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PIERWSZA w

CHRZESCIANSKA FABRYKA

OSTATNIA NOWOŚĆ!!!

MYDŁO

ŁODZI

WYROBÓW METALOWYCH

Ereciński

Adolf

GLICERYNOWE KWIATU E

Łódź,

ulica Picilbilo.ska .Ni 119.
przyjmuje obst&łnll~

ki: . lamp gazowych
i elektrycznych, ro-

Kawalek po 20 kep.

boty

kościelne, sallrzl\dżanłe

lonowe i

w następujących zapachach:
ł:R1S

JAŚMIN
. LI LAS DE PERSE
MIMOZA
MUGNET
SWEET PEA.
Akc. Taw.

f1łYllE1łYK

,., \V uSla wie

ULS

Plac Teatralny nr. 11.

wystaw śklepow.ych

I

metalowycb,niklo·
wanych. Kosztorysy

I rysunki na

I
I
,

.'

!

;;na

kolor~r.

Robota soJidna. Ceny umiarkowAł.ne.

1790-r;

-

l p'ATENT'
Y. NAVlYNALAZKI
,i
'
MARKI I .JrIODELE

.·. s~l:A8~:'E InŻ. D. FRAEHKBL PiOfRfow~A 8U

I

Nowy Swiat nr. 41.

Dostać można wszędzie ..

1. gwarancYl\, llo·
cenie. niklowanie i
ok:'3ydownnie nR ró·

~

J

żądllllie.

Srljbrzen!e na wagę

na Dzielnej.

Patrz ogłoszenie nR str. 24.

1783

-mu

,D-ta WłanJ~ław SZllJcer
!

.

przyjęć

J

w lecznicy zaprzestat

Pr~eprowadzil się ~~
Specyalnosc:

I

. ' (róg PIOtrk.).

ul. Cegielnianą oM 36

zęby sztuozne bez podniezłote.
785-r

..
RESTAURACVA We

bienia, oraz plomby porcelanowe ;

"'~JL~

ó-""",-_

Świdwinski.

Wyborowa kuchnia i piwnica; ceny przystępne.
Gabinety. ~rJJJr Sala na wesela i zabawy
oddaje się bezpłatnie.
1780

Towarzystwo Przeciwzebracze

fAB1łYKA
Wyrob'w Platerowanych i Srebrnych84-~óbJ.
Warszawa, Elektoralna 753/16.
SK ŁA D Y:
Wierzbowa 8.
• ••8.11:1·18.

392

prosi o zbieranie odpadków.
Biuro, Ceg:eJniana 72.

Od Administracyi "Rozwoju".
• ,.Upraszamy naszych prenumeratorów o wnies:eme przedpłaty za zaległe miesiące. Nadmie..
mamy przytem, że nadal tym ty11w' prenumeratOl'om dostarczać będziemy <Rozwój 1>, którzy
opłacą prennmera~ z góry, jak to zreszta wsz~v
dzie przyj~te.
•
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ne wraz·' z wszelkiemi zabi·egami. j. olbrzYl11iemi
l{osztami, . które, ,p-ociągnęły -za sobą star;,łnia o·

MHgazyn: 1Varszawa, I{rako\vslrie Przedmieście eN! 15.
Pajac JW. hr, J ózeflt POf.uckiBgO.
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Wobec coraz częściej powtar::a,jąc!eh się zait\1cń. PP. Konsumentów
fi, glównle uznanych za najlepsze papierosów:
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artykuł

ceme

parę .miesięcy ukazałsię·;w,,,Rozwoju~

p.·t "Fabryka''; w którym; redakcya.,
60 k przewidżiała
nieomal wypadki' ostatnich czas.ów"
J
'. i nawoływała'· .panów fabrykantów o' p0djęcie:'
I za 100 . ~;~~is~~~~nj~kb~:~~~~e:~~~:~::bo~n~~:~
I ' t'k ',a przemysłoWcami. Takiego 'artykułu dotąd w' praSZ li ł
sie polskieJ.nie by,to! Ter tez wywołał'onb.grom,~;

\Vl>~ IV~.f>ff(of:~~ .,~l~~~ " .3 mOl
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prąwowyda-wania

Dzięki· względnej początkowocenzu'rze,' ktÓ.j

1ł·1"
r,ł~'ł ZIS

/l,

na

~\-)

ra· spoczywała w ręku ś. p~' Piotra lsajewicza"
"Rozwój" odrazu stąnął po stTonie robotnika,.
polskiegói wjegosptawie walczyl.

__

WFobów naszej fabryki,

D
"
'jflenOma
i1. ~ "t"

pisma.

W ,Łodzi
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l

UprMi:tlmy o ZWl'li.ca.n.ip. l1'Wagi pny TIa:rywl\uiu wyborów naszych n~ firmę "Nobł~5S6u, zamler.:zc!.!mą W t}H'cq'
znaku octJrormego. na którel na,ślad{lweyzlUnieszc,/;ll.ią shtvl\ o podclmem bumie,ulu_ Jl~k: ~Cii.hi.nesse", ~Azi;,,50~ itp.
1570-6-1F'abryka t6br..czilt!. "NOBLES'jB" Wl~sność firmy Kaiinowski li Przeliiórkowski.

ne niezadowoleriiewśr6d 'fabrykant6w łódzkich,.
którzy ze skargą udali się .do warszawskiego' ge,,:'
neral· glibenlatora~

eza.osy

były. nadzwyczaj ,-niep.'ewne ..... Broniąc
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byt
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~~',~). ' dO,rt~~i~~r~Y$iłkam{podtrZymy,\'(al~ąZieq
polski w t.odzi wśród

nieustannych '{~~i()'.rr~

które wyrząd/:ano mi ciągle. Artyk1.::X,.>~":~;i,;;,r~
nawcze nRozw(jju~; ros:y w oczach nas;,:ych it~

'"

przyjaciół

niei1.

r6zm;ar6v.'/&~/.·i~)4

dopot\Arornych

....
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zraża!(l
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.

..'''.:

'.;;~'.

to l>ynajmnieiQo' p,r"~;ll
coraz.}epsze. dawała owoce.Ozl\vny""
'."': .. '
",..
•.
pił w rozbite i przygniecione obcą ku;r~, ,'~:;1;::;

Nie

~''!'CI'f\ pita.rami'społec-zeństwo.:Lódź·'poczęf!'1.ę-···:,)o\l
dzić coraz bardziej, cotaz częściej da\vaf';isię" sły;;
~J.- szeć jezyk \polski, ze sklepów po paruderpkich
J

5"

restauracyach i skladnch win.

1818

'" !~..j

a." rtykuł-ach,

t6tl

pytanie:" \Vas

~~'Jt~~]t
~"t~ ~.,t')'t~'7't ~'\: Jt ~ ~ życiasp(lłeczneg(l.
!I~' '...
~

(l

niemieckich, a

!fu,; n(lŚcij w tych wypadkach niezbę<in:!

,~~

..

stowarzyszeń

VJszystki.em wystąpienie moje w gl.:)śnej 5p·:s.'~F;
bicia umysłowo. chorych wPrzy(~rktl ,iar\.~!)t~
i kalek przy łódzkiem Towarzystw'.c dobr')cz:Y>k~

~

nl1ii~"fJWki.

p-odjęly pisać' dzient+jkipetersbur~

zaczęlo uste.·j~O\VErcstereotyDowez, a~
wuenscherrSk~?" i zosr.ał'6 zastąpio..,
ł'\
ne innent . Po ta: \valką o prawa. polskiej narodo ..
~ ~....- .....
...
.q:.
-< ~J-E--~' .,;~
,wości, redakcya przyjęła' udtiał'i 'w"oq~at1izacyi
Z inicyatywy redakcyi
N.~
~
woju" .pOcZęły Się· rozwijać coraz . to' ~owe insty..
ganerya łódzka. Czekali oni na pierwszy OIlmer tucye' istowarzysze~ja, .ami~dzy':innelni" Szk~ła
z gorączkową ciekawością, robiąc na poczeka- rzemiosf, 'z wielkim poiytkierrród'dzieWiędu:·}at
niu dowcipy, lub zawierając zakłady, czy dzien- pracująca.' Duiy to przedągczasu,'(;(priecież
nik opuści prasę. \Vśr6d licznych gości przy je- zdaje się tak ni~d~vv'no, . ki~dy . owe p()siedzeriia
dnym stole zajęło miejsce grono ludzi, kt6rzy w' Ciasny'in 'lokalu redakc~,jłlyin' ~:Zbierjły:" całą in·
sami nazwali się mianem "Pomylonych", kwiatu teligęncyępołską w Łod~i.
cyganeryj łódzkiej, która bardziej niż inni, oczeStaran,iem,. redakcYl RozwoJu .zostały: .'óglo ..
kiwała ukazania się dziennika ... prowadząc peł- szone dwa" konkursy:,jeden 'dramatyclny' ''imienia

pierW:::ZOfzędnych

-4'~

z powodu
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"Rozwojem"

skie, drug'iraz znów wynikły nieprzyjemności

'VI

fi;../1

poleca:

r! '

sposobeni ustrzegłem zawieszenia "Rozwoju ".,,:
Tego rodzaju kwestye za <;zasówcenzury
powtarzyły się jeszcze kilkakrotnie, razz'pbwO~
. du pamiętnego "grodu" ·w,Łodzi, o któf,ym.z~

~~

'"

,~Roz'

,'-

J

ne humoru poga\vędft:i,.

Sienkiew.kził, drugi nanowęłe ZPÓW091~ 20-leda
"Placówki" Prusa. W trie~llsetletnią . r.ocznicę
urodzin ł(ordeckiego wy.fączńie zabiegąI1lJ:,:"Rozwd~
przy ulicy Piotrkowskiej, wrzala gorąca praca ju" wzniesiono y.; ł..odzi pomnik 'temu "qzieh'lemu
wykończania numeru. P. Zbigniew Kamiński Obrońcy JasT1ejQ6.ry. \VykOIlaJ'~9, aftyąta; nie"
przeglądał' rewizye; ś. p. Michał Wołowski z pp. poślę~_uięj . miary Ś. p. \" tdys-taw Vląjtas'iewicz:
\Vścieklicą,.l(ułakowskim, I innymi, ,targow~1i się,
. Dla swoich czytelnikó\v dał)eż f{qzwój ja"
~ J. )o1?r.~W.k~ w arty.!<ui: ~stępnym,
arukarma c.ze- ., ~o .premium
... ".p.'.,.z.,.J.e•.. je PO!~ki." . .w
. . Z-.C. h._ . . t. . C;:I!l.ach.·., D. ~f~.
kala lUZ tYl~10 na ce:l/..:1L~.
_..
_
' . Feliksa Kon.eczn~go z llUStracyaml~ .... p.. LUdO~
WreszcIe. prZYl1!~SlOl~) .od~·)ltkl z p:e~wszeJ ! mira Binicża, Oraz w ozdoł3nerp'~ \li~tHaój~':',:"pa"
strony, a ok(?l? gOd~I~Y I-ej. WIeczorem. lUZ gro- ł na Tadeusz?1".z ,i1ustracyarni':S.,taI1jsław.~M,rsł~~"
mada d:łop~~ow rozmegla SIę po Łod.zl z goto- skiego. Poemat tertw Królestwie POlsldeIttpqrat:
wym dZIenmkIem...
.
.
.
ł pierwszy ukazał się bez skróceń.. ,"Zią'iCyatyWY
. Odtąd roz'poc~ęła Slę USilna praca, .aby.dzl~n- l "Rozwoju" zostałarównież,załoźó~a.Bib1i9'tek~ P..
mk ten .stał SIę niezbędnym dla ŁodZI, uJmuJąc' lVL S. imienia Stetielskich. iJakie mIeJsce w dz~et1·
w s\voje. ręce. pracę na~ przywróceniem tego, nikarstw:e zajął ,;Rozw6j~' liie będę t~' zairts ..
co . naleza~'o sl~grodowl prze~ysłu w Po}s.c~,1 czal, tendencya jego nie zmienila się od p'ienySZ~·
10 Jest ZdobyCie praw zagarmętych dla SIeOIe !
.
.
p:t~ez naplywc:wąlu'dność, pragnącą uczynić z LodZl ~;-~ę m~mleck~;
.
?
~
!. *)., Zaznaczyć muszE;: ,że ul.yskanie,:kon~e,syi J1~
i laCa Dy~a
nad. wyraz .trudn,t, ale nle bez- i pIsmo Z(,l czasów genęrał-guoernatoraJiLłrk1 , lne,ciyzę.
owocną. Podjąłem 1'1 chętnie bez rachuby, czy
czął'em robi'ć starania, było nadzwyczaj trudne.

Kiedy w restau racy i bawiono się i dowcipkowano, w redakcyi "Rozwoju", mies.zczącej Się

Na dzień l-y grudnia 1897 r. zapo\Jviedzianef:ostało 'wydav:nict\vo pienvszego nurneru nowego' dziennika J'ódzkiego, który otrzymał miano
nieutarte w· nuszem dzien'nikarstwie, bo nie zwal
ani gazetą,·, ani dziennikiem, ani kuryerem,
tylko jakiś dziwny przyniósł z sobą tytur "Rozwój".
Dziennik ten miał się ukazać w Hoczr1i St.
Dębskiego, mieszczącej się podówczas przy ul.
się

którego restauracya

lliŻ ohok hotelu Victoria,
hy~b jakby aifą i omegą po-

c:adomowego życia

w 1.odzi.

Piotrkowskiej nr. 69,
się

artyści

Tu bowiem zbie-

teatru polskiego, korespond~.;nci
pism' warszaw'skich, dziennikarze ze starej Lodzerki niemieckiej, da'wni kierownicy zawieszonego HEiziennika Łódzkiego", slo\vem cała cyrali

".
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~o numeru. BroniłnRozwój"zawsze interesóW.pbI~'kich w .Łodzi i w tvm kierunku iŚĆ będzie da-

f:-~, o ile na to siły

r warunki

Po czterech

dziekana i

ad1llinistracyjnie za pomiesz-

z7enie depeszy agencyi ,telegraficznej z Ufy o zaL'Ójstwie 6ubernatora Bogdanowicza, na grzywf;ię 500 rubbli. SE:dziowie pokoju w 12 sprawach
wymierzyli kary od 5 do 50 rubli. Sąd okrę:~f)wy skazał' .mnie na zapłacenie rubli 50 i ru-

bH ;00.
Prócz tego w senacie leżą 3 kasacye: o pochód w Pabianicach (300 rb. kary), o obrazę
'wojska (2 miesiące więzienia) i o zjazd w Te:iokuch (4 miesiące więzienia). oraz spraw~ meukończona w izbie sądowej o pomieszczeme ode:lwy wydanej przez narodową demokracyę 100
rb. kary.
W 1905 i 1906 roku przeby,ł "Rozwój" kil ..
k,3. strejków, w 1907 z polecenia czasowego jenerał~gubernatora był dwukrotnie zawieszany,
a mianowicie: w maju na jeden tydzień i we
'~Tześniu na miesiąc. W wrześniu została zapiecz;,;:towana drukarnia "Rozwoju~'.'
W kilkunastu wierszach trudno pomieścić
hisroryę pisma, które przeżyło wśr?d ~połeczeń3t\va lat dziesięć; każdy to zrozumIe, ze wszystkke te dane to tylko punkty wytyczne, są jednak nieliczni nasi prenumeratorzy, którzy od
'Pierwszego numeru nasz dzienni~ .czytają, ci
mogli dostrzedz niejedną us~rkę, me Jeden brak,
~\k: -wynieŚli przekonanie, że, kierunek "Rozwoju"
,(·i:;cWsze był nacechowany głęboką miłością oj-

f.zyzny.. .'

__---

nUe

-~-_

,Łubieński, brat
Kościoła Ś\v. Kn:yża---zo-

-sKiedyśmy w 1897 roku, po półtorarocznych
:t;j,hiegach, u~skali koncesyę· na wydawnictwo
f.h:kmriika polskiego "Rozwój" t Łódź z 250-tysię
<czną ludnością pol$k.ą I?osia~ała dw~ pis~a

nie-

mieckie i iedno rOSyjskIe. Gazety wrasnej. polacy, nie mieli i posiłkowali się tylko warszawskie~

mi' dziennikami.

Najdawniejszyorgan niemiecki, zwany ~,Sta
~ą Lodzerką", (" Lodzer Zeitung") był własnością
J Petersilgego i liczył już 34 lata istnienia. .Zał()żono go
1863 roku; druga gazeta, własność

w

nosiła nazwisko

",Lodzer Tagebl att " ,

Przeżyła ona lat 23 i po otwarciu " Nowej LoQzerki" ("Neue Lodzer-Zeitung")-skonała z po'Wodu 'braku prenumeratorów. "Łodzinskij Li:Stok"--również własność p. Zonera - drukowa-

ny do dnia

,Powstało ono w 1899 roku. \Vydawcami
byri na przemian: dwukrotnie dr. Józef Koiiński,

następnie czas krótki dr. Stankiewicz, obecnie
mają podpisywać pismo dr. Michalski i Trenkner.
Początkowo »Czasopismo" liczyło 700 prenumeratorów, po wojnie jednak japońskiej liczba
ich spadła do 400, a to z powodu odwolania
lekarzy na Daleki wschód. Z ogólnej więc liczby
1200 lekarzy pro\vincyonainych, prenumerowało

"Czasopismo" \V najlepszym czasie przesźło 50
procent.
UkazaJy się też dVvie książki zbiorowe. Pierwszą wydało żyd. Tow. dobroczynności p. t. "Dla
głodnych",
drugą zaś Komitet teatralny na 0twarde \Vielkiego teatru p. tyto "Scena polska
w Łodzi" li Resigera.
Z firm łódzkich w kierunku wydawniczym
zwłaszcza podręczników szkolnych polskich zapisała się dodatnio w ostatnich czasach księgarn ia
7tBibliotekę
nowości", zawierającą przeważnię
Ludwika Fiszera.
I romanse tłórnaczone, następnie wraz z sy\Vydała ona cały szereg książek, z których
nem, z dużym nakładem podjął wydawnictwo kilka zasł'uguje istotnie na wzmiankę~ Pjerws;.~e
ilustrowanego tygodnika "Swiaf', które jednak miejsce należy się opracowanemu przez \Vlodzi! nie
zdołało się utrzymać, pociągając znaczne mierza Kokowskiego "Sło\vnikowi ortograficzne~ straty.
mu języka polskiego
Jest to wydanie od poI
W miejsce zawieszonego "Gońca Łódzkiego" czątku do kof1Ca łódzkie. W. Kokowski był pod ..
l
rozpoczął wychodzić
początkowo ." Dziennik . ówczas profesorem języka polskiego w Szkole
Łódzki", na którego koncesyę otrzymał Dziadż- handlowej łódzkiej. Jego kolega, A. Fuchs, makowski. a następnie 7tKuryer Łódzki" podpisy-: gister Szkoły Głównej, kandydat nauk przyrodwany przez Książka. jako wydawcę ib. p. Gliksona, . niczych, przyswoił naszej literaturze olbrzymi i
oraz Ant. Zielińskiego, jako redaktorów.
znakomicie wykończony atłas ~ł-listoryi natural~ .
W czasie dwukrotnego zawieszenia ~,Rozwo- nej" dr. C. H, Schuberta w 2 częściach. Część l·
. ju", w r. 1907 ukazał' się jeden numer "Biblioteki obejmuje "Zwierzęta ssące", 11-" Gady, ziemno' Staszica:' (redaktor W. Czajewski), dwa numery wod~le: ryby, owady, pająki, skorupiaki, mięcza~
"Straży", kt6rą generał-gubernator zawiesił na
ki, robaki, szkorłupie, jamochlony i pierwotniacały czas stanu wojennego. \Vyszły też dwa nuki. u Część l opuściła prasę w 1899 roku, część
I mery "Bytu", czasopisma, na którego koncesyę II-w 1900.
otrzymał i posiada p. Ciot. Ostatni numer poświę- !
Prócz atlasu profesor Fuchs opracował
cony był kwestyi wyborów.
l jeszcze podług d-ra Vogla, d~ra 1Vliillenhofia,
Tak się przedstawia obraz wydawniczy pism l, d-ra R6selera podręcznik zoologii (1907 r.) kurs
peryodycznych w okresie 10-1ecia " Rozwoju ". I i II, ozdobiony licznerru obrazkami, oraz I1aPowołanie do życia prasy polskiej w Łodzi oży- ! pisał samodzielnie podrt;cznik do geografii, pod
wiło r?wnież i pOlską spraw~..
. , tytułem "Geografia powszechna" kurs ł (1907 r.),
MIasto z 400!UOO l}ldnoscl~ P?czę.ło. d~zyc ! rzecz bardzo starannie wykońCZóna w tł'oczni
ku temu, aby me stać odłogIem I dołozyc do ! Residera w Łodzi.
ogó!~ej p:"acy społecznej ch<?ć niewielką kartkę
e>Kandydat nauk matematycznych Bonifacy
cywIlt.zacYJną. Po. za gazetamI dawny ruch wy- I Wróblewski opracował dJa średnich zakładów
dawDlczy w ŁO~Zl ~Y~ bar~o~~r~mny;. ~a~ cze- I naukowych "Zbiór zadań arytmetycznych" w
kał~ na ukaz~me Się jednej ~sIązkJ, cho~taz dru- : dwóch częściach-Łódź (tłocziWa drukarni narok~21 w Łodz~ było, sporo! to dr~karn wyb?~- ! dowej w Krakowie).
nIt: ur~ądzonych, ~sró.d ktory~h pler~sze mlelWyszedł też podręcznik, opracowany przez
scą zaJ~owały. ?ru.&{~rme Petersllg~go l Lutra, a d-ra \V. Łąskiego, p. t. ,~Anatomia czło\vieka i
następme Kohns~leJ. Luter wkrotce zba.nkrut~- zwierząt" kurs l (1907 r.).
wał, ~a gruzach. Jc:go powstała ...dr~k!lrma. Res.lNie będę wymieniał całego szeregu książekł
gera, Jed~a z naJWiększych. Kolm~kleJ drukarma wydanych przez Fiszera i drukowanych w War~lpadła kIlka lat teI?u." ~rukarma ta zlączona szawie. Fiszer posiada w Łodzi i Warszawie
Jest o tyle z ,,~ozwoJem. ! ze prz~ sty~zen 1899 swoje księgarnie, więc te wydawnictwa, jakkolroku drukow.ahsmy w. me] ~asz dZlenmk.
.
wiek wyszły z firmy łódzkiej, należą jednak do
Drukarme łodzkle zaJ~te były składamem .warszawskich.
cenników,~prawozdań i. reklam,. wogóle. ~użyły ,
Jednak kurs elementarny "Zoologii", HBoprzemysłowI; . o wydawn~ctwach I~~rch n~e było taniki" i "Mineralogii" E. Sokolnickiej częŚ(~
mowy. Zadamem redakCYl ",ROZWOJU było w tym pierwsza i dru<5a drukowany był \\1 Hoczqj J(ukierunku działać. Jej też nakładem wyszło kilka lisza w ŁOdzi.1:o
- .
książek pOlsk.icl~ianowide.: .."Sf!1(),~"" powi~ść
"Początki geografii" K. Kędzier~kiego w tło~ 2 tomach, 1901 r:; "Adam MI~KIeWICZ (1898) zy: czni .Petersil~~ego.
.
. Cl?ry~; ,przez Regl.nę Hor~wlczoWą;. ",Koch~m l
Tłocznia Kulisza wykończyła też dla. L. FiCIerpię, 1ant~logIa -" p.oetow po]s~lch, ?łozon~ szera :,\Vypisy pol~kie o domu ~ świeci~", część
l;lrzez ~o". Lond,~nskłego (~902), "WIHanów
I-sza l H-ga, ulozone przez h.. KędzIerskiego
~ 1903, l "MIeszko , dra:nat hl~toryczny
~z~: (1907 rok).
.
]eWS~lego; 7t Do krwawe). noc~ , (19~6). powlesc
W ostatnich czasach powstała też nakładem
w. S-lU tomach Vuka Mljał0\1(lsza, OpISUjąca osta- księgarni Straucha "Biblioteka samOkształcenia"
t~lą rewolucyę serbs~ą; "DWI~. GraJne.~!a, wresz- która zaczęła wychodzić peryodycznie, pornie~le dwa kapItalne dZl.eł~ "DzleJ~ P~l~kl . dr. F~: sz~zając. przeważnie prace naukowe spq.łeczne
hksa K~necznego,z llu.stracY~l'!ll Ihmeza (1902).~1 Kslęgarma ta wydała też kilka książek z zakre?lbrzymlą . mapą Polsk~. "KSłąZ.ka ta r<?zeszła SIę su tego samego programu.
Jako prenuum "ROZWOJU w kIlku tySiącach egW roku 1901 powstała w Łodzi nowa fir ..
zemplarzy.
.
.
ma księgarska Rychlińskiego i \Vegnera, która,
.. Dru~ą kS1ą?ką było wydanie' całkb~ite w założyws~y księgarnię, zajęła się również mię..
KrolestwIe PoIsklem "Pana Tadeusza" z lIusra- dzy rokIem 1901 i 1904 wydawnictwami. Sm.cyami, . spec~ałnie wykończonemi przez artystę raniem tej firmy. \lvyszły trzy oryginalne książki
Sto Maslowsklego. Książka wyszła w 100 roczni- autorów łódzkich, a mianowicie: księdza Szancę zgonu p o e t y . .
dlerowskiego dramat "Samson fł; Aleksandra MoPo za ,.,Rozwojem", dzięki lżejszej cenzurze, gilnickiego ",Z jasnych dni" zbiorek poeżyi I stuktora tu była za czasów cenzora Piotra Isajewi- dyum Stefana Gorskiego, którem zainteresO\Vało
cza, wydrukowali nakładcy warszawscy kilka bro- si~ społeczeńst wopolskie, p. t. ".Łódź współ..
szur historycznych dla ludu. Były to opowiadania czesna".
p!ÓCZ tego ukazał ~~ cały szereg przelda..
o S?bi~skim;. o Jadwidze} Jag!elle, ?raz
"Splewow hIstorycznych
JułJana ,Niemcewu:za dow, Jak: Drapera "Dz1ele stosunku wiary dO
w 1898, roku, oddawna zakazanych..,
rozumu", Hofdinga "Etyka płciowa-, Vera,Je. Z pIsm specyalnych poczęło wychodzlc "Cza- dna dla wielu", ta ostatnia książka w d.ómac:Ze-'
SOplSffiO lekarskie' -pod redakcyą dr. Sterlinga,
nin Maybaumowej. oraz ~ Kumato"*9",,-'
i
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w ostatnich lalach IOaciu.'

l. ZOnera,

które do dziś dnia jest organem lekarzy pro\vineyo-nalnych i ich pracami 7A.siłane..

mie:3ii:1Cach hr.

probo~;zcza

I·

Vlilct()1' Czajewski.

b

..~---'"

stał sjęhez środk(~w . dalsl(~go pn,nvadzenia pisma, które odstąpilś. p. adwokato"Ni Romanowi . \Vierzchleyskiemu, jego szwagrowi Radoszewskiemu, ale i Roman Wierzchleyski, po olbrzymich
stratach, znalazł się bez środków. Przekaza.ł więc
"Gońca" Rowińskiemu. Pismo zostało zawieszone.
Prócz "Gońca Łódzkiego" wychodził w Łodzi jeszcze tygodnik »Ognisko rodzinne", na którego koncesyę uzyskał księgarz, Ludwik Fiszer i
zbył je Thomasowi, nauczycielowi, podejmującemu redakcyę do współki ze swoim bratem, farbiarzem. Redaktorem początkowo był' Mieszkowski, który po przejściu "Gońca~' w inne ręce,
zostawał bez miejsca, potem Kalinowski, a wreszde Wf. Ratyński. Wydawcy, dołOŻYWSZY sporo,
musieli tygodnik zawiesić.
.Alfred Zoner, syn Leopolda, próbował wydawać polskie czasopisma. Początkowo założył

rozwoju prasy po-o

:(~olą. Dotąd jednak placówka łódzka był'a barl;!o uciążliwa; dosyć powiedzieć~ że w ciągu
Jziesięciolecia przeciwko' redaktorowi wytoczono
1-7 spraw w sądach pOkoju, 32 sprawy w sądzie
~)kręgowym.

Skarano mnie

,

-~-

d7..isiejszego,· liczy 14-ty rok istnie-

n.ia~

Ludność polską obsługiwał od 1883 - 1892
łódzki"; pismo w danych wa-

toku ",Dziennik

\~unkach dobrze prowadzone, .ale organ. ten zostal· zamknięty z rozpoi'.lądzenia władzy 31 grudnia 1892 roku.
.
Od tej chwili pOdejmowano starania o I?is~
mo pOlskie dla Łodzi, ale wszystkie te zabIegI
SlX'*zły na niczem.
.
Dzięki ini.cyatywie ś. p: Antoniego MleszI;~oWskiego, dawąym prenumeratorom zamknięte
&0'·" Dziępnika Łódzkiego" rozesłano wychodzą
~y podówczas w \Varszawie nakładem'Gebethne~
ta iWolffa »Kuryer Codzienny", który też dości
~~ął w Łodzi do 2000 prenumeratorów. Współulłlgający z "Kuryerem Codziennym" " Kuryer
~iłrszawski", - również jak i pierwszy zaJożył tu
u swoją filię.
d.Po pięcIoletniej przerwie ukazał się w Ło(:i. dziennik polski "Rozwór' - 1897 roku. HiStQr'yę· pisma dajemy na innem miejscu; .tu zaZ~~zymy tylko, że w trZy miesiące potem, kiedy
~ ~apatrywaniach władzy na sprawę polską na;>.tąpił w Łodzi przełom, bez wielkich. trudności
h~r~Ymał koncesyę na drugą gazetę hr. H. -tu!~nski i rozpoczął wydawać w lutym 1898 roku
~Gonj~c Łódzki", którego faktycznym redaktoern został ś. p. Antoni Mieszkowski.
.
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DZIESI}~CIOLECIE

DZIENNIKA "ROZWOJ&. -

Dnła

l gru-dni3. 1907, r.

~~(~[;i11" '~~~~~2/~:~",j;rór: :-'~:'?szlo sk~ v{ bardzo

wprost pod71w \vśród zmrVlCÓW s;;:tuki teatralnej,

na~ci~ d{~~:~I~~~~€ ;~;"'~~':;l~; ~~a~';::(t~ ~id;1~~ra';~~~;~1.v~~~~~~

tersburgu. gdzie trupa ś. p. \Volowskiego niejednokrot"nie gosc:iła.
.
Repertuar był' tak iUl.;hliwy,że scena J'ćdz-

jąc,

nietyłko

tak to fobią

inne Hrroy, gotowe o,bratki
l zagranicy, teKst .zaś został wykOlkzony 11 nas.
\Vys;~ła tez z tioc,zni ł6dzkiej Ks. FHipskiego
,~Historya

biblijna".

Firma

rozpoczęła

też

wy·,

zarniej~,cowych;l artystó\v.

tych miast i krytyka gorliwie śledziły ruch teatralny w ,Łodzi, odbijający się w nowoodrodzo-

Do ruchu wydawniczego przyczyniło się
również Towarzystwo lekarskie, które już w ro-

barwami.

ku 1894 wydało, książkę p. t. "Kąpieie
botników" z licznemi rysunkami.

nejw naszym grodzie prasie polskiej

czając publiczność od teatru j poziom artysty~~z"
łódzkiej z~cząJ spadać. \V tym c;':"dsie
wykończony został teatr \VieHd w ,Łodzi, zbudo·
,vany przez Fryderyka Sellina na jego w.łasnej po~

ny sceny

sesyj przy ulicy Konstantynowskjej.
Grono mi,t'ośników scęny, aby pobudzić ener..
gię

dyrektora Grubińskiego i zainteresowaćsze~
rokie warstwy publiczności losami sceny polskiE:j
w Łodzi - urządził'o wspaniałe otwarcie gma!.::nu
nowego teatru, zaprosiwszy na uroczystość ł-h:B-

żywemi

W dobie, w której "Rozwój" rozpoczął swoją działalność w dziedzinie prasy polskiej na jednym z najważniejszych jej posterunków,' do
składu sceny polskiej w Łodzi oprócz dyrekto-

dla ro-

Następnie nakładem "Czasopisma lekarskiego" wyszło kilka prac popularnych i naukowych, a mianowicie: Tłómaczenie lv\endelsona
,~Pielęgnowanie chorych" te 167 rysunkami.
Przekład dokonany pod redakcyą d-rów Jonsze-

ś.

ra i VJuHena (1901 r.). "Sposoby taniego przepiS\7Wania lekatst\\'" przez d-ra Sterlinga (1900 l.)
1 r- \V sprawie sanatoryów ludowych" (odpowiedź

Atiichała

ryka Sienkiewicza.

Pamiętne są te dni październikowe r. 1901,
otwierające sezon teatralny roku ·1901-2. N1ia'~l()
nasze oprócz dwóch mistrzów Henryków Sien ;., ie~
wicza i Siemiradzkiego, gościło w swoich n!iJ~
rach wielu najwybitniejszych literatów War$,~2V/~
skich, krytyków i artystów. Uroczystosć otWd:'c.(a,
nowego gmachu teatralnego odbyta się wsp>n!o"'
le, a przcdstav/ienie inauguracyjne rozpoczął "Pro.
log"-Stanisława ,Kozłowskiego, 5pecyalnie \V iym

należeli: TrapWróblewska (Cichowiczowa),
Marya Pankiewkz, Zofia Staszkowska, Stefania

ra

szowa,

p.

~! olowskiego

Ewelina

Gromnicka, Dominika Kicrnicka, Rozalia Bartoszewska, \Vładyslawa Ordonówna, Marya Ma1i~

szewska, Józefa Winiarska, Ambrozyna Billewiczówna (\Vieczorkowska), Wanda Biernacka, HeNakładem Towarzystwa hygienicznego wylena Czarnecka, Walerya Stogniewska, IVlarya
szecH też cały .szereg broszur kopiejkowych dla Zaleska, Ludwika Wisłocka, Sabina Ceremużyńludu, pisanych przez d-rów 'Nattena, Skaiskiego, ; ska, oraz w personelu męskim takie siły, jak
Karol KopczewskL .l\IlarceH Trapszo, Józef MielSerkowskiego i. innych.
W. "Robotniczej biblioteczce hygienicznej" nicki, Staszkowski, N\aryan Winkler, Józef Sowyszły następujące popularne 1O-groszowe ksią
snowski, Antoni Różański, Michał Szobert, Michal Tarasiewicz, Antoni Fertner, Maryan Kierżeczki: "Dziecko w pierwszym roku życia",
nicki. Karol Ceremużyf1ski, Roman Bartoszewski,
opracował dr. Władysław Schoeneich, "Chorobv dzieci w wieku szkolnym", napisał dr. Wa- Wacław Gurynowicz, "Teodor Wisł'ocki i I. Szczurcław Jasiński, "Alkoholizm i sprawa robotnicza" kiewicz. Reżyseryą zajmowali Się koiejno Kopczewski, Sosnowski i Winkler, a do roku 1899
'opracował dr. Stanisław Skalski; "Pierwsza pomoc w wypadkach nagłych "-dr. Ignacy Perlis; głów~lym reżyserenl był 1\1arceli Trapszo.
S p ..Michał \Vołowski, wyborny kierownik
~ "Lycie płciowe a choroby,' weneryczne",--dr. 'Wt
artystyczny, wytrawny znawca sceny, o ile wySchoeneich.
Z dziedziny" medycznej wydał też popularną stawiał sztuki nie żahliac ani trudów, ani dość
rzecz dr. Steriing ,,0 suchotach, czyli gruźlky. znacznych nieraz na jćll' wystawę nakladów, nie
na kwestyonaryusz 1900 r.).

