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IMIONA SŁOWIAŃSKIE. Lnbomira. 
SALON artystyczny Bartkiewicza, Zawadzka >fi l. 

WYSTAWA sztuc pięknych, ulica Piotrkowska Nt 11. 
PANORAMA "BeUeem". (Narodzenie Chrystusa). Pa-

Baz Szulca 87. 
TEATR ZIMOWY "Victoria" (ul. Piotrkowska XI 67). 

• W kOBzarach", farsa w li-ch aktach Strobitzera. Benefis 
W:łodzimierza Maliszewskiego. Początek o godzinie · 8-ej 
Wleczorem. 

Teatr stały w Łodzi. 

Cokolwiek by sądzono o znaczeniu i roli, jaką 
teatr w społeczeństwie ucywilizowanem odgrywa, 
wszystko to zbiegnie si~ w jednem zdaniu, że stał, 
si~ on niezbędnym dla ludów podniesionych n& 

wyższy stopień kultury, jako instytucya, kształ
Cąca ich smak estet'yczny, krzewiąca poczucie pię· 
kna a przez to już Samo podnosząca poziom moral
ności ogólnej. ' 

Prawdy moralne, społeczne i ekonomiczne 
najłatwiej trafiają do umysłów ludzi wszelkich 
~arstw, jef!liubierzemy je w pewne formy 
I uzmysłowImy w żywych postaciaoh, w żywem 
!lłowie i jawnym czynie. 

To zadanie "'pełnia teatr, odtwarzajlllc wprost 
z życia ~rane typy i wprowadzając je w akcye, 
w któreJ budzą zachwyt dla wszystkiego, co 
wzniosłe i szlachetne, tudzież wstr~t do wszyst
kiego, co złe i nikczemne. Z akcyi tej wypły
wa częstokroć myśl podniosła, nowa idea, nowa 
prawda społeczna, ekonomiczna lub mor:.lna, któ-

. ra tą drogą najsnadniej przedostaje się do umy
słów szerokich warstw, najłatwiej trafia im do 
przekonania. 

Ale scena ma jeszcze inne niemniej ważne 
zadanie. Jest ona poniekąd skarbnicą sztuki na
rodowej i mistrzynią j\zyka, albowiem, jako sztu
ka piękna, uwzględnić musi l!ietylko treść lecz 
i formę i w zgodnej ich harmonii wywoł~ć tę 
scenę wrażeń, która tworzy poczucie piękna i za
smakowac w niem każe. 

Wiadomo powszechnie, że najwyższym szczy
tem twórczości literackiej jest dramat i komedya. 
Tu bowiem skrystalizować się niejako muszą 
twórcze siły autora, zestrzelić w akcyi, której 
przedmiotem jest człowiek w swoich fizy(;znych 
I duchowych przejawach, jego myśl i czyn ze
spolone razem, przedstawione na scenie w całej 
prawdzie, a przecież w sztuce czystej, nie zde
prawowanej schlebianiem poziomym instynktom, 
owiane czarem poezyi l tą siłą, która podziw 
lub grozę budzi, uwielbiać uczy dobro a pogar
dzać złem. 

. Teatr, kształcąc język, ksztalci przytem ser
ce I ducha. Za pomocą żabawy uczy szerokie 
lllasy czuć, myśleć i mówić, kochać co kochania 
fJ~ne, częstokroć nawet być apostołem pewnej 

eI. 
Teatr jest wreszcie odźwierciadleniem życia 

danego narodu z jego wadami i przywarami, za
letami i cnotami a więc tern samem jest instytu
cyą nawskroś narodową. 

a wWP 'kJ __ * 4 -

To też od najdawniejszych czasów wszyl5t- na łódzka na tegoroczny sezon letni znalazła się 
kie narody ucywilizowane, teatr swój troskliwą na łasce losu. 
otaczały opieką, ponosz~c nieraz niemało trudów i Rzecz prosta, że aktorzy artyś0i tej miary 
i kosztów, by go do życia powołać i byt jego I jak Kopczewski, WinkIel', Różański i inni, nader 
utrwalić. łatwo znaleść mogli miejsca w innych towarzy-

Piękny przykład takiego działania widzieliś- stwach ~ramatycznych, gotujących się do letniej 
my na pobratymcach naszych czechach, którzy ·1 kampatlll_ 
z groszowych ofiar dźwi~nęli swoje" Divadlo Na- Lecz· stała scena w Łodzi, ta ukochana przez 
rodowe" w Złotej Pradze, a w dzień jego otwar- nich scana, której tyle lat wiernie służyli po-
cia nadzwyczajne pociągi zwoziły ze wszystkich ważnie za~rożoną została. ' 
zakątków ziemi czeskiej tych, którzy w uroczys· C:ty zostawieni własnemu losowi aktorzy 
toś ci tej współudział przyjąć pragnęli. artyści zbiorą się jeszcze kiedyś na jej de!lkach, 

W krajach zachodnich wszystkie miasta, na- aby służyć scenie łOdzkiej z tem samem poświę
wet o wiele mniejsze od Łodzi, posiadają swoje ceuiem i zapałem? 
stałe teatry, kt0re znacznemi wyposażyły zasił- Czy raz rozbite kadry, tak zwarte, że od-
kami. nawiające wciąż ich szeregi nowe siły zlewać 

U nas niestety, oprócz Warszawy, nie ma się z nimi musiały w jednolitą całość, dadzą się 
ani jednego z większych miast, któreby zd')było utworzyć na nowo? 
się na stały teatr, z bytem zapewnionym jako Czy scena łódzka zdoła nareszcie na sezon 
tako. zimowy byt swój utrwalić, czyli też służyć bę-

Jeżeli zaś ktćre z miast Królestwa! to nie- dzie jedynie za schronisko dla trup dramatycz
zawodnie Łodź, rozrosła już dziś w miasto olbrzy- nych koczowniczych, które poziom jej obuiż~? 
mie, z ludnością dochodz~cą prawie do 400,000 Oto pytania, cisnące się na usta tych wete
teatr stały posiadać powinna i to teatr dobry ranów sztuki, którzy dla sceuy łódzkiej poświę
z bytem od dawna ustalonym. ciJi talenty swoje, najpiękuiejsze dni ich 1'01.-

Wprawdzie niby to posiadamy taki teatr, ale kwitu. 
czy naprawdę stałym go nazwać można? I nie troska materyalna o byt własny, jeno 

Tak i niel przywiązanie do sceny łódzkiej, poc:tucie, że 
O ile bowiem teatr tworzą aktorowie artyś- z takiego posterunku w pełni sił schodzić nie 

ci, obdarzeni ową iskrą Bożą, co działa na ma- wolno, były dla nich pobudką, by stałą scenę 
sy, wstrząsnąć ich dusze i porwać je za sobą w Łodzi utrzymać na dotychczasowym jej po
umie, teatl' łódzki za stały uważać naleiy; od lat I ziomie-a jeśli się da podnieść nawet i rozwój 
bowiem wielu jego treść, jądro rzeczy, stanowią I jej zapewnić. 
aktorzy artyści zrośli ni'!jako ze sceną łódzką, I To też skoro p. Wołowski w dniu wczoraj
niezmiernie dla jej rozwoju zasłużeni, że wymie· szym skończył sezon zimowy "Amerykaninem" 
nimy tu pp.: Karola Kopczewskiego, Maryana l Skirmunta i Żuromskiego aktorzy artyści sceny 
Winkiera i Józefa Mielnickiego tudzież spory łódzkiej w pełnym komplecie w tymże samym tea
zastęp ich kolegów w latach późniejszych wraz, trze "Victoria" rozpoczynają tJzereg przedstawień na 
z ni~i godni~ .niosl!lcyc~ sztandar dramatycznej I wI.asne r.yz~ko, w ~~dziei, że publiczność łódzka 
sztukI polskIej w ŁodZI. I uSlłowan:a ICh ocemc potrafi przez tak energicz-

O ile atoli weźmiemy pod uwagę środki ma- ne poparcie iż mowy nawet nie będzie, aby 
teryalne łódzkiego teatru, widzimy jak dalece stały teatr w Łodzi przestał istnieć. 
byt jego nigdy utrwalonym nie był i polegał je- Inaczej nawet być nie może. 
dynie na wypadkowej powodzenia w danym se- Toć łodzianie, którzy na tylu polach pracy 
zonie, mniejszej lub większej euergii jego kie- Rpołecznej składadają wciąż dowody eaergii 
rowników, mniej lub więcej zasobnych w grosz i przedsiębiorczo~ci, wystawiliby sobie zbyt 
w chwilach krytycznych, gdy powodzenie słabło smutne świadectwo, gdyby stała scena pol!lka 
i trzeba było dokładać do przedstawień zanim w ich mieście upaść miała. 
lepsze dni nadetJzły. Istnieje ona przecież, potężna niepokonaną 

Nie tu miejsce do rozbierania przyczyn, dla sił~, jeśli tak bardzo. przywiązać do siebie 
których dość liczni, w czasie krótkiego jego umIała swych adep~ó.w, ze n~wet byt własny 
istnienia, dyrektorowie teatru łódzkiego cofali się zaryzy~ować dla UleJ .s~ gotowI_ . 
nie utrwaliwszy bytu teatru i nie było to hynaj- On~ to t~orzą J.e) podw8;lmy, jej jądro. 
mniej przedmiotem niniejszego artykułu, napisane- Boc .sł~szme mÓWI prz~słowle ludowe. 
go jedynie w celu zwrócenia uwagi na losy sce- ~ Dłużej klasztora, mżeh przeora." 
ny polskiej w Łodzi, której ustalenie jest jednym Z~rakło .przeora" ale .klasztor". stoi. Od 
z naj poważniejszych zadań tutejszego ogółu pol- P?parcla tyl~o zależy,.by; stał n.a.chwałę ~asz~j sztu
skiego. k.I n.a~odoweJ, przez mą ~ dla Dle1 potężmał I coraz 

Zdawało się, że z objęciem d]'rekcyi przez sIlmeJsze w gru.nt łódzkI zapuszczał korzenie! 
p. Michała Wołowskiego, znanego literata i ko- . ~by utrwalIć byt stałej sceny polskiej. w Ło-
medyopisarza, dla sceny łódzkiej zabłysła nowa d.zl, me potrzeba rzeczy nadzwyczajnych. 
era rozwoju, która byt jej utrwali. Jakoż bez- O ile wiemy, tełl.tr łódzki korzystał z opieki 
spomie jej poziom artystyczny wzniósł się wy- ludzi dobrej woli, ktorzy w szczuplem gronie sta
soko, lecz póżniej nieco opadać zaczął, aż wresz- le przychodzili mu z pomocą. Idzie o to, aby to 
cie, kiedy sj~ tego bynajmniej nie spodziewano grono rozszerzyć, a może znajdą się i środki ob
byt materyalny tak dalece zachwiany został, że fitsze. 
p. W ołowski nie był w możności, prowadzić da- Zadaniu sprostałoby stowarzyszenie miłośni
lej teatru, odnowić z aktorami kontraktów i sce- ków sceny, opłacających stałą, niezbyt wygóro-
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waną składkę roczną, z której tworzyłby się ka
pitał zakładowy i obrotowy, zwiększane docho
dami z teatru. 

