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Wychodzi codziennie po południu, oprócz niedziel i świąt uroczystych.
Egzemplarz pojedyńczy 3 kop.

W soboty z dodatkami literackimi i. naukowymi.
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Prenumerata w

Łodzi

~.~~

wynosi:

Redaktor lub jegoz~stępca 'przyjmuje interesantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do l w redakcjI - Wtdzewska l06a. i od 7 do 8 w administracji ulica
Przejazd l.
Redakcja ul!ca Widzewska nr. l06a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja
Przejazd nr. 8 JTelefon20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
.
~ękOPISÓ! . drobnych redakcja nie zwraca.
W nIedziele j ŚWIęta AdmllUstracja otwarta od godz. 11 rano do 1 po południu..

Rocznie 6 rb., półraeznle3 rb., kwartalnie l rh
SO kop., miesięcznie 50 kop.
, Za odnoszenie da domu 10 kop. mlesfęcznl6.
ZagranicIl, miesięcznie [bo 1-

Kantor ..,.faśmy:

Warsza!l;'a, Marszałkowska 8la m 16.

,,leatr Pfleglą~8w"· Benefis
Dga-ód "Grand-Hotelu"

Dziś

--

Dziś

!PremJ'era!

Uwaga -

"BURSZE", - operetka Suppe'go.
więc

Pra'codawcomlll

SIURO Komisowo - Rekom'endacyjne

. .~~o.

'

rzędu

TOVVII "I>2iI.A.Z,..A.C2i"

ZatwierdzonO! przez Ministerjnm

i

kaucjonowane

pół

miljonem rubli

Warszawa, Marszałkowska 68, róg Sadowej, lei. 280-42.
??Iecam! p. :p. Pracodawcom, %w.arantowanych, moral~ie i materjalnie rutynowanycn pracowrukow płCl obOJga, bez absolntnIe zadnych kosztow posrednictwa a mianowicie: w dzialQ
r~ln~m: , admi.nistr~torów, kaucjonowanych rzą.dców! plenipotentów, kasjerów, gorzelanych"
dZIerzaw:cow, plsarzow prowe.n~owych, ka;ntorowych l t. p., oraz gospodynie miejskie, wiejskie,
~nch;trkI, k;ncharzy, pan~y słuząc~, pokOJowe,. panny: do towarzystwa, parobków, szwajcarów
l woznych l t. p.
.A takzf! załatWIamy wszelkIe kOmIsowo-handlowe tranzakcj-.
Mamy głęboką nadzieję, iż 3. W. P. P. Pracodawcy przy zapotrzebowaniu nie omieszkają zaszczycić nas swemi zamówieniami, w,oczekiwaniu których kreślimy się z głębokim szacunkiem

KSIIJl7er!l JJiernllold i S-lal.

1475-24

może

przedstawiać wielkie

siński

" ROZrnal"tosVCI-".
trud-'

ności.

KSAWERY BIERNACKI i S-ka
l-go

TeL 198-65. Filje; Zgierz. Aleksander Lacb, kiQskkolpartacyjn.

Romualda Gier

-~

Nadesłane n3 1 stronicy 50 ',Oil, za
wiersz lnb jego miejsce, wśród tekst
60 kop~, reklamy po' tekście 15 kcp., nekrologja
20 kop., Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
l ! pól kop. za wyraz. Każde ogłoszenie najmniej
20 kop.
Ogłoszenia:

Dr. med.&.1\ronsol)

Dzieje wykazują jednak" że przepra- r Akuszer i specjalista chorób kobiecych
wa, o ile jest dobrze zorganizowaną i
~ przeprowadził się
wojsko jest ochocze,' łatwo jest wykoaalną, na ul. Zieloną N!! 5, I piętro telaf. 31 ~82
chociaż poświęcićby trzeba wiele "ludzi.
9-11 rano i 4-6 po poł, w niedziel~ od 10-12
Austrja posiada na Dunaju wielu monitorów,
. to jest małych ł torpedowców i winy, w roku 1912 przyszło do zat3rgu z
przy Ich pomocy może u atwić przeprawę powodu' kwestji portu na morzu Adrjatyc~
wojsk.
,
kiem, w J'oku 1913 wreszcie z powodu
O ile armja austrjacka zdoła przepra- obsadzenia przez serbów obszarów albań.
wić się przez Dunaj, będzie następnym ski ch.
celem marszu .oczywiście Białogród, stoli.
Już aneksja wydawała się monarchji
ca Serbji, której zajęcie zrobiłoby wielkie konieczna z powodu szerzenia się w Bowrażenie polityczne. Wprawdzie Białogród śni i Hercogowinie agitl\cji wielkoserbjest ufortyfikowany, ale fortyfikacje są sldejj jak Wiadomo z óficjalnych oświad
stare i bez wartości strategicznej.
,czeń ówczesnego premjera .węgierskiego
Armaty austrjackie mogą donosić do dr.Wekerlego, głoszono wtedy wśród luBiałogrodu już Z nad brzegu Dunaju. O ~ dzi powszechnie, że Bośnia i Hercogowina
ileby jednak serbowie sfawiliopór sku~ są właściwie krajami serbskiemi. rozda wateczny w przeprawie austrjaków przez no portrety króla Piotra i łudzono lud naDunaj, wtedy druga armja austrjacka, dzieją, że nie jest wyklurzone odzvskanie,
nadchodząca drogą lądową przez granicę tych krajów przez Serbję. Pamiętne jest

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ b~n~~~m~e popu~p~rwuą~rmję ~I ~~d s~Dowi~o Ser~i poanek~j.j~
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Dr.·
LEOPOLD '.
KLACZKIN ",""
("'l. . wo~at .', . y e r e t e

a austrjacką·

,
,Widzewska 47.
Specjalność: syphilis, choroby 'weneryczne';
Sp~cjalność: sprawy krymi:ualne, hypoteczne sk6l'lle, dróg moozowych, niemot:, płciowa.
kontrak.ty. akty oraz zestawia różne prośby.
K t
Mieszka obecnie ons antynowska NQ 9, II piętro.
Przyjmuje od 9.:...11 ranó i 4-7 ~pp.
1428-10-1 Godziny przyjęć: od 10-1 rano i od 6-B wiecz, dla

UWAGA: We
wtorkidla.
od biednych;
3-5 bezpłatne porady
prawne.
.

OgrÓd Koncertowy

~l~T:8lEk~

pań od 5-6, osobna poczekalnia.

Dr. med, H.

Rożaner

b. asyst, berlińskiej kliniki
Specjalista chorób skórnych i wenerycznycb. Najnowsze sposoby leczenia chronicznego trypra (według .Ę'ranka) i syfilisu (komorkiestry symfonicznej warsnHuskiej pod dyr. binowane). Wypadanie włosów. Niemoc

Codziennie I{ONCERTY

płciowa. Cystoskopja i uretroskopja,
kop. SymfoniCzny obecnie Cegielniana 4 (telef. 33-31), a od 30 lip'/5 kop., uczniowie 30 kpp. Abonament rb. 3.60. ca Krótka' 1€t 9, Przyjęcia od 8-12 i pół rano
1421
i od 4-81 pół po pol.
1448

p. Bronisława Sll1łlCft, prof.
Wejście 40 kop" uczniowie 2(1

liJarsz. tow. mUl.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._
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Austrji z

Serbją·

f1 i§ Austrjacy mają więc tę wyższość, że
:;rwojska serbskie muszą bronić granicy nad
\ ,Dunajem, a równocześnie austrjacy mogą
Hpr~ekl"oczyćgranicę lądową na zacho~
I' dZIe.
!'p,
Armja austrjacka z powodu. swej liII czebnej przewagi prawdopodobme też wy=
~, \ korzysta tę okoliczność na wypadek , wy~
.
h buchu wojny i wymaszeruje do Serbji w
Austrja graniczy z Serbią z dwóch', dwócbgrupach.
stron: od północy i zachodu. Na północy Jl
Pierwsza gruI?a przejdzie Du~aj na
oba kraje odgraniczone są Dunajem, półn?cy w okohcy mote Semlma do
wspólna granica lądową zaś w prostej linji Ser,bll, . druga .g~upa wk~oczy!ądem na
posiada długość 250 kilometrów i ciągnie ~aC.ilOdZle z BosU! ,w okoltcy !!'oze Se:asię do Racy na zachodzie przez Mitro- Jew~. . Grupa ta jednak mUSI zabezpl~
wicę, Semlini Białogród aż do Osowy, czyc ,Się od p'r~weJ strony, gdyt serbOWIe
gdzie rozpoczyna się granica rumuńska.
moghbyo~eJsc praw~~ skrzy~łoprze7 NoPod Racą granica tworzy kąt prosty wy ~az~ loskrzydl.1C armJę, austrJack~.
i idzie 'na południe, w długości 150 ki- Tuta] .WIelką rolę moze, odegrac Czar!l0golometrów. Tam graniczą z sQbąSerbja i ra, o ~lewesprze serbow.
Bośnia•. Stąd idzie granica znowu. na za~eśli Austr~~ zde~yduje się ~o wkrochód wzd{uż dawniejszego . ,sandżaku No- czemado SerbJl dW1ema grup~l wspowąbazarskiego i królestwa czarnogórskie- sóbwyźej. zaznaczony, to mUSI przedego. Na skutek tego . p()łożenia Austrja wszystkiem wysłać znaczne siły nad Dunaj
jesfwstaniez.dwóch .suonwkroczyć do naprzeciwko Białogrodu.
". .'. nocy' przez Dunaj Jt zachodu . Dunaj jest tam na 1000 metrówsze~" .
roki, a gł€Jboki na 10 metrów, przeprawa

Maru· aUUrja[ki
do Serbji.