'

tęgim był

Jak się tej choroby wystrzegać".

Mówiąc o działalności wydawniczej Łodzi
niepodobna pominąć jeszcze jednej ważnej ksią
żeczki, a jest nią "Książka narzędziowa", ułożo
na i wydana staraniem, sekcyi technicznej łódz
kiej. Jest to już drugie wydanie poprawione.
Wyszło w 1906 roku w tłoczni Lipskiego w Pa..
bianicach. Będzie to niezawodnie pierwsza książ
ka drukowana w tern mieście.

je Polski" d-ra Feliksa Konecznego, "Słownik
ortograficzny języka po!skiego" \Vł"odzimierza

Kokowskiego;, przyrodnicze podręczniki magistra
Szkoły Glównej A. Fuchsa, oraz Książka narzędziowa, v~'ydana przez sekcyę techniczną. '
Łódź povloli zaczyna dopomagać \Varszawie w zakresie wydawnictw, które przyczyniają
się do zatarcia tak niedawno jeszcze pan germanski ego charakteru miasta, jaki nieslusznie Łodzi
nadać chciano.

~.~ ~ :Ja,. 1ł.~

w.todziw peltli rozkwitu, pod dyrekcyą nieodi,ało\vanej pamit;ci IV\ichala \Volowskiego, kt6ry

·objąwszy

ł6dzlde,gó w je\vysoko podniósł po:~iOtn arty-

kierownict\vo teatru

sieni roku t 894

styczny sceny polskiej w

Ilaszym grodzie.

Szczególniej wybornym był zespór, z jakie-

go

s.łyneła· trupa

.tódzka.

Zesp6ł

ten

budził

to tylko złudzenia. Nieudolne kierowniet\vo C?h~ ..
wieka, na którego tyle liczono, biorąc pod UW;,,4
gę jego znajomość rzeczy i przeszlośćarty;::;:,"(Z~
ną,

znów

Scenę polsl<ą

w

Łodzi

doprowz<\z:rj

do ruiny, z której na pro;~bę rozbitej trupy ~~k?;~
kiej podniósl ją dopiero Nlaryan Gawale\,l;':,:,
objąwszy kierownictwo

teatru na wJasne ryzY:J)

i rozpoczął sezon tea.tralny roku t 903/4 w dnL.i

ł 7 października, dokompletowa\vszy trupę no\;/(;rn:
siłami. \V tymże roku w. dniu 20 lipca zaii,/jc::~
dzoną zosta!'a ustawa . Polskiego To'\.var7.y:~,~;,\'~1
Teatralnego w ł~odzi, ale doręczona została
zarożydelom dopiero \v sierpniu. ZorganiZOV'ł'3"

w Łodzi, !l.ie. móglz~via.zać ko~f1ca z,' kO(l~e.nlo

ni~ ,się za~ TO\~Ta,rz!yst~T.a pastąpiro_Q,9j),lero \I./'~:r:j"

DOpÓKi Jeszcze zył brat Jq~o ;::. p. vvlady~ ł dmu, tak ze dZłC1Jd!l10.s;C Jego" rozpO~lętą być' '-t">'
s.taw Wo-i'owski, wyborny admini.s~i.rator, dobry gra ni\;; vv"cześniej, niź 1 stycznia 1904. roku. h)
kupiec o szerszych poglądach 1 finanse teatru łódz- trosze z pow"odu zbyt wysokich sldad~k c:dO~l"

kiego znajdował)' się w dość zadawalnia.iącym kowskich, potro5ze z winy samego zarządu '10'
stanie. Atoli po jegośmiqrci w [gospodarce tea- warzystwa nie znalaz.ł"o ono takiej popularno~~;·j
tralnej zapano·..vał chaos. S. p. Worowski, rilarzy- \ w mieście, jakiej spodziewać się należał·o.

ciel, ogarniający
że scenę łódzką

szerokie horyzonty, łudził się,
doprowadzi na wyżyny artyzmu.
Ś. p." WJadyshtw powstrzymywał jednak te jego

i

zapędy iparaHżował projekty obmyślane na barszeroką skalę, przez rozumne i silnie prze-

dzo

mawiające obliczenia.

Po

jego śmierci \Vołowski

bez względu na to, że ani jego zasoby materyal..
cne ani sUy jego trupy nie mogą sprostać zadaniu, dał wyraz oddawna piastowanym marzeniom.
Niefortunna wyprawa do Petersburga, marzenie,
o zaprezentowanie teatru łódzkiego w "Bagateli"
w Warszawie, tak aby zakasował scenę warszawską, zbyt kosztowna wystawa·~·takich sztuk jak
"Cyrano dę Bergerac" - Rostanda i "Króiewna
z za morza", podkopały byt materyaJny \Volow..
ski ego i sprowadziły jego ruinę materyalną, po
której niedługo nadeszla śmierć.

Teatr polski w Łodzi znów· znalazł się na
to z inicyatywy "Rozwoju" w gronie miłośników sceny polskiej w ł... odzi powstała myśl zaloienia Towarzysiwa teatralnego, którego zadaniem byłoby utrwalenie i dalszy rozkWIt bytu stalej sceny polskiej
rozdrożu, zagrożony ruiną. Wówczas

tw

na wysokości zadania.
Zanim jednak podjęte w tym celu starania
, uwiei1czył pomy.śłny. rezultat, \\.'y trawny. aktor teaI trów warszawskIch I profesor w szkole drama.~ tycznej, Henryk Grllbiński, objął dyrekcyę teatru

I

Łodzi, stojącej

w

Pierwszy numer "Rozwoju'" wydany w dniu
l .. yttl grudnia '1897 toku, zastał teatr polski

Zdawalo się \vówczas, I~e byt ~.ta.rej Scc rly
pOlskiej na dobre zosta1 jU2; ustalony, ale
:y

To też pomimo po-

ą W .Łodzi, powitany rado~;nie przez wszystkich, l{omu losy sta~ej sceny polskiej
naszem mieście
leżały na sercu.

18 97.- 19°7.

pokaźny' pion.

póżniej bywał-wypelniony przez
doborową publiczność, pon1imo poparcia matery~lnego ze strony grona miłośników sceny,
interesujących. się losami, stałej sceny polskjej

zaliczyć kalendarze dawniej "'rjda\vane, a raczej przedrukowywane w \Varszawie
z innych kalendarzy z dodaniem łódzkich ogło
szeń, dopiero kalendarz" Czas", wydawany staraniem żydowskiego Towarzystwa dobroczynności, stanął" na pewnym poziomie w szeregu tego
każdym razie widzimy, że ruch wydawniczy w Łodzi wzmaga się znacznie, zwraszcza
VI ostatnich czasach, i jest nadzieja, że będzie się
rozwijał dalej.
Już dotąd Łódź wzbogaciła naszą literaturę pracami, które VI pierwszym szeregu wydawnictw polskich stanąć mogą, mianowicie: "Dzie-

Bilety abonamentowe wprost rozchwyt~m',),
Na uczcie po teatrze z inicyatywy redakic,,',t
-wydawcy naszego pisma, \r\iiktora Czajewsk;.cC;':~i,
powstar projekt. ogtoszcnia konkursu drarn~;lY"
cznego imienia Henryka Sienkiewicza, któr, r.,;;:
niebawem urzeczyv\!istniony zostar i wydal ,jo~(

kiedykolwiek

by do nich

\V

celu napisany p. t. "Symbolista".

wodzenia kasowego· dość pokaźnego, bo teatr
nie zawsze wpra\~'dzie, ale o wiele częściej niż

ttKsiążka narzędziowa" ma za zadanie spolszczenie nazw narzędzi rzemieślniczych, które
dotcld mia.ły nazv.ry niemieckie.
Zapewne nie wynotowaliśmy tu wszystkich
prac, które opuściły prasę w Łodzi, wypadało

rodzaju wydawnictw.

administratorem.
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pak. Sztuki zaczęto wybierać na cbyt:! t rafiJ, \:,;'Y',
stavvt:mo je niedbale, bez należytego \vypróbo'l,.ra"
lli(4 co rzecz prostą osłabiło frekv/encyę. ods;~(;',.

w Lodzi, ale nadto w \Varszawie i Pe-

ka stale wyprzedzała pierwszorzędne sceny poIskie w Warszawie j Lwo\vie w wystawianiu no..
wości j to tak dalece, iż dyrekcye teatraine obu

dawnictwo utworów mllzyc~nych miejscov/ych i

]t

Grubiflski górliwie poparty przez prasę miej·
scow(! i warszawską, interesu.jącą się ,todzią! pod
dobrerni wrózbami we wrześniu roku 1900 rotpoczął sezon zimowy "Hajduczkiem", glośtlą $ztuką przerobioną z powieści Sienkiewicza "Pan Wo-

łodyjowski".

Z początku Grubinski rOZWinął wielką gorliwaść w l<ieflll1kU wysta\.vy i wykonania sztuk
oraz doboru repertuaru; później atoli ;>:bbl \v Zl~

Gawale\vicz w ręce no\vego Towarzyst\va
losy Sceny polskiej wtodzi i zay,'arf
z niemi kontrakt, na warunkach,na jakie pOT~.\'::"
lał nieugruntowany jeszcze byt Towarzystwa) kt6·
re przyznać należy, robiło co mogło, by gjdnie
zJożył'

odpowiedzieć

swemu zadaniu.

Zdawało się, że zabłysła już

dla Sceny ly)l-

skiej jutrzenka leps.zych dni, gdy naraz nadeszra
burza rewolucyjna i wszystko sparaliżowała. Na
stały ciężkie czasy ,dla teatru. \Vobec niepokoi6\rv
n

i tragedyj,

rozgrywających się

na ulicach,

'teatr

z natury rzeczy świecić musiał pustkamI. VJszel·
kie wy~ilki Gawalewicza artystyczne i finam~~)"vvi:~,

które pochłonęły jego oszczędności. nie :~d~1ly
na nic, a chociaż sezon w roku 190D-,{((l
ożywił się nieco i szczęśliwie dobiegł do kO{lc;:;~
Do Łodzi znów przybył p. CzesłaW Jano\vski,
z którym Towarzystwo teatralne, zawarło ,kow
trakt. Pierwszy sezon ze świeżo zorgnnizo~

się

waną

on dość pomyś1nie,
obniżeniu poziomu arty&'
stycznego Sceny łódzkiej~ . Rok· bieżący zap Cy,':< n "
da się jeszcze gorzej, siły bowiem / nowej trilr~
choć

trupą przeprowadz~{'

przy znacznem

są

bardzo s,rabe. Nie chcemy atoli przeS;1li?:l;~
przyszłości, ufni, że zarówno. dyrekcya, jako t,~'t
i Towarzystwo ,teatra!ne postarają się zapobiedt:

Sceny polskiej w' Łodzi, posiadają~e;
~u!turJ naszego rl1!~"
sta, zbudzonego do żyda spoJ"eczn ego w n~W
szerszych jego masach, które estet~rcznie i etyc~:

upadkowi

tak powazne znaczenie dla

nie podnieść n~lłeżyj wczem teatr może stan[)Wji.jeden z poważhiejszych czynników,. zwłaszcza !1t

t.

zw. '

niach f

popularnych. śwtątecznych
zapoczątkowanych

przez

prtedsta,\Vl~"
ś. p. WofO\'v~

skiego.

Naletah)by jeszcze wspomnieć o pierws~tl:~
przez 1~'1
watzystwo tea.tralne. Wydał 011 jednak zbyt $Ja lo<
rezultaty.
Si, Łq,piński.
konl\ursie dramatycznym, og.toszonym

DZIESll~CIOLECIE DZIE~KIKA
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j
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ostatnia, a już na ogólne zebrania stanowczo się
nie przychodzi.
W jednej z pożytecznych jnstytucyj w naszem mieście, w szkole rzemiosł, już od lat kilku na ogólne zebranie przychodzi tylko sam komitet, pomimo trzykrotnych zwoływań na posiedzenia, no i naturalnie w końcu musi wybrać
tenże
komitet samych siebie, aby tylko nie o-

Szkoły Rzemiosł

W żadnem chyba mieście w kraju naszym
instytucye użyteczności społecznej nie są tak
przez ogół ignorowane, a przeto i tak bardzo
zaniedbane, jak w naszem.

"UOZWOJ:' -

prowadzić użyteczną instytucyę.

Dobiera się zwykle grupę osób nieobecnych, aby
skład komitetu odświeżyć, ale tylko po to, aby
otrzymywać szereg listów z odmową. Nic dziwnego, że przy takim stanie mOżna wejść w pewną rutynę, hamującą postęp szkoły.
Gdy się
jeszcze doda do tego zaczynanie oszczędności od
wycofywania składek, co jest u nas rzeczą bardzo rozpowszechnioną, zrozumiemy wówczas,
dlaczego szkoła, zamiast rozwijać się, dąży do
upadku.
,
A jednak trzeba temu zapobiedz, szczególnie
,w mieście, liczącem z górą 70 proc, analfabetów.
Szkoła rzemiosł kształci w nauce
rzemiosła i
w naukach elementarnych 250 chłopców; przez
czas 9-letniej egzystencyi wypromowała na rzemieślników około 400 chłopców, nie licząc tych,
którzy opuścili szkołę przed jej ukończeniem,
a z których prawdopodobnie byliby analfabeci.
Chłopcy, wychodzący ze szkoły, są wyuczeni rzemiosł: kowalskiego, ślusarskiego i tokarskiego, mając przytem ogólne elementarne wiadomości. Tymczasem opiekunowie są dla niej obojętni, a rodzice dzieci, korzystających ze szkoły, uważają ją za etap przejściowy do ukończenia 1S-tu lat życia,. aby potem chłopca odebrać
I i umieścić w fabrykach, przerywając w ten spoI sób naukę. Pomimo tego, jest zawsze pewna
liczba wytrwałych, która szkołę kończy i nie ża
łuje swej pracy.

przędzalnictwa poznal, pracowałby w fabryce intensywniej i rozumniej, a mając sobie powierzone kosztowne i ztożone pod względem urządzeń
mechanizmy, jakie mają maszyny przędzalnicze
przyczyniałby się do ich konserwacyi i wydajniejszej pracy.
Oprócz tego, jako osobnik wyksztalceńszy,
mógłby łatwiej otrzymać awans na podmajstra,
majstra i t. d., zdobywając lepszą dla siebie przyszłość.
Sprawa uruchomienia maszyn przędzal
niczych w szkole rzemiosł jest bardzo ważną,
bo oprócz dania możności robotnikowi kształce
nia się - mogłaby przyczynić się niemało do

I
I

J
Główny

Ks. Kanonik KAROL SZMłDEL
kierownik budowy ~ościoła św. Stanisława
KostkI.

I

I

Wiadomo, że rozwój każdej instytucyi zalew znacznym stopniu od ludzi, stojących na
jej czele. Inicyatywa i pomysłowość tych osób
jest rękojmią rozwoju"') postępu instytucyi, przez
nich kierowanej. Gdy jednak u nas p. Jan np.
wykaże
.zdolności do prowadzenia jakiejś instytucyi, będzie zaraz nagabywany do objęcia kierownictwa nad innemi, a jeżeli ,da się do tego
sktonić
okazuje się najczęściej, że nie może
sprostaĆ podjętym licznym obowiązkom.
Rozejrzyjmy się w składzie zarządów naszych stowarzyszeń. Prawie wszędzie te same
nazwiska. MimowolI każdy staje się Nlickiewiczowskim "basem w orkiestrze, wódczanym poborcą i szkół dozorcą". Nie pochodzi to wcale
z braku ludzi zdolnych, gdyż zdolności te ujawniają się często na posiedzeniach, tylko ze znanego u nas sybarytyzmu. Zawsze wygodniej jest
przyjść do gotowego na posiedzenie, popisać,
się tam z krytyką krasomówczą, aniżeli dźwigać
ciągle i równo powierzony sobie ciężar. W ostatnich zaś czasach taka dziwna apatya opanowała
ży

I

Dr. ANTONI

Wypadki

RZĄD, poseł,

Patron

Ks. JAN ALBRECHT
robotników chrześcia(lskich.

Kółek

usunięcia potrzeby sprowadzania kierowników
z zagranicy, gdyż ludzie dobrze i gruntownie
obeznani z przędzalnictwem mogliby. skutecznie
konkurować z importowanemi siłami.
Maszyny, posiadane przez szkołę, są przeważnie przeznaczone do nauki, mają więc mało
wrzecion, wskutek czego nie mogłyby zarobić
na swoje uruchomienie; z tej racyi wydatek 6 do
7 tysięcy rubli rocznie musiałby być ponies-iony
z ofiar, tembardziej, że maszyny m usiałyby być
często rozbierane dla uprzystępnienia uczniom
poznania zawiłych mechanizmów. Dzisiaj robotnik przeważnie spełnia swą rolę mechanicznie
i poznaje powierzoną sobie maszynę dopiero po
szeregu lat a i to tylko przygodnie, bo nikt w fabryce niema czasu na objaśnianie znaczenia i potrzeby wielu urządzeń. Przędzalnia w szkole
rzemiosł usunęłaby te braki.
Dziwić się należy, że anglik, mierzący swoją skalą Łódź i jej potrzeby, obdarzył nas tak
hojnym darem a u nas nie można znaleść ludzi,
którzyby dar ten dla swego pożytku zużyli.
W mieście z fabrykami o z górą milionie wrzecion, gdzie się tyle mówiło i mówi o potrzebie
podniesienia stanu umysłowego i moralnego robotnika, wspaniały dar anglika stoi martwy od
Jat kilku. A jest bezczynnym tylko przez naszą

ostatnie w kraju naszym zatamo-

wały zupełnie taki rozwój szkoły, jaki mieli na
myśli jej opiekunowie i kierownicy. Szkoła posiada cały komplet maszyn przędzalniczych, ofiarowanych bezpłatnie przez firmę Dobson i Barber z Anglii i cały komplet obrabiarek żelaza:

tokarnie, frezerki, heblarki i t. p., których uruchomienie nie jest w stanie z uwagi na brak
środków materyalnych, wynikających z obojętno
ści mieszkańców naszego miasta.
Każde inne miasto, nie mówiąc już o zagranicznYch, nie pozwoliłoby na nieczynność tak
wspaniałych urządzeń, mających na celu naukę i .
wytężyłoby wszy5tkie siły, aby przynieść poży
tek zarówno przemysłowi jak i ludności, pozbawionej możności kształcenia się. U nas w Łodzi
nagromadzone bogactwo, dzięki hojności cudzoziemca, stoi bezczynnie i nie może znaleźć śród
swoich, ludzi, którzyby zechcieli zużyć z pożyt
kiem dla ludności tak pożytecznych środków
Ś. p, Dr, KAROL JO~ZER
Były prezez Tow. Dobroczynności, tv.:rórca KochanówIdo

łodzian, że nawet na posiedzenia nie chcą przychodzić. Jeżeli stworzy się jakąś pożyteczną instytucyę, to w następstwie' unika się wprost zetknięcia z nią, daje się składki od niechcenia,
grożąc zawsze inkasentowi, że obecna jest już

kszta-łcenia.

Do wprowadzenia w ruch maszyn przędzal
niczych potrzeba 6 do 7 tysięcy rubli rocznie,
których szkoła nie posiada, pożytek zaś z uruchomienia przędzalni byłby znaczny, gdyż zarówno uczniowie jak i inteligentni robotnicy mogliby znaleźć bogate pole do przyswojenia sobie
nauki przędzalnictwa. Robotnik, któryby kurs

,
Prezes

Pastor RUDOLF GUNDLACH
Towarzystwa Dobroczynności

Chrześciańskiego

w Łodzi.
apatyę do spraw
czne na celu.

mających

istotne dobro

społe

Może być, że wskazanie na zaniedbany u nas
użytku środek kształcenia zawodo-

a gotowy do
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wego robotnika--wywołać zdoła jakiś ruch wśród
obywateli naszego miasta w celu ożywienia drzemiącego dotąd, a tak potrzebnego naszemu miastu, wykształcenia przędzalników. Sprawa to ważna, obchodząca zarówno fabrykantów jak i obywateli, miłujących swój kraj i jego potrzeby. Całe urządzenie przędzalni mieści się na ulicy Wodnej nr. 9, gdzie może być obejrzane i gdzie
wszelkich wyjaśnień udzielą.
Weźmy tę sprawę do serca, poprzyjmy ją
chętnie a wspaniałomyślny anglik obdarowujący
szkołę bogałym darem nie będzie swego kroku
uważał za nierozważny, bo przekona się, że i
my umiemy odczuwać braki i potrzeby naszego
kraju.
Szkoły zawodowe zagranicami naszego kraju cieszą się ogromnem poparciem, to też przemysł tam rozwija się z dniem każdym. Czas
pomyśleć o tern i u nas.
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dość, w wielu nawet zgromadzeniach wybrano
i kasyerów, aby mH,;:-;tró\V starszych pozbawić
możno8ci SZaCl)\\,ullia l'll1Hl nszilllli ogółu, a skar-

Zgromadzenia cechowo.
Najstarszemi instytucyami w Łodzi są. zgro- I
LEON GAjEWICZ
madzenia cechowe, które powstawały, począ.wszy
Dyrektor Tow. Kredytowego miejskiego.
ód 1824 roku, na zaRadzie ustawy o zgromadzeniach cechowy~h, wydanej przez namiestnika'
królewskiego 1816 roku, a obowiązującej do tej
buików zobowiązano, żeby pienią.dze cechowe zapory.
raz po otrzymaniu składali do instytucyj finansowycll. Pierwsza ta inowacya wydala bardzo
dobre rezultaty, gdyż dziś prawie wszystkie
zgromadzellia cechowe rozporzą.dzają. dość znacznemi kapitałami. Zgromadzenie majstrów szewckich, chronicznie chore na brak gotówki, posiada obecnie kapitał przeszło 1000 rb. Zjed-.
, noczeni tokarze około 100n rb.; tylko murarze, !
eie~le.i k?szykar~e, bez wzgl.ęd~ na zabiegi, od- II
czuwa_Vł~ clągty medostatek pIelllędzy.
Posiada,iąc pewne środki materyalne, powzięto projekty zakładania szkół dla terminatorów,
gd.vżzrozllmiano, że analfabeci nie mogą być 1
zdolnymi rzemieślnikami, a szkoły niedzielno- i
rzemieślnicze uwaźano za niedostateczne. Stola1'1:('>,
toka~ze, projektowali. szkoły .ry~unk6\r; j
krawcy, fryzyerzy szkoły fachowe, Inmkursy I
wi 8ezorowe.
"
Pierwszy krok naprzód zrobili członkowie
zgromadzenia rzeźników. Opodatkowali się oni
" po j kop. od zabitej sztuki trzody, a zebrany
, tą. <lrog~ fundusz przeznaczyli na otwarcie kursów wieczornych. Dnia l-go października r. h.
po odprawionych naboże.ństwach w kościele katoliekim i ewangelickim, na których byli prawie
wszyscy terminatorzy, wieczorem nastą.pilo otwarde kursów wieczorowych, których koszty utrzymania wynoszą, przeszło 15 III rb. rocznie, gdyż
teominator otzymuje bezpłatnie książki i mate,

Xl! 245

pal~c3, to jest lllesIenie pomocy wdowom i sierotom, oraz podupadlym na zdrowiu rzemieślni
kom. \V sprawie tej lwleży się duże uznanie
majstrom piekarskim, któr:ly na korzyść kasy
wdów i sierot opodatkowali się dobrowolnie 30
kopiejkowemi składkami miesięcznemi.
Krawcy i tokarze dowiedziawszy się o tej
inowacyi, założyli przy zgromadzeniach kasy
wdów i sierot, a w ostatnich czasach prawie
we wszystkich tych instytucyach' istnieją. jnż takie kasy.
. Co zaś do poziomu wykształcenia fachowego, prawie we wszystkich cechach powzięto
myśl, aby koniecznie je podnieść, zrobiono na·
wet w tym kierunku wiele, lecz niestety, wypadki, jekie rozegrały się w ostatnim trzechle·
cin, powstrzymały puls. dążeń do lepszego.
Młodzież rzemieślnicza niedoświadczona, porwana WIrem wypaków., szła ua oślep, nie bacząc na następstwa.
lVlajstrowie pod terorem
wypisywali na czeladników nawet takich term i natorów, którzy się jeszcze uczyć winni swego
fachu.
Odebrano z pod opieki majstrów terminatorów, puszczono ich samopas, sytuacya taka
wpłynęła nader niekorzystnie nawet na tych,
którzy mieli na względzie dobro młodzieży rzemieślniczej i jej wykształcenie fachowe.
q~W tych właśnie czasach organizowały się
związki zawodowp, legelne i nie legalne.
Wt,edy
sądzono, iż zwią.zki poderwą pod waliny zgromadzeń cechowych, lecz te opar~y się jednak temu
a najlepszym dowodem, że dziś w dalszym cią
gu dążą. do podniesienia rtfor'm i prowadzą swój
czynny żywot.

I

I

,I

I

ALOIZY DWORZACZEK
dyrektor "Lutni".

Po wypadkach dziejowych, które niszczyły
wszystko po. drodze, z~romadze~ia cec!lOwe p;o·
wadziły ŻyCIe suchotnIcze. DZlałalnosć cecltow,
spoczywają.ca przeważni~ w ~ękach niemców,
ograniczała si~ nap;zYJmo~amu składek. człon
kowskich zapIsywanIU termmatorów, wypIsywaniu czeladników, przyjmowaniu majstrów do
swego grona i libacyach, kosztem nowo przyjęte·'
go i kas cechowych. Resztki funduszów w wielu zgromadzeniach cechowych nikły jak kamfora
Wdowy, sieroty, podupadli na zdrowiu rzemieślnicy, prawie z~wsze (;dd~odzlli o~. kas cechowych z próżnemI rękoma I 'pustemI.. zo~ądk~
mi wtedy, gdy ich koledzy SyCI raczyh SIę PIwem za pienią.dze cechu.
.
Na nienormalność taką. zwrócIł uwagę "Rozwój" w zaraniu swego istnie~ia.
.
Ziarno padło na glebę leszcze nIe zupełnie jałową. Krętacze usunęli. się z posterun: '
ków miejsca ich zajęll ludZIe, którzy poszlI \
now~mi drogami, aby podnieść wykształc~nie fao.
chowe i umysłowe rzemieślnika, szczególme mlodzieży rzemieślniczej.
W tym celu powzięto wiele projektów, lecz !

wykonanie i~h napolykało rozmai~e, przeszkody,
a głównie flDanso~e. Ogól rzer~nesllllkó~1 zrozumiawszy położenIe, domagał SIę zorganIzowania komisyi rewizyjnych, któreby cz~wały nad
funduszamI cechu. WymagaIllOlll stało się za-

ryały piśmienne.

ALEKSANDER BABICKI
Prezes Towarzystwa "Lutnia".

Inowacya ta wywarła wpływ na innych
zgromadzenia ch cechowych, które, zachęcone dobrym przykładem, starają. się obecnie o otwarcie szkół ,dla terminatorów.
Po za szkołami była druga sprawa hardzo

ANTONI GRUDZIŃSKI
dyrektor kursów muzycznych.

\V niektórych zgromadzeniach czeladniczych, zniesiono urzędy 8tarszych i podstarszych, {zniesiono gospojy, roztrwoniono fundusze. Dziś {'żałują. oni tego kroku, gdyż stracili
wszystko, a zwią.zki nie dały im oczekiwanych
owoców.
Zwią,zki miały na uwadze tylko poprawę
bytu materyalnego rzemieślnika, zupełnie nie
troszczyły się o znajomość fachu, -a dow odem tego, że nawet niektóre zgromadzenia czeladników' utworzyły za porad~ zwią.zków monopol,
nie dopuszczają.c do pracy w Łodzi. rzemieślni
kóW z miast obcych, normując wysokość płacy
za pracę według swego poglądu, a nie uzdolnienia.
Majstrowie zaś, żyją.c cięgle pod terorem}
ulegali wszystkim zayhciankom ze strony pracowników, wreszcie zaskoczeni postanowieniamI
obowiązują.cemi, wydane mi 'przez czasowego genaraI-gubernatora, w listopadzie r.' b, zawiado·
mi li okólnikami .lub ogłoszeniami w gazetach,
iż w wielu wypadkach wymaganiom czeladników
zadość uczynić nie mogą.
Więk8zość pracowników, rozumiejąc położenie, bez szemrania zgodziła się na 'postanowienia majstrów.
Sprawa powyższa je-zcze nie przeżyła swego procesu wie ona, lecz jest nadzieja że zakończy się spokojnie, za wspólnem porozumieniem się majstrów z czeladnikami.·
'
Bez względu jednak na organizacye związ
ków, w ostatnich paru latach powstały w Ło
dzi cechy fryzyerów, komilliarzów brukarzów,
a ostatni tapicerów, który rozpoczął swój żywot
w listopadzie r. b.
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Obecnie Łódź liczy 26 zgromadzell cechowych. vVicle z nich obchodziło jubileusze 50, a
nawet 75-lecia istnienia. j:lk: piekarski, rzeźni
cki krawiecki. tokar::;ki POllczoszniczy, kowalski i iune.

STRZEŻYMIR PRUSZYŃSKI.
Młynarze
niezasobni w gotówkę, jednakże
przy dobrych chęciach potrafili zorganizować
w Łodzi dwa zjazdy niłynarzów z całego Królestwa Polskiego. Obradowali oni nietylko nad
sprawami ekonomicznemi, ale i technicznemi,
przyszli do wniosku, że należy podnieść poziom
fachowy, wobec wzrastających ulepszall i wymagań odbiorców.
Zgromadzenie majstrów piekarsk~ch z do:
browolnych ofiar członków, na swej pOĘlesyl
wybudowało własną salę posiedzeń i gospo·
dę wygodną dla czeladników,
lecz ta została
przez nich zwiniętą·
Zgromadzenie majstrów tkackich posiada n:t
rogu ulic Przejazd i Piotrkowskiej własną posesyę wartości okoto ~50 tys. rb.
Na uroczystość Bożego Ciał;;!, prawie wszystkie cechy występują ze swemi chorągwiami, a
w/ostatniem d wulecin podczas procesyi utrzymywaly one wzorowy porządek.
Takie instytucye· po przetrwaniu prawie
iYiekowej egzystencyi, zginąć nie mogą i jest
lladzieja że w llastępIlPm . dziesięcioleciu dadzą
(Hle nam szereg'i zdolnych rzemieślników, którzy
<dźwigną, rzemiosła krajowe.
Jan R;ljmlcowski.

~to wal' z,fszenie r~~o In t~6 w c!meśda ńs~ Icli,
Stowarzyszenia tr, zwane często "demokrapowstały najpierw w War:szawie w maju lub czerwcu Hh!5 r, zaproponowane przez samych robotników, a zainicyowane
,przez ks. prał. Godlewskiego.
Aczkol wiek ruch ten sp.olec·zny rozpoczął się
w łonie katolickiego Kościoła wcześniej przez
biskupa Emanuela Kettelera w' NiemczecłJ, kardynała Mauninga w Anglii, a. we Fralleyi'przez
hr. Mun Pascala i słynnego Hormela j w Szwaj'eyą chrześciańsk.*",

Kościół

w Pilicy

-caryi l)l"zez Descurtins'a,~qt:}~weg9.\orga!lizatora
rObotnik6w, któregopapiez:'D~rzez:,9;reve pochwali! za j~go działalność, ec ostat~K~zną sankcyę
temu ki~runk(jwi katohckt> '~spoleę_~nemu nadał
l.Jeon XIII w słynnej encyklicę ,sioiej "Ręrum
'nowarum" z r. 1891, którą słusznie-:nazwać IĄOż
·lla "Magna charta" ludu roboczego,
I rozwjn~l się ów kiernnek, coraz szersze
~ataczając kręgi w całej Europie, jak weWło
~zech, Szwaicaryi, Francyi, Niemczech, Belgii.
tecz we \Y łoszech i Austryi demokracya chrze-

.1 r

Duła

1 grudnia 1901 r.