Stowarzyszenie prowadziłoby teatr na włas
ne ryzyko. 

Zarząd spraw teatralnych objąłby komitet, 
'wybrany z łona stowarzyszonych, który miano
wałby administratora, reżys.erów i kontraktował 

. aktorów, tudzież czuwał nad doborem repertua
ru i jego wykonaniem. 

Rzucamy luźny projekt w nadziei wywołania 
nad nim dyskusyi i dQprowadzenia do utrwalenia 
instytucyi, istnienie ktorej każdemu z nas kamie
niem Jeżyć powinno na sercu. 

~'. Łqpiński. 

B. P. 
I Z R A E L K. P O Z N A Ń· S K I. 

W czoraj o godzinie 6 rano zmarł po długich 
cierpieniach znany przemysłowiec Izrael K. Po
znańqki. 

Kim był zmarły dla Łodzi, dla rozwoju jej 
przemysłu wie każde niemal dziecko, to też 
wieść o jego śmierci lotem błyskawicy obleciała 
miasto, wzbudzając powszechny żal. 

B. p. Izrael K. Poznański urodził się 25-go 
sierpnia 1833 roku w Alek.sandrowie. Szkoły 
ukończył w Łodzi, w której też osiadł na stałe. 
W epoce rodzącego się olbrzymiego przemysłu 
łódzkiego stawiał pierwsze kroki, początkowo 
jako kupiec, następnie jako przemysłowiec. Dzię· 
ki energii, zdolnościom i umiejętności prowadze
nia interesu mała jego fabryczka szybko poczęła 
rozrastać się i w ciągu paru dziesiątków lat za
mieniła się w olbrzymie przedsięuiorstwo fabrycz
ne, zatrudniające tysiące robotników, produkujl}
ce rocznie na kilkanaście milionow rubli. 

W miarę rozwoju zakładów przemysłowych 
wzrastała działalność obywatelska b. p. Izraela 
K. Poznańskiego. Trzymając umiejętną rękę na 
pulsie życia ekonomicznego w ogólności, a Łodzi 
w ilzczególności, dbał gorąco o wzrost naszego 
grodu, badał jego potrzeby. Dzięki jego inicya
tywie lub z jego współudziałem powstało wiele 
instytucyj bardzo pożytecznych. Często własnym 
kapitałem p'opierał dobre zapoczątkowania, ostat· 
ni tego dowód mieliśmy na Towarzystwie wza
jemnego kredytu, które swój olbrzymi rozwój 
zawdzięcza przeważnie materyalnemu poparciu 
ze etrony b. p. Izraela K. Poznańskiego. W spra
wach miejskich, jako radny, często głos zabierał 
i wiele ulepszeń miejskich powstało dzięki jego 
inicyatywie. 

Niemniej gorliwą i owocną była jego dzia
łalność na polu filantropii. 

Nie szczędził grosza, gdy chodziło o ulżenie 
niedoli bliźnich, o poparcie szlachetnych usHo· 
wań. Dość wspomnieć szpital imienia małżon· 
ków Poznańskich, dość przejrzeć pierwsze lepsze 
sprawozdanie którejś z instytucyi dobroczynnych, 
by przekonać się. że wszędzie hojną. dłonią 
wspierał biedę. Jako człowiek szerokich p'oglą· 
dów nie zasklepiał się w dobroczynności tylko 
dla swych współwyznawców. Wspierał wszyst· 
kich, a hojna ofiara na kościół N. M. P. na Sta
rem Mieście wymownie o tem świadczy. 

B. p. hrail K. Poznański był prezesem 
gminy izraelickiej, przewodniczył lub też brał 
udział w wielu instytucyach finansowych, społe· 
cznych i dobroczynnych. Za swą działalność na 
polu przemysłu zaszczycony został tytułem dzie
dzicznego honorowego obywatela. Był kawale
rem orderów św. Stanisława III i II klasy i św. 
Anny III klasy. . 

Z Banku Handlowego. W czoraj odbyło się 
zebranie akcyonaryuszów łódzkiego Banku Han
dlowego. Przyllyło na nie 33 akcyonaryuszów, 
właścicieli 15,913 akcyj, rozporządzających 139 
głosami. 

Na przewodniczącego zebraniu powołan') p. 
Edwarda Herbsta, na asesorów pp. Edwarda 
Kremky'ego i Izydora Sachsa, na trzymającego 
pióro p. Taubera. Po uczcżeniu puez powsta· 
nie pami~ci zmarłych w zeszłym roku Ludwika 
Starkmana, wiceprezesa rady i Dawida Rosen
bluma, członka rady, przystąpiono do obrad. Od-

czytano sprawozdanie zarządu i rady za rok ty systemu Matray'a, pod całym budynkiem znaj· 
1899. Wyjmujemy zeń ciekawsze dane. dują siti obszerne kanały, z ktorycb olbrzymie 

Rok ubiegły nie był pomyślnym dla handlu wentylatory ' wpędzają do sal zwilżone, nagrzane 
i przemysłu. Bank handlowy w Łodzi w miarę lub chłodne powietrze. Sale do krochmalenia 
sił swoich popierał przemysł i handel, dostarcza- osnów mają specyalne kominy rozszerzone u f!.Óly, 
jąc w tern trudnem położeniu znacznych środków aby niemi odprowadzać wytworzoną parę. W'dzy· 
pieniężnych. stkie sale posiadają szafKi dla robotników i ele-

Rada Banku, śledząc bacznie rozwój ruchu ganckie wodociągi z wodą do picia i mycia. 
ekonomicznego, doszła do przeświadczenia, że po- Wentylacya i oświetlenie bez zarzutu. Kon
siadane własne fundusze nie wystarczają na za- t.rola produkcyi towarów i wydawania materya
spakajanie wzrastających wciąż słusznych żądań łów zaprowadzona w sposób graficzny uwidacznia 
klienteli, i dlatego występuje do zwołanego na w procentach ruch produkcyi. Urządzenia Pl'ze
dzień wczorajszy nadzwyczajnego ogólnego zebra- ciwpożarowe wzorowe. 
nia akcyonaryuszów z wnioskiem o powi~kszenie Głównym celem wycieczki było poznanie 
kapitału akcyjnego. działania turbin parowych. Turbina pracująca 

Dzięki wzrostowi obrotów Banku, nietylko w nowej tkalui przeznaczona jest do ładowania 
wyrównany został ujemny wpływ różnych niepo- akumulatorów; wymiary zajmowanej przez nią 
myślnych okoliczności, l~cz ostateczny rezultat wraz z akumulatorami powierzchni wyniosą nie 
operacyj roku 1899 okazał się nawet korzystniej- więcej jak 2 m. X 0.75 m. Przenosi normalnie 
szym, aniżeli roku poprzedniego, tak, iż rada jest siłę 50 kuni parowych. Turbina obciążaua była 
w możności zaproponowania ogólnemu zebraniu momentalnie na 58 koni parowych i następnie 
wydzielenia za rok ubiegły d y w i d e n d y 12%, również momentalnie z pracy tej wyhllczoną. 
a to po odliczeniu z rachunkow rb. 47,813,38 na Wahania w ilości obrotów były zaledwie sekun· 
weksle wątpliwych dłuźników i rb. 52,862,84 na dowe, poczem wracała do normalnej ilości 
straty poniesione skutkiem obniżenia w dniu 31 obrotów 16,000 na miuut~.Motory pracują po 
grudnia 1899 r. kursu wartości (takich, jak: listy 1,600 obrotów na minutę a redukcya otrzymuje 
zastawne ziemskie i miejskie, papiery państwo- się z pomocą kół zębatych w stosunku 1:10. Ma
we, oraz przez rząd poręczone), znajdujących si~ ła powiel'zchnia zajmowana przez motor, niższa 
w tymże dniu w posiadaniu Banku. stosunkOWO cena ich, niewielki rozchód pary, wa-

Otwarte w lipcu 1899 r. składy towarowe hający si~ pomiędzy 6,3 kg. a 15 kg. pary na 
Banku Handlowego w Łodzi rozwijają się nOf- konia i godzinę, zależnie od wielkości motoru, 
maInie i w najbliższej już przyszłości oczekiwać przemawiają znacznie na korzyść tych motorów 
można pomyślnych rezultatow działalności tako- w porównaniu z maszynami parowemi. Zdumie
wych. Składy połączone są szynami ze stacyą wającą jest okoliczność, że główny wał przeno
"Łodź" drogi żelaznej fabryczno łódzkiej i korzy- S1,ący siłę w danym (50· konnym) motorze ma 
stają na mocy postanowienia minigteryum skarbu 16 mm. średnicy. Okoliczność ta da si~ wy jaś . 
i komunikacyi z praw ma~azyDó", tranzytowych. nić tern, że w praktyce niemożliwem jest wyko· 

Za zezwo}eniem ministeryum skarbu, agentu- nanie skrzydeł motoru z matematycznem wywa
ra w Kielcach przekształconą została w paździer- żeniem łopatek. Najmniejsze zboczenie w różni
niku 1899 r. na oddział. cy wagi skrzydeł, sprawia przy tak wielkiej 

Osiągnięte rezultaty streścić można w ogól- szybkości przeciążenie siłą od~rodkową na jedną 
nych zarysach, jak nast~puje: stron~, wskutek czego wałki grubsze pękają· 

ł b 8 8 Cienki wałek wytwarza aobie przez możnoś~ wy-
Ogólne obroty dosięg y r . 1,135, 5 ,105.82, gipcia oś obrotu, około której skrzydła swouod-

gdy tymczasem w roku poprzednim wynosiły rb. " 
846.723,248.04. Wzrost taki, t. j. około 289 mi. nie siE} obracają, nie wywołując pękania wałków. 

