. . ł
'/5 ef~~~~-Ucz~i~·~~c3~lt~~~ ~boi~m!n~ ~b~c;:6. mldyploffillCji, zRpewniające Austrji zlo- zji,a nadto wziąć trzeba w rachubę uby~
KneiPp.a.n~ k.ażden;t m~.d.ełk1i i J~.~
1421
kalilowanje womy, a tem saulem izwy~ tek 50,000 ludzi w ostatnich dwóch woj~
l z podplSemJedynego.
'~-;:'~eięst\\'o nad S2rbją,-dziś jeszcze po~ nachJmożna przyj'ąć",ze cała siła zbrojna,
'.'
przedstawiCiela
' . ' ."
"\,iiedzieć nie można. Fs.ktem jednak być złozona z wyćwi~zoneg9. żołnierza, z którą
. ..••... ,. . '...
.. , ' .
.....
.fhusi, że. wójowuieźy pOlitycy. moniwchji Serbja wystąpićby mogła przeciwko~AuStro~
~~~~~~~~~~~~
8pe'cla'lnos~: syphihs, ChOTOb.y wenery~zne" h:lbsbul'::lkiej, nim się zdobyli na; tak sta· Węgrom nieprzekrac~ałaby 3;:;0. tysięcy
~.(" ~'(II"
~ sk~rue, drog moczowych,. melIl°(, płCIOW;J~'" łW}VCZy i bezw~gJf,l.dtlY. ton,pOetarałi. ';:):ę o. głów. "-Tymcia.sim.~jak zaznaczy1iśmy~
ZłłIer.I03n•. •••~ · . . . }ł~ Mieszka obecnie 'KÓlIS"fatitynows'lfa ·NQ 9, II pię!r0' j~:\ owejśp'B wl1(iŚci. ętlyby tiik było jstot~ przednio, siła liczebna samej tylko armji
Godziny przyjęć: od 10-1 rano i od6-:ą wiecz, dla nle, to WO]ns. austrYł:1cko-serbska byłaby polowej Au~tro~Węgier w razje wojny dopan ad 5-6, osobna poczekalnIa,
raczej pOQ.'fomem serbów, dokonanym przez sięga 1,<00,000 ludzi.
'.
Al Jedyny W centrum mia- mlocz'arn"'lą' ·\10·
łk' A t "
Ib
t'
..
<g\ sta ogródek z wspaniałą
~
.
} {VI .'
. '
'.
..'
PU:' US :)1; a o. e~,~o . peW~leJsze,
'Trzeba dodać, że terytorjalny przyrost
M gdzie wydawane ..saMIESNE i MLECZ.NE }ł Dr li Rei! . ŚrednIa S, Sz?p,l,ą,. WOJllą. bez kn' J, h.ap!tulacJą sło- Serbji bynajmniej nie zwiększyŁ jej siły
ł( OBIAJ?Y i KOLAcjE, . ~ - - - - - }ł
II
II
.IS"
telefon 93-13 wlansklegopauste~ka. z tak llJeod~ąc~!l~e n militarnej w tej samej. mierze w jakiej po~
tl
Al
Na wypadek niepogódy - WERANDY.
14. S.fecjaUstachQ:ób:.E!~órne., włosów, weneryc:;;ns "t,ymczasow. e, m
zaJęCl.e,!np:.·zez~ ZWY"Clę.~:. m.nożył j'eJ" ludnOść. . Serbl'~ zaJ'ę'ła, J'ak
y\ UWAGA!! Bywalcy ogródka korzystają ze rf J
moczopłCIowe l kosm etyka lekarska.
.
ll t t
., k
ł{' zmniejszonej o połowę ceny wejścia do teatru ~ ~1 ł.(c~<nie s}'phil~susalvars.nem?rllch.Hat~ .606'·i914 (wśródcow pew~J e . e~y o r)ow , j u o ., Wal anc jt w1adomo, znaczną część Macedon ji, lud~
. 1494
kinematog.ra.fi.C. z.nego
.SfinkS.-. ....
j'! ... żYl.me). Lec~eme. ~!e.ktrycz
.. nosc,.ą. e.lektr.ollzą (u~uwame ~zpe·
wyko.nanl
?~\nązan.
. , dosc
" . ze ność zaś tego . kraju składała się przed
ł.l _ _o Vi"
KONCERT - - Ul il" cąc}'ch wlosow) oswletleme kllnał.u (urętroskopla). PrzYJmuZeby l'za
SOblto uprzytomnlC
.. 'V~ -.- - . 'leczorem, .
. -.-.-1.~ . ,je od 9i. P ÓI 0,12 ifÓI.i od ~-8, VJ niedziele i ś,,:iętaoJ
••... v
.'
.
....
..•.
~wojną;z 1,100,OGO bułgarów, 190,000 gre~
""łi~:;;.;...............~/iI' .
od 10-2poł. Dla pan oddzlelmq>oczekalma,320
stav.:,lc Jest cy.frr' doty~ząc~ ludno~cl, za~ ków, dalej z turków i kucowołochów. Zna~
sobo.'Y . matefJa.nyc~ . l SIł mat.efJalnych czna część Macedonji przypadła wprawdzie
J( _IW l,
b
'e'
Serbjl 1 Aust!O-Węgler.
. . . . . . w udziale Grecji, lecz i na terytorjtlm,
("ł.Q
r~.
'.1
..
.fi I
.
'..
~
Mona!chja a.ustro~węglerska o~eln;ule przydzielonem do Serbji mieszka conaj.
.
Widzewska 47.'
' b ; .1ekarzDomu wychowa.WCZlO.go l SZl'ltal~ 6!6,09~ kl1om~tro~ ~{w.adratowy~łi 1 bhzko mniej 61)0 do :700,000 bułgarów. Jeżeli
.
.• .
DZlec. Jezusw·Warszawlo
OSIadł \V ŁodZI
53 mdjony
mteszk-'ncow Budzet roczny odliczymy inne jeszcze narodowości na no~
Specjalność: sprawy hyminalne,hypoteczne
.'
II
" ' ,
,;
kontrakty, akty oraz zestawia różne prośby.
Zgierska III
. obUCZęS:l monarchi.I wraz.z
autono~~cz~ wych terytorjach Serbji, niechętnie znoszą~
Przyjmuje od 9-11 rano i 4-1 pp.
. 1428-10·1 Prżyjillujez chorobanli wewnętrinemi n~m budzetem ~?Śn.l prze~r~cza 5 mllJa:- ce ,jej panowanie, jak albańczyków, to za
UWAGA: We wtorki od 3-5 bezpła. . tne pórady dzieci "od 3, t pół-:-6 i pól ppw 'niedziele do:", koron, a Jej- Siła zbr~Jna :V. raZie fakt uważać możemy, że .zwycięska wojna
.
Tświęta Od'11-1 i pół. '..
~oJnJ" wraz,z r~zerwą za~asow~ l'p'0SP.?~ ludność rdzennie serbską królestwa· serb~
. prawne d,la biednych.,
'"'. ht~n;I. ruszellIem, docho~Z1 do Q n;lIj~n?w ski ego powiększyła zaledwie o 700,000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~
~o~-Zq~O na~~clnąJar~ęh~o-~~~~i na~ip&mmML ~~~~
Ii:a
li1
wą .' oraz na o,?ronę kraJowąlhonwedow, ludności obcoplemiennej może się w razie
III .awHfc na a~mlę polową, przypada ~k?ło zatargu stać dla Serbji nawet okoHczrto.śdą
.iIJ
~
1,400,0?O ?łoy/. .
' . ' .' "
groźną, bo zmusi ją do rozdzielenia sił
.• Co.t~J mo~arst:wowel sll~ przeclwsta- zbrojnych, .do pozostawienia kilku dywizyj
(I). WojmiL.
Bo już po rozpoczęciu pierwszej woj- WiC moz,e Serbja? Pr~ed w?jnąw roku w nowonabytych okręgach.
Nie przebrzmiał jeszcze ów, "Cze'rwo- ny bałkanskieL' gdy nadeszły wieści o· 1913krolestwoserbskle'obe]mowało 18,303
ny śmiech· t który.okrutńą, . niszczącą pie- zwycięstwach armji serbskiej, wiedeńska i kw. kilom. ~ ludnOŚcią 2,950,000 dusz,W
śnią tak niedawno huczał nad Bałka.nami, budapeszteńska prasa, inspirowana przez obu wojnaćh Serbia straciła wzabitycb,
siejąc tam grozę, śmierć i zniszczenie, oficjalną. pblitykę dwujedynejmonarchji. rannych. i zmarłych wSĘptek nieodhczo~ Przegląd wiadomości fele ..
gdy oto znów z tego ogniska zbrodni, rozpoczęła agilację za niezwłocznem wkro- nycb od wojny epidem'ji' okcło 60,000
graficznych.
wieczystych sporów, wojen domo~ych, czeniem wojskaustro-węgierskith na zie- dusz, wyłącznie niemal męiezyznw sile
bratobójczych rozpraw krwawych, idzie na nlie serbskie.·
.
wieku.
.
Odmowa Serbji.
świat nowina tragiczna-:-v:ojnaL
.
J tylko międzynarodowa sytuacja ówUbytek ten jednakżejui zapewne wy. Ustna nota barona Gles~a, zako~um=' . czesna w Europie i żdecydowane stano- równany został, przynajmniej . liczebnie,
W sobotę o godzinie 6 miu'lt 40 w.
kowana .w czwarte~ rząd,ow1 .s~r~skle~u,. wisko pewnych. mocarstw, grożące wielką przez znaczny naturalny przyrost' ludności. została wręczona w austl'jaekiem minister.
krwaweml zgłoskaml UWleczmc SH~ ma na wojną powszechną, powstrzymały Austro~ Pokój bukareszteński przyniósł Serbji,no- jurn spraw zagranicznych wVVicdniu odpo- .
..
!{artach. ?i~torji....
.
Węgry od kroku tego.
we ierytarja Z obszarem 39 ty si ęcy. ki1om' wiedź Serbji na notę Allstrji.
DZIS JUż, zdaje. SH~, mema pdwrotu.
Ale idea wojny z Serbją . głęboko za~ kw. i ludnością ],500,000 dusz, Scisłego
SBI bja .oai·zuciłaśtanowczo. wszystkie
.
