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Wychodzi codziennie po południu, oprócz niedziel i świąt uroczystych.
""' soboty z

-

dodat~aml

Prenumerata w
Rocznie 6 rb.,

Łodzi

wynosi:

półrocznie

8 rb., kwartalnie t rb
50 kop.
Za odnoszenie do domu IO kop. miesięcznie.
Zagranicą miesięcznie rb. I.

50 kop.,

„„

llustrowanerr.i dla pru'lUrr.erator6w.

miesięcznie

Egzemplarz

pojedyńczy

..„

3 kop.

Redaktor lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach redakcyjnych
od 9 do 1 w redakcji - Widzewska 106a. i od 7 do 8 w administracji ulica
Przejazd 1.
Redakcja ulica Widzewska nr. I06a (Telefonu Nr. 20-22). Administracja Przejazd nr. I (Telefon 20-30). Nr. skrzynki pocztowej 570.
Rękopisów drobnych redakcja nie zwraca.

Ogłoszenia~ Nadesłane

na 1 stronicy 50 kop. a
wiersz lub jego miejsce, wśród tekstu
60 kop., reklamy po tekście 15 kcp., nekrologja
15 kop., Ogłoszenia zwycujne I O kop. Zamte-;scowe
po 12 kop. za wiersz nonparelowy. Ogłoszenia małe
1 ! pół kop. za wyraz. Katde 02łaszcnle najmniej
10 wyraz-ów.

======

W niedziele i święta Administracja. otwarta od godz. 11 rano do 1 po południu.

Kantor

młasnr-

Warszawa,

Marszałkow&Ka 81~ m

16.

Tel. 198-65.

i Jutro
1EA TR POLSKI 1nerwszy
raz
Dziś
.

•

Cegielniana Rr• 63•

Opera i operetka lódzka
Konstantynowska

Iniś

m

N.a stacjach kolejowyclt S kop.

----------------------------------------

if'ilje: Zgier;c1 Aleksander Lach, kiosk kolportacyjny. ..

,

n O WOS

ć

Zduńska

Księgarnia

Wola,

WclenDwsklego.

,,Bajka o wilku''

c

,

l

CI

Dr. B. Rejt,

Informacje.

fo„ticjslistachorób: skórne, włosów, weneryc
moczopłciowe i komietyk~ lekarska.
'(.eoenfe sypbfllsu salvarsanem .frlfch-Hata ,600" 19tł (wó
11le). Leczenie elektrycznością, elektroliZ4 (usuwanie szpecą
"' ! ~sów) oświetlenie kanału (uretroskopia). Przyjmuje od9 f
cL 12 i pół i od 5--8. W niedziele i łvilęta od 10-2 po
Dla pań oddzielna poczekalnia.
03

AMAllHA"
''
Pasta do
wzma.

włosów,

cnia je i chronł od powtórzenia się łupfeflL Zafeca się do codzłennego
użytku.

Cena 40 •op.
Żądać wszędzie.

Scalanie

Według

gran.łów.

preliminarza

budżeto

wego na r. b~ urzędy komasacyjne
w Królestwie Polskiem przygotowały i przygotmuuj'\ eł"' du"r.:lsowania
..1.Qf\ m.:i n obszarze ogólnym
grun·
tów 156,196 dziezięcin.
Podług informacji Biura pracy
społecznej, ogółem dotychczas obję
tych jest komasacją w Królestwie
1,013 wsi o obszarze ogólnym g-: unłów

316r243

dz,ies._

czyli 617,097

morgów, co 11fano.wi 6% w stosunku
do t. zw. ,,.szachownic szkodliwych".
Z tego w 28& wsiach o obszarze 148,809 m. zapadły jedynie uchwały o przeprowadzeniu. komasacj~
w 237 wsiach o obszarze 163,493
rn., dokonywują. się już pomiary, a
w 490 wsiach o o bsarze 304, 796 m.
przygotowują się:r lub są jut gotowe ')lany koma.s.acyrine.
Liczby po>wp.sze świadczą o
silnym prądzie wśród naszych wło

ścian

w .kierunku. podniesienia go-

spodarstwa przez scalanie gruntów.

Łupież
Zupełnie

usoma m przedqgo

.ta godzin
ni ezrówmmg nomg szmajarrskf

śro-

Re.t....-aaenatu.
Na p.•ed'zeaihr i:omisjl bmUetowej Du·
odbytem d.· 31 l'<l'Z'Watano w obecności
wice·mfnfstra eprawiedli w ości Wiero wkina
projekt prawa o reformie senatu.
Referent .komisji budżetowej, Antonow,
zaznaczył że! ta reforma wymagaó bedzie ze
strony sb1·bu 11owego wydatku w kwocie
o.koła 700,000 tb. roaaie.

my.

,,Jagor''I

dek

Bi:letr

Żądać broszarelc 1D nptelmdt, skhr·

dach

aptecmgcłr,

perfumeriach I

d

fryzfaóm.

Cena flakonu I Pb. &o k.
Prztdsławlclel

Dom llandlm l Grodek.
Łódź,

Przejazd M J. Tel. 20-30.

Egzemplarz IO kop. Ż

dać wszędzie~

w Roajl.

Wobeo a:t:tłego ?OZ'tJ'OWl!lzeohuiania bile·
loterji Królestwa Połslrega w Rosji, a
'lliecej ltesz<rz.e. bil6'tów prywamyoh Ioterji
flkcyjnyc-h, d<.lpartament po-lioji połeoił wła·
dzom policyjnym w miasta.eh i aa prowincji
m.oŻ'liwi& cz~ta rewizje-.
Bile-ty konfi&kowaue~ majfi byd przesy•
łane d() Pe:tersbw:ga,-wygrane zaś, przypadłe na nie, ołfraeaae 1111. poitrzl:lby instytucji
do broczy nuyth.
łiw

Czytajcie

"ślftIEfJH

lołe.PJ',ille

Z za kordonu.
w

,,Rada narodnwa". Rada narodowa

Poznaniu prosi wszystkich polskich wy·
dawców i a.utorów książek ogólno-kształ
cącycb,

podr~cznik.ów

pism, także gier i

t.

naukowych, czaso·

~· dla dzieci, młodzie
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iy i ludu, aby przysylali łaskawie bezpłat
nie po jednym egzemplarzu swych wydawnictw do archiwum wydziału kulturalnooświatowego. Rada prosi również dla swego księgozbioru ogólnego o dzieła treści
polityc.1mej, ekonomicznej lub społecznej,
pośrednio lub bezpośrednio dotyczące zaboru pruskiego lub wogóle sprawy polskiej.
Przyjmuje się t.ikże z wdzięcznośc.ą dary:
elementarzy, podręczników i książek pol·
,kich. Wszelkie przesyłki adresować należy: Rada narodowa, Poznań - Posen,
Wilhelmstr. 1.

Straszna zbrodnia we Wrocławiu.

-

Wczoraj rano znaleziono w Wrocławiu zwło·
Jd 69 letnieg·o starca, ogrodnika Hasego
pa którym dokonano strasznego mordu w
celu rabunkowym. Zbrodniarz po dokonapym zabójstwie przywłaszczył sobie ksią.
~eczkę oszczędnościow& Hasego na sumę
~6,000 n'arek.

Z Cesarstwa
Gnbernator
+ Przygody prasy.
k11ratorjom

łerynbursk' zakazał

eka·

trzeźwości

J>renumerowaó do bibljotek domów urządo·
wych pismo miejscowe o kierunku post~·
po wym.
- Zarząd kolei lipawo•romeńskiejlwy
~ał polecenie, by gazety z wagonu bagażo•
Wego wydawane były handlarzom pism do,
Jiero po otrzymaniu zawiadomienia, łe nie

którą urządza w

m'lju r. b. angielskie pismo
humorystyczne „London Opinion". Tym ra·
zem sprawę powyższą ujęło dlu polaków w
swe ręce „Biuro polskie" w Londynie (The
Polish Bnreau, Iiondon, t Granville House,
Drundel Street Strand), które donosi, iż
udział polskich artystów w rzeczonej wysta•
wie byłby bardzo pożądany, gdyż udało się
naszej reprez ntacji wyrobić u organizatorów
wystawy specjalną sekcję polską, o ile znaj·
dzie si~ odpowiednia liczba dzieł artystów
polskillh.
Ekspedycja do Londynu i z powrotem
kosztem 0 London Opinion". Prace powinny
być w skromnych ramach. Deklaracje, ile
prac wyśle się na wystawę, obecnie należy
zorganizowanych w
posyłaó do ekspedytur
każdem z większych miast, a więc i w War•
sza wie.
wszelkie dzieła
Wystawa obejmuje
sztuki, jako to: malowidła, ry!!Unki, rzeźby,
snycerstwo i t. p., wszakże jed) nie z zakre•
su humoru i lrnrykatury.
Deklcracj13 składa się w Warszawie: w
języku angielskim w administracji „Muchy•
(Wierzbowa 8) i w jęl)' ku francuśkim w
kancelarji Tow. Zat:hęty
Polskie biuro w . Londynie . (adres pe•
wyiej) udiiela chętnie bli~szych informacji.

r

(:) Echa sprawy

Ronikiera.

Motywy wyroku Ronikiera będ!\ ogloszone 14
lutego.
Obecnie Izba sądowa decyduje kwestjQ
wynagrodzenia biegłych, którzy dawali opin·
je w sprawie. Wynagrodzenie biegłych po·
~ostały skonf1sko~~ane.
ciągnie znaczny wydatek: profeśorowie TaraSprawy prasowe. Specjalny skład nuchin i Przewóski otrzymaó maj~ wynagro·
Jzby sądowej w Petersburgu z udziałem di,enie za 14 ekspertyz i 40 dni obecności
rr7.edstawicieli stanów, rozważywszy sprawy przy baraniar.b świadków, p. Popow, Zacba·
red11ktorów gazet: .Żywaja Zyzń" Wa.iiljewa, rjin, Popowskij. Roliński i Romanow - za
,Trudowoj Gołos• lgnatjewa i .zywoje Sło· ekspertyzę grafologiczną, Ż 1 bczyński i Powo" ł'ripi~uowa, oskarżonych z art. 129, 128 pow za daktyloskopijną i t. d. Ogólna suma
i 103 kod. karu. i 1034, skazał wszystkich wydatkew wraz z koaitem sprowadzenia
pa twierdzę: pierwFzego nu roczną, dwóch świadków wyniesie prawdopodobnie kilka ty
I oz1.;stałycb na dwuletnią, postanawiając za\viesić raz na iawsze wszystkie trzy wywniotwa.

+

pa

Z Litwy i Rusi.
O Katolicy w policji.

Jrafują do
Jo służb}

~zone.