ściallska, jako akcya społeczna kulturalna, jaką
chciał ją widzieć I~eon XIII, przeszła w stron

nietwo polityczne.
Leon XIII, chcąc koniecznie zażegnać pewne nieporozumienia, które wynikły pomiędzy
działaczami ka.tolickimi na polu spoteczllem, wyjaśnił, że "w okolIcznościach obecnych nie nale·
źy tego wyrazu Dem. Chi'z., używać inaczej, jak
tylko pozbawiwszy go wszelkiego znaczenia politycznego, i nie nadając żadnego innego jak
społecznej, dobroczynnej
akcyi chrześciailskiej
wśród ludu opartej na prawie natury i zasa"'
d.1ch Ewang. św. "
Tylko tak pojętą Demokr, Chrz. bierze Kościół na swoją odpowiedzialność. Jest to praca
społeczna w duchu miłości i sprawiedliwości
chrześciańskiej wśród ludu i dla ludu, t. j. warstw
llajszer'szych.
Celem tStowarzyszenia między jnnemi jest:
zakładanie instytueyj, niosących pomoc potrzebującym, instytucyi ubeL.pieczenia na wypa
dek choroby, kalectwa, starości, opiekę nad
dziećmi, stowarzyszenia zawodowe, kulturalne i
robotnicze, kasy i t. p., a nadewszystko staranie
o podniesienie ducha religijnego i wzrost dobrych obyczajów.
Papież Leon XIII wykluczył z pojęcia De·
mokraeyi Chrz. politykę, lecz nie dla tego, jakoby uell1okl'ade chrześciauskiemn nie wolno

Tramwaje elektryczne.

oylo, lub nie należało zajmować się polityką·
Owszem, obowiązkiem jest każdego katolika
według możności brać udział w życiu publicznem wszędzie, a więc i do polityki trzeba wnieść
'ducha Chrystusowego. Lecz papież chciał tylko
pozosta.wić każd~mu katolikowi i każdemu krajowi woiność pod tym 'Yzględem.
Więc i stowarzyszenia robotników chrześciańskich, będące cząstką demokracyi chrześciańskiej, ogłosiły się jako bezpartyjne, czysto
kulturalno ekonomiczne; ale po za Stowarzysze·
niem każdy członek może należeć, według upodobania' do wszelkich partyj politycznych, byleby one staty na gruncie narodowym i postępo
wały zgodnie z zasadami naszej wiary św.
Hasłem Stowarzyszenia jest:
. za prawdę.
\volność, i sprawiedliwość", a dewizą: "Bóg i
ojczyzna" .
W Łodzi zawiązało sią. stowarzyszenie we wrze,śni,u 1905 r. Idea zrzeszenia robotników powstała wcześniej, lecz praca ~w tym kierunku rozpoczęta z::>stala po pierwszych strejkach.
Wezwanie papieża Leona XIII do księży
francuskich "wyjdźcie z zakrystyj" dala bodźca
i miejscowym księżom zabrania się do pracy,
choć trudnej, a nawet niebezpiecznej na razie,
bo koła socyalistyczne teroryzowaly robotników
garnących się w szeregi Stowarzyszenia; nie
obyło się bez terroru względem księży, ana~
wet w obozie . narodowym z niedowierzaniem
spoglądano na ten ruch nowy. Trudności tedy
były ze wszech stron, lecz energia i silne prze
świadczenie o .dobrej sprawie dopięty swego.
Przy kościele Św. Krzyża ks., Rogoziński
zaczął gromadzić robotników na pogawędki już
w lipcu ,1905 ·r., lecz sylwetka zrzeszenia zarysowała się dopiero w koncu września tegoż roku,
i miało wówczas już być' do 2000 członków,
leczpoczą,tkowo bez żadnego wytkniętego stałe
go kierunku, coś w rodzaju bractwa kościelnego,
uwzględniającego kulturalne spoleczne cele.
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Przy kościele św. Józefa szerzył idee zrzeszenia od pierwszych strejków k:3. J. Albrecht,
już to porllszająe z ambony kwestye społeczne i
nawołując do upamiętania się rzesze rolJotuicze,
a następnie wśród ludzi, którzy stali bliżej kościoła jako czlon~owie towarzystwa procesyonalnego i bractwa Zywego Różańca, lecz dopiero
we wrześniu 1905 r. ksiądz Albrecht po widzeniu się z ks. prał. Godlewsldm w 'VVarszawie
i po porozumieniu się co do jednolitego kierunku, rozpoczął faktyczne zrzeszenie, początkowo
jako Stow. Rob. Chrześciailskich pod nazwą Św.
Józefa, mające religijno -moralne cele z u względnieniem kulturalno ekonomicznych potrzeb robotników.
Członków wówczas było około setki; dopiero
po Manifeście Najw, z 30 października prze.
kształcono na Stow. ROb. Chrześciailskich, mające za zadania ściśle interesa robotnicze kulturalno ekonomiczne, uważane czasowo jako formę
przejściową do zwiążków ściśle zawodowych,
opartych na etyce chrześciańskiej. ,Członków
w grudniu liczono przy kościele Sw. Józefa
około 60; wybrany też został zarząd tymczasowy. Ustawę przyjęto wspólnie z Warszawą,
a cel określony zostal w § I: Stowarzyszenie
Robotników Chrześciańskich ma na celu podlIiesienie stanu robotniczego pod względem religijno-moralnym, umysłowym, społecznym, materyalnym i narodowym.
W styczuiu 1906 roku zaproszono księdza Godlewskiego
z \Varszawy, aby za jego radami i wskazówkami' połączyć oba
te kola w jedno stowarzyszenie
co na razie nie udało się, a i kil ~
kak~.otn~ późniejsze próby pOłą
czema me dały rezultatu i tak
koło. przy kościele Św. Krzyża
~r~YJęł~ ~azwę Demokracyi Chrze·
sCIanskIeJ ,z . odmienną uśtawą,
według ktorej tylko katolik-może być przyjętym w poczet człon
ków, i poszło samodzielnie a
przed wyjazdem ks Rogozińskie
~o z Łodzi w drugiej połowie
1906 r. liczyło około 600Uczłon
ków.
Ustawa Sto;arzyszenia
Dem. Chrz., zaregestrowana W
s~yczI}iu ] 907 r., Koło przy koś
tlele Sw. Józefa pod nazwą, Stow
Rob. Ch, choć prowadzone w duchu chrześcia:ń~
skim, katolickim, nie ogTaniczyła· się przyjmowaniem katolików, lecz przyjmuje robotników innych
chrześciańskich wyznań, byleby w duchu tegoż
stowarzyszenia postępowali z zastrzeżeniem, że
w stowarzyszeniu wszelka agitacja tak polityczna jak ti religijna jest wykluczona. Koło jako
Stow. Rob. Chrześciańskich, zalegalizowało'usta
wę na Łódź i łódzki powiat dnia 20 lipca 1906 r.
i rozpoczęło działalność ożywioną.
.
~organizowano około 5,00)' członków. Zaję
to SIę zawod.ową stroną, s~warzają,c zawodową
sekcyę robotmków wszystkIch cegielni z okolic
Łodzi. N a wiosnę r. b. przed rozpoczęciem robót patron ks. A] brecht zaprosił na zebranie wła.
ścicieli cegielni i delegatów ro'bot.ników, gdzie

Robotnicy fabryki papieru Moesa składają życzenia
pracodawcy w dzień jubileuszu.
ulożono taryfę płac za różne roboty na 1907 r.
ro botnicy zobowiązali się sumiennie i bez przer_
wy pracować, czego też dotrzymali. Podpisano

zobopólny kontrakt na mocy którego robotnicy
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zyskali okolo nO proc. podwyżki. ~rakiż kontrak t 7 awarto między majstrami studniarskiemi
i ich robotnikami na 190'7 r. z uwzględnieniem
25 proc. podwyżki i zakończono strejk wywoła
ny prz1z partye skrajne. 'V kilku fabrykach,
gdzie przeważna część członków Stow. pracowała, bez iadnych strejków po wzajemnym porozumieIliu ~i~ z pracodawcami uzyskano podwyżki
plac dla robotników i zalagodzono polubownie
wiele pomniejszych spraw.
Wogóle Stowarzyszenie wzięło sobie za zadanie w racyonalny sposób, opierając się na
ścisłt-'j sprawiedliwości połączonej z miłością. być
rzecznikiem warstw pracujących.
Ady podnieść robotnika umysłowo, urządza
no zebrania w wynajętym lokalu, gdzie poruszano kwestye społecżne, następnie uprosił ks Albrecht kilku prelegentow wśród lekarzy, adwokatów, inżynieró \V, uauczycieJi i księży, którzy
przez szereg miesięcy do stycznia 19 7 r. pro·
wadzili codziennie odczyty i pogadanki z różnych
dziedzin wiedzy.
Robotnicy z ciekawością przychodzili na te
pogadanki a pożytek był widoczny; lecz wskutek niespokojnych czasów i l.valk bratobójczych,
a wobec tego niebezpieczeńrtwa chodzenia "'ie-

Fabryki

łódzkie:

własllo~ć jedną

z większych pose3yi w Łodzi, na.
pomieszczenie biura cen tralnego zarzą,dn. ka::;.
tamże urządzi dom ludowy z salami na odczyty
i godziwe rozrywki.
Robotnicy wogóle nabieraj ą coraz \vit:;cei
zaufania do tej organizacyi, nie mówi się tu n
wyjątkach i ludziach, którym ~tow, Rob Chl'z.
są solą w oku, .czego dowodem, że prawie be:~
agrtacyi, do obecnej chwili z dnia na d:diJll
członków przybywa i obecnie liczy już okol.) 1U
tys. członkó\v: Z zaufani.em zwracają się ti!::i.
pracodawcy. którzy mieli jakiekolwiek stosunki
z tem Stow. i przez to nie jedną kwestYl: 3porną udaje się zarządowi w polubowny a ra~'yo
nalny sposób załatwić.
Ufać należy, że Stow. 110b. Chrz., POChlOsząc w robotnikach godność osobista i mora1wh
d1)ając w miarę możności o poprawę bytu ezłoll
Fabryki Łódzkie: Przędzalnia na Księżym Młynie
ków i sŁuszne ich żądania, pomimo prze3zkó(1
różnorodnych· rozwinie sięnale;'ycie ku pożytko
,V lipcu r. b. zllaczna część członków Stow
wi nietylko samych robotników lecz i całego
8poleezellstwa.
'
Demokracyi Chrześciańskiej, widząc separatystyczny kierunek zarządu i nie mają,c patrona 0(1
o.becnie już liczą Stowarzyszeoia robe !".nicze
wyjazdu ks. Rogozińskiego, na ogóJnem zebrachrześciallakie w calem Królestwie przeszło :')0
IIiu zaprosiło na patrona ks Kaima i przy ko- j tysięcy członków, a Ji(~zha jeh z każdym dniem
ściela św. Krzyża urządzili Koło Stow. Roll.
się zwiększa.
A':f(l
Chrz. członków liczy okolo 2 ty~.
i
Reszta pod nazwą, Demokracyi Chrze- I
I
ściańskiej" trzyma się na uboczu.

I

,Niciarnia" w Widzewie

czorami, zebrania owe z pogadankami zostaly
zawieszOlie do spokojniejszych czasów, a poprzestano na pogadankach z delegatami i zebraniach
niedzielnych. Obecnie zarząd Stowarzyszenia czyni starania u władz o ponowne rozpoczęcie tej
pracy knlturalnej.
\V czerwcu 1907 r. zaregestrowano powtór·
nie rozszerzoną ustawę za nr. J 11 wedlug' poprawek, jalde uchwalono w \Varszawie dn. 9· go
stycznia r o. na zjeździe delegatów Stow. Rob.
Chrz. z całego Królestwa, ZWł3)szcza § co do za.~
kresu działalności i władzy księży patronów,
którzy odtąd w rzeczach wiary i Il,loralnośei

I
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'tV pierwszych dniach lipca wszystkie trzy koła połączyły się razem
i wybrały centralny zarząd Stow. na
okręg łódzki.
Patronem gł6wnym obrano ks Albrechta, zastępcą k~. pr.
\Vyrzykowskiego, prezes - A. Harasz,
zastępca - St. Budzyński, sekretarzF, ~rurski, zastępca-L. Kiełbasiński,
skarbnik - ,J. Zawisza, zastępca - L.
Ozimiński,
bibliotekarz - ,Jan Gajewsld.
Członkowie; St. Andrzejewski, J.
Frankowski, M. Lewicki, A. CZarnecki, ,T. Bartczak.
Otworzono biuro zarządu przy ul.
Konstantynowskiej nI'. 23.
Tamże
urządzono bibliotekę liczącą przeszło 1000' to
mów, z prawem wydawania ksią,zekprzy koś
ciele św. Józefa, św. Krzyża i w sali przy koś·
ciele św. Anny na Zarzewiu.
Rozpoczęto od dnia l-go sierpnia ze wspóluej kasy wydawać zapomogi chorym członkom
po 5u kop. dziennie przez 6 tygodni w roku i
~5 rb. na wypadek śmierci. Odtąd działalność Sto
warzyszenia ożywia się pomimo przeciwności Z3
wszeeh stron. Organem Stow. jest Pracownik
Polski", jaki otrzymują członkowie l egz. na 2
osoby bez zadnej dopłaty.
Sto\\'arzyszenie zam,ierza wkrótce nabyć na
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Fabryka papieru Moesa w Sławniowie.
. (Do artykułu "Druk i papier'l

Pogotowie ratunkowe.
DzieYl 16 maja 1899 roku nader- dodatnio,
zaznaczyI się \v dziejadl ł.,odzi, Dnia teg'o :,<iwiązało się To\val'zyst\VO, które, kieruj<le si,;
zasad ą, miTośei bliźniego, wytl,nęl0 sol); n \".t' I:
nieść doraźną
pomoc lekarsl,ą \" lH;'i-d'y(~I:
\vypadkach - nieść ją bezplatnic w SjlOSÓ II.
wskazany przez knltul't2 Zaellodu. \\' IrIn
względzie nowopowstale Tow~ll·zyst\VO i)ol'aź-
Hej Pomocy Leldl.l';';':ldej, na \VZÓl' instyi 'te,\'

,.
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Ś p. Ks. KATOLIKOS MIKIRTICZ.
mają,

glos decydujący, a w kwestyaeh ekonomicznych i zawodowych decydują, sami robotnicy a
ks. patron ma głos doradczy.
\V listopadzie 19(16 roku ks. \V. "\Vyrzykowski po powrocie do Łodzi zorganizował Kolo
Stowarzyszeuia Robotników Chrześciailskich przy
kościele św. Allny i na 'ofiarowanym przez p.
l\fajznera placu wybudował salę na zebrania, gdzie
nrzą,dza,ią, się odczycy i przedstawienia amatorlde. Członków liczy blizko 2,00 1 .

I

KOSCIÓL KATOLIKOS.\. OR~lIAŃSKJEGOW ECZML\DZYNIE

D~IESIl~CIOLECIE DZIENNIKA ~~ROZVV"-O.J({. ~- Dnia
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•

1 grudnia 1907 r •

.=======::::::::=:::::::;:::============:=:::::::=:::================

ratunk.owej\!'Vie~e{~~l(iej, za. p:rzy~radern Warsza\V'j'-, urządziło' swoje Pogoto\vie, które odda.lo do. użyn~u ogcH'u dnia l-~o grudnia.

uziałania. '\i\r nOl"lnalnych\v~u'unk'j,ch1 do przesię niejako ze stopy pokojowej na

niesienia
stopę

Skromnmui rozporządzając
podotaIo ono niez'\'vyktemu, a trudnemu zadaniu, Ileż otuchy, ,,,lewar 'v serca
:ntinvo;/()n~'ch i zrozps,czo:'JJ·c.h
lH;~~d od~dos tl'ąhki'?
lic~ kn'vi

cziesiąt,

~piesząe Z pOlUOCą.. Zdarzało. się,
ciągu o.statl1icłr hit paru, slyro.zdzierające. ,ser,ce\v()laI~ie na uliey:

z·wtaszcza. \V

siec

"ludżie, ratq.jdre!"'. j jed~oc'ześąle pr~t\vie usły...
s·zanosygnp.l trą.l?ki 'Pogoto\vi'a, zwiastujący'
zbliienie.się kaJ~eJk.i i wraz; z nią tak pożą-,.
~1,lnej pom·ocy. ,PCun.oc ,ta, poleg~rąc przede~
w.szystkiem ,na szy?ko~ei 'w dzia.łaniu, Za\vie-'

rasię: 'Y:P9d~\V~Ilt~\ goto~7<?tJ le~só~,

'N

\vy-

konywani:ll 'nlezb~dnych rę,I;('oczynow~, ,\V na-,kladaniu t~ópatrlirik6w i, w .umieszcza.niu posz',vanl{owanych lla.,zdro\viu .:....-.\V razię potl·zebv ~ \vs~pitalu, 'specyalnymprzytulku7
lu» ,\r prztnvoien.iu ich do miesZkania i ukladaniu \ve wlasllem łóżku.
cąii.'.Po.moc 1.;naczy~ lahvo sobie wyobrazić;', spy,tajcie się ~reszt~ o~o ~YSh" którzy
jet' dobrodfliejstwa. n~l,sohie d?s,vladczaU. Nie
rna.bi, ich:,Ticzba: dotil1i~t 20 ,listopada Pogotow,i6' byloczynne26,4QQ;razy, .oeierając'lzy
tyslącomll:ieszęzęśUw,y~h.'

Ty~uv~e ~awdzię

eiają

tej .instytucył zachQwanie zYCla,
częściej ,,-: ży<,..ia: i: zdro:\vi,a.

naj-

, Na te tysiące składali się: rpężczyźni, ko-'
oiety., dzief;i i ,is,totylu(lzkie, któr.e w nie'z\vy-

klerp nliejseąuj~·x.(~Ć .lulały luQ.uJrzaly po. raz
pierwsl,y ,~v-ii3iHQ, ,dr.leitne; b.ogaci,. zamożni,
prze waz nie ,za8bię.dni; ludzie \I\;szel.1,{ich za\vOdó\v. zwlaszcza' robotnicy i' rzemieślnicy
!at 3~..-·łO, w sile ,,,,ięe \viekn, \1\' epoce życ113 najprodukcyjhi~jszej.
,
O \vzIDąg-ani,u·s.ię., d;datalnośei instytucyi,
któi'a ma: :dq~liosl:e'jI;I1aCzenie. pr~ktyczne dla
!

ogÓłu; dapeJ~~~ie,. pastępujące>zestawienie,
w~tórcln',tlWr.g!)t;}dnlono: 1:y11\:o, cale lata ka-

len(jarzo,""~., ,:(),d'ioku U}(}O ., Pog~otowie
2.659, ,2,838,a,H~5,

cZYllue eorO,c~nie:.

bylo
3,401,

3,ó47" ~:;.875 i~,t)~5razy.
I~r'zę\va{~ały, jak tego moina. było siQ spodzię\vu(', wypąd~i ,Ul'a.Zi::f\1;·" czyli uszkodzell
zew»ętr,:::niVf.:.h" Jq:6rE.\ stano,~vj:~e JV"l~I;.>.k\l lfH)O

~:~'"~~~,,~~~~~j.pJ~:::::;n,i~~~,~~ę,~~t~y:p;t~:'(:'~v~'pad~

ko\v t'" ~,tą;~y, ::~ł·, :G,Jl;fą;~ ,,-'Ctęst#~~ł, ';;Ii W '1',,') 9{)t;

stano\via~'71. '~r,~~;\: ..;o,g(4,ii!~J',lcl:},:f~~i.~~r;;<Ó~Wi·Qt~

\vojenrią ..

środl{arni r

1899 roku.
Od tej datypoeząvłsźy,. kare~kj Pogoto,via codzi.cllnic ukazują się na m.ic·Acie kdl:;.a
razy, najczęściej kill\~anaście, nie·l\iedy kilka-

l

przylG'Y

zkąd

ludzl<iej zao-

slczędziJo Po.goto\vief :Moglibyśmy ,vy1iczyć
tu dużo ch \vii pel:nych grozy, ale ogr'anlczamy się na przypomnieniu: gorących dni czerwco\vych roku 1905, miano\vicie 21 - dnia
pochodu proletaryatu i 2f3 - dnia zgrozy i
tr\vogi dla całego miasta, podczas których
\vypadlo Pogotowiu z wysllkiem praco\vać,
udzielając pomocy na kilkudziesięciu ulicach
165 OfiarOITl postrzaUrw; 15 sierpnia, 1906 rol{u -- dnia napadu na policyę; k\vietnia ro.ku bieżącego _. miesiąca \vzmozonych ,vaik
bratobójczych i 17 maja roku bieżącego ---,
dnia rozbicia poczty i sITultnych w następ
st\vie tego scen,które si~ rozgry\vał'y śród
~~arsztató"v fabryąznych.
,
WogóJe udzielilo. PogQtowie pomocy 1556
ofiarom \valk, ,vszczętych na tle ruchu .. \volno.ścio\vego": 455 \V roku 1905, \'" tej liczbie
;394 postrzelo.nym; 495 \vroku 1906, postrzelonym 394; w rol-~u zaś bieżącym do. dnia 20
listopada już (lOB· ofiarom, a 488 postrzelonym. Jak \vidzi.my, liczby te rosną. .MałO te- ,
go. Poró\vnanie danych statystycznych, uzyskanych \v tym zakresie dzi91alności przez
stacye ratunko\ve \v Łodzi, Warszawie i Odesic, \vykazują, że Iniasto nasze jest bodaj
najpierwszem w calem państwie o.gniskiem
\vrzeniaż rozpasaniem się namiętno.ści i ocknięcielu najgo.rsżych instynktow-.
ZnaezeniePogoto\via dla ogó.Iu jest nietylko realne, czyli .prak.tyczne, ale także moralne, czyli etyczne. Publicznie, otwarcie ,vciełając w czyn ideę mHości bliźi1iego, daje ży
viy' przykład, który budzić powinien toż uczu. cie \v innych i zagrze,vać do czynó\v, skierowanych ku ulżeniu jakiejkolwiek niedoli
bliźnich. Cz10wiek czlo.\vieko\vi nie ,vrogiem,
nie \vilkiem, lecz bratern być pO'Ninien. Przyklad zaś, jaki daje Pogotowie, nigdy nie jest
zbytecznym u nas, niezbędnym zaś o.becnie,
w dąbie r()zbujania, i spotęgo\vania niena,vi·ści·jed.nychwa.l"stwspołeczIlysh .do drugich ..
Prec'zzniena\viścią!

cz~·

........

'miłość

. Nienawiść burzy. nisz""
buduje,.' tworzy;

nje ,zaeho\vuję,.si~<$tósunek : ,,,typadl~6,,y na*
głego' z:;lsla.b:lift;cia,ki6ry,z 38 :~l;OC. '~,r~ 19?O,
VV:.. obec \v lelce użytecznej dzialalności Pozmniejszył SIę do 20. pI'OC~ ,:~r. ,~~,~6., N!eznaczne tvlk6 :\vahanis, ol\:aza!a lreJ"wC!v~ya . goto\tvia, ogcH po\yjnien ,vyd.obyć z siebie
innydh \V~'i~~d;kó\,~,)'ltÓr:{ch ,t:z(Jst~ść",'\'Sk3:zu~ uznanie dla. tej instytucyi, wyrażone \\' spo~
ją na~-tęp~jąc.e ,eyfl'Y proeeuto we .. l.atru~'la. ł SÓb, l(ł,óryby jej byt zabezpieezyl. Cyiry bouduszenia ,przeszl:o 'o pr.,., porody 1 porOUlen Ul '\vimu \\-Ykazary, że ogÓ-I ten slabo, eoraz
slabiej, popierał dotychczas Pogoto\vie,któokoło t !pr:.~ nie(~'O 'nlni,ej"vypadkÓw oblędu i
rago
potrzeby, dzięki zmianie \varunków SPo.naglej śmieI'C!, aSylil~laeya --- dla . :wzgl(~(ló\v'
l'ecznych,
zna.czniejwzrastaly, od lat kilku,
osobistych.. ~,' 11 ~proe.
wskutek czego w·yda.tkiprze\vyższaly \vplySzczupłość rnieJsc:;l, nie, pozwala" nau} tu
wy. vV:yczerpalo to fundusze, instytucye i
wchodzić\v", szcz:e~ió~y,. ·uadr:nienimy jednakp()go~owie. uJrzawszy swój byt zagro.ŻonY1
że, że' otlai'l"ozpra\v )JPżo\vych z~,uoto'wano
ogólem 128i;~ ,ofi~a.rz~:;,. ,uslIo\vaIl sarriobój- jak ó:w nieszczęśliwiec zawołało ze szpalt
czyeh 374~,Ostatlłia,tą ',liczba nader., SkrOn)llą pisn1: ",ludzie ratujoiel· 'I ludzie jakoś nie
jest "'" p oró\vnan i u z liczbą samobójstw bardzo śpieszą z pomocą. Dzhvua Cobojęt
w V/arsza
a :l'wtaszcza" \" o \viele rnniej- IlO{~Ć!
Czy Łódź bez '\vyrzutó\v. sumienia doszej od .ni~JOdesic.J.~p.nakże i, u,nas liczba
puści ,do upadku instytucyj,> . której istnienia
sa.mobójstw'\vżrosla ,w roku bjeż~Cyln; za....
i działania \vyI11aga dobro. og6Iu, i która
noto."va~o Już: '71. gd~t, w poprzep.nich latach
istnieć
koniecznie musH Zastanó\vcie sin lu(!orocznie. ~32 'do' :5~. Lłc,zba,oftar rozpr3.Y\'
dzie, nad tą pilną, i naglącą spi·a\vą.· Popienożą~wych ';)vżmagala"'się z każdynl ,l'okił~rI1:
70 \V roku 1900;'295: W: 1·okul,tl05; za to 149 rać zaś Pogot,Owie do~~.dza . nietylko. \vzgląd
na niedolę bliźn-ich, ale ,nawet egoizlu, albotylko~,; w 1",,11906; "a\"" bieżącym dopiero 111.
Zmniejszenie si'ę'li'ezby ofi'!J;r, ,:0. ja.kicho.stat- wiem dając na tę instytucyę" ka;łdy taj{ze zanio , mowat,:przypis~. nalezy ,zamianie noża. pe\vnia SObi.eszvbkapomoe \v ra-zie własne
na ra)\Tolwer. ~~.tóp'" s,taJsię tak przystępnym go nieszczęś-ci'a.·' Kt~ż z ,nas dńi~ dzisiejsze'
i po~nval~:':.;(jper.owa.ć, bezpieczniej ........ z' odle- go ,wie, co. go jutro czekal!
głości i"z ikljieia,
.iwróc~~y~jesicze uwa~ę·: na to, że licz.. ,
bawypadkow, ,st:ałesię :Jilnozącz, ro. lnl., na "Ligaprzeciwgrnźlicza
rok, ~mń-ieJsz~Tl,ą. isię "'·'~r. 1906. 'Otóż ilość -ich

\vie,

1

,

"w"Lodz.i.

I to się pow·tarza z dnia na dziell, z roku na rok. z dziesięciolecia na· dziesię«iole
cie, a społeczeIlst\Vo. polskie patrzy oboJętnie
na te harce śmierd, to samo spoleczellstwo,
które przerażone jest najdalszem \vidmem
cholery, chociaż ta w czasach najsroższych
epidemii, tnvających zresztą krótko, takich
ofiar nie zabierała!
Dwadzieścia pięć tysięcy zgonó,vrocz.
nie: a ileż tu milionó\v dni bólów, trosk i n~
dzy, poprzedzających zgon ...
Walka z gruzlicą jest zadaniem spo!ecznem, niezwykle. \v skutki owocnem,
..
.
\V \Yiększych (ma:iących ponad 15,000
mieszka{lCów) miastach Niemiec, śmiel·telność
od gruźlicy plu'c (na każde 100,0)0 zyjąc.ycb)
wynosiła rocznie:
\V latach
i 877 - 81
357,3
346,2
1882
86
"
304,0
.1887 - 91
"
255,51892 -- 96
"
1897-1901
218,7
'"'
\V roku
1902
199,2

1903

"

193;8

]904

191,2
"
Trudno o ,Y~'mo,vniejsząi1ustracyę' skut·
ków, do j~ddch dOTn'owadzHaplanowa' walka
r; tyln biczem ludzkości, jakim jest gruźlic'a.
e

*
Inie:yator - i poniekąd' t\vórca. - szpitala dla obtąkanych \V Kochano\vce·':j szpi~
tala Anny-Maryi dla dzieci, 'ś. p. dr;l{arol
Jonszert nic zdążył urzeczywistnić jed~ego
jeszcze dzioł'a, jakie sobie przedsięwiią.l: 11t\vorzenla lecj~nicy dla chorych nagruź.Iie::
płuc.

Lekai'ze tódzcv uważając tęmyś) :z~ testament duchowY' s,vego wielo.tę't.n'fcgo seniora, postano'w'iIi' urzeczy\vistnfć .ianliar

zmar.rego~
Bliższe jednak
zalo, że "lecznica

zbadanie pr"ojektu. \vylia,';;
dla gru.aiczych iln. d-ra
Jonszera" ',vtedy dopiero istnieć i działać
może, kiedy stanie się czę~c~ą większej caIo~ci.. ezę?oią \vielkiej organlzacyl, . P~swif~:':
conej \va.rc~ \vszechstronnejt.gr:trźHcą, jako
kl~s]H~ spb?eczną. ,.
'. .....'
T:itk; więc zaluiary Ś. p., Jonsz(-H'a' , staJ.y
się 'bod~cenl projektu . ut\vorzenia '.\y Łodzi
organiz~cyi~ naktorą od lat wielu . powinni ..
śmy się byli zdobyć, my przed· innymi, bo
nigdzie \v Polsce. tak ~~lepod tym· vi~ględem
nie jest, jak \\' J::'odzi.
'
\V najbliższym ezasie powstanie· \v Lo..;.
dzi LigapJ'zeehvgeuźlieza ", 'zakreślająca S'O:"
bie jako. zadanie zarówilo z\valczanh~ f'; in:,' s ta:;"
wania' sklonności do gruźlicy, jal{ i l ,,-:,~i\,:
dzialal1ia szerzeniu'się tej?arazy, jak--wł'esz.
cie - l leczeniu istnieJącej choroby.
Witając z radością te .plany, ,vierzynl),
że spolecznoś{ J'ódzka . zrozunlie doniośrośj~
przedsiębranej 'walki 1 od pierws;':oj chWili
weźmie udziaf \v urzeczyv,~i:stnienju
przechvgruźliczej ".

za.dau

"Ligi

*'
Czlonkarni-znIożyeielaIlli "Ligi prie(~hy
g-rużliczej" w Ł~d~i nie będą jednostki.
~~alkę z gruzhc~ naz,va,l B ar an O\V s'ki

"zadaniem !sPo.teczno:"narodowem", bojest to
choroba 'w tych rozmiarach, w jakich U na..,:;
dotąd bezkarnie panuje ~--- klęską społecZną
i na~odo\vą.
Do walkI z nią staną ",y Łodzi \"pier\\i ..
szym szeregu \vszystkie instytlł-cye spoleez:.:.
ne, zIóezone \vspóln~ ide~ dobra pubiicz;;.

nego .

A inicyatywę i ofiarność tych instytu'cyi

cały ogó.ł, "ve ,vIasnym, mądrze ,. zrozumianylU interesie i \v imię do.bl"Ze odczu;';'
Ustąpiła. jakQśCi~vÓ~ec zdarzeń doby spół
; tych obo\vi~zków obywatelskich.
Zdrowie narodu - to bogaetwoo, nafQdu.
CZesnej, po~ któr-ych'wplywem.ograniczal się
I
. ...-.-.............
I
F r,a n k 1i n.'
~"Uch, ogólny,kurezyló' si~ życie PQwszechnie
D,vadzIeścia.pięć tysięcy zgonó\vrocznie., ~
l zanikalv :\varunk:i, ' .. które,' się· pvzyczyniaj&
do wyhvorzerHaz-\.vYlily.ch ~·ypa.~lk:Ów. "Można ' czyli przeSZłO siedmset zgonów codziennie _.
otożnhvo, jakie zbiera \v Królestwie Pol';'
z~~, by<SpI"a~'Vie pe\vuyrt;l, że·, ~lość tychostatnlc,h7"vięl\s~ysł~ ,:wr-az Z PO'''I'otąrl1 'siosun..
skiem jedna z postaci gruźlicy: gruźlica
pl'uc!
kó\v do noimly. '
SlH'2lwa robotnicza już z. samego ·charalden
Zdarzenia, ktÓI"'yc:h świadkallli, 'jesŁeś-ulY,
A gdzież Jeszcze ofiary gruźlicy gruczo- Łodzi 'w ysnw a si~ na. plan pierwsz-y. . lfimo$o,
Od łat kilku,;, znlusity Pogoto.wie, . instytucyę ló\v, gruźlicy k05Ci i sta\vów, gruźlicy nerek, w piśmie naszem nie mog'a· być traktowana od,.
PQ\\'o!auii' d:~ż)'cia w z\vyklymczasie i do kiszek, m6zgu i innych n:arządó\vl
powiednio, a to z po wod. u uawwJczaj ~
l"

poprze

~.-

DZIESIĘCIOLECIE

DZIENNIKA. "RQZWOJ". -

Dnia 1 grudnia 190'7 r.

