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Rok. Ił

Wychodzi codziennie po południu, oprócz niedziel i
.W soboty z dod~tkami literackimi i naukowymi.
Pre~umer~.ta v.7 Łodzi

wynosi:

półraeznie

miesięcznie

Zagranicą miesięcznie

rb. l.

. Egzemplarz pojedyńczy 3· kop.

Kantor własny: . Warsza:was Marsza.łkow.ska. Bla m Hl.

,.

.'

.

.
..
NieporównanI[ angielska Dusla

'A~I~lIHA"
...,

ur.oczystych•.

Redaktor lub jego :zastępca przyjmuje interesantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do l w redakcji -'- Widzewska 106a. i od 7 do 8 w administracji ulica
Przejazd 8.
Redakcja ulica Widzewska nr. 106a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja
Przejazd nr. 8 (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.
.
W niedziele· j święta Administracja'otwarta od godz. 11 rano do 1 po południu.

a rb., kwartalnIe l CD
50 kOIl.
:la odneszenie da domu 10 kop. mfesięcznle.

Rocznie !Y l:b.,
50 kop"

świąt

ł

dp;.DJmwia~
nie wie .
jaką ~s~o.naIoś.ć
Siągni.e
.. to Vf .t~ dzi.'.~·.dZ
. inie.p.rze..mYS...ł.U:'..
.Spr~b~JCle
ril:z ~ylko
.Pastolmy,..a
lllny~hpastuzyKto nie używał do obuwia "Pastofiny', ten

!reI. 198-65.

Nadesłane

Filjet Zgierz. Aleksander Lac:b, kiaskkolportacyjn.

stwa nie omieszkają skorzystać ze. sposo-

b!1~ś~i,. i, w chwili dla Serbji ":)'jątk?wo
. clęzkleJ, odebrać to, co stanowIło meg-

I'

-

na l stronicy 50 '[<)0. za
wiersz lub jego miejsce, wśród tekst
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologia
20 kop" Ogłoszenia zwyczajne 10 kop. Zamiejscowe
po 12 kop. za wiersz nonparelawy. Ogłoszenia małe
1 i pół. kop. za wyraz. Katde ogłoszenie najmniej
20 kop.
Ogłoszenia:

świ!ld0Zył. że w razie [!dyby Austrja rozpocz~Ja wojnę zSerbją, Wł.oChy, pod
Ż Idnym

pozorem nie przyjdą z pomocą Austrji. Gabinet rzymski motywuje to tym, ża wytw o-.
r~olle przez Austrję warunki nie są przewidziane w warunkach traktatu trój porazumiElnia.
Taka nie.oczekiwana, śmiała i nieodwo= .
łallla odpowiedo Włoch,. mówił rozmówca·
Iwrespondentowi "Warsz. Myśli". wywołała
w BerlinIe wielkie i przY({llębiająca. wraże
nie, .wobec czego buta wojskDwa Niemiec
znacznie .opadła na ducilu. .
..

