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Nie ulega wątpliwości, iż na stru-
11ę etyczną w naszych sLosunkarh sto
warzyszeniowych za mało się zwrnca 
uwagi, za mało się o tern mówi, a je
szcze mniej pi;:;ze. Tymczasem sprawa 
Lu jest ogólna, interesująca i ważna 
dla całego naszego społeczeństwa, 
przedstawiającego i pod Lym względem, 
jak pod wielu innymi, dużo nic\Ylaści
wości, wymagających poprawy. Ponie
waż zaś wiQksza część, a przynajmniC'j 
lepsza, nejbardzi('j uświadomiona na
szego ogó!u, Jączy się w najrozmail
szycb instytucjach knllu1·alnych, po
nieważ \\'iele z tych osób spo tyka śiQ 
ze sob11 i po za instytucjami, któl'ych 
s:1 czlonkami, wynika przeto s ląd i ści
sJa Jączność elyki stowarzyszeniowej z 
etyką osobistą. 

Wszystkie stowarzyszenia kultural
ne, jak wiemy, dążą do lego, aby człon
kowie ich byli o ile możuości niepo· 
szlakowani na swym honorze, co ma 
na celu jak bulotuwanic przy przyjmo
waniu nowego cztonka, tak i odpowie· 
dni paragraf prawie każdej ustawy, na 
zasadzie klórego~zebranie ogólne ma 
prawo wykluczyć ze swego grona jc
dnoslkę niepożądaną. 

Dlaczego wszakże tak nadko slo-

wal'zysienia uciekają się do zasLoso
wania Lego l'ygoru~ Czyżby przyjmo
wanie nowych członków odbywalo si~ 
lak surowo, że osoby nieetyczne niemo
g.lyby się przedostać? Czyli Leż każdy 
klo wstąpi do danej inslytucJi, zma
zuje już tem samem swe dawne grze
szki, oczyszcza się niejako, lak że cz lon
kami rozrnailych insLyLucji są "ylącz
nie osobistości nieposzlakowanego cha
rnktern? A może niektórzy czlonkowie 
dopuszczają si~ rozmaitych czynów 
nieetycznych, ale tak sprytnie i tak po 
cichu, że nikl o nich niewie? 

Nieslety, zupełnie inne c/\ynniki 
sk,ladają się · na takie ulożcnie siQ sto
sunków, a Lymi są: oporlunizm, brak 
cywilnej odwagi i obawa naraż<mia się, 
CZQSto fikcyjna; dzięki temu lo tolero
wane są w stowarzyszeniach osnbisl<:
$ci nieraz mocno zbrukane, 

A zgodzić się musimy, że wszy
stkie inslytucje kulluraltio - spo!eczne 
winny nieść wysoko sztandar elyczny, 
dr1żac wszelkiem! si!ami do odpTani
c;,a~ia się od niepożądanych jednostek 
klóre się do ich gl'Ona wcisnQły, bez 
żadnej cel'cmonji i bez wzglęcln na na
stępsl wa, jak od churoby 7.araźliwej, 
która ca I y organizm danej insLylucj i 
zakazić może. 

Slabość i poblażliwość w tych 
wypadkach nie mają żadnego lloma
Cleniu, a i·ezu ltaly ich zwykle dlugo 
na siebie czekać nie dadzą, gdyż dane 
towa1·zystwo zaczyna lracić orjenlacjQ 
w ocenie hoków nieetycznych coraz 

bardziej, i stowarzyszenie, które mo
gJoby być instytucją bardzo pożylecz
ną, być nią, przestaje, gdyż jednostki 
o wyższej skali etycznej, stronić od 
piego bezwarunkowo będą. 

Stowarzyszenie dane, jako siJa 
zlożona, fPosiada daleko większy aulo-
1· ylel, aniżeli jednostka; dlatego leż z 
jednej slrony Jalwiej iuslylucji jakiejś 
postawić swoje veto, granicę, po za 
którą, przejście nie może już być toJe
ro\rnnem, bez względu na osobislość 
niepoŻf!daną, z drugiej " zuś strony i ska
zany na banicję przez daną insLylucję 
stokroć więcej ucierpi i mocniej karę 
sw:1 odczuje, aniżeli, zmuszony do zer
wania stosunków z jednoslką. 

Wszelkie s towarzyszenia kultural
ne muszą przeto koniecznie być tym 
l'i Itrem moralny111, przez który nie 
pl'zenikalyby osobistości mogfice ob
niżać poiiom elyczny danego stowa
rzyszenia. 

.lcśli ·zaś pomimo wszystko nastą
piła imigracja niepożądanych jednos
tek, Lo naweL, pomijając wykluczenie 
z danego sLowarzyszenia , is tni ej:! ty
siące sposobów pozbycia się ich. Jest 
to już w wielu wypadkach rzeczą tak
lu kierownika instytucji, lC'mbardziej, 
że niezawsze takiemu członkowi moż
na dowieść poslępkó\\' uieetycznych w 
stosunku do stov,·arzyszenia, klórego 
jesL członkiem, a pomimo to może 
być t.o osobistość w wysokim stopniu 
ujmę instytucji przynosząca. 

I dlaczegóż Lo nie potrafimy się 
odgrodzić murem chińskim od tych 
panów? Dlaczego nie wyrzucamy ich 
poza nawias życia stowarzyszeniowe
go, a nieraz nawet honornjemy i zn 
zaszczyt mamy, iż są czJonknmi, lub 
to i owo zebrnnie zaszczycą swą obe
cnością? 

Dlalr.go·, że jesteśmy zanadto wy
godnicry i dlatego, że falszywie rozu
mujemy. Za minimalne, często tylko 
domniemane, a co najwyżej czasowe 
korzyści, kompromitujemy się w oczach 
spo!eczeństwa, a towarzystwu kopiemy 
g1·ób. 

Dana instylucja tylko wtedy będzie 
silną, gdy będzie miala uczciwą opi
nię, gdy czlonkowie jej są czyści, n 
zarząd ma tyle cywilnej odwagi, że 
nie będzie Lolerować brudów, bez 
względu na to, czy je popełnia czło
nek możny czy biedny, ustosunkowa
ny, lub nie, mający swoją klikę, lub 
leż stojący pojedyńczo i l. d. 

Fał:-;zywe zgoła jest mniemanie, 
że gdyby lak każdego obnażyć, wielu 
członków musiaioby się każde stowa
rzyszenie pozbyć. Bądźmy pewni, że 
gdy kara tak surowa, jak:i jest ostra
cyzm towarzyski, spotka jednego, dru
giego, to i innym $ię oczy otworzą, 
przyjrzą się oni sobie: też baczniej i 
może nie jeden zalt·zyma się w porę. 

Wykluczenie takie w każdym ra
zie winno być oslntecznością, opartą 
na niezbitych dowodach i nie być je
dynie czczą formalnością. O wyklu-

1) MAI~EI<: TVV AIN. mówią, ie terpe11ty11a, zawarta w <lrzewach 
szpilkowych. działa. nadzwyczaj zbawiennie 
na nerki j koM. pacierzową. 

ostatnia twoja uwaga zdradzH pewien brak 
logiki, który.„ 
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„.A więc wrncajiic do mego opowiHda
uia - w mrnJScn, w którem wspomniałem 
panu p1·zy sposobności, że krup gT~tsowal w 
calem mieście i wszystkie matki usycbaly z 
niepokoju, -- otóż tedy zwróciłem uwag·ę 
mojej żony na mtSZ<t Penelopkę, rpówiąc: 

- Dusr,ko, gdybym hyl na twojem 
miejscu, nie poz\voliłbym nrnłPj gTyźć teg·o 
patyka sosnowego. 

- Mój jedyny, cóż to szkodzi? - od
parła, wyciągając jedn.a.k rękę po .patyk, bo 
kobiety nie są w sta11ie przyjąć bez sporn 
nawet najrozsądniejszej uwag·i „. przynajmniej 
zamężne kobiety. -· Otlpowiedzfal('m: 

-- Koclrnnif>, wiadomo, żt• sosnowe drze
wo ze wszystkich 1rnjm11i('j zHwiern pierwiast
ków pożywnych. 