K:ości zostały rzucone. I ~ustrja, byza- puściła korzenie w umysły dyplomatów spisu ludności w· Serbji niE" przeprowa= żądania zawal'te w tej nocie.
cl:ow~ć powagę swą). Jak.o mo~arstwa naddunajskich. Dawne marzenia o rozgromie dzono, lecz opierając . się na cyfrach oWIelkIego? . brnąc mus.!. dal~l, . ::hocby ~~-. S erb j i, st oj ą. c e j A u strj iIl. a dr o. statnichprzyjąć można, jako stan ,faktycz- Zerwanie stosunków dyplomat.
sztem najWIększych ofIar l naJstraszn.lej- d z e do ci e p ł Y c h w ó dm o r zaE- ny, że ludnośćSerbji wynosi dziś na o b - W Sel'biiogłoszollO powszecllllą mos~ych doświad~ze~. Jedr:? pozos~ało t~Iko g e j s ki e g~o,ńlarzenia' podsycane przez szarze87,()OO kilom. kw. najwyżej 4;500,cOO biJizat'ję.,,\V ojska kOIlcentr ują 'się w. oko"
wyjśtie-ustąpleme Se!bJl. ~zy uczym to szowinistów, ązukały jeno chwili od1Jowie~ dusz.·Podczas więc gdy przed wojną lrid-li~ach granicy. GIównodowodzącymnrrnją
ona łednak,czy będzIe ~hclała, lub ~zy dniej i sposobności do zrealizowania się 'ność mbnarchji.,austryjacko :"węgierskiej 111lallowallO wiell;iego. :kslęcia... następcę
będzIe mogła zrezygnowac ze wsz)'stk,1.ch w czyn.konkretny..,
była 1.7 razy większa,niż lu dnść S'erbji, trOllU, Aleks:1lldra.
.
aspiracji, jako państwo niezależne, przy' . l oto przyszedł zamach sarajewski. stosunek przedstawia się dziś jeszcze ja~,
Garnizon belgradzki' opuścił. miasto.
szłośćnajbliższa. pokaze: .
...
któr'y~ najbal'dż.lej pokojowo usposobiony lU ko 1:12.'
.
'. ... .'....
łftlO B~Jgradem powiewa lJiala choraO'iew .
Budżet. serbskI p~zed/woJną me do~ Stolicę Serbji przeniesiouo do Kl'ag,;jewa. Zamordowanie ar~yksięcia franciszka sferOin de.:yduj,ącym. we Wiedn~u, wyrwał .
Ferdynanda.i małzonki jego w Serajewie gruntz. pod nogo Wj'korzystah go zwo- SIęgał 120 mll. k., długI wynoslłyprzeszło 'CZl1. Poseł austrJllck; w Belaoradzie GlesI
~wydaJeplon, Zła i beimyślna z~r?dni~ lennicy \vujny S.dziEilki sl~dz~w~~ l1ieZn:l.~i 5?~ mil. kor. Budżette.1l podniósł się. dzi~ upuścił_ to .miasto) przez co ;ostały 'zerwa~
rodzi oto zb:r:odnię nową, okropmejszą l nemu. zresztą SWlutu, d,nvledh, )zzarnach SIaj wskutek nadzwyczajnych wydatkowo ne stosunkI dyplomatyczne.
stokroć straszniejszą W swych skutkaGh, 'ten był dzielem Serbji. Pominio wszystko, 20 do 36 miljonów; lecz także ,długi pań.
•
ńiżtamta. . .
....
'gdvsię przypomni sprawę konsula Pl'ohaz~stwa zbliżyły się do tniljarda' koron,co
Starasua Rosji.. .
·.MyHłbysię jednak tel1; ktoby pomya ki,luhzugrzebskj, pewna. wątpliwośćpozo~ uiJaźać. trzeba za ciężar olbrzymi, w po~
. Rósja,Zil crośr~dnictwem hrubieO'o
sIał, iż ten zaml,lcb;wykonany'w imię.na-:- stać' musi, . co do bezwzględnej pra\\'dy. i ró~naniU z zasobami kraju. Arm.ia serb-o l\lldaBZe\Va,amba~ado:'<\ weWieC!niu,czy_
śeł . wielko~śerbsJrich, jest istotilie powo- słuszności otlkarżeń tych. Może tak bSło sk liczyła przed .wojną na stopie pokoj.o- lllb. u. rządua~strJa.cki~go.etarallia(}ptze_
,~~~J~~.;f}.~' iŚfącejrfadEtiropą, "'tojny a może. Lnie, a może tylko część pnnvdy . w· :31,000 głów, nastopie wojennej :287.000 dłuZBl11e, ~ern:mu. Ul~In1-lftUtnQla Serbji.
~J~i',~iI!~"les
:0: pretelq;tem..
~7jąW sobie oskarżenia ,te. Ale wsźak i. .ą też mnjej więcej siłę zmobiliz?wano nz:!dau;c;trJac~lf:g~Hr~!l!%Q'P,}rillodmów.ł.
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IJIl kolei P6fnoc·Z 1chodftiej
sprzedano
i· przypo- stac się pod ambasadę rosyjską, lecz t~ klasy
już prz 'szło tysiąc biletów.
zabÓjstwo króla Aleksandra ikró- silny kordon policji' ząstąpił mu drogę 1 .
W kusie 3 klasy, w której są sprzeda-

potępiają
minają

krwiożerczoŚć

serbską

lowej Dragi.

Telegraph· potępia politykę
s&dzi, że Austrja nic nie zyska
przez wojnę, utracić zaś moż.e wszy.stko.
.. Morning Post .. ostro występuje przeCiwko
ł{ 14910
Zielona 3.
. ~ Austrji i protestuje przeciwko gwałtowi.
~Times"wyraża żal z powodu niegodnego
Wy.daje. smaczne
..,
I pozywne
.
.
ł.4
ludzi państwowych postępowania dyplomai jarskie obiady I kolacje.
~ cji austrjackiej i uprzedza Austrję, że rachuby na wewn~trzne .trudności Rosji !
~
Anglji są mylne i niebezpreczne. . W Ba~eJ
Austrii trudności wewnętrznych Jest Wl~
eej; U1Z gdziekol wiekindziej. Austrja ry~
..
.
Akuszer i specjalista chorób kobiecych zykuje j:;tnienie swoje:
Lord H:.ldany oswiadczył na onegdaj'
przeprowadził się
posiedzeniu izhy lordów, ze sytuacja
na ul. Zieloną N!:! 5, I piętro telef. 31 :,82 szem
na Blizkim Wschodzie jest groźoiejsza, niż
9-11 rarto i 4-6 po poł, w nied.zielę od 10-12
kiedy kul wiek i nasuwa gabinetom mocarstw
bardzo czarne myśli. Rząd angielski użyje
WSZE'lkil·h wysiłków, aby zlokalizować po~
Wypowiedz.-enie wojny. Zawae- żar, który ogarnąć może z łatwością całą

.Daiły
austrjacką i

t Resuuracja"VEGETA" =
~
tt

...

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

MI Ę SNE ,.

Dr. med. S.1-\ronsoQ

-

szenie konstytucjil! .

Europę.

Cesarz Franciszek Józef podpisał deStanowisko Rosji ..
kret mobilizacji. W Austrji została zawieOnegdaj odhyło się nadzwyczajne poszona konstytucja.
. .
Wypowieclzeni? w~jn~ nastąpIło ~czo siedzenie Rady ministrów, poświęcone :zaraj, o czem rząd wleden~kJ. zawIadomił 0- targowi austriacko-serbskiemu. Jak wiadomo, • Pra wit. Wiestnik· umieścił wiadokólnie mocars~wa europejskIe.
mość urzędową, że Rosja nie może obojęt
nie śledzić zatargu Austrji z Serbią. WczoDemonstracje.
We Wiedniu Berlinie i Budapeszcie raj ogłoszono komunikat urzędowy, zabrapodawania do publicznej wiadomości
odbywały si~ ent~zjastyczne demonstracje niający
wojenne.
.
. wieści; mających jakąkolwiek styczilOŚćZ
Nastl'ój ludności podniecony. UlicamI zarządzeniami wojskowemi.
. Prasa rosyjska iednogłośnie potępia
przeciągały pochody. śpiewając pieś~i paAustrję, żądając udzielenia pomocy Serbji
lrjotyczne. We Wiedniu odbyły .Slę demOllstracje antyrosyjskie
zorganizowane z' stl'l'llV l{nsiL Jell\ uie "H,lecz~ zaleca
spokój i' llmiarkowun(e, oraz [ll'zyczyniellie
przez niemców.
sIę ·do zlokalizowania wojny.

Stanowisko Niemiec.
Niemcy określiły już wyr,iźnie swe
stanowisko wobec woj ny.
Ambal!lador niemiecki w Paryżu zwrócił si~ do miuistra Bienvenu-Martina z o~.
windczeniem: rząd niemiecki solidaryzuje
się w zupełności z notą austrjacką! wyst?sowaną do Serbji' rząd niemieckI będzie
usiłował starcie ~brojnę mi~dzy Austrją i
. Serbj, zlokalizować; rząd niemiecki .w)'azje wmieszania si~ do .zatargu austrJackos.erbskiego które~okol wiek z mocarstw,
. poprze cał& sił, Austrję.
~;

Czarnogórze.

Czarnogórze poczyniło rozl~głe pr~y
gotowania wojenne. KoncentracJ~ WOjsk
nu granicy austl'jackiej od.lJywa. Sl~ nader
energicznie. Czynne WillleSzall1e s~~ Czarnoaórza di zatargu serbsko-austqacklego
żd:je się nie ulegać wątpliwości._

fi Państwa bałkańskie.
Urzędowo komunikują, że Serbja zwrociła się do Bułgarji z zapytaniem, c~y z.a~

chowaó podczas wojny serbsko·austl'jackleJ
neutraloość.
Bnłgarja odpowiedziała
twierdząco.
wyraził Za to. rządtJw i bułgarskiemu

Pasicz

podziękowanie i r.ze:'ł, że Serbja .~o ukoń
czeniu wojny udZIelI :;ta to BułgarJl odszko·
dowani.a•.
Czarnogórze stallE~lo całkowicie po
stronie Serbji, Grecja zaś oświadczyłlI, że
nara~de nie widzi
powodu do mieszania
się w zatarg austro-serbski.

Pismo

odręczne

Ojca

świętego.

Ojciec święty, Pius X, zwrócił się do
cesarza austrjackiego z gorącą pruśbą, aby
oszczędził Serbj~ i nie dopuścił do rozlewu
krwi. Prośbę tę przywio~la z Rzymu do
Wiednia księżna Zyta.

Francja!l
\Ve Fr~we;i zapanowd za"ilI woiow~
nkz}, Na ul.c;eh Parsż,. l ilJuyoh miast
o\lb)'wały sH~demllllBtrtlCje antsuJemleckle.