d.yś icil
w~ości.wladomoscl
'. Zupełt;i~ zpra.Aten,
wdopodobnie
: WięC
brZmIą
ze Tur. cja skłania się do wyzyskania sytuacji,
W-el M. LISlECKlEJ, Piotrkowska: 50. Tel_16.8~.: . aby odbić swe zabrane kraje. Tajemniczo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'• •l1li
.•••.••
natomiast wyglądają zapewnienia Bułgarji
o: neutralności, za którą ma otrzymać
m
pewne odszkodowania
teryturjalne od
-mi o klasowe
,Serbji.,
ęs· ł .
Należy przyjąć raczej, źei Bułgarja
z wszystkiemi prawami ghnnazjówrządowyćh
czeka tylko na wyjaśnienie się sytuacji,
~. :J:....E~:FŁA. ~
by tem skuteczniej upomnieć się o swe praZapis ucznióVIł do klas: (młodszej i starszej)wst.ępnejI,. n,m,TV, Y, ewent.VI
wa. Grecja, która najpewniej w razie zloZaprowadzenie rozporz~ ..
odbywa się codziennie cd godz. 4-8, Tramwaj&wa 15 (vis.. a, viI> remizy, p.ołączenia
kalitowania . się zatargu serbsko·austryjac~
"1:
traniw. N! 2 i 7). Przy gimnazjum otwarta będzie również .klasa elemęntarna .o.'
kiego,zachowałaby neutralność, zapowiadzeń wyjątkowych
2-ch .oddziałach dla chłopców od lat 6. Wpis.owe: ki. elementarna (30); mł. wstępna (35); , . da czynne wystąpienie w razie wmieszaA··
st. wst. (40), I i II (45), następne (50) Rb. półr.ocznie.. Gimnazjum mlescić- si~ h,dzie
nia . się do wojny jednego z państw bał.W
. ustr.IIDzielna 71 w lokalu specyalnie na ten cel zbud.oWanym.ipodług. ostatnich, wymagań
kańskich.
RZl!:d aURtrjacki wQbec wojny, którą
hygjeny urządzonym. Na żądanie Pensyonat dla ucz:niów przy giIllnazyum. . 1570
.
Na naprężenie śytuacji europejskiej ma pr.owadzić z 8el'bją w interesie monarwskazują rówńież mobilizacje Belgji i chji i pogotowiawojenneq;o zaprowadzil w
Szwajcarji. Mobilizacje· obu tych państw nocy z dnia 25 na 26 'lipca zarządzenia
nie. mają i nie mogą mieć znaczenia agre- wyjątkowe. Równają się oue w· praktyce
~
Widzewska47.
- sywnego. Są one przedsiębrane jedynie zawiesze.niu konstytucji., Zawieszono bo~
''''PIIIUS Specjalność: sprawy kryminalne, hypotecz:ne w.celu możliwości zachowania neutralno~ wiem wszystkie postanowienia, tyczące się
.
. .
.
·kcHltrakty, akty oraz,..zestawia. 'różne ,p,rośby..
. otklestrgsgmfonicznef warszawskiej pod dyr. PrzyjmuJ'eod 9-11.rano i 4-7 pp.
1428-10-1· ści, Vi razie wybitchuwoJnyeuropejskiej. wolności osobistej, praw dom.owYCtl, tajem"
Oba te państwa. ",bowiem leżą pomiędzy llicy listowej, prawo zgromadzeniu !stop. Bronisława· SlllllCft; prof. łiJi:lrsz. '(owo muz•.
UWAGA: We wtorki od 3-5 bezpłatne porady mocarstwami, które ewentualriie mogłyby warz,)'szeniu. . Zawieszono
też wolność
W~jście'40kot>., uczniowie 20 kop. Symfoniczny
prawne dla; biedn,ych.
.
przyjąć ridziałw wojnie powszechnej. I prasy. Wprowadzono też ograniczenie pasz'15 kop., uczniowie 30 kop. Abonament rb: 3.60.
··142t- ,
najlepsżą drogą dla wrogich armji byłaby pOJtowe.
Zastrzeżono przepisy,tyczące
droga
przeL~ziemie
Szwajcarji
i
Belgji:
W
posiadania
broni i amunicji, z3witlszono
~~~~~~~~~~~~~~~~
celu unielTItDżliwienia.·wkroczenia armji'Ob- sądy przysięgłych•. Oddano wszystkie oso1(.
cych. na terytorja. te, rządy belgijski i by, które d?puszcz~ią- się czynów karygod·
lekarz Domuwychow.Hwczego l SzpItala; szwajcarski muszą posiadać dość silne nych przeCIwko w.oJsku, pod sądy wojenne.
łf3rOe n . ......,
Dziec. Jezus w Warszawio .osiadł w Łodzi,'
wojska, które by temu, :mogły przeszko- Ograniczono i od~auo pod kontrolę cały
ł{,. J~dy:nywcentrum~ilł:~: ml.eczarnią: )ł.
Zgierska II
.: dzić.
ruch telegraficzny i telefoniczny. Zakazano
. . sta· ogródek z wspamałą
. .
} lA ..
. .
.'
. '.
Jednakże,
pomimd"
całej
powagi
l
ogłaszania wiadom ości· wojskowych w· druł{·gdzie wydawane są MIĘSNE i MLECZNE ~. Przyjmuje 'z chorobami wewnętr:znemi
grozy
poło'ienia,
zaró.wno
politycy
angielku..
Poddano ścisłej kontroli używanie g.oł"OBIAPY i )(OL~CJE.- - - - - -- ,. dziectod 3 i peł-6i pół pp: w niedziele
. , Na wypadek nIepogody -'-, WERANDY.
. . ...; . t .
10
scy;;jak i włoscy, a naweti francuscy wie- łębl pocztowych. Zamknięto parlament, a
t{ UWAGA!( Bywalcy .ogródka:. korzystają ze ,.
. I SWlę a o.· 11-:-1 l pOt:.
rzą, i~' ,uda się jeszcze zapobiedz wojennej to dlatego, aby ode bruć posłom nietv kalł{
z;mniejsz~nej o poło~ęcimy·wej~ciado teatru }ł
poźodze europejskiej.' W tej. też kwestji, ilOŚĆ poselską, z.lrniwięto. wszystkie s~jmy.
~ 1494 .. km~J?atograflCznego ,;Sfmks&, _ _... ta
p~ hA.,y.1GBH
znamiennydlastanowisdka francuskiego, kŁóreJ3doodtbej pory bJd'ł y ~ylko ~dl'oCzOtnke: .
"~-.-.-. W leCl!;Orem KONCERT.
-':'1.
l:l
głos zamIeszcza zawsze. orze
poinformo. o ne zarzą zema wyaano ?"ze l
b
~
bjrłyasyste!1tklillikiberlińskJej.·::
wanY:nFig aro ". Pisze on, że gdyby akcja na Węgrzech •. Doświadczenie, które zro~
~-'
Austrji ograniczyła się tylko do zajęcia biono podczas .ostatnich paru wojen, poka~awadzka 10.
_
samego·,Belgradu, które .nie byłoby wcale zało, że administraCja cywilna musiwspÓłSpecjalność: syphilis, .choroł}y weneryczne, SpecjalistachorólJ wenerycznych, prz~'imuje od 8-1 krwawem, nie niiałoby to decydującego działać z administracją wojskową, gdyż w
skórne. dróg moczowych, niemo(, płciowa. i .od5-8 wie cz. Dla pań od 4-5, osobna. pocze· znaczenia~ Jeżeli j'ednak AustrJ'a zIDl'erza przeciwnym razie powstają dla wojskowości
.
kalnia. Leczenie rzetączki i syphilisu najri.owszymi
·t
k
MieszkaobecrueKonstantynowska NQ9, II piętro. środkamL Szybkie i skuteczne leczenie chronicz- do zup.ełnego zgniecenia Serbji, oznaczać rOZm!łl e sz 'ody bardzo poważne.
Godziny przyjęć: od 10-1 rano i .od 6':"8 wiec z, dla
nych stanów.
1430-96~1 to będzie wybuch wojny europejskiej.
Oddano też poci straż \\ ojskową wSZ'y~
,
,pań od 5-6, osobna P?czekalni\l'
Wobec tego zaś, że Austrja stanow- stkie tory kolejo\ve, a nad mostami, tune~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ ao ~zek~ ~ę jahlchkclw~k~anów p~ lami i wiadui~mi r~cjągnjęt~ ba~nośó
gromowych i . zaborczych, wynikałoby z zdw.ojoną.
tego, żeiPrancja nre wmiesza się do wojW sobotę, dnia 25 b. 111. po godz. 10
ny. Na temsamem stanowisku stoi i An- wieczorem wstrzymano na szereg dni, t. j.
glja, która, pomimo swych przygotowań aż do ukończenia mobilizacji l'Ul!h .osobowy
wojennych, dała już do zrozumienia, że' na kolei Południowej. Jest to howiem
...
."'.:~~~
tak chiuakterystycz:neni zastrzeżeniem' "re- nie poczuwa się ona do bezwględnej so~ . waina linja transportowa w kierunku Chorzerwy" i ze stereotypowem "z obu stron lidarności z. innemi państwami trój poro- wacii i Slawonji, a zatem i Serbji.
zumienia.
TelegI'llfowanie z zagl'tluicą przeważpo d o b n o jest bardzowjelu rannych i
nie zamknięto. Wysyłane depesze Z~l""ra
-:zabitych".· Ale zdaje się jednak, że donicę oddallo bardz.o ostrej kontroli, wykotychczas nie było jeszcze potyczki dwóch
Rozdźwięk w trójprzynywanej przez oficBrów sztabu generalne.: rI). Po depe~z;ach'w:czorflj~z~C?, któ- wrogich armji, które by stanęły pl'zeciwgo, a w razach poważnych i przez urzęd
mierzu.
re brzmiały niecoóptymistyczDleJl~dały ko sobie w wojennym szyku bojowym i
ników ministerjulU spraw zagranicznych.
Jeden ~ wybitnych przedstawicieli mi- Depesze zagraniczne będą zatem docho~
się . Wykazywać pewien~wrot p~k?J'{wy, prowadtiły.regularną walkę·
<4iś W. nocy na4eszły w~adomosp sWIadDziś już jednak, lada chwila ni~maI nisterjum 'spraw zagranicznych, obeznany dziły do adresatów z opóźnieniem dwuuasto
czące, żesytuacja znat~nie sI~~ogor-. priyjść
maie' telegram o pochodzie z politykI!: blizkiego. wschodu w rozmo wie względnie 24-godzlnnem, w miarę, jal;: roszyła., i że Europie istotme .gr.ózl mebez-' wojsk austryjackich i jakiemś poważniej- II k.orespondentem "Wllrsz. Myśli" zakomuni· b.ota. 'na linjach telegraficzllych będzie
