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Łódź stoi dziś w szeregu pierwszorzęd
nych ognisk przemysłowych świata a u nas,
jako centrum przemysłu włóknistego, zajmuje stanowisko dominujące nad innemi gałęziami przemysłu. To też nic dziwnego, że
w naszem życiu ekonomicznem musi ona
odgrywać pierwszorzędną rolę, że licznemi
sploty wiąże się ściśle z całokształtem życia
naszego. Jako miasto przemysłowe, zwykle
jest ono uważane za środowisko oschłe, za
pustynię ducha, bez tradycji, bez przeszło
ści, bez kultury odwiecznej. Istotnie Łódź
nie jest miastem bistorycznem w całem znaczeniu. Nie posiada żadnych pamiątek
z przeszłości naszej, żadnych muzeów. Jest
to bowiem miasto współczesne a jego początki mogą pamiętać nawet bardzo starzy
ludzie.
ł.Jódź, jako ognisko przemysłu, zawdzię
cza swe istnienie głównie dekretowi księcia
Warszawskiego z dnia 20 marca 1809 r„
który nadał szerokie prawa i przywileje cudzoziemcom, osiedlającym się w granicach
Księstwa. Fryderyk August miał pono na
myśli połączenie interesów saskich z interesami Księstwa, gdyż z praw tych Sasi korzystali. Następnie rząd nadaje jeszcze inne ulgi cudzoziemcom, zwalnia ich od powinności wojskowej oraz od opłat czynszowych za grunt skarbowy na sześć Lat, wreszcie od opłat celnych za przewożone przez
nieb z zagranicy wszelkie ruchomości i bydło robocze.
Po zmianie rządu w r. 1815, postanowienia powy?:sze nietylko nie tracą swej
mocy. lecz są nawet potwierdzone na nowo
przez reskrypt królewski i ogłoszone przez namiestnika 2 marca 1816 r. Przytem oznajmiono, że wszyscy przybywający do kraju
cudzoziemcy z zamiarem osiedlenia się
w nim, pozostają pod osobną opieką komi;·~ sji rządowej spraw wewnętrznych i policji,
która jest obowiązana ułatwiać im osiedle-

nie się w Królestwie Polskiem i zapewnić
wszelkie należne przywileje.
Na sprowadzanie i osiedlanie obcych fabrykantów oraz udzielanie im zapomóg wyznaczono osobny fundusz w sumie 4,500 rb.
rocznie. Prócz tego na pożyczki dla fabrykantów-cudzoziemców corocznie w budżecie
Królestwa Polskiego wyznaczano osobne sumy pod nazwą funduszu fabrycznego, który w r. 1822 wynosił ±5,000 rb„ w r. 1823-im
90,000 a w latach następnych 127 ,ooo aż do
r. 1835, w którym udzielenie tych sum
wstrzymano, z chwilą założenia Banku Polskiego.
Innym bardzo ważnym ze strony rządu
środkiem popierania przemysłu było wyznaczenie osobnych miast i osad dla kolonizacji przemysłowej. Na mocy postanowienia
z dn. 18 września 1820 r. o różnych ulgach
i przywilejach nadawanych wytwórcom sukna i innym fabrykantom oraz rzemieślni
kom-cudzoziemcom, osiadającym w Królestwie Polskiem, miasta skarbowe, uznane
przez komisję rządową spraw wewnętrznych
i policji, za zdatne i odpowiednie· na siedliska dla fabrykantów wszelkiego rodzaju,
szczególnie zaś wytwórców sukna, "powinny być odpowiednio urządzone i mają korzystać z ulg wszelakich".
Na komisję powyższą włożono obowią
zek robienia planów, podziału i zabudowania owych miast w ten sposób, ażeby w miarę przybywania wytwórców sukna i innych
fabrykantów oraz rzemieślników, były im
wyznaczane place za umiarkowaną opłatą
czynszu bezterminowego. W ciągu jednak
pierwszych sześciu lat fabrykanci i rzemieśl
nicy owi powinni być zupełnie wolni od te~
go czynszu. W razie potrzeby polecono oddawać tym miastom poblizkie grunty niezabudowane, będące własnością skarbu. Na
wznoszenie budowli w takich miastach postanowiono fabrykantom i rzemieślnikom
l

fooryki przed Lem rnusialy podlegać. Posta·
nowienic z dn. 12 maja 1833 r. przedłuża
jeszcze na 10 lat wydawanie bezpłatne z lasów skarbowych budulcu fabrykantom i rzemieślnikom cudzoziemcom, osiedlającym się
w Królestwie Polskiem. Wreszcie na zasadzie postanowienia królewskiego z dnia 15
kwietnia 1824 r„ właścicielorn fabryk weł
nianych oznajmiono, że zakaz dowozu z zagranicy obcych wyrobów cudzoziem3kich nie
podlega w ciągu 20-tu lat żadnej zmianie,
przytem fabrykantom owym pozwolono sprowadzać z zagranicy farby i inne niezbędne
materjały za opla.tą zmniejszoną.
Oczywiście wszystkie te środki nie pomożliwie najniż
ie za- zostały bez wpływu na kulturę i położenie
szych.
pomniano także ekonomiczne kraju. Cudzoziemcy skwapliKarol Schelbler.
o kościołach lu- wie skorzystali z przywilejów i ulg im naZałożyciel firmy, zmarł w 1881 r.
danych. W ciągu kilku lat przeniosło się
terańskich i
zagranicy do Królestwa Polskiego około
z
mieszkaniach dla pastorów. Młyny, położo
ne w pobliżu miast, należące do dóbr skar- 10,000 rodzin niemieckich. Wiele słabo zabowych, postanowiono oddać w dzierżawę ludnionych zapadłych miejścowości kraju
w krótkim przeciągu czasu zmienHo się do
bezterminową tym przedsiębiorcom, kLórzy
niepoznania; z nędznych wiosek powstały wielurządzają folusze. Miasta prywatne lub obywatelskie, których właściciele przebudowali- kie ogniska fabryczne. W tym właśnie okresie
by je na osady przemysłowe, mogły być na widnokręgll przemysłu polskiego pojawiają
się: Łódź, Pabjanice, Zg1 ..Jl'Z, Tomaszów i inne.
również dopuszczone do pewnej części ulg
Najbardziej znamiennym przykładem tawyżej wymienionych.
kiej szybkiej
W końcu poprzemiany i
stanowienie
nadzwyczajzaleca kominego wzrostu
sji rządowej
jest Łódź. W
spraw wer. 1793 była
wnętrznych i
to wioska, lipolicji udziezaledcząca
lać w razie powie 190 mietrzeby zasiłki
szka11ców i 4±
pieniężne,
domy; przedcelem doprostawicielami
wadzenia do
zaś całego jej
skutku rzeprzemysłu byczonego poli: 8 kołodzie
stanowienia,
jów, 2 garbaoraz przedrzy, 1 ślusarz,
siębrać wszy1 krawiec, 1
stkie inne
Fabryka Geyera w 1853 r.
szewc i 1 stoUlica Piotrkowska.
środkinajsku1 ar z. Ludteczniejsze.
ność zajmowala
Uzupełnieniem tego prawa było po stanowyłącznie
wienie Księcia-Namiestnika z d. 21 listopada się
W
rolnictwem.
przyłączone
1823 r., mocą którego nie tylko
do miast grunty skarbowe i budowle mo- r. 1806 Łódź
przeszła od bigą być l zał· ęte przez fabrykantów - cudzoziemców, a e nadto, w razie potrzeby, na skupów kujawten użytek mogą być oddane poblizkie grun- skich w ręce
ty prywatne i zabudowania, które skarb na- rządu. Wr. 1820
liczyła 800 miebywa lub zamienia.
W ten sposób na użytek fabrykantów szkańców i 112
lub rzemieślników-cudzoziemców mogły być domów. Dzi~ki
oddawane grunty, należące do różnych in- jednak prawu z
stytucji, szpitalów, dobroczynności i ducho- r. 1820, ułatwia
cudzojącemu
wieństwa.
Na mocy drugiego ukazu (z dn. 9 kwiet- ziemcom koloninia 1822 r.) fabrykanci w ciągu trzech do zację w naszym ...,_ _ _ _....,_ _ _ __.
kraju, Łódź za.
sześciu lat są wolni od kwaterunku wojskoLudwik Oeyer.
wego w naturze, jedynego ciężaru, któremu częła wzrastać.
Zalotyclel firmy, zmarł w 1887 r.
Dezwydawać
platnie, w ciągu
10-ciu lat, materjał budowlany
z poblizkich la::;ów rządowych
i gminnych.
W okolicach
nowych miast,
polecono urzą
dzić cegielnie i
sprzedawać fa.
bry kantom cegcenach
łę po
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W

połowie

r. 1823

Łódź nie posiadała
żadnej gałęzi przemysłu. Pod koniec tegoż roku już zawrzała w niej praca tech-

niczna. Osiedliło się
kilku majstrów ze
Śląska, którzy przyniesli swe warsztaty
sukiennicze, przybył
również farbiarz. Odtąd przemysł szybko
zaczął

się

rozwijać.

Co rok osiedlali się
przemysłowcy i zakładali

przedsiębior

stwa zrazu niewielkie, któ.re następnie
rozwinęł,y się olbrzymio. Wkrótce powstała farbiarnia Langego z Chemnitz i
przędzalnia W endisch a. Prezes Komisji
Województwa Mazowieckiego, Rembieliński wysłał naczelnika sekcji fabrycznej, Benedykta Tykla, za granicę, w ce-

i'

jawia się w Łodzi
pierwsza maszyna pasprowadzona
rowa,
z Angli przez Geyera.
Od tego czasu datuje
się wielki przemysł
fabryczny, wyp1erający rękodzielnictwo.
Jednocześnie zaczyna
szybko wzrastać ludność. W r. 1820 Łódź
liczyła

800

mieszkań

ców, w 1827 już 1843,
w tej liczbie 322 robotników fa bry cznych; w r. 1837 liczba mieszkańców dochodzi do 10,000, w
r. 1840, wynosi przeszło 20,000, w r. 186032,000 w r. 1878 przeszło 100,000.
Ważną rolę

w dziejach rozwoju przemysłu łódzkiego odegrał

Scheibler, który
wprowadził pierwszy
tkactwo mechaniczne.
Ponieważ z Anglji wywóz maszyn był
Kościół Ś-l!o Krzyża w Łodzi.
wzbronionly, więc
~u wyst~dj~wania różnych gałęzi przemysłu Scheibler musiał pojechać tam osobiście,
i nak~amam.a ob.cokrajowych przemysłowców zbadać na miejscu konstrukcję maszyn tkacdo ~siedl~ma się w Łodzi. Rezultatem tej kich i następnie budował je według tego
wycieczki ~yło przybycie do Łodzi Ludwika wzoru. W r. 1854 założył przędzalnię na
Geyera z Z1tta~, a. na~tępnie Joerganga, któ- 18,000 wrzecion i pierwszą tkalnię mech~
Zdarzył się
rzy pozak:ład~h w1elk1e przędzalnie bawełny. niczną o 100 warsztatach.
O szyblnm postępie wyrobów włókni atoli wypadek wielce znamienny: rękodziel
stych . w Łodzi świadczy to, że w r. 1829 nicy łódzcy, w obawie ażeby warsztaty
wyrobiono 129,200 łokci sukna.
mechaniczne nie zabily tkact,va ręcznego,
. Po roku ~825 jeszcze bardziej udogod- w r. 1861 wtargnęli do fabryki Scheiblera
niono warunki dla cudzoziemców. Do Łodzi i zniszczy Li wszystkie warszt~ty. W~aści?iel
przyłączono kilka wsi sąsiednich i w ten jednak, niezrażony, prowadził daleJ dzie~o
t>posób rozszerzone grunty miejskie rozdzie- rozpoczęte i w r. 1881 przekształcił swoJe
lono na 462 place, resztę zaś przestrzeni olbrzymie przedsiębiorstwo na towarzystwo
przeznaczono na wzniesienie siedmiu wiel- akcyine z kapitałem zakładowym 9,ooo,ooo rb.
Zakłady
kich fabryk.
Scheiblera
Dzięki tym
wykształcBy
wszystkim
spory zastęp
środkom, znafachowców,
cznie wzrósł
którzynastęp
przypływ fa.n i e przef':lzli
bry kantów i
do inny.eh famajstrów zabryk:, bądź jagranicznych.
ko majstroPrzemysł bawie i kierowwełniany zanicy, bądź też
panował w
jako wlaści
ł,odzi, sukienr.ie le.
niczy zaś rozwinął się w
Zenon
Zgierzu a naPietldewicz.
stępnie w 'l1omaszowie.
Vv r. 1835 poFabryka Peter>a przy ulicy Piotrkowskiej w 18j3 r.
3