Z Wilna tele.Rieczi•: przyjmowanie lkatolików
w policji zolitało bardzo ograni•

Odmawiajfi miejsc nawet prawosław•
żonatym z katolic.c1kami, a to ~zeKomu
a tej podstawie, ze żony mogą o~dz1ał!wać
a swych prawosławnych mężów l odciągać
eh od nadzoru nad działalności!\ księzy.

.
i

11ym,

Z Królestwa.
§ Echa zajść ·saverneń~ki~h

w Zawierciu.

W jednej z piwiarm w
robotników, z fabryki Hultzyńskiego, popijając piwo, rozmawiało o po·
lityce. Rozmowa zeszła na temat znim> eh
Jnanych zajśó w Saverne, przyczem prz!słu·
l:huj<l!CY się rozmowie jeden z r.obo:mk~w,
11zlązak, roczął eh walió zachow au1~ su~ zoł·
P,ierzy prmikich. Oburzyło to tak lllnych ro·
botników, że "°yrzucil1 uiefortunnego obrońcQ
tołnierzy pruskich za drzwi.

Zawierciu

kilku

§Wybuch naboju dynamito•
wego. Syn robotnika kopa~nianeg~, 18-le:
tni Stefan Orzechowski, m1eszkamec wsi
Medalin w gm. Rędziny znalazł nabój dyna•
mitowy, używany do rozrywania skał Wli•
piennych i przyszedłszy do domu-po~zął gu
rozgrzewać w piecu. Wynik tej proby b~ł
fatalny--bowiem skutkiem wybuchu ~abo]~
Orzechowski stracił trzy palce u lewe) ręki:
N~eoplltrzo?ego
wskazująC'y i średni.
duży,
chłopca przewieziono na kuracJQ do szpitala
miejskiego w Częstochowie.

Z Warszawy.
(:J Szkoła dla pl"acownik~w
tramwajowych w Warszawie.
Wobec przystąpienia zarz<\dU Tow.tram·
wajów miejskich do budowy szkoły og?Inokształcącej i rzemicśluiczej, dla pracown1b:ów
trumwajowycb, ornz wyznaczenia przez zarząd z rzystego zysku zasiłków niektórym
m.
instytucj om dobroczynnym, magistrat
·warszawy nzuał za konieczne, aby zarząd
miasta mial udział w urz'.}di:eniu szkoł~', jak
również aby przy wyznaczeniu zasiików pie·
nięinych instytucjom f1l.antroi1ijaym zarzą.d
trnmwajów uprzednio wyjednywał pozwolerne
magistratu.
(:) V.fystawa hum~~'!stow _
kar•ykaturzystów. Z Loll'!ynu zwru•
cono się po raz VI tó1y do redakcji .M.nclly"
w Warszawie w sprnwie wy~tawy między·
narodowej humorystów i kurykaturzystów,

Jęki chłopca usłyszeli poblizcy mieszkańcy
i wydobyli go z pod wozu z ciężkiemi
obrażeniami całego

ciala.
Pierwszej pomocy udzielił poszwanko·
wanemu lekarz miejski dr. Wejsmann, po·
tzem odwieziono go do szpitala św. Alek·
sandra w Łodzi.
Wypadek zdarzył si~ w pobliżu la·
tarni elektrycznej, która, niestety, nie pa·
liła się podówczas i ternu właśnie przypi·
sujq, że konie w ciemności weszły na
kamień.

Kalendarzyk.

Nr, 2S
Szkoła ' mieścić się bfldzie przy lokalu
cechu majstrów, przy Targowym Rynku nr. 2.
Wykłady w szkole b'ldfł uiflte w torm~
kursów wieozorowyoh oraz niedzielnych.
speprzez
prowadzone
Będą one
cjalistów inzynierów budowlanych.
Kilku inżynierów naszego miasta przvrzekło swój współudział w prowadzeniu wykładów w szkole.
Celem uzyskania funduszów na urządz e
nie szkoły, zarząd cechu majstrów urządza
w lokalu p. Fuchsa przy ul. Głów
zabawę
nej nr. 31.
Otwarcie sezonu zimowego.
Z dniem 5 b. m. nast11piło otwarcie
sezonu oddziału kuracyjnego .Uzdrowisko"
przy Tow •• Bykur Cholim".
Zebrania sądowników.
(a) Wskutei. inicjatywy vrezesa zja~du
sędziów pokoju, p. Mosl:wins, w naszem mia~
posiedzenia w
ście wprowadzono specj11lue
kwestjach prawnych sędziów pokoju, odby•
wajl\Ce się co tydzień.
N a posiedzeniach ltych omawiane są
z praktyki
różnorodne szczególne wypadki
s&dowej, a szczególniej zaś kwestje, tyczą.ce
pokoju nowej
sądach
się wprowadzenia w
procedury sądowej.
Odłożone zebranie.
(a) Wyznaczone na środę dnia 4 lutego
ogólne roczne zebranie członków zgromadza•
nia cechu majstrów murarskich nie doszło do
skutku z powodu nieprzybycia dostatecznej

Dziś Agaty
Jutro Doroty, Sylwana.
lmiQ>na słowiańskie1 dzii Dobrochna .Lutru Bohdana
42
W schód stońca o g. 7 m.
47
• 4 •
•
Zachód
1
• 9 •
Długośó dnia
Teatr Polski. Dziś i Jutro .Bajka o
wilku•
Operetka łódzka. Dziś ""Noc miłości"
Teatr warsz. Minjature. Cegielniana
84. N owy program operetka, farsa. kabaret.
iJyrk Del1adans Targowy Rynek
Walki atletów. Początek o g. 10 wiecz,
Gibljoteka StebelsJdoh. (Mikoł&jew
ska 59) otwarta. codziennie od g. 6-ej do 8-e
wieczorem, w niedziele i święta od 1-ej do
3-ej pp.
Czytelnia piam Tow, „Wiedza 11
Piotrkowska. 103), otwar ba od g. 6 po poł. do
10 wiecz., a w niedziele i święta od godz. IO-ej
rano do godz. 10-ej wiecz.
ilości członków.
Muzeum nauki i sztuki. (Piotrkow·
Zebranje w drugim terminie bez, wzglę·
ska nr 91). Otwarte jest od 4-ej po południu du na ilośó osób, odbędzie się we wtorek dn.
cl.o 10-ej wiecz„ a. w święta i niedziel• od 12
1 O Iatego o godzinie 8-ej wieczorem w loka·
rano do!O wiec·
lu własnym pny Rynku Targowym po.d

Dr.

KRON KA

2.
ta) Na shrsnia

Odmowa.
podjęte o uzyi;k11nie kon•

cesji na urządzenie drukarni przy ul. K:imien·
nej nr. 18 przez Eljasza M •jera Grobwasa
i pny ul, Cegielnianej ur. 49 przez Chaskie·
eiua, gnbern1:1tor piotrkowski odpowie·
ł odmownie.
Klub rzem;eślniczy.
7 lutego o godz. 7 i ról.
w lokalu kluhu rzemiezego Zawadzka ~ 5, ogólne zebranie
uków !::lobu na które zaprasza Zarząd.
t'!J wyłącznie dla czło.ików za okazaniem
y czło·ikow~kiej na rok 1913.
Posiedz:enie komisji szkchej.
(a) Wczoraj wieczorem w magistracie
'·im, pod przewodnictwem pre%ydentą
ńkowskiPgo ot.ibyło się połączono po„
zenie obydwu komisyj szkolnych pol•
j i niemieckiej. Przy obradach był onym inspektor szkół Iudowvch m. Łoi, Szcr.egło\\', i sekreta1·z komisji szkol„
eh p. Jegorow odczybł okólnik minis·
jum oświaty, polecający otwieranie szkół
rn ieślniczyeh przy szkołach początko1c h.
Komisja, wybrana w celu opracowa...
a n„jstosowniejszeóO typu szkoty rze•
ieslniczej dla Łodzi, z inżynierem Wag„
r m i .Koźmińskim na czele, w1powiei:i.ta si~ za otwareiem szkoły rze1nieśl
'zej z oddziałami: mechanicznym ślu
skirn i tkackim.
Komplet szkoły obliczono na 120 u~
iów, kos;i;torys wydatków jednorazowycb
oroeznych obliczono następujący.
Na urządzenie i wyekwipowanie szko•
13,010 rb.
Etat utrzymania s1koly przy pełnym
plecie 3 klas 14, lCO rb. orocznie.
Z

resurs~ rzemieślniczej.

Czysty zysk, Lsiągnięty z doroczne•
balu ludzkiej resursy rzemieślniczej w
lenowie, wyniósł 220 rb.
Zuchęcony tero powodzeui Pm , ruchli·
zarząd resursy postanowił urządzić w
21 lutego, w sobotę ost!ltoi karnawa·
y bal w lokalu własnym przy ul. Wi·
wskiej pod nr. 117.
Czysty zysk z zabawy przezuac1011y
tanie na pokrycie wydatków budowy
snego domu. Prace przy skot\c·~pniu
wnętrznego urządzenia resursy f'' s ę
ą w szybkiem tempie, wobec CZP.gu w
·ac h najoliższycłl lokal zostanie otw:irly
życia towarzyskiego naszych rzemieśl

ów.
W niedzielę d. 8 lutego o godz. ± po
w lokalu resursy pn:y ul, Widzew·
1ej nr, 117 odbędzie się ogólne roczne
branie członków towarzystwa pożyczko·
-oszczędnościowego lódzkich rzem ieśl·
ków chrześcjau. (a)
Qdczyt Amundsena.
podróżnikn, Rualanego
Na odczHie zn
Amundsena o wyprawie do bieguna
łuduiowego, sala koncertowa Vogla przy
. Dzieluo1 nr. 18 przepełnioną była po
zegi publicznością.
Niezwykle zajmujący odczyt ilu::;troany był wspaniałemi przezroczami. Pre
ł.

~r.

28.

••ent otrzymał od publiczności burzę o- i mieirnb.lllia,, lat 48,
";sków, a od. Tow. Alliance. fran~aise i sił fi~ey;ny.rlh.
fodzkiego oddzrnłu Tow. kraJoznaw-.ezego
- Kurcz i1tłąd ka.
wieńce i dedykacje.
W fabryce Roseubl11tta, przy ul.
Szczeg6łewe itpra·wo.zdllłlie 2 G-d~y„
'Dle.J l20, rn'trotuik, Wilhelm "&rotm,
lu zamieścimy w numerzejntrzejszym. (a)
(a) Wczol'l&j wiec11orem iw lokalu .Stowall)'SZenia wzajemnej p.omo..oy pracownikDw
handlowych m. Ło.dzi przy nl. Spacerowej
pcd nr. 21 odbyło się ogólne roLl'Zne .Jiebrnnie
tasJ pożyozkDwo-oszczednościow.ej prąy ternie stowarzys:teniu.
Zagaił o.hrady f>r.ezes my mBD. Hemy"k
Krokowski, przeworlnitrnył obradom :p. 'Mie·
r.zysl.lw Frenkiel w obaan~i Mesorów, PJl.
M. Broniatows.kiego i .N. Eugla, pió.ru tr.zymał T. Rei man.
CzJsty zysk ~a 191B r. w sumie J 26
ro. 45 kop. J>odzielono na ·b.pitał ~apasowy
\O proc„ dywiaend ~ zaś postanowiono wy·
&ew WJSOkoBai 3 proc. S_pw wozdanie, od·
CIJlanB pnez p.1·azesa .mdy ..zAtwlerdzono.
stycznia 191.3 roku kaaa licz_yła
18 ozlonków, w ciiłgu .ruku sprawozdawczego

Sreli ·
'tl'M't!lł

}>l'Z)' 'PrflCj .kiUXCZÓ ~ iohidka."'