k.oWał kilka uwag, chllrakteryzującycl1 OUE'cną rosla. .
pieczeńst\Vo wojny powszechnej:
.,.
szem starciu~
..
Austrja nie chce p6średmdwa 1 me
Państwabałk:ańskie, które dotychczas sytuację:
.
. .Wszyscy, którzy wysyłają listy, po. ~Na moc,y otrzymany~b W ministerjum WInm pamiętać o. tem, że tajemni Cli listochce zwłoki. Bo rozumie, iż działać pręd- zachowują się dość tajemniczo, wykazują
ko i bezwzględnie, a.·ni~ ~ać .się· o~ej~ równiet ostatniemi dniami gorączkowe spraw zagranicĘu)'ch informacji, sytuacja wa została z!Jiesi.oną. Trzeba więc wstrzymać się w lisbch od robienia jakichkolrzeć i przygotować przeclwmkoWl,-!O JUz przygotowania. Dziwnie brzmią jednak polityczna przedstawia następujący obraz:
.. Ożywioua wyminHfl zdań między wSlilyst- wiek uwag treści politycznej albo wojskojest część wYgranej~ I 'Niem.cy, ktore .są wiadomości, ·z>Sofji iK.onstantynopola~
bezwątpienia w najściślejs~em porozuml~- Zarówno Turcja, jaki Bułgarja zostały kiemi olur.opejskiemi st.olicami d.owodzi nie. wei. Leży to ial'ówno w interesie pisza.
.
"
zbicie, że . wśród, m.oCarstw, należących d.o cego, jak i adresata.
niu z monarchją Habsburgow, p'oc~walaJą skrzywdzone przez Serbję.
Tę okoliczność logiczną trzeba zachotosta nowisko.sąsiadil swegQ,;l me c~cą
'Pierwsza podczas pierwszej wojny, trójprzymięrza wytworzył się . .rozdźwięk.
Deklaracj~ Włoch w Paryżu,Petersbur wywać tembardziej, że wszystkie przekrowc;lawać się w jakiekolwiek układy, am w druga zaś-podczas drugiej wojny. bałkaą
t!lkowych ppśredniczyć. . ..
.
. . . skiej.W składkr6lestwa serbskIego we\#\ gu i Londynie,.opatrZ(lOązastrzeżeniero, że czenia, przestępstwa i zbrodnie, które na,; : Nle:naa eszł y jeszcze, coprawda~ ~u- szły wielkie obszary, należące przedtem Wł.ochy nie były, p'otntorrnpwane o treści rażają interes militarny państwa, są karane
pęhlie- wiarogodne,wieścj:o j~chkQlw!e~do Turcji,orazterytorJa, zdobyte przez ultimat~lm i że dowiedzlały ·llięo tern do- nie przez sądy zwykłe, larz przez są,oy
bitwaęh.~ Stąd i z,owąd, sygnahzowano JUz bułg~rów w y.rojnie z turkatpi.;Znają~ sto- pier? powr~czeniu noty. tłomaczyć należy wojskowe. Przy tej sposobności warto
wspomnieć, że zawieszono dziablność są
!y,ejedn• .qtnię; ą mujejs~ycj1 cFo~~zJrnch . sl1n.k h pa;~umcena; Bałkame, nalezało~y jakoj początek tei Diesol1darnosci.
Gabinet
rzymski
dobitnie
l stan.oWCZo 0- dów przysi't~!!.<:~:Wszystki~inlle pt~~..-.
l!.i1f;~;;;lll",~.~~~1tj/,serbs~o-austrYlacklenJ, ,1~J1~~!1:~~,_~e o~a .. te pokrzywdzone pan'
.. ..
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Dr. LEOPOLD KLACZKIN

WOJ .• 'Austrji ,·z

S"erbją.

Na· oslrzumiecza.

!

"M~_·~_~"'-=--'

2.

..NOWA

Dr. med. i.1'.ronsoQ
Akuszer i specjalista chorób kObiecych

GAZETA

llych rozmaitemi przesileniami
chnienie jakby ulgi: • nareszcie
stko

skończyl-.

przeprowadzIł się

na ul. Zieloną N25, I piętro telef. 31-82
9-]1 rano i 4-6 po poł, W niedzielę od 10-12

Jak

MIĘSO. "VEGECIE". ~

RB~t~uraDj~"VEGETA" ~
149.0

ł{
~~

~

Zielona 3.

Wydaje smaczne

i pożywne

MI Ę SNE ,.'"'
JJ

i jarskie obiady i kolacje.
~• • • • • • • • • • • •~p'

kroczenia, przestępstwa i zbrodnie
karane przez trybunal zwykły.

Wrażenia
W'

bęilą

przed*ojenne
Galicji ..

zrywa stosunki

Swiadkowie obecni w czasie wYllowiadania sobie wojny przez tlyplomatów:: wrogicb państw zawsze mieli wrazenie, że widzą I·rzed BOOą zażrłych sojuszników broni,
E<kłarla'ą<!ych dowody
wzajf'mllej przyjaźrli.
C(>ch!ł dy pIomncj! jest wy rafinowana
uprzejmoŚĆ.

Podobl~ież rz".cz się
miała
wcbwili
krytycznej wizyty prezesa ministrów sarbskich wambilsadzie austrjll"kh,j w Białogro
dzie. Momer,t ten
OI'I:;ule
korespondent
specjalny I~owskiej w Ga?ety Wieczornej" •.
.
.Z l,p:~ l'i;,log:'· dll, l - !,isze dzlc·nni·

kar? nnH;i . - Zl)~t:lła

w

dą!!u

Nr. 170

1914 r.

wr

west- sza kob dyplomatyazua skłauia się do wy~
się to WS:ly- zyskaniasytuanji, aby odbi.ć swe kraje.
lej donpBzą, że wysłauyzostanie przecIw
Austrji cały korpus monastyrski.
szło

dyplomatyczne'!

4~~~~~~~~~~~~~~~

t
t
t

się

ŁODZKA" . 29 Lipca

popołudnia

zmObilIzowaną.

Mobihzul:ja w pełnym toku.
Dworzec białogrodzki wygla,da, iak obóz
wojenny. Ciągle
rdchodzą
pocia,gi wojskowf'.
Pasicz wręczył notę br. Gieslowi o g.
5 m. a6 1'0 połndnili. Not!! b~ ła widoczn ie
obliczona na to, by Sel'bja zyskała na
czasie.
W długiem oświadczeniu nota podnosi
że w niedzielę dopiero zbierze się skupezyL
na i udzieli odpowiedzi !la notę Austrji. Po
wręczeniu noty P"sicz bardzo uprzejmie rozmawiał ?; br. Gie8lem i o godz.!> min. 45
opuścił gmach l.oRelstwa.
Przed gma"hem poselstwa austriackie ..
gO i urzędem spraw
zagraniczllych zebrały
się tłumy ; publiczności. Br. Gi'3s1 uot}flko.
wał natychmiast PasiczowI, że rząd austriacki u",aża notę za. niewystarczając<\ i wraz
z pf'rsollPlem pOli\elstwa opuś,·j Bialogród.
Część dr.ien:likarzy
zup;rauicznych, towanyszyła .br. Gieslowj rlo Zemunia. Poseł
zamies:łkał w hotelu Centralnym, publICznoŚĆ
lIgotowała mu owację przy dźwiękach muz)ki cygańskiej.
Na· rlwOrl'll zgrom ~dziIisię członkowie
ciała dyplomatycznego' między innymi peł
ni.;cy obowiązki posła francuskiego i rosyj~
s!dego i uardl.o serdecmie żf'gllali posła austrjackiego.
Bar. GiesI wsiadł w Zemlltliu do pociągu o godz. 6 m. 27 i udał gię do wprost
do Wiedni a, sekretarz poselstwa zatrzymał
się w Budapeszcie. Archiwum
poselstwa au·
stl'jul"klego złożono w posels'\vie Iliemeckiem.

Jak przyjęła stolica Galicji wieść o
odrzuceniu ultimatum austrjackiego przez
Serbję? Odpowiedż na to wysoce intere8ujące nas pytanie znajdujemy w prasie
zllkordonowej.
Organ podolaków .,Gazeta Narodowa'"
określa nastrój Lwowa krótko lecz do~
bitnie:
"Pierwsz>I wiadomość o zerwaniu sto.
snnków dyplomatycznych miQdzy Austrią
a Serbią przyszła do Lwowa przed aod·z.
8 wieczorem i nadzwyczai szybko r07.Ęl"zła
się po mieście. Ulice lwowskie od dwóch
tygodni z powodu wyjazdu ogromnej liczby mieszkańców niemal puste w godzinach
wieczornych, odrazu :zaroiły ~ię ludźmi.
Groźną wiadomość
przyjmowali jednak
wszyscy z ogromnym spokojemJ bardzo
wielu na wet z pewnem zadowoleniem. Poważniejsi wHażali zadowolenie, że nareszcie ten wrzód, który od tylu lat nabierał
wywołując sporadyczne stany podaorączkowe, bez wojny rujnował kraj i państwo,
nareszcie pękł. Gorętsi niemal się ucieszyli.
pełni animuszu, że Austria łatwo i rycbło
upora się z Serbią. Najkrzykliwszą radość
okazywali żydzi; jest rzeczą, charakterystyczną, że Zydzi nie wierzą., aby Rosia
obecnie uięła się za Serbią. W późniejs'7.ych godzin:ll'h zapf'łnily się kawl!\rnie. a
oll.Oło północy bVło w nillb
nadzwyczaj
gwarno L. wesoło. Muzyki ~l'ały. Gdy
Mobilizacja powszechna.
w jednej kawi:lI'ni muzyka zagrała marsza
sabaudzkiego - przypominamy, ze książęWIEDEN. Na dziś VI połudńiena g.
Eugenjusz Sabaudzki był zdobywcą Bia- 12 zar~ądzona być miała ogólna mobilizaoja
logrodU - zebrani przyięli marsz gorą- armjiaustrj~okich~ Jeżeli do tego terminU
cemi, . dlngiemi oklaSKami.
Grano tei ~ Rosja nie złożyła deklaracji: ZEl .. będzie UBUwszędZIe austrjacki bym n ludowy, któryfr. traloą, to mobilizacja juz się rozpoozęła.Juzawsze był przez
obecnych
aplaudo-'· tro przeprowadzone bvć mają wojska austrywany.
. Rckie przez Dunaj i Sawę.
.
Po. północy ~nuły się po ulicach nie- . .
Austrja jest stanowcza.
maI takle tłumy. Jak w noo Sylwestrową.·~
.
.
.
Lwowianie dziwnie lekko przyjęli wiadoWIEDEN. "N. F. P." oświadcza, za