Przed ambaSadami rosyjską i serbską tłum
wznosił okrzyki na cześć obu państw tych.
Domag.l1llo się wypowiedzenia \'\'ojny NI\~m
com.8tanuwsku dyplom,jcii jest niewJJaśniune. Prasa fni.ncu"ka wskazuj~ wyraźnie na mIędzynarodo we
znaCZ~ll1e
zatargu. Na granicy francusko-uiemieckiej
skoncentrowaną została cala wojenna flota
napowietrzna Francji.

Aresztowanie jenerała Putnika!l
Szef sztabu generalne>go serbskiego,
Plltnik, wracając doSerbji, zost~ł.
w pobliżu Pesztu aresztowany w wagollle
przez władze tiausiJ:jackie: Jenera.ł Putn.i~
na widok detektywow probowaŁ Slę bronIc,
i w tym celu wyciągnął nawet rewolwer z
kieszeni. Został jednak obezwładniony i
uwięziouy w twierdzy. Jenerał Putnik był
n:ljlepszym s'rategikiem serbski·m.
generał

Anglja.
Anglja, jak dótychczlis, nie wypowieofiCjalnie w sprawie zatargu
austrjacko-serbskiego. Zaś prasa londyńska
zapatruje sj~ .na zatarg z dwóch różnych
zasadniczo punktów widzenia.
.. SŁandart·, "Daily Graphic" ..Daiły
Chroni.cle" i .Daily News"c· patl2'ą ··nań z
działasię
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zmusił do odwrotu. Wówczas demonstran- wauebilety '4. klasy, kasjer już nie w sta-

ci udali się pod . pałac kancle."ski _i . pod
pałac Pod Lipami, gdzie ponOWIły Się manifestacje na cześć armji.
.
.,
.Tlumdomagałsię· wypowledzelila meIIwłocznie woJny Rosji.

nia nadążyć ze BprBada~tł bile~ów. Wskutek
tego odbył3Się w WilnIe spe?Jaloa ~8rada.
na którflj uchwalono urzlłd~erlłe spe_~Jalnych
kas dla sprzedaty biletów 4. klasy. Kasy. takie będąnrządzone w 11 Większych staCjach
kolei Półuocno-Z: 1 choduiej,a między iuuemi
w Peter~borgn, Pskowie, Dyneburg,u, NOt
wy{ h-8więciauacb, Wilnie.. i Wal·szawle.c::J
Rynki zagraniczne.
Stan gotówki na • rynka,'h pieniężnych
zagrsnictnych je~t ciągle. p{JmJ~lny, a jeżeli
wypadki a r8l!ze) prz.ewl~ywanla wypadków
nie pozwoliły fi;l obr!lżellle norm dY3kouta
bankowego, to pieniądz na ~ynknch otw.a~
tych był wszędzie dosyó tam, z dążnoscl~
kn zlliżce dyslion1a.
• ,
Jedynie ts lko na r~nku londynskJm
widzimy pewne podwyższeolestopy dyskontowej prywatnej, którego powode~. S4 bezWl}tpienia sprawy wewn~~=:.:~~~ldlowe.
W roku bieżącym tow. międzynurodo.
we"':':-"dla rozwoju wykszta~cenia handlowego" -orguui,.uje kurs/l speCjalne w Barcelonie. Jak wiadomo towarzystwo to zorgauizowana zostało w Zurychu w roku 1901.
Liczy ono obecnie 2,300 członków i jest
subwenojonowane
przez
fZ<\dy trzynaitu

Zaprzeczenie Niemiec..
BERLIN. Prasa niemiec~a. zaprz~"
cza Z inspiraCji rządu, j2koby oswladcze~l\e
posła niemieckiego w P~ryżu, ż~ wOJ.na
pomi~dzy AUiltrją i ~erbJą, zdamem Nl~...
miec musi być zloka111owana, ~.wraca~o SI~
specialnie przeciwko FrancII.
NIemcy
zwróciły si~ do wszystkich lllocar"tw. z .0;'świadczeniem, że uieścierpi, aby Jakle-.
kolwieirmocarstwo wmieszało się do konflfktu;
.
Włochy.

WillDEN.

Włochy

dały

aświadcze-

nie urzędowe że na wypadek wojny austro-serbskiej zaehowajl} si~ wobec Serbii

przyjaźnie.

SAARBRUECKEN.Pracujący tn 1'0botnjcy włoscy otrzymali od r.zą~u s~ego
rozkaz natychmiastowego stawl~ma Sl~ do
swych pułków_ Kilkuset· WYjechało do

Włoch.

O neutralność Anglji.

.Koeln. Ztg." donosi ~ Ki- państw.
Pje:rws~e kursa m;ęd~yoarodowtl od byHenryk prusk'l· ud'
~~e s l ę na
wyraźne życzenie cesarza do An~l~1 w celu ły się w roko 1907 w Lozannie,nas.tępnie
dokładnego omówienia neutralnOscl podczas w roku 1908 w Ma'ollheimie, w roku 19lJ9,
w_Hdwrze w 1910 w Wiedaiu, w 1911 w
wojny flustro-serbskiej.
Londynie, 'w 1912 w-Aotwerpji, _w ] 913 w
Konferencje po_łów.
Peszcie. Wykłady w Barcelollle w r. b.
WlEDEN. Serbski poseł Jovanowicz odbędą· się pomięd~y 27 ·lipca a 15 sierpnia.
nie wyiechał dotychczas z Wiednia, Wczo- Języki wykładowe: hiszpański· i franCUiJ~i.
raj odbył on konferencję z ambaaadorem
lIowe typy wagonowo
Pierwsze strzał,. ('l!)
rosyjskim. Bzebeko. Popóiuocy. wręczono
Miuisterjum komunikacji opracowuje proW nocy dzisiejszej nadeszły wiado- mu listy uwierzetelniające i paszporty. 'Y~- jekt wprowadzenia w ruch nowego typu wa.
mości, jakoby kroki wojenne juz si~roz bec czego musi w ciągu 24 godz~n OllU~c.IĆ gonów ITI i IV klasy, które Lędl} kursowały
p(cz~ły . . Na pograniczu, w okolicach Ze- miasto, gdyż w przeciwnym raZIe IJęazIe na dużvoh Mstansach.
vi wag~oach tych p:t{Jjektowanem jest
munia, miało przyjść do krwa wego starcia, aresztowany.
ZII_odnie ż prawem..
wprowadzenie różnych' udogodnień: ławkI
które pociągn~lo za sobą ofiary. Serbowie
wagonów III klasy mają,. być wyścielaue,
mieli ratowilĆ się nCiE'czką. Jednocześnie
WIEDEN. Ukazało si~ oświadczen~e zaś IV· klasa zbliżona będzie do typu obecsygnalizowano z Berlioa. że od strony Bia- urzędowe,
że Putnika ar~szto.wano zupełDle nej IIl~
łogrodri słychać juz było silną kanonadę prawnie na mocy ObOWlązU)ące~o w ~uarmatnia i karabinową.
.
strji przepisu, że podczas. wOJny, ~azdy
Miejscowe.
Ponieważ wszystkie połączenia telefo- nieprzj'ja~iel, znajdujący SIę w gramcacb
łlowe kolejki dojaZdowe.
niczne i telegraficzne są oddane na użytek
Monarchji
musi
być
are§ztowany.
(a)
Zarząd
łódzkich wązk!ltorowych kowojskowy lub zupełnie przerwane, niemoZamknięcie
Giełd,,,
pO.:i:yczka
l~e~
dojazdowych
zwrócił się ao un~du gużliwe jest sprawdzenie, czy odbywa się· już
wewnętrzna.
bernjalnegopiotrkowskiego z prośbą o przypotyczka, czy, jak powszechnie pr3ypuszWIEDEN. Giełda _została zamknięta jęcie robót. wykonanych przy budowie nowych
czają, mail}' miejsce jakieś zaburzenia· ~re
wolucyjne.
na czas nieo·graniczony. Rząd zamierza Jinji kolejek dojazdowych na. dystansach
Zgierz-Ozorków oraz Ruda-Pabjanicka(WIadomości po"" yższe nmieściliśmy wypuścić 5% 'pożyczkę wewnęt~z~ą •w su- Rogów jak również przedstawił dodatkowe
w trzech dodatkach nadzwyczajnych, wyda- mie 500 millonow koron, 300 mll)onow ko~ proj'ek:y i plany rozszerzenia tychże linij.
ron przezn.aczoue jest dla Austrji, 200 mInych wczoraj i dziś rano):
Z mlłzeum nauki i.ztuki.
- ljonów dla W~gier.
W ostatolch czusach muzeum otrzymało
Krwawe
pogra..
dwa cenne dill'yod
nicżne.
J sz+ychi 2 stare litografjaioraż
RosJ-a działa pokoJ-owo..
d
b .18 od. palla.
WiEDEN.
Z
Zeminia
donoszą,
że
poinżyniera
Cissowskiego
uży,
oIJumer.ow
a
BE~LIN. "Biuro Wolffa donosi z między wojskiem austrjackiem i posterun- obejmujący zbiór sprzętów, ozdóbl i strojów
Petersburga, że po ostatniej konferencji karni serbskierni przyszło do. krwawe~o . Surtów. z ODwodu li'ergańskiego w środkopomiędzy Sazonowem i hr. Schegbenim starcia. Mianowicie posterunkI serbskIe wej Azji.·
.
położenie jest pomyślniejsze. Usposobie- ostrzeliwali kilku holowników austrjackich
ObOk oiezmiel'Die ciekawych przyrządów
nie i stanowisko Rosji wobec Austrji nie z WOjskiem. Wojsko austrjackie odpowia- do palenia opium, do mycia rąk,. Ilsczyń glijest już tak wrogie, jak poprzednio.
. dało, przyczern wywiązała s!ę .długotrwała niaoych. i t. p. widzimy całą kolekcję barwLONDYN. W kołach zbliżonych do strzelanina. K.ilku zabitych I rannych. W nych tkunio w postaci pasa, czapeczek, wodyplomacji wiedeńskiej wyrażają nadzieję, Skubinie władze austrjackie aresztowały 2 reczków i t. d.
Zbiór· inżyniera Cissowże przygotowania wojenne Austrji dadzą parowce serbskie, które nie chciały .za- ski ego wykazuje, jaki pożytek czło wiek inSerbji dość czasu do namysłu. Na skutek trzymać się na wezwanie patrolu austrJac- teligentuy wydobyó potrafi z dalękich podróży
interwencji ambasadora angielskiego W kiego.
nietylko dla siebie, leCll i dla swego społe.