ŁóD2
Ponad pola matki ziemi,
Ponad ciasny szlak,
Wzbił się skrzydły potężnemi

Twórczej pracJv znak;
I silnemi wzniósł zamachy
N owych czasów cud:
Zgrzytem maszyn wrące gmachy,
Wielki dumny gród!
jakby skarbów zdrój w legendzie,
On - geniuszu brat Barw i kształtów milion przędzie
I posyła w śwz'at;
By · szły głosić o olbrzymie
Dziwów pełną wieść,
I stroiły skromne imię
W złoto - podzz'w - cześć.'
Niemi zbrojny - z burz się śmi~/e
W walk codzz'ennych noc;
Krzepnie, wzrasta, potężnz'eje
W tytanz'czną 'moc!
By pierś dobra tnatki - zt'emi
Mogła radość czuć,

Że najmłodsza -

nad wszystkiemi
1 ak się wzbiła - Łódź!
A więc w górę wznoś, tytanie,
Złoty sztandar twój!
Skarbów po rodzinnym lanie
Rozlewając zdróJ>
Postęp, twórczość, rnyśl, co działa,
W bratnich sercach siej Jak duch dobry - chluba - chwała
Matki - ziemi· twej!...
Artur

Glisczyński.

KAZIMIERZ GLIŃSKI.
35)
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Zwrócił już

był uwagę Jasieńca

na
nawet z radą
nieśmiałą, by, dla własnego spokoju, choć
trochę udanej przyjacielskości okazał - ale
Pełko się wzdrygnął i nawet za okup ży
wota honoru rycerskiego na szwank narazić
to

4

raz

niebezpieczeństwo, wystąpił

Rozumiał to dobrze pan Nikodem-nalegać więc nie mógł. Ongi, \v czasach młodości, samby nie postąpił inaczej,
Jasieniec był dziś dla niego jego własnej

nie

chciał.

wspomnieniem, jakiernś echem
dzwonu srebrnego, który niegdyś, niegdyś
bił głośno i rodził uczucia święte. Bez Jasieńca jużby nie mógł na swoim Smoleniu
wyżyć; obmierzłym byłby mu dzień każdy
a już go przerażał zgon - nie rycerski w tern otoczeniu zbójów. Obawiając. się więc
o żywot Jasieńca, pod grozą utraty łaski, co
równało się karze śmierci, rozkazał Kukułce,
by go strzegł, jak oka w głowie. Zaraniec
wiedział, co rozkaz ten znaczył. Przekroczyć go nie śmiał, bo toby jego własnej
równało się zagładzie. Z c_ałą więc powagą
i grozą, zebrawszy do okola siebie kompanów i towarzyszów wypraw zbójeckich, rzekł:
iż nie obce mu są pewne zamiary względem
całości osoby rycerskiego gościa pana na
Smoleniu, lecz biada temu, któryby mu
krzywdę jaką bądź wyrządził, bo mać rodzona nie poznałaby dziecka swojego a nie
byłoby majstra takiego na świecie, któryby
mógł złożyć kości i gnaty połupane. Przemowa zrobiła swoje. Ni pan, ni straszny Kukułka nie rzucali nigdy słów na marne.
Mimo to, pilność powinna być zdwojona.
To już Kukułka uczynil, nie dla bezpieczeństwa, zabezpieczonego grozą kar, żywo
ta Jasieńca, lecz gwoli własnym względem
niego zamysłom.
Rozkaz pilnowania rycerza był na rękę
Kukułce, ale sam jeden sprostaćby nie mógł
obowiązkowi temu. Walniejszym wyprawom
przewodniczyć rnusial i opuszczać nieraz za.
mek Smoleński. Podczas więc jego nieobecności mogłyby zajść wypadki, o którychby on chciał wiedzieć. Wybrał więc kilku
z drużyny i przykazał im mieć baczenie na
każdy ruch Jasieńca; niedostrzeżonym cieniem posuwać się za nim, w przebraniu
oczywiście; udawać pijanych u Lejby ogrodzienieckiego; patrzeć, słuchać i o wszystkiem jemu, Zarańcowi, donosić. Przemowę
skończył przestrogą: by najmniejszej niechę
ci szlachetnemu gościowi pana Nikodema
nie okazywać a ustępować mu z drogi, że:
„ Choćby w gębę dał, wolej w łapę go pocałować, niż mruknąć, bo gęba zgoi się, na
miazgę zaś poLrzaskane gnaty nie zszczepią
się a głowy, która od karku raz odleci, nie
wsadzić już na kadłub".
przeszłości

Znalazł się

jeden zuchwalec, któremu
ono gębobranie nie całkiem się spodobało.
Zapytał więc Zara1ica: jakby to on w wypadku podobnym postąpił?„. lecz, gdy ten,
dla ukrócenia myśli buntowniczych, rzekł:
iż raz już w gębę był dostał i żywie, chwa·
lić Boga!.. argument ten przekonał zbirów,
że gość pana Nikodema nietknięty być
musi.
Gwoli swoim zamiarom, stokroć więcej
mściwym, niż myśli wszystkie, sarkającej
na Jasieńca drużyny - musiał Kukułka
wszelkie bezpieczeństwo gościowi pana Smoleńskiego zapewnić. Cios spotkać go miał
lecz nie z jego ręki; pozbędzie się Jasieńca
lecz nie wygodnego życia w Smoleniu. Snuł
plany, jak pają}c nić swoją, zawiązywał wę
zełki i węL:ły i zdradziecką zawieszał sieć.
Jak miłość z cierpieniem, tak nienawiść
z rozkoszą bywa połączona. Zaraniec czuł
rozkosz w krwawej gmatwaninie zbliżają
cych siQ wypadków, do których rozwiązania
dłoń mu podał los przyjazny, gdy w karczmie ogrodzienieckiej zasłyszał był rozmowę Przemka z Jasieńcem i dowiedział się
z niej o miejscu, dniu i godzinie wyznaczonych spotkań się w lesie. Przedtem jeszcze,
codzienne wycieczki Jasieńca w stronę zamku ogrodzienieckiego zwróciły uwagę Kukułki. Spostrzegł, że Pełko zawsze w jednem
i tern samem zatrzymywał się miejscu, skąd
widny był główny korpus zamczyska, gdzie
·wojewodzińskie znajdowały się komnaty. Pod
osłoną drzew modrzewiowych mógł bezpiecznie marzenia snuć o porwaniu wojewodziny.
Tu go Przemko spotykać będzie, przynosić
i odnosić wieści aż do owej stanowczej chwi·
li pląsów na dolinie, podczas których dokonane zostaną śmiałe zamysły Jasieńca. O dniu
tym ważnym Zaraniec wiedzieć musi. Ale
jak się dowiedzieć o tern'? widzieć, nie bę
dąc widzianym i słyszeć wszystko, co już
zależy od blizkości jego pobytu, od kierunku wiatru, w tę, libo w tamtą stronę głos
niosącego'?

Trudności się piętrzyły; niebezpieczeń

stwo - podsłuchom coraz wyraźniejsze przybierało kształty. Wzrok sięgnie na mile,
przedrze się przez liście drzew, które bez
szelestu uważna dłoń rozgarnie, ale wpop'rzek słuchowi tysiące przeszkód stanąć może: odległość, szmer drzew, gwar ptactwa
leśnego, grzechot rogów żubrzych w dzikiej
walce o prawo miłow!i.nia, stęsknionej bek
lani i nieustający koncert słowików - a nie

daj Bóg być przez Jasieńca dojrzanym!. ..
Lecz chciej uderzyć psa a kij się znajdzie.
I tu los czy czart usłużył Zarańcowi.
Gdy Jasieniec w Smoleniu był - on
wyruszył do wiadomego już miejsca, chcąc
teren spotkań z Przemkiem dokładnie zbadać. Nie jeden, nie dwa razy był tu Jasie·
niec. Ślady kopyt konia Pełkowego sameby
tu Kukułkę zawiodły, a kończyły się w okolu trzech modrzewi, gdzie śnieg szarzał, skopany od pląsów niecierpliwego rumaka.
Drzewa były stare o pniach olbrzymich. Jedno z nich, przed dawnemi widać laty zła
mane, w dwa ogromne rozczepiło się konary, między którymi nie jeden człek swobodnie by się zmieścił. Po sękach wyleźć nietrudno było, ale trudniej łeb bezpiecznie
schować.

Nie

zraził się

Wylazł-i
niały.

tern Zaraniec - zapadł po pas w pie1i spróch(d. c. n.)

PO RA NEK.
:Noc pierzcha„. Nad rzeką. rozlewa się pas
jakby zarumieniły się tam ogrody pomarańczowe. Noc kona„. Świta brzask„. O, jaObsiadają, jak kawki
kież myśli niespokojne!
dach. O. jaki smutek! Z ulicy bocznej wiatr
zawiewa„. Szeroko„. pusto„. Księżyc z westchnieniem potoczył się i zapadł„. Już go niema! Gwiazdy gasną„. Jak głośno stulrają. obcasy
Na pustych chodnikach wiałazęgi nieśpiocha!
terek pędzi białe kartki bezdomne„. To listy
miłosne, które Pierrot po gu bił... listy błękitno
okiej Kolombiny„. pełne słów najsłodszych i drże
nb jej serca czerwonego„. O, popędzić za temi
kartkami, które pierzchają. dalej i dalej, powiewają. smętnie, jak chorągiewka w ręku dziecka,
popędzić i wyssać miód tych słów najmilszychteraz, gdy niema nikogo, a w oknach płoni się
zorza! Przycisnąć je do serca, przycisnąć do
ust i do serca, i ucałować małą., smagłą. pierś
Kolombiny - o, jakże spragnioną., - jakże tęskną.
i gorą.cą! Uczuć jej rączki naokoło szyi, usły
szeć w uchu szept jej powiewny: „Ach, na.
reszcie! nareszcie!
I to, gdy tarcza zegara miejskiego nagle
wynurza się z rzednącego pomroku, a na niejzłote, świecą.ce radośnie strzałki, które zwiastują.
pierwszą. jasną godzinę poranku.
L. Choromatzski.
złocisty.
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ŻYCIE SPOŁECZNE
Oświata.

. Na skalnym, niewdzięcznym
gruncie łódzkim niestrudzeni,

Dr. M. Kaufman.

wytrwali oracze zdołali jednak
zasiać ziarna kultury polskiej,
które tu [i owdzie kiełkują lub
nawet wyrosły w źdźbła dość
silne i kłosy pełne.
Najtrudniejsza jest
praca oświatowa tam,
gdzie panują grube myśli i ciemnota masowa,
gdzie są tysiączne cięż
kie przeszkody w rozpraszaniu tych mroków.
Pomimo to jednak coś
się robi i nawet marny
widoczne owoce tej roboty. .Mamy kilka instytucji oświatowych,
wśród których wybitne
miejsce zajęło Towarzystwo krzewienia oświaty. Zadaniem jeg·o jest
szeroka demokratyzacja nauki
śród mas. Towarzystwo to istnieje od października 1007 roku.

Dr.
6

Stanisław

Skalski.