Roczne zebranie kas~ handloWX:O..

Do I

że

łębłarz.

ie....,..1l'lftl'J

Przy 111. Młynnnkiej 41, Winel'nlty
Łubiak, ilJll rllbotu.ikv., lat 11, ~.aniając .aię
ir;a .gflłęhfom:i B ;tadł z druhiny i .zwicll.nął pra'Wlł ręk~ w r.awAOiU.
- z wozu.
Przy itil. .ZgienSki~j 20, Nuc'h'Ym P.od·
chle-bnfk, 'bundllloni byt1ł8'1Il, lat 46, spudł 11
'Wozu 1

l!lrn.le~ył s;ę

w

głow(}.

Teatr, muzyka i szmka.
Teatr Polsk1.
~z-wartek po raz .pierw.:SZy gło·
nowo.ść gr.aua ma w-szyBtkie11 J!C!lJUlch
Stołeczny.eh ,p. ~ • ..,Bajka .o wJlk.n" -l<Ztuka w

Dzhi me

sua

1n, -wykre-ślono .zaś 'Z grana .c2łl).ll• 4 akta eh :M nlna ra.
W piątek „Baj.ka o wilku" w ~eh
lów 5, zatem na I styc:rnia r. b. kasa 1iczy
'Bktach, Mrurmra.
104 człoBków.
_.: W soho.tę popołud11in J)J) cellflch ~i
Odpowiedzi.alnoś.ć czl.o:nków .kasy ltieo·
niższ:ych ... Gęsi i gl}Bl.-li •, kD1ood ~a łN 5 .W."lt.8.nM
grsni112on.a.
Raebwiek strat j .z~.ów za .rnk sprawo• 1Bału.okiE.g0:; 1Wienzor.em JJajnow<S&.& krune1r
rdswezy wykaz.uj.e w docho.da.oh 1040 rh. \ilolnara • Bej ka o wilku•.
W nie.Welę ·poprumlniu po uz ~-ty
óB liAp. Ja po.lmme jpTIYllE\llia j fan.e.
arryd.zit>l.o
w 6 aktal!h Rostnn.da ..,OIJ.ę"~ ll'lieWyda.tkowruio jed110.cz.eśn ; e .914 xb4 .13
kop. IDIB.llil .ka.Il.V w_y k.-..z.aj-e raz.em .J. O, 'i 115 czorem „,B„jka D w.ilku•.
We :w.torllk po raz pierwBey 11.Afleku·
rb. 72 kop. Budżet na role 191-1 przyj~to
~aojB
w.łarnAŚcj".
li' wysokości 4.50 rb., o.r.az przyjęto wniosek
Dwtera i ąere ka .f'Dlłzka
ndy 'll TIJlOwa~nien'iu Jej (Jo samot!zieJrrego
noursb Ili.
1yIDaCZ1Jrria procentów .on ;wlii"ł1ul.ów.
W J.otiou .pn ;pnąxruv.wdzenin wY'bm'ów
:Dzi'ś -w-e -ez wMteJ;: 'PO raz czwarty Wflt!t>•
johrsno do rady pp. lit \\'Einr:eicbe, .N. NB- łe TltFeTll komi C' zn a Wałeutirrnurn r. t. "Noe
f~li i M. B:icbsa, d:o zarnądu M . Bd o u w .:t0& mił c;ści" ~ J'D. R f}g ń:fkll, St. Cl 1l!'I-', S " Z<!'ł\tii•
i S. Kałmanowicza, n raz do JwnriaJi Iewi!lyj- Jl im, Ochn•mtrWieiw m. Miler't'm, Groan icl..im
11j 6. Knweuoki, lit. "Knour:skie.go i .A. .Alnie- .i Piekarskim w r .., lnch główu_ych.
mowicza.
Jntro 'PO c-en a~h b al'ili o .nfakit:b eteZ To•. z.wole.nnikó111 S...artu
J.towna i miła ope1·Mlrn L h 11·11 1>. t. ,GriW sobotę d. 7 lutego w lokalu włas Gri" E Pll. St. Claire-, R o !;ir1ską, Grodnick 1m,
iem '\ITT:) ul. Nowo Spacerawej nr. 49 od- 8zc·.rnwińsk'm1, M11n-em ·i Pi e karskim 1-\' ro·
będzie się .Zabawa taneczna dla członków llocl1 gU1v;•uyc-'1.l.
o:·az 11pro\\adwnych gości.
W Erobot~ po _p o ł na n : u po ,,,:;:?·en
L'elicje gimnastyki d1a J>ań ud bywać 'tlt1jtrii',i:;wych kosery ,TnT!r n 11 dz ; ei:r l' :i:~ tn",
się tędą co środę od godz.d 8 do il 1/ 2 w. "W iee1orem zah t°" ll!l Of Tf' t ka 'W ~ u l..rt a ełl
pierwsza lekcja odbędzie się w środę 11 Danielemkillgo p. .i. • Karna ~ał w Wur~rzybyło

lutego.

sza wie•.

Tow. mu~..,. naulti i ~litri.
Łódzkie Muzeum nauki i sztuki otwiera w'Pnłowie hrtego 1'. b. wylńa wę afiszów

amy.

tilJ'Bl\'CZ11ycb j plaka tów.
Zmąd M uzenm n PJ'.Zfljmie cpl'asi instytucje i osoby prywatne, posiadająe.e .koleli:tje nf1ezów o wypożyc!łlenie ich na ens

Tel. ~- W. A. T. i wł a sne.

ysl~\'y,

rZ4'td'Ow e.

Zwr.aca się jednoc.ześuie .z prośb~ dl.l
PETERSBURG. Ro 7.kar. mit:istra woj!aśii;cieli dru:kar.ń i znkład&w litog rafi cz- ny. „ W ostatn ..clJ c:zuslil)iJ \''J«Jarz 1Lły się wy1di oraz firm handlowo-przemys10.1.11·cb n pailld z niepoż~il a u y mi ch1t knmi, w.rk liZUj{l·
Wanie po 1 rgze.mpiarzu -swych pl.a~
Draki W za ~ h o w n n i u się Ofi cerów OI' HZ W
al6i.

ce

świ „ t:r.
I<rze-wie11ia oświ11ty za-

lftnrzy5t.o lCJ"zew-eaia

Towarzystwo

·,damia, iż w nie.iiz.iel~ 8 lutego, o godz
po pol, w lokalu przy ul. Mi kołatiew 'kieJ
, ll Dr. Tadeusz Mogilnicki wygłu.si od•
e1i1 p. t. „P~steu.r - .w ielki .ch1ln.o('l0·ilc.a
ludrko~ci•. Młodot§ć i pierwsze ;r.r.ace lP,'lsteua. Pasteul' i teorja salllm'.Ódz.twa. Odtr)'tia w lh!iedzi.ni~ jedw.:ili.nie:hva, Stndj~
nad piwem. W alka z ta.rhu.nlrnłe.ru.. .87JC1Jepienia ochro.nne. .BAdania .nad JÓŻnffllli
inarobillli .zakaźne.mi. Wl'll.ka .z ,&:· kldzuzivierząt i 'lud.7.L Za.J:.oże.ni.e hi JJt.u~
.Paslfura. Ostatnie la.tu P.ost.Wlra. Jeoduchowa postać. Bilety wej.ścia ,ci..d 10
o 50 kDp, dla cz.lJJnk.ów .5 .kop.
Zebr..aaie .zgremadzea&a czeladzi
ciesielsJUch.
Dnia 8 lutego b. m. odbęd..zie .się zeanie miesięczne zgro.madzema e.z.eladzi

tSiclskicli m. Lod ~ i

w Jokalu pr~y ul.
l1>rot nr. 52 punktualnie D 2-j p. p.
- .Przy pracy.

Przs ut Z'.i.li:~ t :1ei .r, Szymon Wolak,
12ii 20 tal uderni ny tirzez 11lllilZ.Jnę w
~~ei doina! wslrz~Śnien ia wóz.gu.
IV :Hanif' c.icżkim
I{.r,;y.&n..

. Czerw.

.odwie2 '11nl>

@O

do

- Napad,

moralnym wph wi,_ i opiece zarówno ze stro·
ny osob dn.,,; (l aztJ.tyl'i1 , ~11k j ze strony i::tarszyd1 .ko :egó .„ Uu Z.)' wmuJ ~aut o rytetem
!lWj'Ol
WHkazywHĆ oapowi edni k 'enmek mł.O•
dym oficerom. N uj i < • ŚniejszemJJ Pat.n poda·
bal o• się zwTthiic speej1d1rie bac:rną uwagę na
zj aw.isk.o tD 1i Jajwyż~ l"OU.k an1 .ć mi -potwiierdzi.ć ko..nłe~uość "Stosowmi:a j11k.in(.energirz-

h;f}.dk.ów tu
powtarzania się

nie}szyt>h
ści

~1111ob'.E-żeniu możliw:o
c1..egoś po.dobnegn am

jpl:EffBZił<J.ŚĆ.

lll'awą rękę.

Pri.y ul. Ce!!1Plnianej pod nr. 180,Kon 1t1 Jung lat ~;'.) zo stał zu ieuad;: a napad·
' , zaduno mn 1 ic:m a.n~ w plecy.

spłatJi

stare

długi

tej firmy i po- Projekt

PRTEm.SB1JRG.. Dn ~Riecz.y" dz.isiej.szej iionOSZfi z Wi 'na, '*e bitiku.P tu m ',-,jS7~"
Aga ta·ngel, U'>Oni~ty z po arly ~a ni e, o z,\'\ •

urzą ilzen j a procesji z wią zk o wcow w dtriu
ju lJ i'łN1sr.u Mura'W'jEl'Wa, zwró "1l s ' ę -z .ProS'bą o
J>OJl rC'if' do reaai.t ra „Grażd a u 11aa, księcia
.M~czerskiego.
pożyczkę

KO>IST ANTY\' O POL.

cywilnych,

&atastrofa podczas gr~.
Jeden z robotników zaczął o.stro
L01-DYN.
W 8cheff1eld podczas gry
pr.z.emn wfa-0 p{wciwko prezesowi
w piłkę n o żną, której przyglądały się ty·
ministrów Costa. Publił'.zność po- sh\czue tłumy~ 11awalil się mur. 17 osob
"<lzi <"łHa się na -dwie part]e, które odniu.sło bar.dzo <e"ę2kie rany.

roz.r oc2~1y walkę.

w at.