nej\\i, tym kierunku cenzury, która niepozwalala. dewszjstkiem na celu mają piJlwjowe z.łlJ:atwienie Zgierzu, PahjanicacIJ, Zawierciu Aleksalld:'owie,
wcale pi:smom zajmoWi:H; się tą Investyą·M,imo to~ , sprawy.
Konstantynowle, Belellatowje, M08zcz0niey, Zyrar() He się dało,' staraliśmy się zabierR0. glos \'" tak
Widzimy więc, że w ()Sl;atn~IU 10-1ecJll spra- dowie ł '\V'ar.szawie, Sosnowcu i Ozol'kowie.
(~zlonkó\V Iiez y Stowarzyszenie "Jeduo;0' . d~iJ
ważnej ~pra win i bezpośrednio lachęc.tlismy 1'0- - 'NO robotnicza 1VJply.nęla. na równiejsze wod y.
bor.ników dQ organizowania ttHYarzy5tw.
\ Nie została jednak zupeJuie uregulowa.na, bo . a3,824 w całym Królestwie zezego ua Lljdi
Podjęliśmy nawet myśl stwor~enia klubn 1'0jeszcze: wiele kwestyi czeka. na reformę prawo- I przypada, 20,000, na filie 13,824., Związek wybotniczegO, przedstawień popular.llych dla roho... da.wezą, a więcej jeszc~a na zwa.lczen~e przesta.~ j daje pismo tygodniowe 4awodow€} p. t.;,)cdność",
l które się rozchodz.i w 6,000 egzempt 'reda.ktorem
tilików, sklepów spożywczych. zakładów kra- rzalych prze9ądó w fabrycznych.
wieckich: l(llpieli i t. p. W szystl{ie te usiłowania.
Mimo to, przy rozsądnem, a nie na.miętnem I jest p. J au Sutorowski.
jednak rozbijaty się O to, że natrafiły na opo· postępowaniu, idą.c nieustannie naprzód, dojllz\e I .
Płatnych urzQdników posiada Stowarzyszenie
zyeyę nie pochodząc~ z obozów robotniczych.
robotnik do celu, a stan robotniczy zajmie w no~ j 6-ciu Kierownikiem jest p. Jan Brzeskot, skarOwszem, robotnicy czuli zawsze potrzebę wo·organizującem się życiu spolecznem poważne bnikiem p. Franciszek Jerzykowski, sekretarzem
.
zrzeszenia się, dając wyboruJ przy kład przy stwo- miejsce. Już dziś częśó robotników, dążąca do p. Teodor Chojnacki.
Stowarzyszenie mieści się prży uL Piotrkorzeuiu Tow. spożywczego "Ziarno", które nastę- nauki, z pożytkiem pracuje w wieln instytucyach
pnie swoią. gospodarką na szeroką skalę pogrze. z. niemalą korzyścią.
.
wskiej nf. 175 w wynajętym domu "Paradyż",
bał ]{s. Zacbaryasiewicz.
!
Ale nietylko o instytuc ye spoleczne, lecz i sldadającym się z 6 pokOjÓW i sali.
Z rozmaitych projektów na~zych dal się tyl~ . o wlasny interes również nasz robotnik okaże
. Zalatwi~o :.ro:~arzyst~o w:. ciągu swego istnie ..
ko przeprowadzić jeden i to na czas l{rótki. ś. p. się dbałym i powróci przemysłowi lódzkiemu nie- ma o.. łbr.zYID1ą Ilosc sporow między pracodawcami
Micha.l 'Volowski rozpoczął na Księżym Młynie tylko dawne świetne czasy, ale go j&szcze na a robotulkaml i przyczyniło się do za\Vlązauia
. wielu innych Stowarzyszeń.
co niedzi.ela dawanie popularnych widowisk na , większe i trwalsze wyżyny wzniesie.
które hilet kosztował 10 kop., ale ze śmie~eia i
jego upadla tak pożyteczna rozrywka.
..
W żyoiu rodzinnem i ekonomiczuem robotni- I
\v
Lódź
i
ka. trudno bylo coś przedsięwziąć. Zezwoleń na
'stowarzyszenia udzielano tak niechętnie. że za'ledwie na jakieś kosztowne klubv i to 'baz znaCyfra jes.t ~jdobitniejszym argumentem. To też
Z akt hyi.ej podprefektury Zgierskiej, przeezenia społecznego bylo można. po długich zabie- pozwólcie, że chociaż trochę ciężki będzie ten ba... chowywanych\Y are;hiwumwarsz:t\vskiem, zaczerpgachotrzymać koncesyę.
nęliśmy szereg ciekawych wiadomośd o zwołaniu
Iast cyfrowy, aledużomówiącyl1l.
To też roootnlk szedt sam oli as, idąc w zap·aOd czasu, kiedy "Rozwój" rozpoczął swoją Gwardyi Na.rodowej w ł.. odzi, które poniżej posy z ni~stannym wielI rem w oczy... Nikt na nie- d.zia,lalnoś(S, stosunek ł lldności był następ ująey:
dajem y.
go nie zwracal uwągi, chyba ta część drobniejw roku 1897
w f. 190.6
Do J\,Iagistratu Miasta,.;Lodzi.
8zych fabrykantów-spekulantów, którzy wrazie
katolików
51.75%
52.06%
Podprefekt powiatu Zgierskieg.o.
protestowanych i niezaplaeonych za towary weewangelików
23.00% .
18.09%
Odebrawszy zaleeenię od powiatowej Pre[elr'ksii,p()3.zukiwala kompensaty, obiecującodpo ..
żydów
22,00%
26.08%
tury dnia 10 t. m. wzg'lędem (ittnia jakuajśpiesz,wjedni procent i tak już z nędznych zarobków
vVidzimy. więc, że ludnoś6 katolicka wzrosła niejszego Rapportu o Gwardyach Narodowych, zarobotniczych. Doszło. do tego, że w niekt{;rych nie
o cały 1%, zydowska zaś o 4.08%. Ludnoś6 . leca Magistratowi :Miasta Łodzi, aby IlodIllg zaJabrykach robotnik dorosły zarabiał po 2 rb. 75 zaś
ewangelicka zmniejszyła się blizko o 4%.
lączonego schematu starał się dać w przeciągn
kop. tygodniowo.
Biorąc ogólne cyfry, zaznaczamy, iemieliśmy dni 6 Rapport dokładny Jak wiele Cztonko.' w w tym
l'osam-o dzialo się z wypJata za kalectwa
mieszkańców VI 1906 roku:
w pow. łódzkim
JIieśCie użyte być mogą do Gwardyi Miejsltiej
która ściśle przez' prawo zosta.la oinaczona. ~n~
katolików
271,786
w gub. i~~~~~~1wkiej
niemniey jeżeli niemasz funduszll jakiego, z któ.mo to, fahrykanci często nie zgadz.a.li się na te
ewangelików 138,625
218,292
regoby umundurowanie Gwardyi nastąpk moglo?
wypłaty. dobrowolnie, . a wytaczaną sprawę proTabella Gwardyi Mieyskiey lua być układaną
'wadzili przez wszystkie trzy ins.taneye, tak, że
żydów
97,610
262,976
z Obywatelimlodszych niezaiętych \Varszt.atami
niejednokrotnie PQ pare Jat trwała sprawa;.
Jedna szkola w gubernii piotrkowskiej przy· J b b
l
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t
1
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l
k
l
and em mewylączalac synow rze.lUleslmczych
nie zawśze więc mógł robotnik ten czas prze- pau. iŁł.a .na ~, WlO.f. S .t.{W., . leCl w WIeru sz o - l' ukup'lecl\'}'ch
lnb l
l~~ 1 b
l d '1' Ul
trzymać i w te-n sposob zawierano z nim mniej
nym przJPuszezalnjebylo.2i4,~OO, ue.z~&z~2,:alozaś:. I
u.
qlpCZy (JW u cze a Ol CDW n ardo szkoly 66,003..
.
..
.
.
sztatowyeh i. in~ych ~bY.wat~limlod8zych; którzy
d1u niego .korzystne umowy.
.
do tego przedmiotu uzyel by(~ mogą.. Wreszcie cho. Zaz,uaczyć tu 'Wypada, ie i palestra, mając , __ Umieją.cych ~zJ.ta1c, w po~jecie lódzkim było II eia%by
żadne fllndusze na nmulldurowaniewynaklientelę fabryczną, nietylko niechęljuie tych spraw
3;);, %. czylI led WIe Jeuell na, trzech.
! lezione nie byly, lVlagistrat zechce wezwa.ć Ob'rsię p.odejmowala, ala nawet często prowadzenia
Tak się przedstawia "tV ogólny~4 cyfrach ł~ódź,
wateH i z niemi wspólnie zaradzić,. albo o dobroich odmawiała. Dopiero sąd okręgowy piotrkow. PQwia·t łódzki i cała gubernia piotrkowska.
wolney składce na, nmuudnrowaniewynalezione ni.e
~ki począ.l wyznaczać kolejno do spraw adwobyły • .i\fagistrat zechce wezwać Obywateli i z niekató\v, któr~y z urzędu musieli bronić spraw'
~d.
""«'~".
mi
wspólnie naradzić, albo niech tylko możnieysi
rob.otnic~ych.
:7::7
mundurują się z własnego kosztu, auboźszym
'fo tfŹ z chwilą . rozszerzenia praw, kt9re
! z składki l\fieysląey sprawione być mają.
przyniós! Ukaz 17 październikfl, sprawa robo'V~iżną
rolę
w
życiu
robotnika
lódzkiego
odeMa także dOllleS(~ Magistrat jaka jest broń
tnicza, podsycana przez silną agitacyę, jak ol..
gralobezpartyjne Towarzystwo przemyslnwló- ' w :Mieście, któreyby G"w'ardya używaó mogla. Przez
brzymia rzeka-wylała...
'
Rohotnik skaclI swoją rGwnowagę, a zaczął knistego "Jednoś,,", ldórego ustawę zatwierdzono za?ewnienie liCZ?y i sposob~w postawienia: Gwar" dyl w swym stame, ma rvIaglstr.at natychmIast naHczyó krzywdy, p'zez długi czas wyrządzane mu. dnia 25 sierpnia "1906 roku.
W .sldad· ]wmisyi organizacyjnej weszli pp.: kazać, aby się umund~1rowala dla zapewnienia Rzą
I kiedy częś{~ spokojniejszych umysłów wzywala, aby przeki8slić przeszłośd i wziąć się do Ignacy Rybicki, Stanisław Prink.~r.romasz Mar- da o skutku wykomul.ia 'woli,co wszJstko poleca
;H'acy nad podźwigiJjęeiem stanu robotniczego, in- ciniak, zanlordowany ś.p. Tomasz Józetiak i Jó- I Podprefekt gorlh~ości Magistratu, JH'zed.:.)~awiaiąc
f oraz korzystne wldokiz tego r.amia,ru dfa Dobra
niwo!aH: "mści(~ się i brać, bo to wszystko Ha- zer :.Morelewicz.
Natychmiast po otrzymaniu ustR~J TC'warzy ~ IlUblicznegTo'U l iż... iOłni,erz li!lio:\;ytyrn, l~tw;ey ~ez
:Ize ..
Rt:WO rozooczelo swoja działalność DowoluJac na I l)rzeszkod~
zyty hyc n~oz~ .do e~yno~l "?ysk~
Roznamiętnienie doszło d·o teg.o stopnia: że
zamiast pra.cy systematy;jznej nad pOdiwigaięciem kierownL:~a p~ Jana ~Brzeskota.. ~ ~a skarbnika ł wjcb g.dy same tylko gwardye .l\{Ia$t bezpteczenpraw w1asnych, robotuicy poczęli się mordować p. Franciszka Jerzykowsldego. Biuro pracy i za-' r stwa pllnowac b~~ą.. ,
... ".
nawzajem.
l:atwian.ia zatargów powierzono p. Antonlomu Szad..
Dan w ł.lą.tku., d. 16 kW: 16 \iUla 1809 r.
kowskiemu.
(pIdplsano) Łada.
N'll cmentarzach naszych są cI wie grupy mogiI: w jednych spoczywają nCz.r.nvoni'>, w· druPonieważ Stowarzyszenie powsta.lo w czasach I
, (DOI~isel{~. D~ tey Gwardyl. równie. żydzi maią
gich lI!:,lali". To ofIary ohyd.nych walk bratobój ... kiedy r.c~envonf' rej wodzili w Łodzi, okazała I takze byc. wpJsan1.
.
czych i niella ",. iśei , świadczą nawet wobec maJe- ! się więc trurlua z nimi wa.łka, tam więcej, że inNa skutek powyiszego rozporządzenia Burst~tu 'śmierci _. nieIlawi.~ci nie ugaSły.
stytucya byh~, poIską, a. więe nie międzynarodową. lUi.strz miasta, Czajkowski, sPQrządzH listę gwar\tV t.yeh kwestr'·v.'h. JlawolywaJiśmy zawsze do
Mirnotycli iniesłyohanie uGia,iliwytJll. warnnkó,,:. dzi.stów i takową nade·slal d.o podprefektnry.
~gody, nie 1'07.:0 INa.U 1;1, krwi bratnie.L noormowa"
Towarzy~tw~). ,Już .we wr~~śniu lic.zyto. przeszl? .W.rzeczo~.ej liście wy1caza.ni z9stali następuj)ia stosunków zaognionych.
4>000 ezlQnkc~v\ ,MImo to, lZ zerwał! .om zupelme ' Jący uueszc;lame:·
.
. , \ V sprawie ekonomieznej rol>otników pa- z "czerwony.lni", diuższy czas jeszeze nakladano
l) lVIichat Jeżewiez, lat 48, gospodarz, roltrzyliśmy zawne na ieh wyzysk przez pewnych
. nik, 2) syn jego Teodor Jeiewiez, lat 17, 3) Jan
na nich haracz, który pł.acjćbyH obowiązani.
sklepikarzy. i:wJaS7.cza dfljącJdl robotnikowi rzeLec~ ~Ty~oko wzniesiony sztandar z hasłem i Pelzoski, lat 40" gospodarz, ,roluik, 3) Tomasz JeCZj ,na wyptaty.
.N nwoI)' waliśmy o zorganizowa- . równości,.,jednoścl i ruilości, potępienie walki lda- iewiez, lat 40,· gospoda.rz~ rOlni!c, 5) Tomasz Kien~e pomocy własnej, założenie wXasnyelJ szwalni, ; soweJ, polubowno, boi. użycia teroru załatwianie , iunowicz, lat. 40, gospodarz, rolnik, 6) Adam Ły
sprowadzania hurtownie przedmiotów spożywczych Spraw,/zrobily s w o j e . .
sińsld, lat 40, gospodal'z, szewc 7) Wojciech Kud..
(ogólnej llotrzeby.
JUż w styczniu' 1907 r. Towarzystwo "Jeliń~ki, lat 36,gpspodarz rolny, - 8) Roch Lamus,
rfemu znakomicie zaradzi l zwiazek demokra- dność" liCZyłO 15,000 a w kwietniu podczas wal- , lat 31, gospodarz, 9) Urban Grodzickj, Jat 17, goCJi chrześciuUskiej. pracując nad "zmniejszeniem nego zebrania 18,000 członków.
I· spodarz,
10) Mikołaj Drewnowicz,. lat 32, gospo\Vyd'atków przez zaklada~lje własnych sklepów.
Na. walnemzebraniu zmienioną została co· darz, 11) Jan Suwalski, lat. 24, bez gospody, 12)
. _R~botnicy inni poczęli się ró wnież organizo- kolwielcustawa, międr.y innemi podnieslono wpi.. I l\Ucha.lZajączkowsld, htt 42 gospodarz, rolnik,
wat! w ',zwią~kl. które m:łją na cdu nieś6 pomoc. sowe do 5Q kop. i wsparcia., na połóg uchwalono • 13) Wawrzyniec Kosulski, lat 38~g08PO(h1.l'z, 14)
swoiJil ~ezloD,I\Om w razie .braku pr:1ey luh cho
wypłacać po 10 miesiącach należenia do Stowa- Grzegorz KosIlIsld, lat19,1 bez go~pody, 16) ~eon
roby. Z~:. stowarzyszca tych procz wymienionych. l"zYSZeIl~a. - To.w.arzystwo pracowało usilnie w róż- Trrbu.chowski, l!lt 20, g.oSPodarz, 1. 6) Wawrzynie~
wmyśl naszych na.wolywań, idzie jedno z licz ...
nych l(wruukach.
Jezewlcz,Jat 3~, gospodarz~ 17) Jan Janipeckl,
: iej,szycb, t.,j. Związek pl'7,emyslu wIÓlwistego
Otworzone zost,aly ijlie: w Częstochowie, To- , Jat 32, gospoda,rz, 18) Kasper Kosiurkiewicz, lat
D·?!edllość~'. Czlonkowie tego sto\<rarzyszenia prze ł maszowie Rawskim, Zduńskiej Woli, Kaliszu. l 30 gospodarz, 19) Idzi Suwalski, lat 25, gospo'"
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darz rolny,' 20) M8ieiej Stoski, lat 25, gbSPo,darz
'
Z kontemp1al?lY·'
dmllla•
21}'Jan Suwalski, lat 25 gos;podiarzrolny,
a
r~lny,
~
~) Ant~~i .Sąw~lski., l;~t 1~9, go~pąd~rz).· .23)A:le.x:( ;

I:w' sobie
Powiedział ktoś, ie--czło.wiek Bwiatem jest saill
- nic -.tWwn'6go,
go i zbad_

~

j

f". "
że' zgłębić-

'trudno.....
DremowlC2;, l'at36, gospod-arz, 24) St~~law:I\be- !
"
Szanownego prem}eg:Ma.e~ ~8'1~, .Z*n~
dziano-wsJd, lat 11, 00ż'. gospody, '25) Baleex Ru- t Ansnke- dziejowe.-Ze&tawierue zysków i- strat.-Młełers ,. jeaooze pBed~~y .~zr'on calkaem p~lI~lit mu
'czyński, lat 2O,i)8Z .gospody, 26) Fran~szek Ma... ;
_ szkolna. .
.'
_I włos, a czas sła~ SWO} w.,ryl n!l' twarzy. ,- .
koski, lat 30, bez :gospody .' 27) 'AntoniStndziń- !
Duch ludzki po wszystkIe czasy, mIeJsca l
Skromny, Dfe rzucający Slę innJill w oezy,
ski, lat 42 gospodarz, 28/ Józef Suwalski, lat 28,. l cywiHzacye nie zadawa.Inialsię i nie zadawalnia. ~ uprzejmy W1.elOO, z pośród rzeszy, ws:pó~fachoweów
szewc, 29)' Leon' Szczyglowski, lat 24, ,rolD;ilc, 30) I zbadanemi inabytemi prawdami,dąŻJ co i raz l s'lę nie wJró~ni.a.j.ąey, cehadzał za spt~wami . s4~
Szymon Grodzieki, lat 2'4 bez gospody, 31) Wa- ! lm doskonalszym wnioskom, wznosi 'się na wy .. d:owemh dzisiejszy pr.ezes.MaciarzLbezul"O'szezeń
wrzyniooDreznowicz, lat' 36, go-spoda.rz,32) Ma- ! żyny myś~ii nie odpoezy:wa, dotarłszy nawet ku do zaszczytów i ~a.sl~gi . .,
.
" : •. ' . .
teusz l()pO'lski, lat 34, gospodarz, 33.) Józef Ma.,. szczytom Ideału! .' .
.' .
Sł\fzętna. zahieglIwosc, podJęta przed kllkuna.jus, lat 44, p-iekarz" 34) WojeieehW~jnł;rowski,
Bo co dzisiaj ue~odzi za :o-br~ D1ljwyZszej stu laty w akeyi obro-ny ziemi vi poz,nańskieni".&
lat 40, steeacb, 35}' Mateusz Kuezyński,lat 38, doskonałości, jutro nim być przestaje a d~ch lu- głównie mrówc~e zachody przy. rozJ)'rzedaży a;k ..
rolnik, 36).Filtp Grodzicki, lat 21, gospod.rurz" 37) 'dzki pracuje oiągl~, szamocze się i pasuJe sam eJj ratunkowych, zjedualyzaslnżone
inlcyatoRre.zmiernym
Filip Jugowicz; lat .20, gosp'odarzi. 38) Win-centy z sobą,., wa.lczy-m:oże często nawet bląd~l~-li~~z rowi i uznanie i cześć tych, któr:zy mu
Jeżewicz~lat '43, ' gospod,arz, 39) Maci.ej Paziowicz,
nigdy w pogoni za prawdą, za doskonalosmą nle nakladzłe wlożonejw to pracy coś wj:eqżieli.;OgÓI
łat 27, gospodarz, 40)Andrze~ OstQJski, lat 40,., ustaje.
' .
tem mało wiedtial, bo zdarza się tQ;:niestety,
,Od. gruby~h odm.i~n fe,tYSZr~m.:u.,. od poezYI I ż;e oznaki po.pułarnośei za~lng. UZ~. . Y. ~hZl~~ll. ł.e
bez gOSPOdY,. 41.)....Ja~{Ób. MiedZi. ~no.!~ki.,.·lat. 30,.
gospodarz> 42)Wmceńty Grudz:mskl, lat 30, bez pIęknych mythow starożytneJ GrecYI.l R7.yilludo ł ten, ktoulllłe sam o to Slę upOWfnae. PIsarz
gospody, 43) Jacenty' Dreznowicz, lat 40, go:spo- I żywych pochodni Nerona i wzniosłych tez chry- '. z iskłą Bożą, który ()ddawna. przesta~ pisać, al'~
darz, 44) M:elchiorMielczarkiewiez, lat 38, :rzeź- l styaRizmu; od' bronionych przez n·a:jprz.edaiejszyct ~ tysta', mający sw'Oje w prasie st.osunki,()rganiz~
nik, 45) J,an Suc.hO~ki, ,lat 28, hez gospody, 46r! filozofów staroŻytnych mąk niawolni-c\wa i katu- l tor tu-rniejów muzyczłlych, co tJdzieńz-iunym dy:..
A~rzaj Kąc~yń.CJki,lat 30, kowal~ 47} JanSuwal-' 'I~ szy; śred.nio i~oW-OŻJtU6~. poddańst.w~ aż do ty. ~ rygen~em". często li?zyć mogą na. ~i~~s~e~znaJlHl
sin, lat 23', bez gosp.ody, 48) Plnkus 8onenberg, . tamezne] walkI konea osmnasteg.owleku o pra- omalUJ nlZ pr.awdzrwa" aez IDme] ~glelkhwaza
lat 42, }cramarz, 49) Boruch Fajl:owiez, lat 41, wa cz];owieka, duch ludzk~ !lnrtuj:e, b.ada, zaglę- sługa na~polll cichej pracy spolecznej, azwlaszcza
szynkarz, 50)Pin~us Zajdlar, lat· 4.3, '.kramarz, bia się sam w siebie, szukając prawd n];eo~ylnyeh, .oświaty.
....
.
Kazłmierz Promyk, który dla ulubionej id'el
51) LejbefIlebel, lat 41, rzezak;. 52) salomon ideałów naj.d.osl\ona.lszyeh. Tak byl'O~ tak Jest, tak
Lajzerowicz, lat· 24, piwowar, '53} Abram Lajze- ! będziel
oświaty ludowej, poświę~il specJa.lnośe i Zdł;o'wie
rowicz, lat 29, szynkarz~ 54) Harsz Ordynans, lat ~
Z tą samą wiarą w nioomy-ln:ą: prawd~ zastę- i cale życie swoje oddal n~ usługi spol~ezeust\Va.,
36, krawiec, 55) Abra.ut Lejbówi-cz, lat 32, kra- l Pl krzyżowców ginęly wielouni, bro.niąe g~o~u ł ten polski Pestallozi i prawdziwy apostolludd;
Wie. e,. 56) IC..~. k. G. rosman, lał. 20, ..kraWie.c, 57) Icek l! Chrystu.::a, .jak . nawala t. ata.TSka... gn~bll.a, w lIDIę ",' dziś d.oP i:ero, leżąc.. n. a lożu niemoc.y.., z.os.tal.. p.U.'.'.:'"
Aronowiez, Jat 25, kramarz, 58) Moszek Pi'intz, i pod egidą Allacha i jego proroków ludy chrze· blicznie oJznaczony, przez powolanłe goriaczłon.;
lat 50, k'rawiec~ 59) Berek Printz, lat 2,7, }{ra .. ! ściańslde. W imię tej samej prawdy ,~uf~e krzy- j ka honorowego :M~a·cjerzy. To tak, JakI1aszSte'Ca;n
wiec, 60) Hersz Dawidowicz,. l.at38, kramarz, 61) żackie z dymemznosily. wsie i l~dnosc htewską, Czarnecki, który otrzymał bulaw~ wtedy;' kIedl
Wiktor Zarzycki, .e1at 33~ folmk, 62) Aleksander l jak w późniejszych już czarsach Jedne ludy, !ll0- I już nią wlad.aenie mógl.·
'...
Dom~ńs.ki, lat· 49, ?o~połdarz,. 63) Wawrz!~ie.c cniejsze, nawl'a.eaJ:y inne, sąsiediilie, na WIarę l
Lecz wracam d~o !zeezy. 'Gdybr które\z:~tgm
OstoJs!(J, lat 44, rolmk, .64) Mateusz Gtudzmskl, i przodków.'
I naszych, na podoblenstwo paryskwgo.c:Matln'&:ł
lat 17,gospodal'z, 65) Szymon Kottas, lat 40, go': l
pla idei dwieście. pięćdzieB'iąttysięcy głów J obeslalo kwes.tyonaryusz, kto w ostatnle'mczterspodarz, 66)Bl~żej Mielczarkiewicz,lat 48, s'zewe, ! ludikioch puszto pod gilotynę fr&neooką w .ofierze ł dzies.toleciu n-ajwyższą dla swoich pol6iyl .zaslu.~
07) AntoniSza.rkowski, lat 40, garncarz; 68) .Fran... ! rÓWNości przed . prawem i wywaIez&n.ia p~aw czlo~ 1 gę, nJe: zawahałbym się wybr&Ó Antoni.ego· Osu:. o~s.zek Zaj,ą~z~()~skj, lat 32, oo~,g?spod.J~69) Sta;. wie~a;, ,dla ',idei naród po13~i, przez, eląg ~e~ chowskiego, i ani na ~hwilę niezat~lni:atbyaisię
ułslaw 'Gozdowskl, lat 32, akcyzmk.
.'
i swej u;stOfyl walezył o .doskonal.ente wolnOSCI na p:opnlarnych orgamzat:Orachwiecówwarsza.:w~
. . W odpo.wiednich rubrykach tejże listy bur- i w tej w3,~ee, u~~dl;' ~la idei wreszcie, w ocz~ch ski.cb, nawet .na ich, p~zewodnicząeyćI:t.-. .
'.. ' .
mis~rz.umiesciI na.stępujące uwagi:' .. 1). "Poniewa.ż l ll~szJeh dZlesu~tkl ,tYS1~CY oddal.~ lub ~lamalo, ~J:
v:v przeClw~tawlemu 'h~do . zw!kleg(j,ws;po~
mal? co broni się znajduia, opatrzeni(~ broń) i C 1-9 Z . powodu ,wy~s~eJ soc,lahie] komecznoscl l ! leczellstwa~h me korzys,t3.Jl:fcy~lł: z ~tni,: W8.ł~łlQ.;"
by'p z nie'. mogą", 2) "Umundurować się_ani swo-! narodowycl~ plag~len~
.."
. '.
ków. :o,zwoJu, ·rozstrzelama sn,:Maciet~ j6St: .. lV yil!ll{oszteIUl :aui ze ,składki niemogą"-r' 3) . .,,·W!~ ." ." Tak,. Sl~ . sta~p, bo był?t.o z~plsa~6,. w kSH~-' i o~raztc~el~ą~ynt~J;ynas~ej .akeyispęlęu~Ąęj<·,:t~~:
I>r,oJ~t?:W;Q<ó~:~~g~4,ąro'W~n~e .~ ,':1ibroj~qifL·Magi.·. 4z~ ~~~~~ll~~WOW, Sp,?r7c.~.n~ch 1., ~~na~KedZleJ~w.egO~"1 Się czuJe l ,w to .,SH~. instyBkoowB:ieWier~y. Dlal'te~
strat :nle'mp'~.:~~.{!. '!1.~~.,.!:.~.~.~Ć,-'. :~Jl. fi.'.!S. . '~.:~.' . z.;,:'JD.,J.:as.:t.:e.'. . ·m-\· . u.".tu. . :ż'r.·c~.; !. .;.t.o~y!, /0..;1>. l,fl."k
.•. 1),.J*
. . . . .' Jll.ęc:~:Qrt :AZI~.>C. l,O~C~. ~ ,.8.... p~t~:cz. e~.- c go .'.8... towa.rz y.szen1e Ja.st. t C&lL~one:. prze~. ·.. wszy.Sti.c.lde
nie może, 'gdyz'z '~ym:Llld:em'''z~~Rej ·rO'~riid,vy.ni'e,"1
st\'o 's~~o1ia.ry.. :lli-ewume zgtad:zpne z ~qk $Za.k~b- warstwy .narodowO';'$połeCZlie. i W warę. sil i;śr~d~
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masz ani naradzenIa". '. . ...... '.. .. .' . I bratobo]c6W...,
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ków W'spleraIle..
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'
powołani z Łodzi. gwar~ziśe~ wez~:~n.izo~tali! . Na tle nę~zy. z kn~l, łez I ~o~pacz~ r?zsladl I'
A d.o t~~o1ti?I'0wnikom l\Iaeieny:udą.Jo- ~srę
'd:o podprefektury powlatow:ej, Zglersl~leJ . JedUl na. l ~lę, W znacznej ~18~e, zamę~ pOJęe, ~alllk lllst~n.. ~ przeprowadZlC d?~od~rawdy) że ,do szczęścia· ,a..:
dzień 16 Czerwca, drudzy, zas na7 Llpca'1~09 r. ! ~\.tu, moraln,f'>go, pIekIelna .orgIa. rozbOJÓW, kradzH~- ! w:szechn~go. zdązac, mozn~ ni~konie~znle drogą.za-,
Przvczem w rozl{3.zie podprefekta d:() burmlstrUl. ! zy l gwaltow..
' .
( eletrzeWlema partYJnego l wlecowychwza}emu1611
międzyinnemi powiedziano: "gdy~r zaś któfY
~Of tJtamcznyc~ zapas~ch,. po paroksyzmach i podraż~ie~, że są idee i sprawy,.' ok.o.1o których

(gwardzista) z nieposłuszeństwa me~tąwil się,

I,

I ClerpJ·e~,

po l~a;takhzmach zY~IOI.owy~b, w~l:kach
l Instynktach "mc~e~ me krępo~a.i ll'yCb. ' nas.tą~ll. o. rz.el.wme USpokOJ~!11e-. ~ zm~czej .llta bezład l, ~lemoc.-:-z pok~nama., .
1_ w takle] . c~wll1? gdy, .J,ak IDOWI poeta "st~r
"- prysn~~ a. ostatn~e lmy majtkom lV.Jrwa~J Sl~
z rękI , gdy "slonce krwawo zachodZI, z mm res·yta nadziei", D1i'łUOWOU ciśnie się na myśl refleksya, jaki jest ostateczny rezultat z .obrachunku
. zysltÓWJ . strat? Bu.ehalterya, to ni.ezmiernie przyg091, zali~zono osoby n~J~I~tUl?lSZe, do dr~gleJ ,kra i może przedw.czesna ureguluje ja dopiero
nuueJ InaJętne;do trzeeleJ-ubozsze... ...... ' .'.
hlsp)r l a
.,
..
..
,
Lee;~ gdyby znękanemu naszemu spolaczeń. .Pob~&ra~ sklad~cęodl,.d().4z,lotych. po.lsk!:eh;
W tabelI uml.eszcz.ono 88. osob, .ktorzl wpłacalI do stwu". pod ś wieiem' wrażeniem przebytych cierkasy ~war~Yl ,Naro.doweJ 171 zl~ ..co. kwa~tał,.
pień i walk bratnich kazano dziSIaj już zestawić
22 kWletma 18~2 ,~oku ,BuIilllstr2j, ot~zym~l ostateczny rachunek~ to .obok niepomiernych strat,
l'?zkaz Podpr~fekta. Z,glersklego .0. :W-1~~aezenle jeden na ra~ie, nje~aprzeczony i wielki dostrze,z.old.n lł~, d,!"& nues~oe. przynaJ~lueJdla, .osób gam plus, jeden powiew ciehego letniego powiez gmIn .mleJskl~ przez:cz~yeh. do~war~YłNa- trza .ze sfer ltOlud,niowego ni.aba,. jedną gwiazdę
rO,d.owej czy~neJpogroI 5.. ." ..-; . . . . zaranną, po l{rwawym zachodzie słoń-ca, jeden
~O ezerw6~ 1812rok~ Btlrmlg~Z, Ja.ko
Na~ znamitullly promi.eń wian~ . nadz.iei i miłości - to
az t,eg,oz
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.n
.J..fJ. " ' .
J
osmnab'".ł},
. o ęez:ycyna.. '10
.. -gv'
Sledmoet' k'lk'
.1_'
• t·· t
. ",,1" e
..l.... ..
C
~'~
t ' l n.vl .' . • .. . •. d' ....,
'.,
i<&a~leSlą u: worzonyvłl l u.Złaj,aO
. ~erwc~ .r."~,, s aw, .t'lAL naysnrowszl} o FWI
)ąey-eh zgodnie Jedno obok.drugiegokól i kilkadzialnos~lą. '''1819. k .'. . . '. ..... k . naście tysięcyczlonków, zapisa.nych w ciągu ni&lO
~lertllla'~:O~i ':m~~~~~fek~~a ~~;:r~a~ I spelna dWóch lat, to, jak na. stosunki znękahegfJ~
II Z. z a. urwłs:A.'\, . . d . ". lZ .wa.c. war .t l' _ ł wystraszonego spoleezeństwa--potęga!'
:. .
a~:tdOGW"
PKrzelzlląC~OD~.
dOz·l'ee~.ynl~,eJ.+"
S. I~zbY. cl~ ma. a ł
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.
nar? u, zo nego \.lO u ur~yv v.A~
N
p~z, zlerlll. a . .k:.", "o. II r~pl ,. ..war. 'I nów, w zakreSIe szerszym., czy wspamalypop.lS
arodoweJ,I Burmls~rz ~mla.s,ta, Kazml~r~a. p0w;o: uro~zystJ i dowódpubUezDy, żewyt!a.rzaniez?iOpWar'AA.p.zewa
z. .
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I rO:\flsk . t szel'ego.w.
có.w, bez
r.o.szczenIat'prze:.·star.
440a gpw:ardkz.lsfAl.
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do o. ow o SIewu. '. sa.w r '\VI l' ~r~eJez zje i ·na~, już nie, j~t, ezy,. wreszcie, ogrom.obywa~elw
Kloda. l·
W;" ".
i Sklej ~aslugłpl~rwszego faktycznego pr.za.wod.ulka
pewnym niech. będzież~ komenda .:VPJskowapo
tegoż .wyslau. ą zostanie l.lmrą. 20 lUJO'w .ukaran.1
zostanie"..
Następnie burniistrz' otrzymaJ: pole~eni,e PQdprefekta . aby podaltabelęwszvstkieh cz}onl{ów
•
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·.Dle nalezących do gward~l.l ObOWl~z.a~yc plaClc
..składkę. na llmundu,.ro.waU18. gwardz!s&ow. "~soby
te ~~d.zl~l~n.o na3 ~kate~OrJ.e .. I?o, .Plerw..szeJ .Ka~e:
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:spotkaa.~H~mog,ą :vszys~:y b;ez róźnićywieku,'ąta,.,
pICI l partyj, za wreSZCIe, ."ołb~zy~i.~jCh~In:~;
II mey anaHabetyz.mu
ws.zYSC y. sPOłem .. nlese mógi\
przed narodem~oś-wiaty kaganie{}) •..'
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Leon Gaiewiez"
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p08t~p In'
h"vnienv VI lo'~d"I'"
wcznictwa
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. JHl J". ·łJ·I.. ·
Ostatni· lat dziesiątek w Łodżi: ~aznaczyl .się'
d~piero p~tępe·m W~ wszy~tkich' dii~dzin.ach;ż,.~
CIa ~polec~neg;o, ,a zatem l !la polu }Eskulapa:i
H!gIeny. Ze. l dZIŚ te ł~ny ,Dle są naleZyci'6.npr~