R.ęlrn mojej żony zatrzymala się w <lro
clze i spoczęJa napow1·ót na kolamwh. Pani 
mojn nadęh't SiQ eokolwfok i 1·z<·l la.: 

- Mbj tlrog·i, sam wiesz, że tak nie 
jest. Wie1:1z dosl onale. Wszyscy doktorzy 

- Ad1, nie windzialem! g·dybyrn miał 
pojęcie•, że mała jest słaba 1rn nerki i kość 

. pacierzow11 i ie• cloktór zaleeil.„ 
- Któż powiedzia.l, że mała jest słaba 

na. nerki i kość pacierzową!? 
Moie kochanie, tyś dala do zrozu-

mienia. 
Co za pomysł! Nigdy w świecie 

nic podobneg·o nie da.walam do zrozumienia. 
Ależ, moja drog·a, nie dalej jak dwie 

minuty temu mówiłaś!„. 
- Mniejsza o to, co mówiłam. Wszy

stko mi to jedno, sarn wiesz wybornie, że 
to nic nikomu nie szkodzi, iż ma.la pogTyzie 
sobie kawałeczek sosnoweg·o patyka, jeśli jej 
to robi przyjemność. Będzie sobie gryzla, 
i koni ce! Dość j nż o tern. 

-- Najznpelniej. UznajQ slusz11o~ć twe
go rozumowania i nat ychmiast każę przywieźć 
kilkanaście wiązek najlepszego sosnowego 
<lrzewH. Póki mię stil.<~ na to, nigdy moje 
(17.ircko„. 

- Ac11, proszę cię, idź do swego biu
ra i daj mi już ra.z pokój . Nie można zro
bić najprnstszej tnvng·i , żl'byś nie za.cr,ął g·a
<lać, aż w I oi'1cu sa111 11ie wiesz o czrrn„. co
prnwda ty i z początkt~ nie wiesz! 

- Owszen1 1 z największą przyjemnoś
cią zastosuję się do twoich życzeii. Jrdnak 

Lecz nie było już jej w pokoju i dziec
ko z sobą zabrała. 

rrego samego wieczora przyszła do obia
du blada, jak płótno . 

- Ach, Morysiu, znowu, znowu dziecko 
zae„horowało. J erzunio Godon. 

~rup? 
Krup. 
Czy niema nadziei? 
Najmniejszej! O Boie, Boże! Oo z 

. b l . ? nam1 ęc zie. „. 
Po chwili nimika przyprowadziła nam 

Penelopcię na dobranoc i zmówienie pacior
ka z mamusią, jak zwykle. Wś1·ód, „do Cie
bie, Boziu, r<tczki podnoszę" - mnła za.ka
szlała się trochę. Moja żolla padła na wznak, 
jak rażona npnpJeksy•t· Ale natychmiast się 
podniosła z tern podnieceniem, które bywa 
wynikiem nagłej trwogi. Kazała łóżeczko 
małej przenieść z dziecinnego pokoju do sy
pialnego i poszła osobiście dopilnować speł
nienia rozkazu. Naturalnie, urnie wzięła z 
so h•t· W szystkośm y (jo prędzej Zflłntwili. W 
buduarku mojej żony ustnwiono tapczan dla 
nim'1ki. Wtem, pnni Mac Williams spostrze
gla że zbyt jestef:!my ocldnle11i od clr11giego 
dziecka. Co to bedzie, jeśli ono także w no
cy zdradzi jakie objawy strasz11rj chol'oby! 
I znów biedactwo zbladła śmiertelnie. 

(Dalszy ciąg nastąpi). 



czeniu za czyny nieetyczne winny być 
zawiadamiane i inne inslylucje pokre
wne i z j&dnoslką taką nie pu\Yiuno 
być wolno pod rygorem tej że kary, 
ul1·zymywuc sto\\'arzy zonym nawet 
prywatnych stosunków. 

Tylko taki bojkot zarażonej jed
nostki mo7.e mieć rację bylu i etyka 
jed11oslki 111u i iść ·Lu w parze z etyk~ 
stowarzyszeniową. 

Stowarzyszony. 
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List Zdziechowskiego. 

Ukuzal się w Petersburgu pierw
szy numer nowego tygodnika slowia
not'ilskiego „Nowoje z~,·ieno", do któ
rego znprnszano także w charakterze 
wspólp1·acownika znanego literata i 
publicystę pol::;kiego, .Marjann Zdzie
chowskiego, najenergiczniejszego do 
niedawna wyznawcę idei zbratania lu
dów słowiańskich. 

Zdziecllowski odmówil i \\' dłuż

szym liście uzasadnił swojQ odmowę. 

Koniec listu br· im i uaslępująco: 
„„nNiep1·zeblagany wróg Polski, 

twórca i inicjator nacjonalizmu rosyj
skiego (Slolypin) wypracowal przed 
zgonem projekt sHmorządu miej!>kiego 
w Kroluslwie Polskiem, w klo1·ym wy-
1naga11ia polityki rnsyfikacyjnej były 

iabezpieczonc pt·zcz ograniczenia praw 
jl;)zyka polskiego i m1rodu polskiego. 
Z botem sc1·ca nasi priedi>ta\\':ciele w 

Dumie wyrazili golo\\'o~c: p1·zyjęcia go, 
uwu:i.ając go za mniejsze zlo, niż pa
nuj;p.:e obe<'nie w miastach Polski sto
sunki. i coi? .Minęło okolo 3 lal i 
p1·ojekl SŁolypina nazwano w Radzie 
pa1'1slwa .pochyleniem . tlandaru ro
'yjskiego" i l. p. 

l\:[:1ż, w któ1·y111 nacjonalizm ro;;;yj
ski wid•dal we najlepsZL' uciele:foienie 
i µosla1Yil mu porn11ik w l~ijuwic -
wslnl ogloszony uieonrnl za zdrajcę 

Rosji. 
C:donkowie Rady pazistwa 

wili Hosję" i na znak tryuml'n 
lcrnwie lego ocalenia UQnlowali 

Symboliczny pocalunek!„. 

.zba
bol1~\

się . . 

Nie przed polsk:i silą bl'Onią się 

wasi pttlt·joc.i: ona jesl zgnieciona; slrn-
clu~m 1111pelnin ich coś innego, co Lyl
ko w języku ro yjskim ma naZWQ -
mianowicie t. zw .• zusilje". Sum l'nkl, 
i:i. polak pod Lym lnb innym wzglę

dem może być silny, roznmern, ta len
t0111 czy lez male1·jalnie, uwa7.any jest 
zn kr wa wą znfr•wugę dln rosjan i na. 

('i ealnj:!CY się bohulerowie w ro
zmowie z dziennika1·z m polskim oś

mielili siQ powoly\\ ać na kullurę ro
syjską. jako na argument na 1·zec;-: 
1·u ·y t'i kacj i. 

Gdy słyszę lo, ninie polakowi, ro
bi się w 't~1d r,a twórcze myśli poetów 
i nczonyeh 1·osja11, za wielkich ludzi 
rnsyj ·kiel1, z klóryrni minieni szczęście 
spęd•dc niezapomniane ehwile życia, 

zn L1ra Tolsloja„„ za Borysa Czicze
rina, klóry mię blogoslawił na prncę 

cię:i.ką dla pojednania dwóch bratnich 
tndó\\'. Widzę p1·zed sobą wielki cie11 
'znad aj ewa.„ 

Od 11.usji: lisiyriskicli i Kobylii1-
;;kich, Zamyslowskich i Bobrińskich 

nil'ZL'g:o nie· chcę, zaś w silę i "'pływy 
kilku zlnchelnych marzyrieli nie wie-
1·z~. Dajcie mi ''ypocząć po lcrnźniej

~:wści„. Zegnajcie, uciekam do swo
jej pl'lH'Y w dziedzi11ic spraw religij-
1w-t'ilozot'icznych, dalekich od polityki. 

Wspólcznję życzeniu waszemu co 
do wyjaśnienia sprawy polski j. Nic 
p1·zcczę, 7.c µrnsa może ulal\\· ić u1isle 
m~czc1iskq pracę naszych posłów. Lecz 
nie o Lem marzyl \VI. Solo,Yjew, wz}·
wając· HosjQ du wielkiego bohaterskie
go czynu chrześcijari ·kiego. I nie o 
tern ma1·zyli oi z pośród nas, którzy 
narażnjąe si~ nn zarzut ze strony 11a
szegu spoleczcristwa, szukali Rosji So
lowjewa". 