Przedstaw.hm-ie musiano przer-

W pól.nocnych prowincjach Porlu_galji paauj4 r-Owcie.ż ci~gle rnzr.uchy i

'Zabur zen.i.a.
W 8egrega11i monarchiści pu~
gramcę J zan.tiikowali bro-

J,mnyli

nią pa1ną żaridarmerję graniczną.. 16
~am:iarrnów odnjDsły r.any.
lto-.y Jll"1e.Ey'dent Pe ...

NOWY JGRK

.została

za

'byta

Uma, :.sto11ea Pern_,

'PfZt"Z

lJO'W.BtańeO-w.

Pl'Pzy-

dent republiki, P"'fo1gherst 11os 'B.ł -aresrtowany i \1yvnezicmy do C !Jan.
·
Po '1 :.ll\ey 11ud wo-dą BeJ:1-evitlesta
opa 0 ~1rli miasto.
-t;i ę

Abk na L i,,.1 ~ 1"0Zp·1c.za1

wc Nrruj o !:n<I :r„ .5 nino.

przern ż eni e m u s łj

Mie ;: zhóry Jll
i ;:t:n:eła

chi:ał

szel i buk

ninę, lecz z.1 nim zdvlali .zo1je11lownć się ~
eyt11acji, mL1sto było już w ręku pow >: tan-

.ców.
Zarmi.t:h l!:Mltał zain'i~~no vany

v: zez

dla Turcji.

.Yi .ba!'.<izo ·.da.o

- 4Jsb ·e~ i ia.J
łJrze poinform ow:inJC h Ź l'ó deł dOnOSZ,i,
Na 111. 81>11oorow-ej, około doonu ur. 2 ~omiędzy tureck imi mi11istrruni woju,Y j
~le~iono Józefu S.Zt'Eepińskie.gQ,, lat 3fl lxez <skaTbu ?< iea nej, a firmą Kru p.pa- z dni,giej
1
~1a li mieszl·· n i11„ w ·u~mie 7 Upełn (;'g o jltro y .oczq .się rokowa.11ia o p:ożyczk~ dla
:1erpauia sił.
Turcji.
Na Zgierskie1 około domu nr. 12 znaKrn pp c'hoe uazieti.ć TZą dowi tureckie·
ono Stanisława Or
...-;sl(ego„ bez iycia, .mu poważniejszej pozyctki, poa warunkiem.

~sądów.
Sprawa Szalgina.
Dzień 2 b. m. był prawdzjwJe wielkilli
dni'6Dl w kijow.skiln aądz.ie okręgowym. Reminiscencje, a co ważniejsza rewelacje -0 najgłoś.uiejszy m proce!!ie OBtatniej doby-osoba
usk11rztrnego, posła tfo parlamentu, redaktora
organ u pólurz~dowego i prawicowego, głośne
i po:pu1arne postacie św.·'hiaków - sen11tora
Cz&p1aiis1dei("o, p{)słów do Dumy Makłako~&
1 Zamysłowskiego - ws.zystko to złożyło s1~
na .se1uiat.-y; uość JJroces.i wcznraji:zego •
113 p-0dstawie danych faktycznych
szlaehcfo Wa.BJ] Szul g in, bt 36, oska1 żony
-zostal o to, łŻ będą.c ntbkto rem wydawanej w Kijowie g•zety • Kije wlanin" w numerzt! 266 z dnia 27 września 1913 roku
w nrlykule wst~rinym, omawiającym spra·
\V f~ B >iHsi:i. o~karż n nego Il zabój~two Jusz- ·
czvń8 k ieao

zamie.śr·ił :Ś\~·ia domie fałszywe
o dzinłalnoŚt.!i pTOkuratura kij.
izb.r .-:\d ow ej, w.zbudr.aj ące wś 1· ód ludności
wrorie 1r7 g 'ędem d~g ') ue:zucia.

w i ~d1' tnD~t.!f

Dur:111da, który już dawniej usiłował t ego
d f)kc •nać, 'lee.z wówczas zo ;;t n ł z1v_yr;eż o :w .
P r z coł..,: t <.;o powyzsze prze~idziane
O b c ni e plan s i ę udał i Durand J~·~t 1 'e m j es t :3 r. 10·:,,1 ł .J:lrt . k ode~u karne~o••
t0.1 tu .ej i. Pro.klamow\'luo go już n a we t preSzulgi u w sądziEi me uznał siebie za
zyde11tem 'Peru.
winn ego, t '-1 i » rdz ą e, iż pisząc in kry mi d O'
wany a rty k uł, wykonał tyll,o OHt ~ tni!} wo·
Su k cesy •ło
_.k ·w.
Ię swego mis trza i ojr·zj_'ma ~Jehny.
KO,'S'I1ANTYKO POL Wyb o ry do
Os lrnrżon 1 od i arł insynuacię, Jakoby
p arl am e.11 i u tur.:ckieg() pt Z\ niosą, j u ~ Hię ;.da·
je, zu pełnuy rnkces m t•do turk om. D o- od żydów otrzymał tytułem zapłaty za
•
.
tyeh :"z a ~ wybrano jed n ą szt t '.]! cvęś ć (;~()J swe wyst·ipi e uie cukrownię..
Nie
:zaprzeczał że on J rodzrna !ego,
n ej lic z l1y po s łó 11:. Prz e w n ż nją barcl zo znanabyła c ukrownię.Ale wyli czył co on 1 .ka·
ezn kl mhdo t:.:.rcy.
.żd y cll •D"' k rndziny Pichny włozyt gotow·
Poądren~ e -o szpieg ostwo.
ki ·w tę cukrownię. Byli nieliczni postron
PAI YZ. Pisma a, nosz ą, t e d:v.· ai l nt- .ni a kcjonarj usze - lecz wszyBcy - chm~
.niry, 1lJP'ITli eecr, aresztowani w Lunevi11e, ś c ija nie.
zosrnli dJ)piero wczoraj wypusz eze11. na
N a zak o ńczenie oskarżony oświadczył
woln o ść. P oiq d ". nno ich o szpiegos.t r o,
że rozpra y s1d„we tak go p~zekonal~ o
zwł ~z„z 1 , że m ieli r rzy sobie rót ne ,Przysłnsznosci uezynionyeh prz~ zen zarzutow,
n::,rly <'lfl T1Jł 1'.e n L-! phn ,1w, jedna „ z e sr.cze- iż g'lt ó i.v je.st
napisać swój artykuł po
p;o ł own l"Elwizja ni.B wykryła żadnych komraz d:rn :i.
prOTnit jącycb pa i- ie1·ów.
.Sad uznał Szulgina za winnego z p
P"" ~es
usił wanie prze• 4 akt 1~034 !.:od. k1rnf'gO i skazargo oa 3
mi e.si ąoo aresżtu więziennego.

up&b:Y .

TOKJO. Ar,.,s' tO\\"Olnemu przed
]dJ.Jm dniam] rr.z-:d.S tawiciehw.i firmy
Siemens i S chukert, He1m3nowi.

Ze1,\\·foo11m:i11J!}C o N a }wyż~ zym t_ym ror:ka·
lilie uważ a.in za kon" el.!1..ne .z wró.crutie UW'fi.f?ii
wszstlk.i1!11 :o.soli rlowod?~ych 1H1 ta, it b.rak
J>dpow.iednii;g.o .WJ'Chowa11i11 wo 'tlomt>,go u ctl·l.cerów jeSlt pinwszą oz1111k:1 llndrn .J.;o,ni@.Enego J>or.ządku ~"e :wrrę.t!'Z.L1C' .!!: ' 11;' .ruld2i h.J.e i
ilowórlc.a Ddrlz.ia ! 11 t11 b6!!;0 n ie 1 1H~Ul być mnr"TdlY za odpov/iedu :!:'!!O na sw oi 111 stirnu -.;: i-J,:u.
:Propo.uuj~ pRoo.m ofio.ero 1>1 prz„j~l' i " Ai ~ RwiH· 'kupić.
'Mord i-ablilni!l;owy•
.domosci11, iż fa)Uol' munduru of .cer.si.:] e!?-O
wkłada na ka ' de a-o, nosz'.j"r e20 mirnd.u r tt1u,
PA.R YŻ. l' r··ei.J ~il i: u rl ni nrni Ellg:illął
.specja'l-ny obow i ązek oclmrnianfa go odj :dJch· bez śladu dyrektor pewnej t ~.bry.ld proc.bu
kolwi·ek zarzutów".
_pod Bres tem,
O.beenie z.n „Je.ziouo w Jr sie
1'orlriiimt minister wojny, generał - ailju jego ciało. S t.wi r r ih~ono, i e 1mcJ1 od-, i tu rr. 1r.d
"tan't Snt'lwmliDow.
Iabuokowy. AreRztowauo. ja ko r o < ądzonego
.o dokonan] e moTdu, jedu pg~ z glów11ych dyUsuniętw Jlisku~.

'Roko w a n ia o

stawy o ślubach

RZYM.
Wczoraj wniesiono do parła·
Ae ttrma me11tu projekt usta wy o ślubach cywilnych
Kru pp. skłouns 'jest udzielić Turcji poiywe Włoszech. Ustawa zwraca się ostro prze·
czki w wsso.koś.cj 40 miij. marek, z innych
oiwko niepnestn,eganiu ślubów cywilny~h
jednJ1k :źródeł dono~.ą. ie zaofiarowa~a i nakazuje, aby
śluby cywilne były bezwa•
Jedynie swoje pośrednictwo w uzyslrnmu runkowo dokonywane przed kościelnflmi.
vrz-e'Z Turcję poV.y~zki w bankach niemiecCofnęły oskarżenia...
lncb w wy:rn'lrnśe'i '200 rnilj. muek.
K.rupp dz;i:e1i potn:ebnyeh gw.a:roncji,
STRASBURG Władze wojskowe cof·
~ ilti Tur,cja -spil.ci B·tal'e długi i poczyni nęłv osłi:arżenie przeciwko pismom, które donowe zamówitelilia w tej famie.
niosły, że porucznik Forstener obra~ił cho·
rągiew
francu ski\, gdyż z JIOWołanych. do _o·
Zaburzenia w Portugalji.
.świadczenia 26 tolnieny,
22 potw1erdz1ło
MADRYT~
Wczoraj„ jak douo- fakt .znieważenia. Oświadczyli oni, że ~or.
~zą. ~ Lizbuny, przyszło d.o ooważ- ii'. o.deunił .s.iQ o sztandarze fraucu11ldm w
11ych rozruchów w teatrze „Union"'. sposób wysoce obeliywy.

vtocmnD mar.es o ns~ł.nwa n ie ~::-ie
k~-pstwa jn1.;ońskieh 'r' rz·ędn i'ków marynark1i. Minister n1cny nc1r1d S ito
oświadczd• .że ną d
post!;!.pi w daJL rn wypa dku z c,11 ! l re zw z ględuo
.ści ą , aby dowie~ć Ś\.\ 1< t u, i.e ur:zę
dnj,cy japońscy nje d a .:lzą się prze-

-- Przy ul. '})qugiej "17, ).b jert>wi G·)ld· Jen ie

~wi robottiikowi lat 20 maszyna Jio&zar·

Turcja

ciyr.d "nowe zamówienie.
PARYŻ.
,Matin" d-0nosi,

.rektorow tJ.j fabryJ..i.