Petersburgu, RosJ' a gotowa J' est działać w
,.
9
czeństwa.
Czy przekroczy
I tgranicę·
. Przecież z Łodzi rok roc1:nie setki p.rzed.
Białogrodzie w duchu pokojowym.
E
T?
ł I' .
W I E D N.
arązą li pog os {I, ze -stawicieh handlu wyjeżdżajll .na Kaukaz,8yBERLIN. Anglja czyniła przez dzień wojska serbskieprzehoczyły· już prz:d. berJę. do Buchary, Turkiestanu,
Persji,
wczorajszy wyjątkowe usiłowania celem wczoraj granicę austryjacką, je>dllakżewla- Mandżurji i t. d. jakiez wi~c piękne zbiory
zlokalizowania wojny. W Petersburgu. od- domość tę należy przyjąć z rezerwą·
etnograficzne mogłóby mieć muzeum w Łobyła sil"" dłuższa konferencJ'a pom. ipdzy
d' d b
.
handlo y byll' łaskawi
..
SerbJ"a jest dość silna. b o Zl,niem
g y pamiętaćl
y panowie .
wc
Sazonowem i hr. Pourtalesem.Wynikiem
konferencji jest, że Rosja skłania się do
BELGRAD. Następca tronu ser Z koł'a kelner6w .fód.zkich.
pokojowaj akcji w Białogrodzie, zastrzega skieO'o ks. Aleksander przybył do Niszu,
Zabawa kelllerów łódzkich, która miała
sobie Jednak, że w żadnym razie nie mo- gdzi~' sk0!l'~entrująsię gł~wne sił:r serb· się odbyć n p. Brauna na Księżym Młynie
że dopuścić dcPpogromu Serbji i do po- skie ~v ilo~:i 12~,OO? ludZI. PodpIsał ou pod naZWl\ "Noc lipcowa" odbędzie si~ dn.
dobnego postępowania wobec niej Austrji, ukaz .~oblltza;yjny 1 wyd~ł ~amfest do. 28-go lipca t. j, we wtorek
godz. 7-ejwiejak w roku 19~9.
ludnosCl w ktol'ym nawołUje Ją do zachoó
Przygotowania francuskie. wan~a s' ~koj1i i nieop,~s~ezan~a domostw, cz r. Komitet 7.f~bawy postarał się o urozmaiPARYŻ. Oficerowie urlopowani otrzy- g~~z al'~Ja serbsl~~ d?scJ?st Silną, aby sta- cenkzabawy różn emi niespodziankami; jako
. to: wyseigi liiechurów, występy artyst1w ~
mali wezwania telegraficzne do natychmia- WIC o\.oor meprzHaclelowl.
stowego powrotu pod sztandary. We w~zy
-11-,- . .
amatorów, poczta fraocuska, confetti i t. !l.
stkich ministerjach, zwłaszcza zaś w urzę~
Powrót do pracy.
dzie wojny, panuje gorączkowa działal
(a) iN stolarni meblowej Abrama Jakuność.
Dziś Natalji M.
•
bowlcza llrzy ul. Pieprzowej pod M.20. p6
Jutro Illocentego i Wiktora.
ośmiodniowym stl'ajku robotnicy przystąpili
Demonstracja w Paryżu.
Imiona słowiańskie dziś, Wsze bora. do pracy. uZjskawszy podwyżkę płacyzarob
Jutro Świętomira
.
.
PARYŻ. 100 młodych ludzi urządzi
kowej o 15%.
Wsehód słońca o g. 4 m 10
ło wczoraj hałaśliwą demonstrację przeciwW fubryce braci Mandeltor1. przy ulicy
..
Zachód
..
,,8.
l
ko Austrji. Zebrali się pod ambasadą auSpacerowej pod :1'&. 10robotnioy przystąpili
strjacką i spalili chorągiew o barwach
do praoy, uzyskawszy pOdwyżkę płacy zaanstrjackich. Poseł austrjacki zażądał od
robkowej 05% oraz czystą wodę do piCIa,
rządu francuskiego satysfakcji i surowego
ponieważ dotychczas 'robotnicy mdleli podukarania winnych.
czas pracy z br,diu wudy.
~liejscowanieOgólne..
zdatua, jest do picia.
Nowe demonstracje w Berlinie.
Pog.foski o dymisji lIIIaUakowa.·
:.lapa.f WOjowniczy .fodźian.
BERLIN. Wczoraj poźnJm wieczODo
"Goł.osa
Moskwy"
dO:lOszą
z
PeWypadki
'ostatuichdni, jak nam j{omurem pono\\"Hy się groźne manifestacje na
tersbul'ga: .. Wobec zajścia Z marynarzami nikują ze sfer ".Grand-Hotelu·wzbudziły niecześC Austrji. a przeciwko Ro-sji.i Roil'bji.
f. au~uski mi ob\tyml przez kozaków,Któreto zwykłą ciekawość śród publiczności łódzkiej.
Tłum, złożony z kilkuset tysięcy ludzi
zajście łagodzió musiano dopiero w wyż. ~szystkiełt interesuje pytanie: "B~dzie -teZY
z.!!romad~ił się najpierw przed ambasadą
szych SfeI'i,ch-miuister spraw wewnętrz- nie bIJdzie'?""-A eo?Oczywiścienie wojna
nych, Makłakow, porzuca jakoby Bwojesta- (bo ta juź jest) leczbenęfisR Giel'ssieńkrzyki
na cześć
au.
st. ryjack.
w. .z. n.monarchj!
o.s. .. C.. . .•.e.n. . t. i....J•.•dynastjiau. a. s.. ty. c. . . . o. nowisko·.
skiee:o w Teatrze Prze',' - wIA z ~ powodU
''c ..
stryjackiej;NILPływ tłumu blftt~l!;c*t elki
'c,
. Fia~a'zęrowie czwai-ł!i .kla.F...... Die~pogGdy lUŹ .. ~wt(.kr'!t!lJ~
(f-;:..c;\t,~yże mUsiano prz-erwaćila cras ~łtfzszy . uch
BERLIN,

looji,

że książę

c

Telegramy dzisiejsze.,~

zajście

Maurycowej:Poznańskiej,

°
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NOWAOAZETA t..ODZKA-

prz~t~rło, horyzont się l'ozjaśnił, więc i nasz
pllpll teatralny ,!ypogodf)ił czoło i rzecze:
--- Przychodźta .us mój benefis we. wto •
rek i dajta me, żebym mioł, ~ebym mMł
>

Wom M.ć..'.
b
A no - . pr~yidzierny' masą wypełnimy
,!"e ':'Iore~ ogród,!Grtlnd . Hot~ln" iodwzaJemUl~y SIę benefl~antowi
.. kapuchą". żeby
poCZCIwy Romek nJe miał powodu
onito.
wać·
.. trząść bebechamy" ,
..
. Z teatru ,,,Urania-.
W sobo~ę U~ległego tygodnia dyrekcja
teatru .UranIa- IwystlIwiła pod reżyserj!\ p.
St.~zoSla!lda" jednoaktową. operetkę, »Mi.
łostln nłanlolkle", Godebsldego.
DOokonale oddllne wykonanie ,ról spo.
czyw.a~o wrękachvp~ Szoslaudowej, KawesKłe; oraz pp. Szoslanda, Antoniewsk:ego
Kochańskiego' i Hroneckiego. .
Pani Kaweaka posiada' wysokl\ szkoł~
dźwięcznego sopranu, który łącznie z' tenorem p. Korhańskiego podobał silil ogólnie.
Na ZakOllozenie
odtań('zou~
"Biały
.
mazur", układu p. Abramowicza. Wył;onawc6w daJ'Zono sutymi oklaskami.
.
I(onfiskata kontraband y.
(a) W dniu wczorajszym agenci policji
tajuejz Łodzi i Warszawy dokonali nagłej
rewizji w budkach i kramikach galanterji, norymberszlJzpny, znajdujl\cych się nad rzeką
Łódką. Wykryto znaczne zapasy I;ontl'ubandy;którt\ skonflBkow!J.DO, oraz, wiele osób
aresztowano.
Za brudy w piekarni.
(a) Gubernator oiotrkówski w trybie
administraoyjnym na zasadzie postanowień o·
bowiązujących skazał za uiehygieniczue i
brudne uttzymywaniepiekarni przy. ul•.Południowej 5, GelIera,na zapłllcenie 25 rb.
grzywny pieniężnej lub 5 dni aresztu policyjnego.
Fałszywi agenci policji tajnej.
(a) Onegdaj v.iecz na ~l. Jul~usza dwu
młodych mężczyzn zatrzymywało przechodniów i z okrzyJl:iem "ręce do góry" . dokonywało rewizji osobistej, podająo si~ za ag,ęn
tów tsjMj policji •.
Jednakże zachowywanie . się .. agentów"
podało w wątpIiwdć ich autentyczność, zawiadomiono najbliższy pOl:lterunek }:olicyjny i
przy pomocy stójkowych' obu młodzieńców
zatrzymano.
Rzeczywiście, okazało się ·w· cyrkule, iż.
SB, to pozostający bez określonych zajęć 18
letni Władysław Nawroclii i17 letni Stefan
Mikołajczyk, .którzy postanowili zabawić si~
w cudzye.hpiórksch.
NiepowołanJcb detektywów osadzono pod kluczem,
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3.

f.

c.

Przywieziono go pociągiem na stację Łódź i budynek .. i w ten sposób zapobiedz nieobliczalnej ży przyjąć z 'jaknajwiększą rezerwą.~ PisSanatorjum.Unitas·; Stan fflnnego w skutkach katastrofie.
mo twierdzi, że PoinC!aJ.'e s:r.otkał się w
'.
grozny.
O godz.' 2-ej po. północy pożar· skutecznie zlof:jtokholmie
zupełnej tajemnicy zcesa..
kalizowano.
.
Podczas przebfegukatastrofy· padał wciąż ł'zem niemieckim Wilhelmem T omówił' z
Zamiejsco1Nre. '
deszcz ulewny, pomagając' w części do ugaszenia nim dokładnie ws~ystkie sprawy biealłC!ę.
. Choroba pyska i racic.
grożnego potaru.
Pobyt. Poincarego żagranic,'l musi byc
,
. (c) Cllorobapyska i racic ulillzuła się
skrócony. Wraca do Parsża 'już· w najsródbydła roglltego w os. Purz~czewie. W
bliZszych dniach.
.
celą stłumienia zaruzy, zarządzono rozff'głe
Środki zaradcze.
.
.
.
.Kradzież pieni~dzJ:.