Wlane, to tylk.o doWOdzI, JaK ba-rdzoD.a$'ze mit...
~aniedbane.
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:
.\;
Nie s~ęgając pamięcią do eZJlSQ,w:lrięcęLGd.'
leglye~.~ledJ to do eh.oregol.od~ią.,f:n~. :mn:śi.~n.·•. o
WOZlC lek4!t
Ł
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'p.rzy", .' Q>fza z ęezye.Ył g yz~v. :·.':'. i-.~szei .ód~·
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Si , z 'en me. m. łesz a.,
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.
a.z~aJ .0W~UltSlę w. gl;e~zu, . os~ je$tprzl'~;;'
mm.ee, ze Je~cze p~ed 2~ la-ty J@dYBJ,'. mocno
z~D1<le:tb1lny szpital powiat.owy na 'pO l<itek; ~~
Sla" wystarczać na caly powiat Wf_ ~ miastem
Łodzią, już przeszlo 100 t}sięcy mieszkańców liczącą,()da l.iczba
lekai"ZJ nie prze:kra~zala Uezb:v-. 'li.~
)
k l OQ 2
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I
. r.o \1 00 . zaczyna. Slę. z,!rq~~IlJepsz-e ..
l mu.
.Lwzbalekal":ZY zaczynaszł:b-kó.\wzras:ta6.
I W roku 1885 zawiązuje się już ~\V.r~:Y#woI;;e~
e &
kar.slde,
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.,'01. ","~,
··tal +n_ 1..
h ' f30 d '
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SZpl· s~oza'ł\.onnyc, nn owanl{przez·"~l.:·A.
; p,ozna~s~kiego, a szpit!,iowi powiat'ówe'mY::~:~r.z,by..
i wa pawllon na 40 łózek.. Zamiast ogóUiegó sZ'pi,taJ.a fabrycznego. zalecanego przez »D;ieanik
sto, bym
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:5t '. Codo ilościoweg() przyrostu szkól, roK. Seh~b.lera n&'I~K,'OS
OŁ
,:!.:kZWÓj szkolnictwa przedstawia się w c.yfrach
KSlęZJID MłynIe, taKlZ szopltal dla robotlllkow L K. 'na.stępuj,cycb:
Pozna,ńsltiego,; szpitta, dla kilku fabryl( pod t'irmą, .
," , , - - '- "
. "'" "
" , . Obecnie Łódź posiada zakładów nauko..
"Czer,wonego Krzyża n, oraz maJy szpitalik dla' ",.W ro~ 1~97 były w ŁodZl dWIe para~7' trzy ! wych lnęzkich i ogólnych: gimnazyów 5, pro.
pięciu fabryk pl'zy ul Nawrot,Powstanie szpitali 1}{OSClOly, co nI'e w!sta~czalo, aby zaspokolC .po .. ! gimns.zyów i szkól :4-klasowych 4, szkól han..
fabryeznychwtwo1au-e, zostało wymaganiami wy ... ł trzebr ,duchow~ 200,COO pn;rafian. , Wobec tego I dl owych 7-klasowych 1, handlowych 4 kI. 3danyc.4:w,tyl.ll. oza.sie przepisów słl.nitaruych dla ~ POW:lę~~ 8tI11'~ma o p~zwolenle na. budow~ no'!e .. ! sżkol~ ,.rękodzielniczo-przemyslo·wą 1.; szkól
fabryk...
.
~ go ,kosclOla sw. Stamslawa ~OS~kl •.. :0 dluglch i rzemiosl 2, szkól 2-klasowych 17, l-klaso...:
TQbylo,vw$Zystlco. Największy Jednak postęp I zab~egach w roku ,1901, ~ .pazd~}.ernIkll! n~ placu. i wych53, w tej liczbie szkól miejskich, 43"
Wl\J.zwojn Jmiasta i lecznictwa. zaczął się w eją~ S~~ltalny~.nastą..pilo poswH~eeille kamIenIa. .wę- ł szkól utrzymywanych przez fabryki i insty...
gu Gsta.tni~h", lat dziesięciu. Prawie połowa pra ... ~ gleJ.uego 1 ~ara~rozpoczęto. budowę.. Z braku Jed- .~ tucye prywatne 23, szkól rzemieślniczo-ni.e..
k~yltując,y~h;>,d~iś lekarzypr~ybył& 'W tJIUokre- JUlk odpow1e~mchfunduszow do tej pory zd(tla- t·dzielnych 8 i ebeder6\v 145.
!ue czaSlI. Przybyły dwa szplta!e specyallle dla l no wycu~gnąc ~ury poddae~ naw b04Z1lyeh.. .
ł
Zakl&dów naukowych żeńskich: girnna..
lunyslow.o",(*oryeh '.V Kocb.~uów6e i dla d&ieei! . ,K,~. kanonlk. ~a.rol SZID1del,pro~Q~Z para- I z.yów ~ progimI,l8Z}ÓW 12; szkolę handlow~ 1,
s~pitalAnnl':.-:Maryi. O PQtrzehie, i pożytku tych ; ~l • sWl~to.k:zyżkleJ, przekona'Y'szy Się. ze ~wa ! 37...kól 3...kla.soVv~c.h 3., 2..;.klasowych 110 l-kla..
:łz,pitali ,z;byt~cznem byl:Oby tutaj dłużej ~ię za~ :. sWląt~nla. me tak prędko bę~zle wykończo'ną~ J~k I sowych 12. T'owarzystw zajmnj1łcych się roz..
trzymywac. "Wypraoowa,ne zostały plany Jeszoze ~ ~arazle h~zono,. w roku.1902 ~oz~oeząt starama, i wojem oświaty 2' t stowaf"zyszeń nauczycield}Vóch~z,pit~n: miejskiego z funduszów miasta, \ ze~y w ': ldze~Vle w hah, n~leząeeJ do tow.. ~kc" l skieh 2"
łl~az, QZię6iJlRa.goZZ8.Ilistl H. Konstadta. Wybu-! Hemtzel l ~ K~mtzerł otworz.yc t'Y~CZa.sowo b.ph~ę· i
Przed laty dZiesięciu Łódi posiadala.: .
do,wanie tyooszpitali nastąpić musi w niedalekiej i Cel .p~myslnle .zo,sta~ rozstrzy,gn~ęty, wobec. cze'g() !
Zakładów naukowych męzgich i ogól..
.P~lszloścj., Cztet'yltl'oćstotysięczne miaso bez szpi ~ W~leI~sZy dZle~ ZIelonych .Swlątek, w hah p~~:'" lnyeh: gimnazyum 1, szkól 4-klasowych ,3,
ta.lu. miejskie.go dłużej obywać się nie będzie li rObIOna} na ka.plIcę, odpraWlOnt~ zosooto na.bozen~ l ~zkolę Wy~SZ~ rzemieślniczą; 1· szkól 2-klaw ,możności:.
i siwo. . ..
.'. ' .
' .
~.
.
sowyoh 3, szkól l-k.lasGwYch
·w tej 1i~..
Braldem nowoczesnego szpitala Uliejsl\iego ł
.
rok~ 1?04, d'Zl9k1 oftaTn{)S~l. .mal~on~ów bie szkól miejskich 26, szkól f,abrycznych: 6,
tlonJa6zy,ąi~ ;})()'wstawanie lecznic pt'ywat:OJch. ~ Herbł~toWJ1 Jozefa łlelsnera, Wł!1~cl,eli3lamlJna! rzemie~lniezo niedzielnych i handlowych 'I~
l~rzj ,t!LPt~lI1dllioweJ otwartą została lec;.!;nica ~ pa.r~weg~, rozpoczęto bud.ow,ę kosclOla. pod waz· ! chederów 115.
ehltllr.giezno..:gineł(ologiezna; przy uH-ey Podleśnej ~ ~a.nlem. sw.. Anny. W mles~<\cu gt'~d~nu 1905 f. i
Za.ldadÓw naukowych ieflskich: gimn~.
llOW!ł~je Jt7e~Jliea., obejmująca już więcej specyal- l s~l~tyma ta został.a wykonc~oną l od~a.nądn l ZyU1U 1, szkól 4-klasowych 4. 2-klaso\vy"h 11
nośei. Nareszcie przy ul. PiotrkoWiki€\j otwartą ~ u~ytku par~~an, ~ ~. roku 19:"6, ks. prała.t Wa~- ! i 1 kla.sowych 4.
.
.
zostale leczruea ogólna.
~ l~WWjtZyl\owskl ol:)ladl na stałe przy tym kos- ;
Z zesta\vienia powyżej przytoczonych d~.
Również brakiem szpitali wy'Wołanez.ostalo ) c~ele.~, 1 "
•
_ . .'
... ,
l nych okazuje się,że przez okres ostatnich
pow$tanie &mb"latoryum przy chrześehuhtkiBm To. N18Ztl..leZllle od t~go' ]Hną~z k~n~nik. Szmldel i lat dziesięciu \V' Lodzi przybylo: zakladów
warz}stwie dobroc$Jnnośei. Ambulatofyum przy ~ "-.. J:,dnej z ~a::v bu~uJą~ego . Się. kOSClOla św. ~ta- naukowych męzkich i ogólnych: gimnazyów 4,
szpitalu imienia Poznańskich dosłh'łje nowy ob- ~ msla~.~ .Kos"',lo. ur~ą~zlł ~lQ~lz0.rycznąkaplH~.ę, ! progimnazyów j szkól 4-klasowych l, wszyst ..
szerny budynek, odpowi&d~,Ją.oy wymaganiom licz- \ '! ktol eJ, w, li.t\zde SWHJtO l nledz1(~łę . o~prawla.jąl kie szkoly handlo\ve, szkola 1"ęl~odzielnicz(}ot
:ą·ej rze~y r~norGdny.ch ehorych, udają.cych się ~Slę. nabozenshv3. Pó~ocna strona. Illl.a.s~a.,ł posia-.l przemysłowa, uhvor-zol1a przez zreorganizo..
tuta.j po poradę.
~ d~Jąca tyLko dwa~ k?SelOly, postarała SH~ IŚĆ w tym ~ wanie wyższejszl<.oly rzemieślniczej, szkól
Otwarcie Pogotowia ratunkowogo znacznie i klerunku z~ polu~nlową,
. ! rzemiosł 2, szkól 2..klasowych 14, 1-1daso..
p~8\lnęlo naprzód .sprcl.wę tutejs~ego lecznicb}Yu. ~
Na Ba{~t~ch zost~la wy~udo"wa.na kaph~~! \vych 23, \v tej li~z?ie szkól miejskic:h l!,
Instytu,cya ta staWia naszą zamędba.ną Łódz w ; pod :V:~,.wamelu, «Dobreo~ P~stl.;rza. l oddano Ją szkól fabrycznych 1 l.nstytuc. 17, rzeIDleślru ..
li-czbie miasto europejskim pokroju, Tu należy l d? }lZy,,~U poboznyeh drua. 24~go bstopada roku l czo.. niedz, 1. chederów 30
z,nołlO:wę,ć, że potrzebęzalożenia Pogcrtowia w Lo .. ł b/.eząc~go:,,,. 1
• 1
•
••
,.., I
Zakladó\v naukow~ych żellskicll: gimna..
d.zl odczuli nie mieszkańcy lub zarząd miasta, !,." \\. ~t;tJ,SUllKU ZWl~Ksz.en~a . SIę hczby SWlątyn l ZYÓW 7,progimnazyó\v 8, szkoła handlo\va 1,
łoo~sami· lekarze, choeiai ta. instytucya nie przy,. ł cyf.lai~ls.ęzy przez :6 dz~eSlęClOlęe.le ~7irosla bar- j szkól 3-klasowych 3, l-kla.so\vych ,8. Opró~z
sparza.im chleba.
j d2:-~. fll".. _~, gdy~ tylko o Jedne~o wlkaryu~z~ w pa- \ tego zorganizowano dwa tO'warzyst\va zaJOtWat'cie oddziału wal'szawskie&':O rrOwal'Zy .. ra:ll. WnlebowZlęCla N. ~.P•. 1 trz.ec~.~a.lę.zypre:: !lJ;;l,\l.j~y,eisl.ę r()Z1-}(Qj~9l.-,?ś,~~~~ty~,.~1:J),l~Jlo"vicie
5mB.. hygieniczllego nastą.pUo przed plęeiu laty l f~tQW:., . ?gół~m .ohę?n~e ,;w ŁodzI ..Jest ws,z:y.&t 'l .P. M. S~ 11'. K.O., trzy Towarzystwa'pom,Q ..
'również ,za sta~aniem lekarzy. . Istnieniu te~o llnch,,!(sH~Zr 22, w~~~u lczego na. kazd~g~.\ ~ lllch ; ey dla. nie~amo.żnych., ~wznióvY, i jedl~o Ste.
:TQwa.rzystwa OH:lsto nasze Z'3:Wd;Zł~.za powstame i wJ'pv..da:,okolo l~:O(O ,.J,~ra~lan~~o ob::;i~kema.
i "varzyszenw nauczymell chrześClan,
NIektóre
1loweJ instytucyi ni.$Zapl~ZOO~()nitj sp:I).,beznej i ł
Dn~,ą ~Ig~ d},~ kSlęzy lod~l\.lCh ~rOblOn? przez ,uczelnie otr·zymaZy \vlasne gmachy, jako to:
zdrowotnej doniosłości" a tą jest "Kropla lVIle- ~ pobu,dowax,tile kaplic! przy .. ulIcy R.zg?wglueJ~ na szkola przemyslo\va, gimnazyuln źe{lski~,
ka". Jest ona chronologicznie pierw~izą w na- ! ~ramcy l~la.st~, ~dZN zos;alaprz~llies:Olla.k~llc~- szkoly rzemiosł i sz;l\.ola fabryczn~ Geyera,
szym lu'aju i jak dotą4 najsprawniejszą.
~ lar~a p~r~fi:ChoJny. Przy kaplICY z~um~szkuje oraz szkofy fabryezne Seheiblera l PoznallDrugą n~spożytą zasługll tutBjszogo Tow. ~ dwoch. kSlęZ.y,.
..
skiego.
'
hygienic~ego byZo zapoczątkowanie odczj tów po- i . , N!ezal:zme?d potrz~b. !ll~tery:alnJ,c~ na ~~- . Jak widzimy, dorobek Łodzi. na pU!1k~i~
pularnychw tym cza'sie, kiedy zezwolenie na: dOVi.~,~, utlZym~.nle nowJliu sWlątyn, oltazala 'SIę rozv{oju szkolnict\va za ostatnie. la.t dZieSlęć
wykl~ pubUe~mJ bylo prawie niemożliwe di) uZY- . pot!zeb:~ n~bycl~ ~r~nto\y p,Od cm~ntarz~.. grze;al= j~st ,?ardzo po'waźnl:', zar~wno '~, dz~ale za ..
skania. I tu ;Łódź wyprz6dzila Warszawę,
ne, g.d; .... n~ ~m~~n~arzul, starym przy u!l~l .Ooro~ lua~~"v nauko"vJ:ch srednll~h \2,;)' ..-la~ ~~1.
Z.~~poezątkowa:piate~~Y); Towarzystwa po- d.?weJ . dJC;I, tak o. woc,h 'J,}cznych parafiI ml~J8ea oka
wnlez i ~~ do liczby .SZkOl ,nlZs~ycb. (110).
wstało klIka ł)().lcrewnych, Jak np. "Towar,~ystwo zcl<lo ~lę z~. ll1a~o.
..
... ')
,'.
. Szczególnlej bardzo wazne znaczen.le, dl~ Ło~
wstrzemięźHwośe.i" , "Kolo ro~z~ców i uczących"
v~ rOK~ ~VlęC ; ~~9~ nab!lIo ~9 ~?;.g g;unt~ dzi,mają Towarzyst\va: P?ls~a.~f~ci?rZ ;sJ',kol.
~. t. d., które się dotad pomyslme rozwJjaja.
na Do"ach! l, ę)O mOlo na Z3:1ZeWlU 1 Qd,de tez po
na l Towa.rzystwo KrzeW-lenla OSwlatYr prac>
Urządzona przed· pięciu laty wystawa 'hygie- eźęto ,ch~wac, zmadyc~. 0" , " h '
_
cuj~ce. nad roz\~oj~m oś\viaty ludu. T()\va.,
.nicz!lamiala takie na'celuszczepienie rozumnych ,
'VS.urstklete zat)leól ~ne zasl~okl}lly Jedna~(
rzyshva te organIZUją odczyty popularne, kur..,
poJęe o zdrowotności metodą poglądow~:;. Wysta- ze p~i.t~ze~ l~arafian, ~ ~~.llel}S~Y te~o do'!ód, ze \ sa. wieczoro~e,. bib1iotel~i i czytelnie" a na,:,wa ta, j3k' wiadom-o, QbudzjJa zainbc-esowa.nle ~ .1m.Ale ,S;Vlęt~ lub med.zIele . ve ~Sz1~tk.lCh ko- 'wet zajdadają l utrzymUją szkoły" P. M. S.
'''' caly 1Il ,ktajn.
SC:.lO~&.C~ l J,{~pdcach7 t~~k .pa~uJ~~ meztmerny, 'p Q - , utrzymuje 6 szkól.
' . . . .,
'Projektodawca tej wystawy dr. Serkowski lliitIBO hez~ych mlb9u~n::;tw., Jakle w tyeh dnIach !. . . Co dQ wykładów,. obeeliH~ lstnwJąe,e za ...
pl'zySlllżyIsię nIezmiernie naszemu miastu, otwie.. są, odprawl~ne w s'yl.ąt~m~eh.. S" '
. . ; klady nauko\ve vr l:..odZi'pó'dzie1ić należy na,
.rająetllprzed 9-eiu laty lahoratOl'yum. baliteryo.. _ , Co. za~ do. kQsclOla, . sw. .. ~amsława KostkI, na trzy grupy:.
..
.; ..
logiczn~, k~óre ze swej $trony d~łO początek la.: t~~ zdaJe SIę" ze przy na:lep~zycu war~nka,ch b~1) ·Zalda~y .naukowez )~2:~'1~1~m \vykla..
fbórt~\oryłlm 'miejskiemu do badaii sanitarnych. d.. ł~l_m.°gl. ?yc, oddany na. uzytek pobozllych ma; dowym rOSYJskliX1, ()pró~~rehgH l .Języka, polO p~tfłebi& i z1ta';teniu tej pracowni dla zdro, pl'ęUZ8J. nlZ za lat trzy,
skiego; do takich nale~ą:gimnazłum rz,ądo,
Łód~ki'!,

,p:()wsta~pom:niej&'Ze szpitale, jak S"~p.i- ł.

t~:d,la zakl~w !~~qcz~ych
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wotności miaiła file pł)trzE~buję tlomaczyc; prywatna zaś pr~wowaia ~as{uionego dla Łodzi pra..
OO'wnika .była , prJtwia Joo)'llem miejscem uprawia-

i<\cem6Z:jstą ·'na.ukę. S~d też wyszło sporo prac
~ciś!e nau'k()~ych niepośledniego

znaczenia.
Dla. na.ukow3Ch twi celów ,zaJożonem zostalo
w ~Qdzi"Gz.as()pisIllO ]ekarslde~, które w ciągu
9 lat . poezesire :t.a.lęlo miejsce w liczbie czasł)o'

pi.sm lel{arskjeh 'połskieh,wychodzi)cych. w, War~
$z&wie, Krakowie; Lwowie i Poznaniu. Swiadczą
~ t"e1!l-lllitIdz'y;~innemi idoWQdy uznania na wszy..
~tkJchodbJ1yijh w tym czasie zjazdach lekarsldch

p{)lskich.

.

J:ak widzi;my z powyższege zestawienia lecznietwo W(;,Ł~Hizi . za ubiegI y dziesięcioletni prze...
Cy~g czasu zrobiło duże postępy. Było to be.z
wątpienia.

wynikiem postępu na wszystkich pulach
pracy· spolecznej, aprzyczsną tego niesłychany
Wil'Os.i miasta. w ciągu tych dzie$i~ciu lat.
N.

I

. we 1l1ęzkie i żeńskie,· szkole. rękodzielniczo ..
przemysI?,va, gi~naz~um 'l\ti~anowsl{i:Jgo)
szkola Aleksandryjska lSzKO~y zydo\vskle.
.
110· Zł
..,2) Szkoly $radni~ pry·wa.tne: be~ pra \V,
utrzymywa.ne pI"Z.e~ lhRty!.ucye l OSOL:Y pry·
watne; maJą \vykhl,dy Vi Języku polsknn
,V okresie .osta.tnich lat dziesięciu, sZkol-~~óCZ języka r~s!jsklego. hig~,or~i /b" g'eogra·
nict\vow;Łodzi l'oz\vinęlo się znacznie, zaró\". fil, których \vykla;d odbyv\'a Się \V Języku rono pod \vzględem ilości zaldadqvv- naul\.o\vych, syj:Skim. Do ta,kicll należą gln~:w.zya polskie i
jak i pod \yzględem rozmaitości programóvv. progimnazya prywatne.
oraz zblizenia szkOły do spo,łecz811stwa czyli
'3) Szkoły niższe lllląjskie i pr'y'.vatne,
unarodowienia. jak również i znacznego za-' mając~ \vyklad \vszystkicr/ prze dr.aiot(·w w ję"
intereso'wania się szkolnict\vem ze strony sa- zyku polskim, oprócz nmlki języka ):Q'~yjskie.
mego spol'eczellstwa.
go; szkoły lniejskie chrr,;cściaóskie 1 podzielo.
Przed dziesięciu laty mieli~my szkoly ne \y roku obecnyrn 'na na!"odowóseio~"'e i
tylko z wykradem
języku rosyjskilll, oprócz
tak: szkoły J\t~ 1~ 2;;' 4-, 5. 8/ 10, 11,' 13, 14,
polsl{iego i religii; obecnie na skutek ukazu 15. 18, 19, 20, 23, 2L~, 2G. 26, 27" ~8, 29 i ,:32
Najwyższego z d· 18 'września (l październimają ·\vyklad polsk4; szkoty .~~N: 3, 6, 7, 9,
ka 1905 :t~oku, mamy szkoły z języl~i(i)m ,vy- 12, 16, 17.21 i 31 mają '.vyklad niemiecki,
kladowYlD polskim i niemieckim.
'
,jako przeznaezone dla niemc0vl., a szkoly
-----
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S·Zk·IC &Zkl'
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;J&.Ni 22 i 30 Inają 'iNrkłady Vi{ języku l'osyj- .
SkU11, jako prz-eznaczone dla rosyan.
Nie pozba",,-ionym pe\vnego znaczenia jest
rozwój szkól miejskich, gdyż jako zależący
od zarządu miasta, czyli magistr'atu, daje nam

pewną. miar~ dbalQŚ'ci tegoi o oświatę 'W~, mie

M

ście.

1~

niej ery: iywo mamy w pamięci ogólne hezrobo- ( S'.lkoly przy isiniająeych oehrooach.l: t. d . ,
Ci3't, ~rwa:we dni Cl.erweowe 1905, f?ku, walki bra.-I . Re~gJljąeJla~c~ężkiep-ol{)ż~~. g!e~ bie~y~h,',

tobojcze, teror, lokaut.Zawczes1ll0 może jeszcze
stawiaci genezę tego okresu czasu, tem więl:ej, że
tyle pradów się ścierało: walka o wolności walka.
ekonomiczna, walka zdł'owejczęśei rab~tników
z nalecialościam.i międzynarodówkL Jedno można
zaznaczyć, że żywioly narodowe, działające w warunkach zgola fatalnych, wzięly górę. Opadly
szumowiny i kotłuje się· jeszcze, Bile w kotle tworzy się tęga ca.łoŚć, zarodek lepszej~ narodowej

l pozbawIonych naHlłerws.zyc'h

stodkow do zycla,

I Tówarz}stwQ dobro6z~nnośei. uznal~ za ko~leczn~,.
ł zwłaszcza podczas ,zuuy,za.kladac kueluue tanle
! i herbaciarnie.

Z dobrodzi.ajstw wYJ1liooi(}ny~h ~kl~dó.wiinł s.tJtucJj ~orzystalo· i'korzystac będzIe Jeszcze
i bardzo WIelu kola,(}Ząeyeh do wrót Towarzystwa
l dobroczynnośoi.
.
. '
następnie 'W. roku 1898 otwarto szkolę ;Ng 22,
ł . W ciągleJ pogoni za' gros~etn, TowarzySt-ru
w roku 189.9 szkoły MłX~23 i 24; vi rOku 1901 przysuości.
I· me ·zbyw.alona, pomysłach, d,ząeych do zapewnle:t& 25, w roku 1903 szkoly:NU& 26, 27 i 28, a
Eoza partJami sooJalistJcznemi i narodQwe- ' nia nQ;w,ych Źl'udeł dochodu. Ze wspomnimy tyl'ko
w roku 1900 sprawy gospodarcze 'szk6Imiej- mi, utw.orzyła się przed trzema la.typs,rtya nie- ! o zalożonym w roku 1897-ym bazar~etlobroc~yn,.
roch pr'zeszlypod zarząd komisyi szkolnej~ miooka, t. z.w. liberabw-koustytui}:yjna. Na razie ł nym, w któ-ry.~ gr(}madzon~ W-sz~l~le przedmwty
1 :llezb~dnego uzytku,. znoszoną odzłez,: ze sprzedaktóra w roku bieżącym otworzyla szkoły}&~ była ~na źyczliwieusposobiona dla p<>laków, kw- 1
29, 30, SIli 32.
, ,
,
f'Z1 przy wyboraeh szli z nią ręka w rękę; ostat- , z'Jk.toryeh ~łskprz~l&wan? dQ kasy TowarzyZatem obecnie jest w ŁodZi szkol dla nio zagnieździła się tam hakata, tak, że przy wy- ł stwa, ,to z~()W o:rgamzo.waruez~baw ogrodowych
chrześeian 32 o 83 nauczycielach i szkól ży- borach do III Dumy nie nastąpilo kompromisu, je- 'l' w polą~zemu z loteryąfaD;tową,l t. p.
dO"'NSkich 11 ? 40 nau.czycielach. ~y?ylo., dl'nieczęść- niemców itostoją'CjOO po:Z& partyą, \
Pro~~ ~t~ych fUll~acYJ, k~oryeb, ?J,t trwaly
'więc dla chrzescian szkól: 117 a ~a;~czyel~h 38,.~ glosowała. na d-ca Rząda. W l{)niepolskioh pa.r~ ł zosŁaI dZlS J~z z~pe~ll1(}ny, dZlala~osc, rO\~~rzy
żydowskich szkól 6, a naucz~cteh 27. L~czba ~ tJi post~wyoo (P. D. i P. P. P.), mającyoh! stwa . wyraziła SIę Jes~e. w ud~lelaDlu rozne.go
nauczycieli jest znaczn~~, wyzszą od hc~b~ ~ zresztą. niezbyt licznyeh ~wolenników w Łodzi, i r?dZ,3JU Zap,Oill?g prawdZlWH~ u~ogtm, o·raz ~ weszkól z teJ przyczyny IZ przy szkołach JUZ ) doszło do .porozumienia; partye 'e ostatnio zia.-< SłenIU dorazlleJ pomocy robotnlkom pozbawIonym
dawniej istniejących'otwierano now~ od.. ~lJ s.ję.
zar~bku wskutek dlugQtrwalego przesilenia e1\0d.ziaIy.
.
,8
Poza strejkami, zm~mentów poUtyk:i' ekono- OOIDlcznego.
, •
..
.
.
Jakkolwiek liezba szkól w Ło~ w
mł:cznej, najważniejszy był lokaut S2eściu najwięk- I . Tow,arz~stwo do~roezynnosC? sz~kało rozm!"lstatnich szczególniej czasac.h znacznl~ ~zro- l szych fabryk, trwający blizko 5 miesięcy. Ogól! ty~h drog ,l sp:osobów do Z~o?y?J.8, fundusz o!"
sIa, ,je~nak ~eszcze daleką .Je~t ~ teJ llcz~y 11ndfro~ilódzkieJ wspomagał r(}botnik?w, ut~o- ~rto~e?y z Je,dneJ strony: umozllwlły, ut~ymame
szkol! Jaka Jest potrzebną,. azeb~ _wSz~s~kle.! rzył. SIę w tym ee~u bardzo czynny l ruchhwy ł lstnIeJ~yeh,. ~ . tworzenlt~ ,pod. S·WOJą. egidą no,.
dzieCIW szkolach .uczyć SIę, .luogly. MieJmy; kouutet obywateIskl.
w..Jeh, lUst:lt~Yj.
(D., n.)
nadzieJę, źe mOże to nastąpI w nas~nem l
Drugi moment ważny z ostatnieh czasów, to
d7.oiesi~:ioleciu.
ł
«powrotna
fa.la>;
prumyslowcy
eofaj~.
·pod
wvżki
.~
8~ "'1L._·_,l..~ __:~
<:
.J
- ~«.iWW~
, . j)lae]'~ powiększają dzień roboczy.
Jest tozja wisko w danyl}h warunkach zupełnie zrozumiale,
Rozwój muzyczny w Łodzi w ostatnie.
tem więcej,· że nastąpiło . istotnie przewartościo
wanie pracy. Stosunki się Jednak ułożą norma.lnie,
a .fabrykanei p·rzekonali się, że głodny ciemnyrobotnikjest dla nich. samyeh szk-odłi wym.
,
·-7P~miętam doskonale Ló<f~ z przed 'ldlkuna.W-ł. 'Ratywiki.
O .ruchu,poUtycznym w Łodzi, wś:cis"lem testu laty. Wymagania społeczeństwa w zakresie 'Wllgo slowa znaczeniu, można mówić. dopiero o~ ,lat
zye2mym byly n.iezbyt wygórowane.
trz-ech" .t. j. od ery tal\:. zwanego ruchu wolnosclOStopniowo rosIa !{ultnra·' muzyezll a, stop,niowego. Tam,! g.dzie niebylo ż y ci a po.litycznego,
Dobroczynność Łodzi
wo roz.wijalo si~ zamitowanie i potrzeba. muzyki.
.
'
polityka, ~prowadzala się. dO. z.a~hOW. ania ,tr~d!cyi
przeszłoscI, do wpuszczenIa choe trochę sWJezego
W owym okresie czasu najwięeejd() rozwil.
powietrza dO' dusznej atmosfery, . do minimalnego!
nl-ęeia się śpiewu i muzyki: d2ialali: niemieeki
4Q9!~~. rpzl~*Il~enia,.kręp~j~cych 'Yięzów:....!a~~~:! ,..... '. Chocia.ż Ł6dz, o·we siedlisko prze!Dyslu wt6. . "Ma.uuąrgesangverein'·, Tow. śpiewacze • Lu tn i·a' ,
t~n~(r' m0g1ab}fPohty~., ·~g?!no~'~~łfqdoi~ll;\ ,.N;~J'-7 :.,l{ntst~gQ," za:liezano,' z~ wsze do :p;ajbDgat~zjch, mia~t leToW'arzystwo muzyczne".
clę~sze warunkl,byJt1f, ,t?dU. .~:rze~~fJl." PO~()- Kr.91e~twa; tq je4D~k.nie. ,bY,la ona< wolną odni~Istnialy co prawda chóry kościelne, lecz te
staJący wy~ączme. nlemat -: ~ękaeh'?rzJb~!!rt:o\V~
~mkUl?nych, zazwY,czaJzJawlsk..:..,....wzrostu proleta'" dzialaly w kólkach zamkniętych uprawiaJac gló ..
wycisnął plętnQ na ?uletn. ZyCIU ŁO~Zl. Z, .Jedn~J
r:yatll l nę,dzy, ktorą, zwłaszcza. podczas zastoju , wnie muzykę koicielną.
..
strony - fabrykanCI, maJą.cy n~ wldoku Je~y~l:1e w pfzemysle odcZllwata dotkliwie ludność uboga. '
własne zyski, obcy dla.spolec~e~stwa7 z drugleJPotrzeba chwili pobudzala do czynu i slda ..
Uum roboczy, po~bawlOIlr'. OSwI~ty! . t~'aktowany niala ludzi dobrze myślących, owianych uczu"Lutnia~', dawn'iej Towarzystw~. śpiewacze ~
jakor z e c z, ktora powmna najWIęcej VfZySpO- ciem altruizmu, do stwarz3111a instytucyj filantro-' obecnie zamieniane na Towarzystwo, które uzl~ ...
Izy6 g r o s z a . , .
b' li d'l
,r
pijnych, oraz' okazywani~ pomocy w rozmaitej la1.uość swoJą rozszerzylo, od dwóch lat posiada
Dorobki.tlw"iczów me me o c .o ,ZhO ,oprocz fnemie;
..
. zmienioną ustawę.. Są więc tam: różne "Kola"
lVt3:,Snej kieszeni; ~~nyh .se~tyl?entow n~ebytOł
• Jedną z takich instytucyj, najstarszą wmie- rządząeesi.ę samodzielnie,: au~olłomi,cznie. Ope.
przeciwnie, brutalnosc. kap~taln 1 to, .p~w~ed2my, sei~ ,naszem-jest chrzęściańskieTowarzystwo dG- i enie istniej'ą "Kola": ,śpiewJł;ez:8,dramaty~ne)mu..
~l~kulturalnę~o" ObJ~Wlla~H~ w c~eJ sweJhuag?: , broezynności. . Zalożone w ,roku 1877-y~ z inl-, zyki ~~i~row~j i s~acho~e.Buchliwą dziala.l!1.(}~
SCl~ Co tam Ja~legos G(}ttheba mo?lo: obco odz~c ' eyatYwyp,rzemlsIowc6w Jlllrusza Heinzla I O, Ja- i "Lutm' sIedzImy Cl~łelJrzebapfZyZD.ać, że,ona.
«polskie bydło robocze», albo narod PQ]s}o, Dle ; rzębowskięgo. TowarzystwQ rozwijało stopniowo ~ najwięcejprzyczynila się do umuzykalnienia namają?! wł.adzy ani potęgi? Więc, polityka, fa?r y-.: swoJ~ poż,yteczną działalność, ~wołnją.cdo życia, sz,ego m~asta; przez urz~dz~nie kOl1certÓw,,'podkantow była bardzo ~~łoSk:omphkowan:a l,az, d>o i w mIarę srodków materyalnych - szereg różnych l Wl6czorkow muzycznych l W..ldowisk ooerowvcb. sicJniz~u s~czera ~pon:!Jamy, ~z~cz ,p!'o.sta, n:.ehcz- ; zakładów i, instytucyj, któryeh. brak odczuwać się l, l:ami amat()rs,kie~i. .
... . '
ue WYJątki): wy~.tsnąc z lUdZI i kr!']u. co Sit} da, dawał.
,
'.
I
Jest to glowną zaslugą jąj niestrudzonego
z tymi, na kt6rych im zale'żalo, iŚó. ręl{8. w rękę,
' A brak ten byl wielki, gdyż Łódź imponu'" kierownika artystycznego dyrel{tora Alojzego Dwoa ,to. " w celu ~zrs~ania jakna.j\Vięks~yelh ko~ce~y.J. ją~a wprawdzie in.nym miastom pod wzglę~~m tery- rz~.cz~a;, który·z. pożytkiem dla To:warzystwa pra ..
Mlehsmy przeClez, hCime pr~yltlady, ,ze nababl lo~~, tOl yalnym oraz C1ąglym wzrostem ludnos{H, dIugi cUJe JllZ od Jat, leden'astu. OddaIl:Y jest nL~tnin
ey wspierali, instytUCIe Dl,ePr:ychyl~e polskosClv czas pozbawiona'byla n~jniezbędniejszJch, w skrom- calą duszą i słowa uznania naJeżą mu się, bezO kulturę kraju, o jeg~b~le.l. cierplenia ,b~rd~o nych nawet zarysach urządzeń izakladów dobro- sp;fzecznia. "Lutnia.", szczytu ar'tyzmu i slą:wy
malo dbali. Nadzwyczaj Olęzkle, było polozeme czynnych..
d<tstąpila· pl'zoez wspaniale i wzorowewystawi'eilie
inteligencyi polskiej ':w Łodzi. I ' n.ic. dziwnego, fi .. ' Z biegiem czasu, nieustanna. troska ludzi do- oper Moniuszkowskich; przed trzema laty HalŻ~ nieraz na oltarzu po.trzeb bi/etąoyeh ~kladano breJ woli () l~sy'dzieei ubogich rodzicęw lub sie- ki", zaś przed tygodniemnFlisa" j, IiVerbu~no.
zbyt wielkie ,o~ry. . ..'
..
...
rot, Upośledzonych stareów i kalek, to znów o Mlen . ,
,
.
,
PrzyznacJednak n,alezy, ze tęzyzna polska los! bezdomnych lub umysłowo ehorych, liczba
. Łódzkie Towarzystwo muzyczne obeeoie:.zw1
D~e za~iodl.a ... .od lat, I{1Jkunast~ stosunki." zaez~ry ktory~h. z każ?Jm d~i~m, w~rastal~ -dawała. im- nęl.o swoją dzia!alnośc. a ,to ~t~wnię z ,przyczyny
SlE} popJ:'awlac, Dru~~e pokolemap.rzemyslow,cow, ~ . puls zarządowl chrzesClansklego Towarzystwa dQ-, wYJazdnzagranlcę· naJdzlelmeJszego 'człon4<~ż:a
'Wjltsztalce.ń:sze, wSląknęly.:w si,ebie część kultn- l ~roczynn~Ści do projektowani~ coraz tonowych . rządu, założyciela Towarzystwa, prezesap~ ,Hen ..
ry ot~ezema,. ,. 'Wytworzył.s~ę. lIc~nyz.ast~p pol- i IDs'tytUC.YJ..
_
rrka Grołunana, który b.yl w rzeczywistości w&Zystsldeh fachowców; ~ac,zęto. hczyć, s~ę} na~l•. ,
l:
• ~ Idea ta, dzięki materyalnym poparciom
~łem w Towarzystwie, Szkoda Wielka.się,stala,
Wobec tego, !le polacy bylI sWla:doml s'Yiyel~ WlęC.eJ, lub mni~j zamożnych jednostek, przyohle- ze nam tak' czynnego i pożytec~uego człOWieka
obowiązkÓw narodow?-s'polec~nYGh~ .. że pr~es.zh kala SIę powoli w, szatę rzeczywistości. .
z~raklo. Wiemy· doskonale i o 'tern, że nawet' i
~iężką szlsolę, n~nezyh SIę pohty,~owa6 ZW!Clę.W ~e!l spos~b, zawd.zięcz,ającgorliwYID, za-. pleni~dzy nie żalowal'; gdy okazala.. się potrzeba,
zac. Byla:~to PQ,h~y~a lokalna" ~leraz chodzllo o l}lego~ lnteyatorow powstały w ciągu lat kIlku- pokrywa! długi Towarzystwa z rOKu na.rok.Na.j.
szczegóły,: chochnb.J . o wyrobleme.posady. dla p.o:- ; nastu: trzy ochronki (pierwsza w 1889-ym, druga lepszechw'ile i uajżyw(}tniejsze Towa:rzystwoprzelaka, ale, prowadzona konse~wentrHe i skuteczm~., w 18?4-ym i trzecia w 1899-ym toku), Przyt1l1ek żywalo za czas6w dyrekCJi p. H. l\lelcera~ Po
Grono osó.b gofliwiesię podjęło pracyoświatl>weJ, s~a:rI~OW l kalek Ci.;' 1'. 18ft;) l, przytv.iek, pOtoiru- nim dyrektorami byli pp. T. J(}teyk~ a ostatnio
Z początkiem, t: zw. ruchu wolnościQwego. ezy ,'ił T. ] 8B$})~ koh)!1l2' ietniB (w 18l)3 roku), J. Górski.
'
z żyw~oIo:wą silą wyło.niły si~ ~wa prądy:, rwxo~" scbronls]~\J,' d.i2. :;m)'7XOWG i J.lenV0;VQ cho!ych
To.warzystwo rzemieślnicze' 17 Lir a.ł', krzewUo
~(}wy l socyalny. Ten ostatlll mial podatny gruG.t. (vr~', 18~7Jj p"zyt'lIf;k nodegowy (W f. 1898), 1 1lp:rawia pieśni z zamiłowaniem" posiada -r6wnież
Jako w mieście fabryczn~m, w do~atku zaniedbg..
r~,en.dosl (y! I". 19(0), amo.ula}61'yu~· bez- nie male zaslugi przy ńmuzyk~l:nieniu nU$ago
Iłem, Zbytec.:luem chyba przytaczac fakty z ostat- l~b~lle nla p:r:,qCi.tod;:.ą;(~J'}b. clHH'Ycu \ VI I"., i901h miasta. Za czasów dlr. Z. Noskowsldego .Lir.a"
W roku 1897 było