Skr2ynka do listów.
Szanowny Panie Re.daktorze!
~ ę<lą c
zafo~resowanym
w kwestjl
prete 11„j i do b y łrg o To~uzystwa .Harmr nj • " , zn pOŚJ'ed11ictwem Pańskiego pi s ma,
7.a rY t.ll ię, co zamierza były zarząd tego z
TowuzystwJ. zrob ie z pazost11l~-m1 dlugam1,
jut go i ó w k ę po zlikwidownniu ma·

maj ą c

jat , u

'.l'owarzystwu. Wazak w ostatnim
cr~J~ zanadu stali ludzie sblidni, .
któno,·. dzia po\11i11ni po:0iar.1 ć się pośpie szyć
Ea b t~vi.ć prettJn sie cierpljwie wyc:i:ekują
cych. R i ez ą p1~etu S ,;.a~owui. Pall n ~ie z
by :e„o nrz ą d!l „Hąmonj1" , Z3!': p Oko c py·
anie ui11i 0 i;w~ o<lp 1 W .t><l;: i~ kieo dy
a:"••;:z.
cie i w jak i Bj}-OSÓb w..vprosl.uj ą simuu 1.i ~

c~ ;1 &je

n.a

' W ier~ycielam i?

Przyjm Sunowny Iwd :<!ctone wyrnzy
.SZfH!J.ml JJl

Jeden

Dem011stra.cj••

Ll.ZB(}ttlA..

.K~·1k1 1 1y i ę n~.uy

tłu m u.rną

·i „„hr.:ni.

P rez5·d.en.t

nodz,iękowal

ze

Wlłłk.a

1 ·v. ą..dzri

hiszpanów z ka1sylami.

'MADRYT. Z Marota dA11oszą o oowej
walce h.l szpa11ow z l>abylumi.
W all;a był.a
niezw~·kle dJl14Za j krwawa.
Po strnnie hi ·
szpańskiej pa dł ~ .17 żnlni er.zy j ao :LOS~'llg
ciężko rann;ycł\. Straty lcab11lów są .ZJJACZ·

nie

większe.

Zn ć"N

za

n
1 n i ob r... c!M spełu.łć
~ąd.An1e tłumu.
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- p. W. Wodzińskiego. Wiadomości bieżące.
TREŚĆ1 Stow . fabry kantó w i kupo6 w m. Łodzi
p. E. Gr. Poda i i popyt - p. Gusta wa Wass ercug a.
Co to jest kurs1

Stow. fabrykantów i kupców
m.

ł.odzi.

(Z powodu ogólnego zebrania ).
W lokalu „Grand Hotel'u• odbyło &iQ
dnia 3 b. m. ogólne zebranie Slow. fabrykantów i kupców m. !lodzi.
Nie będę przytaczał całego przebieg u
obrad, bo on mało czytelnik ów za;ąć może.
Jak aesztą na każdem zebraniu , odbyło
się z:agajeni e, wybór przewodnicaącego,
zatwierd zenie porządku dzienneg o, sprawoz danie z działalności Stowarz yszenia, bardzo
łagodny rzut oka na jego etan majl}tko wy,
przyjęcie prowizor ycznego bilansu na rok
1914, wnioski zarzadu i członków, wreszcie
wybór nowego zarz'ądu.
Kto przewodniczył, kogo wybrano ,
jakie wnioski stawiano I w jaki sposób
nad nim dyakutow ano, o tem również mówić n!e będę. Zadaniem tego artykułu jest
rzucić krytyczn e spojrzen ie na rozwój Sto·
warzzsze nia i jego cele.
Zaraz na początku uderza nas dość
dziw na okoliczność: ogólny związek kupców
i fabrykan tów istnieje dopiero dziesięć
miesięcy. Prawda, że i przedtem egzystowały różne

związki

pojedyńozyoh

gałęzi

i handlu, a dzisiaj, prócz tego
Stowarzy szenia, istnieje jeszcze jedno o
podobne j nazwie, lecz na stworzen ie jednolitej organiza cji, o!Jejmuj:}cej wszystki e ga·
łęzie handlu i przemys lu, zdecydo wano się
dopiero przed rokiem.
Przypisać to należy tak mało u nas
rozwinięternu zrozumie niu potrzeby organi·
zowania się i zupełnej abnegac. ii korzyści
Stwierdz iwszy fakt
stąd wynikających.
że dotycbcz a·
każuy,
e
powyższy, .zrozumi
sowa działalność Stowarz yszenia nie daje
tematu do obszerne go spravroz dania. Mo~e
my tylko w kilku slo '\ ach pomówić o tern,
co zostało zrol.JiC'ł1e, n:\tomia st głębiej się
astanowić nad przys złym jego rozwojem .
Ze sprawo zdania, odczytam •go przez jedne·
go z c lo1ków zarządu, dowiedz;ałem s ę,
że p1 ócz załatwienia pewnej ilo ~ ei spr'I'ów
międ;;y Lb1ykan tami i kuper.mi , jak róv, nież
przemysłu

ogólny Austrji w 1913 roku 3,500 miljonów
koron. Sumie tej przeciws tawia ta sama
statystyk a sumę wywozu, wielkości 2,983
milionów koron. Ta ostatnia euma zwiększy•
ła się w sto1mnku 1fo roku }912 o ó7 i pół
milj. koron, podozas gdy import zmniejszył
się o 169 miljonów . Wobec tego bilans
handlowy Austrji na rok 1913 zamknięty zo•
stał in minus 516 i pół mil. koron. (Koro·
na;:::; 40 kop.).
- Towarzy stwa współdzte~cze rozpoozę·
ły etarania o zatwierd zenie ogblnego związ
ku kooperaty w. We<ił ug wszelkie go prawdo·
podobieństwa projekt dojdzie do skutku.
- Tow. akc. „Juljusz Heinzel" ogłosiło
bilans za okres 1912-13 . Zysk wynosi rb.
20,93-1. 73. Sumę przeniesi ono całkowluie na
1918-14 bez podirnłu między 11kcjonarjuszy.
- Urzędowa „ Torg. Prom. Gazeta" donosi, że powstaje u nas „Tow. manufak tury
wełnianej i bawełnianej Teodora Steigerta
w Łodzi• z kapitałem 1 i pół miljona rb.,
podzielon ym na 6,00u akcji po nominaln ej
cenie 250 rb.
- SejtA bawarski propońuje podnie~ó
oło od chmielu przy zawieran iu nowyoh tra„
ktatów handlowy oh. Dotyohcz asowe cło wy•
nosi 10 marek {rb. 4.70) od pojedyńozego
centnarn , (.Beri. Borse11- Courier") .
· - RDsyjskie ministeri um handlu woio•
sło do Dumy państwowej projekt prawa, po•
rządowi na wwóz węgla zagrani·
ewalający
cznego bez ob na potrzeby dróg ~elaznych
skarbowy ch. {.Merku r" ),

uśmierzenia kilkudziesięcitL szykanujących
kupców, nie zrobiono nic wi~cej.
W. Wodziński.

(d. c. n.)

-

Wiadomości bieżące:
- Z Paryża donoszą: Jeden z banków
przy ulicy Reamur' a :;iawiesił wypłaty. Dyrektora Lecomte 'a aresztow ano, Pasywa wy2 mi!jony franków, Jak sie okazuje
noszą
z książek, bank stracił na popieran ych przez
siebie przerlsiębiorstwach 30 miljonów franków. (1 frank ;::c 37 i_ pół kop.) (Ag. Wolfa).
- P11dług statystyc znych danych austrja•
rkiego mtriisterj um handlu wynosił import

Co to jest „kurs"?
Każdy przedmio t we wszaobśwleoie, bę
dący przedmio tem użytku, ma swoilł wartośó.
Ekonomj a polityczn a rozró~nia dwa rodzaje
wartości: a) wa1 toi§ó bezw7ględną, która wy•
raza EUmę pracy, WłO!onej W wykonan ie,
względnie,"prtystosowanie do ui_vtkn danego

przedmio tu, P11miętać przytem należy, źe
jest to po,ięcie bardzo rozległe i nie ograni·
cza się na samym objE>kcie, a .zaczyna się w
Eferach, temu przedmio towi zupełnie ob·
oych.
Tak więc: wartość arseyna sukna t>kłada
się z wartości paszy, prnezn:H' zonej dla owiec,
wartość maszyn, przerabiając' 1.:h wełoę, n·
trz)mani a zwyczajn ego robotuik' l fabryki sukna, majstra, dyrektor a i włl'śc'ciela tejże fa.
bryki i tak aż do nieskończoności, Pamiętać
tylko trzeba, że wszystki e te wartości podzielić trzeba na ilość wyprodu kowanyc h ar·
szynów sukna i wtedy dopiero otrzymam y
wartość jednego arszyna. Tej wartości bez·
względne; przeciwst awia się: b)wartość wzglę·
dną., to jest sumę ogólnych środków wy·
miennyc h (pieniędzy), jaką za dany prz~dmiot
otrzymać można, tak zwauą-oenę.
Te dwie wartości są w pewnym związku
prostym między sobą, lecz można z łatwo·
ścią dać przy kłady, grl:ds te wiel ku:3ci są w

•••

Podaż i popyt.
Zanim przejdzi emy w niniejszy m ar·
tykule do kwestji poszczeg ólnych, musimy
najpierw określić dwa, ściśle ze sobą po·
wiązane, pojęcia, które kierują całym rozwojem życia ekonomi cznego wszechświata,
jak również wyjaśnić ich wzajemną zależ·
ność i wynikające stąd położenia. Temi
kierown ikami są - podaż i popyt.
Zrozumi enie tych dwóch terminów
jest łatwem, gdyby nie często spotykające
się u nowicjus zów nieporoz umienie wikła
pojęcie podaży i popytu z ceną
ją oni
rynkową. Scisb definicja (określenie) podaży rozumie pod tym słowem summ<J towarów, wystawi onych na sprzedaż na caly'll świecie.
P?pyt zaś oznacza sum~ towarów ,
poszukiw anych do kupna przez wszystki ch
konkure ntów (ci, którzy te towary spo·
trzebywują).