(c) Nocy wczorajszej niewilldomi zło
czyńcy ,dostali się przez otwarte okno do
Akcją w Baku.
Nie ma,.
mie~zkauia p. A.; Wróblew~kiej przy ul. ZieBAKU.
Wice
minister
spraw
wewnę
Nie było i
komody
loneJ nr. l w Zgierzu i skradli
trznych. Dinnkowskij, wydał ogłosIlenie, za127 r~
.
Nie będzie
praszające rohotników do powrotu do pracy,
Samobójstwo •.
bez obawj ze strony strajkujl\cyeh, których
tak radykalnego środka
.
(o) W sobotę o god~. 8 wieczorem w
nprzedzono, że w razie użycia przemocy w
Jednem z warszawskich hoteli, wystrzałem z
jakim jest.
stosunku do chcących pracować, będl\ podlerewol.W~IU ~d~brał Mbie życi p,pracuhoy w
gać nlljsurowszym karom. 'Gradonaczatnik
łódzkIe) POliCJI, Włodzimier:il Żezer, lat 20.
zaprosił strajkujących robotników na zebranie
Przyczyna samobójstwą.-zawÓd miło;,oy. ~
.
w .czterech punktach okręgu przemysłowego
Pożar wsi.
.
D.lIi1i 23 lipoa we w'ii Mostkowie gub. na układy. Zebrallię odbyło się w Sabuń·
powstał pota r czach, gdzie zgromadziło ijję blisko 5,000 rokleleoklej pow. Jędrzejow.
p~zeciwko
;.
ktory strawił około 101) domów.
' botników. W pozostałych punktach robotuicy
niepl'zybyli
na
zebrania.
. Ogień wybuchł. w jednym z domów,
p;dzle podpalono w pIecu słomą dla pieczenia
W Albanji.
<lhleba.
.
Gdy gO!lpodyni na chwilę oddaltła się
DURAZZO. Wyjaśniło się, ze w strze.
z rlomu, eaH chat'l stab iu~ w płomieniacb Janinie w dniu 24 b. m. uczestniczyło 200
a od nie i pozajmowały się i flf\siedni~ powstańców. Ocbotnicy austrjaccyi rumuń
włosów
d o m y . s e y dali około 50 tys. strzałów. Ks. Wied
Pożar powstało godz. 10 rano, kiedy postanowił znów udać się do Vallony.
Żądać we wszystkich aptekach.
połowa .ludności była w polu, li druga ua
Mówka arcyksi~cili w Galicji.
składach aptecznych, perfum eJarmarku.'
•
WIEDEN. Dzienniki tut'~jsze donoszą:
rjach i fi fryzjerów.
W płomieniach l'lginęlo kilka koni,' wie- 'Przed kilku dnhm;; w ~środę, arcyksiążę LeW Kaliszu, w składzie aptecznym
le trzody, drobiu, a mówią też o spaJeniu opold Salwat'Jr, którv bawił w Szczerzcu w
W·ego Pawłowskiego. '
'.
się kiliwrga małyoh dzieci.
Galicji Wsch, dniej, - ()dwiedził uroczyście z' ~.
'.
'.
Najwięcej pomocy w niesieniU' ratunku· 20 oficerami swego sztabu kolonję niemiec- ~~~.~ X1~
Utnl~szczono W

w

z

"Jiigor"

tuuieiowi

i wypadaniu

If.i

:~:.~'~i
;~ez~:~~~~ni:. Kij, za CO tez nai eiy fo~i?t~~fe~~<~~~::0'1~:m
kitó~~rO~~w~ÓdZ~:ł~ nnfIUbnl·~.
I1rl~l~taW·I["ł·.·e··. 'la
Odwiedziny u Bogdana hr. Ronikera.
!' Wiem, że rOlmaite ludy tli. żyją i rozwija-o
U~

r a

Ją się. Wy, moi panOWIe, jesteście tu już
130 lat, praoowaliście tutaj ijesŁeśde nosiŁódź,
cidami kultury niemieckiej na Wsćhodzie.
Cieszy mnie,' gdy widzę co zrobiliŚcie l cie- ~~r~za.wski ~ddział Szwajcarskiej fabryki
Hr. R. bierze zywy udział w reguJa. szę się, ze się mogłem o tem przeko. ,.. zWlgow ~so owych (wind) Schindlera i <)0.
oji swych spraw majątkowych, zwłaszcza w nać".
' w Lueerme. Tylko ustpsunkowtllli
sfek~estjj, dotyczącej ŁUllzczewa, który, jak
rach ~ud{).włanych, Z pierwBzorzędnemi.reWiadomo, hr. Ronikier parceluje.
W UI!;!ter;a:e..
ferenc}ar~ll reflektanci, raczą nadsyłaćoferStan zdrowia hr. Honikiem j!3St niepoLONDYN. Pomiędży wojskami rzą.do. ty na ImIę zarządzającego warsz. oddziałem
myśl Ii y.
werni i unon iatami przyszło wczoraj pod [nżyn. A. Tarnowera, Warszawa Orła' 5
Pracę, dotyctącą swej sprawy, hr. R. Hawth' w pobliżu Dublina do krwawego stt\r' 420'.2 •
już ukończył i obecnie oczeknje on rozpra- cia. Spi~kow('y naładowali na samÓ'Chody
wy w senu\:ie.
przywieziollą, potajemnie na okrętadl
amu- ~
nicję.Wojsko dowiedziato się o tem i poS·
'WYBUCH
stanowiło ładow nill przeszkodz;ić; Sp skowcy
można mieć po zastosowaniu no. stawili zacięty opór.
.
.
.. wego kremu
8
•
ł
Wietu zost·!ło zabitych i rannych. Lud- ~
leJ~
ność zajęła wobeu wojska gro~lią :;>podstawę. \i;ł "JXra,~or"
.Wypadki.
•
Kradzieże.
Wrzenie w Czechach.
przeciw piegom,
opaleniźnie.
g'" f". (o) Zamieszkały przy . Ulicy Zawadzkiej nr.
.Wczoraj o godz.. 10 m. 10 wieczorem niezwywągrom, i liszajom
14, właściciel magazynu gotowych damskich ubrań, klej SIły wybuch wstrząsnął murami całej WarszaWIEDE~. .N~ue freie PI'es~e", mó·
. pryszczom,
Krem ten w krótkim czasie doHerszel-Abram Szumieraj, zameldował w policji że wy. W ,chwilę p'Jtem. lotem błyskawicy, rozeszła wiąc ó niedawn'ychzajściach na tle n'lTodoprowadza płeć do śnieżnej biało
będący u niego w charakterze ucznia, niejaki Pin- SH~ wieśc, że w Cytadeli wyleciały w powietrze Wf'm w MOl'a wSRiej O"tr wip, stara się wyści. Cena Nr. 1-50 kop~. Nr.. 2,
kus Bratszejn, podczasnieobecnoścf Sz. skradł 60 składy, materjałów wobuchowych..
k
'
.
(mocniejszy)-75 kop.
W stronIe dworca kowelskiego zajaśniała koazac, że narodowe uczuCIa czeskie przyble·
sztuk futrzanych skórek wartości 560 rb., fokowy
kołnierz i mufkę wartości 50 rb. damski karakuło- losalna łuna.i rozległ się szereg detonacji.
. raj!} w ostatnich czasach coraz niebe~piecz.
Nowość! Specjalny krem . NAwy iakiet wartości 5fO rb., 5 złotych pierścionków
niejszy charaKter. Zajścia niedawna są do(
MOR~. Nr: 4 na porę wios~nną,
wartości 40 rb, fokowy damski żakiet, wartości·
Pożar od pioruna.
wodem rosnącej nienawiści '!zechów pr7.ezapobIegający opaleniu się. Ce200 :rb., to wszystko· zastawił
w
miejscowych
lomb.
ył
bezpośre.
dnim
sprawcą
katastrofy.
Po
go·d
....
9-e]'
'
.
.
b
d
kt
.
.
.,
t'
.
.
..
clw.lllemcom, ę :lc a' aml przemocy J mena Nr. 4-1 rb. Żądać we wszystza 67 rubI l zos aWlwszy w swojem mle- m. 20, prz.eci"O'ała burza nad Warszawą. Nagle ude- . ,
.
bar dacb
kich większych aptekach, składach
. kWIOty 1ombar d owe sam zbieg.ł
- Jeden z baraków stojący w grupie bezp' lecznpJ !!:roźby.
szkamu
rzyl piorun w
~
aotecznych i penumerjach.
Za zbiegiem t:ozesłano listy gończe.
dwóch innych pomiędzy cytadeIąa dworcem kolei
Do Morawskiej Ostrawy wyshno kilka '.
(o) Onegdaj pr4ed domem nr. 92, przy ul. nadwiślańskie!. Baraki te zawierały materjały wy- oddziałów kawalerji i piechoty.
.
eta
~ . '-'\f"":~~'1\mi!
Zgierskiej, przystanął z wozem w celu sprzedaży buchowe i naboje artyleryjskie.
Franciszek Kadyński zgubił kart~
drobiu włoścjanin Mateusz StadnicId. W chwili
Pożar ogarnął barak i szerzył się z niezwykłą
fi
od pa,zportu wydan!k z fabryki
gdy był zajęty sprzedażą, dó wozu podbiegło 2-ch gwałtownością w stronę dwóch pozostałych.
~os
WI I.
Flndejsena.
.
2908-1
rabusiów i skradłszy 8 kaczek zaczęli uciekać. S.
W. ezwanonatychmiast wszystkie. oddziały
w porę zauważył kradzież i puściwszy się w po- straty ogniowych, które galopem nadjechały po uZaburzenia w Biało~rodzie.
goń, złodziei dogonili przy pomocy stójkowego a- pływIe 20 minut.
WIE DEN. Donos~ą tu, .że w Biało
resztowai, są to Wincenty Matuzalski i Antoni WojRątunek.
grodzi"wybuchły
zabnrzenia. Rokoszanie
cieszek. Amatorów kaczek osądzono w areszcie.
Pierwszy przybył na miejsce nalewkowski od- Z mieszkania p. Romualda Gierasieńskie dział straży i przystąpił niezwłocznie do gaszenia paląmiasŁo. Ludność w panicznym strachu
go, zamieszkałego przy ul. Zielonej nr. 12. skradzio- płomieni, starając się nie dopuścić ognia doskładów ueieka do Niszu.
no rzeczy na sumę 80 rb.
Anglja neutralna.
amunicji. Pracowano z poświęceniem, starając się
Usiłowanie samobójstwa.
choć w części zapobiedz katastrofie.