List powy:i.szy jednego z wybil-
11iej ·ąch aposlolo\\ slowianol'ilskich 
pm~ród polaków, je l jndnym 7. jas· 
krnw::;zych dowodów bankrncl\\'a sa
llll'j idei. 

Zdrowy rozum politycwy ogółn 

;;polecz1'1istwa rrnszcl!o wc'ześnlej zna
czoiu wrjPntowal się w Lej sytuacji 

G A Z E T A P A B J A N I C KA. 

aniżeli rozmarc1 zawodowi politycy 
potępiwszy odda"·na całą akcję, pro
wadzoną w t.yrn kiemnku. 

. 
ZYCIE. 

Z przeszkód wichrami w zawody iść 

Bez trwogi mosty za sobą palić; 

Mknąć w dal jak z drzewa zerwany liść 

I czynu sadzą skronie osmalić. 

Jak obłok czarny na niebie - biedz 

Hen, hen gdzie duszy sięga źrenica, 

Z zacisznych szarych wyrwać się miedz, 

Iść gdzie idea drży bladolica. 

Snów złotych srebrną przeplatać nic, 

Budować marzeń zwiewnych pałace 

W zakątku cicho o szczęściu śnić, 

Ukochać myśli przeczystych pracę. 

Uznać, że nędzarz to człowiek - brat; 

Hodować w sercu kwiecie miłości, 

Wierzyć, że z biegiem przyszłości lat 

Zabłyśnie światły brzask dla I udzkości. 

Polubić cichy i święty trud 

U podstaw szarych ziemi-macierzy; 

Krwawicą kofć pragnienie, głód -

I szukać kruszcu, co w głębiach leży. 

Z dumą f siłą nieść ciężki krzyż 

Wytrwania więzy niech go oplotą, 

Ramieniem k'zleml, a duchem wzwyż„. 

I przed życiową nie drżyć Golgotą. 

Szczęśllw, kto życie pojmuje tak -

Czy w drodze leżą róże, czy głogi, 

Przejdzie przez życia niedługi szlak 

Bogaty duchem-mieniem ubogi. 

Za nim zaś pójdzie promienna wieść, 

Wieńcem mu kwiecia okryje skronie -

A t b
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am, na gro 1e, na Jego cześć 1 
,, 

Błogosławieństwa ogień zapłonie. · 

R. Schaefer. 
I' • 
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Pabjan. Tow. Naukowe. Z sali 
odczytowej. Miasto nasze posiada licz
qe zastępy pracowników prywatnych. 
Swiadczyć o Lem może chocia7.by lu
Lejszc Stow. pracowników l1andlowych 
i przeuwslowych liczące bez mala 400 
czlonkó\\' 1 

a przecie7. zaledwie cząstka 
do lego Stowarzyszenia należy. 

ZdawaJoby się więc, że sala od
czytowa w niedzielę ubieg.lą powimia 
była zapclnić się tymi dla których od
czyt wlaściwie był przeznaczony, dla 
Lych rzesz pracowników nieznających 
albo wpelnie zabezpieczonej przyszło
ści, albo w stopniu niedoslalecznym. 
Zdawaloby się, że samo Lylko specjalne 
zrzrszenie, jako wyraziciel odczuwania 
potrzeby życia zor·ganizowanego, zape
wni żywy udział pracowników w bar
dzo doniosłej spl'awie posfadająclj 

wielkie znaczenie ogólno - spolecz1w 
obok korzyści osobistych. 

Niestety, nasi stowarzyszeni i nie
stowarzyszeni pracownicy prze!::izli obo
jęl nie obok nadarzającej się sposoL
uości choćby dowiedzenin. się jak lo 
gdzieindziej towarzysze pracy myśl11 o 
przyszlości. Na odczyt p. Karola Woy
riecl1uwskiego przyszło zaledwie 57 

osób. Komentarze dali::ze zbyteczne. 
Prelegent w odczycie swym zwró

cit uwagę przedewszystkiem na to, że 

1.wzpośredniem naslępstwern niczabez
pi ecza11ia swej przyszłości 1)bok trosk 
osobislyd1, są cię7.ary spoteczci1stwa, 

które zmuszone jest ulrzyniywać sze
regi pozbawionych środków do życia 

kalek, niedolęgów, wdów i sie1·ot z 
drugiej zaś strony ciężary pl'zed~ię
biorstwa i zakłady w których pracow
nicy stracili zdrowie lub życie. 

Dlatego też powstaly owe kasy 
przezorności w których bierze udzial 
finansowy zarówno zarobkoda wca jak 
i pracownik, i które mają na celu za
oszczędzenie pewnej sumy odpowied
nie,] ~o zarobku. 

Zycie jednak wykazało, że ta forma 
zabezpieczenia z wielu bardzo \\'Zglę

dów nie jest wyslarczająca. Wyliczymy 
najważniejsze. Właściwe zabezpiecze
nie może stanowić lyJko sla!a roczna 
suma. Kapitał zaś z Kas Przezorności 

w najlepszym razie slanowi jednorn
zowy wpływ, niewystarczający na za
pewnienie dożywocia. 

Ale nie każdy pracownik nawet 
dochodzi do tego kapila!u, bo nie ka
żdy pracuje dostaleczną na to ilość 

lat. Z chwilą opuszczenia posady pod
nosi tylko te sumę, nieraz nieznaczną, 
jaką zdąży! zebrać z potrąceniem w 

dodatku przez pierwsze lala całości, 
a następnie pt'zez pewien czas części 

pieniędzy wniesionych pt'zc~z zarobko
d_awcę. Większą sumę uzyskują tylko 
c1 stosunkowo uieliczni, )dórym udalo 
się przepracować pomyślnie w danem 
przedsiębiorstwie wlększą liczbę lal. 
Jednak w najlepszym nawel razie osz
czędności Lych kas stanowić będą tylko 
do1·aźną pomoc, a nie stale zabezpie
c.:zMie. 

Kasy Przezol'Jlości stanowią iosly
lucję dobrą; tak powslanie inslytucyi, 
;jak warunki należenia do niej zależne 
są przeważnie od uznania czy dobrej 
wu li zarobkoda wców, a więc znów 
podstawa nieslala. 

Ale nnjważniejszym brakiem kas 
p1·zezorności jesL brnk zabezpieczenia 
na wypadek ulraly zdolności do pra
cy. .Jeśli ta nlrnla nastąpi wledy kie
dy jeszcze pracownik nie wzbiera! 
większej sumy, lo syluacja staje się 

lemwięcej bardzo ciężką. 
Z lych i innyc!J jeszcze względów 

zabezpieczenie emerytalne jako nie 
jednornzowe, ale dające ciąglość za
bezpieczenia jest doskonalsz:i fot·mą 

zapewnienia przyszfości niż kasy p1·ze
zorn ości. 

Dla braku miejsca nic mo:i.emy 
wdawać się w szczegóły tPjże formy 
ubezpieczenia, jakie daje Stowarzysze
nie Emerytalne. Zaznaczymy lylko za
sadnicze punkly. 

Ubezpieczenie w Stowarzyszeniu 
l~rnerytalnem zapewnia dożywotnią 

emcrytl1rę „starczą" ''-Yplaca11:i. po 30 
lalach od chwili wstąpienia do To
wa1·zystwa, a w każdym razie nie pó
:1.niej niż od u5 roku życia jeśli za
bezpieczający się jest w wicku powy-
7.ej 35 lal, bez wzglr;idu 11a stan zdro
wia i zdolność do pracy. 

W rnzie wcześniejszej ulraly zdol
ności do pracy ubezpic-czony olrzymu
je emei·yturę "inwalidm1" już w pier
wszym nawel roku ubezpieczeuia; w 

razie lej ult·aly w późniejszycl1 lalach 
emerytura odpowiednio się zwiększa. 

Pl'ócz I.ego w razie śmierci ubez
pieczonego wdowa ol1·zymuje emery
tlll'ę wynoszącą poJuwę tej jakaby 
priypadala mężowi; sieroty przy mal
ce - do wysokości drugiej pol'owy, 
zupe!ne zaś sicroly - w podwójnej 
vysokości. 

Wreszcie do zabezpiccze11 wliczo
na jest leź zapomoga pogrzebowa w 
wysokości 50 rb. 

