... . .

Rok I.

12 czerwca 1926.

N~ (
,,

;

Prenumerata

GA ZE TA

Cena numeru

20 gr.

miesięcrna

'

80 gr.

,

' '

'fYG<)DNIJ(
S e kretłirjat

Redakcji:

~POLECZNY I IN~ (JRJ\tlACYJNY.
1

PAHJA.NICE , Koś ciuszki 17. (•zynny w po11ied.zillłki i środy od G do 7.

Cena ogłoszeti: cała strona 70 zł. - 1/ 2 strony 40 zł"
pisma przyjmuj.e Sekretarjat .
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i/16 strony 8 zł. - / 32 stron y 5 zł. Przy powtórzeniu o g łosz e ń rabat od 25 do 50°1o
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Kinem atograf Miejsk i
ULICA GDAŃSKA.

Do

niedzi~li,

dn. 13 b. m.

•

!łaciate

w8-aktowaj arcykamedjl najnowmj pradukcji 1926 r. p. t
DŻOKEJ Ś1':1:1ERCI

groteska w 2-ch a ktach .

Początek seansów
w dnie powszednie
o godz. 7.30 w niedziele i ~więt1 o 7.
Kasa otwarta do g.
9 30 wieczorem.

(Taucerku z "Ca ....iuo de Paris").
PROGHA:JM . NAUKOWY .
wtorek i środ11 14:, ll> i 16 b. rn.

Poniedziałek,

UWAGA:

ROBINZO N KRUZOE
Oryginalny film frmusti 11dług 1ieś1iertelnago dz i ała DARIELA DEFOE.
Epoka Il-PO DWUDZIESTU f,A'l'ACH

dużym
przystępnych

oferuje:

Kostjumy kąpielowe, try•
koty sportowe, plecaki,
stylpy i pończochy spor•
towe, koszule a la Sło·
wacki i czapki sportowe
w gatunkach przednich poleca

ART. KEIL, Zamkowa 17.

Jl G} 5TE

CENY MIEJSC ZNIŻONE.
BALKON

seansów a 5, 7 i 9 wiecz.-Ceny mim 10, 20, 311. i 50 gr.

bardzo

łU

SiblłGZ

•

Muzyka pod kierunkiem
p. M. Strzeleckiego.

GR. 80.-

1 MIEJSCE
11 MIEJSCE

dalszy ci"i przygód Roblnzona w 9-clu 1tktach.

LETNI
NA SEZON
wyborze po cenach
w

wł.

Nad progTam ?

~OBIETA, ~TóąEJ I{UPIĆ fltlE MOŻNA

Paczątek

T

w roli d1d1ktywa

noś c 1 , Wszerhśw1atoweJ sławy

Od czwartku, dnia 17 b. m.
Dramat salonowo-erotyc zny w 9-c iu aktach p. t.

,

Ę

W ielki sensacyjno-dede ktywny dramat w 8-iu aktach.
W roli głównej:. ulub~eniec publicz- U

UJ, TE KOBIETK I!!
amerykańska

H

Od czwartku 10/VI do niedzieli 13/VI

HAROLD LLOYD jako WRÓG KOBIET.
Na(l pro&"ram:

c

r
I

„
„

50.30.-

Bieliznę-pończochy-skarpetki
sandały-grzebienie-mydła

i perfumy

najtaniej sprzedaje

FELIKS HAUZER
UL. ZAMKOWA 7.

~to

ehee

wiedzieć,

Co

się dzięje

I w Pabjanieaeh,-ezyta
.,.... „GIIZETĘ PIIBJIINIGR.J\". -..

założone

Sklepy

w 1907 roku.

Biuro przy ul. baskiei f6 42/44 :: Telefon fA 18.

apożywcze~

Nr. 1 - Lutomierska, 5
Nr. 2 - Legjonów, 19
Nr. 3 - Kilińskiego, 7
Nr. 4 -- Łaska, 33
Nr. 5 -- Moniuszki, 24
Nr. 6- Tuszyńska, 20
Nr. 7 -Warszawska, 80
Nr. 8 - Leśna, 24
Nr. 9 - Bugiłj, 48
Nr. lO~Zamkowa, 30
Nr. 11 -Łaska, 42
Nr. 12 - Konopna, 30
Nr. 13- Piękna, 41

Posiada MAGAZYNY, MECHAlllCZRĄ PIEKARNIĘ

i MASARNIĘ oraz PALARNIĘ KAWY 1 •umb włmJCb

SKLEPY IASARSKIE:
ul. Zamkowa, 23
ul. Łaska 44

SKLEP BUIATIO-GALAITERYJIY:
ul. Zamkowa, 17

SKLEP NACZYŃ KUCHENNYCH I SZKU:
ul. Zamkowa, 23

SKLEP IATERJUÓW PIŚMIENNYCH:
~I.