LONDYN. Rząd angielski dał do
W chwili jednak, kiedy zdawało . się, te .cel
Zamieszkały w domu nr. 9 przy ul.. Zielonej,
zrozumielli~, Że nie poczuwa się do żad
robotnik Emil I(ionkowski usiłował otruć się karbo- wkrótce będzie OSiągnięty. rozległ się ogłuszający
udało. ;si.ę na. polll; kosmetyki spo~
nych: zobowiązań względem dwuprzymierza
lem. Pierwszej pomocy udzielił mu lekarz pogorz~dzlc srodek, ktory szybko i raWybuch!
(Francji i Rosji).
.
towia.
dykalnie usuwa każdy niemal odcisk
. Wyleciały w powietrze skrzynie, napełnione
Dentysta Aron 'f'riedman, zam. przy ul.
Belgja się przygotowuje.
Piotrkowskiej nr. 307 wyskoczył z okna 1 pIętra W. szrapnelami, grana~ami i t. p. Prawie bezpośredniO
celu samobójczym. Desperat odniósł rany czoła i po pierwszym rozległy się inne od pękających wo4 BERLIN.
Belgja obsadziła wszystkie
dostał silnego krwotoku płucnego. Pozostawiono gnlu naboi. Detonacja była tak potężna, że niety1kó' w obrębie Cytadeli i na dworcu kow,eIskim, ale ważniejsze punkty strategiczne i zamierza
z powodu bólu swego.-Niezwykł:y
go w stanie groinym w mieszkaniu własnem.
także we wszys*ich prawie domach wzdłut ulicy ogłosić mobilizację.
ten amerykański środek; rozpoBójki.
wszechniony w handlu pod prawnie
Zakroczymskiej; wyleciały wszystkie szyby w oBERLIN. Belgja ogłosiła dziś mobiR.obotnik Stanisław Gibek został' pobity tę knach.
.
chronionlł nazw~ nCorricideH,-tQ
lizacjępowszechną·
pem narzędziem w podwórzu domu nr. 19 przy ul,
Ofiary.
Zielonej. Po szwankowanego opatrzyło pogotowie.
Demonstracja antiausł..yjacka w
P~tersburgu.
Bezpośrednio
po
wybuchu rozległy się jęki i
_ Przy ulicy l{ozwadowskiej nr. 15 wynikła bójka, podczas której odnieśli powatne poranie- krzyki rannych strażaków, którzy nie przypuszczając, .
PETERSBURG. Przed lokalem "Pev.ia nożem: Stanisław Szymczak i Piotr Pawlak,ro- że wybuch nastąpi tak szybko, z poświęcen\em pra- tersburger Zt." odbyła się wczoraj burzliodcisków i każdy kto tylko się przecowali
nad
opanowaniem
rozszalałego tywiółu.
kona o wybornej skuteczności tegoź,
botnicy.
Kiedy
.
opadły
kłęby
dymu,
rzucono
się
na
wa
demonstracja
antiaustryjacka.
Zgro:.Pogryziony ,rzez psy.
.
bądzie zdumiony i
Na ziemi leżało 4 strażaków. ciężko ran- madziły się wielkie tłumy, wznosząc okrzy.
Na przeChodzącego przez ui.Długą Jana li- ratunek.
nych odłamkami granatów, przeważnie w nogi. We- ki na cześć Serbji i Rosji.
pińskiego, słutącego, nap~dłypsy, które poszarpały zwano natychmiast PogotOWie,
mu nogi rozrywając rutene.
Jeden z oficerów. wygłosił mowę wo·
Oprócz tego podobno są ranni żołnierze, któW stanie grotnyl11 odwieziono 'go do szpita- rych umieszczone w lazarecie Cytadeli.
jowniczą, wzywając do wojny z· Austrją.
la czer. krzyża.
Kiebezpieczeństwc nowego wybuchu.
Białogród.
.
.ajeChany przez tramwaj.·.
Żądać we wszystkich aptekach, skła~
dach aptecznych i perfumerjach.Alfred Czołczyński, robotnik. przechodząc ul.
Po wybuchu akcję ratowniczą .musiano przerWIEDEN. Z Zemunia donoszą, że
Aleksandrowską. wpadł pod tramwaj, 'przyczem od~ wać kompletnie, gdyż rozpoczął sili szereg nowych Białogród wygląda. jak wymarły. Wszy sCena 50 kop..
niósł złamanie obu nóg.
.
~~ChóW. Wybuchały kolejno skrzynku· z nabo- . cy zamoiniejsi mieszkaricy, jak również
Repreze'ntacja na całl} Rosję:
Odwieziono go do szp. Poznańskich:
. .-Groziło jednak do ostatniej chwili straszliwe wszyscy poddani niemieccy i aUlltryjaccy
Pod kołami pociągu.
Łódź,
niebe~pleczeństwo
wybuchu składu pyroksyliny, któ- w panicznym popłochu opuszczają miasto. '
Na przystanku kolei Łódzk~e!w Andrzejowie
ry
znajdował
się
w
murowanym
budynkn,
w
nieSensacyjna
wiadomość.
Widzewska
.
86.
Telefon
16 •.2(}.
Walenty Pawlikowski pucer wagonow lat 36, wskaod płonącej szopy.
..
kując "do pociągu będącego już w ruchu, up~dł p~d wielkiejNaodległości
Pozwolenie wydane przez ministerjum. finansów
szczęście, po uspokojeniu się wybuchów,
LONDYN. "Morning . Post" podaje
koła wagonów j odniósł złamanie obydwoch nog
28 listopada 1904 r. za Nr. 48.
.
.strażakom udało się zupełnie izolować ów groźny sensacyiną wiadomość, którą jednak naleoraz ciętką ranę QłowY·

,

Pam. adw. przys. Jerzy Berlulld, zastępując nieobecnego w WarsllawieobrońCfJ
~;;nl~o.nikiera. odwiedził skazańca w wią-
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.Pierwsze występy polskiej operetki
MIŁOSTKI UŁAŃSKIE"
pod kier. St; Szol'laud'a dane b~dzie"
'..
'.'
. .

operetka w l akcie Godebskiego; Udział przyjllluj~ pp. M. Szosland, l, Ka.
pp. Szosla.nd; Wzorczykowski, Kochański i Bl~OIi.ecki .

wesła, M. Kłosowaka,

Na
zakońozeliie:,·,::E31.A.Z
.....yJ.v.[A.2iU"El."
ulrladu
W•
Abramow·.cza·
baletuW~sz~
'.
.. .
.
.
..
.
, artysty
RZ!kdowych
Teatrow•.

W kinematografie "Zemsta rYtwala" ~j:;1~!aD.t:a::!CU':ki~har;:tÓ!· i. wiele innych obrazów..
!
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Armja francuska·,
.-:. Sztab genel'alllj' pruski wydaje czasopIsmo kwartaluE', w którem ogłasza informacje, tyczące się sił zbrojnych lądo.
wych wszystkich państw europejskich i
pozaeuropejskich. Te informacje są abtlolutnie pewne i niezawodne.
.
Według ostatnich informacji sztabu
generalnego pruskiego armja francuska nie~miernie wzrosła pod względem liczebnym
l spotęgowała swotepo.gotowie wojenne
W każdym .azie atoli siła liczebna arm}i
francuskiej i pogotowie nie są znowu tak
wielkie, jak świat sobie zazwyczaj przede·

stawia.
Według informl1cji kwartalnika sztabu generalneg,,) pruskiego· wojsl;a francuskie na jesieni 1913 roku otrzymały kanty.
gent rekrutów. który wynosi około 200 tysięcy ludzi więcej, aniżeli kontygent z
1912 roku. Do tej liczt.y trzeba jeszcze
wliczyć znaczny zastęp ochotników i pod~
ofirerów, służących diużeitak, iź stopa
pokojowa wzrosła o 235.000 ludzi w porówminiu z rokiem 1912. Na rok 1914
przecięciowo podczas pokoju przypada. 720
tysięcy żołnierza frontowego z bronią w
ręku i 45,000 żołnierza bez broni, używa
neg;o d? służby . poza frontowej. Do tego
dohczyc trzeba Jeszcze żołnierzy legji eu·
dzoziemskic~ i WOjsk krajowych, służących
w Afryce połnocnej. Tnkż'e i WOjska, zło
żO~~~~~L~~~_~ów, pozostają w służbie

tÓDZKA--:-~7

Nr. 168

lipca )9l4 r.

d:yunej przez pewną,. 'z góry .ozuaczonątowych odliczymy, wiwkim razie Niemcy
liczbę h:t; potem żaś prz.echGdzą do re- posiadają przewagę lIczebną 65 tysię(~yżo~
zerwiątów •. Skutkiem tego można te :W(,j- nierza. Ale,tę przewagę na wypad"k wOJska z roku na. rok .... powiększać. Nadto ny Francja wy I'Ó WllUj e . dzięki przywiezieFl'anc.: U 'li biorą do służby wOjskoviej Mu- niu do Europy wojsk arabskie ' .. Dla terzynów senegalskich. Posyłają ich oui :1' go też ,,,ogóle można .powiedzieć,· że oba
Afrvłd za.chodniei do ~Iaróklm, a także i państwa maią podczas poko;uarmję /'ów~
do AJgeru. Ta liczba wojsk senegdskich' nie silne. Francja atoli posiada tę wielką
również rośnie, ponieważ rezerwiści po· przewagę nad Niemcami, że wszystkie s,:oIllllnżają się z rokj:! na rok . . W ostatnich je siły moźe zjednoczyć na jednej _granicy
('zasach zaczęto tworzyć wojsko rekruto- podczas gdy Niemcy muszą bronić graniwaue z Marokańczyków.cę od zachodu i od wschodu.. Dla tego
Liczbę OgÓllią wojsk, złożoną z le- też w przyszłej wojnie It'r~ncja będzie g~.
gii cudzoziemskich i oddziałów krajowych rowała nad Niemcami codo liczby wojsk
w Afryce północneJ, można na rok 1914 na froncie bojowym.
obliczyć na 85,000 ludzi. Jest tam 9,000
Niemcy atoli mają tę korzyść, źez
legjonistów, 44,000 Arabów, 18,000 Muro- każdym rokiem armja niemiecka się pokańezyków i 14,000 Murzynów senegal- większa, gdyż przyrost wielki ludności nieskich. Ogól'na sila armji francuskiej na mleckiej pozwala Niemcom z roku na rok
stopie pokOjowej wyuosi przecięci owo 850 powiększać znacznie rezerwy.
tysięcy ludzi bez oficerów i iandarmów.