Ze zmianą posady pracownik nie 
Lrnci praw poprzednio nabytych, wnie
sione bowiem przez niego pieniądze 

nie mogą być wycofane i użyte na co 
innego. Przewidziane są prócz lego 
ulgi w ptaceniu sktadek. 

Kt·ótkie powyższe dane wysl.ar
czają, aby uznać niezmierni]; celowość 
Lego ubezpieczenia; w takich warun
kach moż11a pracować z całym spoko
jem o przys·dość S\\'Oją i S\\ ej rodzil1y. 

W Niemczech i Austryi ubezpie
czenia pracownikow prywatnych są 

o bowi11zkowe. W Niemczech praco
wnik i zarobkodawcn ponoszą koszta 
ubezpieczenia w równych częściach, 

oprócz pewnego udzialu pa1istwa. W 
Ausll·yi zaś zarobkodawca wpłaca 2/ 3 , 

pracownik zaś 1/ 3 rocznych i:;kładek u
bezpieczeniowych. 

N~ 4 .. 

U nas pa1)stwo nie nakJada jesz
cze lego obowiązku, ale czyż wszyst
ko marny robić tylko pod przymusem? 
Zarobkodawcy powim1i sami pomyśleć 
o ubezpieczeniu swych pracownikó\\ 
t 

' . ) 
am zas gdzie pracownicy pozoslawie-

ni są własnemu przemyslowi, powin· 
ni oni post1.1rać się, aby wJ::tśnemi si
łami dojść choć do niewielkiego ubez
pieczenia, ale lak wszechsŁl'onucgo jak 
powyżej podano. 

Dodamy jeszcze, że nie tylko pra
cownik prywatny, ale knżdy może u
bezpieczyć się w Sto wa l'Zyszeni u J~me-

1·ytalnem; wolne zawody w dotych
czasowej paroletniej dziatalności Sto
warzyszenia stanowią dość znaczny 
odselc-k. 

Za1·zut jaki daj0 się nieraz slysz~ć 
-ie zhyL dlugo trzeba czekać na eme
ryturę nie ma zasady, bo o ile ktoś 

jest zdrów, i może praco\\aĆ do 65 

roku życia, to niepotrzebna mu jest 
ernrrytura, a jeśli siły tak dJugo mu 

nie starcza, to ma prawo zawsze do 
emerytury .inwalidnej" z tytułu ulra
ty zdolności du pracy. 

Wysokość rocznych skJadek obli
czona jesl ściśle na podstawacb male
malyczno-asekuracyjnych, a jest wo
góle możliwie najniższa, bo Stowarzy
szenie Emerytalne to inslylucja pry
watna, wspóJdzjeJcza, a więc niema
jąca absolutnie żadnych dąże11 do o
sobistych zysków. 

Jak potrzebne jest zabezpieczenie 
na wypadek utraty zdolności do pra
cy lub śmierci pracownil\a dowodzi 
statystyka która wykazuje, że na 100 

ubezpieczonyc.:h pobiernjąc:yc:h c mcry
Lurę, zaledwie 6 pobiera jq z tytnlu 
dojścia do oznaczo11ego wieku, czyli 
t. 1.w .• starczą", reszta 94 - lo0me
ryLm·y z powodu ulrnly zdolnośc.:i ~o 

pracy lub wdowie i sieroce. 
;j: „,„ 

.Tak slyszeliśmy Za1·z:i.d 11aszego ' 
Stowarzyszenia .Spo!em" zamierza u
bezpieczyć swych pracownikó\\', Iła 

razie tylko życzących sobie lego, a 
nowoprzyjmowunych obowiązkowo . . 

Redakcja nasza oll'zymaJn pe,wną 

ilość broszti11•ek lr•1 klujących o ubez
pieczeniu w Slo\\'arzyszenju Emery
talnem, a zawiernjące bliższ'e wyjaś
nienia oraz p1·zyklady ubezpieczeń. 

Broszury se pozostawit nam p. Woy
ciecbowski nadmieniając przytcm, ie 
goló\\' jest i nadal udzielać wszelkid1 
wyjaśnień. Życz:·1cy sobie skorzystać 
z posiadanych przrz nas pomienionych 
brnszurnk zechcą zgJosić się do He
dakcyi. 

- Odczyt vV nadchoclziaca nie-
dzielę p. linbrjrla Gol'donóm1a z 
Wa1·szawy wyglosi ". Domu Ludu" y111 

odczyt o Stanisławie Staszyc u, Od czy L 
ten p. Gordonówna miala jn7. w \V:n

sza\\'ie w Towal'zysŁwic Lileraló\\' i 

Dziennikarzy. 

Z teatru. I znów "lekka komedja", 
Niechby sobie była ostatecznie lekkR, 
aby choć dostarczyta jak najwięcej oka
zji do śmiechu. Tym; razem zaledwie 
pierwszy akl zawiernJ spo1·0 scen ko
micznych, ·reszta by.la przewa:i.nie nu

dna, przeplalana od czasu do czasu z 
jednej strony próbami żywszego czy 
poważniejszego drgnięcia myśli lub 
uc7.Llcia, z drugiej zbyt jn7. ptylkiemi 
efektami, nawet jak na l ekką komedję. 

T 1· eś ć niezbyt skomplikowana. 
Ul'oda pielęgniarki „8ioslry Heleny" 
zaangażowanej do pielęgnowania za
dlużonego i z lego powodu udającego 
wal'jala urabicza zwraca jego laskawą 
uwagę, chce nawet wmówić w siebie 
czy w nią że !:iię w niej zakochał, je
dnak przy pierwszej nadarzającej się 

możności bogatego ożenku nie decy
duje się posunąć swego zachwytu nad 
pielęgniark~i aż do matżeńslwa, wresz
eie na se1·jo nigdy lej myśli nie mial. 
Siostrn Uelena odjeżdża z godnością 

i zdaje się bez żalu z dumu swego pa
cjenta-i na tern koniec. Nu Lem lle 
l'OZg"l'ywają się ser.ny mniej lub więcej 

komicw~ 
\Vogóle sztuka by!a nieźle grnua; 

na wy1·óżnienie zasługuje dobra gra 

p. Pieókowskicj w1 roli lylutowej; inni 
at'lyści jak panie Solska (Obel'seile1·0-
wa) i flóżańska (lirabina) oraz p. p. 
l3ogusi11~ki (hrnbia) i Senowski (.fan), 
równiei z powodzeniem odt\\'ot·zyli swe 



rnle. Pozostałe zaś role by ty mniej 
udatnie repl'ezentowane. 

Osób zebralo się sporo, choć bez 
zwykl<"go . ·przepeJnienia sflli. Ale bo 
też może już znudziJ się jednoslajnie 
fm·sowy repertuar obecnego ·ezonu. 

Pabj. Tow. Naukowe. Zarząd 

Sekcji Muzycznej zawiadamia, że lek
cja chóru mieszanego odbędzie sice w 
piątek o godz. 8-eJ wieczorem. 

Z Tow. śpiew. „Lira". W nad
chodzą,cą sobotę, t. j. 17 b. m. Tow. 
śpiew. "Lira" wystawi w Domu Lu
dowym wodewil w 5-ciu aktach ze 
śpiewami i tańcami p. l. "Bied na dziew
czyna". Melodyjna muzyka, nowe de
koracje, humor akcji licznego, bo li
czącego 40 osób zespoln amalorów 
pozwalają przypuszczać, że weso!a la 
sztuka będzie odegraną wobec pełnej 
sali. 

Zebranie organizacyjne kółka 
rolniczego. W ubiegJą niedzielQ z górą 
200 osób przeważnie obywateli Sta
rego Miasta zgrnmadzilo się w sali 
T-wa Sportowego aby porożumieć się 
co do ulworzenia w Pa.bjanicach Kół
ka. rolniczego. 

W zagajeniq zebrania inicjalor 
Kó!ka ks. kan. Swinarski wskazal na 
liczne korzyści osiągane z dzialalności 
kółek rolniczych i na potrzebę zało

żenia Lakiego kóJka w Pabjflnicach. 