. . ł ś Druga turbina pompująca wodE} na stacyi wod-
lionów rubli tłómaczy Sl~ głównie dZla alno cią nej ma siłę 15 koni pa.rowych, złączona jest 
oddziałów Banku. Skup weksli przy obrocie z pompą odśrodkową (centryfugalną), która robi 
rb. 79,147,988.13 dał zysków rb. 711,609.51 ś 
(w roku 1898 rb. 500,378.37). Rachunki bieżące 1,900 obrotów i daje prze::lzło 100 metrów sze -
przy obrocie rb. 365,046,374.95 osiągnęły procen- ciennych wody na god·dnę· Rozchód pary w tej 

pompie uie przenosi 15 kg. pary na konia i go
tów i prowizyi w sumie rb. 211,411.46 (w r. 1898 dzinC:2. Jeżeli dodamy, że tak rozpowdzechnione 
rb. 163,077.51). Weksle obce dały zysku na róź- w Łodzi pulllometry zużywają 60 kg. pary na 
nicy kursów rb. 40,504.90 (w r. 1898 rb. 60,041.11). konia i godzinę a wydajność ich jest nadzwy
Inkaso weksli przyniosło zysku rb. 29,655.64 czaj grymaśną, to podziwia6 należy, dla czego 
(w r. 1898 rb. 21,894.10). Fundusz rezerwowy fabrykanci nie zarzucą tego arrhaicznego środka 
składa się z 2,500,000 rb. Czysty zysk w 1899 r. pompowania wody. Zebrani członkowie egzami
rh. 678.208.56, wynoszący łącznie z pozostałością nowali palaczy kotłowych, których wiedza teo
z r. 1898 rb. 20,429.82, razem rb. 698,638.38, retyczna o obsłudze i sprawności kotłów, dzięki 
ulega następującemu podzitlłowi: 5% tantyemy pracy kierowników fabryki, zadowolniła zupełnie 
dla rady rb. 33,910.42, 2% tantyemy dla, zatządu egzaminujących. 
rb. 13.564.16, na fundusz zapomogi dla urzędni- Przy opuszczeniu gościnnych progow fabryki 
ków Banku, w myśl § 64 ustawy, 15% od rub. h 
~30,733.98 - rb. 34,610.08, 12% dywidendy na p. Wagner zdjął grupę fotograficzną z zebranyc 
20,000 akcyj po rb. 30 na sztukę _ rb. 600,000, ~~wlamiątkę mil", i pożytecznie spędzonych 
razem 682,084.66. Pozostałość wynoszącą rubli Na wniosek p. Wagnera zebrani złożyli 50 
16,553.72 rada proponuje przenieść na r. 1900. rb. na szkołę rzemiosł przy ochronce I. 

Zgromadzenie zaakceptowało sprawozdanie WspOlne śniadanie w restauracyi Bauma za-
i rachunki, poczem przystąpiono do wyborowo kończyło tę nad wyraz miłą wycieczkę. 
Ustępujących z kadencyi z rady pp. E. Herbsta, . 
O. Goldammera, H. Grohmana i Salomona Lan. Stowarzyszenie subjektów handlowych. W so· . 
dau wybrano ponownie przezaklamacyę. Oprócz botę, o godzinie 9 i pół wieczorem pod prze
tego wybrano pp.: Bronisława Wernera i Ed. wodnićtwem p. Ludwika Korala, odbyło się ogól
Laudie. ne zebranie Stowarzyszenia subjektów, yv celu 

Po zwycz:;\jnem posiedzeniu odbyło się nad- obradowania nad zmianami pozostałych artyku
zwyczajne, na k.tÓrem uchwalono jednogłośnie: łów nowoopracowanej ustawy. PrzedewszY8tkiem 
1) powiększyć kapitał zakładowy Banku z 5 na więc poddano pod dyskusyę kolejno wszystkie 
8 milionów rubli i w tym celu będzie wy puszczo- paragrafy, obejmujące 4·tą część ustawy. Czło
ne 12,000 akcyj po 250 rb. z prawem pierwszeń- nek komisyi, która opracowała pomienioną usta· 
stwa dla aK:cyonaryuszów; 2) zaakceptować pro- wę, p. Lewin zajął si~ odczytaniem tych artyku
ponowane przez zarząd drobne zmiany § 66 usta. łów. W sprawie przyjmowania członków do sto
wy, dotyczące kapitału zasobowego. warzyszenia (§ 20) zabrał glos p. Kamiński, 

proponując, ażeby przyjęcie nowych kandydatów 
Z Sekcyi technicznej. W dniu wczorajszym pwierzono specyvJnej komisyi, a. nie jak dotych

grono członków sekcyi technicznej ?od uprzej- czas zarządowi, wywody swoje p. K. motywował 
mem przewodnictwem inżynierów pp. Wagnera, tem, iż zarząd nie może mieć dokładnych da
Michalisa i Bielickiego zwiedziło nową tkalni~ nych o kandydacie. Komisye takie, twierdził 
fabryki K. Scheiblera. Fabryka ta posiada. wiel-' mówca, istnieją przy wszystkich prawie stowa
kie widne sale, w których pracuje 1500 tkackich rzyszeniach. Dr. J. Sachs popierał wniosek pana 
warsztatów. Zastosowa.no tu najnowsze urządże· Kamińskiego.. P. Lewin utrzymywał, że projekt 
nia techniczne, uwzgl~dniajlłce za.równo produk- utworzenh\ spesyalnej komisyi wywołałby roz
cyę jak i warunki zdrowotne pracujących. Śmia- maite zmiany w całej ustawie, a więc utrudnił
ło rzec można, że tak wspaniałych urządzeń nie by znacznie prac~ członków komitetu, który 
posiada w Łodzi żadna fabryka. Posadzka wszę- l opracowywał ustawę. Po dłuższej dyskusyi wnio
dzie ksylolitowa nieposzlakowanej czystości, sufi- sek p. Kamińskiego większością głosów upadł. 
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. Co /Się tyczy art. 24 dr. J. Sacbs przedsta- dzie "Źródliska" należy oddać pierwszeństwo. ,;a bilety na przedstawienie "Nocy S więtojańskiej " 
wił zebrltnym dane uzasadniająee, aby obrady nad DecyzYł;l odłożono do dnia jutrzejszego. o uregulowanie należności. 
tym parall:rafem odłożyć do chwili. kiedy będzie i Z cechów. Pietnastego maja cech koszyka- C Zebranie c'llonków Towarzystwa wzajemnego 
mo,,:a o § 56; z powodu wynikających między li rzy obchodzić będzie 50 lecie swego istnienia. . redy tu z powodu śmierci b. p. I. K. Poznańskie
tymi paragrafami sprzeczności, na co ogólne Cech powstał w roku 1850, ma swoją cechową ·. go odłożllue zostało na godzinę 8 wieczorem. 
zg!'o~adzenie zgodziło Mię· Po~o8tałe. artyk~ły li chorągiew, bprawioną w roku 1853. Stowarzy-! Z tego samego powodu odwołano na czas 
CZęŚCI czwartej w całej rozCIągłoścI zatwler- . szenie Ilkłada się z 15 majstrów cechowych, z któ- i nieograniczollY przedstawienie teatralne na rzecz 
dzono. I, rych jednaki.e 8 tylko zamieszkuje w Łodzi. Star- ! pielęgnowania chorych w. m. 

Następnie przyszły pod: obrady paragrafy h d 9 l P l Z 
zawarte w części 5 ej, dotycząee wydawania l szym ce? .u o. at jest pan u ~t. .powo- I Sprawozdanie z posiedzenia stowarzyszenia 
zapomóg członkom stowarzyszenia (art. 33-47). I du ~ałeJ IlOŚC I c.złonk?w, cech ten me mIa~ z~- nauczycieli w. m. i doko!lczcuie sprawozdania 
Po.nieważ wipkszość członkow zebrania nie rozu- i, brama od lat ~ l ?OplerO ~rzed obchodem Jubl- z posiedzenia Tow. wz. pom. pracown. handl. m. 

• le uszu o~będz~e SIę. zebrame, ~a kt~re zostaną Łodzi z powodu braku miejsca będ~ umieszczone 
mIało dobrze treści art y kułów 33 i 37, przeto I zaproszem m~Jstrowle cechu, mIeszkający . po za w numerze jutrzejszym. 
ezłonek p. Lewin postarał się należycie wyjaśnić ! obrębem ŁodzI, a należacy do zgromadzellla. '.. . 
~naczenie tych paragrafów, poczem l.atwierdzono , ,. . . . No~Y8 leczmc~. Lekarze tutejSI ~twierdzili, 
Je bez zmiany. Podczas rozważania § 38 powró- [ . Chor śpiew9ko~. W sobotę ° godz~U\e 8-eJ I że. w CIągu ostatmch .lat roz~ano.szył SI~ zatrwa
?ono na chwilę do § 14 (dotąd niezatwiel'dzone), ! wleczor,em odb~ło Się w .lokal.u chó.r~ śplewak~w I żaJący wśród ludn?ŚCI ro~ot~lCzeJ p~Z!mI?t; przy
Jako mającego z pierwszym pewną łączność. I św. ~rzyża~ przy ul. MlkołaJewskleJ ogóln,e Z?- czyn~ tego u~atru}ą. w sIln~e rozwJmęteJ pr08ty
Chodzilo o podział członków pod względem opła- I b~ame,. na ~tór.em por~szo~o. sprawę obchodzeula tUC;YI pokl!lt~eJ! której zapobledz napróżno władze 
ty składek na dwie kategorye. . 2::>-letlllego Jubileuszu l~tUlellla ch~ru. polIcyjne uSIłuJą· . " . 
. Niektórzy z członków zebrania sprzeciwiali .Oprócz tego z zaplsa?ych 9·1U kandydatów, T? te~ lekarze .łączme ~ władzamI adml~l-

Sl~ takit-mu projektowi, dowodząc, że instytucya, przyjęto prze l balotowame 9 na członków. strac:YJ~em~ ob~yślaJą ~rodkl zaradcze przecIw 
do której należą, jest StlJwarzyllzenie wzajemnej Teatr. Wczoraj teatr nasz pod dyrekcyą szerzemu SI.ę tej 8~raszneJ choroby. . 
P?mocy, a więc wszyl!cy powinni być równi so- • p. Michała Wolowskiago zakończył sezon zimowy Uważając za Jeden :re. środków z~pobJeg~w
ble. Zabierali głos w tej sprawie pp. Neuman, l nader sympatyczną sztuką Skirmuntll. i Żurom- czyc~ utworzenie w ŁodzI sp.ecyal.neJ leczD4cy, 
~. Sachs i Lewin, którzy twierdzili, aby § 14 ' skiego, w której rolę tytułową z wielkiem sku- której brak. wogóle odczuw~ć SIę daJ~, g~o~o le
I 15 pozostawić w poprzedniej formie, t. j. ażeby l pieniem i artyzmem odegrał p. Kopczewski. Ca. kar~y tutejszych pos~anowlło pr~edslęwZll~C st~
członkowie pierwszej kategoryi płacili 10 rubli' łość szła tak dobrze, osiągnięto taki wyborny rama w ~elu uzy.skama pozwolema na zał?żeme 
rOcznie i na fundusz specyalny 3 rb., a drugiej zespół, że doprawdy dziwić się należy, dlaczego specy~lneJ leczmcy dla chorych dotklllętych 
kategoryi 6 rb. i na fundusz specyalny 2 rb. publiczność zebrała się nielicznie. przymIOtem. 