Francja użyła podwyżki rekruta .na
Z tego 765,000 ludzi (razem z 4,000 żoł- podniesienie siły lil!zebnej kompanji pienierza bez broni) stoi w Europie.
ch ot Y i kawalel'ji. Kompanja piechoty franArmja niemiecka nH. stopie pokojo- cuskiej liczy na wyż:;\zej stopie 200 żołnie
wej po przeprowadzeniu osta tniei uiltawy rzy, na niższej stopie pokojowej 140 żoł
wojskowej ·liczy przecięciowQ 769,262 ludzi niel'zy. Ale w praktyce kompaoje piecho~
(bez oficerów sanitarnych i bez żołnierzy ty francuskiej od l stycznia 1914 roku
bez broni) Do tego trzeba doliczyć jesz- mają po 216 żołnierzy względnie po 164.
cze 15,000 ochotników jednorocznycłi. .
Do tej liczby są jr..ż wliczeni żołnierze,
Z tego wynika, że siła liczebna wojsk obsługujący działa maszynowe.
niemieckich i wojsk francuskich jest niePułk kawalerji mą we Francji 740
maI -równą, jeżeli w woisku francuskiem żołnierzy, i 832 koni. Do tego prżybywa
uwzględnimy tylko wojska białe, :ale l'Ó- 90 żołnierzy' pełniących słuibę- bez broni.
wnocześnie będziemy rachowali żołnierzy
Nar;tępstwern trzechletniej sluż:bywojpozafrontliwj'ch, pełniących służbę bez skowej będzie prze"aga liczebna żułnierzy
broni.
wojHk wykształconych w półro('zn zimoJeżeli zaś i
żołnierzy pozafron- wem.
Pulki piechoty razem 7. ofi~el'ami

hę'dą w zimie _'posiadały 1,~O· żołnierzy,
służących już: dwa albo tr~y lata.
Wojska graniczne francuskie są tak
silne, be po ogłoszeniu wOjDY. nie będą·

potrzebowały się

mobilizować, gdyż

nie-

wielka ilość żołnierzy i koni, których bm-.
k,Jje.do pełne liczby woJennej, wezmą z
legjonów . nadgranicznych •.
Taka organizacja pozwala . na .1'OZpOczęcienatychmiast kroków wojennych po
\'\"ypJwiedzeuiu wojny, a nawet i bez wy.
powiedzenia wojny.

:~...

HEMOROIDY ....:

nawet naj uporczywsze u męże:
czyzn i ..kobiet usuwa radykaluie •
w przeciągu 10 dni najpewniej,zy :
środek maść .,Hemore .. u prof• •
Guc~ard, Paris Poz. R. Lekar- ska za Ml 3763. Cena słoika 2 rb. :
Do nabycia we wszys*ich. ap:- •
tekach. i aptecz.składach. Głów- •
na. sprzedaż B. ELBAUM.
:
tIII
Łódź, Jerozolimska 9.
•
•
.
..
.
. 2922-3
•
:
•
:
•
•
:
•
•

....

I

.,
....................
,.
.

'Stefan Konopka zgubił paszport, wydany z gminy Radogoszcz.
.
2906-3

z magiZgubiono paszport, wydany
na
Elizy
Beyer.
2905-3
· ntoniem~1. Dziedziczo.k: skradziono
A
~tl'atu

.

łódzkiego

imię

paszport, wydany z gm. Utrata,
pow. :l'..askiego, gub. Piotrkow.kiej.
2907-3'

----~~~~~~~~~~~~~~=-~~~.

Lemoniady Owocowe

Pierwsza lecznica lekarzy specjalistów
.
__

przychodzących

dla

Lemoni~ada

chorych

Piotrkowska 45 (róg Zielonej).

45.

Najzdrowszym napojem jest dobra

z u!turalnych 8ok.&w na wodzie

Telef. 30-IS.

~ro też proszę żądać ;Vszędzie

__

Wewnętrzne i nerwowe Dr. l. SZWARCwASSER od 10 - 11 i 4V2 - 5 1/ 2 codziennie.
.
.
.
. w niedziele od 10 - 11.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
1 1/ 2 - 21/1. a Poniedziałki, środy, soboty od 8:1/ 2 - 9 1/ 2 wieczór.
""
"
Dr. H.8ZUlVlACHER. W niedzielę od 2- 3 pop., wtorek, czwartek, piątek od 8 1/ 2 do 9 1/ 2 wieczór, w poniedziałek, 'środę, sobotę od 1 1/ 2 do 21/ 2 po poł.
Cha roby dzieci miejsce porad'dla matek szczepienie ospy Dr. I. L1PSZYC codziennie od 1-2 pp.
Cho roby c hirurgiczne Dr. lVI. KANTOR od2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
Choroby kc hieceDr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Cho roby (] czu Dr. B. DON CHIN Codziennie od 9 - 10 rano.
Choroby nosa uszu i gardła Dr C BLUM P~niedziałek, wt~:>re~, środa, czwartek od 1-:-2. pp.
,
• •
PIątek, sobota, Uledzlela od 9 - 10 rano.
-,htsfizy krwi, wydzielin, moczu.

Bad anie mamek.

I{•

cnoróbwenerycznYCb, skórnych i dróg moczoiJJ~cll
n-r.S. :H:.:.A-N""TO:-a..

.

Telefon
f'r,etwletJBnie l. fotografowanie Wnętrzności ciała promieniami Roentg"na'
~~l S:;stłoleczDlc~y (cho.r~by skóry i włosów) i elektroterapeutycz~y'
Ćr~CY'ii). Lecz~n!e &::,phIllSU t;rep. GOG i 914; badanie krwi, badanie
o zmy przYJęCIa:

2 rano

I

5-9 po pOłudnia.

J~hNleKI

Dro

ul. .ANDRZEJA N2 7

9-12 i 5-'-8, w niedziele i świe~a 9-4 .
.
Telefon Nr. 170
. 410 l

Dr. W.DUTI(IEWIGZ
przeprowadził

. się na

Ch?NlIby skórne, weneryczne i
drog ~oczowych. Instytut Rontgeno=lec:z:niczy.

ZACHODNIA Ng 68 (przy Zielonej).

Godziny przyjęc: od 8 i pół-H i pół i
od 6-8 wiecz. Panie od 5-6 po pot.
W niedziele ~ święta od 9 -"~12
Telefon 35-16.
285.1

ul. Nawrot 1, róg Piotrkowskiej.
Choroby: skó'rne, weneryczlloe

i moczopłciowe.
Pl' z :rjnmje od 9-12 r. i od 5-8 W'
Panie od 4-5 po pot.
~O
.

-

Br.l1lniffkina

przep~owadził

na ul.

Srednią

się

N2 3.,

~pecjalista chorób wenerycznych"
Ekornych z kosmetyką lekarską (twa.rz;
włosy etc.). .
Przyjmuje od 9-11 i pót i od 4, i pólt
do 9 wiecz.

P.

Ch.~roby

kliniki

Magistra N. SGHATZA
ul. Piotrkowska Ng 37_

Południowa
~l'elefon ]i 13-59_

cena flaszki 8 kop.

KaU{jolloWany Komi!owo-Rekomenda[yjny· Kantor

F. PACHOLCZYKA, ul. Lipowa 36,

U

I

GABINET- DENTYSTYCZNY

Leczenie plómbowanie i usuwanie
zębów bez bólu. Przy gabinecie specjalne laboratorjum techniczne techni·
ka dentystycznego M. Obodowskieg.o

Lekarz Dellitysta
Krótka. 5 tel. 26-50
~Choro by skóry weneryczne i płciowe.
Przyjmuje od 10-1 i od 6-S.Panie od
4-6. W niedziele i świ~ta od 8---'1, . b. asystentka lek-dent. Haberfelda
j)lu pań oddzielna 'poczeltalnia. 2266

Mikołajewska

Br. Jmbłenben

III

orę

50, róg Nawrot.

przyjmuje codziennie od 10-1 i od e.8
wiecz. W niedzielę i święta od· l·IQ
2575-100

Dentysta

I. Karmazyn
Południowa

Nr.' 2'

przyj!:j~9~j~3-7.· 2936

rowerach. s

pojedzie Pan najlepiej·. na naszych .

Dwuletnia,gwarancJa. Skła~owe cz~ści do rowerów.~na.itrwalsze pneumatyid,cb
~
znane z dobrocl, po Wyjątkowo. tanich cenach poleca
.

- W-Ydawe:;s.';.j"an -Grodek..

Aleksan·de· r

~

,

Vl, f-.fn.pvni. ,Ju"nq, AT"ńiłlJ-o

~

LEOPOLD 'PLADECK~~::~~/43
Dr~

...•.

RomanSobański

ocznych~
były ordynator kliniki ocznej
mosll;iewskiego uniwersytetuPrzyjmuje odS"":'JO i od 5 -7. Prze
jazd 14.
.
1459

. Specjalista chorób

Dr. [.GUNDLACH

lit
\I

..

_.

OGłOSIEłłlA

~

Aleksander

DROBnE: II'I

BaMcki,. adwokat przy-

sięgł'y,pr.zeprowadżił' si~ na 'ulic!,!
Dzielną p~d JIil.25; . ..2884 - 10-1

dó óddani3i. WlaFilja piekal'ska zaraz
Zarzewska 55 w piedomość:Nowo

karni.··

... 2904-3-1

Telefon 33-3<1..
.
-Pn:yjmuje od 5-6 po pol:.2560~100

potrzebny
2903-1
otrzeb~ kasjerka,
wł'adaj~ca nieP miecklm.-Zgłaszaćsię: apteka Kraffta
Piotrkowska lać!.
·2901-3.-'-1

Dr.me.
d BołeS.06l
ł .K
.OU.

klep .. spożywczy do' ,sprzedania
S
. jestduzy dom i szkoła.' Ulica
Ceglana Ml 10. Bducki :rynek.
..
. .
.
·2900-1;

wewnętrzne.
Zachodnia 57ró'g CegielniJluej

Chor.oby dzieeii

łS

_WT,d;I7A"q:O'Q~n ~ 1l~~

.

.

18.
'.
Chorobywewnętrzrie I nerwowe.
Dr M d
Choroby uszu, nosa) gara-ła
ul; ZawadzkaN2 .6, teLB~76·
:Specjalisia chorób: żo""ądka,łde
...•
e.
i chirur·giczne.
asystent petersburskiego szpitaiw..szek i przemianymałerji {euMargo·IT ·
Pioirkowska 56.