· Na.slępnie zabrnJ glos p. Lewicki, 
instruktor z Cenlr. Tow. Holniczego 
i organizator k.ólek rolniczych. W dluż
szern przemówieniu wyja~niJ, że kólkti 
rolnicze:: ma cele przedewszystkiem 
ksztalcącc, i dlatego myWby się ten, 
kLoby oczckiwaJ od kóJka korzyści bez
pośrednio pieniężnych. Niewielkie 
skladki jakie będ~1 wnoszone na koszla 
prowadzenia kólka nie wchodzą w ra
chubę i p1·ocenlu nie dadzą. W !aści wy 
kapitał każdy wuosi do kółka w pu
slaci pracy, i w tej jedynie postaci 
pracy lepszej, zorganizowairnj odsetki 
utrzyma'. 

Gospodal'slwo musi być prowa
dzone wzorowo, tak aby po zewrn~ll'z
nym nawel wyglądzie można byJo po
znać, 'że Lo ~ośpodat•ka "kó~kowicza". 

W kółku powinna panować har
monja, i w Lym celu między innemi 
należy odtączyć od kółka dziaJ: handl o -
wy. Owsz~m. inicjatywa spółek, tych 
lub owych sklepów niech powstaje w 
kółku, dojrzeje Lam, ale z chwilą zor
ganizowania wszelkie in~Lylucje o cha
rakterze handlowym powinny cgzyslo
wac! samoislnie, bo gdzie wchodzi w 

gl'ę pieniądz, tam łatwo o nieporozu· 
mienia, klórych w kóJ'ku L1·zeba sta
rannie ·unllq:1ć. 

Życic ' kólka ogniskuje się w ze· 
braniach miesięcznych, na ktÓl'ych ob
myślane są sposoby najlep. zego pl'O
wadzenia gospodarslwa i omawiane 
wszelkie sprawy dotyczą.ce gos1)odar
skich spraw czlonków. W celu infor
mowania si~ o zdobyczach nauki i do
świadczenia w dziedzinie rolnictwa 
u1·zą.dzanc są pogadanki i odczyty Lak 
silami wtasncmi kółka, jak i przez 
p1·zyjeidnych prelegentów, popieważ 

jednak. fachowi pl'ełegenci nie są w 
stanie często odwiedzać kó!ek, klórych 
już obecnie islnieje w naszym haju 
przeszto 1000, więc pos!ughvać f'ię Leż 
Ln:eba i pismem kó!ek p. I.. "Przewod
nik. Kólek Rolniczych", gdzie: są umiesz
czane odpowiednie prnce. 

Zarząd Kółka obowiązany będ:lie 

prnwadzić kontrolę obecności cz!onków 
na zebraniach, oraz wypełniania \vszel
kich postanowie1i i wskazówek kólka. 
Trzykrntne uchybienie czlonka pod 
tym względem pociąga za sobą usn
męcie z Kółka. 

Zgodnie z nstaw~i Kółko ma prn
wo Leż u1·ządzać: czytelnie, bibliolcki, 
wycieczki, do~wiadczcnia polr)e, zwie
dzanie go.:1podal'slw wzorowych, i L. d. 

Po sko1l.czeniu pelncgo idei knl
Luralno-spoiecznej i bal'dzo zajmująco 
wypowiedzianego przemówienia p. Le· 
wickiego, klóre Lu streściliśmy zaled
wie w najogólniejszych zarysach, ze
brani zajQli się za!alwieniem slrouy 
formalnej organizacji. 

Oficjalnie z podaniem o legaliza
cję I(ólka wystąpią do gubernatora w 
~harakle1·ze założycieli p. p. Ludwik 
Spio11ek i .ran .Jankowski z Pabjanic 

G A Z E T A P A B J A N I O KA. 

oraz Mikołaj Otomański z Jutrzkowic 
i Walenty Szczesio z Laskowic. 

vv· ciągu miesiąca spodziewane 
jest zal wierdzenie ustawy Kólka wów
czas zwalane będzie drugie zebranie 
organizacyjne, na którern oprócz przyj
mowania członków dokonane zostaną 

wybory do Zarządu Kól'ka. Zarząd wy
bierany na L'Ok jeden, składać się bę

dzie z 6 osób. 

Mrozy i śnieżyce, o których 
wciąż sygnalizują z calej Eurnpy, do
szły w końcu i do nas. W naszym mie
ście też już od pam dni mamy 5% w nocy 
dochodzi 11 - 12° R., przytem pada 
śnieg, przy dość silnym wieL1·zc póJno
cno-zachudni m. 

Most na uli.cy Gl'Obelnej domaga 
się jak najprędzeJ reperacji, od kilku 
dni jnż deska jedna. jest przesunięla, 

odkrywając szeroką dziurę, dzięki któ
rej o wypadek nielrudno. 

Dzięki temu w pociągu poczlo
wym ofiar w ludziach nie byJo. Na
tomiast z pociągów towarowych są li
czne ofiary. Ranni są : Piotr Budzyń
ski, nadkonduktor, maszynista BuJę

gowski, pom. maszyJJisl.y Jędrzej So
wiak, palacz Paliwoda, konduktorowie: 
Antoni Kletniuk, i NiedziaJka. 

Pociąg pocztowy od godz. 11 w 

nocy do 5 rano slal na miejscu kata
strofy. 

Wyrok w sprawie Ronikiera. 

W poniedziałek już od pol udnia 
na placu Krasińskich zebrały się tlu
my publiczności. W sali !:lądowej pa
nowa.J ścisk slraszny. O godzinie ti-ej 
wprowadzono hr. Rouikiera i Feliksa 
Zawadzkiego. Wehodzi sąd. Prezes Ba
zylewskij odczytuje wyrok, którym 
Bohdan Marjan Wincenly hrabia Ro
nikier· zostaje skazany na pozbawienie 
wszystkich praw stanu, lytulu i 11 lat 
kalol'gi, a po odbyciu tej kary na do
żywotnie osiedlenie na Syberji, Feli
ksa Zawadzkiego skazano na 10 lat 
katorgi z puzbawieniem wszystkich 
praw stanu. Koszly sądowe polecono 

Nieuważny woźnica. Pozawczo
raj t. j. 12 b. m. o godz. 4 i pół po po
l:udniu woźnica .Tan Jakimiak, jadący 

z węglem p1·zez sam środek ul. Zam
kowej, napl'zeciw Bocznej, zawadzi,[ 
orczykiem o nogę konia jadącego na
pl'zeciw wozu z drzewem. Koń wsku
tek Lrgo upadł, a wóz z wQglem pl'ze
jechal mn przez nogę, grnchocząc La
kową w pobliżu pęciny. Ko1i należał 

du gospodarza z Chcchla Ropęgi, war
Lość jego 75 rb. 

• ściągnąć z majątku skazanych. 

Zair.dwi e dopiero o 10 w. uda!o 
się dziceki jednemu z czlunków T-wa 
Opieki nad l\\·ierzętami sprowadzić o
prawcę, kló1·y męczącego sii.; Lyle go
dzin na mrozie konia zadnsil. Pomi" 
mo że gospodarz zgadza! się na zabi
cie konia, nikt się nie znalazJ, aby 
zastrzelić biednr. zwiel'Zę. Funkcjo
narjuszc policyjni powinni wiedzieć, 

jak w takich wypadkach mają postri
pić. Duszenie konia na ulicy winno 
być zastąpione humanitcrniPjszym spo
sobem i niezwłocznie. 

Ślizgawka. Z Towarzyslwa Spor
tówego komnnikuj:1 nam, że dorocz
nym zwyczajem na terenie Legoż To
wah:ystwa zoslala olwarla ślizgawkll . . \,, ,, 

Zamach na życie. W nocy i ·g ' 
na 10 b. m. robotuik fabryki "Krus'chc 
i Ender" K. J., zamieszkaly w domach 
familijnyeh poderżną! sobie gardło 

nożem i uldul się w bok, lecz nie 
szkodliwie. P1·zyczyną targnięcia się na 
życie bylo, że nie mógJ splacać regu
larnie zaciągniętego <itngu w kasie. 
Leczy się w szpitalu fabrycznym. 

Z Kraju. 
Katastrofy kolejowe. 

Wczorajsze dzienniki donoszą o 
nowych katasll'ol'ach kolejowych z o
l'ial'ami w ludziach. 

W ubicgJą sobolce, ó godz, pól do 
10 rano, na sl. Czemicjewice odnogi 
kolei warsz,-wied. Skit•rniewice- Ale
ksandl'ów pocirrn Lewarowy M 333, 
zamiasl na linię glów11ą, wskulek zie
go nasluwienia zwrolnicy wpuszczono 
na linję boczną., zako11czCJn:~ ko1em 
oporowem. 