Związany z tym § 38, ktory mówi o wyso- Od jutra artyści nasi rozpoczynają szereg Drobne ognie. W sobotę wieczorem strat 
kości, wydawanych stosownie do kategoryi człon- prztldstawień na własne ryzyko benefisem sekre- ogniowa była wzywana do dwóch pożarów, wJ
ków, zapomog, według zdania p. Kohna i Lewi- tarza teatru p. Włodzimierza Maliszewskiego, któ- nikłych skutkiem zapalenia się sufitu od lampy: 
na również powinien pozostać bez zmiany, przy ry koledzy mu ofiarowali w dziesięcioletnią rocz- o godzinie 9 m. 55 na ulicę Zachodnią M 24 i 
Uwzględnieniu podziału wydawania zapomóg człon- nicę jego pracy. . o godzinie 11 m. 55 na ulic~ Św. Karola li! 30. 
kom I kategoryi do wysokości 50 rb. i drugiej Na benefis ten, jak już donosiliśmy, wybrano Przybyłe do obu pożarów I i II oddziały staży 
kategoryi do wysokości - 30 rubli. Mówcy mo- bardzo komiczną krot0chwilę Henryka Strobitzera • niewiele miały do roboty, gdyż ogień umiejsco-
tywowali utworzenie dwóch kategoryj członków W koszarach~ (Mademoieelle Tourbillon), w któ- I wili już domownicy. 
tern, iż Stowarzyszenie przez większe składki ;ej przyjmą współudział panie: Wiuiarska, Bar- ' ! 
członków I ej kategoryj ciągnąć będzie zyski ma- toszewska, Gromnicka, Czarnecka, Krasuska, . 
tel'yalne. Trzcińska, Maliszewska, tudzież panowie: Miel- Z OSTATNIEJ OHWILI. 

Oba wnioski dotyczą § 14 i 38 poddano gło- nicki, Olszewski, Różański, Kuncewicz, Guryno
sowaniu. Uchwalono oba paragrafy pozostawić wicro, Zelwerowicz i inni. 
bez zmiany, a więc dzięki członkom na 2 kate- I 'Koncert Dolinej odbędzie się 12 b. m. 

O g. 3i wyruszył z pałacu przy' ul. Ogrodo
wej kondukt pogrzebowy ze zwłokami b. p. Izra
ela K. Poznańskiego. 

gorye i t. d. . I Z Lutni. Sobotni wieczorek taneczny zgro-
§ 39 i 40 do 47 zatwierdzono bez dyskusyi. : madził do Lutni niewielką ilość osób, mimo to 

Niezliczone tłlmy biorą udział w pogrzebie. 
Porządek utrzymują straż ogniowa, 8tI'ÓŻ~ do

mów, policya. (d. n.). I bawiono się ochoczo do rana. 
Kuratoryum trzeźwości. W sobotę o godzinie . - Piątkowy koncert "Lutni" ze współud~ia- W oddaniu ostatniej posługi zmarłemu ucze

stniczą przedstawiciele wszystkich instytucyj, sto
warzyszeń przemysłowcy, kupiectwo, pracownicy 
i robotnice zakładów przemysłowych Tow. akc. 
l. K. Poznańskiego. 

7 wieczorem w sali magistratu odbyło się posie- łem pani S~lvjni, śpiewaczki i wiolonczelisty Kra
dzenie komitetu KuratoryUin trzeź wości celem o. ssa zapowiada si~ świetnie. 
mówienia kwestyi, komu mianowicie ze składa- Komitet Przytułku noclegowego uprasza 080-
jących deklaracye na urządzenie zabaw w ogro- by, które dotąd jeszcze nie zwrociły należności 
~ osr...,."n=;=y=,ru MiS,.J~ 

tryumfów, które ~vyrobiły mu już ustaloną 8~awę, I . Co to? P08p~dają wszyscy. odzywa hię 

Koncert benefisowy 
HENRYKA MELCERA. 

Jakie stanowisko zajmuje Henryk Melcer 
w świecie muzycznym, czcru jest, jako artysta 

kompozytor i pedagog, wie cda Łódź oddawna. 
Ważniejsze daty z jego życia, będącego szeregiem 

podaliśmy w Xl! 95 naszego piamll. To, co pISlł.nO I Jakaś trwożhw~. pallle~ka... BędZie katastrofa. 
o Melcerze, to, co o nim słyszeliśmy naj pochleb- I Jak mógł właŚCICiel sali ... 
niejszego, potwierdził w zup~łności ~ob.otni kon: _ Niech się pani nie boi. Nic złego się nie 
cert, któl'!m dyrektor . młod~J naszej .1llstytuCy,l I stanie. Właściciel sali dba.o wszelkie wygody, 
muzyc~ne} podbił. pubbcznośc łódzką. I, uzyska~ a estrada się chwieje tylko ... ze wzruszenia. 
zupełme za8łużellle nowe laury do Wlenca swej 
sławy. Rozlega si~ uderzenie batuty o pulpit. W sa-

W sobotę łodzianie mieli możnoŚć ocelllC li zapanowała cisza. ~ły~zymy tony Suity E. Grie
wszystkie zalety wszechstronnego talentu muzycz- ga "Aus Holbergs ZeJt. 
nego Melcera. Poznauo go jako kompozytora, Przedziwnie nastrojowa muzyka Grie~a .. Wi
dyrygenta, wykonawcę i po części jako pedagoga, dzi się niebo północne, błękit pokryty cienką 
a we wszystkich tych kieruukach zasłużył Melcer warstwą ołowiu. Słyszy się poważny szum 12su 
na oklaski, i kwiaty, których mu nie szczę- modrzewiowego na wzgórzach skalistych, to znów 
dzono. świs1czy wiatr między skałami fiordów, lub fale 

Już na jaki kwadrans przed rozpoczęciem spokojnego morza, śpiewając cichy, nieco mono
się koncertu, aala była. wypełnioną niemal po tonny hymn do słońca, walczą fIglarnie z nadbrze:i;
brzegi. We wllzystkich jej zakątkach słychać nemi kamykami. Chwilowo przypomina f;i~ mę
ożywione rozmowy o benefisancie. drzec z balady Heinego. która pyta śpienione po-

Gdzieś z boku dolataje mnie głos jakiegoś me- nure fale morza północnego o rozwiązanie zagad-
lomana. ki bytu, lub też tęskna piosnka rybaka ubóstwia

jącego naturę lecz jednocześnie zgn<ibionego jej 
żywiołową potęgą· 

- Co za cudaczny program; same nieznane 
i mądre rzeczy! /' 

-- Według mnie, ułożenie programu mówi bar
dzo pochlebnie o dyrektorze-odparł drugi melo-
man-znawca. 

- Uniknął szablonu, daje rzeczy nowe i war· 
tościowe. 

- A bo to oni zrozumieją-mruknął sceptyk, 
wskazując gel5tem na salę. 

- Zrozumieją, a. przynajmniej nauczą się ro
zumieć, jeżeli nadal programy wieczorow muzycz
cznych będzie tak umiejętnip. dobierane, jak do
tąd. U nas uie brak ludzi muzykalnych, brakło 
tylko kierunku odpowiedniego, no i.. 

Na estradzie ukazują się trzy postacie nie
wieście w białych sukienkach i szereg czarnych 
fraków; zasiadają prJ:y pulpitach. Pojawia sią 
dyrektor; oklaski; podłoga na estradzie zaczyna 
si~ "chwiać." ... 

Nastrój, nastrój ... tak doskonale wlany w par
tytur~, że chwilami człowiek si~ zdumiewa i py
ta, zali tylko orkiestra smyczkowa gra? 

Wykonanie utworów Griega wymaga ogrom
nego zespołu, zgrania się, zezucia się wszystkich 
pojedyńczych głosow orkiestry, a przedewllzyst. 
kiem umiej~tnego dyrygenta, któryby potrafił 
z drobnych szczególików partycyi stworzyć całość 
obrazową i nastrojową. 

W orkiestrze Towarzystwa Muzycznego za
siada kilkunastu muzyków-artystów, aczkolwiek 
amatorów, mogących jednak często z powodze
niem rywalizować z z!:wodowcami. Okoliczność 
ta ogromnie ułatwia zadanie dyrygentowi, wkła· 
da jednak jednocześnie więk!lze nań obowiązki. 
Melcer potrafił nadzwyczaj umiejętnie wyzyskać 
indywidualność artystyczną każdego niemal z u-
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ś. p. Albert Wilczyński. 
dami byli sobie pokrewni, jakkolwiek każdy z nich 
był oryginalnym i miał swe ulubione typy, tu
dzież odmienną metodę tworzenia. S'1.Czególnym 
traf Gm obaj zamknęli powieki, gdy wiosna zaczę

Ś. p. Albert Wilczyński rozstał się z tym la się uśmiecbać z pogodnego nieba ... 
światem we Lwowie w sobotę. , I Niepodobna n.am 'wyliczyć wszystkich prac, 

Ś. p. Wilczyński nrodził si~ w d. 16 kwie- 'I jakie wyszły z pod pióra Wilczyńskiego. 
tnia 1829 r. w Warszawie na przedmieściu Pra- I ' -------
ga. Pierwsze nauki pobierał w Pińczowie, a na- I 

stępnie w Kielcach. W r. 1851 wstąpił do Służ-I 
by rządowej, którą opuścił w r. 1860 jako sekre
tarz komisyi sprawiedliwości. Odtąd przez lat 

Ostatnie wiadomości. 