W ŁODZI.

poprzedzającym, t. j.
grudniem r. 1005 a
październikiem rnou r. czynna byłn. tylko sekcja nauczania analfabetów, która w ciągu tego czasu około 1000 uczniom, podzielonych na 34 grupy, udzielała
nauki czytania, pisania i arytmetyki. :Najgorsze warunki miała właśnie owa sekcja. Zwalczać
bowiem, musiała bardzo ciężkie
jale brak lokalów
trudności,
szkolnych (dostęp do szkół miejskich od są.mego początku był
przez dyrekcję wzbroniony), brak
wykwalifikowanych nauczycieli
i ciągłe zatargi z władzami.
Wszystko to hamowało syste-

W okresie
pomiędzy

matyczną

naukę

początkową.

\Vreszcie wskutek nowych rozwszystkie
władzy,
porządzeń
kursy dla analfabetów zamknięto.
Praca sekcji Uniwersytetu po-

Ogólny widok

Pq;yczyniły się do tego urzą
dzane na żądanie robotników
odczyty w fabrykach po ukoń-

Łodzi.

wszechnego rozwijała. się równolegle w dwu kierunkach: przeż
urządzanie odczytów z różnych
dziedzin wiedzy oraz systematycznych wykładów dla grup
ściślejszych. Odczyty, zwłaszcza
na początku, gdy były nowością., ściągały tłumy. W dni sobotnie i niedzielne liczba słu
chaczy dochodziła do 600. W
z1>acznej części uczęszczała pu·
bliczność ze sfer zamożniejszych,
szczególnie młodzież szkolna.
na ogół kobiety.
Przeważały
Robotników było mało i przedstawicielem tej sfery był przeważnie proletarjat żydowski. Ale
powoli charakter sali wykłado
wej zmienił się znacznie. Zniknęli ci, których pociągał urok
nowosc1; pojawiły się natomiast
poważne twarze robotników_

Aleksander Mogilnicki.

czeniu robót. Ale odczyty w salach fabrycznych miały swoje
niedogodne strony: znużenie robotników po pracy i ciasnotę lokali. Wreszcie
zaniechano ich zupełnie
wskutek rozporządze
nia, zabraniającego osobom postronnym dostę
pu do fabryk.
W latach następnych
ilość odczytów zmalała.
Przyczyn tego smutnego stanu rzeczy kierownicy instytucji szukają., poza stroną formalapatji
ną, w ogólnej
społeczeństwa oraz w
braku prelegentów.
Natomiast pomyślniej się rozwijała sekcja wypożyczalni ksią
żek.

Największą

poczytnością

Dr. Edward Mittelstaedt.

Na posterunkach zdrowia ludności.
Zanim doba konstytucyjna pona zróżniczkowanie się
pracy społecznej, ogólnem jej
ogniskiem był oddział łódzki
Towarzystwa
Warszawskiego
hygienicznego, więc skupiały się
tam: sprawy oświatowe, urzą
dzenia gospodarki miejskiej. szpitalnictwa, mieszkania dla robotników, upiększenie miasta,
praca naukowa i t. d. Wszystko to ściśle się łączyło z zadaniami opieki nad zdrowiem ludności. Z chwilą pozyskania wolności zrzeszania się, Towarzystwo hygieniczne straciło ten
charakter uniwersalności; jeg-0
praca weszła w węższe łożysko.
Niemniej jednak jest ona bardzo pożyteczną, a duszą tej instytucji jest jej dzielny prezes,
zwoliła

Dr. Józef

Koliński.

beletr~r styki,
się dział
następnie dział książek dla mło
-dzieży, dalej książki treści ni;tukowej, wi;eszcie dział poezji.
Kierownicy instytucji twierdzą,

deszy

iiż

w znacznym stopniu przydo tego repertuar teatru polskie.go. Dzięki wystawieniu
.„Dziadów ", „Irydjona",
rutworów Słowackiego,
Wyspiańskiego, Szekspira, Fredry wszczęło
też w wypożyczalniach
zaintel'esowanrie się uttworami o'bcych pisarzy.
Pomimo niepowodzeń,
·czynił się

trudności,przeszkód,po

częstych utyskiwidzimy jednak
stały zapał i wytrwałość kierowników, śród
11ich niezmordowanym i wy-trwał,vm jest prezes tej insty•tucji oświatowej - dr. M. Kauf1man. Niemało też czasu i sił
·poświęcili w sekcji nauczania
:analfabetów: panie Kaufmanowa, Lewinsonowa, Okuszko,
!Konarzewska, dr. S. Skalski
i Wysznacki, a w sekcji Uniwersytetu powszechnego między
?innymi pani Rudnicka oraz p.p.
·dr. Tomaszewski i Majewski.
Obok powyższej instytucji oświatowej nie mniej usilnie pracuje łódzkie 'fowarz;vstwo oświa
towe „ Wiedza", z prezesem dr.
Mittelstaedtem na czele.
Wielki pożytek niesie Łódzkie
Towarzystwo wiedzy handlowej,
pod kierunkiem p. B. Wachsa,
dalej-Towarzystwo „Uczelnia",
na którego czele ·stojf!! niestrudzeni w pracy społecznej p.p.
Mogilnicki, jako prezes i dr. J.
~Koliński, jako wioe-p.r.ezes.

mimo

wań,

Nowy Rynek.

dr. Seweryn Sterling, któremu
sekunduje, jako wice-prezes, dr.
Skalski.
Poważną instytucją nietylko
naukową, ale z szerokim zakresem społecznym na posterunku
zdrowia ludności jest Łódzkie
Towarzystwo lekarskie, które
w roku przeszłym uroczyście
obchodziło dwudziestolecie swego istnienia. Na czele jego stoi
zasłużony dr. Krusche, jako pre-

Dr. Seweryn Sterling.

Mecenas Aleksander Babicki,
b. poseł do II Dumy.
zaś sił i p,racy
tej instytucji wielostronny w pracy społecznej, dr.
Seweryn Sterling, jako wiceprezes.
Towarzystwo lekarskie ma bardzo rozgał ę zione działalności i na
polu pracy publicznej
wielkie już zasługi położyło. Między innemi
niezmiernej doniosłości
jest „Liga przeciwgruźlicza~', która założyła
„przychodnie", instytucję wprost zbawczą dla
ubogich gruźlicznycb,
których Łódź posiada
przerażają.cą liczbę. Sporo pracy poświęca „Lidze prze ci wgruż licz ej",
jako jej prezes, p. A. Babicki.
Niezależnie od tego rozwija się
odgałęzienie pracy lekarskiej" Opieka nad gruźlicznymi im.
d-ra K. Yonschera", pod kierunkiem d-ra S. Skalskiego. Z Ligą tworzy ona jedną grupę walki z gruźlicą.
Dziełem Towarzystwa lekarskiego jest również łódzkie Pogotowie ratunkowe, na którego
czele stoi, jako prezes, dr. A.
Krusche, a kierownikiem, oddanym całą duszą, jest dr. W.
·
Pinkus.
Kto zna Łódź i jej warunki
życia, ten dopiero może ocenić
całą. doniosłość Pogotowia ratunkowego i zarazem niezmiernie
W tern ol-·
ciężką jego pracę.
brzymicm ognisku fabrycznem
poważne wypadki przy pracy
są. bardzo liczne. Przytem Łódź
jest miastem najbardziej rozwielmożnionego bandytyzmu

zes,

niemało

poświęca
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Dr. W. Chodtko.

Dr. A. Krusche.

krwawych rozpraw. W takich
warunkach praca lekarzy pogoiowia nietylko jest niebezpieczną a niekiedy wprost bohaterską. Najcięższe chwile Pogotowie ratunkowe przeżyło podczas
rewolucji, kie1y jego pracownicy sami byli niejednokrotnie
Wynarażeni na utratę życia.
magano nawet wtedy od tej
instytucji roli grabarza. W tych
jednak niezmiernie drażliwych
chwilach dr. Pinkus z całą energją oparł się przyjęciu tej niestosownej roli i wyszedł zwycięsko z przykrej sytuacji.
Praca ń Pogotowia., a zarazem i jej doniosłość, rośnie
z dniem każdym.
Praca lekarzy w Łodzi jest
wogóle bardzo niewdzięczna.
Hygieniści przy najlepszych chQciach muszą być propagatorami hygieny... w teorji, bo do
wprowadzenia głoszonych zasad' trzeba zupełnej zmiany warunków pracy i życia, które
urągają wszelkim zasadom bygieny. Nadto, miasto z półmi
ljonową ludnością cierpi na brak
szpitali i gdyby nie te, nieliczne, które ufundowali fabrykanci,
Łódź nie miałaby prawie wcale
tych zakładów.
To "złe miasto" daje ogromny procent chronicznie chorych,
inwalidów, ludzi całkiem wyczerpanych, a nawet obłąkanych,
Dla ·tej ostatniej kategorji istnieje wzorowo prowadzony zakład
w Kochanówce, w pobliżu Ło
dzi, pod kierunkiem d-ra W.
Chodźki, jako lekarza naczelnego.
W najbardziej opłakanym stanie jest Łódż pod względem
pomocy szpitalnej .dla chorych
zakaźnych, pomimo, że choroby
te prawie nie wygasają w tern
mieście niezdrowem i szerzą
8

Dr. W. Plnkus,
twórca i kierownik Pogotowia R.atunkowego.
się

większą

z

niż

gdziekolwiek

zł ośli w ością.

Dobroczynność.
działalności dobroczynnej
posiada olbrzymie pole,
gdyż nigdzie niema tyle nędzy,
tyle niedomagań i chorób społecznych, co w tern mieście.
A jednak dobroczynność nie stanęła tu jeszcze na wysokości
w całem znaczeniu pracy społecznej. Praca ta przedewszystkiem wymaga dużo czasu i ofiar.
Czasu łodzianie nawet najbogatsi mają niewiele,~do ofiar w za·
kresie fundacji dobroczynnych
nie są skorzy, ale są jednostki,
które nawet znaczne sumy ofiarowały na takie fundacje dobroczynne. Łódzkie Chrześci
jańskie Towarzystwo dobroczynności pod opiek~ pastora Gundlacha, jako prezesa, robi co może, ale działalność ta, pomimo
najlepszych chęci kierowników,
nie jest jeszcze szeroka i nie
może zaspokoić najpilniejszych

Dla

Łódź

· Pastoł"

prezes

Rudolf Gundelach,

Chrześcijańskiego

Tow. Dobrocz.

potrzeb i usunąć najdotkliwszych niedomagań. Bądź co bądź,
powstało tu i rozwija się gniazdo łódzkie Towarzystwa opieki nad dziecmi, pod kierunkiem
p. Gustawowej Geyerowej. Istnieje "Kropla mleka". Powstało
przed rokiem i rozwija się powoli Biuro pośrednictwa pracy.
To i owo się robi na polu przytułków noclegowych i warsztatów pracy. Ale działalność ta
musi jeszcze zwalczać apatję,
obojętność lub ambicyjki prywatne. Słowem organizacja do·
broczynna nie może jeszcze
z mielizny jałmużniczej wypły
nąć na szersze wody pracy społecznej.