Ceną rynkowi} zaś zwiemy cenę powstałą ze ~cierania się podaży z popytem .
Ze te dwie pewne wielkości i ich wzajem·
ny stosunek mają olbrzym ie znaczeni e dla
~ozwoju całego handlu i przemysłu, jasne
1ak na dłoni.

Gdyby podA.ż b~ ła zawsze ściśle do·
stosowa na do popytu. handel międzynaro
dowy nie musiałby walczyć z coraz cz~

stosunku odwrotny m. Wartośó bezwzględna
szklanki wody wynosi w normalny ch warun·
'kach zero, a wartość tejże szklanki piasku
złotego kilkaset rubli.
Człowiek, rłąkaJ:.iicy się parę dni w pustyni bez napoju, ':l przyjemnością odda szklanA więc stosukę złota za szklankę wody.
porównan ie
drugie
To
.
odwrotny
wprost
nek
daje nam nojęcie o wartości względnej, czyli
cenie. :tiależy ona przedews zystkiem , oczy•
wiście w norme.lny ch warunkac h, od wartości
bezwzględnej. Nasuw!\ się odrazu pytaniet
czy jest jej rówua?
Praktyka uczy nas, że choć znajduie się
do niej, wartości bezwzględn~j. w stosm1ku
wprost proporcjo nalnym, t. j. za powięlrnze·
niem się pierwsze j podwyżazn się i ona i
naodwrót , to jednak · ·yko111 "uje w'-oło 'liej
wahania, czasami dość :!'1 •czne. Rozpatrz my
czynnik, wpływajl\OY "" 7 m1anę wartości
Jest nim, omówione
względnej, czyli ceny.
w dzisiejsz ym odcin~u, ścieranie sio podażu i
popytu. •
Jdeli podd przewy~sza popyt, to cena
produktu spada, w odwrotny m wypadku jest
W szyst·
wyższa od wartości bezwzglępnej.
kie inne czynniki da.ią Hię w końcu sprowa·
dzić do niego. Moda jest niczem innym jak
zwięlcszeuiem popytu na jakikolw iek bądź arMonopol, t. j. wyłączne prawo wytyknł.
twarzani a, jest ogrnn!oz eniem konkuren cji,
czyli podaży i t. d. Te. właśnie cena, zmieniająca się pod wpły 'em wahań podaży 1
popytu. jeat tą wartością względną, o której
już byłn mowa.
Olbr?.ymia ilość artykułów jeet przedmio tem handlu międzynarodowego, posiada swój
rynek, na którym całe z. ofiarowa nie spotyka
się z t•ałym zapotrzebowlłniem, W ten spo·
sób powstaje cena rynkowa, czyli k n r s.
Prienieśmy si~ odrazu . w dziedzinę handlu
pieniędzmi. Moneta. jak zresztą kaMy przed·
miot w handlu, podlega kupnu i eprzedeży,
Jak określić bezw7gJędnlł jej wartość już wie·
mu z dowodzeń poprzedn ich. Idzie o określe·
nie wartości wzgl~dnej, grajf\cej w handlu

Złoto, jak czyste, tak i w stopie (mona·
ty), Jest przedmio tem handlu mlędr.ynarodo·
dowego i dlatego posiadać musi swój kurs,
cr.yli cenę rynkową. Tutaj kursem jeRt ilośd
1liństwa,
jednu!>Lek monetarn ych jaki.~goś
jakR, otrzymać mo~na w dnłu knrsu ~a sta·
łą, ogólnie przyjetlł, ilość jednostek innego
kraju.
T11 stałą ilością jest zwykle sto, w po·
szczegól nych wypadka ch dziesięć, a tylko w
kursach Anglji na państwa z małą jednostk i\
monetarn i\ (Francja, Szwajcar ja, N;emcy) jedność.

To ostatnie tłomaozy się ogromem jed·
około
nostki Angielsk iej (1 funt szterling .
10 rubli. Teraz przystąpić możemy do przy.
Spotykam y w gazeoia
kładu praktycz nego,

=

nl)stępująol\ wzmiankę:

Berlin, 28 stycznia. Ruble w gotowce 215.90.
Zuaosy to, że dnia 28 stycznia w Ber·
linie na glełdz~e za s t o rubli otrzymać mo·
żna marek 215 i 90 pfenigów , lub ~e trzeba
tyle marek zaphclć, aby R to rubli kupić. W
razh niewyraźne~o dla Rosji horyzont u po·
lityczneg 1\ zmniejsz enia się popytu na ruble
i t. d. .urs łen zmieni się, naprzykład w teu
spo~ób:

Berlin, 1 lutego.

Ruble w got6wce 215.70.·

Za tę sami\ ~ilość rubli (sto) otrzymui~my
tylko 215 marek i 70 pfenigów . Ceua rubli
sradła o 20 pfenigów na stu rnblarll, a cena
marek odpowied nio się poduiosła. Sto rubli
wartują tylko 215,7 marek, a przedtem warW odwrotny m wy•
towały 215,9 marek.
a marki spadną:
górę,
w
pójdl\
padku ruble
Ruble w gotówce 216 10
Berlin, 7 lutego.

•

stu rubli podnosi się i moinn za
wi9cej marek otrzymo.d, względnie
nie więcej marek zapłacić. Przy.
kursu monet została
że kwestia
należycie zrozumia na. i przeto będziemy mo·
gli przejść w następnym dodatku do kur·
sów wekslow ych i pomówić o czynnil>acb,
które na ich zmianę wpływ wywierają.
Cena
nie teraz
trzeba za
11uszozam

a. w.

główną rolę.
Większe monety w krajach waluty zło·
tej (w krajach, gdzie monety złote przyjmo•
waó trzeba bez zastrzeżeń), dzisiaj og61nie

.·ozpowazecbnione1, biją się ze stopn złota.
I cenę <lanej monety najwygod niej wyrazić
można w monetach innego kroju. Złoto wszę
dzie pozo@taje złotem w tym znaczeniu , że
cena jego prawie nie podlega wahaniom .
Przyczyną. tego jest stała wielkość ogólnego
zapotrze bowania i zaofiarow ania tego metalu.
JeżP-li wiemy ile, z jednego funta czystego
złota bije się franków, a il'ł rubli, to z łat·
wośeią. z tych dwóch równań wyprowadzić sie
daje jedno, określajfłCe cen~ rubla złotego w
dotyoh frankach.
1 Rubel = 2, (6) frankom.
To równanie zawiera t. zw, równowa t•
nik monetarn y (Milozpa ri), czyli wartość da·
nej monety, wyr 1żon(\ w jednostk ach mona•
tarnych in~1ego na utw'l .
IACM&'fi l S 65±&4

;

Z ·~e zynają-się poszukiw ania zysków

zbytu po za granicam i kraju. Lecz o ile
popyt na własnym rynku jest wielkością,
kry
i
zastojów
,
stagnacji
z łatwości[} określić można, o tyle
i
którą
okresam
stszemi
zysów.
popyt zagranic zny jPst dla katdej krajowej
fabryki nieuchwy tni} wielkością, dającą się
Postaraj my eię to wytłómaczyć.
wielką trudnością tylko w przybliżeniu
z
w
Na pierwszy rzut oka udbrza nas
obliczyć.
dawch
a
czas
w
że
fakt,
historji handlu
Dajmy przykład. Am1::ryka potrzebu nych określenie „kryzys. ekon')mi czny" zu·
je w tym roku, z powodu nowej mody (w
pełnie nie było znanern. Prz) c1,yny te"'O
0
szukać należy w ustroju ekonomi czny m ostatnich czasach gra moda w przemyśle
czasów przeszłych.
ylbrzymi & rolę), wieikie ilości jakiegoś ar·
ł
tykułu (towaru) . Ludzie posiadający kapi·
skazywa
acji
komumk
środków
Brak
daną galęt
wytwórc ów wiel,ów minionyc h na włas• tały, rzucaj!} się gromadn ie na
które
fabryki
setki
się
tworzą
n,
wiel
przemysł
brak
a
w,
nych, miejscow ych odbiorcó
amerykańśki awemi
rynek
wprost
zalewaj!}
barnarzędzi
ych
doskonał
i
kich maszyn
wyrobam i. Moda mija i towary tracą 1/2
dzo ogranicz ai wielkość produkcj i.
swej wartości. A fabryki, nieświadome wapar
tyle
I tak, np. szewc robił tylko
runków, produkują wciąż dalej na zapas,
miesz·
i
miejscow
niego
u
par
butów, ile
.
kańcy obstalow ali. Podaż wtedy ściśle się }leząc na trwałość zapotrze bowania
w nim
tak
·się
Do przemysłu wkrada
stosowała do popytu.
W
yjny.
spekulac
tek
pierwias
any
Wiek XVIII i XIX przyniósł światu niepożąd
są
zalane
wprost
rynki
sezonie
ym
następn
O•
e
olbrzymi
ne,
kolej0 żelazne i elektryc~
w i nanabywcó
niema
które
na
t·
tl1waram
me·
telegl'af,
telefon,
we,
przewozo
kręty
setki ludzi
cbaniczn e warsztat y i wogóle maszyny naj• stępuje krJ zys, który pogrąża
nędzę.
w
poprostu
ch
zamożny
praMaszyna
.
różnorodniejszych gatunków
Przyczyn i} kryzysu jest nadprod ukcja
cuje bez porówna nia szybciej od człowie·
ka i dlatego wyt\łarza od niego daleko a właściwie brak t·dokładnego obrazu a
więcej,
wielkości popytu i podaży na rynku ob·
ulepwskutek
wciąa
ia,
cym. Redukcj a Łodzi, t j. jej fabryk baTa olbrzym
szen rosnąca, produkc ja fabryczn a przewyż. wełnianych, zależni} jesi w lwiej częśoi
od urodzajó w w Rosji.
sza popyt krajowy na wyra blanl' towar.

Czy doprawdy ?
Pani teszcze nie ui,wała knmu
_ _... ltlk bardzo rozpowueQ oiooego na
całej kuli :;:!emskiej z niezawodnym ·
rezulitatom.

Wydatek nieznac;mJ ,

'41 koJtzyść wiełka.