mość o zerwaniu stosunków dyplomatyoz· wszeIldił rróby odróczenia akćii
wojennej
nych między Austrią a Serbją, wygląda, na skutek rokowań -Austja' bezwzględnie odjak gdyby nie zdawali sobie sprawy z po· rzuciła. Ustąpienie Serbii Austria uważłlła
wagi chwili.
by tylko za manewr. aby zyskać na ozas;jp.
Gmach komendy korpusnej był przez Poseł serbski wyjechał już·z Wiednia. Dziś
całą noe oświetlony i widoczny był wielki przed konsulatem
serbskim w Wiedniu Qd~
w nim ruch.
bywały się wielkie demonstracje
przeoiw
W gmacbu namiestnictwa oświetlony Serbji. Z gmachu konsulatu· zrzucono herb
był tylko departament wojskowy".
serLsI..i i wrzucono go do Dunaju. SerbskieO naprężeniu umysłów, jakie zapano- go majora Martynowicza aresztowano, gdy
waZo wśród publiczności lwowskiej z kolei wracał Z kuraoji do Serbji, następnie jednak
informuje BGazeta Poranna" nie wiele od- wypuszczollo go na wolność.·
hie;:'Rjąc od wyżej cytowanej .charakterysAnglja gołowa ..
h·ki.
~ PrzeżYliśmy dzień pf'łpn wzruszeń,
LONDYN. W porcie Portlanckim zgrorlzi"ń j,istnrY('lln\': rl7.ień, ~tóry być może mad)lono eskadrę składają~asię z 29 okrę
zaczntkif'm nowej epoki w Europie, który tów liniowyoh, 4. krążowuików l mnóstwa
jei kartę móie zmienie nie do poznania ... łodzi podWOdnych i torpedowców. Flota ła~
rl'Pfll?;. !Idv iUŻ
wiemy, ('0 się Eltało, duje wę~iel i żywność na czas kilkanastu ty.
trllo"'o OrlW:IŻ~Ć n'ł~troip. N:\ o!:::ół iednak l!odni. Nikt ~ załogi nie otrl!.ymuje urloprzy~n,'ć tl·zpha. że nastrój
był
raezei w pll. Admiralicja zaprzestała wydawać listów
kie~unku negatywnylJ1, mówiono powszech~ okrętowych.
nie. że Serbia zachęcona postawą Rosji nie
Uzupełniająca mobilizacja
zechce podpisać wszystkich warunków poSerbji.
dyktowanych jej przez Austl'ję. Licliono się
z tern, me przewidywano tylko jednego: że
WIE DEN. Z Belgradu donoszą, że o·
Austria nie będzie się dłużej bawić w ciu- głoszono tam uzupełniający rozkaz mobiliza·
ciubabkę z
prowokatorami i mordercami, csjn~' zwołnjąey pod broń mężczyzn od 18
że na finfy serbskie odpowie
natychmias- do 60 lat życia. Główna kwatera znajduje
towem zerwaniem stosunków dyplomatycz- się w Niszu, gdzie bawi także król Piotr.
nych.
Bezkrwawa akcja Au.trji.
Wieść lotem błyska wiey rozniosła się
PARYŻ. ..Figaro· piszp, że gdyby akpo mieście. Niezwykly to był obraz, w powietrzu cznc lJyloatmosferę niezwykZych. cja Austrji ograniczyła się tylko do zajęcia
ważnycb,
dziejowych
zdaJ·zeń.
Ludz:e s'amego Belgradu, któt'e nie byłoby wcale
wprost wYJ'ywali kolporterom dodatki z krwawem, to nie oznaczałoby to jeszoze ża
Jedllak jeżeli Austrja
rąk, przebaczano im nawet
,podniesienie dnego nieszczęcścia.
ceny" na własną odpowiedzialność, w nle- zmierza do zupełnego zgniecenia I::jerbji to ospelna godzinę Lwów połknął 40 tys. eg- znacza to wybuch wojny europejskiej.
zemplarzy.
G,..ecja i plany Turcji.
Lwów do późnej nocy był na ulicach,
w kawiarniach, w ogrodach. Wiadomość
ATE NY. Tutej'illm ludność II wielkim
pOdZiałała wstrząsająco, ale nie niepokoją entuzjazmem odnosi się do SerbIi.
Nawet
co... W nastroju czuć zmiauę - nie tak rządowe koła popierają usilnie Serbjc~, panuje
wyczekiwano decyzji przed dwu laty. Z tyłko obawa o nowe powikłania na Bałka
piersi wszystkich zdęptanych i zgniecio- nach, Turcja bowiem jak przypuszuzaj~ tute!-

Bprawiadli~via wo?e c l1!dówM?narchji
powiedzellIe SerbIi wQjny.ManIfest kładzie
nacisk że Monarchia zawsze starała .liię
postępować wobec Serbii jaknajłagodniej.
Pomimo to serbowie nigdy nie zaprzestaMobilizacja Turcji.
wali swej wrogiej dla Monarchji działaIno.
KONSTANTYNOPOL.
Rz~d tureoki ści, a nienawiść swoją skupili na domu
powołał pod broń rezerwy z 1897 - 1898 Habsburgów i na członków tego domu do.
roku. Daje się z'luwaŹYĆ gorączkowy ruoh w konywali stale zamachów. SledzŁwo stwierTurcji. Serbski attache wojskowy w Kon~ dziło, że odbywało się to wszystko nie
stantynopolu otrzymał od swego rządu rOz- bez wiedzy, a nawet przy pomocy władzy
kaz, aby natychmiast opuśoił Konstantyno- serbskiej.
pol. Dżemel bi'j odroczył swój wyjazd zaObecnie Monarchja chwyciła 2a broń,
granicę.
aby przy pomocy Bożej wywall:zyć· gwa..
rancję, iź Serbia zaprzestanie swej wrogiej
Wysadzenie mostow stratedziałalnośoi i będzie żyła z Monarcbją W
gicznych.
dobrej zgodzie sąSiedzkiej. Cesarz zdaje
BRUKEjET.JA. Z Werderu donoszą, że sobie dokładnie sprawę g ogromu odpowieoddzial spaperóww Leódyum przYIl:Qtowuje dzialności za podjętą akcję, lecz ma woSIę wyslldzić vi powietrze cały szereg mo •.. bec Boga i ludzi czyste sumienie, gdyż
st{,w: pod Valdeuoi, 'który jest najw!lżniej- walczy w obronie swej powagi mocarstwoszym połączeniem kolejowem pomiędzy Niem., wej i swoieh praw Austrja.
eami i Francją i fuoat pod Bowerue.
Manifest podpisali cesarz i Stttrgkh.

r:u-

Pierwsze starcialI

Mobilizacja w Holandji.

AMSTERDAM .. Holanaja czyni go·WIEDEN. Nad rzeką Driną przyszło
rączkowe przygotowania do powszechnej
do pierwszych starć~
Po drugiej stronie
mobilizacji;
rzeki widać w kilkt. punktach przeciągające
oddziały oC!lOtników serbsldcb.
Wojska au- Odezwa rządu węgierskiego.
striackie odpowiadają, przez rzekę na strzały
BUDAPESZT. Rząd węgierski ogła
Serbowie' przez pomyłkę strzelali dowła. sza odezwę do narodu, w której wyjaśni
sne~o parowca.
Po stronie serbskiej znacz- powody i cele obecnej wojny.
ne sraty w poległych i rannych.

Wypowiedzenie
WIEDEŃ.

Urzędowa "Wiener Zei~

ogłasza w dziale
stępujący komunikat:

tung"

wojny.

Krwawa

l demonstracja.

BERLIN.

Wozoł'aj wieczorem

socjali-

ści urzl\dzili wielką demon~tracię przeciwko
na,:, wo;nie.
Policja usilowahrozpędz!ó demonstrantów.
Jego KróWywiązała. sięsb-zelanina.
Po obu

urzędowym

Z rozkazu najwyższego
lewsko~Cesarskiej Apostolskiej Mości dziś

dnia 28 lipca 1914 roku wręczone zostało królewskiemu rządowi serbskiemu for~
malne wypowiedzenie wojny w języku
francuskim następującej treści:
"Ponieważ rząd królewski serbski
nie dał wystarczającej odpowiedzi na notę wręczoną mu przez posla naszego w
Białogrodzie w dniu 23 lipca r. b.,dła,:,
tego królewsko-cesarski rządaustrjacki
widział się w' konieczności chwycić w obronie swoich interesów za broń. Od
tej chwili państwo austrjackieznajduje
się na stopie wojennej wobec Serbji.

stronach, SI\ -zabici i rauni Z'lburze ·lia irWlld ,lej i przsbierajl\, l harakter rewoiucyjny.
Bli7S)lych 87.(·zegółów na razie bruk.
. BERLIN. Wiadomości o rożruehaoh w
Berlin.e tyły w p;erws7.ej chwili cokolwiek
przesadzone. Setki socjaJjatów demonstrowało przeciwko wojnie.
Policja użyła białej
tylko brllui. Kllkudzies~ęciurannych. Jednocześnie odbyło siEJ W Berlinie
lna przedmieśchcb 8 zeorań soc·alistyozuych, ni których powzięto jednomyślną rezolucj~ wyvrobnb rewolueji w Niemczech, na wypadek,
gdyby choiały wojować.~

h

Mobilizacja Szwajcarji.
.
GENEWA. Rząd szwajcarski czyni
gorączkowe przygotowania do mobilizacji

Akcja wojenna

rozpoczęta.
powszechnej. Pułk. Wille i inni oficerowie
sztabu generalnego zostali wezwani nagle
Główna kwatera !główl\odowod~ące~o
do Berna na ważne narady. Daje się zaukr6Iew.
Aleks·!!ndra znajduje się Valjewo. W
ważyć w kantonach nadgranicznych pookoIicaahTęmesliubin
stoi armja geuerała
śpieszne manewrowanie wojskiem.
Stiepallowicza oparta o miasta Czupro. SePoseł zabi ty?
medoja i Pozarewacz.
Z:nządzenie armji !lustro • 'i~gierskiej
BERLIN. "Deutsche Tapeszte· podaje niezwykle sensacyjną wiadomość, ja- wskazują, że oba wiają się tam wtł\rgni~cia
koby poseł niemiecki w Białogrodzie za- lada chwila armji generała Stiepauowicliia do
mordowany został przez motłoch serbski, Węgier.·
Faktyczno nl\dy w. Serbjiprzeszły jUi