Marsz tej' drugiej

armji

co prawda
przedstawiałby większe trudności., Okolica
bowiem jest górzystą i jakby stworzoną
do wojen górskich. Ale wojska bośniackie
.
. d b
t
d
WpraWiOne są lOrZe przygo owane o
wojen górskich, posiadają wiele dział górsk'ch'
1 1 ca ły OSO b ny t a b or.
O ileby Austrja chciała przeprowadzić
wojnę, będzie musiała w pole wysłać
bardzo wielkie armje, bo tylko przewagą
liczebną może zdziałać coś przeciwko
Serbji.
Pytanie ]·ed.nak, czy serbowie wogóle
będą zacięcie bronili austrjakom przeprawy przez Dunaj. Nie jest wykluczonem,
że opuszczą. choćby nawet Białogród. a
sami cofną się dalej na południe w
g~b ~~u i t~ skoncentr~ąna~ępnie
wszystkie swoje siły przeciw siłom austrjackim, któreby wskutek tego również
musiały się połączyć. Tam musiałaby się
odbyć jedna wielka tylko, ale decydująca
O całej wojnie bitwa. O ile serbowie postępowaliby zręcznie, nie jest wykluczonem, że z defenzywy mogliby przejść do
ofenzywy, która w każdym razie przedstawia większe szanse, niż defenzywa. Może
udałoby się im wtedy na jakiemś miejscu
zebrać większe siły od sił austrjackich.
Naturalnie musieliby rozłożenie sił austrjackich i termin przejścia ich przez Dunaj wzgl~dnie przez granicę r02;poznać
na czas i według stanu rzeczy działać następnie bardzo szybko, zręcznie i energicznie.

Zhistorji sporu

austro~serbskiego.

.
-.-.-

Naprężenie stosunków między monarchją austrsjacko*węgierską a Serbjl! trwa
jużDd dłuzszego czasu. Obecnie przesilenie jest w ciągu ostatnich pięciu lat już
czwa,rtem z rz~rlu. Po razcz~arty od

foku 1908 względnie 1909 grozi to naprę~
ostrym wybuchem. Po raz pierwaz'ychodziło~oaneksj~ BośIli i Hercogo.

z.ęnie ~

danie rekompensant i gwałtowne zbroje~
nie się aż do tej chwiH, kiedy się okaza~o, że opinja Europy jest po str'onie ' Au~
stl'o-Węgiel' i że Serbia cofnęła się na całej hnji i zło~yła ową pamiętn" deklara'Z
cję z 31 ,mn.rca 1909,w której przyrzeka
zastosowac SIę do rad mocarstw zannicić
" przecIw
. ko Austl'o- Węgrom' i żyć z
opor
nim~ na p.rzyjacielskiej stopie. Irak się
skonczył pIerwszy. ostry zatarg. który miał
momenty bardzo ~roźne, momenty, . kiedy
się zdawało. iż wojna jest nieunikniona.
Austro~Węgl'y okazaly wówczas w swej
akcji nadzwycz:lj'nr w\'l'ozumiałośĆ, i ~cier.~
.)
.,
u
pliwość i tylko dzięki temu ,uie' przyszło
do oręi,nei rozprawy.
.
Po raz drugi stal'ly się dyplomacje
tych dwóch państw w r(>ku 1912. Serbja
domag~a s~ wów~u koniecznie portu
adrjatyckiego dla siebie, a że Austl;Q-Węgry kategorycznie to· żądanie odl:zuciły,
przzszło do ostrego napl'ężenia stosunków.
Największy kłopot aprawiło zniewolenie
Sel'bji do opuszczenia zajętych przez .nią,
nadmorskich obszarów albańskich. Także
wówczas musiały mocarstwa kilkakrotnie
interwenjować, aby Sel'bja uległa woli
Austro-Węgier.
. . ,!rzecie przesilenie w rok później, w
leSIem 1913 roku,bHzpośrednio po wyouc:hu po~stanja albańskiego, którego powodem była wlaśniestanowi\lko Sel'bji WOM
bec ludności albańskiej. I wówczas podobnie jak obecnie -: lvezwały Austl'oW ~gr'y SeI'bj~ w formie ba.rdzo kategvryczneJ do spełlllenia Jeh żądań. 'amiunowicie
do opuszczeuia autonomicznej Albanji w
ciągu dni 8.Serbja zastosowała śfę' wówczas do tego wezwania.
'
Jak widać więc, Serbja poddawała
Się dotąd zawsze woli silnego sąsiada. Poddawała Się jednak bardzo niechętnie a
częs~o tx1ko for?1alnie. Cały szereg ~o
bowJązan serbskl.:h powstał Uil papierze.
Papierową, czysto platoniczną ZU~WIll'tość
mia.lo przedewszystkiem zapewnienieSerbji
dane po przesileniu z powodu aneksii iż
ż~ć będzie. z A?~tro- v~ęgrami na liie.ptzyc~elskO-sl!s~edzk~eJ st~PI~. Jak to przy jaM
CleISkQ-sąSledzklepozycH~ w praktyee wy~
~ladało~~ wiądorJl0,~ dQb~:ze.
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jV(obilizacja austrjacka.

rozstrzygnięciem niniejszej kwestji, gotów
jest, jak zawsze, zgodzić się na pokojo~
(Konsul jeneralny austro~węgiel'ski w we porozumjenie drogą oddania sprawy
Warszawi-e, jak się dowiadujemy, rozesłał -do decyzji trybunału haskiego lub tych
swoim współohywatelom odezwę treści na- wielkich mocarstw, które brały udział w

opracowaniu deklaracji uczynionej

f tępują('e.i:)

Atała

W Ausb-o-Węgrzech l':arzll,dzona zoPl'zez J~go Ces. i Król. Mość częś

rząd

Socjaliści

mohiliz!l(~ja.

ciow a

Wszyscy obowiązani do służby,

przez

serbski w r.1909.

o wojnie ..

któ-

Berliner .. Vorwaerts· , wydał dodatek
nadzwyczajny, występując energicznie prze~
ciwko wojnie or::.z przeciw stanowisku,
.iakie Lajęła A u s t r j a . Twierdzi on, że nota jest narutalnie
cone. Dla otrzymania zasillm na podróż prowakacją. Ani jedna kropla krwi naro..
Wi?zyscy ci, którzy nie posiadają środków du niemieckiego nie powinna przelać się
potrzebnych. winni za okazaniem karty po- w tej sprawie.
wołującej zgłosić się do właściwego c. i k.
,.Nie chcemy wojny! Precz z wojną!"
konsulatu.
-kończy się artykuł.
Innym obowiązanym do wstąpienia
Dziś odbędą się w Berlinie zebrania
w szeregi zwróci się potem koszta podró- protestujące. Tematem obrad będzłe zapo~y według obowiązujących stóp wynagro- bieżenie wojnie.
dzenia.
Stan oblężenia.
Jednocześnie Jego Ces. i Król. Mość
PRAGA. Dziś ogłoszony tu został
wydał amnestję dla wszystkich obecnie powołanych zbiegłych
popisowych oraz do stan oblężenia.
dezert61 ów, O ile natychmiast pod broń się
AustrjacJ w Serbji.
mają z tego powodu
stawić
się pod
bl'oń,
zawiadomieni zos,tają o tern przez
kflrty nnw"łują.e p _
K'"!'lzly podróż\" będ~ powołanym 'wró-

1"Zy

stawią·

Amnestja ta rozciąga się także na
wszystkich tych zbiegłych popisowych i
dezerterów, którzy nie zostali wezwani,
jednakowoż llatychmiast pod broń się stawili.

W !EDEN. Wujska austrjackie przepod Mitrowicą granicę serbską.

kroczyły

Mobilizacja w Czarnogórzu.