WszellUe piegi

opalenizna, plamy, pryszcze, wąg
ry J Jli;zaje natychmiast bezpowro
tnie zaikaja. Dla unilmiecla naś!.a :
downictwa ·sprzedał tylko w skk
dach apteomycb na

Nawrot Ng 54, I Konstantynowst a 75.
Cena • lłoik 50 kop., mocm

»

kop.

-n
W pr:eewid ywniu dobrego urodzaju
bryki znacznie rozszerzają produkoję

fa

i
·
tygodnio
mróz
iewany
wystarc za niespodz
wy, aby sprowadzić nieuMdz aj, a co za
!em idzie-kr yzys dla Łodzi. Zbyteczną
Jes~ chyba rzecz:i dowodzić, ze kryzy•
taki nie ogranicz a si~ na przemyśle
ba\vełnianym, a pociąga za sobą zastój
ogólny. Fabryka nci zamykaj! } fabryki, lub
w najlepsz ym razie zmniejszają pr odukcjfJ,
·robotnik mniej zarabia i musi sobie wielu
rzeczy odmawia 6.
Następuje zastój w innych gałęziach
przemysłu, który znowu pociąga za sobą
dalsze kryzysy. A wszystki e te lokalne
stagnacj e zamieniają się w jeden wielki
kryzys krajowy. I wiele czasu trzeba nim
si~ znowu warunki ułożą i produkc ja pój·
dzrn aormaln ym trybem.
Aby uchronić kraj od takich gwałto•
wnyoh wstrząśnien istnieji\ na całym św!e·
cie biura statystyc zne i wywiadowcze.Oddają
one wielkie usługi, lecz i one nie si} vt
stanie zapobied z vrsr.ystk im nieprzew i•
dzianym okolicznościom. Widzimy z tego,
jakie szliłone znaćzenie ma równowa ga
między podażą i popytem i jak trudną
rzeczll jest umieó te dwie wielkości okre•
śl1ć i podług tego pracować.

; Gustaw Wassercug.
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(Lombard Ak-cyjny)

Kapitał Akcyjny Rub. 1,soo,000.
Za pa :sov;y i rezerwowy 750,000.

e

kelnerów w Łodzi
odbędtie się

~ Wielki Bal Doroczny
w sali HELENO~~,A.

ł!f.
ł!ł

(7iarząd i kanloi' główny: Wur~z .i wa, plac Warecki M 2).

~~
ł!f

Oddziały w ;Lodzi: I. Zachodnia M 31,
II. Pasaż Meyera M 11

i?~

Przyjmuj1>~na zastaw kosztowności i towary, wydaje pożyczki możliwie wysokie,
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sł:ort-aa procentowa
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róg Mikołajewskiej M 23.
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stała zniżona O

~·~~~~~-~~~~~~···

"™""

Ftt

***'*
*
*

•k
pobiera r s:ę od 11/ 2 do 1% miesięcznie, stosownie do wysoko.::ci pożyczki. ~
·~
~
~
~~~~~~"'..?i'C.~'J~~·~~?1..:l&~'l-$!!.:..•e.~&*~I. ~·l.~t...~~.!!>~f.:11.~~,4..~9.I, ~,.._ ~&~!IJ.~'&~•t.:lt.~'q,,
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Piołł'kowslca 275
Przyrzekam jaknajsnmienuiej wykonywać wszelkie
polecenia. Pa.nie, które · chcą się wykształcić w Fachu
2213
fryzjerskim. przyjmuję na naukę.

w dniu 17 lutego b. r.

na zastaw ruchomości

~'Ei

Anna Pawelec

zawiadamia,

ł!ł

*

dla czesania, ondulacji masażu twarzy manicure,
mycie głowy i elektromasażu.

z Miązek
iż

*

j Wmmv~~ie lkrJine Iowanntwo Poinzkowe !*·

SALON DAMSKI

e
~

o.llA

~

glądu, białej, aks:~;nitnt-j, mięk
kiej ~Róry, olśniewHją o pię;. nej
cery, pole~a na codziennPm uży·
waniu mydta Księdza KnPippa.

Mili

~·~ ~'- ~"- .11,•~ ~·g, !Ił'- •

~.~~'"4."l,t1"1;,~"8~~~76S'':~,,._~„"'l"l/:'16ł'„ł''l,\'"le'i''llft'4f~-;,rt9ilt„7~1'/:'*'fi:'l/:-itf:*'i~ą"
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delikatnej, czyl:!tej twarzy, różo
wego mbdzieńczo-świeżego wy.

~
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NOWA GAZETA tÓDZKA"-5 Lutego 1914 roku.

limnwy RolKła~ BD[fij~ów.
od dnia 15128

Bilety wilYł~W~

paźd;,;iernika.

(Czus petershurski różnica 37 min. wcnmiej)

®
®

Kolej Fabryczno-tódzka

Ie

~~~~~·~·~·~~~

i karty adresowe

Odchodzą z Łodzi: a) 12.15, b) 7.20
10.00, d) 12.50, e} 1.50, f) 3.4-0, g) 5.45 li) $.43,
8.45.
4.37, 7_22
Przychodzą de Łodzi1
9.35, i) 10.40, LOO, j) 4.36, 8.oa, s.ssł k) u~oo.

w wielkim wyborze
wykonywa szybko i but\p. ;

DRUKHROIH

Kolej Warszawsko-Kaliska.

ee®eeoseeeeeeeeeeeees~eeeee~

Odchodzą

do

Kaliszaa

o go<h. 7.55

J. GRODRtl

12.24, 4.3fl, 6.13, 3.12.
Odchodzą do Warszawr o godz. U.Dl.
12.34, 5.30, 2.31.

liJidzewska 106CJ.

dla "Nowoj -Gazety Łódzkiej~ przyjmuje w Ki ·

·ł1

zie nieregularnego
doręczania Gazety Sz. Pre•
m przez rozno•
numerat
sicieli 5 pr~simy o zwracąnie
cjami do Ad·
s·ę 21: re a
ministracji, Przejaz:I .N! I.
Tel. 20-3 •
W

low. ..H~DI~R BlftDlOWD-RfKUM~wr

·Dzit i intro uo m o~tatni

''

po cenach zwyczajnych.

w 7•iu

częściach.

KALIGRAF

J. :Berman

W najkrótszym czasie naj •
w5ęks~a sensacja XX wieku

„N ówiące obrazy"

e

Tylko w

I IE

~S®®e®Se®®S®®S®®e®Se®®eee$

I Hurtowy i detaliczny skła
ID

m

Win, Wóde <,Koniaków, Likierów krajowych i zagranicznych, Herbaty, Towarów Koloniałnych, Kav1ioru Astra::
chańskiego i Delikatesów

l :
~

n , f'

®X.
ul.

~o.z:wadowska

róg

Wólczańs

l'l2 11,

iej„

Południowa 25 m. 26
poprawia wszelkie chara.~tery ;pis.ma
w przeciągu 20-tu lekc11 osob1śc1e i
listownie każdego rodzaju pisma. Ceny

K
oo

~73-3-1

przystępne.

GAZETOWYCH
CENNIKOW PRO~PEKTÓ~
Zdjęcia Fotograficzne dla celów reprodukc.y1

O~doszenia

REKL"M

F

RYSUNKI orojeKty reklamowe
wykonywa
I wydawnicze

·A~

G
-

...""""'„ •

obnz Sam~ela H~rszenb~;·ga
rozmiarow. W iado:r;iose ~
Administracji N. Gazety ŁodzkhJ.
2524-2-l

Płotrkowska100. Tel.24·7i

V

K

Potrzebny

„

hl pe

Masżyny
Ręczna

Piotrkowska

2 Singera
16 rubli
10 rubli
103 m.

2527-2-1

mieszk. l.

pięknie szyjące

Nożna

maszyn~

otomanę.

zamówienia.

oraz rysowanie deseni.
Przyjmuje się także uczenice
do nauki. Piotrkowska 9 prawa of,
Ch. Gurłman.
parter·
2336-1

małych

mało u~ywane

Eeee99Seeseeeeee~eeeEeeee

robót hafciarskich

upią

oraz
eble
_biurko sprze•
gramofon,
M
dam tanio byle zaraz. 1'1otkowska 190

do roznoszenia gazet, pierws70ń·
morskie w różnych gatunkach do stwo mieszkającym w stronie Gór·
sprzedania. Wólc~ańska 91 m. 8 nego Rynku. Wiadomość w „Ga2281
i Staro-Zarzewska 144.
zecie Łódzkiej".
Przyjmuję ~ wszelkie
wchodzące w zakres

drobne.

ortepbny i p;aniną krajowe i
zagraniczne w dużym wybor~e.
Sprzedaż za . sotówkę i na raty, zam~a
na, wynajem, strojenie i reperacJa,
Grzegorzewski, Piotrkowska 117, tele1022-12-fi
fon 14-02.

5

2318-3-l

kaucją chłopcy,

lub koz
Potrzebni
biety do roznoszenia gazet, Wia
Piotrkowska 82 m. 21.
4

domość:

2522-3
tanisław Chorąziak zgubił

S wydany z

paszport
gminy Ostrowarto pow.
Tureckiego gub. Kaliskiej.
2521-3-1

paszport na imię.Józefy M~
kie wi cz. wydany z gmmy Rzepin.
2526-3
Ilźeckiego powiatu,

Z

aginął

Sprzedawca jest jak muzyk. Argumenty i wywody musi przysto·
sowuć dó usposobienia i upodobam
klientów tak, jak muzyk przystosowuje muzykę do uczuć i upod„
bań słuchaczy.

Nr. 28.
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I OBSZERNA JABN A SALA -

Pierwsza Lecznica lekarzy specjalistów

rozmiarów: 12-18-35 łokci, z oświetleniem elektrycznem i ogrze·

waniem centralnem, bardzo odpowiednia na lokal dla stowarzyszeń,

na biuro lub składy :r ndlowe, na Hzkołę, lub dla celów sportowych
i dla wielu innycll jest do wynajęcia od 1-go kwietnia 1914 i.
ewentualn·e razem z przylegającem do sali mieszkaniem,
skład:-ijąojm ei4iJ z 4 pokoi i kuchni. Bliższych wiadomości udziela
2259-10
gospo•larz domu .]\fo 38 przy ulicy Zachodniej.

dla przychodzących chorych
Piotrkowska 45 (róg Zielonej),

45.