Telefon 32-62.
miejskiego. specjalistach.orób wene.ł.rowa,podągra, oty1:ości i, t. d. Nie. .
....
Godziny przyjęć: od 9~1l rano iod
rycznych,. skól"llych i niemocypłcio-·2.~ędne.<l.Ia4jagn.ozyanalizychemiczue.
Zielona 6. Tel. 6-13. . 4-:-7 po poŁudniu. W'niedziel"d.o 11
wej,
•...
1688-150'
ibid;:tElIjologiczne wydzielin i krwi'
..
Przy leczeniu syfilisu zastosowanie preparatul
W .laboratorj-ąm . własnem.
.
Choroby żąłądka i kiszek rano i od 2......4 po poł.
914
ERLlCH-łlATA 606·914. Leczenie za pomocą,
·PrzYJ'Dl· ~je od 11 ··1 i od 5
7 i ·pół ·Pr.zy-J·ln'(l
....t~,:t,o. . ~.•>-.~r11:.:.·
.
....
:
.
_-:j od. 4..- ·.'7
'.
. . . . , . . . , ..
'.
elektrYczności: GodZiny przyj~ć od 8-2 i 9d·6-.-9..··
~. .
- . . . . , . -:- . .. . ..
- ., . . ~.~.
. tS\lS\~IB\.I8\.J8lsi.B\~~.s.~Dla pań od 4-5 oddzielna poczekalnia
.
1/opohid:niu:: .... .
_.., . ' .1931. .• P9 pOl:udnfu.
f
.
1952 21 •. ~~\;;:;;;/,\iOiił~""~~trO:IlI,!,Y

b.'

górę

p d

I

J. HABE.RFELD

mieszka obecnie ul. Andrżeja Mg 2,
.. óg PiotrkOWSkiej, I-sze pi!,!tc()
Przyjmuje jak. dawniej.
TeJefon 17-3L
1951 -=-22

2;J83·

Dr. med.
J. UWAR[WAUER
Piotrkowską

II

..... ekarz.Dentysta

Rai2ofOdzka
. .Dbodowska.
Piotrkowska 31

berlińskiej:

~

lich-Rata ,,606"-914 (wśródźylnie).
Leczenie elektrycznością, elektroliz~
(n~uwanie szpecących włosów) ch.órób włosów i skóry przy pomocy
sztucznego słońca wysokogórskiego
(qllarzlaml,e) o świetlenie kana.łu (uretroslFopia). . Przyjmuje od S-l r.
oa 4-", Panie od.ó-6 ',p.
Dla pań oddzielna poczekalnia.

Lekadenł.

skÓ.rne, wene .. yczne J ,
drog moozowych, kosmetyka'
lekarska. Przyjmuje od 8 i pół do'
l i pól i od 5-9 w. Panie od 4-6. Dhl<'
pań osoIma poczekalnia. Krótka ,,~
.
Tel. 35.35.
2662

................_........

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

choroby sKórne, włosow,
(kOsmetyka lekarska) weneryczne,
moczopłcIowe I niemocy płciowej.
Leczenie syph.ilisu salvarsanem Er·

Telefon 26-81.

Dr. med. Leyberg

róg Benedvkta.

. DostanJza wmiejsClt i na wyjazd:biuralistów, bittralistki, kasjerów, kasjerk~, sklepowe, .bufet~~ve., ?"aticzrcieli, .,ia'UGzycie!ki, . freblar;ki, bqny,fielęgniarki,. 'rYf. al?"~
kt, .gospo(lyme, strozy z 'wogole8ł:ttzbę wszelkwgo j'odzaJi6 pł:C'/.. obOJga, oraz ofzcJcUzs, .
..'
t6w i robotników,·oinych.
. :.

SyphHis,

Badanie h:rwi na syfilis.
Vii szelkie analizy lekarskiei chemiczne: moczu, plwocin (gruźlicy)
krwi, wydzielin dróg moczopłciowych, wody, mleka i t. d.

Dostawa do domów.

.Nil .!.

REIł A RDl En·MAIt

Dr. med.

byłyasystenf

Laboratorj um
Łódź,

Ulica

Gab;

Dr. A. Gr9sgli·k

choroby . weneryczne, skóry
drog moczowych

w patentowanych fI:)'H
. , kach. oplombow&.nych:
Wyrób dobry i czysty ---:' pod gwarancją.

Dr. LPRY8UlSKI

19.41.

(niem::;~
mamek.
Dla pań osobn~ poczekalnia.

tylko lemoniady wyrobu fabryk

CHĄDZYNSI(IEGO

I

SveCinłista

róg Ewangielickiej,

destylowanej.

Kantor. Główna 51, róg Widzewskiej;~ telefon 15-69

~

Piotri~owsk;a 144,

Owocowa

<"._- -,"...-,

'

C.zeladnik'3i.:I'Jmarski
.
.
.
Główna

omanowi. Szypka
R
,port,_
czasi'e
Piotrkowskich. . '.
w'

spalił

siępasz

p.ożal'l1_ fAbr.

Br.
.. ... :1899,---;3-1

B9.~O)~ .~:kp.chnill
Zla~1- p:owy.ił.aj.~~i~2
kawal·ersb .• '1
a.;

l

f!'lęWO woficy~

nie, Widze.ws:ka \1"lll'A)OFc~wiadom(}śą::ue

g()~::L~~~:~~E!!=~~~~"

Cena 3 kop.

Poniedziałek,

AG Z T

NO~

Cena 3 kop.

dnia 27 Lipca 1914 r.

ll(

Ł

D
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Pierwszy

I
,ogień.

czas

BUDAPESZT. o północy otrzymano tu wiadomość z Berlina, że od stro_
ny Białogrodu słychać silną kanonadę
armatnią i karabinową. Poniewaz wszystkie połączenia telefoniczne i telegraficzne są oddane na użytek wojskowy lub
zupełnie przerwane, niemożliwe jest spra_
wdzenie, czy odbywa się już potyczka.
czy, jak powszechnie przypuszczają, mają miejsce jakieś zaburzenia rewolucyjne.
BIAŁO GRÓD. Od trzech dni odbywa się bez przerwy przesuwanie wielkich mas wojsk serbskich w stronę granicy austryjackiej. Wszystkie młyny z
zapasami mąki, wszystkie rzeźnie, bydŁo
i wogóle wszelkie zapasy zostały skonfiskowane na rzecz armji i objęte w posiadanie przez rząd.

Napad na jenerała
serbskiego.
Walka z detektywami austrjackimi.
WIEDEŃ. - Gdy wczoraj szef'

rce:•

serbskiego sztabu generalnego, Putnik przejeżdżał przez KalenHild w
pobliżu Pesztu, z0stał aresztowany
przez władze austrjackie. Mianowicie o godz. 9.20, gdy pociąg wjeż
dżał nn. stację, wp8dło nagle do pociągu d wóch detektywów austrjacldch, którzy okazali konduktorowi
fotografję gen. Putnika i zapyimli,
czy taki osobnik znajduje się w pociągu. Otrzymawszy o d p o w i e d ź
twierdzącą, udali się za konduktorem do przedziału, w którym znajdował się gen. Putnik' w to warzystwje córki i kilku znajomych. Kiedy \ypadli do przedziału, gen. Put~
- uderzył jednego z nich i wyjął
nik
rewolwer. Drugi detektyw wy trącH mu rewolwer z ręki i powalił ge·
nerała na ziemię.
Przywołano żandarmów austrjackich, przy któ:'ych
pomocy aresztowano Putnika i wyprowadzono go na J.:eron. Córka
Putnika zalewała się przez cały ten

łzami.

Na peronie

oczekiwał

na Putnika komendant miejscowy,
Soescig i odezwał się doń w te
słowa:

"Ekselencjo! Żałuję bardzo tego, co się stało, lecz nie mogłem
w inny ~posób postąpić, gdyż otrzymałem od swej władzy rozkaz uwię
zienia Pana za wszelka cene. Jesteś
Ekselencjo moim jeńcem.
Oenerala Putnika osadzono na
odwachu wojskowym, córkę jego zaś
p'omi'~szcZOllO w .jednym
z hoteli
miejscowych.
•

y

Papieża.

Pismo

R Z Y M.. Papież Pius X
zwrócił się do cesarza ausłryjackiego z gorącą proś.
bą, aby oszczędzał Serbję
i nie dopuścił rozlewu krwi,
Prośbę
tę przywiozła do
Rzymu księżna .zyta ..

Woiownitly

PARYŻ ..

lapał

we frao[ji.

cały dzień
wczorajszy odbywały się tu
liczne manifestacje na cześć
Serbji i Rosji, pr~eciwko

Przez

Austrji i Niemcom. Spiiewa ..
no pieśni narodowe idoma ..
gano się cd rządu wypowiedzenia wojny Niemcom.
PARYŻ.

.Figaro~

donosi; że Rllsja

postanowiła wszelkiemi siłami popierać Serbie i interwenciować na jej rzecz. Pismo

przyznaje Ros;i słuszność, gdyż żądania
są zbytuio wygórowane. Ni'kt nie
spodziewał się tak ostrego tonuultimatum.

Austji

WIEDEŃ. Cesarz franciszek Józef
przybywa dZI" s' Wl"eczorem do Schon~

brunWIEDEŃ.

Hr. Berchtold powrócił
do Wiednia.
BERLIN. Szef generalnego sztabu
armji niemieckiej powrócił nagle do Berlina.
BERLIN. Cesarz niemiecki przybyl
do Berlina. Kanclerz Bethman HoJlweg
jest JUŻ w Berlinie.

Sellsacyj:n.e ~i.ado:n:l.osci!
W chwili oddawania dzisiejszego dodatku na~zego na maszynę, Ajencja telegraficzna sygnalizuje
nam BzereO"nowy€:h niezwykle ważnych depesz. źdamieścimy je w dzisiejsz,rm numerze. ~Ga.zety" ~
iitóra już toC gOI dz. 2 .. ej po noł. ukaże się na mieście. Ządajcie od kolporterów dZIsiejszej
"Nowej Gazety Łódzkiej"!
Wydawca: Jan Grodek.

W

tłoczni

Jana Grodka,

Łódź,

Widzewska l06a.

~edaktor:

Anna Grodek.