WIE DEN. Według wiadomości .Biura korespondencyjnego" w Cetynji postclno•
wiono powszechną mobilizację.
Wieści
Odbyły się demonstracje na rzecz
•
łącznego działania z Serbją. Królewicza.
Białogród w płomieniach.
Daniłę zawezwano telegl'aficznie do CePARYŻ. Nadchodzą tu alarmująca tynji.
wiadomości, jakoby, w związku z sygnaManifestacje w Wiedniu,
lizowaną kanonadą pod Białogrodem,
stolica serbska stoi w płomieniach.
WIEDEN. W Wiedniu odbyły się
Bliższych szczegółów brak. (Wiadomość manifestacje polityczne przed ratuszem.
powyższą należy przyjąć z ogromną reBurmistrz wygłosił mowę, w której
zerwą. Red.).
- podkreślił wierność sprzymiel'zeńczą NieWysadzenie mostu strategicznego.
miec i Wloch. _____~~_~~._~~._ , _

wOjenne

WIEDE~.-Gazety tutejsze donoszą,
ze serbowie wysadzili pomiędzy Zemlinem i Białogrodem most, łączący Serbję z Austrją w powietrze. Most ten,
400 metrów długi stanowił jedno z najważniejszych przejść strategicznych, gdyż
obejmował nietylko Dunaj, lecz także
Sawę· Zniszczenie tego mostu stanowi
niepowetowaną stratę dla wojsk austrjackich i znacznie utrudni wysyłkę wojsk
do Serbji.
• .•
••• •
Mobilizacja fIoty memleckleJ.
BERLIN.-Ze źródeł najzupełniej
pewnych donoszą, że flota niemiecka
trzymana jest od wczoraj w zupełnej
gotowości bojowej.
Łodzie podwodne
otrzymały całkowity rynsztunek bojowy.
Pancerniki, torpedowce i kontr~torpedow
ce koncentrują się w Wilhelmshaven.
Załogi puszczono na ląd dopiero o g. 4
po pot Załoga otrzymała rozkaz stawienia się na pokłady na pierwszy znak,
którym miał być strzał armatni. Ko~
mendanci okrętów otrzymali zapieczęto
wane rozkazy, które mają otworzyć jutro rano. Jutro cała flota wyrusza w
niewiadomym kierunku.
. Blokada wybrzeży czarnogórskich.

. Jedność trójporozumienia..
PETERSBURG. Minister spraw zagranicznych Sazonow zawiadomiony został
z Londynu, że Anglja stanie po stronie
Francii i Rosji.
. Wiadomość ta wywarła w kołach dy"
plomatycznych duże wrażenie.
Pierwsze strzały "
..
•
.
WIEDEN. W pobhzu Themefilcub"na
nad Duna.iem wojsko i5erbskie sŁrzelałoz
"krętów do wojska austrjackiego. które z
kolei odpowiedziało ogniem. RozplJczę1a
się dosyć gęsta strzelanina.

W

Białogrodzie.

==

trowicy i stoczyły zaciętą walkę z odd~ia~ k ,wo-oszczęnnuściowego przy ul. WidZf!\V łem wojsk serbskich, który stawił zaCIęty skiej nr. 90.
..Pechowiec·. 1
opór serbowie zmuszeni byli ustąpić. Są
Dotkliwy cios notknął ulubień/Ja pu bzabici i ranni. Wiadomość o tej pi:: rwszej llc7.ności łódzkiej, pana R. Gierasiń!iłkiego,
powaźniejszej utarczce i zwycięstwie wojsk Jak doniosła bowiem wczorajsza kronika pGaustrjackich wywołała w Wiedniu nieby~ Iicyj na, został ón we własnem mieszkaniu
wały entuzjazm. Odbywają si~ znów maM
okradziony z garderoby. A stało się to w
nifestacje na cześć armji i dynastji.
biały dzień, podczas nieobecności. p.
GieraSieńskiego, który wó wczas zajęŁy był w Te.
atrze Przeglądów na próbie dzisiejszego 'wie.
czoru premierowego "Peoho wiec·,. którego
Dziś Inocentego i Wiktora.
juz przez niesz-częś1iwy zbieg okolioznoś(d,
Jutro Marty P.
Imiona słowiańskie dziśł Świętomi- F;p~tkało kilka przygód w tym rodzaju, po·
mimo załosnego . nastroja stanie dziś na
ra. Jutro Sławomira
'w schód słońca o g. 4 m 1Q
Elstmdzie w ogrodzie Grand-Hotelu, by - w
Zachód
" 8 w l
dzień benefisu swego bawić publiczność, śród
której napewno nie zabraknie i złodzieja jego garderoby.
Tak bowiem wielkIj, jest popularność
Gerasieńs:'iego w Łodzi. Więo -dzisiaj!
Ale

Kalendarzyk.

Wiadomości bieżące.

już nieodwołalnie.
Popłoch

na

giełdzie berlińSkiej.

SpekUlacja O"iełdowa w Berlinie widom~
nie zupełnie b;łu obałamucona, albowiem
z obawy, Żl Rosja nie pozostanie 'obojętnym
widzem, zapanowała taka panika i 2lliżka, że
kursy podczas ciądej podaży snadły w po~
równaniu z dniem ponrzednim 3 razy nizej.
Najwięcej spadły papiery rosyjskie i austrjackie, przyczem z rosyjHkieb główne akcje
bankowe spadły az o 25 procent. Papiery
tureckie spadły O 15 procent. Rpnty mię
dzynarodowe również spadły.
Papiery z r.
1902 straciły 2 i pół procent, austrjacka i
węgierska
renta O 1 do 1 i pół proc.
PI'zez jakiś czas wogóle trudno było ustalić
knrQy.
Wyęhodźtwo

Znalezione dokumenty.
W skrzynkach pocztowyoh zualeziono
dokumenty osobiste ua imię Szymona Rozens, Marji Blumsztajn, Abrama Hersza Berlińskiego, Józefa Dudelczyka. Zdeba TutmanR, Abrama Siegielm:ma, Chai Lewkowicz,
hraela
Marjanka, Kahnana Sirowskiego,
Cbiła Wolta, Mozesa Szczy buk, Mordki
Lamenta i Szoloma Frieda.
Upad.foŚó.

(a) S!\d okręgowy piotrkowski ogłosił
upadłość kupc l łódzkiego
Abrama NUdena
Sotheima (półnoona 5), pole..:ająo osadzić go
w więzieniu dla dłużników. Na sęd?iago
komisarza upadłości wyznaczono członka są,
du okt-ęgowego piotrkowskiego, 'Lwowa, jalm kuratora ZJŚ adw. przys. Rotwanda.
Listy

gończe.

(:I) Sąd okręgowy piotr~pwski poszugończymi
uastępujące
osoby,
Według wydanej niedawno temu urzędo kuje listami
wej statystyki, wyemigrowało z Europy do poZ"ost~hce pod !>ąrfem za przestępstwa kryStanów Zjednoczonych w 1'. 1913 ogółem minalne: iniaszl{ań~a Zgierza, Borucha Prsj1,973,893 osób; w r. 1912 liczba wychodź. sa, łodzian: Moszlrll-Hersza Chajmowiaza, Zygców do Ameryki wynosiła tylko 1,514,173, a munta Roberta, mie8zkaakIiJ Pabjanic, Balbi·
więc o 359,720 osób mniej,
DIiJ Zarzycką, mieszkańca gm. Bałucz, Mar·
Większość emigrantów pochodziła z po~ cina Jędrzejaka i mieszlrańców
wsi Byliny
fudniowej, wschodniej i ~rodkowej Europy, Nowp, gminy Bogu~zyc9 Lucjwika oraz Rumianowicie: z Włoch emigrowało 265,542 dolta Minko •.
Karl' administracyjne.
osób, z Rosji 291,404, z Austrji 137,245,
(o) Z rozporządz~nia piotrkowskiego guWęgiE'r 1,117,850.
Z Niemiec emigracja do
bernatora w drodze administracyjnej za nieAmeryki ustaje. "
Do Kanady wyemigrowało w Jatach 1900 lIrzestrzeganie przepisów'meldunkowyoh skazado 1913 ogółem osób 2.521, 144 z tego z Au- ni zostali na grzywny (.d 5 do 25 rub. 2l zamiastro-Węgier 165,000 osób, z Włocb
88,000, ną na l _do 15 dni aresztu:
Ruohla Froman, Chenoeh Langier. Jozef
z Rosji 67,000, Niemiec 31,000 osób. Polaków było w tej liczbie emigrantów 24,000, Nadrawski, Miche) RezIer, Adolf Stechlik,
Jan Wicher, Rubin
Bocian,
Tozyd'.iw 61,000.
W r. 1913 wyjechało do Kanady z An. bjasz Przepiórka, Hersz MajztlJs, Da wid
glii 151,000. z Austro-Węgier 22,000 z Ro- Gryilglas, Idel Sutlzik oraz Icek BibergaI.
Za bllltajstwo i zaczepianie publiozności
sji 19,000, Niemieu 5,000, Bułgarji 4,600
na ulicy Wojciecb Stachowski skazany zoshł
osób.
na 2 tygodnie bezwzględnego aresztu.
do Ameryki.