Praca naukowa.
Najniewdzięczniejszym i najbardziej jałowym gruntem jest
Łódź dla pracy naukowej, Niema tu dla niej instytucji, ani
pola, pomimo, że materjału do
badań naukowych we wszelkich
dziedzinach jest sporo. W pewnej mierze pracą naukową zaj,muje się Towarzystwo lekarskie,
ale i ono mało ma na to czasu.
Następnie do instytucji naukowych zaliczyć można Towarzystwo entomologów, którego prezesem jest bardzo pracowity,
p. Edward Korb. Na wystawie
przemysłowo-rzemieślniczej jest
on również jedynym reprezentantem działu naukowego. Mianowicie w pawilonie pracy kobiet i przemysłu drobnego umieścił swoje zbiory pod nazwą
„ Entomologja w przemyśle""
(Jedwabniki, ich oprzędy, przerosty i t. d.).
Wreszcie do instytucji naukowych należy także Muzeum
nauki i sztuki, pod opieką _ pastora Gundelacha. j~ko prezesa_

Muzeum to posiada już bardzo
cenne zbiory, ale dość skromne.
Z czasem, przy pomocy nielicznych, niestety, jednostek może
się rozwinie i stanie na wysokości, na jakiej instytucje takie

Edward Korb,

prezes

Łódzkiego

Towarzystwa Entomologów.

stoją

w innych zbiorowiskach
kulturalnego.
Pozatem wszystkiem próżno
byśmy szukali w Łodzi jakiejkolwiek zorganizowanej pracy
naukowej lub pomocniczych instytucji dla niej. Łódź nie jest
ogniskiem dla uczonych i nie
posiada nawet naukowych sił
profesorskich, bo niema tu wcaie wyższych specjalnych zakła
dów naukowych, pomimo, że
miałaby tu powodzenie i mogła
by stanąć na stopie europejskiej wyższa szkoła tkacka lub
jakiś instytut politechniczny.
życia

Teatr i sztuka.
Teatr polski w Łodzi od dłu
giego szeregu lat ma już swoją
historję.
Przechodził on różne
koleje i różne fazy, miał swoje
<>kresy świetności i upadku,
miał nawet wybitnych kierowników i ściągał siły pierwszorzędne.. Nigdy jednak nie zdołał
wyrobić sobie mocnych i trwałych podstaw
bytu. Przytem
nigdy nie potrafił zdobyć sobie
szerokich mas ludności polskiej.
Jeżeli zaś miewał okresy tłum
nego odwiedzania, to zawdzię
czał owe powodzenie przelotne
.albo sztukom wyjątkowym, albo
gościnnym występom artystów
niepośledniej miary. Może być,
że dawni kierownicy sceny polskiej w Łodzi nie oceniali naJeżycie znaczenia teatru polskie-

go w tern mieście; nie kładli
szczególnego nacisku na wyjąt
kowe tu znaczenie teatru polskiego, jako ważnej placówki
kulturalnej. Dopiero w ostatnich latach stanowisko sceny
polskiej, dzięki szczególnemu
zbiegowi wypadków zmieniło
się na lepsze. Teatr polski Zelwerowicza, który pracował bardzo intensywnie, po upływie
pewnego czasu rozdwoił się
i z odłamu jego, pod kierunkiem utalentowanego artysty,
A. Mielewskiego powstała druga
scena polska, pod nazwą "Teatru popularnego". Zrazu traktowano go z nieufnością a nawet pewną dozą lekceważenia.
Teatr Zelwerowicza, który już
był wyrobił sobie uznanie, miał
wielu zwolenników, którzy uważali stworzenie drugiej sceny
polskiej za szkodliwe. W opinji
publicznej p. Mielewski był to·
nącym, który łapie za szyję
drugiego i ciągnie ażeby we
spół z nim zginąć w nurtach.
'I'ymczasem, wbrew tej opinji,
stała się rzecz niespodziewana.
Teatr popularny Mielewskiego
nietylko krzywdy nie wyrządził
"teatrowi polskiemu", nie tylko
nie zgładził sceny polskiej, ale
przeciwnie-przyczynił się znacznie do powodzenia „ teatru polskiego" i zarazem zdobył sam
to stanowisko, jakie było tylko
marzeniem tych, którzy w scenie polskiej widzieli ważną
placówkę kulturalną. Przez

W

ciągu

dwu sezonów pracoon z wielkim powodzeniem,
przytem pracował bardzo owocnie. Trzeba było podziwiać tę
niewyczerpaną moc energii zarówno kierownika Teatru popularnego, jak i jego współpra
cownl.ków na scenie. Teatr popularny umiał pokonać wiele
trudności technicznych i wystaw1ac sztuki pierwszorzędnej
wartości z nadzwyczajną starannosc1ą
a niekiedy nawet
z pietyzmem. Przytem byliśmy
świadkami godnego uwagi i znamiennego zjawiska: dotąd panowało ogólne
przekonanie, że
zadaniem teatru popularnego,
czyli inaczej mówiąc - ludowego, powinno być zniżanie się
do poziomu tłumu, schlebianie
upodobaniom wulgarnym, a więc
wystawianie "bomb", sztuk sensacyjnych, melodramatów i wogóle utworów na prędce skleconych, grubemi konturami zarysowanych. Tymczasem Mielewski dał nam prawdziwą niespodziankę.
Dowiódł
on, że
szerokie masy robotnicze w Ło
dzi. umieją słuchać z namaszczeniem takich sztuk, które są
ozdobą i wielkim skarbem duchow3-m naszej literatury-. Umieją słuchać i rozumieją to, czego
słuchają!
Co więcej! Jak widzieliśmy powyżej, scena polska oddziałała także na wzrost
czytelnictwa i żądanie w czywał

współzawodni

ctwo obu tea·
trów. rozwinę
ła się energja
kierowników i
artystów. Prześcigano się w
doborze repertuaru, w staranności
gry
i organizowaniu występów
gościnnych.

Nadto teatr
Zelwerowicza
wprowadził dni popularne dla
szerszych mas. Powoli te masy zaczęły się wciągać do teatru i odczuwać jego potrzebę.
Oczywiście olbrzymie zasługi
położył w tej mierze Mielewski,
który istotnie stworzył teatr
popularny w calem znaczeniu.

Teatr Wielki w

Łodzi.

telniacb Towarzystwa krzewienia oświaty, tych utworów, które grano na scenie .
Dzięki Teatrowi popularnemu,
dziś szerokie masy robotnicze
odczuwają potrzebę sceny polskiej, jako nieodzownego warunku życia kulturalnego. Jest

to wielka, nieoceniona zasługa
p. Mielewskiego. To też Łódź
z wielkiem uznaniem i niekła
maną sympatją
wita obecnie
początek trzeciego sezonu, w
którym p. Mielewski z dawną
niepożytą energją wziął się do
pracy. Niewątpliwie świadomość
doniosłego posłannictwa w pracy kulturalnej będzie go w dalszym ciągu zagrzewała i trzymała
w napięciu hart jegu
energji:

*
Łódź

wem,

jest polem bardzo
a nawet pustynią,

jało

dla

i nawet wytworzył pewien ośro
gek życia miejscowej kolonji
artystycznej. Organizator wystawy, człowiek bardzo rzutki,
potrafił zainteresować szerszy
świat artystyczny.
Przez wystawę

łódzką

przesunęło

się

sporo obrazów

pierwszorzędnej

wartości. Łódź

zrazu

się

wegetują.

W ~zystkie zaś wogóle nie posiadają zbyt mocnych
podstaw i byłoby o wiele lepiej, gdyby one nie rozpraszały
swych sił, lecz połączyły się
w większe grupy.
Heron.

żywo nią

zainteresowała,

ludzie zamożni chętnie nabywali obrazy.
Powoli wystawa zaczęła nabierać charakteru placówki kulturalnej i stawać się ogniskiem
demokratyzacji sztuki, gdyż nawet robotnicy ją zwiedzali tłum
nie. Ale, niestety, wystawa cieszyła się powodzeniem . przez
pewien cz as,
jako nowość;
powoli zaciekawienie sła
bło i w k011cu doszło do
zaniku.
Wła
ściciel
wystawy musiał ją
zwinąć. Natomiast w krótkim czasie powstał "KlinstMindler" niemiecki. Tylko
w takiej sklepowo-j armarcznej formie sztuka plastyczna
może
jeszcze
liczyć na pewne powodzenie w Łodzi...

Podpułkownik

E. Konanowicz, naczelnik miejskiej straży ogniowej
w Łodzi od czasu jej założenia,
t. j. od 10 lat. Wkrótce opuszcza
to stanowisko, przenl}sząc się do
Kielc.

Nn~T~PNI N~firn

„Z ŁOTEGO

~OG~"
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„Popiersie dziecka", praca

Oprócz sceny i sztuk piastycznych, w
Ł o dz i kilka
grup ludzi oddawna pracuje nad
zaszczepieniem kultury muzycznej. Istnieje łódzkie muzycznodramatyczne Towarzystwo „Harmonia" (prezes p. St. Łąpiński)
pod dyrekcją artystyczną p. Tadeusza Orłowskiego i dyrekcją
muzyczną p . .Marji Wilkoszewskiej. Istnieje drugie Towarzystwo muzyczne im. Chopina,
pod dyrekcją artystyczną p. A.
Brandta. Cieszy się uznaniem
Towarzystwo śpiewacze „Lutnia"
pod wytrawną dyrekcją p. Aloizeii;o Dworzaczka. Istnieje jeszcze rzemieślnicze Towarzystwo
śpiewacze „Lira" i kilka innych
drużyn. Niektóre z nich ledwie

rzeźbiarza
Wł. Czaplińskiego.

sztuki plastycznej.

Wielu tu
już było śmiałków z lkarowemi
skrzydły i wielu te skrzydła
połamało o twarde mury łódz
kie i jeszcze twardszą obojęt
ność łodzian na sztukę plastyczną. Kilkakrotnie otwierano tu
galerje obrazów, które po krótszej lub dłuższej wegetacji upadały, narażając organizatorów
na dotkliwe straty materj alne.
Ostatnim organizatorem stałej
wystaw3r obrazów i rzeźb był
młody artysta - malarz i rzeź
biarz, Eustachy Pietkiewicz,
którego salon sztuk pięknych
cieszył się jednak długiem powodzeniem, prawie dwuletniem
) ()

łódzkiego

ŁQ
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PRASA W

ŁODZI.

Zenon Pietkiewicz,

Redakcja „Gazety

Łódzkieju.

dek w otoczeniu

Redaktor i wydawca p. Jan Gro·
spółpracowników.

wy bitny ekonomista, stały korespondent pism warszawskich
z Łodzi.

Stanisław Łąpiński,

zastępca

redaktora "Rozwoju".
Aleksander Milker,

redaktor "Neue Lodzer Zeitung".

Wiktor Czajewski,

redaktor i wydawca "Rozwoju".

Stanisław

Książek,

redaktor i wydawca
.

-

~Kurjera

Łódź posiada dzisiaj pięć pism
polskich i trzy niemieckie. Prasa łódzka rozwija się pod każdym względem. Wzrasta czytelnictwo, wzrastają wymagania
ludności.
Redaktorowie łódzcy
pamiętają dQskonale o ważności
placówki, której strzegą i podnoszą poziom. zarówno literacki jak i informacyj ny dziennikarstwa w tym .Manchesterze
polskim, czuwając nad tero, aby
czytelnikom dawać pokarm duchowy zdrow~,- i obfity.

Jan Rymkowski,
spółpracow~!k "Rozwqju".

Łódzkiego".
t
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Kolej łódzka.
W
gdy

połowie zeszłego stulecia,
Łódź zaczęła się szybko

rozwijać

pod

względem

przemyśpiesznej i

słowym konieczność

Jan Bloch.

dogodnej komunikacji, jak rówzaopatrywania co raz to
nowo powstających zakładów
przemysłowych w węgiel kamienny, wywołała potrzebę połączenia tego miasta z resztą
kraju i z zagranicą ko-

nież

konsorcjum µrośby o koncesję.
tak, że z chwilą jej otrzymania,
przystąpiono niezwłocznie do budowy kolP.i, mającej według zatwierdzonego projektu 26 wiorst
długości od Łodzi do st. Koluszki, przystanku . kolei Wiedeń
skiej, między Rokicinami a Rogowem.
Sfinansowania całego przedsięwzięcia podjął się jeden z kon·
cesjonarjuszów Jan Bloch, już
naówczas wybitny finansista .
Wypracowanie zaś przedprojektu, jak również projektu ostatecznego oraz nadzór i prowadzenie robót około budowy kolei
powierzono młodemu naówczas
inżynierowi Hipolitowi Cieszkowskiemu, który w charakterze
naczelnego inżyniera wykonał
powierzoną mu budowę w niecałe cztery miesiące. Dn. Hl Li·
stopada 1865 r. w obecno ś ci
księcia Namiestnika Królestwa
uroczyście została otwarta kolej
Fabryczno-Łódzka, lecz z powodu niewyko11czenia budynków
pasażerskich, dopiero w dn. 1
Czerwca 1866 oddana do użytku
publicznego.
Wykonanie robót ziemnych
i budowa stacji powierzone by-

jednak

lata

zanim Łódź
przeszły
doczekała się tyle upra-

Hipolit Cieszkowski.