lubspiskowc6w.Potwierdzenia pogłoski
od
władz
cywilnych do WOjskowej organizanarazie brak.
cji "Czarnej RQki- • Wczoraj odbyło aię tajNiemcy nie chcą rokowań.
ne posiedzenie ~.skupsztyny": po posiedzeniu
BERLIN. Urzędowo komunikują, że skups~tyuy ·rozeszły Bi~. wieścI, zeSerbj>l
rząd niemiecki odrzucił propozycję Anglji jest pewna czyunej pomocy Czaruog6rz!l,
wzięcia udziału w konferencji pośredni~ Grecji, Rumunji i Rosji.
twierdzą, że ROBj~
Tutejsi pOlilyily
czącej pomiędzy Serbjąi Austrją. Rząd niemiecki nie będzie wdawał się w żadne mógłby· powsirzymać . tylkoewentu!ilny laj-.
układy, ani w takowych pośredniczył, uy sojusz Austro-Węgier Z JaponiI}.
Neutralności Niemiec serbowie Sił zugdyż chce, aby dyplomacja niemiecka
pełuie pewni .. Dziś w nocy oczekiwane jest
prowadziła politykę na własną rękę.
Wejście austrjRków do Białogrodu.
WszystAustria nie chce rokowań
kie studuie w Białogl'odzie maj" . byó laWIEDEN. Naprężenie wzrosło tn dO trute.
Wojska austrjaokie zllajdują się w poszczytu. Urzędowo oświadczają, że wszelkl~
kroki w celu powstrzymania akcji wojennej bliżu Miirowicy. Wejściu wojsk austrjackich
stawiali energiczny opór serbowie lecz po
są bezcelowe. Zadna interwencja nie mOże
nio przeciwdziałaó krokom nieprzyjaciel- . walce ustąpili.
(Mitrowica znajduje się w odległości
skim. Austrja nIe wda ąię w żadna rokowania, gd'y~ uwa*a że rokowaniami temi 100 kilometrów od Waljewo, gdzie ntworzousłużyłaby tylko Serbji. która w ten spo.- na ~ostała główna kwatera serbska;· p. r.)
W pobliźuKocr:ewa fIotyla au~trjacka
sób ukoJtlozy swe przygotowania wOjenue.
skonfiskowała zllowu 2 statki subakia:nWarSzala przechyla się na rzecz wojny.
dar" i .św. Mikołaja. Pomi~dzy załogami
PARYŻ. Poiocare Wl'aca jutro do wywiązała. sięduść uporozywa waJka. Część
Paryża ze swej podróży i natychmiast u· załogi serbskiej poległa, o~ę!ić dostała si~ do
rządzi konferenCję rndy ministrów.
niewoli.
Koła dyplomat.rci Jie francuskie 0Rozpoczęto przygotowania do smobiliświadczają, że ehwiIa Kl',Ytyczna będzie zowania dalszych, prócz zmobilizowanych już
jntró.
dz'ewięciu korpusów armjiaustrjackiaj.
Na
Jutro się okaże czy wybUChnie, woj- granicy serblikiej skousyguowano już 270,000
na europejska czy też będzie ulokalizo- żołnierza.
wana. Naprężenie jest ogromne i sz.ala
.Do jutra liczbl ta powiększy się do
zdaje się przechylać na rzecz wojny.
.
półmiliona'~
.
..
Wiadomość o. WYd:ld?;,miu W powietrze
Bitwa nad rzeką Driną·
mostu pomiędzy Zemuniem i
B!ało!!,rodem
WIEDEŃ. Krwawe zapasy pomiędzy potwierdza się·:
Ausirją i Serbją rozpoczęły się dziś nad •
------rzeką Driną, przezkt6rą wojska austrjackiechciliły się przedostać do
Serbji,co
im się na razie· nie· udało. . Ochotnicy
serbscy wraz z regularnem wojskiem usiłowali się przedostać na grunt austrjacki.
Komunikat urzędowJ'.
Wywiązała si~zacięta walka. Podobno po
PETERSBURG. Liczue manifestacje
;pbu stronach bardzo. wielu zabitych i ranpatrjotyczne, odbywająi:(ł ąię w oatatn1cU
nych.
dniach vi stolicach i innycnmiejscowosciaeh
Manifest do, narodu. '.
Ceaat~twadowodzą,lż .niezaobwiana 1 ··spo.. WIEDEN. Cesar~ . Franciszek Józef kojnapolityb rządu znalazła oddźwiękw
wydal donarod\lmanifesy, ·Vikt6rymn;. szeroki'ehmasacn ludriości.R~ąd ma· jednak

Telegramy,

nadzieję,

W·ladomosCl

że
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f.

wyrazy uczuć narodowych w
p.
dzenie rachunkó\Vbie~licych
operaciI nr. 14, i Szlamy Lisbadfa, przy ul. ŁagiewnIckief
nr. 2, rezultatem rewizji było znalezienie kwiłów
odcienia nie-·
czekowych,
miejscowych lombardów na zastawione następujące
~yczliwoścj w stosunku do' mocarstw, z ktoZatarg w .. Tow. p~życzkowo.oszczęd- rzec:y: złoty. zegarek, srebrny zegaI ek, dwie złote
remi Rosja zaChowuje i pragnie zachowy.waĆ
.
nościowym.
męzkie dewizki,. jedenaście srebrnych kiellszkó~,
Ogólne ll
pokój. Czerpiąc siły w podniesieniu ducha
(a) Grono ozłonków II łódz1ilego Tow. parę .butów, sześć srebrnych łyżek, 8 par kolczypozyczkowo-oszczędnościowf.'go
zwróciło Slę ków, złotą broszkę. 10 złotych pierścionków i kUka
narodowego i wzywając naród rosyjski do
Wystawy przeciwalkoholiCzne.
.
wstf7emięźliwości i sllokcju, Rząd Cesarski
Ministerjum spraw wewllf,ltrznych po- do :<tlbernlltora piotrkówskiegoze skargą na sztuk płQtna.
Kwity owe znadują się w kancelarji wydziastoi na straży .hoool'u i interesów Rosji.
zwoliło towarzystwu walki z alkoh,,}jzmem niepra widłowe dokonanie wyborów członków łu śledcżego. Poszkodowani mogą się codziennie
PETERSBURG. Komunikat urzędowy. urzl\a~ić latem dwie wystawy ruchome'; .led- zarządu. Wybory te dokonane były przez zgłaszać do wymienionej kancelarji (Olgińska nr, 5) .
Okólnik głównego zarzą.du 'hydrogr&fioznego ną fIla gubernjicentralnych, 2 dla wołżańskioh. akJumllcję, podczas gdy nowe przepisy wy- w....celu zasiągnięcia bliższych informacji.
Systematyczna kradziez.
z d,nia '27 b, m. i r. M 378-108: .W ckrę- Nll obu wystawach urządza tle będą odczyty, dane przez w1adze wyżsle do Sp~IIW kredy(o) Niejaki otto Zilke, zameldował w poU.gu Sewastopola wszystkie latalnie morskie rozdawane będą broszury i odezwy, wyka. tow)'{'h nie dozwalają· na wybory aklam ,ej!, ~e w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy rueoprócz chersońskiej pogasżono duo 26 b. m. zujące szkodliwość alkoholizmu.
cyjnf!.
wykryci złodzieje systematycznie kradli jego cegłę
Malkontenci żądają pono ..... n~go prze- przy której obliczeniu brakło 50,000 sztuk wartoścI
Wejście oJl:rętówdó zatoki sewRstopolskiej i Byłoby rzeczą pożądaną, by nasze tow.
sasiednich od zlIcbodu do wschodu słońca przeciwalkoholiczne "Przyszłość", które roz- prowadzenia wyborów za pomocą kartek wy· 600 rubli.
Policja przeprowadzając śledztwo skradzioną
w~bronioIle.
.
. wija w ostatuioh czasacb żywszą działalność, borczych w obecności inspektora do spraw
cegłę znalazła u niejakiego Dawida Matera, przy ul.
,. Okręty zmuszone ukryó się przed nie- wszczęło staranla cplem unądzenia hkiej drobnego kredvtu.
Magistrackiej nr. 8.
..
" Z Tow. Krajoznawczego.
pogodą lub d·oznające nieszczęśliwego wy- wystawy ruchomej po Królestwie.
M. osadzono w areszcie.
B6jka.
padku, mo{Ząw nocy wpływać do zatoki KaTraktat handlowy.
W niedzielę dnia 2 sierpnia odbędzie
Wczoraj między godz. 10 a 11 wieczorem, w
członków łodzkiego Odmyszowej i Kazaniej.
W'Jelu posiadania wyczerpujących da.. się wycieczka
podwórzu domu nr. 179, przy nI. Wó1czańskiej,
, Okręty niespełniające źąaan spotykane- uyeb i materjałów dla przyszłego traktatu działu polskiego Tow. Krajoznawczego do między
Aleksandrem Gajderem i Józefem Fornal.•.
.
..
go przez siebie w pobUżu Sewastopola 0- haudlowego rosyjsko (niemieckiego, główny Łagiewnik.
skim wynikła kłótnia, podczas której G. wyjął z
Punkt zboJ'ny o godz. 9 rano na st!\- kieszeni nóż i zaczął dawać razy F.
krętu wojennego będą rozstrzeliwane.
.l'arząd rolnictwa delegował swego specjalistę
Napadnięty zaczął wzywać ratunku. Zaatar'
,Pogrzeb zwłok biskupa.
J. Połterowl\ do pogranicmych miejscowości cji tramwajów zgierskich.
krzykiem mieszkańcy domu rozbroili G. i
z resursy rzemieślniczej. mowani
z Niemcami i Austrją dla I!badallia na miejodprowadZili do cyrkułu, Osadzono go w areszcie.
LUBLIN. Obrząd pogrzebu żwłok ElCU warunków skupu i wywozu zagranicę
Wczoraj komisja łódzka. miejskiego
Z wyczerpan ia.
zmarłego biskupa djecezji lubelskiej. ks. ptactwa i jaj.
Tow. kredytowego dokonała oględzin buW domu nr. 84 przy· ul. Widzewskiej pozoFranciszka Jaczewskiego, wypadł wspaPanu J. Połterowi polecono równiez dynków, przy ulicy Widzewskiej nr. 117, stający bez zajęcia i mieszkania Szlama Krukowski