Pal'Owoz rozbi! kozioł i sloczyl sice 
do rowu, poci:1gają,c za sobą z wyso
kiego nasypu brankal'd i sześć wago
nów. Konduklor Moden zabity na 
miejscu; ciężko ranni: nadkonduklor 
• Janaszek, hamulcowy Owiek i smaro
wnik Swial!owicz. P1·zerwa. w komu
nikacyi trwaJ·a kilka godzin. 

W nocy z soboly na niedzielQ 
zdarzyla się znów kalasll'Ofa na odno
dze D11bro wskiej kolei nad wiśla11skich 
potniQdzy Sędzinowem a Jęd1·zejowem, 
na rozjeździe zw. Polok, gdzie zde
rzyly się dwa pociągi Lowal'Owe, wsku
Lek czego 14 wagonów zostato rozbi
Lych i jeden z parowozów nszko<izony. 

Na miejsce katastrofy nadszedJ 
po drugim torze pociąg pocztowy .Ni! 
4, id~~cy z Sędzinowa do .Tęcll'zcjowa. 

O zatt·7,yrnaniu pocirigu Lego mowy już 
być nic rnoglo, szezceściem parowóz 
odrzuci! na bok leżący na Lorze wa
gon towarowy i dopiP.ro wówczas po~ 
r.iąg pJc1,Lowy zalrzymano. 

Akcję cywilną p. Wandy Chrza
nowskiej, zameldowaną w wysokości 

1 rb., oddalono. Co do dowodó"· rze
czowych izba wyda specjalną decyzję. 
Wyrok w ostatniej formie będzie o
gtoszony 14 lutego r. b. Zawadzkie
go natychmiast uwięziono. 

Po odczytaniu wyroku Ronikier 
zawoła!: "Mimo tego wyrnku - je
stem niewinny"! 

Z artykułów, jakie przytoczono w 
rezolucji (3 i 4 p. 1,453 arl.) widać, 

że Izba uznała, że Ronikier popelnil 
zl)1°odnię dla zysków spadkowych i 
zwabil SL. Chrz. do pu!apki. Za\\·adz
kiego skazano według pierwotnej kon
strnkcji aklu oskarżenia za udzial w 

samej zbrodni. 
Poprzednie \\ yroki były następu

ji1ce: sądu okręgo\\'ego: Ronikier 15 
lal katorgi, Zawadzki uniewinniony, II 
depurlament Izby sądowej: Ronikier 1 
i pół roku rol aresztanckich, obecny 
IV departflment Izby sądowej: Roni
kier 11 lal kalorgi, Zawadzki 1 O lat 
kalot·gi. ~ 

- Zarząd Tow. szerzenia wiedzy 
im. H. Sienkiewicza w Chojnach pod 
Lod7,itj,, unskal pozwolenie władz na 
urządzenie niedzielnych pogadanek i 
czylanek. 

- Z rozporządzenia p. guberna
Lora piotrkowskiego 528 rodzin żydo

wskich skazano na zaplacenie po rb. 
30,i) kary za ni.eslawienic się popiso
wych do wojska. 

- O szcś~ . wiorst od Ludzi, we 
wsi Kocianowice, miał osadę 15-mor
gową Mateusz Uawelr.zyk. Osadę tę 

przed dwoma laly Pawelczyk przeka
zal synowi, Andrzejowi, zastrzegając 

sobie płacenie dochodów, mieszkanie 
i utrzymanie. Między ojcem a synem 
wynikaly częsle nieporozumienia, gdyź 
syn nic nie chciał dawać ojcu, a przy
Lem lyrnnizowal go. Gdy się Lo ojcu 
uprzykrzyło, wystąpił do sądu o unie
ważnienie sprzedaży i \\'yrok slosowny 
uzyska t. Gdy komornik zjecha I do 
Kocinnowić, aby mlodcgo Pawelczyka 
usunąć, zastał Mateusza Pawelczyka 
wiszącego na haku. Ponieważ Mate
usz Pawełczyk nie zdradzał zamiarów 
samobójczych i ze względu na zaog
nione stosunki pomiędzy ojcem i sy
nem, zrodziło się podejrzenie, że Ma
Leusz Pawelczyk pad! ofiarą zbrodni, 
a zn.bójcą jest własny syn, którego 
też aresztowauo. 

- W dn. 10 b. m. o godz. 1-ej 
po pólnocy, na st. Rozprza kolei 
wn.rsz.-wiedc1'lskiej pociąg towarowy 
.M 148 rozerwal się. Wskutek ude
rzenia tylnej części pociągu w przed
nią, jeden wagon uległ rozbiciu, lrzy 
poważnemu uszkodzeniu. 

Ze slużby pociągowej jest zabity 
hamulcowy, MichaL Dobij. 

Przerwy w komunikacji nic było. 
Tol' uprzątnięto o godz. 7-ej rano. 

- W dniu Hi-ym b. m. przyjeż
dża do Lodzi dla zwiedzenia fabryk i 
zakladów przemyslowych zbiol'owa 
wycieczka uczniów Wflrszawskiej sit-
dmioklasowej szkoły handlowej. Ucze
slnicy wycieczki, w liczbie 40, zwiedzą 

3. 

także zaktady przemysJowe w Zgierzu 
i Pabjanicach. 

- W dniu 3-go lntego r. b. przy
jedzie do Warszawy Roald Amundsen, 
słynny nonvegczyk, odkrywca bieguna 
po!udniowego i wygJosi w wielkiej sa
li Filharmonii odczyt p. t. "Moja po
dróż do bieguna południowego" 

Zainteresowanie się odczylem już 
dzisiaj jesl znaczne. 

W tych dniach w Lodzi i okoli
cy ukazali się ajenci pruscy, werbują
cy robotników do robót rolnych w 
majątkach ziemskich zagranicą. .Jed
nocześnie nadesłano do władz miejsc)
wyrh okólnik, wyjaśniający, że na o
trzymanie bezpJalnych paszportów za
granicznych, t. zw .• pólpasków" jedy
naslomiesięcznych, mają prawo nic
tylko stali mieszkańcy danej miejsco
wości, lecz i zamieszkali za paszpor
tami. 

- Przy piotrkowskim sądzie o
kręgowym w d. 15 h. m. zorganizo
wano nowy wydział cywilny. 

- Na szosie pod Zduńską Wolą 
dwaj strażnicy prowadzili bandytę, 

który uciP.kl z więzienia i byl ujęty 

powtórnie. W pobliżu miasta strnż

ników zatrzymali czterej opryszkowie, 
żądając uwolnienia bandyty. W Lym
że czasie zaczęli wychodzić robotnicy 
z poblizkiej fabryki; napastnicy zbie
gli i bandytę odprowadzono do wię

zienia. 

- Z powodu nader częstych na
padów i kradzieży w Zduńskiej Woli, 
odbylo się tam zebranie obywateli pod 
pl'zewodnictwem naczelnika powiatu. 
Policmajsler miejscowy oświadczył, że 
przyczyną napadów jest brak policji. 
Na 46,000 ludności jesl lylko 36 po
licjantów. 

- Pod Laskiem włościanie zna
!eźli w lesie zwloki młodej kobiety, 
at 24, w ciemnej bluzce i ciemnym 

paltocie, bez dowodów legitymacyj
nych. Slwierdzono, że przywieziono 
ją zamordowaną i zwłoki zlożono w 
lesie. 

- Pomimo uroczystej deklaracji 
Kokowcowu w Dumie i zapewnień p. 
Kozyrewa '" Radzie Pa1'lstwa - „le
psi '' pracownicy kolei Wiedeński.ej są 
usuwani w dalszym ciągu. 

"Przejściowy" dwuletni okl'es 1·u
gów zakończyła llsta, sporządzona 

przed samym wyjazdem naczelnika lej 
kolei, p. Paukera na dłuższy urlop za 
granicę. 

Na liście lej, obejmującej póJlo
l'asla nazwisk, między innymi, znaj 
duje się dlugolelni referent dyrekcji p. 
L. Przyjemski, klóry od lai dwunastu 
peln· z wyborów obowiązki skarbnika 
Slow. spoż. prac. kolei wiedeńskiej. 