-·-'

lazne mostów w fabryce Lilpopa i Rau, parowozy nabyto w
wiedeńskiej fabryce G. Sigla, a
wagony towarowe i osobowe w
belgijskiej ·fabryce pod

całej

budowy wy-

1,20QOOO rubli.

linję obwodową,

łączą

Łódź

kolei
ze stacją Lódź
kolei Kaliskiej.
Pierwszym prezesem
Rady Zarządzającej kolei Łódzkiej był Jan
Bloch, po jego śmierci
w 1002 r. - został nim
syn zmarłego Henryk
Bloch, po ustąpieniu
którego prezesem został twórca kolei-inży
nier Cieszkowski. Obecnie od Hl07 r. po śmier 
ci inżyniera Cieszkowskiego prezesem jest p.

ca

stację

Łódzkiej

na budowQ
kolei żelaznej od Łodzi
do linji kolei Warszawsko - Wiedeńskiej mię
dzy stacjami Rokiciny
a Rogowem, i w tym
celu utworzyło Towarzystwo Akcyjne drogi
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Przed dziesięciu laty
z polecenia rza,du wybudowano równolegle
obok starego, wązkiego
toru - tor szeroki oraz

zatwierdzoną

Fabryczno-Łó

dzkiej.
projekty
Studja
techniczne rozpoczęte
były jeszcze w 1864 r.
jednocześnie z wńfosje
niem przez powyższe

1

niósł

koncesję

żelaznej

~

Koszt

gnionej komunikacji. Dopiero bowiem w 1865 r.
grono obywateli, bankierów i fabrykantów,
złożone z Jana Blocha,
Edwarda Frankensteina,
Józefa Jabłkowskiego,
Augusln. Repphana, Karola Scheiblera, Matiasa Rosena i Maurycego
otrzymało
Mamrotha,
Najwyżej

Filipowi Jellinkowi, szyny systemu Vigniola sprowadzono z Francji, zwrotnice z sygnałami wykonane zostały w fabryce And. Hr. Zamoyskiego na Solcu, części że-

firmą Compagnie Generale des Materiels
des Clzemins de jer.

leją żelazną,

Długie

ło przedsiębiorcy

Michał Ordęga.

Ulica Piotrkowska.

sic.

•

Władysław

Wagner.

Dyrektor komitetu wystawy.

Wystmm1

przemysłowo-rze

mieślnicza.
Rzemieślnicy

łódzcy

przebyli
bardzo pomyślnie i dowiedli, że posiadaj&
dar organizacyjny. Jeszcze przed
dwoma laty odzywano się o nich
z lekceważeniem, mówiono, że
nie są zdolni do żadnej pracy
łącznej.
Aż o~o stworzyli Re-sursę rzemieślniczą, zdobyli się
na własną dla niej siedzibę
i wykazali płodność pracy tej
młodziutkiej instytucji; bo Oto
})Od jej egid& urządzilj wystawę
przemysłowo-rzemieślnicu~. Niepowodzenia pierwszych kroków,
kilkakrotne odkładanie terminu
-0twarcia, zaczynalo podkopywać
:zaufanie o~ ólne do tej pracy.
Ale okazało się, że powodzenie
tej wystawy przeszło wszelkie
oczekiwania. Nietylko zapełnio
no wszystkie miejsca w parku
Staszica, ale zdołano cały kraj
iwóbę

ogniową

-zainteresować.

Jeszcze daleko do terminu
a już pokryto wszelkie koszty i nawet... osiągnięto
-zyski! Pierwsza u nas, a rno-

-y;amknięcia

że nawet nietylko u nas, - wrstawa, która dała zyski! Pomimo dni słotnych, pomimo wielu
trudności i kosztów, organizatorowie jeszcze liczą na powodzenie w dalszym ciągu .
Najliczniej są reprezentowane
na wystawie przemysł drobny
i rzemiosła łódzkie, najmniej przemysł wielki. Wogóle jednak
przemysł fabryczny zajął wybitne miejśce a na wyróżnienie
zasługuje pawilon Stowarzyszenia odlewników łódzkich, n których znalazły goscmę firmy
także ,z różnych okolic kraju
oraz z Rosji a nawet zagranicy.
Mieczysław Nitecki.
Poważnie się przedstawia rówVicedyre~tor komitetu wystawy.
nież pawilon główny, w którym
pokaźne miejsce zajęły fabryki
techniki prawie we wszystkich
i odlewnie, obsługujące przemysł ·dziedzinach produkcji . fabrycz-.
włóknisty (instalacje fabryczne).
nej i rz.emieślniczej. Roboty zaś,
Pięknie również się przedstawykonane przez uczmow na
wia pawilon pracy kobiet i prze- wyzwoliny, stwierdzaj& istniemysłu drobnego. Poza obrębem
nie bardzo zdolnych młodych ·
zaś tych trzech pawilonów najrzemieślników.
większych inni wystawcy umiePoza tern wszystkiem wystaścili swe eksponaty we włas
wa dowiodła, iż rzemieślnicy
nych pawilonach. Najpokaźniej nasi myślą całkiem poważnie
jest reprezentowany przemysł o pracy łącznej. Ich poglądy,
piwowarski, bo aż pięć browa- sformułowane podczas zja'lidów,
rów.
na potrzeby i braki w organiW ogóle wystawa nosi cha- zacji rzemiosł naszych, do,Yorakter wybitnie polski. Wzięło dz& umiejętności orjentacji i całego uświadomienia co do doudział bardzo wiele firm polskich. Widzimy, że w kraju niosłości zrzes;,eń rzemieślni ·
s::ii wyrabiane bardzo dobrze czych w formie kooperatyw wytwórczych i handlowych.
różne przedmioty, nieustępuj::irce
Jest zatem oczywisty, i lo
zagranicznym, a nawet przewyż
bardzo wielki po7.ytek z wyszające je dokładnem i sumiennem wykonaniem.
Wystawa stawy.
Lwia część zasługi przypada
przemysłowo - rzemieślnicza
w
p. Władysławowi Wagnerowi,
Łodzi przekonała nas, że przedyrektorowi komitetu i kierownimysł drobny i rzemieślniczy ma
u nas wszelkie dane dla po- kowi wystawy, który nie tylko
myślnego
rozwoju, że może oddał się jej cał& dusz&, nie
w wielu galęziach wyrugować szczędził sił i pracy, ale wykazał niepospolite zdolności orprzemysł obcy.
Poważnie się
przedstawia również przemysł ganizacyjne, potrafił wszystko
średni.
Widzimy wielki postęp w najdrobniejszych szczegółach

Ulica Konstantynowska.

Dworzec Kaliski w

Łodzi .
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wyzyskać, co tylko daje dochód
wystawie. Dzielnym współpra
cownikiem p. Wagnera między
innyllii jest także p. Aleksander
Nitecki. Niech takich pracowników będzie więcej, a rzemiosła nasze nie zginą!
P.

Rzezie bałkańskie nie ustają ...
To nad granicą Serbji, to Buł
garji, to Czarnogórza, to w Macedonji i Albanji wciąż wydarzają
się
napady, łupiestwa,
rozboje... Nie wiadomo już teraz kto i po co napada. Dzienniki notują wiadomości z „kotła
bałkańskiego" pod tytułami .zamęt" „ chaos", labirynt", „ anarchj a" - i widocznie że wszelkie
informacje są nieścisłe, bo niepodobna się zorjentować, co się
tam dzieje.
Bułgarja,
Serbja, Czarnogórze i Grecja miały się związać
przymierzem przeciw Turcji.
Bułgarja i Serbja zakazały wywozu żywności z kraju. Nastrój panuje przedwojenny. Na
giełdzie
wiedeńskiej
niepokój.
Mocarstwa wciąż starają się trzyFolografje przesłane drngą telegraficzną z podróży \Yilllclma· Il
mać na wodzy małe państwa,
do Szwajcarji. U góry pow itanie cesarza prze i prezydenta
ale one same nie potrafią już
Forrera. U dolu : Cesarz w przejeździe przei Bazyleję.
ręczyć za to, co będzie.
Istot
\Vykon11nie powyższych fotografji trwało piętnaścir. minut.
nie, trudno stać z bronią w rę
ku nad granicą Serbji naprzy-zyta Wilhelma II nie może wply- gną jednego tylko: aby im pokład i patrzeć bezczynnie jak
o kilka kilometrów mordują nąć na stanowisko polityczne zostawiono wolność. Zdobywać'
Szwajcarji. Forrer oświadczył niczego nie pragną ani mogą,
współbraci - ich żony, dzieci ...
Wojna może się rozpocząć sa· nawet, że Szwajcarja nigdy ni- nikogo się nie boją. Wizyta
ma przez się, żadne rozkazy kogo nie zaprasza... przez skrom- Wilhelma, jeżeli miała nawet
mogą
jei niewstrzymać.
Po ność demokratyczną, ale pl'zez polityczne, to nie mogła osiąg
gościnność przyjmie każdego, co
świętach bajramu oczekują wię
nąć żadnych realnych korzyści_
się zglosi z odwiedzinami.
kszych jeszcze rzezi...
W takiej chwili Wilhelm II
Jest to niewątpliwa prawda.
pojechał do Szwajcarji. P·o co?
Szwajcarja nie może wiązać się
Podobno lubi podróżować i w z żadnem państwem ościennem.
tern cała tajemnica polityczna, Niepodległość jej opiera się na
ale dyplomacja niemiecka lubi jej neutralności ora.z-na niezdo-,
efekty. Więc puszczono pogło bytych twierdzach, świetnych
skę, że cesarz Niemiec zawiera
armatach i celnych strzelcach.
sojusz ze Szwajcarją, że stara
Iikt nie zechce Szwajcarji zdosię o przejście dla wojsk niebywać, bo na to by trzeba lat
mieckich przez wolny kraj Hel- całych, nawet przy największych
wetów do Francji i t. p.
Jest armjacl;J. - a korzyści z wątpli
to zwykły humbug. Prezydent wego zwycięstwa minimalne.
Szwajcarji, Forrer, powiedział Sojusz z Niemcami, czy Prankorespondentowi „Matina" w do- cją naraził by Szwajcarję na
Pułkownik Manglu,
który pobrodusznie brutalny sposób, że wojnę zupełnie dla niej bezcekonał pret\;ndenta marokaiiskie-·
ani przyjazd Fallieres 'a, ani wi- " Iową, i bezmyślną. Górale pra'
go l:l·Hibę.
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Komitet wystawy w

Wystawa w

Pułtusku.

w tym dziale byli pp. D. Gniazdowski, Ad. Lewicki, A. Olędzkr
i Dzięciołowski.
W dziale koni sędziami byli pp.
Stan. Jaworowski, Ad. Orzechowski i St. Gregorowicz. Przyznano
w tym dziale koniom z mniejszej własności 16 nagród pienięż
nych, z większej zaś własności:
p. Antoszewskiemu z Bartodziej,
M. Modzelewskiemu. Orlowskiemu, M. Gniazdowskiemu i Stan.
Leskiemu-nagrody w medalach
i listach pochwalnych.
Wieczorem po skończonej Wystawie odbył się bal. zorganizowany przez miejscowe ziemianki, który zgromadził licznych
uczestników. Bawiono się ochoczo do rana,

Pułtusku.