niale i miał charakter wielkiej, gorącej zbadllĆ w Niemozech warunki handlu bitem należących do łódzkiej Resursy Rzemieśl znaleziony został w stanie zupełnego wyczerpania
manifestacji uczucia żalu djecezjan po do- mięsem, wywożonem :ol nid;:tóry,'h miast niczej. w celu oszacowania ich i przyzna- sił z powodu braku potywienia.
I\łajec:hany przer tramwaj.
brym p a s t e r z u . ·
Królestwa Polskiego.
nia pożyczki Towarzj·stwa.
W Radogoszczu Józef Kowalski, woźnica zo. W pochodzie pogrzebowym wzięło u- .
Po dokładnych oględzinach budyn- stał najechany
przez tramwaj, wskutek czcgo uległ
dział około 50 tysięcy ludu.
Miejscowe.
ków, przyznana została pozyczka w wyso- poranif'niom głowy i ogólnemu potłuczenh-.
Mszę pontyfikalną odprawił, a nastę*
kości 29,OUO rb.
Z komitetu giełdowego o handlu
Brak dozoru.
pnie eksportował zwłoki na cmentarz bis..
z Mongoiją.
Z ,.Kropli mleka".
.Przy ul. CegielnlanE'j nr. 12 zat~uł się jakimś
kup płocki,.ks. ,Nowowiejski, przy asyście
(Ii) ,~Z!lrząd łódzkiego komJtetu giełdoweg:>
Jedna z najpotyteczr.iejszych instytu- płynem 5 letni syn sklepikarza, Antoni Kaczmarek.
biskupów: sejneńskiego ks. Karasia, kie- otrzymał z wydziału handlu przy minister- cji w naszem mieście z dniem wczoraj- Berek Baran, lat 6, syn krawca spadł ze
leckiego ks. Łozińskiego iz Żytomierza j nm handlu i jJrzemy!';łu IwIekeje wzorów i szym rozszerzyła zakres swojej działal schodów domu nr. BO przy ul. Benedykta, wskutek
czego uległ zwichnięciu ręki i ogólnym potłucze
ks. Żarnowieckiego, oraz 356 księży i a- próbektowar6w manufakturowych wehiill- ności.
niom.
lumnów.
nych oraz bawełniunych, poszukiwanych na
. Przy ulicy Zgierskiej N2 15 zarząd
Zatrucie•
.W pogrzebie wzięły liczny udział de- rynku zbytu w Girynie. Próby te naae4allEl .kropli mleka· otworzył nową przychodZamieszkały przy ul. Aleksandrowskiej nr. 25
legacje. ziemiaństwa, instytucji handlu, zost~ły przez konsula rosyjskiego z GiIyllu, nię, w której matki otrzymują czyste Henryk Krzemiński, fryzjer zatruł się jakimś pły
przemysłu i rzemiosł, zakładów dobro· wraz z dokłaclIE'm załączeniem cen sprze. zdrowe wyjałowione mleko dla niemowląt nem. Niebezpieczeństwo usunął lekarz pogotowia.
Podwórzowe poraohunki.
czynnych i szkół, gubernatqf i wiceg!1ber- dażnych odnośnych artykulów, orM; danych i gdzie leka.rz udziela im porad w spraPrzy ulicy Nowaka nr. 6 jakaś krewka są
co do warnnl,ów prowadzeni ~ lHudlu z mon. wach odżywiania i karmienia dziecka.
nator.
siadka rozbiła garnek gliniany na głowie Stefana
gołami.
Nadesłano mnóstwo wieńców.
Rozdawnictwo mleka odbywa się co- Urbańskiego,
Rzewne mowy wygłosili: w katedrze
Z magistratu;
dziennie między 9 a
rano, zaś porady
Do po szwankowanego wezwano pogotowie.
ks. prałat Pruszkowski, a na cmentar"zu ks;
(a) Przedsiębiorcy robót brukarskich lekarskie udzielane są w poniedziałki, śro
Pożar.
kanonik Dembiński.
(a) Wczora} o· godz. 3 min. 19 wybuchł pow Łodzi, Abram Ritterbaum i Izaak Szeps:; dy i piątki od 8 -9 r.
Podwyższenie dyskonta.
zwrócili się
magistratu z prośbą o wyNależy się uznanie dla zarządu "kro- tar przy ul. Piotrkowskiej nr. 213. w palarni kawy
Teodora Wagnera. Ogień powstał wskutek zapaleznaozenie
im
terenów
do
wywożenia
ziemi,
pli
mleka.
który, powodowany epidemją nia się belki od zbyt rozpalonego pieca.
PETERSBURG. Bank państa podwyź
pozostałej po robotach ziemnyeh pi'zy ni- zaburzeń żołądkowych u· dzieci, mimo
Do ognia przybyły II i IV oddziały stra~y
Bzył dyskonto od weksli S-miesięcznych, krótogniowej OChotniczej oraz oddział straży miejskiej
wdowaniu
i
zabrukowywaniu
ulic
miasta.
szczupłych
bardzo
funduszów
zdobywa
się
koterminowych, sola-weksli j instytuoji drolecz były nieczynne, ponlewat potar ugasili dobnego kredytu o pół proc" od wszelkich W sprawie tej odbyło się posiediBnie ma- na tę bardzo poźyteczną inicjatywę.
mownicy.
gistratu,
na
którem
wyznaczollodla
wywoZe
straży ogniowej.
zaś innych operacji pożyczkowo-dyskontowych
Rozprawa.
żenia ziemi z ulic Wschodniej i WidzewWe czwartek, dnia 30 lipca r. b. o
o l proc.
(a)
Na
szosie
pabjanickiej
kilkunastu
rzeziskiej plac pl"zy iIl. Dzielnej; gdzie znajduje godzinie 7 wieczorem odbędą się ćwicze mieszków napadło na urzędnika kancelarji policManifestaCje,
się staw, który zostaniezaf>ypanym i splan- nia II-go oddziału przy domu rekwizyto- majstra łódzkiego Franciszka Króla, któremu zadano tak ciężkie ciosy tępemi narzędziami i kijami, it
.
wym tegoż oddziału.
KIJOW. Na placu Carskim przed pom- towanym.
życiu jego zagrata niebezpieczeństwo.
Ziemia
z
ul.
Wólczańskiej
wywiezioną
Ze
zgrom,
czet
cieś.
nikiem Cesarza Oswobodziciela i w innych
. W stanie groźnym umieszc7.ono Króla w jed.
W niedzielę d. 2 Sierpnia o godz. 2 nym ze
(!zęściach mil\stą. odbyły się manifestaeje na będzie na plac. miejski Za dworcem koiei
szpitali mlejscowych,cnapasŁników zaś porzecz Serbji.
Wygłoszono
mowypatrjo- k~li~kj~f z lewej strony szosy pod lasem po południu w I;kalu przy ul. Nawrot nr. szukuje policja, R.ozprawa dokonana została z pomle)skJm.
25 odbędzie się l'lebranie miesięczne zgro- budek osobistych.
tyczne.
Kradzież.
Dodatkowy
podatek
przemyslowY.madzenia
czeladzi ciesielskich.
Pożar w· kopalni 6. ofiar
(a) Z magazynu jubUerskiegoJcka Jordana
(a) Na dzień 4 ·sierpnia izba slmrb()wa
Z teatru "Uranja. «
przy ul. Aleksandrowskiej pod nr. 8 nie wykryci
DORTMUND. W· szybie "Adolf" \\'.' piotrkowska wyznaczyla termin ostateezny
Operetka ~Miłostki Ułańskie- tak się
Menglu wynikł poźur. Dotychczas wydobytO· doręczenia kupcom i przemysłowcom zawia- podobała od wiedzającei Uranję publicz. złoczyńcy dol\Onali kradziety złotych i srebrnych
wyfobów jubilerskich na sumę loOOO rb.
6 trupów.
domień o normie dodatkowego poaatku przę' ności, że na żądanie jej, powtarzaną bęNowy kinematograf•
fuysłowego, wyz,i~czonej za rok bieżąoy dl~ dzie do soboty bieź, tygodnia.
. . Unie~ińnienie pani· Caillaux.
(a) Gubernator piotrkowSld zezwolił FiszOprócz tego . niebywałym sukcesem manowi na otwarcie kinematografu przy ul. PiotrPARYŻ. Pani Caillaux została unia- kazdegopl'zedsięblorst,wa przemy€;loweg~ l
handlowego na zaSadZla danych o przeOlęt- cieszy się balet pod kierunkiem p. Abra- owskiej 18.
winni ona.
k.
zysku rocznym.
mowieza.
p ARYZ, Palli Caillaux zoatał" zupeł. DYm
:. Bezw&ględny termin podawania wszeIZawadzka 5.
Śtrajk.
nie uniewlnuiona.Wczoraj . przed redakcją
liteh reklamacji w sprawie nieporozumień 00
(a)
W
fabryce
Waucbiwkera
przy
"Figa ra" urządzono burzliwe demollstracje
do wy:.okoacipodatku upływa z dl1iem 4 ul. Piotrkowskiej nr. 59 porlucili f,racę
przElciwko wyrokow:, na I!ześó Calmetta~ .
przyjmuje uczniów i uczenice codzienwrześniar. b.
trajberki, żądając podwyższenia płacy zanie od 7-11 wie cz.
-1Skutki wojny.
robkowej po 6 kop. na paczce.
UWAGA: w niedzielę tańce zbiorowe .
.~
(a) Na wieść o wybuc 1u wojny o~
.
.
Z szac'.1nkieni
Wypadki.
becnej serbsko· au~tryj&ckiej miejscowe
Zaginiony
chłopczyk.
dypI. nauczyciel.
prywatne instytucje kredytowe. podniosły
Kalendarzyk~
Proszę zapamiętać adres: Zawadzka 5.
(n) Podczas wczorajszego pogrzebu
stopę dysk()utową o 1%.
2916-24
Dziś Marty P.
'
..
pastora Engla w Łodzi <:ag-inął w tłumie
Jutro Julitty i Donatylli M. m.
....
". ,'...
Operacje Czekowe.
11 letui chłopczyk Oskar Gust, syn WilImiona słowiańskie dziś, Swiętom1ra .
syn Leopolda Bałaban
prugie łOdzkie Towa.rzystwo pożycz- helma Gusta z Pabjanic.
S tanisław
zgll bił kartę od paszportu, wyda~
,jutro Cierpisława
.
kowQ~oszczędnóśeiowe (Andrzeja 3), i II
ną z fabryki Szpiro w Łodzi.
Wschód słońca. o g. 4 m. 10