Z placu boju. dziesiątek uprawiał rolę, siedząc na zagonie we 
wsi Czerwonki. a potem Żarnówce pod Siedlcami. 
W r. 1871 przeniósł się do Galicyi i osiadł na Nie udało się anglikom otoczyć boerów, ce' 
stałe we Lwowie, gdzie piastował urząd w wy- fających się z pod Wepeneru ku Ladybrandowi. 
dziale krajowym. W ostatnich czasach stał on Gen. Botha przybył Vf zeszły poniedziałek do 
na czele Koła literacko-artystycznego, dla ktore- Dewetsportu i odrazu zoryentował si~ w poło
go gorliwie pracował. Zmarł licząc 71 lat życia, żenie. Niezwłocznie nakazał on wojskom boer
dlą. literatury jednak zamilkł wcześniej, gdyż od ski m śpieszny odwrót, który w kołach wojsko· 
lat prawie dziesięciu nic nowego nie stworzył. wych uważany jest powszechnie za arcydzieło 

Imię Wilczyńskiego łączy się przedewszyst- strategii. 
kiem nierozdzielnie z klasyczną powieścią humo- Obecnie trzystu jeszcze boerów stoi na wy
rystyczną polską p. t. "Kłopoty starego komen- żynach Buszmanskopu,400 z dwiema armatami 
danta·, napisaną na wstCipie jego karyery litera- Maksima na Griskop i 200 z trzema. armatami 
ckiej, w r. 1856 w Wilnie. Kto nie zna tej nad rzeką Caledon. French i Rundla ścigają boe
przepięknej humorystyki, tego serdecznego obra- rów, prawdopodobnie przecież usiłowania ich nie 
zka z przeszłości, malowanego w słońcu wspo- odniollą Rkutku. Komendanci boerscy Debuir 
mnień młodzieńczych, pełnego bezpretensyonalne- i Van·Nikert zajęci są takiem rozstawieniem 
go wdzięku i prostoty? Obrazek ten zapisał też wojsk, aby boerzy zgromadzić się mogli u każ
imię Wilczyńskiego niezatartemi głoskami na kar- I dego wąwozu, którzy anglicy sforsować zechcą· 
tac h naszej literatury. Odtąd j&dnak nastąpiła i Boerowie przygotowują siEi do spędzenia 
długa przerwa i Wilczyński przypomni~ł się do- I zimy w Natalu i w tym celu przeprowadzają 
piero czytającej publiczności, gdy osiadł w Gali- , bydło na pastwiska zimowe. 
cyi. Wtedy posypały się na szpaltach "Gazety , Z Kimberleyu wyruszyć ma silua kolumna 
Lwowskiej" i "Wieku" pełne humoru powieści I angiels~a pod ~odzą geu. Huntera w celu oswo
i obrazki, malujące zawsze z tym samym samo- ! bodzeUl~ MafekIDgu~ która yvó~~zas t~lko .może 
rodnym dowcipem i tą samą serdeczną prostotą I ?t.ć. odSieCZ trzymającemu SH~ lUZ l~dwle mIastu, 
sto!'unki wiejskie i małomiasteczkowe. Przema-', JeślI gen. Methuen zdoła zatrzymac pod Four
gał w nich koloryt galicyiski, Wilczyński bowiem I t~enstre~mem zgromadzonych .6000 boerów. W t~~ 
reprodukował najczęściej świeże wrażenia. Utwo- I k.lm razlO gen. Hunter będZHł mógł przepraWIC 
ry Wilczyńskiego cieszyły się zawsze ogromną Się przez rzekę. Vaal p.od Barkly ~estem. 
poczytnością i wielką popularnością, zwłaszcza .W Pre.toryl w'yl~Olała w powietrze fabryk~ 
dla swej pogody i słonecznego oświetlenia. Bo b~on~ Beg.ble, ~amleDlOna n~ arsenał. Z.arządzali 
humor Wilczyńskiego nigdy nie był zgryźliwym, lll~ InżyDl~r?Wle z Creusot 1 dostarczali ~rty~e
ani jadowitym. Jak niegdyś starego wiarusa ryI boersklej po 5~0-7?0 granat?w dZI.eullle. 
w "Kłopotach" malował z miłością, tak i później Wybuch spowo.dow.ah dwaJ oficer?wle angl~lsc:r, 
wszystkie osoby swych powieści rysował sercem. któny zak~adh Się do Pretory~. DwadZieŚCia 
Upatrywał słabostek i śmiesznostek, ale unikał osób, podejrzanych o wspOludzIał '" zamachu 
rysów szpetnych i objawów odrażających. aresztowano. 

Pod tym względem miał towarzysza w Kle
mensie Junoszy, który miłował tenże pogodny 
koloryt, rozjaśniany szczerze błyskami serdecz
nego bumor-n.. Dwaj ci pisarze pod wieloma wZl!:lę-
n==c 

Telegramy. 
Moskwa, 29 kwietnia. W wielkim pałacu 

Kremlowskim w cerkwi Narodzenia N ajświEitilzej 
Maryi Panny duchowieństwo nadworne odpra
wiło nabożeństwo za duszę Spoczywającej w Bo-

I gu Jej Cesarskiej Wysokości Wielkiej Księżny 
Aleksandry Piotl'ówny, w zakonie Anastazyi, na 
którem obecni byli Ich Cesarskie Mości Naj-
iaśniejsi Państwo, Ich Cesarskie Wysokości: 
Wielka Księżna Elżbieta Teodorówna, Wielcy 
Książęta Włodzimierz Aleksaudrowicz i Andrzej 
Włodzimierzowi cz. 

Petersburg, 30 kwietnia. Jego Cesarska 
Mość N ajjaśniejszy Pan rozkazać raczył, aby 
w dzień pogrzebu zgasłej Wielkiej ' Księżny 
Aleksandry , Piotrówny, w zakonie - Anastazyi, 
zjechauo się o godzinie lO-ej zrana do soboru 
Iza~ka na nabożeństwo żałobne i egzekwie. 

, Wiedeń, 30 kwietnia. Na giełdzie kolporto
wano pogłoskę, jakoby z inicyatywy cesarza 
Franciszka Józefa wyjść miała akCJa pośred
nictwa pomiędzy Anglią a republikami afrykań
skiemi. Wskutek tej pogłoski na giełdzie połu
dniowej rozwinęła się żywa spekulacya zwyż
kowa. 

Londyn, 30 kwietnia. Otwory, wywiercone 
celem wysadzenia kopalń johannesburskich w po
wietrze, znowu wypełniono tward~ masą 

New York, 30 kwietnia. Dzienniki amerykań
skie domagają się energicznego postępowania 
wobec dotychczasowej odmowy Turcyi w kwe
styi pokrycia żądanego odszkodowania. 

Londyn, 30 kwietnia. Generał French przy
był na czele jazdy do Tapanchll i pozostawił 
tam oddziały generałów Hamiltona i Smitha. 

Paryż, 30 kwietnia. Runą' most 
na wystawie. Setki osób pokaleczo
nych; kilkanaście rannych. 

Paryż, 30 kwietnia. Wydobyto do. 
tąd 7 trupów. 6 śmiertelnie ran
nych, ilości lżej pokaleczonych na 
razie stwierdzić niepodobna. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
IIOTEL POLSKI. Gostyński !ol Nieznanowic - Fin

kelstein z Suwałk - Chrzanowski z Krzeszowa -Helwig 
z Bełchatówka - Potok z Będzlna - Mosesohn z 1tliń
ska - Hanke i Ryb iii WarBzawy - Goldwitt z Kobry
nla - SzteinmaBel z Ozorkowa - Adler z Petersburga. 

HOTEL VICTORIA. Polkowski, Świętorzecki, Kieł
baBiński, l:!obolewBkl I Friedmau z Warszawy - Hegner 
z Wilna - Paul z Białegostoku - Lange z KaIisza-Pa
włowicz z Będzina - Balzam z Częstochowy - LIchter 
zAstrachania. 

czeBtuików swej drużyny orkiestrowej i jednocz-e
śnie takiego, wlać w nią ducha, że wszelkie sło· 
wa pochwały i uznania byłyby banalnemi. Był 
naetrój, był zespół, był duch jednolity w grze 
orkiestry... To samo można powiedzieć o wyko
naniu dwóch pieśni szwedzkich Svendsena. 

damskiego. W orkietltrz8 miał Melcer wyro·biony i Ża chwilę znow estrada si~ zapełnia. Oprócz 
artystycznie materyał; w chórach wiele więcej tru- li orkiestry zal:dadaj~ do trzech fortepianów: pani 
dności było do pokonania. Tu trzeba było być M. Trenkler, pp. Halpern i Hoser, by wykonać 
nietylko dyrygentem, lecz poniakąd pedagogiem. I koncert J. S. Bacha. Utwór ten nawet zagranicą 

Zabielało na estradzie; nieeo wyżej coś jak- bywa rzadko wykonywany, gdyż wymaga nad
by odblask łuny pożaru. '1.'0 twarzyczki amato- zwyczaj starannego wypracowania. Polyfonia 
rek rumienią si~, chwilami blednąc. Nic dziwne- przewab (prawie ciągle fugi o.głosowe). Zainte
go; pierwszy występ przed tak liczną i doborową resowanie wśród melomanów olbrzymie. Rozlega
publicznością· Zaciekawienie na sali-wzburzenie, l ją sit) unisono pierwsze takty "Allegro .Maestosa", 
ciche, tłumiona na estradzie. Wiosna w życiu, nasttlPuje skomplikowana fuga. Uszom nie chce 
fijołki, bratki i - pierwiosnki rozpoczynają "Pieśń się wierzyć, że w tak zwanej prozaicznej Łodzi 
majową" Noskowskiego. Chór zdaje się nastrajać I tak trudny utwór wykonanym jest niemal bez 
do tegorocznej wiosny, która. chciałaby uszcz~śli. zarzutu. Równa tu zasługa dyrektorów i wyko
wić ludzkość, lecz wyrwać się na ziemię nie nawców. Zachwyca wszystkich "AUa siciliaQa "; 
może, bo ją krępują kaprysy natury. Chór krę- zachwyt trwa przez cały finał (Allegro) niemal do 
powała trema, która znika jednak powoli; płyną końca utworu. *) 

Odczuwać piękno, rozumieć sztukę, a tworzyć
to dwie odległe od siebie wyżyny; nie każdy, kto 
się wedrze, lub na skrzydłach talentu będzie 
przeniesiony na jedną z nicb, znajdzie się rowoo
cześnie na drugiej Nie może tego powiedzieć o 
sobie Melcer. Na Olrmpie muzycznym zajął 
wizystkie najwybitniejszi posterunki. Usłysze
liśmy II-gi jego koncert, napisany na fortepian 
i orkiestrę, którą z powodu braku odpowiedniej 
orkietltry w Łodzi zastąpił w sobotę fortepian 
(zasiadł przy nim p. Elszyk i zjednał sobie uzna
nie publiczności za nadzwyczaj umiej~tnc i staranne 
przeprowadzenie partyi). Trudno, słysząc raz je
den tylku, dać dokładną oceuę tego >sui generis< 
arcydzieła muzycznego, napisanego z olbrzymim 
rozmachem i jednocześnie opracowanym nadzwy
czaj dokładnie i umiej~tnie, zarówno w całości 
iak i pojedyńczych szcżegółach. Trudności kon
trapnnktu są dla Melcera igraszką. Jeili dodamy 
do tego oryginalność motywów, konsekwentne 
ich przeprowadzenie, głębokie myśli muzyczne, 
systematyczne ujęcie całości kompozycyi, kilka 
nowych i niebanalnych "efektów" - nie trudno 
dojść do wniosku, że słyszeliśmy kompozycYEl 
muzyczn~, świadczącą O dużej sile twór,czej i 01-' 
brzJmiej wiedzy muzycznej Melcera. Poważna 
muzyka może być metafizyką lub poezyą; jedno 
i drugie w jaknajrozleglejszem znaczeniu tych 
pojęć. Co przeważa w koncercie Melcera? Na
Bzem zdaniem - jest to gł~boka, poetyzująca me-

. tafizyka; refleksya, w i e d z a przeważa nad uczu
ciem. Dl. tego, być może, dla jednostek mniej 
umuzykalnionych utwór ten za mało zrozumiały. 