WIEDEN. Z Zemlina donoszą, że dziś
Miejscowe.
Wypadki,
rano ostatnie oddziały wojsk serbskich ounSprawa gub. łÓdzkiej. I
Pożar.
ściły Bialogród.
Pozostawiono tylko ~ie.
Sprawa
utworzenia
w
Łodzi
gubernj
(a)
Wczoraj
o
godz.
9
rano
przy
ulicy Wiwielkifl posterunki policyjne i żandarmeryj·
jest już ostatecznia zdecydowana.
dzewskiej pod nr. 90 wybuchł potar. Ogień pow·
ile. Główne siły serbskie koncentrują, się
W tych dniach z!\cz~ły sil;! już per~ _ słał z winy: budowniczego, gdy t potar wynikł od
oprócz Niszu, także w !fragnj ewacz i Se- traktacie z nlektór"mi właśoicielami po- zapalenia Się belki, wpuszczonej w komin, co jest
J
niedopuszczalnem technicznie.
"
mandt"ji.
siadłości W Łodzi w kwestji wynajmu loDo ognia przybyły I i II oddziały straty oMobilizacja fIoły angielskiej, kalu dla instytucji administracyjnych przy. gniowej ochotniczej ł strat miejska.
Eksplozja gazu w studni.
szlej gubernji.
IJONDYN. PomlIno pokojowych zapeTermin wynajmu wyznaczony został
(a) W posesji Szfyllera i Bielszowskiego
wnień rządu angialskiego mobHizaci a floty
na 14 styczni~\ roku przyszłego.
przy ul. Południowej nr. 47 wszedł do zrujnowanej
trwa w d.c. IĄTczor!ij odwołano eskadrę z peł
Zjazd adwokatów.
studni robotnik, Jan Radke, celem dokonania naprawy cembrowania. Chcąc Gbejrzeć dokładnie miejnego morza II, III i IV -tą i nakazano kon ..
(a) W dniu 9 sierpnia w Piotrkowie sce uszkodzone, Radke zapalił zapałkę, z chwilą
centrację w Portlandzie.
V i VI eskadra
odbędzie się zjazd obrońców
prywatnych ukazania się płomienia nasłąpił straszliwy wybuch
krążowników rÓWnIfŻ zostały powułane do
CETYNJA.-Olbrzymie wrażenie wyprzy
piotrkowskim
zjeździe sędziów poko. gazów palnych. nagromadzonych w studni. Na odPortlandu, skąd dziś mają. wyruS7yć w kieZ d
głos detonacji- zbiegli się lokatorzy domu.
wołała tu wiadomość, że okręty austrjac~
jaz obradować będzie nad środkami,
Z~rządzono natychmiastową akcję ratunkową
runlm Horwicll lub Hull. II dywizję postg- ~u.
kie blokują wybrzeża czarnogórskie. O~
Jake należy przedsięwziąć celem ukrócenia i z trudem wielkim wydobyto ofiarę katastrofy z
wiono n'a sŁopie wO.iennej.
kręty te wykonywują podejrzane manew~
pokątnego doradztwa.
pod odłamków i gruzów cembrowiny i obsuwającej
ry i czynią przygotowania do wysadze- Konfiskata okrętów serbskich.
Nowe stow. spoź.
się ziemi. Radke cudem wprost pozostał przy t yPiotrkowska
komisja
do
zwi/lzków
cfu
uległ tylko ciężkim pokaleczeniom pleców, rąk
nia wielkiej ilości wojsk.
WIEDEN.
W C!iloraj
skonfiskowały
l głowy, oraz wstrząśnieniu wskutek eksplozji. W
znów władze austria.ckie dwa okręty serb- stowarzyszeń zatwiel'dzih ustawę nowel!;O stanie niebezpiecznym przewieziono go do szpitala
Pośrednictwo Anglji i Włoch.
skie pod Koezewem. Pomiędzy załogą o- stowarzysg. ~spożywczego pod nazwij,' "bo- ewangieliekiego.
Przeciwko właścicielom nieruchomości wszczę
RZYM-Rządy Włoski i angielski krętów tych i posteru,!lkami austl'jackiemi d:danka".
Tąrgi rybne chrześcjańskie w Łodzi.
to
dochodzenie
śledcze celem pociągnięcia do odzaproponowiiły rządowi austrjackiemu przy,;zło do krwa wego starcia. Kilku za(a) Zarząd warszawskiego zrzeszenia ~~~~edzialności sądowej za niedbalstwo i brak dobitych
i
rannych.
Zatogi
okręŁów
dosŁały
swoje pośrednictwo w sprawie zatargu
Wybuch maszynki.
się do niewoli. Są. to statki wojenne .. War- chrześcjańskiego do hand:u rybami, uzj'saustrjacko-serbskiego.
kał od urzędu gUhernjalnego piotrkowskie·
Antonina Franczewska, tona woźnicy, zam.
dar" i .Car Mikołaj",
Rząd austrjacki gotów jest przygo zezwoltluie na urządzenie w Łodzi filji przy ul. Rozwadowskiej nr. 6 wskutek wybuchu
Manifest wojenny Serbji.
hal t,:lrgowych rybnych, oraz wynaię~i.e maszynki spirytusowej uległa belesnym oparzeniom
jąć pośrednictwo to pod warunkiem,
t
d
h
1
brzucha i piersI.
BIAI"JOGROD.
Król
Piotl'
i
Pasicz
erenow wo llyC
ce em przechowywania
Pierwszej pomocy udzieliło jej pogotowie.
że układy nie będą stanowiły przeprzybylt
wczoraj
do
Białogrodu
na
jeden
żywych
i
fabrykacji
lo~u.
.
Poród na uliCy.
ryb
szkody w przygotowaniach wojennych
dzień.
Wczoraj ogłoszono oficjalnie ukaz
Z
Tow.
Krzew.
oświaty_
Przed
domem
nr.
36
przy
ul. Zachodniej rozi akcji zbrojnej Austrji. Powszechnie mobilizacyjny.
Odnośny
manifest króla
Zarząd Towarzystwa krzewienia oświa- poczęła poród pozostająca bez zajęcia 28 letnia
przypuszczają,
że Serbja przyjmie \\ zywa do zacią. ania się pod sztandary w ty zawiadamia, że druga wypożyczalnia Jacbwet Kluczkowska, słu2:ąca.
Odwieziono ją do przytułku połotniczego na
chętnie pośrednictwo, gdyż chodzi o obronie całości i lJOnom Ojczyzny nie t.) lko książek, znajdująca się" na ulIcy Mikoła"
k"'
1
.
.
ul. Dzleln1·
wszystkicb
ludzi
zdrow}'cb,
lecz
również
Jew,s lej nr. 1 przellleslOną została naiul.
TajemniCze zasłabnięcie.
jeden . tylko punkt noty austrjackiej.
Na ul. Widzewskiej przed domem nr. 15 znaSerbja gotowa jest nawet podobno &tarców i młodzież. Powoluje się na przy· Krotką nr. 9. .
kład'y bohatersldego poświęcenia się ojców.
Wielki koncert symfoniczny.
leziono w słanie· nieprzytomnym jakiegoś nieznanezwrócić Austrji wszystkie koszta mo- Jednocześnie ogłoszono, że od dnia wczoDziś d. 28 b. Ul. odbędzie się w ogro- go człowieka.
bilizacyjne, aby tylko uniknąć wojny. rajszego Serbja i Austrja poz~stają na <łzie Manteufla .. Wielki Ji:oncert Bymfolllczny".
Odwieziono go do szp. Ewanglelickiego.
na rzec7. Stow. wzajem. pomocy muzyków
Oparzenie.
RZYM.-" Trybuna" donosi, że stopie wojennej.
Pracujący w fabryce Gajera przy ul. PiotrNastępCli trOllU, Aleksander. wyjechał orki(>strowych, celem utworzenia przy Stowadziś nastąpił równocześnie krok Włoch
rzyszeniu kasy zapomogowel".
kowskiej nr. 295, robotnik Józef Rybczyński, zostaŁ
boleśnie poparzony wybuchającą z pękniętej rury
i Austrji w Białogrodzie. Ser bja po- do Wajewa. gdzie znajduje się główna
kwatera wr,jsk serbskich i ubjął głów ne
Progr:.\ill składać się będzie z najlr'p- parą. W stanie groźnym odwieziony został karetką
średnictwo przyjęła. Austrja dotych- dowództwo nad armjl!.
szych utworów muzycznych juk: Paganini, pogotowia na uL Podleśną.
czas nie udzi~1iła odpowiedzi.
Szopen, Moniuszko, Czajkowskiego,Grieg; Bee!;Mil; gospodarze.
Aresztowanie szpiega serbhcven, Wagner i w.in.
(o) Dwóch młodzieńców Mikołaj J. i AlekTekst noty serbskiej"
skiego.
W programie przyjmą udgiał, prócz słyn~ sander M., będąc dobrze podpici, zaprosili do sw: ego mieszkania damę z półświadka niejaką Teofl1ę
PETERSBURG. Ogłoszony został tekst
WIEDEN. W pobliżu arsenału tutej- \lej Warsz:lwskiej Filharmonijnej Orkiestry, Wincel,