w Łodzi szkól miejskieh chrześcia:r'1skich21, o 45 nauczycielach
i szkó.I żydowskich 5, o 13' nauczycielach;
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:M'z.ekQdzila llailęps.. ze chwile swego istnienia" inierozerwalną całość. Ciężary zyej(1we, jakie {~'J;ut'ro ,.W zł" godatnę:~, sztuka ludowA. Por
.~. . . ,
' l . ~
'd '
r J muz~ce ~ pit)ślli stana sie : cz,tek o g. 8 wieczorem.
_Obecnie p~e,żywa cll\~rilę jaldegos ~pl1~esi cm&. ~ na nas spa aJ~h, p Z . , , J
.
..
.. l
TEATR \VIELKI. J u ~r o popollldJliu puadątaCdQuków, śplewal{Qw dawniejJlLira'~. posiadala l dla na,s .zposm~Jszeml.
! wlenie popularne ,,,Chata :ta walił" Malłeroweaj 1 6&111.sporo; óbeenie zaŚl1ieW~adoffio, z j~kieJ'pr~rczy: ,;
Ples~,
slla!·
,...
~ sięwiciA. ,Poeząteko go d" 3.
'ny, . okolo .3Q .osób, KIerOwnIkamI. LI:! by h ~
W plesnl - naród zJJ6ł
Re la.
~
- J Ut'r o 'koneert słynnego skrzypka Młsehy El.
I H 'k' K D
z Z Noqkowskl T Jo j
a,"""".~~·
mana. Pocz.tek o godzi!lte 8 wjec~ore:rn',.
.'
'pp. -g,. ame J, .' anys, ......
".Wp o n ł ad d z I Ił ł e k' ćzłonkowie Lutni pod ba.tutą
łeyko,Z zaś
Qbecnie p. Szymułs~l.
.
Prezesk~.!
A. Dworzaiezkaodegrają "Verbum nobIle" ł "FlIsa", jednoQ
nowych zatwierdzono ustawy nast~puJąeyeh ~
Uf
Ul
aktowe opary StanislawaMonins~k-i. Po ftZ~tek o godz.
towarzystw: "Harmonia", r,Eeho" oraz "Arfa";
8 wjeezoręm.
lecz czas obecny dla rozwoju pierwszJch dwóch
.~BRA.NIA.., J u i ro po8iedienieUlleSi~ezne eze:
L , ladlllkówszeweklch, w gospodzIe p17:l' ul. Południowe}
towarzystw niezbyt jest sprzyjającym.
. d
d' d '
i
z'e.....
6 ' . . DX. 6, o godz. 2· po pol.
Od czasu O cza~u oWla ~emy s ę~ ,~
Wobec coraz szerszego .r wnoup~awn,łema \
__ Won i e d z i al e k zebranie paU Opiekunek
warzystwa te urządzają w gronIe czlon.kow l zna- ~ kobiety i otworzenia przed mą POdWOI umwer: ! I OehronkłPw drugim tarminle. Póe~"teil oga4zinle 4:
jomych wieCZOrnicę, lub wieczory m~zyc.zn~. ,Miej- 'syteckich i jednocześnie wobec ta~ czynnego l l po pollldtJin.
,
...'
my nadzieję, ~e si~ rozwiną ?dpOWl~d,nl.O l ze na ; szerokiego udziału~ jaki w os~atmch .czasach t '" RAUT. D z iś raut Kola panien. ,Poe~tłk o ~.
równ.i z in~ełI!-i slOstr~,yeaml po plesm ]ub mu- , przyjęła w życiu społecznem t zalmowan~e przez : 4II. wteaotem,
zyce szerzJc l }'fzeWlc b~dą ~wojsk.ą pieśń ro- i nią różnych pól pracy, na których do medawna i
dzim~. Towarzy~two "Arfa FUKuje pl~kną przy- ! ;eszcze widzieliśmy samych tylko mężczyzn, stal0
szlośc, Żydowskie f01~a.~'Zystwo muzye~ne .• Ha.- 1: ~ię zjawiskiem nieledwie i.e codziennem. . .
'zoIllir" u.pra\iia rowmez 'Z PO\~'OdZenlem kult i
. Wkroczenie to ~o dzied~in społecznej pr~cy! '
;pif}kJla.
r dotychczas przed nią zamkm~tych, odby~o Się l .
*
~ odbywa wciąż. tak szybko IW tak r?zh,z,ny~h
.. .
.~
.
'
,.
.
. ~ kierunkach, iż nie~a już praw!e rodz~Ju z.aJę,Cl~1',
Z plwodu~Złe8łęClłlec.la' ",~~ZWljU .'
.
W CZ~SleJlmllzy~aIll~all1a naszego .grOdl1.w d~ ! niema już stanow~~,. na k~Qrem. me ~ldZle!l: ! jutro w kościele Sw. Krzym o godzIDle UlI!.
Y
zym stopmu d() ro~wuuęcla ~nuzylo przypzyn11l s~ l byśmy kobiety. a ]ezeh g~zlekołwlek me~a Je] ; bedzie odprawione, nabozeństwo
mfenoyę, piszl\Ol~/. 1puzy~~n~~. ~akl,ad~ne "~. o~tatnICh atae f jeszcze dziś, t~ ~,pe'."noŚclą z~b~czymy Ją tam
:(.. . . 0""
.
w do~~ obfitej bczl)l~ Jal\,ua Łodz, , , .'
~ jutro, lub w nalbh~eJ przyszłoSC1..,
swa n~zeco.
\
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KRONIKA,
c •.
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1

,na'

PIerwszą. slko~ę m.uzy~ll~ zalożyh prz~d 9 i
l oto zjawia SIę 'p0trzepa odp,?w,eclmego naZgon Wrsplaillkiego. Z ?,oWQdu ZgOll~ zna,łatj w. Ł~dzl braC1~Tad.eus~} ~gnacy ,Hal1lCCr~ f zwania i utytułowa~la kobIety, ktora znalazła się komitego, polskiego artysty l p~ety StaUlslaw:~
'~Dohrę. Ieh .l.ntencre, Jak rOW~lez l pOW8..zny per na stanowisku, za}ITlowanem, ,dotychczas p!zez ""yspi$.ńsltiego.,.' reda.kcia. «RozwQJ\1łwyslala d;~
~sonel' profesorsIn roko~al ~zJ~olewspamal~ pr~y- (mężc.zyzn~, Szukamy w myslt .~dpowieql!lego do redakcyi <Nowej Reformy). w Krakowie ~ pros ..
:'szlość; jednak ta~ Slę ~łe stało. W ~rot~ul~ , wyrazu, lec:z ,nie mozemy na raZIe z,nalezc g<,>. bą o ptltoslanie rodzinienastępuj~eą depeszę: ,
j'

la~ach SU~le.nneJ l szukamy w słowniku, lecz i .t~m go mema. N!c,
IpożyteezneJ 'pracy, z pr~y~zy~ troehę O~QblS:YC~, vi tern dziwnego? wszak ,naJPIerw wyt\yarf!l ~l~
:trocJH~ prywatny~h a 118.JWlęceJ. wskute~{ zrazeDl.~ jakąś rzecz nową, a dopiero potem daje SIę lęJ

, "Ubolewając nad ~gone~, ni~posp~htego artysty i poety Wysplansklego sle"my -rodzinie wy:r;a.z1 gl~b()kie~o wspól-

:czasie, bo" zaledWIe PQ lolku

się do zmateryahzowan.ego miasta - szkolę

nazwę. Język. nasz nie był przygotowany do ,ta·

l.Wl

czuwa,

nięto.
,.
Z
kiCh szybkich zapotrzebowań nowyc~l wyrazow,
Redalwya "ROZWOJU".
, Szezę~l:w.szy o WIele.. lOS sp~zYJa~ 1 i l:iP~ ~J_ - nie miał icb, , gdyż f!1u dotychcza~ ?Ie, był~ poPrócz ,te o na.sza redakcya postanowHa urząs.zkołom. pozn!eJ ,zaktadau) m.. ~o zan;tkmęc.u szl~o :, trzeb ne, ł naraz stajemy bezra~~l l.. me WIemy, dzie naboteń;twQ W' dniach na.jbliŻSzych za spoIv' 'bram Hruuckwh profesorOwletejze szkoly Pl): l, jak wybrnąć z tego tembardzłeJ, IZ ze strony kó' d', '. '. rlago
.
Marya Bojanawska .1 Ant~n.lGrndziński otworzJll \. kom elentoej, ze stl:ony znawców i badac~ ję:
.J us~y zma.
. ..
. er alu.
sZkoły
:nowe;
pierwsza
jak;o
",Kursy
for\epla~?-.
z
kaP
'ak
dot
ChCZlłS,
nie
mamy
żadnych
w
tej
,C1d
rodąko~I..,
Z
pęwodn
nawała
~\
y. :
a
we , (później zamifmiono na, "S'tkolę muzyczną?, rXier~i wskaz~wek, żadnej pomocy, Było wpraw- c~śC Jęgo nUl,Ęl:ehsml zastawić dQ ,numelu ~ome
'drugi J- al.{{)-ltKnrsv muzyez.ne", 'rrz. eba przyzna.c, dz·l'e v Poradniku .Jezykowy'm" pr.zed kilku laty ~ dz.lalk.o wego. l' . ',' "k .. ,.
" '. "lA. ',nm'l"'~l>l''"V'
•. ~
. ,,'
<ł", " , 'dl
. ż powo-'
~,.
d'
W :po~ ed~ląilQW1U). 'l,lur:ner,..... .~.
~oJ '
' l . . '

a

'(1

t1

ze rozwQJ tye~ ~zkÓllJ~st !naWl UW! l, e
par~ zapytąń wtym,'Yz~l~td:!:'t' Je~ O~P~~~;e;łj lwnlikł'tl'gQtlii'jo"tt",ldłria;w,łij~j~~aWt1;art1"',':~
dAel1ie l~zetelU1e un s u~y.
,
d 'na ,nie byłY:4akpoblę~rnę r~ ow~ne1 ·n.e r . -"l ~t . ','
.'t k l
t
;t'vaeh arohitekl>ó-ildej. otworzy l}: szkolę rollzy~Z?~ p. P;G - . pująco, bez podania zasad i wskazO\:v'ek jakich i yezne, oraz a~ Y, II ' 0, ,owarzy.,
kamiIleI", z~ś s;.kolę ople wII p. M. Wll.wszewska. trzy01a~by się należało pr;,:y tworzeniU n.owych ! turze, malarslwl~. I rzezbl~.
.. .
$
nazw, te wzmianki te niewiele nauczyły l prze-! . l DWll,J, . ~,~ ,!c~oraJszę~l posledzeu,lU Dumy
,
'"
, brzmiał bez wywarcia należytego wpływu ..A tym: ! pt'ezes rady mlnlS~~QW Stolypl.n, odczytąl dękl~...
Oproez towarzystw l szk?ł ,m~z'yczDyeh. za· czasem yw piSIDQch po;ą.wiły się różne dZiwolągl l racyę r~ąQ,ll. Tres~ dekla.ra.cy~ ~ obr.ad nad nH&
.l\lauanych w ŁodZi, ~r4-YCZY~~~1 Się do, u~uzy- 'ęz kowe~ WSzak co dz1eń czytamy nietyłko w· 0- PQdamy dopie~Q. Wl).astę~u~ D.UmęI:Zf;l,a to z,llokamienia .naszego mIasta roznt. 'przed81~blorey, J łt~eniach. <ile nawet W PQwą.i;nych ~prawozd!l- l wadu br~u lIae).Slla w d:4ląlelą~ym. PQsęł ~om~~
sprowadzaJąoy różne, t~u~y operowe, l'ÓŻnOIOdnyCh. ~iach o ~,kobietach-clQktorach", pkobletach-leka- ! Dm.Q. w$lu wyg,lOSlt PQ. QdC~1taUllJ, ~ekl,a.J;acYl dl~~
s()l~stó w, ~iófJ!r w sWloole. artystycz~ym ~ł!.$ZC~~ rz/lCh", lekarzach-dęn~st~ach".~. t p. . połą~e- szą mow~, ktnra zrohlla silne wrazeme w j)IlWlę.
IłWI~zdamJ.. lłlędwy ~nne,,!1 ~ okre?l6 d~e,~~e! . niach, utworzonych najwld<?czmeJ P?? w~węm \
UDiwersrtet ladowI P.•. S. Na dziś zapoIV".
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U.;n.I

J:j
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l
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I

!

~etnlm grallln~ s~ lewali . ~. L~dZl btllkle Śl' .!~ języków ob~ych. Le~ co . jest własClw.e ,!~ko- ! wletbiallo uastłpuj!łoe odczyty;
la~:Paderell'llkl, M1ch.':dows l\ amlU"g,~Wln wi niemieclqemu, ho!;n~l"e01łl, a ch9ćby naw.et f w.sali I-ej ochrony· (Smugowa

o godz. 7

w~ee~.

6) . p. HoJewlcka,
eSzk!)!}' za Piastów i J~1611onów.;o godz. 7
wl~. w jad.łnł przT fabr. Ra.mischa (Ewanga.

SkI, lIo!Yluan, GodQwskl, Kubehk, Th?llI~on~ haya, chińskiemu. nie :;;aw~e Jest dobre w Języku pol- l
Bllrmes.ter. Baroęwlcz, Ca~nso,. BehnclODl , Hau: skim. Takie łąC2;enie jęst ljramatycznY01hermq- i
dr~w8kl!MYl\Zllga,LeIlwa l mnosl.WG !BDych arty . froclytyzmem, na kt6ry w taden sl?QSób zgOdzl~ ! lIeka, 10) p.
stow) wIęoej l~b mDlej ~}aw~ych.1 ~na.n;yo~. . ł li..
Z.:Jaznac.
z,JC nale,ży, ~e., ~O~.
,~tory(J~
SOIr
"., b}'
rozroklamowant
IU!J: certy
zagranica
CIeSZiIi
sel y l
,""
.
.
", , : .
,
.. ' o J

się zawsze l n naszej lodzklej !lnbho$nośei ':~Il!.a:
wemi

J'łtkiewieaowa .Zygmuftt U Augnst~;
się ,nię mo,żn2l" kazi .Qnl}aS,Zą 1?lęl\oą, ~owę ~, I o' godz. 1 Wi6C~.W ,jada.lni tabr .. Geyera, (Piotr~
z J' ęlyka stanow~~o i Jal\nal,Pręd~e) pOWm,len byc l kowska. 2~l1) p'. K oimińaki «His.torva, ziemh ~ na.

~ usunięty,

il

. ,

...'

'.,

względ~i; m~f~a za~szehO:::':~y z:~e~ ~

,

(Dok. nast.),

c=~

*

:uyeh ,c~aseIlll>byt ,fo:rsQW:Q.ie, załlwatyhsury bnł-~
k(łnoertów PQPul~rnych; dQs~ępny~h dla sz~r2z~J
p~Ql\ęzno$cl~ ~a'e6~ę P~Jętęp:uą l ~ .odpowU3dn\Q.
nlOŻ?JlY!ll pro~ra~~m .. Na. tego rodzajU prodqk~yę
r~Q~lbl.s.mJ ,zwr,óel(~ Wlę~S~~ u:w~gęną$~,Yw. ,owa.:~~1&twQm IIłU~Jc~.uym, ,nIę~c, ąW\~th~ litlltury mą'"
';lOZJ;1~j tiUl;: ,g~z~a ~zeC1.!YWlsta (ae~n()~ą Iłl;U~,JC~\"

, .

-

spFowadzala tł.~my. el~p..awyc , Q . '
dlatego,ahy ową. gWlazdę~o.baezYQ tylko,

WśfÓtlp.o,W(ł(lzi owych ł\oncfJrtów !, u~ząd.f4~'"

-

Tytuł

SI.

.

«ATQUI.O~.

t&D

Naki~ki.

I

noszą patryarchowte koś~iola grę- I

i cko.katolickiego i głowa kośeiQla onniansko·kaW . . j
l liokiego.
..
. .'
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Samoistny kośclól ormiallsko.ka~tohe~l u~wo", I
zostai .W f. 144~, a j~go głowa, K~tohkos!
~ mieszka w Ei}z,miadzime, gdzIe odbyWaJą S1ę t~k.. i
~ ze s'ynodystanowią6enajwyżsą Władz, t~go. ~o ... ł
t ścioła. Ostatnim, katolikosem bytks',Mlrklt16z, I

i rzony

niedzielę,

~ol. w sali ()ohrony I .. tU
(Smugowa 6) p. Ktdzierskic.ŹY0il\ jęz]'kał: o g.
'

.

.

oJ

"

o godz. 3po

II .popolud.w sali majsirówfabrtczD10h (NQwy
RYU6k 6) p. MQgiInioki et Wschód, stafożytny>;
o godz. 4 1/ :po pol. W tejże sali p. Raohlewtcz
2
<August lI, !{arol XU, Piotr Wielkh; o godz. 8
po pol. w j~d~lni Iabr. R.amisza (Ewangelicka. 10)
p. Za.wad~kl . (O Mo~oFeleł. Pola.; o godz, 3 po
pol. ,w ~a~~łn~ fab~Y,~l Gefer~ (Piotrkowska 297)
dr. BrudzlUskl <,Plesu oiuem~~, Poła.
, O~czytl
K"Q. DZI~?" sqbotęl o god~.
7-8J WleOzovemw s~h wykładqweJ T., le. '~'. (Zawadzka 17) dr. L, ~r~edborskl będ~la .mowlt ~a
~ema~; ~Jak powstaJą seUJle nu\rze~lla" zn~c~enle

'Wr.

lHi;, tr,~eh~Q~W'lecao ~ą~ęcll~trollD,J~ ~H~4~e Wfł!- ~ piastnjącywladzęod roku 1897. Oles~Jt. sl, \ l hyglena, snu,).
.'
'...
,.
$\W} ~aszego apołęCłen~t,wą l pęWJJ~ Jeste~my, zę ! on wielką miłośda. i szacunkIem u ornllau. i
W niedZIelę, (,lma 1-g9 ~rlldnH\, o gQń~lme
i' ~$.d;owqleI,liebędzie Z,oQOpólAę·Wd$ię<ł z n,i Qttl, l Zmad on niedawno powszeohnie żałowany, Wy- 4-ej po pOłu<lniu~ rÓwnie~. W$(lh wfkla~Qwej T.
$lQcb!lć~~ .~a"pałllię6 9 p.ich, ZXQ~ur:nił\ was dQ~l bór nowe.go katolikosa odbyli się może zgodnie ze I 1\,
4r, St, Sl{ał~ki będzię fQówi~.~a tę.Q)at: <Zę
'$kQAa.~e, was~ą';myąl l dą~elli~, pr~y~jastl.~. w~m statutami Koseil'Jla ormh1.ńsko-katoJiokiego .do,)ie- f stat!strki Królą~twą. Polskiego,Il.,
..
'spra~waDl'dlł)Bię ~ą. tę ątrllwę, Jl!.ką, I~ d~Jęęlę •. ro w rok po śmieroi jego poprzednika. Kate~ra I. - Vi poniedzialek, dl\la ll-g9~rnd.jl\ proC L.
rl>anlliąe leh i ~a J)o~DąJł\e z. męJ 04ra.11!1 AasZY~ 'w Eo.miadzinie, stolicy .K~to~ilro9a, 'ppzypo!lllna ! Kr~ywjcki w.j'~łos~ "!' Łodzi ;4Wli "od~zyty: }-sz 1,
~.'p,Ql i .. : łą.,k,,, k~9r. e ,POW..HlHY... Slę., s.·,t~e ~llę~Q,ędQ.~ml st.yl biza.ntyńsld, ' choó :t;ÓZ1l1SH~ od lUe.go eoJiol!l'! i.' ~..o.pułar,Q.Y. ,~. g,O~ZlOl.·~ 1...e,) Wlę.c~.Qrem. w, < ~ą.h s.t.r a".
w :na&zęm $polęQze:Q.S;WlępolslqęlIl.
,
,
wiek.
'
I zy ognl()w('J (M)kolaJęwska ~4) na teDl~t: 1ł PO Źyczęnłęt;lł lla~zem byłobi, aijy na.sjęPllę d~w.. .' ", .. " i . , ' ...i., .. , . . . i , 2 ". ' . . . ,' ..... :a'1" "zątek mowy'" i drugi w sa.U 'przy ulicy Długiej
;sięcioleciezwycięzko k:'oczjIO ,1l~~rzo.cI. ~~ ~ąm;~
KALIND!Ił.ZYI TJU1IIIOWY.
}& 45 o 8'0dz. 8! ,~~ięczorern na tęmat: "Rozwój.
tdr?~łh ąze,r~~c na ws~ę S~rQlł! P;ł~ęij, ~ląt,u~eJ m~
IMIONA, SLQWI4ŃS~E . .pziŚ Ludod~wą. J~- , kultury lIl a ter yąlueJ o
,
i~C l. l\fI!Z Y.\\~. JiI! zl~ch ętnlllm J ~I ę. !Jlll1, !lal!! d ąJ.~ I r o Sam°S!" wa. W p q ni • d z l, A h li: S~.llsłAW~. .
;!;ęllriQję. W n\ęd~jęIę 4.. l grn(!njl,l, t. j. j n.
~e.~Wllęzapom.nu;mlą. o t,ros]rach (jl9QZeslły~4. NI6$.
l'EATRVICTORIA. Dzi~. ~WianektnlrtQwy,~1Bztłl': t,ro Q "od~ lO.. ę'ft\łlQ odbędiie ~\~ zębr~nie dę-.
im,
tę
pleśń
bię~UJlfi
pfostaczl,oru, OIt~ 1C4 llUW~ lłą·w: 4"ch '.~kta6h Jel'zego 'iuławsJdeRo, ,Początek Q, ł leg~tówg lód~kieh ~ ~'ŻwiąZkuża.wodOwego J:obotnifQni 11a duohu 1 z.tJ}czy nas razem w JednąsllrU} godzlaie 8 wieczorem,
w
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Tlili!

~ó~ przemysl~ w~óknistago

W Kró~estwie. P?l- t
SlTU1(A i' PłŚMłENfłICTWO.
I'~ óW paiU tJvpem":na mi~ 1fe.pastnieJ
w salI zWIązku przy ul. MIlsza ~g 64. ł
,,"", •
, ' , ' '. "
Zbłegb. Wkrótce &koltJ trupa. łez~-ego na choBilety wejścia deicgad otrzymają tV biurze związku. ;"
. Tea~r. N3~, lUe~zlel: -:e,pert?'3.r .te~trahry Zll- " dniku, za~~ll się gromad.zi~ tłumy e\ęk.a.wych.
1'1
1..
'
l'
'Xf·
na ]Jlzedsta.wleme
Nadel~O"Ił!ł.WSZr
do wlejSea wvpa.dku,
agencI
,. Otil&rODJ -ej
l,astepne ogo"ine zeoram6,I powIada.
Cl t po puludnul,
' "
' . . l l K !>opnlar
ki ...
' "'ZO ~
','
J '
,
>pielmnek ochrony i-ej bez" w~ględn na ilość ze- l ue" la a Z~b WSIą ~ p0'YleZscfil, ~,ł" '1'1 rasze.w~Je .. ! ochrany wraz z wojskiem, ii aż ąd. aU , aby tIu m roz ..
h p1e
" k' " 1
db d' " d' 2 d ' ! go, w przero ee scenicznej o l »'J.e eroweJ l a.. szedt sie Częśe tłumu nie chcia.ła sP,elu,it i'ott>ranJc lOk ~une {~ o" ękz~eks~ę ,ma J
llli~, I' 11a Galasievficza, wieczorem za.ś sztukę ludową k, azu ag~ntów ochrony "ÓWC1.&i posYpaly. s, ie ku ..
~ P5r2zytu '-Ud' .s~afc4ow. l a. al d przy u, .. Złe DeJ " 71 W złą godzinę" Odowskiego,
le ka.rabinowe Padłu' kilkanaśeie ,trzR"ł,Ów,' 0,(,1
I~
o go ZWie -ej po po u nHL
I
N 't' k r
l'.
t jod " d ak"'y
" , '
, ł
a w ore p zysz,ego ,y~ ,nla yr
a których zgiD:~ła na miejscu kobieta.. oraz zosta."u
P. l!1,S, Donoszą nam z PabIamc, ~~. w dniu, naszego teatru wyznacZ11a jeden z wybitniejszY6h ciężko rannych d,wóeh mężczyzn i lżej jakaś ko~ grudma w 8·u sklepach ~t~warzys.zellla spo· I utworów Wiktoryna Sa~dou p. t. "Rozwiedźmy Meta,
zJwczego tSp()~e.m:. odb~w~c ,SIę b~dZJe sprzed~~ I SięH (Divórons). Doch6d, z ~ęgo ~rzedsta~ie.nia
N~zwigk zabitych i ranionych Oll. razie nie
raba.towa na. I~ecz pablaDlCkiego Ko~a PolskieJ, prze~naezoAY zostal na korzYf:lC złozonego clęzką ujawnion.o.
~a.elerzy, Szlne), T:kaz s~o:a s'pfzedaz ~dbywać ni$~ocą i pozbawi(),n,~go w~zelkichśrodk4łfllłtlfWszystkich r'8nnych, po opatrzeniu przez Po~
Się ~ędZI~. na teuue cel l ,v lru~.y~~ s lepach. mama Lucya.na ~?seJel~klegO. ,
,
.
g.otowłe ratunkowe, odwieziono do sźpitala.
Termm! Jej oznaczone zostaną p6zmeJ.
Lucyan . KosClelec~ urodzony, w :oku .1850
Zwłoki zabitych przewieziono uo priJsektołaut. Z powodów, niezależnych od Komitetu, w Joryezowle" '! G~lieyl, ~o. ukonezenlU . glmna- l'JUlIl przy szpitalu Dziecią;tka. Jezus.
rant dzisiejszy K,ola Pan, len odbędzi,e ~ię ,w Zao- ł z~nm, w Przemyslu l stndyo~ handlowy oh ~~ LWO-,
iiarowanej na ten cel sali tow. "Lutllla~. (Piotr- WIe, ws.tąpU do teatru prowll1cyonałnego l Jednokowska 108), a nie u pp, Karpowiezów, jak po- ł eześllie rozpo.eząl zawód ?zi.ennikarski ~ chara..
Z KROLESTWĄ~~
czątlwwo projektowano. Pomii:110 nadspodzi.ewa- !kterz~ korespondenta do Pl~~ kra.kowsk1.e~. ~.,.
Napad
Da poolt~.Onegdaj, o g. g·ej wienych przeszkód rant zapowia,da się bardzo dobrze, i anga~:o,,:any do teatru hr. ::;karbk~, przen~ós~ SIę
program zaś wstał nawet powiększo,n:y.. Niespo- następme do. Krakowa. z~ dyrekcJI St. ~Ko~mlana, CZQrem w Ostrowcu dokonano smialego napadu
dzianki, prodnkoJe artystyczne ZdOl~ją:, za, ~1()woUć poe~e~l '! roku 1881 objął po DO,r{)s3ynskim teatr , na pOO:l.tę. Kiedy dwukonn.J fargon pocztowy
w otoczeniu 8 dragonówk()~nych .,przejeżdiał
kaid e0"0.
.poznanskl.,
b
,
•.
W f
".
W .roku 1884, osiadł w Łodzi, jako sekretarz z biura poczty na stacyę kolejową, niezna.lli ja"
" Areutowal.ue. w W~dI6'\łl~, .,
abry~e a~~ J t"ędakcyi ó~tczesnegQ"D~iennika Łódzkiego 1P, któ- cyi ludzie rzucili pod konie 4 bomby.
eJJn~go Tow" ,Hemzla : KUJll~ze:ra< w :Wld~~.wle reg,Q p6źnięj bylredal{torem i d"yrek, to, rem p.le;"
Konie~ powożąc,ę furgon zostaly rozszarpane,
wywIązala. SH~ sp~~~czka PO~!a~~!i r~botnl~lero wszej trupystalego teatru w Łodzi. Po wIJez .. konie zaś draganów spłoS$one hukiem wybuchów
Szydlow~klm &. maJ~trem. w. s~ . \,. I awlaln.em. dzie z Łodzi przez dwa seZ,Q, ny u,trzymywal trupę rozb~egły się na wszystkie stronyWidoe~me ~, chwIlI ,UDleSIemaO' g:aH?wny Szy- polską w Petersburgu, z lttóril! zwiedził Kauku.
'Voźniea poeztowy i urzędnik, mimo że ' żO ...
dlo~skl, wYJą~szy rewolwer, nr??l mm~a,wla- I Po powro.cie do Warszawy odda.ł się wyłąoznie sWi zasypani odlamkami bom,b, odni~li jed,l1iit
kow~. ~" fakc!~ zatargu rOb?tl~lka, z, maJstr?ffi pracy dziennikarskiej Q.{)póki mu. sit i zdrowia. lekkie raDJ.
dowledz~~lr Slę wl~ze admulstracYJne, l~tore starezy-Io, Obecnie zlotQny ciężką' cborob<t pier~
Napastnicy, skorzystawszy z zamieszai:d:a,
przy wy]SClU z fabrylu,a"resztowaly SZJdlOWSklego'l. si ową _ pozbawiony IDQiuoś.Gi praCy, która. była . nucili się na furgon i zra.bowali cal, zawad~
Sprostowanie. ,N1\ str,oIliey ~O-,ej W artykuliku
jedynym źródłem jeg;outrzymav.ia :zn.aJazl się W po- pr~esy lek pieniężnych,
!\Łó~ż w cyfrach" povanB?byc ka\ohkow 1,233,266,& I leżeniu bez wVJ·ścia..
.
Ogólem zabrano 11,623 rb. 40 kop. Z8.Iin1
nie, Jak wydrukowano 233,264:'
ol
.,
dragoni,
uspokoiwszy kQnie ł powrócUi nł mtejootl"
.
, . . ' '.
,
, ' , ,. l
J, <Llltlli:.~ p·óniedzialkQWeprzedsta.wieuie
BaD.GJtllm~ .Wę~o:a~ O g., lew p()ludll~ę .na I (po. rafi':drugU ope~ :Mollius~k.~Wskieb ... Fbs.n i rabllnku 7 napaetniey 2dolalł z.b\ed;, 1.UW-.e,.,SQ,·
.
rogu nlic M.ikolaJewskleJ l <?rleJ, do~on~no. amia· ~y erbum NOQUęH wy~ta.wiQn€: ll~dęr s~raIlię prze,~ bą zrabowaną sumę.
Rozesłano za Dimi wojsko i &\faz, ziemską: .
lego Rapadu.' .na~ Alf~nsa Pr~tze~o lnkasen~a. fa- I naszą "Lutnię", zapowiada' się doskonale i praJbryki \'ękawlc~ek Wmklera l Gartnera, ~lkola- ,puszcz.ać uależ;y ,~ete~ b~dzie WlkupioU} do
jewska84 któremu p~d. gi~oźbą ·l·ewolw'erow za- ł osta.tniego miejsca.
bra.no 700 ,~b. Baudytow bylo dwóch:
'
. ~
Jesteśmy proszeni o zaznac$8nie, te bilety
,0 godzlnie9 wle6zorem na. uhey ,LIpoweJ ł są do nabycia w eulderni p.RQązkowekiego, zaś
Dr., dl, do sklepu T. Schwarea, wes:alo 6 drabow I w d~ień przedstawięnia. od godziny 5-e1 po po...
~,1:J}0t1.;~~9~,R~.;r.~~otwęró~ ,.~b,ra!l\c~~yt,~r.~> l XUdniil" w" k~ie teatru Wielkiego. Pooz~tek QZAaDZIKNN'E.
dZlenU!1' ~~~~:~~:r~\'PO~?$1t~HlQ:wąlł~~~< 2łJ,l~&li,W.ł' ~9;Q.fJ)la god:l;, S. wlecz.
',
,
,
"
Peters.b1ll'&.
30,
go listopada. .NamdDłł< 1mi"ta
przecho dnię, leczballdycl zd:~a.ll :ęj;~,),ukr!ó..
',
'
_'-====-_
Petershurg. lUlloiył kar~'" fJlUl'lie ,b~ "000 na
DubrowiJl&;o retlakto"A ,.R\lsk. Znamifni~, 1& "l:z: C'Y':KL.U "SYNTXz:r'.
drukowanI w' ,lUm,erze dziąl&j&lym ft;lępny'.'trtł.'
D
Ił
OW
SKI
E
G
O.
MOWA
kul.
XX
~,Sic 'ł,Y)lo, sic, jubeof'
Urma, 30...gQ lilte>padLt WJbryki QJi~_~,i
d' 9.9 r t
d
la ruinach ObQZlliakl flJIłSkiłlD I Saaihurgu. *)
..Fidai" pob\1d~iłJ gubęrnatora za ~ . ~d.il;.'
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Kiedy Dmowski zacząl mówie, PQslowie, tłu~ :pod płaszczykiem kultury, swe posiewy zgniłe,
,.Fidai". Dnia 27 b. ID. przy tlsilowaniuzastoso ..
mniepO'wraeali do' sali.
, "
horda pru~;ldęh Aęroldów n.u~a ~wt~t.u gwarno:
wania taiO śf(~dlią. bidelŚoi., polł_lwiiI się z mo ...
Dmowski ,przYPoUliJ),a eZ~~J dWQ~h, pte;w"! z~ieniwszy miłosierdzie
dzikiej' zemsty ziarna,
tlochem, zamknęli sklep! i targi i zażądali WJtla.szych Drrm..' CŹQ;f;y wielkich hafłęl, e~~sywlelklch, ~ świątynię sumienia. .".... w ~br.QjnQj pięści siłę.
lenia. gubsrna.tQra. ł groi,c mu ~mił[ci~ . Go.berna ..
riiewykonalaych żądań,minęly, I{t·l,\} , wszedł na.. ,
7 '
•
'.
tor uciekŁ Wczoraj otrzymał surowy rOzkaz pó~'
drogę dl) uspokoJenia. Zmiana ,war\lu~{Qw. Ci~SU I N!echI WOdy Gopła, "a~ty krWl~ ,l lZaJ:'ll splYlilą.
wrotno Ale dotychczas jeszcze nie wróe:łł.
wkla1ia, Il~ trze(H~ PU~1l,ę .obowiązek: l. OdPOW1,~~ I N!echl ~~zyszle P?koleme owoc zbr~dDl zble~ze; •
Toklo, 30 Uą.tQPa.da.~ O~Wł~QieparlaU1eutu wr~
dzial{losó wi~k8~e, ll.Jź D~ pH=)rw.6~e Pumy.,
n,~e ~llysh spocząc harde "nadczl(;r'łtleczę"'J\Vl{~rz.ę " żnaczono ~a d~ięń 25 Irudnia r. b. OpublikowanE)
. Zdaniem mówcy, polityka. rządowadQ.pl~Wa.", P.Okl w wą.lce o ziemi~ polac~ I;\ięlłg,Ult\...
'urzędowy program wielkiej wystawy W r. 191a
dzil~ d,o Włuijzozenia klllturaln@.go O~l"ęgów ni~,",
w Tok-io. Wszystkie rządt i narodowoŚCi IlfQsz0rosYJsineh, 'wchodzący~4 w ,sklad pans.t.wa rO$yJ'" Z.aślepieniżeglarzeI sztuczny.~hp,raw stęraJPir
ne słłJ Q uczestuietwo j,~ko wystawy w pięQlu.' od..
skiegp . i' do biernoś~.i kulturalnej. więlkiego oęu.. l1.le sięgnięcie w gląb' nurtu uczuęh\ pot~gi
dziąlach: wYQhowawczym, przyrodniczYDł, maszYll,
trum fosyjsktego.
..
i łó~ W8.ąZa zatonie pod prawdy rala.ui.
elektry~ośei i Ulłlnnfaktllry.
Prowad~en\e w da.lszym eittgu teJ. !)(tUtyki,
Te.beru, 30 Uitop,d~. Wieezorem ·SZ~f.\l1 po~
gdyby jej nie przesikQd~lła wojna roa,yjsko,,.ja.., Spoj~z~jCięf na te szańce, zaborCJych l~ionów:
'lQlal d<l ii'łbi.e <lęp~tlQYfł ~edżJlisn.;· ()abilląi,
pońska, doprowadziłob.y< dQ itra$.znej ka.t,as.trofy. C)lOClaz w Romy lańeuchy skuły ziem~ kręg4
miJ.l.ł,$\rQw oświadc~JL, że rQ.lruchy w kraju Ulę
Rozmiar irótuPl'otlp.uśó pań,stw& unieQlo,zU... runfilły - rozszarpane krzywdamimilion6.w••,
ustają, albQwiem IllQd*ilia, ~DJmuje si~ spra,warJll
wiają "zarząd biufokra.tycl&ny i, ~eD.trąli~t1QznJHen"1lk Zieleziński.
:n~leżącJmi do. wl.&.qzywJkouawezej. '1'91łł'teu·
W programie· rządu llló\Vca ~iewidu,apowiekadza ministrom spełl\ił\Ć swoje obowią:Jki;,zdru~
dzianej jasności:, Ze: ijlów pr6Z6:~a ntinistl'~ÓW niec
giej zaś strony endżumcnty.uW zajmuj, się.,sWQ.
widaQ, eż! p,ędrdę utr~IarJwanJ. PO{>1'Z6dnl syahHn
' . .
Jłmisprawami1 lecz polityką i ,iprawar;ą,ł pa,l\łt\V~~
~ądzęnia, c~y też- rząd,pójd~i~ ą.rogł\ udńo,wionł ł
Ił) W,godzinę jazdy, tramwajem elektryeznym od Jlieeąę przez to ~amęt w całym kraju,' przeszk~ . .
przez powo,l.an,ie SZB.rOl{,ie, sil s,p,o.leczniohdf:l prą."" . lI. ombUif,g.la, WŚ~Ó,d' n,i~lQ,WD.l(~zyrh w~gÓ.f~i" ." S3Ą.lb, ą.fS,' j~ AH;H),iili~,wi l J'ę2'O pracom. Wskutek tego s.zacb
,."
l.-..
' t
1,.'
wZIlO~L ~ ę ęZęSCIOWo., na zyezenie ce8&n& Wilhe.lma 11,
.
'"'
eJ ~~ ?,aJYlIl . (h:lSj~r-lię ~łUl$.W~., pr;a,z "Z~lo..Al oQ.bud,~wanę obozowisko' legionów rzymskich- W castelu zaproponował. ministrom opracowanie w ci~ dnł
rozwo) s~~orzą.d~ ~le!SCow~.~o,.
" p,omię~"ez,o»o st~rt\tlnię$komplętO,wa.,$młl'zę.m, P.QŚwłę- kiU~\l plł.l,J~u dwiąlat w ce.Ju uspokoję.pia,'ktajlli
Zmql~ls~ęmę UCZQ.f VQli) ł, q W' 2; ~~.Qlęstwa Pol- ~Q~~ gtosnemu pr~fesorowl l",ut~)fQWi ,,~I~*Ol,'Ji lłzJm- w lU'zęchvn11IA l.'30iie SaJD zajmie się lą spraw,~
skiego dow()dzi, ż,el'zą,d widocznie w stosunk:l1. ,kleJ, .Momgen~wi" który :" ,aełękbśol~w~j gł~ail, Ż.8..
,4
#41.
4
•
qO
l"re~ów,' z,~mieraa
trzymać'. ~ię
pnlitv't:i
P()';:
fJlO
w~an,J,e,
'. PlzedewszJs.t,k,18.m P,Oh'l.,'..c y - IĄ~nl\ ~~e itra- .
~ Num,er dz.is1Ą1,
QZ1T skł!l,.1
. Q., "tA r1i,n~,' >.l..
.' Ą,<.l:l...
~"'.'
.',"
.
.~, ,ł/,JR-'
Wi SJU
.2) USi Br Qtten" pr~ęz gerJJlan~w.
.....
~lo'.I!'ł ~
"A"tąJ "'..... "ł4ł'll UM