Miejsce jego otrzymać ma p. Zalugo
wskij, przyjęty do biura dyrekcji do
piero pr·zed 1·okiem. 

- Prokmatorja Króleslwa Pol
skiego prowadzi od dluższego czasu 
śledztwo w sprawie funduszów klasz
toru jasnogórskiego w Częstochowie, 

którem i rnzporządzaJ h. przeor o. Rej
man; w księgach bowiem wykrylo 
wiele niedok1adności. 

W sprawie tej zbadano już oko
la 200 księży, którzy wysyJa.li pienią

dze do klasztoru. 
Po zakończeniu śledztwa sprawa 

przeciw ks. Rejmanowi toczyć się bę
dzie w sądzie okręgowym piotrkow
skim. 

Ze Świata . 
X Z Tuly telegrafują do „Rus . 

SJ": śnieżyca srożą.ca się od kilku dni 
w całej gub. tulskiej, spowodowaJa ol
brzymią liczbę ofiar. 

Na szosach i drngach polnych 
znajdywflne są wozy i bryczki w któ
rych jest po kilku i kilkunastu zmar
zniętych na ~rnierć podróżnych: zma1·
zli oni skutkiem tego, że konie pudly 
na drodze. 

Ogółem w gub. tulskiej naliczono 
135 ofiar śnieżycy. 

W gub. saratowskiej pod miastem 
Wolskiem zmarzJo na śmierć podczas 
burzy śniegowej 11 włościan. 



4. GAZ E 'PA PA BJ A N ICKA. Jig 4. 

+ Sensację wywolalo ogloszenit' 
,,. pi ·mach o teltłgramach ui emieckir
go na.;lę1H:y l1·onu do jenerufo Deim· 
linga z powodu zaj ś ć w SaYernr, a 
znd1ęcaj:1cych do zajęcia bezprawnego 
stanowiska wobec spokojnej lndnL .'ci 
nlzackiej, pulk HD pod dowodzLwen1 
pulkuwuika Heullern. Jlodob11u '" Z\Yi:1-
zku z tymi lelegrnnrnrni cesarz \\'ilhrlm 
11ie zaprnsil nasti~pcy tl'onu na obiad 
nnworoczny w Puczdamie. Obec11ic 
"l1'igaro~ paryskie podaje treść jeszcze 
jednego lelcgrnmu, wysłanego dawnit>j 
je ·zcze do Envera beja, obecnego mi
n islra wojny w Turcji , nuzajutrz po 
zabiciu Jazima baszy, ministra wojny 
podc.:zas za\\'ieruchy bulkańskit·j, a nie
p1·zyjacicJa Niemiec. Teleg1·am, ów, kló-
1·y sprawi[ Leż wiele klopolu Wilhel
mowi bl'zmial: „13rawo! tak powinien 
być ukarnny każdy, klo źle sluży 

Niemcom". 

+ 8 b. rn. nustąpilo w Berlinie 
otwarcie sejlllu pruskiego. 1Ho"·ę tro
nową odczytał Kanclerz. Z wielką ra
d uśc ią dzienni ki hakatystyczne wi taj:1 
u:>lęp w niej, który zawiera zap0wiedż 
wniesienia ustawy parcelacyjnej, wy
mierzonej przeciw polakom i będ01cej 

o G 

* 
• 
* 

• 

wedlug hakatystów koniccznem clope1-
nieniem u Ławy wywlaszc.:zeni<iwej. 

+ Nowy elal p!'uski pn:eznae:za 
na "dodatki kresowe~ dla nauc:zyi.:ieli 
1,800,000 marek; na szkuly przeciw
pol::ikic 2,880,000 m:uek: na J'uudu sz 
::radzi nowy do l'Ozporz~1d zrnia naczrl
nyc:h prez0só" 21 / 4 mi I.i ona , na „ du
ctn lki krrs1 \\'e" rlla urzęd11ikciw :3 1/ 4 mil
jona; na bud1 . \\· ę probosl" i k< śc:io1ów 
niemieckich na ziemiach polskie:h 500 
tysięcy; 1ia kolonizację m~wnęlrzn11 

miljon; na akademję p<Jznańslią miljl n; 
wre ·zcie na lanie micszk:rnia dla ul'7.ę
dników niemicckic.:h w I<s. Pozua{1skicm 
500 tysięcy marek. 

+ Ze \Yszyslkich Iinji kolei póJ
nocno - zac.:hoclnich donu~mt o zamie
ciach śnieżnych z wiatrem ~achodnim, 
Pociągi z Petersburga do Warszawy 
przychodzą ze znacznym opóźnieniem. 

+ Koronacja cesa!'za japońskiego 
odbędzie się w Kioto 24- listopada b. r. 

-+ Sąd wojenny oglosił wyrok " . 
sprnwie głośnego pułkownika Renllera, 
oskarżonego o inspirowanie i szereg 
bezprawnych czynów podczas znanych 
zajść w Saverne w Alzacji. Sąd uwol-

Ł o 
. ,.. 

* • ,,. 
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CZARNA MAGIA i JASNOWIDZDNIEI Wszyscy 
ci . którzy pragną doznać szcz,ęścif~, uniknąć swe
go przeznaczrnia, zdobyć sobie miłość uko•·hn?eJ 
fobiety, wogólo uzyskać wszys.tko, ~zeg-o cz~ow1.ek 
pragnie; odkryć naji:rłębsze taJC · 1~n.1ce, dnw11 dz1~ć 
się, co się w sąsiednim domu. dW',J~, wykorze~16 
pijaństwo, samogwałt (on11n.1zm) 1 ume !· :wnia1t~ 

zbor•zeni11· mieć stnłe szrzęśc1e w grach i lotery1, 

- pozvsk11ć 'właclzę nad innymi ludźmi, we wszrlkich 
han'cl !owych przedsięwzięr i ach m • eć stale powo

dzenie i 1 •. d. i t. d. niech za~fł<laj~ wy~łania im dzh·la w ję , yku 

poli,;kim któ 1·c· ich ,.., c 11 11 . pou• zy. Dzieło to wysyłRm dn rmo, ,iccly

nie z11 z~vror em "'.\'d11tktiw \I' kwociP rb. 0.75. które ~ ' .dR11 11 ( na· 

IP:ily \\' li~· il'\\' nrnrknclr porZlOW~~ch pnd ndreRL'~: I. ro.UHJAEN 
pSj cito log, Bruksl'lla-CenLl'e, 801to poi;lu"' Lu, Bclgrn„. E. 65 

HURTOWY i DETALICZNY HANDEL 

Win, Wódek Krajow. i Zagran. oraz Towarów Kolonjalno-Spożywczych 
STANISŁAWA 

PABJANICE, 

PRZYBYLSKIEGO cooo-s2-16) 

ULICA DŁUGA M 44. 

1'ol<•<.•a ~znno'\>VtH\j Pnhlic:1Jno8ci powyż.,.:llO art..yknly 

'\>V unjl<.~p,,.;zyna ~-ut.11.nku i wybol.'zc }.>O ct"uach uizllioh. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!l!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

a• SKLEPOM ŁOKCllMVYM i WSPÓŁOZIELCZYM ~====•:• 
POLECA Sil~ lIURTOWA SPRZEDAŻ RESZTEK i SZTUK WELNIANYCI-1 Ę' 
ZGIERSK!Cll i LÓDZKICII FABRYK NA OKRYCIA, KOSTJUMY, SUKNIE~ 

DAMSKIE i DZIECINNE, NA GARNlTURY MĘSKU:, SAKI i PALTA.~ 

EDMUND WASILEWSKI, ==.ŁODŹ, == Kątna 36. 

F.\UltfKA TCWCA.TÓW SZ'l'UCZNYCll 

ELŻBIETY KIEFFER 
Warszawa, ul. Długa Ni! 46. 