Duże zainteresowanie wzbudził występ chóru 

tony coraz czyściejsze, daj~ liię nawet słyszeć I O Melcerze, jako wykonawcy, pisaliśmy kil
alty. Pierwsze lody przełamane. Czuć w powie- kakl'otnie. Nia będziemy więc powtarzali, że po
trzu maj, zapach fijołków, słońce wiosenne i szmer siada olbrzymią technikę, poczucie, inteligencyę 
bLU. Umilkła pieśń majowa; rozległy się oklaski. I muzyczną etc. etc. Zaznaczymy tylko, że wyko
Nie widać już łuny na estradzie; z pod spuszczo· nał znakomicie Beetbowena-Liszta "Ruiny Aten" 
nych powiek wpadają nieś miało na salę spojrze- i oczarował wprost słuchaczy wykonanem na 
nia wystraszonycll, Rarenek, po chwili zaczynają bis "Impromptu" Chopina. 
się błąkać ogniki, jakby od brylantów. Piersi nie >Toute la Ł6dź< wychodziła z koncertu 
falują, usteczka śmiało się otwierają, głos nie podniecona artystycznie, zachwycona, pełna u
wi~źuie w gardziołkach i oto słJszymy .Kwia- wielbienia i wdzi~czności dla znakomite~o dy
tek górski" N oskowskiego. Mimowoli ręce skła- fektora. 
dają się do oklaSkU, a wdzięczne spojrzenia lecą Co będzie z Towarzystwa Muzycznego za 
do dyrektora. Ruch na estradzie; znikają białe rok przy takim dyrektorze? - pytano się wzajem. 
postacie, widnieją znów odrapane dekoracye; na Będzie to prawdziwa świątynia sztuki naj
sali hałas, grzmoty spoconych dłoni. Znów świa- szczytniejszej. 
tłość bile z estrady i płyn~ cudne tony. Chór 
powtarza "Pieśń majową-; z postawy z oczu 

lVładysłmf) Ratyński. I 

śpiewaczek daje się wyczytać: "Aha, widziciel 
słuchajciel" Tak słyszymy i bijemy znowu brawo. 

Pauza. Kto może, d~ży do pokoiku dla art y- _____ _ 
stów, by uścisnlłó dłoń mistrza. Reporterzy śkwa
pliwii odczytują napi.y na wieńcach. Jest ich 
aż 5: od orkiestry, od chórów, od Towarzystw. 
Muzycznego, 2 od wielbicieli talentu. 

*) Należy rowniei wspomniee o za8łudze ,malucz
kich". Dobre nssirojenle 3 loriepianów różnych fabryk, 
zadanie nlełałwe. Wywiązali IIlę zeń "słroiclele" bardzo 

I dobrze. 
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W sobotę, dnia 28 kwietnia r. b. po dlug,ich i ciężkich cierpieniach 
zmarł w Łodzi 

B. P. 

IZRAEL 

nasz czcigodny szef, senior. 

Wskutek przedwczesnego . Jego zgonu straciliśmy prawdziwego opiekuna, 
który dzięki zacnym swym przymiotom zjednał sobie serca wszystkich swy~h 

wspólpracowników. 
Pogrążeni w głębokim smutku wyrażamy niniejszem cześć Jego pa

mięci a pozostałej rodzinie słowa najszczerszego wspólczucucia. 
Niechaj mu ziemia, na której ' umrzeć pragnął lekką będzie. 

W ~~~~r~CDWDic1 TD'R~rz1st wa Akcyjn~gD wyrD~ów D,,~~i~Dycn 
I. K. Poznańskiego 

• 

5 
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W dniu 28 b. m. rozstał się z tym światem po . 
długich cierpieniach 

--., ~. 
Izrael 

II 

Prezes Rady Łódzkiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. . 

Zmarły zalicza sią do założycieli Towarzystwa i od piewszej chwili założenia, 
wybrany jako Prezes, położyl dla Towarzystwa nieocenione zasługi~ 

Wybitne stanowisko zmarłego, znane we wpływowych kolach 'świata han
dlowego, polączone z jego osobistem ząinteresowaniem sią losami Towarzy
stwa oraz stałem materyalnem, bezinteresownem poparciem jego firmy, 
uczyniło, że Towarzystwo podoła zadość uczynić celowi założenia swego. 
Tracimy w ,zmarlym niepowetowaną silą. Wspomnienie o działalności tego 
zacnego członka, obdarzonego prawym charakłe'rem, wrodzoną inteligencyą 

i który przytem zaskarbił sobie niezwykłą popularność u wszystkich warstw 
ludzi, pozostanie niewygasłem i, niezatartem nazawsze w pamiąci naszej. 



M 99 ROZWOJ. - Poniedziałek, dnia 30 kwietnia 1900 r. 
"-,:':' ====:::;;::=._ -- -~---_._- - ---- - -----

"Cił~"8~~~I~_ 440-3-3 

Zarząd Drogi Źelaznej Fabryczno-Łódzkiej 
Podaje niniejszem do wiadomości publicznej, że wyszczególnione poniżej ~owary, nie odebrane ~o dnia. (21) kwietni.a. 1900, roku 
JOIlJi właściciele ich nie zgłoszą się w terminie oznaczonym w ar~ykule 90 NAJWYŻEJ Z2Io~wlerdzoneJ. u~t~wy rosYJskich .drog że-
~'b_.,._~~I;a~zn~y~c~.h~,!!!!b::;ę;;;d::;~~. ~~~p~r;r.f';ii~a;;n~e~d~ro;;;lr~a~l;.;i~~v~t;a~CY~i~n~a~Rt;a;('~Y~i~Ł~Ó~d;;;Ź~P~f)~U;;;P~łY~W~ie~t~l'z!!e~(!!!!.,I !!!!, ~m!!!i~e!!!!Si~e!!!!"!!y~od!!!!!!!!d!!!!aj!t!!!v!!!!!!!!1I!!!!1ll!!!!1!!!!e!ooolR!!!!z!!!!e!!!!lr!!!!o!!!!0!!!!g!!!!ł!!!!o9srze!!!!n!!!!l!!!!a!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!~I 

':"2~'i Czas przybycia STACYE NAZWISKO GATUNEK Waga 

Rok i miesiąc . I Data WyByłająea I bfe~~- wYByłającego I odbiorcy _

____ ~~ ____ ~ ____ ~ __ ~ ____________ ~~J~ą_ca~~----------
I-

r'l':L\\htów TOWARU 
PUdyl fun~. 

_ _ ..--,.w 

i 1900 l Marzec 4390 
-l815 
709~ 
10ał 
101'l I 

6 
5 

Kijow miasto 
Berdyczow P. Z. 
Rowno P. Z. 
Częstochowa 

Łodź Pnchalski 
Biełkin 

Koller 
\Vierzbicki 
Markusfeld 
Ajent komoro 

I Okaziciel i 1 

" '1 
, 

Towar sukienuy 1 37 
Towar łokd,)wy 4 26 

:!09ó 
10~a 

98a 
,) / t 
iJ / l 

Lu~y " 
Marzec 

" 
" 

26 
6 
6 
7 Aleks~ndrów 

Sosnowie~ 

" 
" 
" 
" 

Bauk warant'11 
O"azlciel 1 

" 2 
" , 1 

Nakrycie pore. 14 35 
Przędza wełniana 14 26 
Obiela 8 5 
Wyroby żelazne 3 38 

Lu~y 25 
21 

3 
7 
7 
7 
5 
5 
3 
1 

" 
Fiszman S-ka'part Piasek naturalny 750 -

" Marzec Chem~itz " " 
Hamburger 1 Pończochy baweł. 5 35 

" 
I. E. Beinecker l. John 1 Narzędzia fZem. 1 19 

" " 
Joch. Karol Heyn 
Zmigrider 

Hambnrger i 1 Wyroby wiązane 5 22 
57!!!) 
5606 
5567 
54H 
5łOl 
52\0 
5U45 
5000 
1028 
8079 
9751 
9146 
91:!6 
9t25 
8981 
8857 · 
b770 

Warszawa W. zw. 
" 

Ok.(Rubinszt. 2 Latarki 4 10 

367 
189 

143t 

" 
" 
" 

" Luty 

" Marzec 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" I Luty" 

28 
28 
.6 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
a 
5 
2 
7 

22 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" Włodzimierz " 

Kielce Iw. D. I 
Warszawa m. Nad. 

" 

" 
" 
" 
" 
" Czernihow 

Odesa tow. 

I 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Fabr. Wiktorya 
Botker 
Lewkowicz 
Złotokamień 

Czarnecki i Orłowski 
Zbrożek 
E Cindel 
Sziszejew 
Balicki 
Tow. Asek. Ros. 
Firber 
Oberman 

Zejdei' i S-ka 
Nnsebaum 
Markiszon 
Knepmacher 
Feber 
Tartokow \ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" r 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

. ~~R ... ~.~ •••• ~.~. ~.!! 
i~ C L E V E L A N D" ~ , 
~ " ! ,i,., ~- ~ 
~ WELOCYPEDY ~ : 
~ . ! 
~ NA SEZON 1900, • ! 