W dn. 28 sierpnia odbyła się w
jetlnodniowa Wystawa
(pokaz) rolnicza. Komitet organizacyjny stanowili pp. Stefan Antoszewski,~ Władysław Ówierczakiewicz, Romuald Gogolewski,
Stanisław Gregorowicz, Adam
Lewicki, Radosław Krajewski.
Marceli Tański, prezes wydziału
kółek
rolniczych, Ludwik Orłowski i Zygmunt Żrriljewski.
Dzięki energicznej pracy i zachodom komitetu Wystawa została licznie obesłaną, szczególnie przez kółka rolnicze. Z pawilonów prywatnych odznaczały się tak doborem eksponatów,
jak również ich urządzeniem
pawilony dominiów Czarnostowa i Zator.
Z Czarnostowa, własności p.
Marjusza Gniazdowskiego wystawiono selekcyjną pszenicę,
źyto, owies i inne płody rolnicze, wyróżniające się doborowym gatunkiem.
W dziale bydła z małej wła
sności sędziowie pp. W. Janiszewski, Zygm. Żmijewski, St.
Leski, R. Krajewski i Kolatorowicz przyznali kilkanaście nagród pieniężnych. Z większej
własności otrzymali: medal srebrny, 2 medale bronzowe i ~
listy pochwalne p. Antoszewski
z Bartodziej, p. St. Leski, ze
Skłud-medal bronzowy i list
pochwalny, p. Orłowski z Bulkowa--medal bronzowy i 2 listy
pochwalne oraz ks. M. Radziwiłł z .Z ator-medal bronzowy
i 2 listy pochwalne. Sędziami
Pułtusku

Z powodzi anglel!kiej. Ulica zalana w Norwi ch.
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Cukiernia Roszkowskiego.
Niepodobna być w Łodzi
przez kilka godzin bodaj i... ani
razu nie znaleźć się u Roszkowskiego. Czem Semadeni dla W arszawy, tern jest Roszkowski dla
Łodzi; więcej nawet, bo tutaj
wszyscy spotkać się muszą, muszą choć na chwilę wstąpić, zobaczyć ~ię ze znajomemi, pomówić przy czarnej kawie o interesach, pogawędzić o polityce,

rozmów, ale
może tylko tu
intelig en tn y

pularnie zwanego tu „panem Aleksandrem", długoletniego (z górą 30 lat) właściciela cukierni.
Jedna z najpopularniejszych i
bardzo szanowanych w mieście
postaci -pan Aleksander, w cią
gu długich lat tak się zżył z Ło
dzią i taką potrafił sobie zjednać sympatję, ie gdy się rozniosła wieść, iż się usuwa, sprzeniejeden był
dając cukiernię
szczerze tern zmartwiony. Po
Roszkowskim objął cukiernię p.
Bolesław Gostomski, długoletni
pracownik firm cukierniczych w
Warszawie i ostatnio właściciel
cukierni w Łodzi.
Nowy właściciel w krótkim czasie dał
się poznać jako godny następca p. Roszkowskiego
a taktem, u-

łodzianin

przejmościąi

znajdzie okazję w kółku
znajomych
do wymiany
myśli w dziedzinach tak
luksusowych
jak literatura
i sztuka.
To też od
ana do nocy
rojno jest w
cukierni na
rogu Piotrkowskiej i Pasażu Meyera.
0 piątej w pierwszych dwóc]
pokojach znajdziesz najlepsze
towarzystwo łódzkie, płeć piękna
i dziatwa chętnie ś,ciąga tu na
czekoladę z ciastkami, których
sława najzupełniej jest uspra-

umi ejętnem
prowadze·
niem interesu
zjednał sobie
rychło po-

podzielić się najnowszą plotką,
Łódź
najświeższym "witzem•.
pozbawiona życia towarzyskiego
wetuje sobie tu nieodzowną potrzebę obcowania z ludźmi po
za sferą czysto handlowych sto-

Obecny

właściciel

p.

Bolesław

sunków. Wprawdzie i tu jest
busines częs
to tematem
ożywionych

wszechną
sympatję.

C U K I E R N 11\.

1

wiedliwioną.

Niegrzecznych skądinąd ło
dzian nauczono tu zdejmować
kapelusze i nie palić w obecnnści
dam. To zasługa "pedagogiczna" pana Roszkowskiego, po-

Gostomski.

Szanując upodobanie i
nawyknienia
stałych a licznych gości i
konsum entów,p.Bolesław Gostomski zatrzymał nadal
dotychczasowy personel cukierni
i nie tylko, że nie zmienił sympatycznego charakteru lokalu,
ale przeciwnie - usilnie stara
się o wszelkie nowe udogodnienia i udoskonalenia.

Ładzianie są też wdzięczni

Sala bilardowa.

p. Gostomskiemu za zachowanie dawnego oblicza „Roszka",
bez którego zapewne nie umieliby się już obyć.
w. K.
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POCZTÓWKI
Malarzy Polskich
Poleca

KURCZYŃSKI

W.

Warszawa - Wierzbowa -8.
Hurt i detal.
Katalog na żądanie.

Konsekracja. 1. E. Ks. Biskup
Ruszkiewicz dopełnił dn. 2 b. m.
konsekracji nowego kościoła parafialnego w Solcy Wielkiej, dekanacie łęczyckim.
Nowy kościół. W Opolu (na
Podlasiu) znanem ze sprawy konfiskaty kościoła, rozpoczęto budowę kościoła parafialnego z ofiar
złożonych przez tamtejszych mieszkańców.
Zesłanie.
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W Petersburgu dn.

3 b. ru. ar.esztowano b. proboszcza
kościoła Sw. Kazimierza
ło-Kułaka i zesłano do
dominikańskiego.

ks. Okoklasztoru

Kongresy. W Amsterdamie otwarto w dn. 2 b- m. kongres mię
dzynarodowy w sprawą.eh ubezpieczeń.

Z sądów. Dn. 28 b. m. w tutejszych instytucjach sądowych koń
czą się ferje letnie.
Dyrektorem wyNominacja.
działu w departamencie obcych
wyznań w min. Spraw Wewnętrz
nych został mianowany p. Szemietiło, na miejsce znanego u nas z
rewizji w konsystorzach katolickich p. Tiażelnikowa.
Ze szkół. Dn. 3 b. m. odbyła
uroczystość poświęcenia
węgielnego pod budowę
własnego gmachu szkoły Konopczyńskiego na Sewerynowie.

się

się

kamienia

- W Monachjum zeszłego tygodnia obradował Kongres Wolnomyślicieli, z polaków przyjmowali
w nim udział: pp. A. Niemojowski
redaktor "Myśli Niepodległej", Dr.
Drobner z Krakowa i J. Kurnatowski z Paryża.
Wysta\\oy. Dn. 5 b. m. odbyło
się posiedzenie organizacyjne komitetu wystawy przemysłu galanteryjnego w Warszawie, na którem ukonstytuował się skład komitetu do którego zosali wybrani:
na prezesa p. A. Fertner, na vice
prezesów pp. Feliks Kwaśniewski,
redaktor naszego pisma i J. Czyń-

ski, na sekretarzów P.P· L. Jawidzyk i S. Strzemecki"
- W dniach 5 i 6 b. m. odbyła
się w Łowiczu wystawa rolniczoprzemysłowa, która wypadła okazale i licznie była zwiedzaną.
Strajk. Dn. 2 b. m. rozpoczęto
w Warszawie strajk stolarzów na
tle ekonomicznem, który jednak
nie przyjął większych rozmiarów
z powodu częściowego porozumienia się stron.
Katastrofa. W Szybie "Clarence" w poblizu Bruay wydarzyła
się katastrofa, w której zginęło
kilkunastu górników, a kilkudziesięciu odniosło poważne uszkodzenia.
Zamachy. W 'fryeście aresztowano czterech robotników, którzy
zamierzali dokonać na ulicy zamachu na arcyksiężnę Józefę.
- W Konstantynopolu aresztowano wydawcę pisma arabskiego
Abdul-Azisa-Czawisza, podejrzanego o zamach na Khedywa i lorda
Kitchenera.
Varia. W Pekinie rząd chiński
zdecydował się nareszcie na zezwolenie zbudowania linji tramwajowej, koncesje otrzymała firma
niemiecka.
- W Sosnowcu zawarła związek
małżeński para nowożeńców, która łącznie liczy lat. 160, "pan mło-

TRANSMISJE (p1tdnie),
WIERTARKI,
STOLARSKIE Obrabiarki.
· WYTWÓRNIA MASZYN

TADEUSZ RYCHTER
Dr. L.

Płużański

Lek. szpit. św. Łazarza. Chor.
skór. i wener. ·(stos. 606).
Nowy - Świat 37, tel. 95-65.
Od J!-3 i od 6-8 po poł.

Popierajcie Przemysł Kraiowy 1
Kupu1c1e tylko naJl"pszą
Kraiową pastę do obuwia

,

CHROMULIN HE6ftERff
Fabr ka Ord nacka 9
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NAJWYBITNIEJSZE NOWOŚCI SEZONU

Perfumy i "Wody K-w-iato'2Ve

,,Foreska" „AdorableH
T-wa S. I. CZEPELEWIECKI i S-wie
M OS KW A.

!! Żądać wszędzie ! ! ~

o~.A~,
~
.--.,...·.._.·

, ,, P O MA L I •

"

najlepsza pasta do obuwia

STfłNISU\WJ\

f ·I s zER fi

Marszałkowska

63.

Ż ą d a ć ~ s z ę dz ie.
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dy" jest o cztery lata starszy od
"oblubienicy".
- \V Nowym Yorku aresztowano adwokata Gibsona, oskarżone
go o zabój8two za pomocą utopienia swej kochanki, węgierki Róźy
Menczikówny. w celu wejścia w
posiadanie zapisu testamentowego.
- W całym Tyrolu szalały ze·szłego tygodnia bmze śnieżne przy
-wielkiem obniżeniu się i.cmpcratury.
Zgony. Dn. 2 b. m. zmarł przeżywszy lat 48 Jan Błeszyński dr.
prawa, literat i dziennikarz. Zmarł)'
'Pomimo wykształcenia i zdolności
nie mógł się wybić i całe życic
walczył z niedostatkiem. Pozostawia pamięć człowieka prawego i
zacnego.
- Dn. 2 b. rn. zmarł w sile wicku, bo zaledwie lat 36 przeżywszy
\\liktor Karliński, dziennikarz.
- Dn. 1 b. m. zmarł Karol Berent optyk i mechanik, b. demonstrator przy katedrze fizyki w
Szkole głównej, współwłaściciel
znanej u nas firmy "Berent i Plewiński"., przeżywszy lat 73.
-Dn. 31 Sierpnia r. b. zmarł
Wiktor Bogusławski, obywatel
·ziemski, jeden z ostatnich już wygospouar. chowańców Instytutu
· ~twa i leśnictwa w Marymoncie.
Zył lat 73.
- Dn. 7 b. m. zmarła w Opinogórze Karolina z hr. Mycielskich
Hr. Krasińska wdowa po kasztelanicu hr. Adamie, a matka obecnego orilynata opinogórskiego hr. Jó:zefa Krasińskiego.
Z ruchu wydawniczego. Wy· szła z druku broszurka p. t. "ZbioJ'Y Muzealne Laborato1jum Dr. St.
Serkowskiego" 1900 - 1912. ·warszawa, wyd. I-e.
Nowy dziennik. Ukazała się
zapowiedź nowego pisma codziennego, które zacznie wychodzić w
Wa1·szawi.e w połowie grndnia r. b.
·p. t. "l\mjer Ilustrowany•. Będzie
to pierwszy u nas ilustrowany
dziennik. Zakłady wydawnictwa
•mieścić się będą w specjalnie urząilzonym lokalu przy ul. Moniuszki Nr. 3. Nowe pismo wychodzić ma rano . Na czele ,Kurjcra
Jlustrowanego" staje p. Jan Jakób
_Librowicz, znany w kołach dziennikarskich. i handlowo-przemysło
·wych, jako kierownik kilku poważnych wydawnictw. "Kurjer Ilustrowany" będzie mimo nlepszeń
'i inowacjl, najta1i.szym dziennildem polskim.
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- Tatusiu, cóż Ty całemi dniami śpisz, zami ast się bawić?
- To ci się tylko zdaje duszko, że ja próżnuję. Ja razem
z innymi obywatelami kraju obmyślam przyszły samorzą,d!