(6- 1) 

I 
PO~!~::y balowe do kapeluszy 

i ozdoby do głowy . " . " 

Nnhr9d t ona na wy stnwao Złotym małym medalem 
„ KROLESTWO MODY";;;.;.;;.;:........,,.,..=,.-=== 

r..1::::::=:==:=:::::::::Juiii1 UE::::::::::::::::::::::=f'!:I• 

Pracownia Ubiorów Męskich 

W. BYSTREGO 
U!ica TUSZYŃSKA rog Bugaju. 

Przyjmuje; obstalunki z własnych i powie
rzonych materJałów, wykończa podług naj
----- świeższej mody. --229 10-6 

Przy zakupie towarów pro
si my powoływać się na ogło· 
szenia umieszczane w „Ga
zecie Pabjanickiej''. 

nil zarówno jego jak i porucznika 
Scbadta od wszelkicjudpowiedzinlności. 

oceniać to co piszemy i domyśli się, że 

pisząc o „jakimś Pietrowit::", nie o osobę 

Pietrowa nam chodziło tylko <!o innego 
sklonito nas do zwrócenia na niego uwagi 
naszych rzytelników. Zgodzi się może pan 
wówczas na to, że żadne pismo nie pnyj
muje na siebie odpowiedzialności za praw
dę czy nieprawdę w ogłoszeniach zawar
tą a tem mniej posługuje się oglośzeniami 
w celu jakiejkolwiek wtasnej propagandy. 
Ogłaszając w dziale ogłosze11 plfltnych daJ
my na to o "najlepszym kornaku",· pismo 
nie występuje w roli propagatora pijań

stwa, albo nie bierze na siebie odpowiedzial
ności za skuteczność maści "Ratunek" cho· -
by o niej ogłaszato. Czyż to wymaga wy
jaśnień? Dlatego też i ogłoszenie inkry
minowane przez Pana bynajmniej nie o
bowiązuje do niczego Mógłby Pan zarzut 
zrobić "Gazecie" tylko wtedy, gdybyśmy 
na odnośne zapytanie Pana ; czy innego 
czytelnika dali świadomie błędną lub wy
krętną odpowiedź, albo gdybyśmy odmó
wili umieszczenia notatki nadesłanej przez 
kogokolwiek, a zawierającej słuszną rze
czową ocenę tego lub innego ogłoszenia, 

Na gołosłowny śmieszny a z palca wyssa
ny zarzut „bania się Hajntów i Mome1)
tów" nie uważamy za potrzebne odpo-

+ SLl'ajk zecerski " . A nslrji Inra 
w dalszym ciągu. Od 10 dni zatzęfo 

się ćwiczyć ". zeccrslwie mncisL"·u pa
nien w 'Viednin, PraclzP, 1:ll'di11ie i 
Czę:;tuchowic. W Krakowie sla1 1Qli do 
kaszl akademicy. 

+ Ogl'Omny sll'ajk kolvjo" y objąl 

caly Trnnswaal w Afryce µuludniowej. 
Ladn dzień mnją zasLrujkuwnć i górni
cy w kopalniach. Parę pociągów wy
sadzono w powietrze. 

+ Dowódca powslai1có11· meksy
kańskich, jenerat Willy zginą) bez śla· 
du. Przypuszczają, że r.amordowali go 
siepacze Huerty, prezydenla, dowódcy 
wojsk rządowych. 

Odpovviedzi Redakcji. 

„Jednemu z czytelników". Uczuł pan 
"lepszą sympatję" do "Gazety" dopiero po 
wyczytaniu ostrzeżenia przed „Instytutem 
Manna"; dość późno, ale lepiej późno niż 

łligdy. Wobec tego możemy mieć nadzieję 
że niezadługo zarznie Szan. Pan należycie 

z E N 

PRACOWNIA GORSETÓW 
=P.F.= 

,,STANISŁAWA" 
(w.tnśc. S. SKOWROŃSKA). 

Pracownia posiada duży wybór 

gotowych gorsetów oraz przyjmu

je obstalunki a także przefasono

= wania i reperacje. = 
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Ni! 2 ŚWIĘTO. JAŃSKA M 2 I 
ZAKŁAD Ef...EK'l.'ROTIWHNlCZNY 

Wład. JAWORSKI EG O f 
l'o•iadn . on •kladzie wszelkie mut<'rjaly I 
wchodzqce w zakre• clrktryczności. :: 

Ceny nnJnlżne, Ceny najniż sze. 

~ 
Łódź, Piotrkowska 85. 

KURSA DZIENNE i WIECZORNE 
Celem kursów jest ksztatcenie 1) na 

Majstrów tkackich, 2} Deseniarzy, 3) 

Rysowników wzorów tkanin. 11) Wy

bijaczy kartonów, 5) Snowaczy i t. p. 

specjalności w zakres tkactwa wcho

dzących. Kurs trwa od 1- 5 miesięl'y. 

Oplata 20- 150 rubli. - - (204-52-12) 

I 

wiadać. : 
A juź co do powiedzenia Pańskiego YJ 

zastosowaniu do "Gazety": "Czego bo się 
nie robi dla miłego grosza.". - to zdaje 
nam się, że gdyby Pan tak dobrze się za
stanowi! nad tern co powiedział, toby pa•n 
tego nie pewtórzyl. Niech to panu wj
starczy. 

A. 
Magazyn Mebli stylowych 

L. S Z Y MAŃ S Kl i S-ka 
Łódź, Andrzeja .M 2. 

Mam honor zawiadom i ć Sz. Klijentelę 

że magazyn swój przeniosłem z ul. 

Piotrkowskit'j .N'2 117 na ulicę AN

DRZEJA .N'2 2. Jednocześnie nadmie

niam, że posiadam na składzie duży 

wybór mebli stylowych 

Z poważaniem 
L. Szynul.'l'l.,,.1-i:i. 

Skład Mebli. 

NAUKA HAFTÓW 

ORAZ INNYCH RĘCZNYCH ROBÓT 

Lokojo ood~!onn!o w godzin~oh popoludn. 
„ CENY PllZ?ST:ftPNE „ 

ELŻANOWSKA, FABRYCZNA 12m.10. 
234-13-6 

~~==-=-=~ 22 ~ 

Dr. med. J. SZWARCWASSER 
Ló<lż, PIOTRKOWE!iKA l~ 

Choroby wewnętrzne i nerwowe. 

S1>ecjalhitn uhor<lh: żołą1lka, kiszok J 11rze
mln11y mnterji (cukrowa, podagra, otylośc, 
i t. d.). Niezbędne dla djagnozy analizy 
chemicrne i bakterjologiczne wydzielin i 

krwi w laboratorjum wlasnem. 

Przyjmuje od 11 - I i od 5 - 7 i pół po poł 

O B D •t Łodź, Średnia 5 r. I "-.eJ ' telefon 33.79 

Specjalista chorób: skórne, włosów, wene
ryczne, moczoptr.iowe i kosmetyka lekarska. 

J,ecz1mie syphilisu Halvnr•nncm l':rlich-llntn 6o6 l 914 
(w4ródtylnie) . )P.czcnie clcktryczności11, e l ckh·o l iz~ 

(usuwanie •zpecqcych wloHów) otiwicllenic kannlu 
(uretroskopia). Przyjmuje od 9'/~ do •~'/, i od 5 - 8 
o o o W niedziele i Awięln od 10- 2 pp. o o o 

.„ Dl~ p~ń 'ddzloln~ poozok~ln!~. .„ 

Zaginął weksel na rh. 100 ~~Y~~=~c:~ 
Karol llaman ŻY,rant August Schlaps i Jo
han Lawantyn. Znalazca raczy odnieść do 
Konstantego Bilskiego ul. Konstantynowska 

Bony poszukuje się do dwojga małych 

dzic<'i. Bliższa wiadomość w re
tlakcj i. (2-1) 

Czamara na bar~- z· ak'1et pluszowy tan.io 
nach 1 do sprzedania. 

Wiadomość: Nowa Księgarnia. (l-1) 

.- Od Wtorku 13-go do Piątku 16~go Styaznia demonstrowane będą wspaniałe obrazy .._ 

DZIENNIK GAUMONTA, kronika ostatnich wydarzeń. FREDlJ GLADJATOREM, nader komiczne. 

W uo~zin1 zem1tv J 1 nnpowietrznn torpe~n ~~::: 
!fSD ?a !~:N! i!mi iX:~i !N} Wij~ PORW ANlE SABlNKl, wielce komiczne. i!A\i !'!'.Ni i!'.N! ii~m i!'.Ni !i·łij~ j~:M 

Zmiana programu we Wtorki i Soboty. = Początek przedstawień w dni powszednie o godz. 7 wlecz. w niedziele i święta o godz. 3 po połud. = Dyrekcja 

Za Hed. klora Wydawc~ St. STEFAN. W drukarni St. Stefana, Zamkowa l l. 