Wewnętrzne i nerwowe Dr. I. SZWARCWASSER od 10 -

--

Telef. 30·13.
1
/2

1
/1 -

codziennie.
5
11 i 4
w niedziele od 10 - 11.
piątki od
Choroby skórne i weneryczne Dr. L. PRYBULSKI. W niedziele, wtorki, czwartki,
11/ 2 - 2 1/ 2 a Poniedziałki, środy, soboty od 8 1/ 2 - 9 1/ 2 wieczór.
Choroby dzieci miejsce porad dla matek szczepienie ospy Dr. I. LIPSZYC codziennie od 1-2 pp.
Choroby chirurgiczne Dr. M. KANTOR od 2 - 3 i 7-8 wieczór codziennie.
"
Ch.oroby kobiece Dr. M. PAPIERNY od 3 - 4 codziennie.
Choroby oczu Dr. B. OONCHłN Codziennie od 9 - 10 rano.
dla D C BLUM Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 1-2. pp.
i
Ch b
Piątek, sobota, niedziela od 9 - 10 rano.
r. ~
oro Y aoaa, uszu gar

Analizy krwi, wydzielin, mocZ11.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I-

•
a•

Dr. M. PAPIERNY

Dr. med. Leybarg

Akuszerja i choroby kobiece.

Krótka. 5 tel. 26-50
Choroby skóry weneryczne i płciowe;
Przyjmuje od 10-1 i od 6-8. P&nfe od
4-6. W niedziele l śwł~t& od 8-L

Dla

pań

oddzielna poczekalnia.

b. or dyna tor wars1. uniw. klin. akusz.
Preyjmuje od 10-11 rana i od. 4- i pół
da 6 i p~ł po pol

2266

Południowa 23.

Dr. Rosenbla,tt
Choroby uszu, nosa i

t.e

J.

oardła.

Ulica Piotrkowllka .Ni 35.
Telefon~

1766-0

~r7.•Cłenłysta

HłlBEtfłFELD

~r. s~"enberg

n

&ardła 1

.

;

.

.

;

:

ISJS,urnycn
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Dl0•

Godziny przyjęć od
6-9.
5. Oddzielna poczekalnia

Pan musi•

Specjalista chorób
nosa, uszu i zbooze6
mOWJ'

teraz odwiedzić firmę Schme::h&l i Rosner, Piotrk. 100; na wyprzedaży posezonowej kupi Pan nadzwyczaj tanio.

t. d.)

Palta damskie

i

najnowsze

fasony

21.-

15.-

dawniej

26.-

9.so 12.so 14-50
Garnitury marynarkowe najlepsze
łeraz

wykończenie

dawniej

SJphilfs, skórne, weneryo~ne
.
choroby dróg moczowych.

15.-

18.501

23.50

teraz 12-50 14-50 18-50

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-H.ATA 606.
Prsyjmnje od 8-1 rano i od 6.-8

wiee1.„dla dam osobna poczekalnia!l~~~~~~~~~~~~~~~~··••••Błllll!!l!llł
od 4-6. W niedziele f łwięta tylko~
r
do 1 rano.

,m
fil
~ ~PijRf ' z~~~~:~:~!~~·!!~!A~~ t
wieści s ortowt., felietony, .!rorespondnlłcje, kl'.onika sport., satyn. i:
sztub i i. d.

~konkursach, organizawanych przez
z nagrodami około 1OOO rb. wartości mo
A
'
uczestmczyć wszyscy prenumeratorzy.

R d k .
e a -01.ę,

=•:.
fil~
+:+
~i~
=•=

---------~
f"
Dr. Med.

Drukarnia Akcydensowa

i
Zielona 6. Tel. 6-13.
Choroby .*olądka i kiszek

J. GRODKA

Aleksander Margolis ·.

Przyjmuje od 9 po południu.

iI
i

~~~I·

s

t
przepro,Nadził

się

~

\i:ll

\

na ul. Średnią M 3.

=~

rw1
~
u. Q 0 M mfBIJfrncJa:
l~J (z przesyłką i odnoszeni~m)
lll~
„ar>szawaR •
ir.11:
Krucza 2&. ~*
oczm::.5, Półroc~~le rb. 3
•• fml
ł'-9i!1f~s=;;,":='~_;":ftS. ~W&;:i:_i)~~~..-..:~~'"-;;s...~
„a.=...Y--4 „,,..~=r;.~~.)

włosy etc.),
.
.
PrzYJm·u.Je od 9-11 i pół i od 4 i pół
do 9 wiecz.

•

Widzewska IO&a.

11 r. i od 4 - 7
1952 12 / •

~pecja.lista chorób wenerycznych,
1kornych z kosmetyką lekarską (twarz

R. Markitant

akuszerka,
te\~~~eu~)te~~eee po cI_Iu~iej praktyce zagranicą PO•
" 11

._.,~~~\;ił\lii('~

Usuwanie wągrów.

i~ Ul. Piotrku " ska 117 m. 22, dawniej Zawadzka 9.

Dr„ L. Klaczkin

":HE;..0 "'*ti=..Q
.p·1smo ogo·1no-sportowe ilustrowane, wychodzi 1- 0 =•=
1 15-go każdego miesiąca z dodatkami w sezonTe. =~l=

Wrdawcai Jan &rodek.

Ondulation (Marcel) Manicure

I mElektryczny masaż twarzy.

KONBT.Ą.NTYNOWSKA 11

łlll

Y'l„

~

2343

-

~~ iv.cadame OEJI....IN'"E ~~
m z Dyplomem i odznaczona medalem francuskiej Akademjl· po 1 e ca s w 6 j ~
m
• • Salon fryzjerski 11118
m
~
~

Telefo111 13. 52.

1147.

Red kcJ I Id

Rodowita Francuzka

Piotrkowska 165 (róg Sw. Anny)~

r~'1::..V..si!1fw==-.-~ł'lt ~4'ł'lftG 0==13*5[~

Prenumerata wynosi·

11>
~

Prof Guttmana z Berlina.
Godziny Rr~yjęć: od 10 i pół de> 12
i poł 1 od 5 do 7-ej wiecz.

Wilno, Dominikańska d. 12 m. fS.

+:+

,.~

1688-150

(.Jąkanfe. seplenienie i
podług metody

_.... K. TAUBERA

I

•

~eeeeeeEEEEEEEEE~e~eeeeeeeeEEEEeEEEEEEEEEE~eee~~
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Dr. Karol Blum

PRZEZ KANTOR

humor, teatr 1

.

:

O.&.t.VJ..)''v~LJ.3UJ...lf

-

:: "'1V° G-A.?'iE:T.A.O~ ::

'J

ft)

pomoą elektrycznoścL
S-~ i od

......
.Je:.tel1 eh ce cfe
wor,óle zająć się j'akimkolwi~k interesem j DOPI.4Ć
REZULTATU to proe~ę ogłaszae o tem

lrn
=,~
)..•=
I~

~

.

Dla pań od 4 -

_sprzedać i kupić na dogodnych warunkae"

-~-

łi

E~e""
""• •<:

Lemoniady Owocowe.

Przy leczeniu syfilisa zastosowanie prepa·
ratn EnLICH-HATA 606-914. Leczenie za

chcecie
. • rozszeuyć swój interes i znaleźć kupują.eyn"'
J eze 11 chcecie
"UJ
. rozsprzed_ać towar prowincjonalnym handlanom,
J eżeh chcecie
• • znal eżć dzielnych f doświadcz.onych pracownik·
ow,
Jezeh chcecie
. znależć do swego interesu odpowiedniego wspólnri,„
J eżeh chcecie
_.....

: :

Dostawa do domów.

Zieloną 8.
od 11 -1 i 5-71/2•

mocy płciowej,

Jeżeli

;o.Ił,;:

o
a

n

Dr „ Trachtenherz

Wilno, Dominikańska d. 12 m. 18.

(,ESl!!''~.Jl.::-"""1 11 ...,;::-Ą~··
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Widzewskiej, telefon 15-69

ul, Zawadzka N! &, tel. 34-76
L. ailystent petersburskiego szpi·

IdlJD~D4

1(2

~

c

na
.
. ·_

ItAfłTOR OGliOSZEfł

Telefon

F

Choroby skóry, dróg moczowych
i weneryczne,
PRZEPROWADZIŁ SIĘ

Telefon >& 1147.

n.

...

Syphtlls, choroby skórne, włosów,
\kosmetyka lekarska) weneryczne,
moczopłciowe I niemocy płciowej.
Leczenie syphilisu salvarsanem Erlich-Hata „606u_914 (wśródżylnie).
Leczenie elektrycznością, elektrolizą
(nEuwa.nie szpecących włosów) O·
świetlenie kanału (uretroskopie.).
".'rzyjmuje od 8-1 r. i od 4-!J PP~
pa.nie od 5-G pp.
.Dla. pań oddzielna poczekalnia.

Telet 16-85.

mieszka obecnie uł. Andrzeja M 2
Ńlł Piotr"'owskiej, I-sze piętrG•
Przyjm\lje. j,ak dawniej.
169 1-2()
T~leion. 17-3:.i..

Przyjmuje od 10-11 r,l 5-~p~ .poł*
w niedziele od 10-11 r.

Główna 51, róg
Cena flaszW 8 kop.

Kantor:

E

Ulica Południowa .Nil 2.
Telefon 1& 13-59.

~

K

·-o=

Roentg_ena; c:M.liiinet. światłoleczniczy (chorobJ aióiy i włosów} i elektroterapentyczoy (niemoc
Godzin7 prąfęcfa: S-2 rano i 5-~ po połuclniu- Dla pań osobna
płciowa).
1975
pQCzekal.nfa..

=
-·

To też proszę żądać ;vszędzie tylko lemon.iadywyrobufabrykl
CHĄDZYNSKIEGO w patentowanych flasz·
' kach oplombowanych.:
•
Wyrób dobry i czysty - pod gwarancją.

c;

Prześwietlenie i fotografowanie wnętrzności ciała. promiei,,iami

=
o

dobra

z naturalnych soków na wodzie destylowanej.

"a

r6g EwaagiefiCkiej, Telefon 19...tr.

Cl)

Lemoniada Owocowa

~

SpecJallsto chorób wenervaDJtłl. skórnvch I dróg moczoWYch
D·r S. KANTOR, (Piotrkowska 144),

jesł

...

...

L·E~

Lemoniady Owocowe•
Najzdrowsr.ym napojem

o
o

Q

Pormda 5)0 kop.

Badanie mamek.

.::.~~~
..... •7•

•
m

wroc1ła ul. Zawadzka 28 (fr:mt)

2283-3-1
W tłoczni Jan" G.i:edka, Widzewilka Xi 106a.

~
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PRZYJM UJE WSZELKIE ROBOTY w ZAKRES
DRUKARSTWA WCHODZĄCE, JAKO TO ::

::

TABELE, I<WITAIUUSZE. RA
CHUNK~ AFISZE, KLEPSYDRY,
PLAKATY, ZAPROSZENIA, BI
LETY WIZYTOWE, BLANKfETY.
:: :: ::
1•t • p.
••
.•
„

O

®
~

~

~
\Wł

DLA OUŻYCH NAKŁADÓW-maszyna rotacyjna.

Ceny umiarkowane.

~

1®®®

Ceny umiarkowan:-i
lłeda:lrtora Anna

Grodek.