TYPY .I TYPKI.
PAN REDAKTOR.

W wolnościowy ch wirze tanów,
Wśród burzliwych czasów dreszczu,
Namnożyło się tych panów,
.Niby grzybów podczas deszczu,
i\Inożą się r.odziennie prawie,
.Takby z obfitości wora;
Ciśnij kamir.ń dziś w Warszawie,
Trafisz pewno w redaktora.
Skąd się w miescie biorą oni,
By po fali płynąć płytkiej?
Są to pono różn ej broni,
Różnych fachów niedobitki.
W redaktorskie dąć fujarki
Każdy może dziś czasami,
Jeśli w kiesie swej na marki
l\Ia trzy ruble z kopiejkami.
Choć w ich pismach paplanina,
Brać publiczność je nie skóra,
Proszę spojrzeć, co za mina

U takiego redaktora.
Ma on wzgardę dla gawiedzi,
Wzrokiem patrzy w świat surowym,
Gdy w teatrze sobie siedzi
Za biletem gratisowym.
a już wtedy
W "'yŚmienitym jest humorze,
Gdy mu profan jaki kiedy
Powie: "Panie redaktorze!"
\\'tedy zda się pękać z pychy,
Tutuł bije tak do głowy,
ie ostatnie gotów rlychy
Dać na fundę w "Udziałowej''.
Krogulec.

Pewny siebie -

Dr. med.

Stanisław

- W obronie ziół lec::;nicsych,
czyli jak krew oczyścić i odświe
żyć? Kraków 19\2.
- Cu to jest choroba i na czem
powinno polegać leczenie? Kraków
JCJ12.

Znany lekarz krakowski w formie popularnej porusza żywotne
kwestjc zdrowia i umiejętnego za.
stosowania kosmet.yki, tak dziś
rozpowszechnionej, szczególnie w
świecie kobiecym.
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Bez konkurencji jest aparat
„MINIMAX 11

którym od 1904 roku ugaszono
27698 pożarów w zarodku. Wyłączn~ sprzedaż M A X B A L Z
Warszawa (Żabia 9).

Breyer. Jak

można odzyskać i zw:hować zdrową i· piękną cer~? Kraków Hl12 .

000000

~W~ŚNIEWS~IEGO
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·row. flkc.

~abryki

transmisji i rnaszgn oraz odlewni
J. JOHn w bodzi.

W 1866 r. w Lodzi przy ul.
Piotrkowskiej, ojciec obecnego
,głównego akcjonarjusza i preze-·
.sa Zarządu Towarzystwa p. A-0.olfa Johna - ś. p. Józef John
·otworzył niewielką fabryczkę, a
właściwie warsztat mechaniczny
Su"Z małą odlewnią i kużnią.
mienna praca„ wytrwałość i energja. jak również sprzyjające
-0koliczności sprawiły, że w kilkanaście już lat potem fabryka
J. Johna rozwinęła się w b. poważne zakłady fabryczne, które
nieustannie rozwijając się, dziś
wyrosty do kolosalnych rozmia1 ów. Zajmują one przeszło
-cztery dziesięcin ziemi, zatrudniają około 1200 ludzi przy ogólnej sile połączonych maszyn
parowrch i motorów elektr;cznych-1000 koni. Produkcja roczna fabryki wynosi obecnie poważną sumę 2ł miljona rubli.
Przy ul. Piotrkowskiej stoi
-O.o dziś dnia niewielki, parterowy domek, odznaczony M 217,
21\) i 221, w którym zmarły założyciel firmy ś . p. Józef John
-0tworzył swój pierwotny warsztat, i pomimo rozrostu fabryki i z wielkim kosztem wybu·dowanych nowych gmachów fabrycznych, parterowy domek za-chowany ,;est z pietyzmem, jako pamiątka, świadcząca o stopniowym i normalnym rozwoju
tych zakładów.
Gdy wchodzi się wewnątrz
·zabudowail fabrycznych zwraca
uwagę. wielki trzypiętrowy budynek,
w którym miesz___..
główny
·czą się:
~arząd, biura techniczne i administracyjne oraz kasy. Z górą 100
osób: inżynierów,
techników, buchalterów, rachmistrzów i różnego
rodzaju pracowników biurowych.
stanowi personel
administracyjn~·.

Robota tu wre i
kipi, ze ścisłością
jednak i akuratnoprecyzyjne·ścią
:go zegarka„ w któ-

Warsztat

rym każdy tryb, każde kółko
ma swój specjalny cel, swą specjalną pracę.

Z biegiem czasu wciąż rozfabryka Johna za·
częła się specjalizować w kierunku wyrohu przyrządów transmisyjnrch czyli t. zw. p ędm~
wijająca się

żelaznych

warsztatowa, lecz niezbędną się
okazuje pomoc naukowa w;ykształconych techników; w tym
celu firma za:rngażowała 12 tech·
ników - inżynierów, specjalistów
z wyższem technicznem wykształceniem, nie licząc całego
szeregu techników wykonawcÓ\\',
pracujących w zakładach po lat
kilkanaście i obznajmionych z
całą fabrykacją i urządzeniami
Lecz nietylko o
wewnętrznemi.
dobór i liczbę personelu firma
Johna dbała zawsze, nie mniej
troszczyła

się,

łożąc

poważne

sumy, na maszyny specjalne,
które posiadają wszystkie odObecnie fadziały fabryczne.
bryka w swf'j odlewni żelaza z
modelów metalowych, na odpowiednich formierkach wyrabia:
łożyska, koła parowe, sprzęgła,
kierowniki i t. p. - wogóle
wszystkie typowe części skła
dowe do urządzml. transmisyjnych. Do wykonania tych czę
Adolf John.
ści i ostatecznego ich wyko11.czenia fabryka posiada cały szei dziś w tym dziale przemysłu reg pomocniczych maszyn, jak:
obrabiarki, uchwyty oraz przyżelaznego zajmuje jedno z wyrządy przeznaczone tylko do jedbitniejszych miejsc.
Firma J. Johna rozumiejąc dob- nego, specjalnego przedmiotu.
rze, że jeżeli we wszystkich w Nic więc dziwnego, że wobec
wogóle wyrobach powinno się tak prowadzonej fabrykacji wyroby firmy John odznaczają się
dążyć do możliwie najlepszego
ich wykonania, to w wyrobach znakomitem wykończeniem iści
mechanicznych, wykonanie mu- słością wymiarów.
W dziale odlewni żelaza firsi być specjalnie precyzyjne
i świetne, do czego nie wystar- ma John, pragnąc z powodzecza już sama tylko praktyka niem konkurować z firmami zagr a n i cz nem i,
wprowadziła nieznaną dotąd u nas
nowość, mianowicie odlewnia pracuje na podstawie
chemiczanaliz
nych, dokonywanych we własnem
laboratorjum pod
nadzorem specjalisty chemika, który łącznie z kierownikiem odlewni odbywa próby
wytrzymałości odlewów. Wobec tak
postawionej sprawy, firma ·John
mogła wprowadzić u siebie jemechaniczny. Kolo zamachowe 5 metr. średn., wagi 2500 pudów.

a same żeby zbyt się
toczenie bowiem
nie jest rzeczą łatwą; najlepsza
stal tępi się na dobrze stłoczo
nym materjale, to też do toczenia walca niezbędny jest dyament. Proces stłaczania materjału . na stalowym rdzeniu walca jest możliwym tylko na tło
czni hydraulicznej o wysokiem
ciśnieniu. Po kilku Jatach praktyki, przed dwoma laty rozpoczęto w zakładach Johna wyrób
całych wygładziarek różnych typów oraz satynówek do papieru, tkanin lnianych, jutowych,
bawełnianych, wyrobów gumowych i t. p., do czego sprowadzono najno"1'szego systemu
specjalne maszyny-obrabiarki,
Z tego dość pobieżnego opisu, widzimy jasno, że fabrykę
firmy J. John, prowadzoną wzorowo i w kierunku nieustające
go rozwoju i ulepszeń, śmiało
zaliczyć można do najpoważniej
szych w kraju naszym zakładów
przemysłowo-fabrycznych, chlubnie świadczących o postępie i
pracy naszych przedstawicieli
gradką,

nie.zuż:y-wały,

szcze jeden · artykuł z zakresu
odlewnictwa, mianowicie kotły
systemu Strobla, tak bardzo
rozpowszechnione zagranicą. Są
to kotły składą.ne z oddzielnych
dzwon, przeznaczonych do urzą
dzeń ogrzewniczych mieszkań
za pomocą wody lub pary, do
pralni, cieplarni i t. d.
Ale nie na tern kończy się
nieustający rozwój zakładów firmy Johna, otóż w tymże dziale
odlewniczym zastosowano wynalazek głównego kierownika odlewni p. Władysława Wagnera,
polegający na brykietowaniu otoczków żelaza lanego za pomocą specjalnie obmyślanego przez
p. Wagnera przyrządu, który
doskonale pozwala na zużytko
wanie tych otoczków przez wrzucanie ich do kupolaków t. j.
form odlewniczych. Największą.
zaletą nowego wynalazku jest
otrzymywanie wysokiego gatunku żelaza lanego przez dodanie
otoczków do topia,cego się surowca; wartość tego żelaza podnosi się o 25?b większej wytrzymałości jego. Gdy weżmiemy
pod uwagę, że cena otoczków,
które fabryki dotyczas sprzedawały, wynosiła za pud 20 kop.,
a według ścisłych oblicze1'1, li·
cząc 85 kop. za pud surowca,
otrzymujemy z każdego stopionego puda otoczków - dochód

łatwo zrozumieć jak
znaczenie ma wynalazek p. Wagnera nietylko jako
czynnik, ulepszający same wyroby odlewnicze, :ale również
i z punktu finansowego.
Wreszcie należy wspomnieć
o zorganizowanym przed kilku
laty nowym oddziale fabrykacji w zakładach
Johna, mianowicie o wyrobie wygładzia
rek, dot.ychczas
w kraju naszym
nieznanym. v.r
dziale tym rozp o c·zęto najpierw wyrób
walców, jako

65 kop„
doniosłe

częsm

głównej

składowej każ

dej wy{!:ładziar
ki: walce te
przygotowane
z tłoczonego papieru, juty, lnu
i t. p„ stosownie do materjałów do gładze
nia których mają

być

użyte,

muszą posiadać

odpowiednią

aby
papier lub tkatwardość,

ninę uczynić

świata przemysłowego.

Zaiste piękne plony zbierać
firma J. John przy zbliżającem się 50-leciu istnienia
fabryki, które wypadnie w roku
będzię

1015.
Wł.

P.

a Rfi nD-Bfl R:_c fi

fe

szeregiem filarów, cafe posiada
jeszcze dodatkową salkę t. zw.
" białą, która zarazem stanowi
przejście do amfilady sal bilardowych, (10 bilardów), niemniej
wykwintnie urządzonych.
Wieczorem cały lokal formalnie zalany jest światłem elektrycznem , a przy dźwiękach doskonałego kwintetu, mając pod
ręką wielki wybór dzienników
i czasopism ilustrowanych w
pięciu językach, mile spędzić tu
można część wieczoru. To też
nieraz bardzo trudno bywa zdobyć stolik, cała inteligencja łódzka
schodzi się tu na kolację, mając
na względzie doskonałą kuchnię,
bufet i sy mpatyczną atmosferę
wielkomiejski egr, nowoczesnego

Niewątpliwie

jednym z najbardziej po europejsku urządzo
nych lokali w Łodzi jest GrandBar-Cafe przy ul. Piotrkowskiej 72. Położony w samem
centrum miasta, w gmachu Grand
Hotelu, jest Grand-Cafe punktem
zbornym łodzian i od rana do
do późnego wieczora rojno jak
w ulu .
Uprzejmy gospodarz p. Wincenty Kramarzowski chętnie oprowadza nas po wszystkich
zakątkach, z usprawi e dliwioną
dumą

pokazując

(P1orR1<oms1<r1 12}.

imponujące

urządzenie

tej kawiarni-restauracji, którą w ciągu krótkiego
względnie okresu posiadania odmienił z gruntu, przeistaczając
zwykłą typową-łód z ką kawiarnię w europejskie wykwintne

ca fe.

ca fe.