Po libacji pomiędzy, gospodarzami. a goodpowiedzi serbskiej na notę austro·wę szego aresztowano szpiega 'Serbskiego. pod dyr, B rO[lisława~zulca, kilk!l wyhit- ściem wywiązała się na ni wiadomem tle sprzeczka,
gierską w duchu pokojowym.
Stwierdzono, że zamierzał wysadzić' w niejszyc h miejscowych j zamiejscowych so- podczas której grzeczni góspodarze wyrzucili ją pIez
okno mieszkania. znajdującego na drugiem piętrze.
Odpowiedź kończy się słowami: W powietrze arsenał. B~dzie rozstrzelany dziś. listów.
Ofiara brutalności owych młodzieńców. upadła ną
razie, gdyby rząd cesarski nie zadowolił
Poświęcenie
·Iokalu.
bruk i uległa potłuczeniu całego ciała.
.. •
Pierwsza poważniejsza bitwiII.
W ni.ed:-:iele-ubiegł<\ogodz, 2 po poło
się niniejszą odpowiedzią, rząd serbski,
.
.
.... rłoźownic\.wO.,
,ksiCyraskl
dQkOnllł
po.świę.ccuia:now:eggelG_
uznając, że najbardziej odpowiadar-..::ci.:-'
WIEDEŃ;'· WCzo~aj w~l~~._L~~st1.~~- ,,- _1.. , .!..J - •• ' _ -.~. _ .... ul .,.t.o ";;"ż.:t-.".; m ...~ ... ' ~';;Y~-" c.:.. • .1 _{o} Wcz9taj prźeddomemnr:Jl. ,:Ptzęp.J~
- "~,"-" ..: ..- "~~ ... ....t'~.,", '~"J?'"~~~";d';'\:tr;,r~~;;.
~t:..~t:~~'
.1-..
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braćmi R~uszewskimi> wynikła kłótnia, w czasie rago zależeć będzie oddanie pod sąd Gusie' z wal'unkami okręgun!&·iano .. przemysłowe
Tajemnic.ł:y balon.
kt?rej . braCIa R.., nolami poraniU M., a następnie
wowej lub ogłoszenia jej lin nienormallllł. go w Baku, przedsięwziąć wszelkie odpowiezblegh.
LUB LENIEC. Ponad Lubleńóem szy..
- Wczoraj wieczorem, obok domu nr. 14 Wogóle daie się zauważyć tendencja d,) dnie śrudki w celu natychmiastowego przy· bował wczoraj balon svstemu Zeppelina, Lot
przy ul. Cegl~lnianej, dwóch n~ewykrytych do tego umorzpnil1 całej sprawy, w obawie rewelllci wrócenia nal'Uszonego porządku publicznego skierowany był W ~strollę
CzęstochOwy,
cza,su n~żowcow napadło na niejakiego Stefana Mar- na procesie sądowym.
i wznowienia prao przerwanych.
względuie Ojcowa.
cimaka l .zadawszy mu kilka ran nolami zbiegli.
Przybywszy dziś w celn wykonania woli
Podobno dąży do tego również lhspu.
Kradzieże.
Pożyczka chińska.
tiu, 'który nie chce oddawania zamachu przed NajwyzszeJ do Baku i przejąwszy w swe rę
(o) . Ze składu firmy .Chigrin l ZakgIejm«, kratki sądowe.
ce kierolll'uictwo wSll'ystkiemi działami miejPEKIN, Rząd chiński podpisał umowQ
przy ~1. PIOtrkowskiej nr. 69, niewiadomi złoczyńcy
Przeciwko rewelacjom Puryszscowego zarządu wojskoweg? L cywilnego, O pożyezkę od firm}' PaU-!ing 10 milj. z 5
.skradh towar manufakturowy wartości 550 rb.
kie1llllicza.
mam wil,lką nadzieję, że luduość miasta proc. lIa finansowanie budowy kolei do SzaZ mieszkania Zelmana Kaliksztajna, przy ul.
Przed pnrumiesiąclImi w pmsie pra- Baku i gubernji bakińskiej okaże mi cenną szisinu i na gwarancję dla kolei.
Brzezińskiej nr. 85, skradziono rzeczy wartości 48
wicowej ukazał się list· otwarty do posła 1'0- pomoc w spt'awie, tak blizko obcilodzącej jej
rubli.
Nagł'y zgon.
syjsldego w Pekirlie p. W. Krupieilskiego, różnorodne interesy.
Serbja ma wystąpić.
Przy ul. Długiej nr. 35 w mieszkaniu włas podpisany przez Puryszldewicza.
Zachowanie
przez
obywateii
mIeJscoZEMLIN. W Niszu,
pro w izoryoznej
nem zmarł nagle 40 letni robotnIk Szymon Pech·
PuryB~kiewicz oskarżał
Krupiel1skiego
wych zupełnego spokoju i zaufania do mych stolioy Serbji obraduje Skupczyna. Krążą
nik.
o szereg czynów nieetyczuycb., :l:arzuc8ł mu
rozporządzeń,
wytworzą, te warunki,
przy . pogłoski, że skłonna ona jest do przyjęcia
spray janie anglikom ze szkodą dla interektórych lżej mi będzie osiągnąć pożądane wszystkich żądań zawartych w nocie AuZamiejscowe.
sów rosyjskich i wogóle twierdził, iż kolonja
powodzenie. Osoby, które. mogą udzielIĆ mi strji.
Ogólna kasa chorych w Pabjanicach.
rosyjska w Pekinie oburza się nie mogąc
jakichkolwiek poważnych informacji, dotyczą
(a} Na posiedzoniu zarządu ogólnpj kazl'ozumieć, dlaczego rząd rosyjski nie odwoMobilizacja Austrji~
cych przerwania praoy W kopalniach, proszę
sy chorych w Pabjanicacb, zawarto umowę
łał potąd szkodliwego dyplomaty.
zwracać się do mnie bezpośrednio_
z miejscowymi lekarzami co do udzielunia
WIEDEN. Jako pierwszy dzień stanu
Obecnie "Now. Wl'am." ogłosiło list,
"Byłoby
mi w najwyższym stopniu
pomocy lekarskiej rorl~dnom członków kasy
podpisany przez wybitnych przedstawicieli przyjemnie, gdybym mógł zawiadomić Najia· mobilk.eji odoszollo dzień dZIsiejszy. Dziś
cborych. Na stanowisko lekarzy ogólnej
kolonji rosyjskiej w Pekinie, stwierdzający, śniejszego Pana, ZP. porządek publiczny i na Uwszystkich linjach kolei austrjackich
kasy chorych powf)fani zostali doktorzy Kuiż Puryszkiewicz, swoim zwyczajem,
rozmi· tok pr'lcy lud:d w kopalniach uafty w Baku wchodzi w życie t. zw. plau wojenny. Dlli8
jawski, W. EichlE'r, Ostanżewiez, Broniewski
tn'eciego mobilizacji sprzedaż' biletów koleT
nął si!;) z praV\odą.
osiągnięty został niet)'lko przez represje, oManitius j Stefański.
jowY('b osobom prywatnym b!;)dzi& zupełnie
:
narte na otrzymanych przezemnie szerokich
Wybór lekarza pozostawionł) do wytJOwstrzymana.
pełnomocnictwach
specjalnych,
ile
przez
oburu o;;obistego chorego. Powyzsza pomoc leNa stopie wojettnej postawiono dotychdzone uczucie szacunku do porządku pl'awkarska obejmuje 4C) f"bryk pomniejszych.
'lZHS 9 korpu.,ów.
nego i prZElZ, rozsądek ze strony wszystkich
Z fabryk zgierskich.
WIEDEN. R?ąd austl'jacld przyst!;)pu ..
(o) Oaeg:daj robotnicy tl"t!ni mechanio8ób, które obecnie prze1J czyny swoje
jR do mobilizllc:i dalszych 8 kor!,usów armji.
Wczoraj
o
godzinie
11
m
55
na
placu
cznej Arona Parisera, mieszczącej się w
dążą do wytwor~enia wielkiei klęski spoNa grauiey austrjackooserbskiej akoncentrot
gmachu M. Klecz ńskiego przy . ul. Strykow- Wareckim dał się słyszeć silny huk. Lo- łeoznej" •
wano ju~ 270,000 żołnierza. Jutro, lub natem
błyskawicy'
obI.~ciah
po
mieście
wieść,
skiej w Zgierzu, zażądali podniesienia płncy
wet dziś ,jeszoze li t\lIb a ta dosięgnie pół
od tkania towarów opół kopiejki~ na 100 iz nagłównej poczcie wybuch'la bomba, zamiljona.
szyta
w
przesyłoe
pocztowej.
Na
miejsce
wątków.
_
Fabryb ta zatruan'a 18 tkaczów. Ta- wezwano strag ogniową, przyjechały dwie
kież żądanie post!lwili robotnicy
tkalni za· karetki pogotowia.
Nastrój wśród robotników.
. Po zbadaniu przyczyny eksplozji okazało
robnei Abrama SzIomiela, mit'szczącej sIę
rÓWnież w gmachu Kleczewskiego,
zatrnd- sie,. ze chłopak firmy "Oet1in" (Leszno 31) II PETERSBURG. Dziś zrana robotnicy
można osiągnąć piękność
iidbierał zwróconą bez wykupienia llO',yłkę,
niającej H tka,!zÓw ..