Rezultat rewizji.
żydc).wskie łódzkie Towarzystwo·· pożyczko
2920-1
Zachód"
" 8.
1'
(o) Agenci wydziału śledczego, w celu powo-oszcz~<lnościpwe uzyskały od komitetu
aginęła karta od paszportu, wydana
szukiwania rzeczy. skradzionych u różnych osób,
gnberijjalnęgopiotrkowskiego do spraw urządzili ścisłą rewizję w mieszkaniach łódzkich paZ z fabryki Rajchmana, na imię
Jj'ranciszka Pawlaka.
drobnego kredytu pozwolenie na zaprowa- serów, Estery Laubersztain, przy ul. Lutomierskiej

każdym razie nie przybiorą

.bieżące.

n

no

Pief\V!lOfZudna ~lkoła Tań[ów

D. Friedwald

l

Plac . Sp~!-~~!y.!ś~e~l~n0\'lie !O~e~!fę~t~I ~!!!~!~.'~~nl~~:~~~:
.

Wielkie . Mi~dlJnarodowe .WU[j~i ~ntan10we

·

.za duiymi motorami
Startują:

lIJ

3-ch bieiach. lO, 20 i 'O klm.

=

RYŹER.-PORTE (Szw.ajcarja) mistrz wszech~~iatow)'.
WEISS-SZTARKE (NIemcy); .BEK-SZUBERT (Łodz).

Prócz tego biegi

sp~ynte ... owskie

dla krajowych

jeźdźców.

Cenymiejsc:siedz!j:ce Si.>, 75, .85, 1.00, .~.2.5. 1.50, 2.50.. Pas~epart~ut Jdo środka toru) r~. 2,
damy i uczniowie rb. 1. StoJąoe: WeJscle 45 kop., dZIeci ,l uczmow~e :5, kop. Każ~y bI.let
daje prawo wolnego wstępu ,do RelenQwa.- Konoer.t. BIlety wczesmeJ nabyv;-ac mozna
w księgarni W-go R.Rorna (właśc. l. Winkopf) Piotrkowska 146.
.423-2

Na

Jeatr UKAUlI
.

;.:

. CegIelniana 3ł..

żlłdanie· Szan.Publicznoścido piątku

wŁącznie

pod kier.Szoslanda·dap.e

.. M·'Ł··O·
..

będ!j:"

Pię~ną pleć

mOżna mieć po zasŁosowaniu nowego kremu

S
EJ
·S

.

" N"a::t:X10r" Ieh

przeciw piegom,
opaleniźnie
pryszczom, wągrom, i liszajom' .~
Krem ten w krótkim czasie doprowadza płeć do śnieżnej biało.
ści. Cena Nr. 1':""50 kop., Nr. 2.
(mocniejszy)-7.., kop.
.

Nowość!

EJ
teJ\
\i;iiI
EJ

Specjalny krem bNAMOR" Nr. 4 na porę wiosenną.,
zapobiegający opaleniu się. Ce.,. .
na Nr. 4-1 rb. Ządać we wszystkich większych aptekach, składach ~
aotecznych i perfumerjach.
'łitii;iI

S'TKI UŁ·AN'
SK· I· EH: weska,
opere~kaw l akcie Godebskiego, Udział .przyjlQują pp. M. Szósland, l. Ka
..
M. Kłosowska, pp. Szosland, Wzorczykowski, Kocha.ński i Broneck

l

Na zakończenie "EU..A.Ł"Y"1\I.1:A.2.iUB" układu W. Abramowicza, ii:~?wy".,i!'~,,1"~~ I

W~kinemat,ografie "podszatańs. RiBtą Jąrzmem" ~s!~~i;aj~.~{y~~,~:~tc~:o~i:~~ i wiele i onych obrazów.
l

W raZIe

mepo,ę;ody

llrzeastawleme

odbędZIe SIę

na sah.

4.
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l.emoniady
Owocowe ~~~e
.

v.,.,.,

Główna

51.

Górna
Sieradzka 1

Tel. 30,83.
11 i

pół

12 i
7
1

6 l~ -

pół

pół-

Choroby dziecięce i wewnętrzne, 12 i i pOł-1 i pól.
Choroby wewnętrzne i dziecięce, 7-8.
Rożaner. Choroby SKórne i weneryczne, 3-4.
Trachłenherz. Choroby skorne i weneryczne, 3-4.
Goldstein-Polak. Choroby oczu, 12 i pół-1 i pół.
Lewitan. Chirurgja, ó-7.
Stankowski. Choroby szyi, gardła i uszu, 6-7.
Lejbowicz. Akuszerja i choroby kobiece, Wttlrki, Czwartki i Soboty, 11-12.
Fryde. Akuszerja i choroby kobiece.
Frie~.

,."""

pół

12 i
7 - 8
7-8
10 - 11

Lemoniada Owocowa
2

Dr. Kerscbner.

2~3

11 i

Najzdrowszym napojem jest dobra.

"
"
"

12 - 1

"

Badanie mamek.

I{ CHĄDZY.NSKIEGO

Kantor. Główna 51, rógWidzewskiej, telefon 15-6.9
Cena flaszki 8 kop.

~s~~

Szczepienie ospy. Zabiegi elektr.

przychodzących

Wewnętrzne i nerwowe Dr. I. SZWARCWAsSER od 10 -

lub

Telef. 30-13.

i kaucjonowanego.

Piotrkowsk~ 144,
róg Ewangielickiej,
Telefon 19·41.
FIZeŚW!etlanle i. fotografowanie wnętrzności ciała promieniami Roentgena; Gabi~
. I E. t. ĘW:JatloleczDlc~y (ch~r~by
j;kóry i włosów) i elektroterapeutyczny (niemoc:
IlCJ0y-ra). Le.cz~n!e syphihsu prep. 606 i 914; badanie krwi, badanie mamek.
Codzmy przYJęcta: 8-2 rano i 5-9 po południII. Dla pań osobńa poczekalnia.

I

~r. ~.JlHitfkind

przepr:owadził się
na uł.. Srednią .M 3.
::ipecjalista chorób wenerycznych,
Ekómychz kosmetyką lekarską (twarz;
. •.
..
··włosyetc.).
Przyjlpuje .od9-1 I i póŁ i od4 i póŁ
do 9 wiecz..

.Dro JEhNle1{1

. ćhoroby wenerl/czne, skór"
dróg moczowych
ul. . ANDRZEJA .N~ 7
9-12 i 5-8, w nie.dziele i święta 9-<1
Telefon Nr. 170
410

'-;>:0

Dr. L PRYBUl S(( I

się

na

ul. łłowrot 1, róg Piotrkowskiej.
Choroby: skórne,

wenerycz~e

i moczopłciowe•.
l 1 rzyjmuje od 9-12 r. i od 5-8 w
Panie od 4-5 po poł.
20

mlB~59.

choroby skórne,. włosow,
ikosmetyka lekarska) weneryczne,
moczopłciowe i niemocy płciowej.

Dr. W. Bernard
Choroby weneryczne, dróg moc.ozo ..
wy ch i skóry.
Spacerowa 40 (przy Andrzeja)
J?rzyimuje: 9 -- l i 5- 8. w niedz;iel&
1947-200

i święta 10-1.

B

Pll
były

asystent kliniki

berlińskiej

.

·w szelkie ,analizy

lekarskie i cheiI1' iczne: moczu, plwocin (gruźlicy)
fH'wi, wyuzLlin dróg moczondeka

i t.

d.

Dr. med. Leyberg
Krótka, 5 lei. 26-50
Churoby skóry weneryczne i płciowe~
.Przyjmuje od 10-1 i od H-S. Panie od
4:-0. W niedziele i święta od 8-1"
!,1., "Qń oiliłi7lplmi nO"'7.Ak ...lnirL
22fifl.>

"g. .

~.~ ~

l

N
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P< "';:::1

II)

'"

ź.o

.....

AGAZY.

r

libiorów męzkich

.
DROBłlE-1i

..

.

frau[inka H(~~(

•

óżka, materace, szafy, bieli..:
źniarki, kredensy, stoły, krze-"
•
sła, otomany, leżanki, biurka-wyrób
własny. Gotówką, ratami poleca naj-

A

Ł

taniej, Piotrkowska. 101, Korczak.
2902-1

ul. Andrzeja .Ni l.
Telef. 31.76.

ntoniemu Dziedziczak . skradziono
paszport, wydany. z gm. Utrata,
pow. Łaskiego, gub. Piotrkow,kiej. ;
2907-3

Poleca nowości sezonowe: ulstry, couwer-cod
palta, garnitury marywe, jak również
uczniowskie i dziecinne.
Wielki wybQr materja ..
łów ·kra]owych i zagranicznyc.hzawsze na składzie.

Filja piekarska z·araz do oddania,Wia~
domość: Nowo Zarzewska 55 w piekarni.
2904-3-1

potrzebny tokarz zelazriy. Widzew..
ska :)0.
2916-3-1

293G

Dr. med. I. IZYKSO N
Choroby wewnętrzne
i dziecinne.
Przyjmuje od 10-1~

od 5-7 pó"poł

l

'Dr. med. Bolesłuoo Kon
Choroby uszu, nosa, gardła
ichirurgic:zne.

Piotrkowska 56.

Telefon 32-62.

{Jodziuy przyjęć: od 9-11 raPb· i od
4-7 po południu. W niedzielę do 11
)"11110 i od 9--4 nn nor.

Benedvktll.

f~ ~

2919-3-1

Nr. 2

W

.
k
'
Dostarcza ~IJ miejscu i na wyjazd biuralistów, bittralist , kaSJerów,
aSJerki, sklepowe, bufetowe; nat&Czyc-jeli, nat,czycielki, ft'eb/anki, bony, pielęgniarki, mamki, gospodynie, stróży iwogóle silużbę uJszelkiego "odzaju płci obajga, oraz oficjalis.;,
tóuj i 'robotników rolnych.
.

do posługi na
przychodnię,Mikołajewska 50m. 35~

Aleksandrowska M 37.

Badanie krWI na syfilis.

F. PACHQLG)ZYKA, ul. Lipowa' 36,kirÓg

Potrzebna kobieta

powrócił

1'elefon.26-81.

!- ł CiOWYCll, wody,

I. Karmazyn
przyjmuje 9-1 i 3-7.

ul. Piotrkowska NQ 37.
•

~~ ~

vis ił, vis kościoła N. M. P.
Juliusz Ko.ntusz zgubił liartę od
Najlepsze j Iiajładniejsze zęby sztucz·
paszportu wydanI:!! z fabryki: ,Woj
ne i plomby po cenach umiarkowa dysławski3go, Karola n.;
2918~1
nych przyjmuje od 9 rano do B-ej
wieczerem.
2706
Jadwiga Kozłówska zgubiła paszport,.
wyd'l.ny z gm. Rytwiany gub.
kaliskiej.
•
2915-4-1
Dentysta

Południowa

Magistra N. SGHATZA

.;!l

<O

Juljusz Kurtz zgubit paszport, wyda
ny z gm. Dalków, pow. Łęczyckiego,
gub. Kaliska.
2910-3

ł\

Zgierska 20

Laboratorj um
l.ódź,

mieszka obecnie ul. Andrzeja .Nil 2,
.,óg Piotrkowskiej. I-sze piętro
Przyjm'hje jak dawniej. .
Telefon 17-3L
1951 -22
.
ńslrle

Choroby skórne, weneryczne,
ulI'óg moczowych. kosmetyka
lekarska. Przyjmuje od B i pół: do
l i llół i od 5-9 w. Panie od 4-6. Dla.
pań osobna poczekalnia. Krótka 4.
Tel. 35·35.
2662

l<I..::l

Ja HABERFELD A

J .. Byte Af

U

iiII8

'8...

<O N

fła· OGłOSZEniA

Dentysta

Dr. med.

• -:.

.J;>'N