I . Pierwszych Fabryk Amerykańskich; N I I 
~~ ~.I 

i~ n C I e vel a n d II ii 
_i !. 
~ ~ "The Victor Cycles c-o .. " ~. " 

~.Gl' "AL--':"~~"" -,. ~~ " ~. 
~ i inne CI ~ 
~~ ~~ 
~~'_' CI) Z najnowszemi ulepszeniami ~ • 

= ~=-:: poleca 7fI I N iRzyd~ ~T~yttBR uNrti~y~CDha ~ i 
1 __ -308_1._14Warszawa, Senatorska Kg 27. _I 
• "C L E V E L A N D" • 
~~~ ..... ~~ ••• ~~ •• ~~~ •• ~ -
WARSZAWSKA PRALNIA CHEMICZNA, 

FARBIARNIA, SZTUCZNA CEROWNIA 
zakład reperacyjno-krawiecki 

p. f. "HELENA" 
Piotrkowska M III w Łodzi. Telefon .Ni 851, 

~:zyjtnnje garderobę damską i męzką, koronki, firanki, portyery, dywany, meble do pra
V:II ~ CZyszczenia. Materyały do dekatyzowania. Zakład wykonywa wszelkie roboty 
d ,zakres pralni chemicznej wchodzące starannie, tanio i prędko, na żądanie w 24 ?O-

Zln. 65-25- 4 

... W Niedzielę i święta zakład zamknięty. SI 

I <I 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
l 
1 
3 
1 
1 
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Makaron 
Bakalie 
S"óry wyrobione 
Ubranie damskie 
Łóżka żelazne 
Bakalie 
Tow łokciowy 
Towar wełniany 
Tow. łokeiowy 
Szyldy 
E<eneya octowa 
Skóry wyrobione 

" Wino 
Ołowki 

Cukierki 
Włos koński 
Papier 
Odpadki 8nkienne 

<I 35 
12 25 

I 4 -
- 20 

7 

2~ I 3 
, 1 15 

~ 3 5 
1 11 

- 15 
3 26 
3 22 
3 23 

~ 
4 38 
2 39 
5 -
4 13 
2 35 

12 13 
, -letnie mieszkanie 

do wynajęe.ia w ChojulICh bliRko lecznicy. 
2 pokoje lnb 1 pokoj z kuchuią· Na 
mlt'jscu artykuły spożywcze. Komunika
cya omnibusem. Wiadomość w handlu win 
ul. Piotrkowska )& 123. 502-2-2 -

OSOBA 
w średnim wieku, wdowa, wykształcona, 
z muzyką oraz posiadająca dokładną zna
jomość gospodarstwa, poszukuje natych
miast jakiegokolwiek zajęcia. Oferty pod 
"WdoVl'a" przyjmuje redakcya "Rozwoju". 

Poszukuje się 
młodego człowieka z praktyką, odbytą w 
biurach adwokackich, obeznanego z czyn
nościami kaucelaryjneml i władającego 
językami rosyjskim oraz polskim. Oferty 
w redakcyi "ROZWOjU" pod lit. "L. R". 

. 492--3--2 

Torf w ·B~Uonill, 
Bogate pokła·5y wyborowego opałowego 
torfu są do sprzedania w Bedoniu. Wia
domoś6 na miejscu u p. Kochanowskiego, 
(11/ 2 wiorsty do stacyi dr. ź. F. Łódzkiej 
Andrzejów). 402-3-3 

Do wynajęcia 
2 mieszkania letnie po 3 pokoje 
z kuchni:1 i werendą w Bolesła wo
wie położonym o 10 minut od sta
cyi Andrzejów. Bliższych szczegó · 
łów udzieli ogrodnik miejscowy. 

477-3-3 

Letnie mieszkania 
pierwszy raz do wynajęcia w mieJscowo
ści lesistej, suchej, malowniczo położonej 
wśród łąk, otoczonej wodą, blisko kąpiel 
doskonała w Pilicy, 11/ 2 wiorsty od To
maszowa Piotr. Pokoje pojedyńcze i po
dwójne na źądanie i więkRze mieszkania. 
Produkty miejskie na miejscu. Bliższa 
wiadomość w redakcyi "ROZWOJU". 

495-3-3 

7 

rR~EW~DNIKI 
POLECAMY NASTĘPUJ~CE FIRMY: 

Budowniczowie. 
Kazimierz Sokołowski, Budowniczy, Bt'ne

dykta 28. Plany budowlane, ko~ci(){y, 
oceny do asekuracyl i Towal'zy~~wa 

Kredytowego miasta Łodzi. WNzelkie 
roboty w zakres budowlany wchodzące 

Księgarnie. 
H. Milbltz, Piotrkowska 13. Ks i ę!;':1rnl a 

l skład ~ut. poleca: Wielki wybór ksil\
te\\: do ~'oiabożeństwa w ozdobnych opra
wach. 

Mleczarnie. 
Dominium Rogów, Mleczarnia, Średnia:3 

Filia, Piotrkowska .M 59 w Łodzi, nrzą
dzona lIa wzór "Nadświdrzankl" w W~r
szawie. Poleca wszelkie pro(lukty wiej
skie, zawsze świeże i w wyborowym 
ga~unku. Na miejscu wszystkie pisma. 

Mleczarnia Tum, Średnia 30, Kon&tauty
nowska 17, Promenada 34 (Spacerowa.) 
Poleca Szanownej Pnbliczności, w~zel
kiego gatunku nabiał, zawsze świeży 
i wyborowy, oraz prodnkty wiej,kie. 
Ceny stałe i nizkie. PP. handlującym 
odpowiedni rabat. 

Składy narzędzi chirurgicznych i 
nożowniczych. 

Zygmunt Kwaśniewski Piotrkowska Nr. 35, 
poleca w wielkim wyborze B~, yzorykl, 

nożyczki, brzytwy angielskie. Przy skła
dzie zakład reperacyjny przyjmuje wszel
kie reperacye narzędzi chirurgieznych 
i nożówniczych. 

Geometra. 
Władysław Starzyński, geometra przysię

gły. Południowa }f.ł 8. Dokonywa wHzel
kie czynności w zakres miernilltwa wcho
dzące, tamże do nabycia plan m. ŁodzI. 

Zakład Krawiecki. 
Robert Walter Oszczędnoś6. Pierwszy 

łódzki zakład reperacyjno-krawiecki, 
naj piękniej reperuje, przerabia, nj,',uje, 
l\zyści, pierze chemicznie oraz farbuje 
garderobę męzką. Wykonanie elegauc
kie i 8zybkh Ceny nader umiarkowa
ne. Ulica Piotrkowska ;,lłl 126, wejścio 
od ulicy Nawrot. 

Skład masła: 
Skład masła O. T. Poleca codziennie świeże 

ma:lło śmietankowe, jak rownież solone i 
topione. Mikołajewska Ni 29 

Krośniewickle masło stołowe i kuchenne. 
Skład ul. Krótka .M 12 m. 20. 

Skład piwa. 
Łódzki skład rytlkiego piwa porteru 

Waldschlosl!chen ul. Barcza Ni Ił przy 
Szosie Rokicińskiej za monopolem. Tele-;
fon. Adolf Wagner. 

Pracownia hartów. 
Pracllwnia haftów artystycznych, Klary 

Zajdel, Piotrkowska Ni 118. Przyjmuje 
wszelkie roboty w zakres haftu wcho
dzące. Aparata kościelne, chorągwie ce
chowe, także reperuję kościelue apara
ta, przerabiam i odświeżam chorągwie 
cechowe. Pracownia moja renOlllOwana 
kilkoletnią pracą , zasłużyła na zupełne 
zaufanie Sz. Publiczności, wykonywam 
takowe po możliwie nizkich cenach. 'po
lecając się łaskawym względom z sza
cunkiem Klara Zajde!. 

Ważne dla pań. 
Z dniem l-go lutego r . b. tak jak dawniej 

sprzedaję towary łokciowe l firanki 
za gotowkę jak również Btałym kundma
nom, odpowiedzialnym i za poręczeniem 
wydaję wyżej wspomniane towary ua 
spłatę w ratach umówionych, tak samo 
pOBiadam rozmaite resztki wełniane z ro
żnych fabryk po cenach bardzo przy-' 
stępnych. ŁOdź, ulica Ś-go Andrzeja ;,lłl 
10 na parterze wprost ul. Promenady. 
Z uszanowaniem L. Krykus. 

Fabryka powozów. 
Lipiński. Ul. Skwerowa .M 5. Są do sprze

dania wolanty, bryczki I powoziki. 
Nowy zakład przewozowy. 

Ignacy Kozłowski. Ulica WIdzewska ~ 5t. 
Przyjmuje wszelkie przeprowadzki po ce
nach przystępnych. Za uszkodzenia od
powiada. Polecam się łaskawym wzglę
dom Szanownej Publiczności. Z szacun
kiem Ignacy Kozłowski. 

Oszczędność. 
A. Karo. Pierwszy łódzki zakład repera

cyjny przedmiotów domowego gospo
darstwa, w Łodzi, Piotrkowska 88 i Mi
kołajewdka 35, wykonywa roboty: bla
char~kie i ś~n8ar"kle, bieJenie rondli i 
Bamowarow, bronzowanie i lakierowanie, 
ceperacye lamp, lodowni pokojowych, 
przedmiotów mosiężnych i bronzowych, 
wszelkich maszynek kuchennych i wy
żymaczek, ostrzenie i obsadzanie noży, 
jak również sklejanie przedmio~ów szklan
nych i porcelanowych i t. p. Roboty 
wykonywane będą s~arannie i po cenach 
przystępnych. 



ROZWOJ. - Poniedziałek, ania 30 kwietnia 1300 r. 

~~~~~~~.~-~~~~.~~--~~~_.~~! 
~ Na Wystawę do Pal·yźa = 
_ Zbiorowe wycieczki urządza biuro H. Stangen w Berlinie, 98 
~ Prosp.ekty ilustrowane w biurże informacyjnem ;I I 
t ~I K L A ~ Z K I N A, P i a t r k D W ~ k a ~ ~ l ~ I 
~ TamiA bilety okóinikowe na wszyRtkie ko.ieje zag-raniczne. 396-20-8 _ i 
--~~._._ ••• _~ •• ~~._~._--_ .. 

Obwieszczenie. 

DYREKCYA 
Towarzystwa Kr~QytQw~go mlast~ ŁoQzl. 