wszystkich fabryk, zakładów i warsztatów,
twarzy, biustuc~ i rąk?
zawiflrającą korkowe' naboje t. zw. .pugaAresztowanie cyganów.
które strlljkowały, p(lwrócili spokojnie do
Jedynie
uzywając KREMU
cze".
(t) Wczoraj przesłano etapem z KutIla
praoy. Nie pracuią tylko robotnicy zakła
_ _ _ _oLi przeciw piegom, opaleniźnie,
W chwili kiedy chłop!lk wziął od urzę dów, w tej liczbie putiłowskich, które favia Łódź do miejsc stałe/w zamies'1.kania
plamom, wągrom i liszajom,
w guberniach kieleckiej i radomskiej, Hl ro- dnika posyłlię l położył ją Da półce, llaraz brykanci zamknęli na ozas nieokreślony
kupionego tylko w składzie
na Nawrot 54.
dzin cygańskich, które włócząc się po o.ko- naboje z wielką siłą wybuchły. Od wybuohu z powodn ostatnich zaburzeń. Nastrój robot~
,
Cena za słoik 50 kop.
licach Kutna,
trapiły
ludIlOŚć
tamtejszą ucierpiało kilkanaście osób z pośród urzędni ników 'wobec wydarzeń polityki zagranicznej
mocniejszy 75 kop.
ków i publiozności, Cztery osoby ciężej po- zaslIrlniozo się zmienił. W chwili pełnej ociągłą żebrllniną i kradzieżami.
Nowość!
Za zezwolenie na schadzkę nielegalną parzone lub poi'anione odwieziono do szpita- ba w, durh patrjotyczny społeczeństwa rosyjSpecjalny K R E M li 4 na
w domu.
la DZ1eciątka Jezu~, li mianowicie Bronisła skieil'O znalazł żywy odezw również w środo·
por~ wiosenną, zapobiegający
Mieszkaniec wsi Czarnocin, w pow. wa Wysockiego, Filipa Krawczakll, Alfreda
opaleniu się.
wisku robotniczem. Przed rozpoczęciem rółódzkim, Jan Miłosławski,;'skazany &08tał
z Deskę i Mani!;) Elenbaum; 13 osób lżej ranCena. za słoik Jo& 4 I rb.
bót w niektórych fabrykach odbyły się
rozporządzeniagubernll tora
piotrkowskiego nych, po opatrunku, poz,ostawiono na miejOSTRZEŻENIE: Kto kupił
manifestacje patrjotyczne.
Robotnicy śpie
na za płacenie 15 rb. lub areszt 3 duio\> y za scn.
krem w innym składzie, ten
wali hymn narodowy.
bezwarunkowo otrzymał co inzezwolenie na schadzkę ;llielt'glllllą, w domu.
Z urzędu ików pocztowych uciel'pieli: Minego.
Pożary.
chał
Stl'oliński,
Michał
Czerkasow,
Antoni
Pożar Bllrsztyna.
KIERKI.
Wskutek
gWilłtownego
wiatru
Ucierpiał
Onegdaj wybuehł pożal' w Bursztynie Sadowski i Jan Podciechowski.
rogista z patentem posznkuje wspól(Galicja I\sf1hodnin), który zniszczył prawie także lotnik wojskOWY podoficer Mikołaj pozar strawił większą część bazarów. Spło
nika z kapitałem do 3 tysięcy do
nął meczet.
Straty
sięgają do pół miljolla
Alechin.
całe miasto.
Plzeszło 250 domów spłonęło.
kupna skradu aptecznego. Oferty w
l'ubli.
W Celu pociągnięcia ""innych wysyłania
"N. Gazecie Łódzk." pod .. Wspólnik·
Czworo dzieci zginęło. Kościół
cerkiew
Ograniczenie lotnictwa.
2913-3
zabronionych mllterjf..łów, prowadzone jest
ocalały ....
Wielu ludzi poparzonych i pora nic- śledztwo.
PETERSBURG. W zbiorze praw ogło·
szono rozporządzenie, zakazujące wzlotów
nych.· Ludność Bursztyna jest pl'zewaznie
W mieście guberniaInym Królestwa est do
bez właściwego pozwolenia nad całem tery- sprzedania
.żydowska.
.Samopomoc· w Paryżu.
torjum okręgów wojsko,vych: warszawskiego,
Tow. "Samopomou" młod'/iieży polsldej
kijowskiego, wiJellsKiego, petersburskiego i
abd. w Paryżu nades'ało nam komunikat.
odeskiego. Tam~e podano przepisy, fjak ukti)ry wyka'wje 'w pozycji dochodów 2024,20
z}skiwllć pozwolenia na wzloty
llad miejJak wiadolIlo, od dłuzszego jnz czasu w
fr., w pozycji rozchodów 1796,60 fr. poży·
scami ufortyfikowanymi i nad wyżej wspom- z wyrobioną klijentelą, egzystująca od roku 1882 re
Baku trwa strajk
robotników Iwftowycb.
czek wydano 33.
nianymi okręgum: ~wojskowymi nadgrallicz)
Wiadomość: HOfmański, Kalisz.
Z rozporządzenia Najwyższego wyjechał tam
"SawopollloU" ma 100 członków zwynymi.
421-6
wiceminister spraw' wewnętrznych Dżuukow
czaju ;rCh, wielu wspierających. Obecnie Toskij. Po przybyciu na miejsce, wiceminister,
wnr:-;ystwo orgaulzuje I "Knchnię akademicką"
jak
donosi Agencja petersburska, wydał w
11łd
pOtliadd nadto komisję informacyjną.
miejscowych oAdres Tow. "Samopomoo·:-Paris, 52,
rue Saint.Audre - d€!9 Arts 52, 1. Bler"Wrzenie wśród robotników w kopalna mocy ustawy zatwierdzonej przez Odeski komitet giełdowy, stosownie
nacki.
niuch bakińskicb, które rOr;lpo~zęło się w po·
do § 2 Najwyżej zatw. uchw. Rady Państwa z
16 czerwca 1905 roku.
Sledztwo w sprawie zamachu na.
czątkach czerwca, przybierając ooraz óstrzejNa członków przyjmuje się osoby bez różnicy płci i wyznania.
Rasputina.
Zarząd: Odesa ul. Riszeljewska 11, tel, 66 - 08 proponuje usługi swoich
Do Tiurnenia, gdzie w szpitalu leż} R'la szy i chroniczny charakter, stalo się obecnie
~złonków na po~ad,y: Ka~Jerów, Zarzą~zających m~jątkami i domami, Zarządzasputin, przybył prokurator omskiPj izby są Iliewątpliwiezagnżaj~cem normalnej dcialalJących p~ze~slęblOrstw~m.l handl~wY~)J, Buchalterow, Urzędników biurowych,
dowej, \\'itkowałow, dla osobiatf'go zbadania Ilości jednego z najważoiejszych działów przeMal!'l\zymerow, Skarbmkow, SubJektow we wszystkich dziedzinach handlu i t.
sprawy Gusiewowej i Rasputina Pod prze' mysłu krajowego.
"Uporc~ywe
gwałcilUł!i
spokojnych
warunp. Artel dostarcza odpowiedzialnych stróżów nocnych oraz wyrobników. Arwodnictwem Witkowllłowaodbyła się naratel za członków gwarantuje całym swoim kapitałem ulokowanym w Banku
da z udziałem prokura tora tobolskieg'l sądu ków praoy ludu w wielu kopalniach j wyPaństwa i innych instytucjach Bankowych.
okręgowego, Zukiewicza, ~ uacze111ih toboł woływana przez to możliwość wielkiej klęsld,
wobec
wyjątkowego
znaczenia
dobywania
Łódzkie przedstawicielstwo I-go Odeskiego Artelu gieldowego przyjmuje
skiego zarządu żandarmerji, Dobrodieiewa,
zap~s na list!;) członków osób bez różnicy płci i wyznania dając im wyżej wspo·
profesora Wrenell!l, wieeprol;uratora Polu- nafty dla życia ebnomi~zllego Rosji, zwrómll1ane pos~dy. . Od wstępujących do Artelu wymagane są dobre referenCje i
botki, sędziego śledczego Al})elc~ellki
in- cHy na siebie u'ragę naszego Władnego
RozkazodJ1 w cy, Najjl1śniejszego Pana. Dnia
członkowskI udZiał.
Przedstawiciele na okręg Łódzki.
Ilsch osób.
Bracia S. i J. Rajgrodscy
Na naradzie omawiano sprawę zama- 14 bie~ącego lipca Jego Cesarskiej Mości po·
. Dzielna 2a róg Piotrkowskiej tel. 950.
Za informaCje, Łódzkie przedstawi. obu na Rasl-Iutina. Wyuiki narady trzyma- dobało się rozkazać mnie, jako osobie, mającej zaszczyt należeć do świty Najjaśniejszecielstwo nie pobiera żadnej opłaty.
ne są w tajemnicy. Materjał śledczy . prze- go
Pana, po obznajmieniu
na miejscu ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
słany zostanie do Szczegłowitow3, od któ.