w

1

Q

pr~ędmeJł ~,nlę odnow~pneJ'.i
Lu,d!lOŚó. ·I\róle.stwa POlskiego.nigdr ni~

'.,

zge..,

dzi się z PQ1Qi,ęniePl Qbywa,~ęU 'd,ri:lgiegQ rzędu
w państwie, . Oll~ J,I,iepogo.dzi się ~ . vąĄ~twern,
stawiającem· polaków w polożeniu drugiego rzędu.
Z tej' przyczyny Kolo polskie, 1116 wi'dząG
(Telefonem),
'\li delda,raCJl ,pre2<dS~ mini$,txów (~hęel p,ójścia
. Dziś w pOłudnie na przeeh<.ldząeego przez ~
dr?gą reform, . potrzebnych ~~a. KróJ~$,twa. P·Ql~ I lIJicę .Karową. jah1egoś prz'yz'~'oh~ie Ubra.l}:t'&U r.u~ż... ;
Sk~ego, lH'O~OU~ję P,ł;O.s,tę fl~'~ęJSQ~ę I;\Q PQl1ządkn ! c~yZl1ę lwpadb kdku iudźi i dało stl'zlily rewo i .. r
dzi~nn~go.
, :werowa l1godzonl kulami w €?low" i ,piei'si: m~ż", ,

stroJno.
. . . . .d p •••gów.

•

a

Z i JJlO W J o d 2 8 P Zł. t dz i e r nik ...

KOkj Fabryczno-L6d.
CdOb.dzł z ŁOdzi: n) 12.30. b} '1-l0,'~) 11.20. d) 2.oa.
$) ;,l~.Q,I!łłj g} ą,.aO.
,
.
'fł'''ą de' ł.o·dzi: h) 4,!0, p) 7~1 1)'.I",1t) J~
.l} 4.('., lJ1.) fH~gt u~ "~ł ą~ U.,Qq-.
"
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DZIENNIKA .ROZWOJu.. ,- Dni.. l grudn:L3. 1907 :r.

====:::::::=====:::::::::===="\

":="-=--~..-::-.: ,._':,:::=..

NajleDSZJIIl i najDOZJt8czni~jSZJm Dodarkiem na [wiaz,dQ

j ost Sin[ora maszyna do szycia,.
maszynam-i do szycia, od czasu wy.na.lazku. tychże, pierwsze mieJsce
Konstrukeya maszyny te'j Qraz wykonanie jest wzorowe; szyje nader prędko,
odznacza się irwalością, j:a,k l'ó:wnież i pi-ę;knośeią ściegu. Singera magyna do szycia
jest w gospodarstwie domowem nieoce.nioną i w rzemioś!ę . niezbędną.

która

pomiędzJ

t:ajmuje.

Bezpłatna

na'oka szycia' oraz

baf,łów arlystJcznych~

"d"
Piotrkowska Nr. 22
Piotrkowa.ks Nr. 199"Wólka
Plac Kościelny ·Nr, 7
Pabianice, ul" Zamkowa.

1830

łł,*~.łł~tł_~

~ drukarni" wychodził

.~Ił

a

"Rozw6j" do 1 ~gostycznia ~ gazowy, który wprowadzał - w ruch maszynę
1899 roku.
,'
.- w 1905 roku nabyliśmy 'dla ·"Rozwoju" maszy..
, N a pierwsży stycznia miała nam dostarczyć·· nę rotacyjn~ na .której dotą,d,drukujemy nasze
, ','
l fabryka Augsburska now~ maszynę, ale opóź- pismo.
. '
Przyby;wszy, do ŁodZI z kon~esyą "Ro:-,! nila dostawę, tak, że jedenJniesi~c musieliśmy ~Byla .to pierwsz~maszyna.r.otacyjna. zastoz~ój"łwiedzieliśmy o ~em.. dobrze,. iż pi~m? co: : ko:rzYrst~:ć ,~ ,ła~kaw:i~.ud.zielone~j;I1.a,m pom~c:v: ~ SOW~~) do, ,p'is~a.iPol,ski~g~ ~'iPr~wi;n~YQn~n~g~~
dZIenne,. aby mogło !Stnlee, pOWInno posladae ,dl"ul,tar-m p. Kohńsku~l, pod zarąde~ ~.Edwa.r~'d.ruga wogóle na prowlncyl~ pIerwsza bOWK~m
własną drukarnię· . Organizacy~ je~nakże. pisma' da Kulisza.
'
. sprowadził Petersilge dla "I..iodzer Zeit~ng".
póchłonęla 'tyle czasu, że o zorgamzowamu dru'V lutym rozpoczęliśmy druk we własneJ
Papier na"Rozw~r' ,otrzymyw'aliśmy plze~
karni iUf; razie nie było" można myśleć. Zacz~-, drukarni.
"
dom. komisowY Hordliczki i Stamirowskiego z fa.Hśmy. więc; drukowae w tłoczni p. St. Dębskie~.
W czerwcu \899 r. ,znaleźliśmy mieszkanie " bryki l\'Ioesa pod Pilica. Był to papier satynogQ, .w: której wytłaczano "Rozwój", do dnia, w domu przy ulicy Piotrkowskiej nr. lII, gdzie i wany biały aJ stosunek z firmą. bardzo przyje-.
2-go kwietnia 1898 roku. Potem drukarnię. po przepędziliśmy" lat . pięć~ a ztą.d pI:zenieśliśmy się t mny.
p." Dębsk.im. Vi cźęści przejął p., Grabowski, udzie: do obecnie zajmowanego lokalu. '
Przeehodząc jednakże ua maszynę rotacyjliliśmy jednakie: mu firmy "Rozwoju". ,w tej
'W ,,19D4 roku zaprowadzony został motor Dą,. okazała ~ę potrzeba "rolowego" papieru,
mu
7
którego fabryka Meesa nie wyrabia. Staraliśmy się o papier krajowy, ale istniej~ea fabry ..
, ka, jedyna w kraju, zamówienia uskutecznić nie
~P. palących'
przekonać się.
, 'mogla. Musieliśmy wzią.ć papier ":finlandzki.
(,
Przez ośm jedna.k lat korzystaliśmy z fa·
~ bryki Moesa, ktÓ'ry obel,lodzil teraz ju.bileusz
~ 25-1etniej pracy. ZakladyMoesa przedstawia....
; my dziś w numerze uaszym.
;
Zarządzaj~eym tlocznią~,Rozwoju" od pierl wszego numeru ukazania. się ',' pisma był p. J au
l Janiszewski. Pracował on kiedyś, jako towa·
i .rzysz sztuki drukarskiej i "łamacz" (metramr paż) W starym "Dzi~nniku Łódzkim",pb otwar: ciu "Rozwoju" staną.ł przy nim i tylko. na trzy

Druk i papier.

ł

r,

I

.

"-"$i?"'

.

prosimy·

C
,l

CJ

Z
O

O

~

j

:
~

,i

t

pakowane po 25, 10 i 5 sztuk.

Doborową lD~ęszanką t~tnniową, znaczniezostaly nle~szone.

E
M

11 LII ~WS EI i PBZBPI~ BE ~WS El.
Włllll fabryka tabaczna pod firmą "NOBLES~E" VI .Warszawie•
..........łac'., i

.kład głównVI

• • , .....-ą:dr.ll!iyń.~ii
w .Łodzi, ulica Piotrkowska HI 69.

l1ł1

Dostae

można

-

,---------------------,

we wszystkich skladach i dystrybucyach.
+

miesiące, za c.zasówdrukarni Grabowskiego--

i na.
t

~
~

~

chwilę musiał nas opuścić.

Działem maszyn zarz~dza p. Antoni Matya.szkiewicz, któty również odzalożema "Rozwojn" przy nim gorliwie pra.cuJe.
?oza.tem w zecerni'prawie od chwili powstania. pisma pra.cują, pp.: Rudnicki, Falko~
wski i Musiał; inni zecerzy Wstąpili później.
Działem ogloszeń w drukarni zajmuje się
p •. Kędzierski.

:

Piotrkowska

J'(Q

200.

!Lecznic,a Zęb W
M. EPSZTEIN..RIESNIK•

i

l

Plomhy
r

Zęby

złote,

porcelanowe i t. ,d.·

sztuczne na zlocie, kauczuku z' podnis'"

bieniem lub bez.

Poprawki utuczDych Z1bów na pnczekanilL
Konsultacr. 30 kop.

'97-10'

.•••..
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DZIE1SIĘCIOLK'CIE .DZIENNIKA . ,ROZwo~t.
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KI,
OLSKI,

l'ARYZ

.

płłiecają

KO.STAIITY••WSItA

a,

PłOTRItO.~AII'"

3,

Dadcł10dzące -święta:

na

Wina Węgierski-e stołowe i st-are z różnych lat: Wina. Francuskie biale': i eZ8rwone,
Wina Reńskie, Szampańskie tylko pierwszorzędnych marek, a także Win.. Krymskie
i KaukaskieJ Koniaki J. Heuessy, J. F. Ma.rtełl i C-o Bisquit Duboehe i Boulestina,
Rumy 'krilJowe i zagraniczne, Miody staropQlskie, Ba.kalie miestane, przybory choinkowe
...
. Wielki. w,bó.. Pięl'lłskj. firnIł. G. We&&8go, Wróble.sld.go, .,stko.ski.go i "ZloteGD Ula".

Illl?,dal złoty i dyplom honoNfwy
za czyste 1l'1atur,a~e ~ina W~.

,

gier.skie iiDlle, Llkiery l Wódki,

własnego

Towary

fII!Ir Przy odbiorze 10 butelek wina' 1 but. gratis (pr6czSlampatlskiea,o I Udzielnych).
Piwo Drozdowskie, stryekiego i mieJI3CQw)eh browar6w z .pts$Sfłkat do dom6w. ' .

1822

.....

•• . .............

Astrachański

Kawior

stałe.

Importu.. Ceny nizkie,
Węgorze,

gruboziarnisty, Sigi,

d U8ttelsłaedł'
' Dr
, . EdW~...ro___
.'.
_.-u~~!.'
...

I

I/

1I

I przyjmuje od 8-tł1f, rano i od 5-6 1, pp.

\ 011orobJ

W8wn~trzn8

i

Berwowe.

l429r

ł

f18N,-f!!r~§'U'lł
iu, tli Yu. tlił I

kobiece i Akus:a:el"ya

ó"

'.

H

ul.

potrzebne S pokoje z

v"

kuchnią. Ofe~t;y

dobrzą język rosYJski, mogę zająć miej·
sce w f_bryee magazyniera, ekspedytor.A,
kontrolera, inkasenta; mam cblubne śwla'"'
dee~wa, a także mogę objąe zarząd dQ,"
mem. z prowadzeniem meldunk6w, obzna:j-

'.

_oczopleł....

!

Ci

w adm . ..Rozwoju" pod W. D. 3025"9
Poszuku.je z&ięcja polak, 43 lat, z!laJą.cj

7.

Chorob:r skórne, wenerycz•• i,
'Od 8-10 rano, 5-8 po pol., w' niedziele
i święta 9-12 rano.
1463-r-24$3

......- - - - - - - - - - - - - , ; . , . . ; . ; . -

t'ft~a
Dr. Feliks Skusiewjez D'6. ~iQU
Choroby skórna i weneryczne ChOł'Oby

losoś nad:;::z:.::ż::

Drp'·o~_·JELNICKI'
.~_ c~.J
Andrz~ia.'
)1'"

, . mieszka, obaellle MiKOLAJEWSKA 67
1

Sielawy,

I.

Dr. A.Benedykta
STEINBERG
I: ~;:n11:W~:t::t~::y~o~:r::d:n~d:I~~
3.
straeył "Rozwoju· dla Pola$&,: . 3056~a~1

ł ZAKŁAD ORTOPEDYCZNO-GIMNASTYCZNY ł przyjmę biednej rodziDJdztewezynkę

, (skrzywienia kręgosłupa, chorohy $taw~w. mięśni ł
lub teź sierotę od lat 9 do 12 za m:alł3
P .
W'
i itp.). Leczenie ma~ałem ('Wibraoya),el&kiryezno. f WJnagrodzenie. Lódt, uUea Benedykta d$!
rZJJm. od 9~10 rano Q-W.
nle~
Pfz'Jjmuje do. 11 rano i od S·-6popoł. ( ści\ (nsowanie wl4)sÓW i t'łf&rzr za pomO$l\ elekm Sł. S. Kostt'zewsltl. \ .. "
.;ł061-1
dziele i święt!.od ",.10-1 p.p..
507d24:Si
5Q2 __ r~187 l trolezy). Gabinet iłoenłg~ .. o • •rcj .

'Andrzeja
13.
l d 4: 8

Pio.trkowska 121

D. os'on·l. hal
Dr. I. Silberstrem
n
H.
Dr.
Chorobl1 U1ewn ętrzne dziecięce ł

Ii ~~::!'.:Hro:."en..... "".............

!

I'

l4;15-r1l5 ' ł włosowo PrzYJmuJe od 8-·12 rano

.r' .·t··aR'. ł. ł'.~..'P' ·~O·ł~ a'rS''1'·1
(:j't'
Godziny przyjęć od 9-10 i od D-7~eL

fi

i

od 4-8 po południu.

S
1
Choroby weneryczne
.......

18-

'.'•. ' .".:' . . :

l ' ":'.,

.

I

III

..•.•.

l

179l 15-2

J .. G. ~ '.

n

-

l

lekcyj. Oferty Admln

I ,J{.

"Rozwoiu" pod

w ŁodZI u Wier~blek~eg9., ,303485 2

•

Wiadomość

w WiborowJJIi gatunku.

.,~•• ;oh.l'l'.b ...... dł~i ~••a i o.za

! Syn

. 2848-7sś-5 i Spec!aJna pracowpia z.ębó~ szt~~.,,~ych
sprzedania. drzewo .QlSzow.e! . Bolesła,," JuzezakiewB •. PanSka 75~

W. 101 '.

Jest do

I'!"

,uf. ~ ..... rSuOWSkJ

'iI

"M

DROBN,;:' - OSlfOSZENIA.

POWROCH.i
ul. Benedykta nr. 7 (róg Promenady).

(ap. gorączkowe, zakaźne)

'.

r~~"':Rtb:.~~~·::!:r~'''~~k~~:,:rt::

l raDne. ,Składowa 21 m •. lO.• .3()2a-3~3
...
'Skład. aptee~oy na dogod.pych warun,i.
~ Dyplomowana nauczycielka, IDaląe.a' . kaeb do sprzedania w wi,kszem fa, SpecJaVsta chorób !lenerycr.uych, Skóry. f
gruntownie fra.ncuski i polski, udziela ! bl yczn&Dl Dl~ŚC!e.. Wiad0!ll&śc Spiess i

i

Krinstantyoowska 7.

't,

.

JD.Ó.... ' ."

.'

.' ..

,~..... ~O~3

!J~'i~lna l.~ . _m. łeuka~t&'8.!. .SO.OO.-.ił'~2. JS
. . . ~. r~Ję..:fo. r*~~t~.y';. 1».61,llrl'".·<.,ą'. ~.J;~ł~e.. ,.

f. •

l

! . . ,przeniósł: się
uliqę .
·Magie.l.,d~:SI>l~edan!&'.,~ł.DI:::9.'~~~ J'~oC.!:fA~:.~ę ZamÓ"łeDla',.~n~.ar~.3~i.
.il·l.·prZJJw.{ij.a.eOQ.
~iio~~o~~k~\lI4~;: · ~. 8 M'ł\tera.ęe wloslenne na dwa 16żka 1 4 ~ Udziełam. tatUo korepetye!'i.)ekeyt•. WiZlenn.l~ o.d. ł
7-e) po.p..
poduszki· orGOT z'a.kia.• do .~przedania.
.dzewska 86~2.
.
' . . 2980--3.2
Ba

i '$kÓr08

l
przyjm .. od 9-10r. i od 5 - I"" weez.
1331r235 t

w niedz~

.

i święta od 4,·..,5 pop.

.0.0 .

" O'r l Pry bUISkI
Jmón
D r . D He
Cor.skorne,wsnerJczne

.......
Dzi sina nf. 11 m. 7) od godZ' 1 do 3~ej
Weksel na rb. 30. ' podpisany puęz Ada.;;
8
po pol.
305:!-3 --2.
ma Smugę, na iIĄię Lew~ndoW8ldego
ł
~
M'aszyny do szycia 2 pierścieniowe i znajdujący się \l mnie w NowóCboj,~.
, I ' tli: .• !
. '.' .,
,
.....
j jedn~ z pięciom:. szufladami
pra~ ~!\eh-z&ginąl· ,Obecnie ~eksel. tel .ł.lIl~
,. b '
. . . '.
d"
.
zl.\dnego znaczenia gdyz na od_rotueJ
Speoyaliata olh!orób uszu, nosa.' I
I m~CZUpłCHiWe. ! :18 12n~w:fi~;E[:e Im. Zlal~~3nr'3 ł! i stronie pokwltowan~ przez ktedytoral'odkrtani i gardła
't'u,jmuje od godz. 8-1 r. i od 0-8 w.,
~
-:-<> l bioru całkowitej należności. Walenty KG'..
Przy,jm od g.lO-12 f. i od 4,-7 wiecz.
panie od 5......S. p.o p o:t, .w. niedziele od 9-.1
MleSZlt\n~e dl~ panienki prf:y rO.d. Złnl8.• ~ Wal.CZy. k.
.
..305.Ó-_l.
Miikołajewska 4, oook Dzielnej.
r. j od .ił-6 pOll0l. •
14201"397 '
Andrzeja Nr. 7 m. 25, lewa ~fłclna.
Zgier~u do sprzedania transport kaio.
_ _ _ _ _ _ _ _ _......__....
76..2...
1'1Ul. POłudrunwa .M 2.
\
...
3060 1 I
narków z gór Harcu. G SehOls, ul.
g
I"
l
&3ZJQJ 2 Singera prawie n~we - bęWt\r8l!awska 165..
3060 .....1.
U"~., ~ Sł1l ~
ben kowa. i plarśelentowa, l maszyna
.
.
nJllha 1"1
.'
•
• .'
'. . .
.
za 18 rb Piotrkowska 108-16. 99'"1 3-3 i Z.agłn~l kWi.t od karty pobytu ~a Imię.
...
o
" . " Jana GrzesIak&, wJdM, Z fabryki Grab..
01~uUS-ta
I ID ł eSz ka o b aen i e na.S ra~nh~l nr. 2:
aaczyelel lub ~auczyeielka p.t>trzeb~a ! m&D&.
.
3059-'-3...-\
przeprowa.dzU sie na ulicę
CdUroby skórne,lonerJczne I moclopłlmnra
do s~koly Maeler~J w Aleksaudrowi8. Z-- aghla,l kwł~ od paszportu na imię WIl"
rzvJ·muJ·eP~~"'.9~~Od~S~~j~~;llo j od . Leczeoie slektryzacyą
I masażom.
ŁęeZyeklł~. dZgbszac Si,!, dowD-lakNe J "
. lentegoBlernaekitgo wydany I fabty ..
J
" P r z Y j m u J e 04. g. 8 .... 11 1/ 2 rano, od 6--81/..,
manau ". o nauc~Je w8
ysoc ~ego.
ki Hsotzła.
'2003--1
4-ej d~ 7-e; PO' pol.
1467.. r109 .' ,wiee2:.
469-r-242
Alekgandrów~Łęczyc~L.
3032'-ó)--~,
.. ' . . , ' ,
•
. .
,
ObiaaygospodarBkiesmaezn9 po 23'. k. ;
c\ginęła sWlnl!L dłl.ta 29 o ,g. 11. ·przed
Gabinełlekarski dła chorych
Choroby weneryczne,
w kawiarni na ulicy W61c.iańsktej I pol. ;Ktoby Wiedział o nteJ proslęz8~
u
...
E'
.RY
.
C.Z.·.·.lM. Y.' CH. i SK.Ó.,' R·NYC·H. ··
.
.
skórns
nr.
2aO,vis
a vis fabryki ' 393.....3--8 ! ·Zagtnęlo .•
nIwładeet\'ło na jm~~
4:,: m. 9: .8064
.
11
. ....
.MAteusza
WE &11
B'II
arguliesa, ' .
'K'
soba młoda. poszukuje. mł6Jseado ,SIYW.eZ&łtlo.:WYda.ne pti&Z.:gOSpOdar.z. a
Piotrkowska 115.
....
•
.,j.'
I
I ' 'fJręe~6nl80 pani domu, może . ~~Q zająć z Ul',SkładoW61 nr. 16.
.'
.2~
Przyjęcie od. 10-1 i od 5~8 wiecz;
'Za~hodnia .P6 a~
I dzieemi 1 reparaeYl\. Piotrkowska nr. 85, . Zł.\gJtl~1 paszpcJH, na imię Jana Baraua,
wniedz. iświtla od 10'-'~ i od 5-61/11";
"Dla pa.nówod 9.-12 i od 6-8, dla I stroi wskaże,
"
3041-3-3 ) ~ wyd~ny g gminy Unewel. :' 3()20~3"1
Porada 50 kon,
4..s6-:-r-.37
dam od 5-6 po pol. W niedziele tylko
biady na świeże m maśle 50' kop. i 'zagilll\Ł P~SZp'ol1i aa imię Ą.nny GrLEl';•
.od g-a po pol,
la7r1 ~
Piotrkowska 132 Dl. 26.. B
. '.orkO\\'Ska. ł:"
g. ouewsld
..e..j, .".w.,d,an y . Z.:! 7 cYrkUłU.
~
I
3021-3.-2
m. Warszaw,.
: 3038-3-:-3
~.
potrzebna. rutynowana sprżedallłea do ! agin2\1 Ipa'slp<ttt na imię K!arola lwa•.

Rozwadowska 6.
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... " , ' ,
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I. W·

I

D.·r S .'.8zn-ltkl'nd
., " ,. M

I

!II

Dr. Józef

...9l-f-1SS

1

N

P

Z

mDl:zopłciowe

D-ra'

'Dr S't' LE

II.

·ez

O

Cha.r. skórnawenaryczne i m~c1oPlclowe
-

Krółka .Ni 4..

,

y"

...

"

l galała

.

r H' Sl nmac''.. n "

l

mujęcodziennia od. 8 ~o 1 w polil!'.~
1 od. 4 do ~ po ppl., w m9~zł(;łle. od.·. ~tę~
do l-eJ rano i Od 4: do6 po pOł~·"'·I."
. '. .

-

.'

.

I

.. '

'.

,.'

".

. .

cborobv; weoł,n"J'czlłIe

i

skór.e

Nawrot Nr. 2.

ll
_ ._.

l~$-)rt1Z~

PrzyJmuJe od 8-11

JHulłę od!)-~,

~

.

I

D.·r. R
'
.
.
o
S9n hl.att'!
. sneovalista oho. r6b UIZn nosa' I

Przyjmuje od 8..;.;..2 r. i od 6-9 wiecz.,
. P~otrkowska 35
l586"r-84
panłe od 5 - 6,
przYJmu!e od.JO-l1 rano l 5-7 po pol.
OfdedHlem .się. wtutolszem mIeścieJaka I ułp.d:ne-l~ od 10....,..'1.1 . r i. 2-4 po pol.
specyalista choró!f skól'~'feh, ,wener ~.
'll~
nyep, pleiowy.,ch Ichorob wlosow. B,,,,"...
~.
~r

_ .. ,,__

'o·

~. Płockl\ ~

IO

. nil.liTO'. R'
Dr. .s,". K"

ul" Średnia J\il 5.

Desurmont~. l ~d.~mł(:

.

~

!

..__

me.

ł

do 6-8 po pollld.
631r336

prl:

.....

..

Z

sklepu mono. polowego. przycnodnia, ~
nłewsktego, wyłany .I !. .K
. oSl,A1ewa.
l z kaUCJą. Pensya od 10-12 rb. Konst&n- : . .
,;. , ;JO~5-3-:~
.\ tynowslra.22,.
~
. 3030'3'3 li Zaginął PMzport, wydanł z gmil11
, potrzebny cbloplscdo felezerl\. Kon- I ' Chojny. Franciszka Druste1,;ft.,aO~1·3.
IstantJhowska. 57. . ' .. 3029-3-3 I zagin~ paszport nu imię iftchala.Gtzy' p'otrzebaa panna zdalna do szycia kol': ;bowsklago, wJd~y .I gUlinyDlll.~ów.
der na wyjazd. Oferty Częstoeb.llWa" l - .
·,:305iJ~3:-,
Poste-restante "Zdolna".
3027-5-3
zagin~i. kwit od paszportu.na. imlł B<t'
p. rZYJDluje meldunk1 paszportów nowego
lesława SUlmow. SlUe$.o~.Yi w.!. da~
. 1... '.1 fa-.
. systemu. Ulica Kiełbaeha. nr. 12, mie.
bryki Landau i Wei~.i:. '3OM.~3-2
snanla l~. Aleksander Owczarek.
2 nl.
magle .do.sprzedaała. Uh. Wsehodni&
3033-3....,.3
55. .
:; 3049~l+a

.

pral~ia . dobrze prcsperująęa

z powodu
w,JJazdu zara~ do sprzedania. Władomośa Piotrkowska 31.
3062-6-1
•

_

10'00
.

.

rb. potrzebne na (li

na 9%.

bYPOl~\

Wiad.omoś~w "".łI

w R o z w o j u " . : . 3O-i1-t~1
4!
. I. ..' : [(t

CE::qA OGLOSZEN: nN , d e s l an!i~ 11a 'l..:s~ej stronicy, 50 kop. 2a wiersz. Zw)'ca:~jn. cgłoaz_ia za tekstemp.o 'I kop .. Ja :w16rsi ooaparelowf llllb ~omiel~
.
małe ogłos:ll~~ pOIlI, kop. od w!r~u ~dla poszu~u,jącychprMY po 1 kop.). Ueklamy l Nakrologi po 16 kop. u·wt~f.,~p&l~"J.' '•.
Za. dolączOllie .Pf1sIlekt.ów 36 rb.' AllTYKULY bez oznaczenia hOlloraryuDl Redakcya uważa za bezpłatne: rękoJ}isów drobnJch ilie.

_raca:. ' .

$

.1

,I.:'

. ....

..

. . . . . . . . . . . . . . . '.

.'

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

...

L.,: . ,. ,..:. . X

,_
.' ••••••••••••••••
..11"..
•
•••••••••••.
..
I M. Sprzączkowski :
=
"
::
"Piotr Orlo..",
-•
:I
'

f($

Łódź, Piotrkowska ~ 54,

•

poleca na aadchodqce święta.

_

_

,Wina .Węgierskie, , Franęuskie, HiszpaiJskie. Reń:skie, Szampańskie, Koniaki, Likiery, Wódki ?lagranic'zne.
i krajowe, towary kolonialne i, delikatesy, Kawior Astrachański gruboziarnisty bez soli, 'oraz Herbat, świezych zbiorów,firm.y
,

której Jestem' je'dynym reprezentantem na Królestwo Polskie,

jak ró:wnieżherbafę B,,:ci K. i O. Papowa i Wogau.
Zamówienia

Pierniki krajowe i

ppz.jmują ~

toruńSkie

telefo....., Ni ,529.

Weesego

,

VI

~

wielkim wyborze.

.

1806

.

_

• • •IJ• •ID• •IJIJIJIJIJIJIJ,.IDIIIJIJIJIJIJIJIJ.IJIJIł• • •IJ.
Ml 787..

~nwa Kwiaciarnia uawniej "Julianów"

Obwieszczeniali

DYREKOYA

_e.

Piotrkowska 83,
Zostala.zaopatr.lOna • • : ......... ..:a -- -......-.. ~ • •
, w wielki wybór.. ~ ~--- ........po ca:aaeh uiniarkówanych.
Dla, dogodzenia. najgrJ~&śniet81.ym .JD1AgaDi9m Sz. Klienteli,. sprowadzilem najzdolniejazego Bukiecia...
ZgłębokIem po·ważaniem
L '.•ołaozlto_$~I.. 1821

TnarzJatl' Iraayblaga milM Law

w zastoaolV:,ęiJl,;ąj.ę~ d~ §'22' 'tJsta.:W1; ·p~da.j~:·dó··;pth..tł_"hfi&jWiad()
PlO'śoi~iź ż~żądane z09taJy pożyozki na. nieruchomości:
l) pod Mł 1142 przy ul. Widzewskiej, przez Rozatję Landau,pier ..

Skwerowa
4•.

wotna rb. 26,000.
2) pod: .N2 64d przy ulicy Pańskiej, przez Edwarda i Zofję malżon·
ków l\Iilińskich, p~erwotna' rb. 32,000. ,
"
3) pod ](2 25& przy ulicyPiótrkowskiej, przez Tobiasza i Basię mał
żonków Tenenbaum, dodatkowe rb. 29,000.,
4) pod )i 260 przy ulicy Piotrkowskiej, przez Tobiasza i Basię mał
żonków

Tenenbaum, dodatkowe rb. 24;000.