W zflstoHowaniu się do § 22 Ustawy, podaje do pow~zechnej wia
domości, iż zażądane zostały pożyczki na nieruchomości: 

1. Pod M 521 przy ul. Pintrkowskiej, przez Teodora Ernestynę 
małżonków Stćigert, pierwotna rb. 100,000. 

Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu zażądanych pożyczek stowa
rzyszeni zechcą przedstawić Dyrekcyi w przeciągu dni 14 od daty wy
drukowania niniejszego obwieszczenia. 

Prezes E. Herbat 

I 

I 
I 

Dyrektor Biura A. Rosicki I 
Łódź, dnia 1.5 marca (28 klcietnia) 1900 1'. • 

-1-1 

. I 
.~~~~~~~.~~~~~"~~9I~_~~~_~~ ! 

I ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY ~' 
,. ŚWIEŻO NABYTY. :: • 
• Przeniesiony został z Nowego Rynku z domu M 6 na ul. Potrkow· • I 
łbft ską do domu pod .M 103 vis-a-vis pałacu Hejncla. lfłJJ i :! Zakład 1;en urządziłem podług najnowszycb wymagań sztukJ ~otografi- ;:, l 
~ ciIluej i wszelkie zdjęcia wykonywać będę osohiście. ~ 
.,. O czem zawiadamiając polecam alę względom i pamięci Szanownej ~ I 
e;!t klienteli. ~ 

• 425-24-13 Słanisław Piotrowicz- 9'8 ! 
·_-_···.· •••• _.·._~_.--.~ .. I 

ZAKŁAD FROEBLOWSKI 

~O .... ~r-oee~.e~ 

i 
I 
I 
! 

I 
przy ul. ZawadzkIej .M 9, I 

rozpoczyna zajęcie poświąteczne z dniem 26 kwietnia r. b. Zapisy przyj
mują I:lię na pensyi p. Libiszowskiej od 10 rSM do 5 popołudniu. 

,ZARZĄD 

BANKU HANDLOWEGO 
W ŁODZI. 

podaje nJlueJszem do wiadomości, że na ogólnem zebn-ll1ill akcyonaryu
BZÓW w dniu 16 (29) kwietnia r. b. dywidenda za rok 1899 po 

! 
I 

l 

Ogłoszenie. 

ZARZĄD DROGI ŻELAZNEJ 
F abryczno-lódzkiej 

podaje do publicznej wiadomości, że od .5/28 kwietnia IT". b. wpro· 
wadzoną ~ostaje nowa zniżona 

TARYFA 
na przejazd pasażerów I, II i III kiasy po Ul'oor.e Łódzkiej i IW9.cgro !o· 
Dąbmwskiej w komunikacyi podmiejskiej miasta Łodzi. 

Od albo do stacyj łódź . 
Cena jednorazowego biletn 

Do albo od stacyi K L A S S Y 

I 
I 

II 
I 

III 

KOPIEJKI 

Koluszki. 63 38 25 . 
Anduejew (przyst.) . 28 17 11 

Tomaszow . 125 75 50 

Jednorazowe bilety według powyższej taryfy ważne są na pl',:cind 
we wszystkich pociągach oilobowych i osobowo-towarowych opr,kr. p,l'i~. 
gów bezpośrednich kurilujących pomiędzy Warszawą i Ł'ldzią, h ("1.'.:1('1. 1)

nych MX2 31, 32, 33 i 34, na które będą wydawane li tylko bile! we· 
dług ogólnej taryfy. 

Sprzedaż biletow powrotnych do Audrzejowa i TO"na~zowa 
z wymienionej wyższej daty, ustaje. :-)-3 

Do wyn~~~ia 
zaraz lub od l lipca 5 lub 6 pokoi 
z wszelkiemi wygodami. Pasaż· 
Szulca M 21. 454-3-3 

OGŁOSZENIE. 

Letnie mieszkania 
we wai kościelnej Podklallztor nad rzeką 
Pilicą do wynajęcia. Okolica piękua, 
zdrowa, wygodna, tauia, od Piotrkowa 14 
wiorst s~osa. Mieszkania urzadzone z 
wszeJkiemi wygodami, zbndowan~ w wiel
kim ogrodzie parkowo-owocowym. Wia
domość u proboszcza w Sulejowie-Pod-
klaHztorzu. -4064-10-4 

D
la przyzwol1;ej panuy jGst pomieszcze
nie u osoby samotnej z utrzymauiem 

lub bez. Mikołajewska M 46 m. 12 od 
10 r. do 4 popoł. 512-4-4 

Magazyu Mód "Felicya" ul. Zielona ~ 3' 
Poleca wybor garnirowańych kaoeltIszy 

od najskromniejszych do bardzo elei;anc
kich, wykończonych podług paryzkich i 
wiedeńskich modeli. Ceny bar,lzo nizkie. 
Przyjmuje także I wykończa jJJ'ę<lko 
wszelkie obstalunki i przeroLJki po,Hu(\' 
zyczeń. 337-:l6-! l SS. 

Pianino używane kupię. Oftll'ty w re
da~cyi ~Rozwoju" iJod lit. }!. L 

. 525-3-1 

.1 Sklep kolonialny z powodu wyjazdu jtl"t 
zaraz do sprzed:lnia'-Wiadomość w rcd ... k-

cyi "Rozwoju". 518-..1,-;! 

W.ozki dziecinno za gotowkę i ua rnty 
poleca T. Radziszewski. lh{elna 12. 

_______ 520-3 --~ 

Wykwalifikowana buchalterka, po~:~uku
je odpowiedniej posady. Of<lrty w rll

dakcyi "ROZWOju" dla buchalterki. 
2 ·~9-1~-l1SS 

Zaginęła ksiązeczka legitymacyjna na 
imię Teresa Krasińska, wyd:~na w ma-

gistracie m. Łodzi. 5~7·.3-1 
-----------------.--------_. 
Zaginął pa~zport i bilet woj~kowy na 

imię Auduej Pilachoweki, wydany prztlz 
Gubernatora Warszawskiego. 5:l11-il-1 

rub. 30-od akcyi nairub. 250 
zatv\ ierdzona została. 

I Działki ziemi w bliskości Łod~i . (3-'4 

"

, wiorsty) do sprzedania, ceny rożne od 
rb. 150. Wiadomość ul. Południowa M 86 
m. 6. 432-30-9 PCS 

Zaginęła karta pobytu na imię Maryanna 
Jaro~ze\vska, wydana w magistrallie m. 

Łodzi. 529-J-1 
Wypłata resźtującej dywidendy w kwocie rb. 15 od akcyi za zwro

tem kuponu X~ 26 pierwszej emisyi, lub Xl! 17 drugiej emisyi, M ,5 trze
ciej emitlyi i J~ 3 czwartei emiRyi uskuteczniać się będzie: 

a) w kasie Banku Handlowego w Łodzi i Oddziałach w War
szawie, Lublinie, Radomiu i Kielcach i 

b) w Wołisko-Kamskim Banku Handlowym 
burgu. 

w St.-Petera-
503-1 

Łódź, dnia 30 klczetnia 1900 r. I 
Dr. -I.-B-ir-en-c-w-eig------Dr-.-S-o-nn-e-nb-er-g--I 

wfł~cznje choroby skórne j weneryczne, wyłącznie choroby SIUDli'We i 
Dzielna MI 28. i weneryczne. I 

Przyjmuje od 11 do 1 I od :I do 7 popoł. Ulica Cegelniana Nr. 14. 
Przyjmuje od g. 10 rano do l ppl. 

Dr. J I R~~~n~l,tt 
Specyalista chorób 

USZU, nosa, gardła i żbocżeń mowy 
Przyjmuje od 9 - II r. i od 4-7 popoł. 

w niedzielę od 9-11 r. i od 2-4 popoł 
Łódź, Zawadzka M 4. 

i od 3-8 po poł. . 

Arkadya pod lowiczem.1 

~-;-

Ró:tne mieszkauia letnie. Wiadomość ua 
miejscu u strÓża lob lIsSownie. Łowicz, 
J. Konopnicki. 450-9-5 

Waktor i Wydawea W. r,zaJewsłcl. 

I 
l 
I 

Do I>przedania 2 skrzypce oryginalne wło
skie, z tonem salonowem odpowiedniem. 

U!. Koustantynowaka M 51. Stróż wskaze. 
526-d. 

Obiady prywatne, smaczne i zdrowe, po 
4,0 i 50 kop. Piotrkowska]i 93 m. 15. 

d. -

Obiady prywatne. Ul. Przejazd Nl 8 m. 9. 
Mogą być wysyłane do domów. 

-----
Oficyalis1;a mający la~ 26 poszukuje miej-

lica na peusyę lub ordynaryę. Ul. Wi-
dzewska ;t& 150 m. 20. 616-3-3 

Obiady gOllpodal'skle po 30 kop. Ulica 
Przejazd M 48 m. 1. 502-io-.4 

08~rleżenie. Weksel wyl!~awiony dnia 
20 kwietnia 1900 r. przez D. Waksmana 

żyrowauy przez Samuela Waksman na su
mę rb. 60 nie ma zadnego znaczenia prze
to ostrzegam o nienabywllnie takowego, 
gdy z odpowiednie ostrzeżenie zrobiono. 
Samuol Waksman. 478-2-1 

Zaginęła k:!.rta pobytu na imię Fl'aacisl'!
ka Brzozowska, wydaua w magi~lraci(j 

m. Łodzi. 1-1 

Zaginęłc karta pobytu na imię Wildorya 
Karpińbka wydana w magi~tl'acie m. Ło-

dzi. 521-3-2 

Zaginął paszport na imię WOjciech Ko-
siński wydany z gmiuy Hrnś. 5211-~-2 

Zginęła kobieta lat 26 cierpią~a na umy-
śle, na imię Magdalllua ł'iadecka, oczy 

ciemno-niebieskie i wlosy blond. Ubraną 
była w czarny stanik, niebie8ką Hpodllicę 
i w chustkę popi<llatą. OdprowadZić do 
męża Franciszka Piaseckiego mularza, ul. 
Lutomierska l~ynek ~ 1 m. 33 dl'llgie pię-
tro. 530-1-1 

,).akiet czarny, letni, na p'lllienkę ló-letllią 
hsanio do IIprzed&uia. Wiadomość w re-
dakcyi "R,)Zwoju". 508-d. 

Zaginął paszport nil. imię Elżbieta Ry
dzińska, wydany z pow. lipllo1'l'skiego 

gmina Czarna gub. Fłoc}: , wieś Piaseczno. 
514-3-3 

'ił tlnkal'llil .,R'ozwaja," PiDtrklJwska .. 1& iii 
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