r

Wybuch na :poczcie
warszawskiej.

Telegramy.

Jakim sposobem

D

Strajk naftowy

Księgarnia'z składem· nut
materjalami piśmiennemi,

w Baku.

p.lerfIJSzy OdeSJd.ArteI Gfe OflJY

jJ:~'!~ :o::i::~~c~:jęZYkaCh

i

dZiałajqcy.

a.

I.

się

c
".c

I

TE YN J

D "

Wstrząsający dramat efektowny z życia cyrkowego w 3 wielkich aktach ze złotej serii ,.. CiNES·

Od .dziś do· piątku
Wie~i ~en~a[Jiny Pro~ram

Dziennik Gaumont !ydnrzeDla."
Ostatni~.
Toto_ pośrednikiem_ w miłosFc"l"

Arcyzabawn.a kom?dja w 3 wie.lk. a.kta.ch
w wykonanIU wybdnycb. art. kmematogl".
Ciekawe zdjęcia z nutury.

:J:...ataJl:\cy P1eS (N'"1ete>perz).

Nad program.

-

FR~N.CESCĄ B~RTI~~'I .(największa tra.giczka teraźniejSZOSCl w WIelkIm zyclOwym dramaCIe w 4 a~tach:

Ceny zwyczajne!

Szatan'
ski"
.

pomysł

życia międży
narod. szpiegów.

<.z

Swieinie zgrany "OUINTET" muzyczny.

ż~daniepodSzan.
Publiczności do riątku MIŁOSTKI UŁAŃSKIE" operetka
w l akcie Godebskiego. Udział przyjlllują pp. M. Szosland, I. Ka II
kier. Szoslandadane będą"
weska, M. Kłosowska, pp. Szol:!land, Wzorczykowski, Kochański i Eroneck
Na zakońozenie
baletu w~rSZ'1
.. . . .
J'·::B1A.z...-Y-1\I.[.A~"'[J~"
.
. , . ukladu W~ . Abramowicza
..
, arty~ty
Rządowych Teatrow.
W kinematografie "Pod szatańskiem Jarzmem" ~s!;~i!aj~~~y~~,~:atc;:o!i:~: i wiele i nnych obrazów..
'

Na

włącznie

)

_ __._..... __ "_.. .

. W razie Diepog'9p::Y_p'r2:~§..s.tawięl1ie_:odP~~i~.t.ęi,!}:A!LSali.

4.

Nt 169
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rCD

Pierwsza lecznica lekarzy specjalistów
dla.
--

45.

Wewnętrzne i

przychodzących

Lemoniada Owocowa

chorych

Piotrkowska 45 (róg Zielonej)"

Bad anie mamek.

~:~s~

Lemoniady Owoc.owe.

Doskonałyc W

skóry i włosów) i elektroterapeutyczny (niemoa
ł ICJo~a). Le.cz~n:e syphillsu ~rep. 606 i 914; badanie krwi, badanie mamek.
Godzmy przYJęCIa: 8-2 rano I 5-9 po południa. Dla pań osobna poczekalnia.
I t l.

śWJatłoleczDlc~y (ch~r~b"

-Dr. med. Leyberg
.
Krótka. 5 tel. 26-50
Chor?by . skóry weneryczn.e i płcioW8~
PrzYJmuJe od 10-1 i od. 6.-8. Panie od
t-6. W niedziele i świEJta od 8-1;.
Dla pań oddzielna. poczekalnia. 226Q;

Dr.med.
były

U

asystent kliniki

berlińskieji

Ch~roby skór,ne, weneryczne"

.drog moc::zowycb, kosmetyka
le.ka.r~ka. PJzyjmuje od 8 i pół dol l poł l od 5-9,w:. Panie od 4 6. Dla .
pań osobną, poczekalnia. Krótka 4.~
Tel. 35-35.
2662

Dr. J. Silberstrom

Dr. med. BolesłaooKon

Choroby uszu, nosa, gardła
i chirurgiczne.
Piótrkowska 56.
. Telefon 32-62.
Godziny przyjęć: od 9-11 rano i od
4-7 po południu. W niedzielEJ do 11
rano i od 2-4 po poł.
914

Dr. Karol Bium
Specjalista chorób
\Gardła nosa, uszu i zboczeń
mowy
(jąkanie, seplenienie i t. d.)
podług

Prof. Gutzmana z Berlina.
'Godziny przyjęć: od 10 i pół do 12
i pół j od 5 do 7-ej wiecz.
Piotrkowska 165 (róg św. Anny)
Telefo&>\ 13.52.

Dr. Med.

Aleksander Margolis

Ordynator Amb. Czer. KrZyŻal
Zawadzka 12.

Choroby skóry, włosów i weneryczns'
!fsuwanie szpecących włosów. plam.,
l t. d.
Stosowanie prep. 606 i 914,.
(wśródżylroe)

Zielona 6;

Łódzkiego

cztowo - telegraficznego wydziału
Piotrkowska 79. Tel. 2-14Przyjmuje od 8-10· rano i od 5-8 pp
Choroby kobiecę,uzieci i wewnętrzne'

TeL 6-13.

~Choroby żołądka i kiszek
.Przyjmnje od 9 - 11 c. i od 4'- 7
1952 21
: po południu.

Przyjmuje od 12-2 i 5-8 Panie od.:
4-5 (osob~a poczekalnia), w niedziel~
004 po południn

Dr.
J. Edełber~:
lekarz
Centralnego Po_o

metody

na Nawrot H! 8
Aką.~.:;!}.erj.a i choroby kobiece.
!Jr~yjpwje od 4 do 7 p. p. i w Nie·.·
dziele od 10 do l p.p.

Zgierska M 15.

.

Łódź, Zgierska 54.
. Przyjmuje od g. 9 - 11 i od 3 .,- 5

Dr. Rotwand
:~ręzep~:w:~~~

dzieci.

Dzielnq nr. Za

rgó Piotrkowskiej, do domu W-go
Eisnera.

Tel. 12-77.
2952-50

od zafali kwartału:

Rzą~cy majllttku· więks~ego,

sklepem społkoChoroby oczu ,
wym,. pisarza prowentowego, poł
•
( o d 10-11 .
moclllka gospodarczego, gorzelan
(Choroby we~ .
neg,? mle"zarza, gosp~dyni ~iej• H.
.
ski eJ, kontrolera, kaSJera, ·mka(w~ęt~zne L .
senta, leśnika., buchaltera, eko(dzIeCI..
noma, k;arb?wego, koresponden..,)
od 9-2 l 7-8 .
tki, kl>sJerkl etc.
c
Choroby kobiece i we-·
. O powyższe posady ubiegać
••
(wnętrzne.
Od 2-3. .
się mOgllt os.ob,y, . tylko m~r?,lne,
•
..
( Choroby skórne i
z chlubneml :,.w18dectwamI ~ ~u
weneryczne 3-4,
tynowane. BlIzszych, szczegołow
.
udzieli biuro Komlsowo-RekoChoroby chI~urglczne,
mendacyjne Ksawerego Bier••
. ( uszu.no.sa l gardł~ ?d.
nackiego Warszawa . Marszał.
2 l. poł do 3 l. po.l. .
kowska 68 róg. Sadowej telefon.u
Badarue mamek, analIzy, szczepienre '280-42
28R8-24-1
ospy.