Z

Pawflon

prawdzi w ą

przyjemnoś

wzorowy porzą
i hygieniczne urządzenia

cią oglądaliśm y

Prócz obszernej sali fron towej, przedzielonej podwójnym

p. Wlcenty Kramarzowsk l.

Orand-Bar-Cafć

na wystawie

dek

rzemieślniczo-przemysłowej

w

Łodzi.

-

wewnętrzne,

wentylacje, centralne ogrzewa nia i t. p.
Pan Kramarzowski objął Grand Cafe
w kwietniu 1910 roku, przed te m już obda rzywszy Łód ź komfortowo urządz o n y m barem
„Empire", który objął po nim p. Oraczewski.
W cią g u ubieg łych letni , h mi e sięcy ł.ód ź
ulubionej sw ej
o dczuwała zapewne brak
kawiarni , która z powodu przebudowy przez
dwa miesiące była zamknięta.
20

ski, jak zdątylłśmy zauważyć, zdołał juz zjednać so·
bie powszechną sympatję więc też wszelkich starań
dokłada, aby zakład swój utrzymać na osiągniętym już
stopniu rozwoju.

W tym czasie p. Kramarzowskl wybudował na
wystawie rzemieślniczo-przemysłowej własny obszerny pawilon o bardzo estetycznych orginalnych kształ
tach (patrz fotografję), w którym goście wystawowi
znajdują miły odpoczynek i posiłek. Pan Kramarzow-

w.

K.

BAJKI.
DESZCZYK I KAMIEŃ.

NIEDŹWIEDŹ W SIDŁACH.

„Patrzcie go z jakim szumem, z jaką werwą pada"
gderał na deszczyk kamie11 leżący wśród pola:
„jakżeż miłą jego dola,
jakżeż niwa jest mu ra.da!
a cóż takiego zrobił? Padał jedną chwilę
i tyle
Ja, kan1iei1, leżę tu stulccin, całe
cicho, w zapomnieniu, skromnie,
przynie>;ionr pl'zez lodowce
w 'te niegościnne manowce:
gwiżdżę na rozgłos i chw11łę,
przeto nikt nie mówi o mnie'·
„ Skor\czon~T ośle"
rzekła mu niwa wyniośle:
„deszczyk witamy życzliwie,
bo on ż,ycie wraca niwie

Pewien

puszczy na niedźwiedzia sieć.
schwytany
zaczął w niej wyprawiać tany
i przeklinać srogie losy
w niebogłosy ..
Gdy chłop z widłami nadszedł, miś rzekł:
[„ Włościaninie,
patrz, król puszcz niewinny ginie!
Rozwnż, że z pośród leśnych drapieżników
ja tylko jedynie
mam n·ligijny, wielki kult dla nieboszczyków,
i przysiQgam, że nikt mnie nie nęci
błogosławionej mi świętej pamięci."
„ Wiem" odparł chłop, „ze wielce czcisz tych

.„

[nieszczęśliwych,
leczbyś stokroć

zraszając zeschniętą ziemię,

„a

tyś

jest dla niej

próżne

niepotrzebne

kmieć

zastawił w
Niedźwiedź

żebyś

brzemię".

zjadał

Mówiąc

to

lepiej

robił,

umarłych,

kmieć

misia

a

oszczędzał żywych".

dobił.

I. Ejsmond.

Mamy

nadzieję, że

dotychczasowi Sz. nasi Czytelnicy

szerszemu gronu znajomych. \fv tym celu
my jeszcze do 2-ch
prosząc

którzy

o

łaskawe

następnych

numerów w

rozdanie lub

przesłanie

wnieśli przedplatę

za

kwartał

w celu odnowienia prenumeraty.
prenumeratorów z prowincji).
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dołączamy

3-ci,

(Przekazy

zechcą polecać „Złoty

Róg" naj-

do niniejszego numeru i

bieżącym miesiącu,

dołączy

przekazy pocztowe,

takowych znajomym; prmrnmeratorzy

zechcą

jeden przekaz

dolączone są

zatrzymać

zaś,

dla siebie

do wszystkich egzemplarzy dla

•

n

u

„....

u

u

u

TOWARZYSTWO AKCYJNE

-V@

Zakładów Przemysłowo.- Budowlanych

Fr. Martens

Ad. Daa b
w Warszawie.
V@

~

1'

BIURO ZARZĄDU: Wiejska 9. Telefon ss . . 84.
FABRYKA: Czerniakowska 51. Telefon 18-36.
ODDZIAŁ w ŁODZI: Dom własny, Podleś aa 17.

Dział

Telefon 13 ... 01.

robót ielazno---betonowych:

Tartak
parowy.

T
J

l
,

Projekty, wykonanie.

f Stolarnia II
f parowa.
1

wvKoNvwA,

Roboty budowlane w ogólnem

przed'sliębiorbstwie oraz kp~...

szczego ne ro oty murars 1e,
ciesielskie, betonowe, stolarskie
i ślusarskie.

Cr-••--U111•1n•a•-UA„.„,_,l!;.~'"'\r'"""'~cUS
•i

~

~~-r-W"'.J\1-.J\l-.
Towar~ystwo Budowy :Młynów oraz sprzedaż :Maszyn i Przyrzłdów młyńskich ł
. - .

Firma egzystuje od roku 1860.

~ t „11 nto ni

)t

ł

i

i

{
.

..,.g

.

ODDZIAŁ

..,)

Erl anger

&

Ska"

w MOSKWIE

I

~~~~~

WARSZAWSKI: Warszawa, Aleje Jerozolim„
skie Nr. 21. Telefon Nr. 158·79.
ł

SPECYALNOŚĆ BUDOWA MŁYNÓW WALCOWYCH AUTOMATYCZNYCH I GOSPODARSKICH.
Turbiny wodne, maszyny parowe, motory elektryczne, instalacje i wszelkie artykuły,
wchodzące

w zakres młyno - budownictwa .
o o o o o o o o o o NA ŻĄDANIE KATALOGI i OFERTY. o o o o o o o o o o

I

~~·

-

FABRYKA. POWOZÓW
I KA.ROSERJI

'A. HERTEL
w WARSZAWIE
Długa

29. Telef. 22-21.

Posiada zapas Powozów goto-

wych.

Przyjmuje obstalanki i reparacje.

Katalogi ilustrowane na

tądanie

wysyła.

28

r: Na:psz~do~d ~ w~sta~e z~I
anie do piwa

mTowarzystwa Akcyjnego Browarów Parowych •

11
•

·

Haherhusch i Schiele •

•

w Warszawie

jest z roku na rok szybko rozwijający się obrót.
Statysty.czny wykaz produkcji piwa w wiadrach:
• 19QO -490,000 1903-553,500 1906-684,000 1909- 873,500
1901 - 510,000 1904-563,000 1907-849,500 1910-1065,000
111902-530,000 1905-582,000 1908 -- 868,500 1911-1300,000.

B

Główny Skład, Łódź,

Przejazd 65.

I„ ••••••
"

Przedstawiciel EDWARD L O RE N T;:.I.
TELEFON 14-33.

Edward Berger
Warszawa, ul. Rymarska 6, tel. N11 168.
Poleca: O LE J E I S M ARY „ SWE L A N"
Antracyt do generatorów. Benzynę do Samochodów. Specyalny olej do Samochodów .A EXTRA"

Ellł{IR I P1\STĘ do czyszczenia

ODOLIN
poleca:
F\ P T E K F\
J. LE LEJ I< I YJ WarszaYJie.

"

zębów i dezynfekcji jamy ustnej

gotujcie na gazie!
czystość • wy;oda • oszczcd

cH I
TYSl~CE KUCHEN WUŻYCIU I

Ż1\DRĆ WSZĘDZIE.

;.-2i ZakłaDy gazowe,

Yi!:fiYiYiYiYiYiYiYiYi!:fi!:fi!:fi!:fiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fiYi

Erywańska

~ Zdrowia j11t najcanniajazym skarbem dla wszystkich. ~
!:fi

~

!:fi
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!:fi!:fi
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SŁYNNA NA CAŁYM ŚWIECIE

!:fi

~

HERBATA Z GÓR HARCU
(D-r LAUER'S HARZER OEBIROSTEE).
Zalecana przez najsłynniejsze powagi lakarskie,
zatwierdzona przez Departament Medyczny przy Minlsteryum Spraw Wewnętrznych w Petersburgu, jest jednym z najniezbędniejszych środków dla utrzymania zdrowla. Napój ten, przyjmowany w Ilości 2 - 3 filiżanek
tygodniowo leczy wyrzuty, liszaje, uderzenia krwi do głowy, hemoroidy, reumatyzm, artretyzm, cierpienia żołądka
I. t. p., przywraca apetyt i prawidłowe trawienie. Działa skutecznie w wypadkach zapalenia płuc, influenzy, choleryny.
Cena pudełka rb. 1, pół p•dełka 50 kop.
Uwaga. Każde oryEinalne pudełko zaopatrzone jest następującą etykietą: Reprezentant na Królestwo l>olskie
i Cesarstwo:
J"ÓZEF GBOSS~.A.N.
War111wa, Złota H 18: Telefon 184-H.

Niestrawność ~
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Zamiejscowym wysyłam za zaliczeniem od l rb., z doli- ~
czenłem na koszty przesyłk.f podlug taksy pocztowej.
!:fi
Wystrzegać się falsyfikatów I podrabianych etykłet!I
y;

Wzór butelki wina
. Saint ~apha~l " .

łatwo usunąć,
jeżeli się będzie
przed jedzeniem po maużywać

l

łym

~

kielisz.ku wina „Saint Ra·
phael." Pomaga ono trawieniu i
szybkiej zamianie peptonów w
krew. Wino „Saint Raphael"
wzmacnia, dodaje apetytu, przy.
wraca siły. W lecie zaleca się
używanie wina „Saint Raphael"
w gorącej wodzie lub w wodzie
selcerskiej.

~

Żądać wszędzie.

!:fi!:fi~!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fiYi!:fi!:fi!:fi!:fiYi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi$!:fi!:fi!:fi

WABO'NXI PRENO'MEBATY:
W Warszawie z odnoszeniem do domu, rocznie rb. 4.- półr. rb. 2.- kwart. rb. 1.- Numer pojed. kop. 10,
W Królestwie i Cesarstwie z przes. poczt.
•
„ 4.60 „ • 2.30 " „ 1.15
halerzy 25.
Za granicą i za oceanem
„
„ 5.- „ „ 2.50 „ „ 1.25
W Austrji i Galicji
„ 12 kor.50 h. „ 6 kor. 50 h. „ 3 kor.30h. Zmiana adresu-20 k.
OENA OGLOSZEŃ: Na. 2 str. okładki, przed tekstem (wiersz petitowy) 40 kop. Nadesłane, w tekście-75 kop.
Bekla.my-40 kop. Ogłoszenia. na 3 str. okładki 20 kop. Na. 4 str. okła.dk!-30 kop.

Redakcja otwarta od g. 12 do 3 po poi. i od g. S do 7 w, Administracja otwarta od g. 9 rano dog. 7 w.
Przedstawicielstwo na Łódź: Biuro dzienników „Promień".
Wydaw. „Warszawska

Spółka Nakładowa."

Druk L.

3.

112

Redaktor Feliks

Blllliskle~o i

W.

Kwaśniewski.

Maślankiewicza,

Kierownik liter.

Nowoiirodzka 17.

Wacław

Grubifiskl.

~