~~~

Choroby skórne, weneryczne i.
dróg moczowycb. Instytut Ront. . :
gen o-leczniczy.

.... ekarz-Denłysia

u1!Jwania rgb.··
Boleca równieź lód sztuang po-15 kop. za pud na miejscu,
bez· odstawl}.
*

1\1

.~ ~:i.!

I

Go·dziny przyjęć: od B i pół-H i pół i
'Od 6-8 wie cz. Panie od 5-6 po poło
W niedziele i święta od 9 - 12
Telefon 35-16.
2851

"

'w

:::l~
..-óO
.~ o al

Leczenie syphilisu salvarsanem Erlich-Rata ~606"-914 (wśródżylnie).
Leczenie elektrycznością, elektrolizą
(usuwanie szpecących włosów) chorób włosów i skóry przy pomocy
sztucznego słońca wysokogórskiego
(quarzlampe) o świetlenie kanału (uretroskopia).
1?rzyjmuje od 8-1 r.
od .4_('. Panie od 0-6 p. p.
Dla pań oddzielna poczekalnia..

ZACHODNIA NQ 68 (przy Zielonej).

lDydziericiwia przedziały chłodnicze do przechowywania mięsa
i wgrobów masarskich, jakróumież ·spe.cjaTne ubikaCje do przecho-

tb~ .~~===================:=========::
;:~i
Kau[ionDWanyKomi~owo-Rekomenda[yiny Kantor

Dr. W. DUT·I{IEWICZ Dr. A. Grosglik II··
przeprowadżił

Miejskich

III

~.3 ~ca 4

lHica Po-łudniowa .Nil l.
~relefon

>l

'

Ul. Inżynierska .Ni I•
telefon.N! 46 i 14.65

··1

~j

~ • .lG

-=---==- ~:~ d

SYłltrJIIs,

Łódzkich Rzeźni·
~

h·...

68 róg Sadowej

ZarządEI<sploatacji

'=

~ .,..,.lG
gl'"

,Marszałkowska

tel. 2RO-42.

N

,..,

'g!3 +'~

I

Warszawa,

.
.!

~A~TO:Fł.

_

Ksawery Biernacki i S~

Porada 50 ~o)l ..

.SvecinIisto chorób wenervcznvcb, skórnYCh i dróg moczowych·
.. D-r. S.

.

K.omiisowo~Rekomendacyjnego
l-go rzędu; zatwierdzonego przez Minister jum

41/ 2

Badanie mamek.

interes,

Biura

- 51f2 codziennie.
11 i
.
w niedziele od 10 ~ 11.
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki, piątki od
1 1/ 2 - 2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty op 8 1/ 2 - 9 1/ 2 wieczór.
Dr. H. SZUMACHER. W niedzielę od 2- 3 pop., wtorek,czwar~
"
"
" tek, piątek od 8 1 / do 9 1/ wieczór,
w poniedziałek, środę, sobotę od 1 1/ 2 do 2 1/ 2 po poł.
2
2
CC ho roby f:':?ieci miejsce porad dla matek szczepienie ospy Dr. I. LlPSZYC codziennie od 1-2 pp.
ho f('hy ~ t iruru;c:zne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codZiennie. .
Cho feby E (' ł: feCe Dr. M. PAPIERNY od 3 _ 4 codziennie.
Cho roby c C2U Dr. B. DONCHIN Codziennie od 9 - 10 rano.
.
Choroby Illosa as
.
dl D Go S·LUM P~niedziałek, wt~re~, środa, czwartek od 1-2. pp•
.J
. za l gar
a r.
Piątek, sobota, tuedzlela od 9 _ 10 rano.

Analizy krwi, Wlrydzielin@ moczu.

.

Przeprowadzić korzystny
ten winien się zwrócić do

chorych

Piotrkowska 45 (róg Zielonej).

45.

kto tylko

Chce otrzymać dobrą posadę,
. .
Pragnie znaleźć dobrego pracownika,

Pierwsza lecznica .lekarzy specjalistów
__

Dostawa do domów.

Lemoniady Owocowe.

Każdy,

dla

destylowaner.

To tez proszę żądać ;Vs~ędzie tylko lemoniady wyrobu fa.br~k
w patentowanych .. fLh&
•
, kach oplombowanych:
W yrób dobry i czysty - . pod gwarancją·

Porada 50 kop.

Badanie krwi (Wassermann).

Iwturalnych Boków na wodgie

R

Dr;" Med.

·Aleksander·Margolis
. Zielona6.
Tel. 6-13.
'(lombard Akcyjny)
Choroby
żołą~Uc:.a i kiszek
I ul. Zachodnia.
Przyjmuje -od 9..;;. 11 r.
od 4 - 7 J4! 3l II
Meyera ]& 11, Mikochomości

Oddziały

i

esorka w ?-o brYIIl: .. stani~ tanio. do .•. P Q połu,dniu...
sprzedall1a. Wladomosć:
Szosa
Pabjanicka ]fu 14, w piekarni. 2914-3

Sklep do sprzedania zaraz z powodu
zmiany interesuZagsjnikowa Ji! 13
przy ul. ·Przejazd.
2917-3-1

.' lep duzy
SJest

s'poźywc:r;y do

sprzedania
dom l szkoła.
Ulica
Ceglana ]&·10. Bałucki rynek.··
2900~1

Stefan Konopka zgubił paszport, wy. dany i gminy Radogoszc·z.
2906-3
zgubiono paszport, wydany z magi.atratułódzkiegoo lia imię-: Elizy

914... _ nAV""

.

?C\O!':._!ł

Warszawskie Akcyjne Towarzystwa PaźyczKowe na zastaw ru-

1952 21

Dr. mg~.>lJZWAR[WASSER

Piotrkowska 48.
. Choroby· wewnekiiei nerwowe.
.
Specjalista.chorób:,żQ-łądk~, . ki.
szek i ·przemiany materji (cukrowa, podagra, otyłości i t;d. Nie~będnedla djagJiozy analizy chemiczne
l bakterjologiczne wydzielin. i
krwi
w· Ia.boratorjum wła.snem. . .
Przyjmuje ~d 11-1.i od 5 - '1 J pół
popoł ll dniu.
. .... ;.;, :.
.1931 .
Zar;az do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią
• l ~ kawalerski. I. pię:f;rOWOllCY
m~ 'W'i azewska- N!f ·96;··' wra.!l'0r.tfośd' 'p.
oon.~Ylnclqt'7o.

'

C)QO'l.

--t!':-. .... _·t_

i

Łódzkie:

Pasaż

łajewi<ka ]fu 23
Zawladamiajll!, że . dnia 3 września
(21 sierpnia) 1914 r. i dni następnych
odbywać się bqdzie w miejscowej sali
licytacyjnej, przy ul. Zachodniej ]i 31

licytacja

.. '

na sprzedaż zastawów we właściwym
czasie nie prolongowanych, a zastltwionych: tak w oddziale I Zachodnia
31, jak i w oddz;iale II, Pasaż Meyera
11, Mikołajewska 23. Podczas licytacji·
llrolongata zasta wo.w wysta.wiclllych nlll,
sprzedaż, przyjmow/lnanie będ,:tie.Wy
kaz numerów.zastawów, podlegajll!cych.
sprzedaży, będzie ogłoszony w gaze.

~l:._.~Z.wój..

.-'__ ~~ ~:~84-3c.