Dr Z Hollenderskn(
Dr Tenenbnum
Dr. A•.Tereszkowicz
Dr. H UloJf"obn
Dr B HIBTZ (

Dr. 1. Sllberstrom (
Dr B KOK (

Porada 30 kop.

skład

--

I

apteczny

do sprz~dan~a z powodu wyjazdu
gotówka wymagana 3000 rubli. Oferty
proszę skłAdać w administracji "El-azety" pod lit. "G. G".
2903..,...0

OGłOSZEniA

,Choroby dzieci i wewnętrzne:

Bałn[ka l~[lni[a Watnją ~o~adJ

przychoDz'ą~lych chorych~

-

Rytla przyjmuie wszelkie za·
mÓWienia po cenach nader przystępnych
Piotrkowska 134.
Dobrze prosperujlltcy

zarLądzaJącego

sprze1aż

na

--I

dekoracyjny

·DROBnE:

\

łf

karni.

od 300 do

.

. ..

10~OOO rb. na sola-weksle na 81/2%

pożycza Finansowo-przemysłowy Syndykat
w Paryżu panom oficerom i urzędnikom, ja.k

~~w:i:~;e:la~~~;C~~~a~;r~;,gg~ą~~:!~~~j~

.

się na lasze i 2 ł gie. zabezpieczenia

na nieruchomosciach na wygodnych warunk. Korespondencja w języku rosyjskim. Po iuft1rmacjezwracać się pod adresem: Syndicat Financier~lndustriel 7,
Rue NouveUe.
Paris. - Francja~
Syndykat poszukuje solidnych
przedstawicieli okręgowych na pensję 150 rb. miesięczno i%%. Li~
sty do Paryża frankuje się marką lO·io kop. kartę poczt•.
kop.

:-4

II-gie

Bałuckie

Iow. POiy[lkowo-On[l~dnoi[ow~
Ul.

Łagiewnicka

Przyjmujeczł,

Nr. 29, (Rynek Bałucki)

Udziela pożyczki do Rb. 600. Przyj.
muje oszczędności pOC'l:ąwszyc od I rb., jak członków Towarzystwa tak też i osób postronnych i liczy od takowych
od 4 procent do 6 proc. Biuro otwarte w dni powszednie
od godz. B po poło do 7 wip.cz.

2909

potrzebny
2903-1

2904-3--1

inżynierów.

2,978 ' nll~lI
.

kartę

domość:

Piotrkowska 117.

róźnicy wyznania na techników
Wymagane jest świadectwo z ukoń
czenia co najmniej kursu B klas. Dla nieposiadajlltcych świadectwa
otwarty. jest kurs przygotowawczy, który będzie czynny przez
pałe. lato i przygotowuje do .egzaminu.Zajęcia: wieczorowe.. Opłata
umiarkowana. Kursy buchalteryjne za bardzo nizką optatllt. Inform~cje
i zapis codziennie od 5-7 Wiecz.

i pomocników

ntoni Florczyk zgubH
od
Apaszportu,
wydanll! z fabryki Heinz-

zaraz do oddania. WiaFilja piekarska
NowocZarzewska 55 w pi e-

Łodzi,

przygotowuję młodych ludzi bez

Dziedziczak skradziono
wydany z .gm. Utrat:l,
pow. Łaskiego, gub. Piotrkow~kiej.
2907-3.

C

LICYTACJA
zastawów we właściwym czasie nIe prolongowaILych.

w

Antoniemu
pa.szport,

zeladnik rymarski
Główna 34.

nków.

A.

gub. Kaliska.

2910..,...3

oszuknję ch~opców do terminu.
PWiadomość:Staro
Zarzewska 64, skład

wędlin, E. Heidrich.

2912-3
potrzebna kasjerka,
niemieckim. Zgłaszać siEJ: apteka Kraffta

władająca

Zieliński

wyucza znany

CD

en

.

t . ·.·8"".m
.'.o·on·
(il

wl!zelkiesprawy sądowe, admr
. W ciągu 20 lekcji
,
nistracyjne, czynszowe ibypoteczne . podejmuję się również wyuczyć
.
2964
pisać w krótkim czasie zupełnie
~
niepiŚniiennych. • 2646~2S
n.O·cO:
n.
Adres: Zawadzka ·19' m.' 7.

k'
t·b·
7
ll. C·
10
.P
li
~

I.J

·.l.·ą.·

;:~;;~;: ;~~'!.'"~:,,;;~;"~;.

i 4 pok. OJ-.9Z

S

. . R· Ot·aDd' .
l U.C.... Jan

. . .

..

kuchni.ą,·. (I~ktrJ;[zna~liliarlia
Z

•...
·ł·
·d·~'
ze wszystkiemi wygodami doWyUa~
.•
jęCia. Staro·Zarzewska, 64 u gospodarza.·
· c
RomanOWi Szypka spalił się p a s z - 2 9 7 9
Widzewska.N2l~.
port, w czasie pożaru fabr, Br;
Poleca· róine· ·.szkłakryształoweora:z.
Piotrkowskich.
~899-3-1
Adwokat
przysiAgły
.
. ....
.
.
lustra belg;jski~. .Przyjmujeurza.dzeniakryształowedo wjstaw.sklępQtefalfKonopka zgubił paszport, wydany z gminy Radogoszcz.
wyćhi··bndowl:i;.odn~.wi~
I>ta,t:~ ZIlcisz:
czone lust;rB;.. przyjińuje ć'~bsta.Itlllki
,
2906-3 .
·1,'Ómyj::A fasqnQ.W.c

Administracji .Nowej
kiej" nLPrzejazd jI& l,

Gazety Łódz-

-

Szybko i.piQkł1ie,~pisać

Adwokat

uljusz Kurtz zgubH paszport, wyda- przeniósł swoją kancelarję na ul· Rr.~.kali. grolJ-j
Jny
z gm. Dalków, pow.
Renedykła M lO. Prowadz V
Łęczyckiego,

20j odby-

Kursy. politechniczne

Aleksander Babicki, adwokat przy. sięgły, przeprowadzi!: się na ulicę
Dzielną pod NR 25.
2884 - 10-1

laiKunicera..

2917-3

że w miejscowej sali licytacyjnej Południowa li
wać się będzie (10) 23 Lipca r. b. j dni następnych

tapicersko~

Stanisława

KLEMENS LIPIŃSKI

ChOł"oby

się

c

•

887-20.:21

zawiadamia,

Doktór medycyny

Łódź,

P,rząIWPW,ą.,dzil!

I
--

o

:O. ~a~ch.ovvicz~·,~y:n

.M .l.

Syphlłls,

I. Zakład

n

smaku

:Żądać wszędzie.

Telefon li 13-59.
choroby skórne, włosOw,
,kosmetyka lekarska) weneryczne,
moczopłciowe i niemocy płCiowej.
Leczenie ~yphilisu salvarsanein Er;
lich-Rata. ,,606"-914 (wsródżylnie).
Leczenie elektryCznością, elektrolizą.
wanie szpecących włosów) chowłosów i skóry przy pomocy
I""OU."."""";:'V słońca wysokogórskiego
o świetlenie kanału (uPrzyjmuje od 8-1 r.
od
.; Panie od 0-6 n.p.
Dla pań oddzielna poczekalnEa.

o
ft)

c~~E~

LOMBARD
Południowa

•
•

Imperi~al~"

oniak

Porada 50 ko Jh

Ulica

c

•
Wyrób dobry i czysty - pod gwaraucją.
Kantor: Główna 51, róg Widzewskiei, telefon 15-69 .....
Cena flaszki 8 kop. Dostawa do domów.

Suecinlisfa chorób wenerycznych, skórnYCb i dróg moczowycb
::O-r. s. ~.AN'"TO~
Piotrkowska 144,
rog E.lllngielickiej,
. Telefon 19.41.
Tn.eśw!etlllnle i. fotografowania wnętrzności ciała promieniami Roentgena; Gabl_

'<

I{ .

Dr. I.

Analizy Ber.i, wydzielin, moczaL

r:z.

destylowanej.

!!,'o też proszę żądać :,szędzie tylko lemoniady wyrobu fa.bryk
CHĄDZYNSKIEGO
pa.tentowanych
fla:u
• .
, w
kach
oplomboW&nych.o

__

SZWARCWASSER od 10 - 11 i 41/ 2 - 51/2 codziennie.
w niedziele od 10 - l!.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od.
11/2 - 21/2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 1/2 - 9 1/ 2 wieczór.
""
"
Dr. H. SZUMACHER. 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 2 112 po poł.
Cha roby 1'2ieci miejsce porad dla matek szczepienie ospy Dr. I. LlPSZYG codziennie od 1-2 pp.
Cho Toby r ł1 irurgic2ne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.·
Choroby "'cbiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
. Cha roby CC21li Dr. B. DON CHIN Codziennie od 9 10 rano.
Choroby nosa uszu i gardła Dr C BLUM P?niedziałek, wt~)fe~, sroda, czwartek od 1-2. pp~
•
••
.
P1ątek, sobota, IIIedzIela od 9 - 10 rano.
nerwowe

naturalnych soków na wodzie

2

Telef. 30-13.

a

c
::
••
m

Najzdrowszym napojem jest dobra

·ys an ·.·.era.
ul.

w.

.

'~3~