Wszelkie zarzuty ~przeoiwko udzieleniu:za~ądanych pożyczek stowarZJszeni 'zechcą p~edB:tawió. DyrekCJi ,w przeci,ągu dni 14 od daty wydruko wa.nia niniejszego obwieszeze~
,
.
Łódź, dnia, 30 listopada.1907 r.
1833-1

JQZykóI
nDló~ytnJcb
lIłOiu

II,"'."

iylko wówezas
pr,dłco

.bez .błQdów,
aauczyć si,

i

{

ściśle

'...t=:
"~

gdy dane jęxJkt będ\w1kladane
przez o80bJ~ należ~cedo danej

,~

itI. Dlemłeckl wykładać-winien niemiec

~

narodowośet, więc

. • rosyjskl'
, fraeuski

•
"

',. angielski

'..

ete.

'

li!

•
,

/

rosyanin
francuz
anglik

,Życzący uczyć si~ języków, z8eM4
zwróe1c Si, do

l

s

l·

Skład Sukna i Kortów
.. GROSSMANA
DZIEL~A l
KorzJstajt\C ze sposobności, przy skonczenlusezonu u fabrykantów, :kuplłam okazyjnie transport matęryalów: paltotowych, garniturowych, pokrycia na futra damskie
i męskie, specyalci~ materyaly dla dzieci,. etc., spodniowe materyt\ły 1 takowe sprze"
daJę od 75 kop. do .' rub. taniej na łokGiu.
1826--3-1
I

PRZE OSI ĘBlORSTWO OCZYSZCZANIA

podfrrmą

Dr. fil. G.Kummera,
4. SKWEROWA. 4.
Biuro ot.arte od 9 rano do 10' wleei.;
w______________________
__
'IV ntedzł&le lylko przed południem.

Hygiena

p.rz,am'8siohe na ut

Krótką

II 4

przyjmuje zlecenia, na oczyszczanie szyb, frołerowani~ po~g. sprz,tanie mieszkań.

binr,

zabezpieczAnłeokian 1

drzwi na

ziDlf~

,:

Ceny umiarKowane._

1828r1

Dr.
A. Grosglik Dr. l KlACIKIN
Cbor. skórne, wenerJczna.i llróg maczsl,cIJ.
Skwerowa'

4.

Od

Zielona .Ni 5.
.
81/ 2 -11 II, r.~ 6-8 wiecz., panie 5~6

popołudniu.

dQ l' po pol.

W niedziele i

świ,tIi9r.

ló6S-4......1 .

KOBstautynowska 11.

orObY dróg moczowycJI, skór.
ne i wen....,czne.
. rzy:jm,uje od g. 81/,-1 ruo i od 5-8,

t

paDle

04 4-5.

lOio-r-101

. DZI.E~I}~CIOLECIE DZIENNIKA ",.ROZWOJ·c•

--_.._._......_-----._--------.__

;

I:t

,

fU Na nfldGhOGza~Y czaR Postu l S
:Masło \V różnyell

ga.Jtunkaeh 7 jako bO: Smtniieiatl...
!;l
'Iii."
'"
"y
ft..~!lC~EUUle liS, ok'@'e"We, ~WilUfUI!:O SHI,:.!~,ne,
pione poleca w vvyborovt1ych gatullkaeh hUFtowo
i detalicznie renomowany

l'Pt-ekarma urządzona podlllg nowoczesnyoh wymagań hygieu-v z
stoso~anie~ pieców i . . lna,szyn Il~jnOwsz'Y.eh sy~te~ów.,J

t·,-I .,

l § F'ILIE: J)zJelna 3, Andrzeja 10, DZIelna 31, CegleImana
i

bity w wielkim wyborze.
Przyjlnuj e się obstalunki na święta.

Tt

life
l."
i

kraj al

~
~

I

Egzystuje od. l&t 11.
borowe ciasta i cukry. -

CUD XX-go Vq~E!:ln

I
ł
t e...

.....

"Ohrono ·Megaf-Gn i4
z żywemi, śpiewającemi fotogrsfi~mi i autoUlatYClnem l'egulowa.t~Jelll sUy dosu.

W kazdą sobotę zmlanaprogramu~

n

Skład.

1772 '

•

.. ,,-

-'

I

fi
fi

POLECAJĄ:

kos·tkę

O

I

1-

ko >'t~tke

specyalnie -dlaopaJu

GlTelefo~

~ ('o

bdomo~w~~~·

....240.
PIłIPPIPP
iiI'

fi

1"1

'I

v"

'.

j

- I

Lódź, W~zeW8ka ~ !2, -

•.

Cztery bilardy.

*

.

.'

!4Illitił• • • '
wąnla: kan1ianno(jo
I
~ 1·1/1
i, I

•

I, ,.

.

Zaopatrzona w ·wy-

Z81.'&lład KOk·
I'ł,
GOO' A". '.I
fallilC I Stowarzuszenla
Z···

Przedstawieni3. rozpnezynajl\: .Się codziennIe o godz, ó-ej pIJ poludniu, w sobof;y l '
i niedziele od godz. :}~ e: po poludnll1. --WP!i~1i:'_ła \lśNiatlen;e elal....tł'~'c·.me. _.~.
.
1815-3-1

-----------.....

.

1829

III

~

34,

Nowy Rynek róg Konst&ntyuQwskiej.

'ł"

"

g

"

.•..

D. KONRAD.

ff'.

"
!~
Ua,n1a"J*
r.ąwsJg~
40
W
nOVl~ot~orlonaj
Mikn łaJ· ~~1s~.Ia· 40 .~ ..
fłlliftui
:.i~l1
sall MInera,
Ił I~uł·. gm;r n.
• i ~
.

a

Z;l-

?~~""""~~~~~~""""~",,,,,,~,~~,~

I,

.- "l-~z~ Nowośó vr

,

l~

rramże Di!~ób

kraju!

A

Pierwsza Łódzka Piekarnia Mechaniczna ul. Juliusza 14.
. Skl.ep główny ulica Piotrkowska 76, 114 i Zgierska 24.

ł l.

l.'

l

.Nagrodzona na wysta'wie hygien. w Łodzi wIelkim medalem złotym.

I

ł riotrK~ws~a 117.
'VI

f.

ALENTEGO KKO PCi Y8 SKI EGO.

!..

~

l ..szaNowcśó

Dnia 1 grudn'ia 19iJ1

-

- .-'~.':::::::=J'::=:::::'==--:::::':-':'::-':=:::==:====:::::::====================================
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"

ut SPACEROVVA Nr. 34.
(Krój francuski i angielgki, profesorów Ranssela i Thortena) wykouywa wszelkie zamówienia w zakres krawiectwa wchoozaee z· wIasnych i powierzonych mlltaryal<lw.
"'
lS6CI

.-.11 P~stie Vll-tlasowo CimnazYHIH taBsnu
Z

i

..

pensyonatami

~Iasami

przygotowawczami

przy ul. Zawadzkiej .1ft 24."

.

I., 1476:~;,:y.e.;~~.)~,.~,le.te.•~ .',e-.,~o~;li'::~bFJA L~"a)$.'~.b. W
. ~,".S.i"K,!·;.·:A.~.,
. •.

.

., ;
~""pl:

.•

>.

"owa' t;J;wiaGia~~a.,

•

Jęst

d.o

~prze'd!\~ia';

., . ;"':

.t

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··_·_·_-_·_·~II~n~ fu"a~~,p~~~*.8~i
Mofor'ga~wy
eJ·
=====_111 '. poszukuje
inteligentne. !w bardzo dobrJm st&nie, ~ sile 16Jron!
_,.C--":=.=-=:-::::-":::==::::==:-cc:=::::::...-c::.-=--=-.::c!:::-.

li

lii

l

fi

"I

I,

I..

I ł
I'

I!:

'\\'arszawa, u1,_Ry,si.a :Ni 5, te~. lą,9.99 poleca tyl- il
II ko osoby mteligentne z dobrenn :wnadectwaml. ~a,uczYcieli nap- 'i
!) cielki, bony różnych narodowóśCl, administratorów, a,gron'ornó;v.
li ekonomów, pisan;ów. praktykantów, kasyerów, kasyerki, buchal~
II terów, bucha.lterki, korespondentów, korespondentld, ekspedyen- .1
li tów, ekspedyentki, l~o~ystkj prowiz?rów apte~ars~ich, leśników, !I
I gorzelanych, ogrOd~lkow, gospodyllle, ochl'omarkl. Na żądanie li
,JL_
""
ancye, powźne referencye,
1825 Ji

II

II

,'
P

z ZI),Wfl.~tośc,ą,

l,

"

i dwucylindrowy,
za cenę przystępną. ....:
]?~! do odanła od lfv. styeznia 1908 r.·Wia' domość 'tV Adm. ga1.ety ninleiszej •.. 1~i-4·3
O.Soba.., która w niedzielę . dnia 2ł h. In, l D
'
bIł
·ł
l
o sprzedanłf\ tmnio

Język niemieeld konieczny.

Ii ZOU I,a piJł'!.mD~e .~ę ! węgiel kostka . kcriec
1

KAUCYONOWANE BIURO I<OMlSOWO-!1EKOMElIIDACYJNE il

li

Uczeniee

l: w
t

II

P'i

~.

'

~t-

-i~

-»

a,dres ł i gruby.

op~sem

_ _ _.......-_~.........
I ~.;
.. I!l!"t:lloo!.' - "- .-~,'
~.'dI:__

raoowoła bielizny damskiej, męskiej
'. I dziecInnej, z nainowszym hn.n~U!

ćwiartki i korce~'::
odbywa siQ Od,6.wj'e.. ci.:~

obiadu.

Gl. Wid:ze:W?k;i

, ...

b.

.

ilI

1

~~."H!iiI!PI/i'S!I?I<Ę-§'i'i'"i'R==Z.~~~....,g\:.1

D o Fel E
D-re ;iolewajga. zysk~jez każdym dni-e-m ooraz Wtększ~
wśród PUiilwzllosel
Mydło. nafchillHe PQsladr. przymioty Wywytszr.jące j@

uznanie

Dostac

mDZtHl~

HORDlJGlKA

otwnrta odl~·.
.lVieczó,:. Konsult&cya 25 je zę~y
====-=.''IftJ
.
'
.
_
,!~'i"b.
50 i wyżej ... _
-Hepe1;!~'fM1~łt~;t;ęhy s%tuczae,
Wl3no!

we wszystkiGU sklepach koloninl.!lYGl_

RUR1"GWA S'?RZEP~tl

~

Tisohera

1;):~5-~10--·0

STAftLROvAtfSi{j" tńdtlPi~ttkł '150.
Tel. ł)~2.

1 kI.I!)

.~}! )?~=

·124.

i

WwykończenIu kompletnem ora:zbiB' l
liZOY. kG~CiA.Jnej, kolder watowany. ch t
,.Skrarl.Ziono. m.~OdegO WIŻlił." ..... ma. ~~
i t, P', Sumienne i punlrtut\Jne w'j- I ~l.al'a! w ~zarue J:~'i.ty. ,DU.ffi 5rb~, kt:
koname. Cen,. przyst,pne..
I wskaza ud:tle się zn~)duJe. lnb od,prowi'.\'
Łódz, :Nowo~' Spacerowa ~ 4.5- dz( na ·ul. Wldzewską nr. 123. do rest~Hc
I piętro,
1718-;3-- 1 I racJi
18i3--3--'j'

bielizny. B:eliznę ctn;ymuie 8;0 wolną od. wszeUdch
paam, sn!e:tnob;ałą il bł)z\i/I'onną •
.Pomimo s\Vyeh i.t.l.18t mydło nsfcialli'fle nie. jest
droższe~ Od Zw]eZitjti6go,

Pier. . . .;. -::,pc.,śc:ańska Lecznica
chGr~b:
· . .'w m jfllHłUy u$tnrej

119~~3-1

5 "b
." d';.:'.;' .
r nagrOV
.1.,,:

f l

mydła. do dziś w ht'!lndlu jjt1Iojąe.e.
M'tdło nafcbuali!l okl".zalo się najszybszy nł. naj.
Int~nrsJ'.n.ii~jezJ'm i najfl;ańsz'Jm śrocttdem do Pf&uta.

I '.PH~t:r().

M. 124.

Il&

I aJ.60w...~[)botę
Sprzedaż
od

nad wszystkie inne

M124~ ";;:jldtrkOw&1ta . d~)1n Tischera.
. _.

z

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
18_0,_,)-_,,_=-_1 l nr. 110 m· 5.

pisze prof., dr. Ciesielski; - "swą wbsnośeią leczni.czą przewyższr. llaj. .
'wina franCUSkie"'.
N,8 skladzie.w,;'~.,,~(l~.M!h
win jablkowych j; ,

SWO)

"H.O,ZWQ)U"'.

zawartoscl porl!monetki pod lIt. P:. J(~.

.
, .

_,

zechce poda,c

Ad~l,n~straeli

'M#i#54iSPfZ:Jl• • '

lU

liii-g

łlROZWO.J·~

IJZIESl:BtCIOLECIE DZIENNIKA

-

gTUdnłft

Dnia 1

190"j'

f.

.JPpzedaż futep, i _," . .bo_
futrzanyoh ob;,wa sł~ w skladt'\" su '~!la

I, K;ł·
fo ,'OW8w
muflonowe, ora! czapkI, ezapeezld I futra
i imitacyl skÓdtl; kars.imty,. oposy, sUń,
wJdry ł biliUlY: poptaBes. b'aHstki ł iIl.
ł1iżej oen., ko.złu.· ~,

W Gtusma.ua, 111111 lb:ieh,. M
nhnz;~8kunks':},Ne, k&'1ztaui10i,lf(ł,

500 żyrandoli elektrycznych,
200 lamp stołowych elektrycznych.
Bardzo duży wyb6r kiokietów, ampli, penlIIi,
stal.:.: na skJadzie w firmie

tulipanów. etc. etc.

abażurów,

•.

W.pszewa

I~l~"

ul. hr. Kobebue 10.

wyk;Jnywuje robot,- r.rtystyezne stylowe,
kO~I:.ielne. p~ eenaeh nader
nizkicll. Za t.rwdeJść W'jKI.HlaUli1j roboty
gWł'l.fautuje. O {~Z;Hn ull\u.s't;cr;yt zawili.,
i:'A-Xltazyjhe,

ugmić Szanowną Pllbliczność,

W'

• Ul

arta~. ID

t4 ....

Z po we.il'miem
Braola Tarko.se".

ŁÓDZ) DZIELNA. l.

;-S*

I Pracownia Gorsetow I
'I" ~ĄTAuij ~Ę~~'iER;KIEJ I

1808-1

'fi.

Piotrkowska

lQ'it;
'i"

ł

....;ft.

!

Grd.\lluf"~I1

~ 'N·N·•••łłNIIiZS$
'·b.

N

Skład

poleca
piw~

~

=======

118
nadchodzące święta wJborowe gatunki
a mianowicie; PilzeIlslda, Monach1js'klt\Ma.r"
eow€, Boek i Porter.

ł

Sl~,a,d: ul~
-

-

i :;

;

,

!

i

!

Benedykta la~ I' I
,&lII.

TEL B~'ONl] JW 136
_

III

..

..

..

_

Mikałajewska

od l-go stycznia 1908 roku.

a

skI.adek, złożonych
procenty, w stosunku rOeZlljm:

od wniesionych z warunkiem odehnłma J11.1. każde ządanie WJ/~;,
z wypowiedzeniem trzymiesięczllem 3iS j1\/'!o: półrocznem 41/'1°/",

...

~ rOCZllern

5%'

600

w,b6r.
Do

500,

lary.n. Ubrań Damskich PalI

plO rb. 12, 13. 15 do 40.

500

Do

llmowychPaH
po rb. 14, .15, 16 do 45.

DulOGO

31);

placlć będzie od

lH1 oszczędność, nast.ęptijąCH

J)o

...

Pożyclkowo-Oszcządnościowę
(uUea

lIaj.lęk.z)'

I~

•Drugie Lódzkl8 Towarzystwo
••
1820

ulica
od 7....:.9 wie-

Mleczarnia·

Pila

Cm S RYCKI WR~~e

'

1

• •

W!adJIJlośQ

19.

Dzielna·

BPOwapów Parowweh

l!,

8.

o-

.Rydza
HurtolJ

Li
i )

Ot

27ii2 ' 3,-3

3 Bordea.ux.
4 Laliia • •

II~

fe

."

~~411,71

Jnnlcy"CH T .

..

1ł5 III.

d·) sprzl3d';'nt~ baordzo taniD,

('.Zorew.

1 Stalowe •
2 Gremlehe.

l.

4

' . ' . '.'

I, ptytRIJlłlubbaz.
WidleW,ska Uf. 90m.

Glerwu.

11

e.··. .

,!>I'~YJl'Q,!lJe oh~taluntl i ~llera~l..

'.

~

"

=m

'.

o Czerwone.

;'I'l

1807-'"

Andrzeja' 18:00 '

aLM

B-ci l'"ARKOWSKICH

tli",...·

tli-,l

Bolaslaw SlGfański

artYSllCznO-malarski

f

182~'-3

wykm:tlwuje w8zyst,ki$ roboty, wchodu.e@
w zakres ma.lars~wA ,pokojowagQ. Cefty
umizsrkowftl1e,
'

ZAKlAD

,

ebj~alaQld

Malarz

I.

" ka,
EritilLgOn ;IIJ-

]ł322.' •.:W-ł

PrzJjml}jęI'0pera~ye,

"

ter 1 wy!'. fnt.

limow.. Spodni
po rb. ,4.50~ u.50, 6 ..50
do 1250

Wsrf5tko

Łódź,

U

7.

naj llOWS~~Zly~e;h~~~;jIZ~"~;':

EMILA E

PiotrKowska !.łi'{

ł

-

Ił

Na

nadchodzące święta.

~.' i) U~
dl

Bandol wiu, to

l

l

11A: UlllU
J.l. j !J. J.i., i. ' p.
bib
O.

n.,.

h
r

../I

~

C'l

'R

1

~

O'"'

......

w 1.ódzi, Piotrkowska :\g 73) telefonu 880.

~

~

t1'""i

~

Węgierskie,

Bordoskie biale i czerwone, Reńskie; lVloselskie, Hiszpallskie i SZf\.mpatlskie, RumYi Likiery,
Starki litewskie, oraz Wi~a Kr'ymskie stołowe białe i czerwone, Koniaki krajowe i zagraniczne.

I I i
Jabłka

~

~)

Poleca towary ,vlasnego importu.

Wina

i

Tyrolskie, \Yinogrona,

b r pi rni ó •
Gru8z1ri i Ananasy świeże

';:;:...
~

c'
c

-~

w

na skr.:ynle oryginalne i

~:Ia "",~ii~1i..-

puu,

I,

5% t:,,>leJ.

~.:;

~&.A(.~~]llit~~,.Jrit

1i_ w wyborowym gatunku.
------.-------------------~*

*11:~
.-----------------"""--------------

ł*~Ilk**~~I"~>i;**~~, ')1:

------------ -----------------------~-----

.

I ...LAD OBUWIA .

DYR

"1

t zaopatrzony w bardzo dobre i gustowne obnwi~męski~··\ i
. . . - . Ceny umiarkowane. . . .

.;'

HL tonZI: Piotrkowska Jf~9. ~;:".ka

6·

damskie
1739

Michał. KapuscińskL
..

ł

~

podaje do pow~zechlle.j<w~ia(1?nl0gc.i posiad,aczy 5%~\'fyCll listów zastawtych m. Łodzi, SerYl 1\', ze na Ztl$adZ10 § 'łU Usta\vy Towan.ystwa
z dniem 20 listopada r: b. ll. s. rozpocznie się doł~czanie nowych a.rkuszy kuponowych, na trzede ł O-lecie, do listów rzeczonej seryi, to jest
na okres czasu od kuponu majowego 1908 r. do kuponu listopadowego
-: !) 17 roku.
Dolą.czanie oc1bYW3,1~ się będzie: w kasie rrowarzystwa Kredytowego
XlI. Łodzi, w Oddziale Banku Handlowego ł..l6dzkiego w \Yarszawie, przy \
:;L. Erywailskiej tr~ 6 i w Domu Bankowym "H. ~N awelberg" w Peters-

burgu, przy ulicy Newski-Prospekt

~2

Dla otrzymania nowych. arkl1szy kuponow'yc,{l z· kasy Towarzystwa,
:winny~ by6złożQue listy zastawne Seryf IV, w cela ostemplowania o do!fjCZenlU do uich. nowych kuponów, wyszczególnieniem numerów listów
na osobnych deklara,ćyac.h, kt61'e otrzymywać można w Biurze Dy-

III

z

:Listv zastawne przyjmowane

II P1ER SZA KRAJU I rABRTU

25.

~.

l'f3kcyi.

I I l1"scher (S2 Iludzi]

bęaą W'

ks.sie

. "
Tową:rzystwa

II

codziennie,

',~ wyjatkiem dni świątecznych, od godz. 9-ej zrana do g. 12-ej wpoI.;
\\-vdawanie zaś nowych arkuszy kupono'iivyeh odbywać się będzie również
eódziennie , oprócz clui :hvi~tf.cznycl.l, po up}y~ie 3-ch dni od dat.y zl:o~

i'

II

~~enia listów -

od g. 12-eJ do ,B-e] po_ połudnIu.
Przy nadsyłaniu listów zastawny~h .pocztą. należy wymienić w po(laniu dokładny adres z wyszcze~ólmenlem ost~tniei stacyi pocztowej,
f:-,rzez którą. listy wraz z kupolla~l zwracane byc mają..
Koszty pocztowe i asekuracYJ ue będą, pokrywane z wartości ostatniego knponu (listopadowego 19d7 r.), . o Ile takowy przy listach znaj11ować. się będzie; w przeciwnym ra2:le na.leiy nadsylaćodpowiednią
kwotę w gotowiźnie.
.
Wreszcie na.dmienia się, że do list?w znajdują.cych się w depozytach Towarzystwa Kredytowego IU. ł..lodzl, nowe arkusze kuponowe doJ~czone zostaną. przez Biuro 'l'owarzystwa bez wspótudzialtt osób inte-

z'esowanych.

Łódź,

-------_. . . . .

~

Przałworów

Indyga i wszelkiego rodzaju Preparatów
no apretur weJnianJclI , półwełnianych i ~awdrri&llycl!

" rA fi " " towar6w. tR " " " ,.
ZAST}i~PSTW A:

f i .~rszawie,
1761

1689-3-3

Migaz,1 ~~JaZIe-Chirurgiczny

. . . . . . ". . . .-"""!"""--....,....,,,",,,,,,,",---

d. 13 listopada 1907 roku.

~_ ~~~.-.~_

R. RITTERA

Towarzystwo . Akc. HanaL-Pzemyslowe

t. J. Bor o
t

r

Widzewska
ŁODZ
Składy: Węgla kamiennegtl, Żelaza,

Telefonu ~1l 119

Blachy, Belek,

Rur,

Gwoździ,

dawu.lei

A. DIE'RING A

l

85~

60.

4

Haceli i UfnaU, Siali

\Tarsza ••, Ja.na· Br. 12.
Dąbrowa Górnicza.

poleca Sz. PublicrGllości swój skład bogato %nopatrzony w Barometry, TermometrYt Lornetki,
Lunety, Latatld magiczner Kinematografy,
)'laszynkj, MotOJ'Y, jak tówniet wszystkie ar..
tyknIj w zakres Optyki wehodząee.

MagazYll znacznie powiekszony! 1182
....-~"Frywat;y-p~iyt~bkr;;łoznl~~1 ,. 'E'I·
.:;1 Ak~~.Z~~~E~YK~~~'1~~!~r. • 8ga~:~~} u~~drogo

POi tlam.t ~ Cementu,

_H"

I t. p.

1691

Rydl!e, lIoskwie,
Petersburgu.

ł

n~ d~bosc, nt\}sclsll'Jsza,
:: . Pl"ZYJlBUle
dyskrecya. ra.mz') przYJmuJe Ztlo~ ł

.; ,.....

.......

'=+j:'

.t

Ut mn lt a""'nla ub'tllitó'tIP. k' '....
ty ':'.1
. , l u w m~8 . l(iil
.-: ~ mówienia lla miasto i nR!. wyja'ld. j
Juhana Kozło. Wskiego,
<CI
1481~36 18 ł 1449-1'
No~y . . R.ttiek
parter_
<P .....

N.r...

DZIEdU~~CJOLECIE

22
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DZIENNIKA I'ROZ\VOJ". -

Dnia. 1 grttdnia 190'[ r.
=========================~=====

:.====. ~" __~"" _____ '"

. .... --: ..•.. _ .•

Tania

Wyprzedaż

Gwiazdkowa okazyjnie nabytych towarów u 'Józefa Herzenberga,
~ 11 ul. Piotrkowska ~ 11, palac Sch,eiblera.
1'162-5-2

ISkład win I. D. Okujela, Dzielna K! U.

Wina bez alkoholu i zabarwienia sztucznego od kop 40 do rnbH 2 za butelkę.
znałdująee się w m.oim ~klad~iQ wina: Nr. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 białe
, WS%Jstkie
czerwone zostaly zanalizowane w "Laboratoryum Chemłeznem i ]:'izyo'logicznam Zjedno.
II ezonych.
Chemików" 1 uznaue przez to Laboratoryum za naturalne bez 'zafalszowań i

l

Wiktor BRATKOWSKI

j

! dodatku alkoholu, na co posIadam odpowiednie świt\d~ctwo. Nł,elależnie od. tego mam
sldadzia wybór koniaków rusk:leh i zagranieznych oraz rozmaitych wódek
słodkich różnych firm zD&nych, jak również I .rtykuły .,otywoze jedJnie uznane
w całej Rosyi. Skład pnsiada równiei pł;rwaki I Oli_, d • • • • p wlasnego wJn&huku, opatentowane 1901 roku za )ł 7()89, które pal~ się do 30 godz"ln bez kopcia.
I i swęd.u.
Plywrr.k z knotem kosztuje S kDp., a oliwa 20 kop. za funt, Rzeez godna
za.prowadzenia w każdej rodzinie. Plywaki t oliwę można dostać u mole, jako

I na

I

u,. Piotrkowska .... 81.

a oprócz tego w
w
I! wKonstantyuowskr.
13, FranciszkaDska 6i:,
składzie,

POLECA
ciepłe, leldde,

z Laine

f Halki

od rb.

l

sklepaeh: Plo~rkowska 291,
CbQjny 45, Sw- AnDY ft, Sosaowa 1~,
.Mikolajewska 69, ~paeerowa 7, Przędza!nłana. 56, KlłtJ.l~ 52· Kl;lotki, bezpłatnie.
Skład '.En II. D. OkoJewa"Dzłelna .Ni 111l 1536 r-g

!

podatne da prania:
2.75
3.11>

~

smażcie

Gotujcie,

"

i dziecinną.

i pieczcie tylko na

l_oriolu"!

czysty

Bieliznę· wełnianą

tłuszcz roślinny

z prawdziwych orzechów ko-

koso_ych fabryki
Zastępea na

~,Apollo", Wiedeń.

Kn.)lestwo i Cesarstwo

1720 ·12 3

LEON ZWAYER, Warszawa, Leszno 34.

i skarpetki cieple. - Nakolaniki, nadbrzuszniki,

Żądać

wszędzie

kama.,. wełniane i pończochy do polowania.-Rękawiczki
oieple.-·Kołdry na wacie własnego wyrobu wełniane i jedwabna· Bieliznę damską, męską. i pościelową.-Firanki.

,I.

E.a9
Łóda,

Wszelki8 ,wyroby fabryki

Orla NI 13.

Motory naftowe nainowsze! konstrukcyj - bieg jedna.kowy 1 ciehy, przy
użycIu jat<najmniejsze; ilości nafty.

"i y R A R D ÓW".
CeQpodłDgOłDnika

I

Żądać wszędzie

IOt~RY wełniane. - CHUSTKI wdniane i SZALE.
Pończoehy

następu.jącyeh

-l

,.,
des
IIIatinki
PyreIW,es: ł Szlafroki" " 1-S·.Flanelę wełniaDą podwójnej szerakośei łokieć 80 kop.
Barcłluy i ftanelełki białe i kolorowe.

damską, męską

ł...od.zi

:lie wydzlelail\o . żadnego odoru, da)3.!
się użyć do wszelkich celów na. pola
pn.cy fabrykacyjno wytwórczej; lt\~w.
w obezuaBi,u i nr.jleps~e od wszysikfch systemów. z d~uga, gwaraneY4.
,FabrYka posiada wiele zaświadczeń
o dobroci toj nowej konstrakeyi

fabrlftDego. - PrlJ lalDÓwieniaoh
,odpowiedni rahat.

'Wj~bllch

Szczegółowy

prospekt na lądanie franc.
wysyllmybezp!atole. 1726 10-4

~!!.III' Porcelanowe stolowe serwisy :On~~bin°idO~~::l:!;!~h .I!
na 12 osób - od rb. 40 do rb. 200.
ii" fi
G-arnitury do kawy i herbaty ::.l~o ~t~bso. od
~ il Kryształowe serwisy stołowe ~fr!::~;~le~.~~.i.!f;I!I'I
E" l! Garnitury na umywalnifj od rb. 5 da rb. 45.

:tLał.

~...

PRACOW IlIA
FOTOGR nIF.ICINYCH ·P.ORTRETOW

.~

·11

===-..=--.-.----=
wysoce artystycznym malarskim charakterze. Portrety bramo- :
~ srebrne, naturalnej wielkości, wiecznie trwałe. Zdjęcia grup,
;
obrazów, rysunków, budynków, wnętrz, maszyn i t. p.
Si

.s

O

i

Zdjęcia dokonywa długoletni

cd

spólpraeownik

pierszorzęd-

'= nych źag'ranicznych firm, :'J'alt to: Płtznera, Wiktora Angierera, Le- a
. Peszcie.
~.
wiego w Wiedniu, Maja w
E

Włll PIOT~OWICZ.

:;

~

Kuru dla amiltor6w fotogrofów.
.

,".

l

166h16-7

~r
~

WAZONY, ,BIUSTY, FIGURKI,
II
poleca. w wielkim wyborze
f,
Fabryczny Skł~d
Cli
Łódi, .. ". Piotr- ~ I
Porcelany
"..
kowaka lir.. 31. ~
C
1r·· k"
t ł .... Speeyalne ł Dait8ńs~e żródło do czy- ~.
eDy mo IIle DIS II - 8 a D. nienla zakupów na ślubna wyprawy I prezenty.

il

II

MIElO' W"

ii
II

l

.~==================================== =========~

""

.&V&.

BA
.

ŁU'
. ....

.

w

Łodzi,

Nowy Rynek

·~O% 25% ao~"···_1 DY:Lyl&flil, Ikła~ wiu i a,irJtulii ngraliczlJ~1
i

'" Skład sukna i kortów Ch Rozenberga, p'IDtrŁkuÓwdo~!I ~o !. ;~udn~l, ~~Ige;!:slkl~l~~~e':;~l:e.i:t\h~z~~~:~ie, Reńskie,
i1I

li.!<

II
•

'"

tJł\a

I.

k~i~:ej djak ~g r:. daJ"em ig~
y

Kto

.

Porter Anf~lelski 1 Miody.

i 1 Kaukaskie.

Ioó

pod"je ninieiszem do powszechnej wiadomośei, że okazyjnie zostal nabyty
transport angielskich towarów ostatniej nowości, o ezaw mamy honor zawladomtć Sz. kltientelę, że. towary takowe możemy sprzedawac na dogodnJeh warunka-eh, a miano~ieie:,...

'"

alt.

4)

: . _ . - , . '_ _ _

_I e

II

Vii1"'r ........

.,.

Besarabskie
1738

___ . -

e e stylowe I fantaZYJne. fltI ... ", .."~

Z kI d T·. l D · k .
a a
aplcers \:0-. e oraCYJ ny

ai

"" ~

rr

-M bl

Krymskie,

F Drozdo
I

SkI- 1-· .S ka

;=t

=~,

"6. l:"M•••~~ nl~:s!~!;:;~~.»; ••••••i

Kto kupuje do 100"
"
30%
Ta.kowe ustępstwo może być zastosowane tylko przy sprze-

t;: ;~.;::;•••••

. -

.

I- 5 ' . .

.

. _,

~

a.

DZIESiĘCIOLECIE DZIENNIKA " ROZ'VOJa. -

NiJ 245

Dnia l grudnia l~U'i

f.

yl Z sp y In
Ogrzewanie

Firm& istnieje'

od 1889

roktl~

centralne, vfentylacya,:

odem,glenie, odl{urzun"ie, ,vodociągi,
kanaliza.eya, 8usz'arnie, kuch,nie
i ,Piralńie!~' parowe, kaluery

dezynfekcyjue,apara ty'

do ,zmiękczania:
i ,filtrowania
)Vo4~\

•

,

--

Oddzialy

•

~

własne:

w Petersburgu,
w Moskwie,

w' Rostowie n. D.

w

m

......c

w Odesie

~',

i Kijowie.

Ul

<1>

Przedstawicielstwa

~

~

, cc<

Sal~towie,

,']'1S5-'1

, we wszystkich

większych

miastach.

n

DZIESIĘCIOLECllt

DZIENNIKA

"ROZWOJł: .......- bnia l grlldni1t

19m'

1".

róż

500,000 konwalii, 50,000 hyacentów, 20,000 walonów
'" Karolewie.
Pr&yjmuje w8zillkie zam6wlenia W zakres ogrodnictwa
w

kościolaeh.

wehodzące jakoto: wi~z8nki, bukiety.

I

arangament,

Te"'efonu or/l 740.

wieńee i. fautazye ~alobna,

też

jako

dekoracyel

róśliD.

sal balowych J stoMw b:esiadnyeh. Wykonanie artysty.czne i tanie.

Sklepy moje Piotrko.ska .Ni 4.7!1 fiUa .M 145. Telufonu 141740.

Od 16

Hstapadawprowadzoną. została sprzedaż

burtowa. kwiatów ciętych wła.snej hodowli nIemieckIch i francuskich.
sprzedających ogrodników cennik
100 kop'7 krótkleh 6() kop.
1 tuzin Amemon

.

DDa

.4:9 ,kop.
1 tuzin róż długich Safrauo
-fi ,.
""
Van Houtte.
160"
•
80,.
1
" Rantlakul
1
40 ,.
1
'lJ
"
"
różowych Nabountt.ud 200 Ił
•
100,.
l pęczek rezedy
1
"
, forsowanych niemieckich
450"
1
,
ftjolkÓW
lO "
l
gwoździków forsow. niamiaek.
200"
1
l!t
paproci dużej
ao
450 "
1
"
francu&kicll 75 ,
100 Konwalii
l
HHi Lougt!lorum
400 lit
1 pęczek lewkoJlU
40 ""
1
,.
lVIargoritek bialyeh i żóltyeh
30 fi
.
'.'
OSG't)Y' zainteresowane hod.oW1łłc w zak1adzie ogrounfer.Jffi zaprasza E. Gundelaoh w każdy czwartek od godziny 2-ejdo 5·ejpo południu.
dJi! I q ,
_ _2M2
____
7111I!l111•••
m
_ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ __
!IB~.

!l'IJLlllłIR!fiUm.IiI'.

PL.A C

Do sprzedania.
w Kąliszu, na morgi lub lokele;" PQ\lli-

~u

dworca, kolei kalisklej,wceoJe :od

aQ kop. do 11 fłlblaDłokioo.Wiado

mość
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Kapy na lóżka pikowe i tiulowe, Kałd .., pluszowe do span~a.
Kołdry watowa~e jedwabne, wełniane i satynowe.

do posług domowveh no. przVCh0dni3,. 1672
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