Zamkowa, 35

ii~jataka:
ul. Narutowicza, 37-telefon Nil 17

ILECZARllA, czytelnia,

świadomy sp11żywca winien być członkiem Stowarzymnia .. SPOłEl"I :. Każdy członek Spółdzielni
powinien kupować tylko w własnych 1kl1pacb I

Kafdy

l~GU,

SKUDY

DRZEllA I BASEN NAFTOWY
przy bocznicy kolejowej-ul.

Łaska,

49.

nz 8011Ec„

=ROBO=TNl=CZA=SPÓ=ŁDZ=IELN='AS=POŻ=YW=CÓW „zw1

Pabjanice, ul.

. 1->(9/eca z.nane z.e awe1 frwal<9aci:

Łaska

41.

TELEPON Nil.

obu wvie różn. fason ów
damskie,

Zamówienia przyjmuje

męskie

i

Sklep

dziecięce.

Wszelkie zamówienia wykonywane

Poleca również

są

obwwla

ulica Zamkowa M 30.

szybko i solidnie.

artykuły spożywcze

sprzedaży

wdobrych gatunkach, które można nabywać

I. Zamkowa

oł5.

w sklepach: ~: ~:~:r::.~:z! i,.

- - - - - - 4. Św. Jana 19.

5

5. Warszawska 12.
&. Kopernika 13.
7. Sz. Piotrkowska. }Ruda-PabJanicka.
8. Łąkowa 8,

Rok I.

12 czerwca &926 r.
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wydawca w imieniu Komitetu: Dr. Witold Eichler.
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Dzień Spółdzielczości.

W niedzielę. dn. 13 b. m., odbędzie się
Pabjanicach Obchód D11ia Spółdzielf'zości..
Każdy, komu sprawa spótdziekza nie jest
obcą, p nvinien wziąć udział w uruc7.ystościach
DniR tPgo.
. Spółdzielcy! Pamiętajcie, że Dzień ten, obchoctzony uroczyście ,,. cale.i Pol:-:ce, należy do
Was i szerzeniu Waszej Idei jest poświęcony.
w

Program

Uroczystości:

S·ihota, dn. 12 b. m. 2 przedstaąienia kinemalograficz11e w l~inematografie l\fiejskim.
Początek 1-go przedst. u gudz. 6 \Yiecz.,
II-go pi·zedst. - o g!ld7.. 8 wiecz.
Cena biłetó1r: 20 gr. (parter 1 i 30 gr. (balkon).
Bilety Wc7.eśniPj naby\\aĆ można we wszystkich sklepach Stowarzyszenia .Spolem" i „Zwią7.kO\\'icc".

Nil'dzieln, du

13 b. m., o godz. 11.30 rano

w Kinematografie Mif'jskim
Spółdzielcza .Alrndemja.
Na program Akademji składają się przemówienia, występy chóru i zespołu muzycznrgo Z\\".
Legjonistó\\·, deklamacje.
Wejście bnpfatne za biletami, które ,,·cześniej wydawanr są w sklepach "Społem" i .Zwią
zkowca".
O g-odz. 3 po poł. w Parku Wo1uości

Spółdzielcza

Zabawa Lutlowa

Na zaba\\'ie: popisy drużyn ginrnastycznych,
szkól powszechnych i Tow. Girnn. "SokóJ"' orkie:;trn f. "Krosche i End er", Kosz Szczęścia,
wlusne kioski sto\\ arzyszd1 .Społem" i "Zwią
zko,Yiec".
Wejśeie bezpłatne.

Co to jest Spółdzielczość?
Cechą charakterystyczną wielkiego prądu dziejowego, jakiego jestrśmy świadkami i wspólut.:zestnikami, Jest stab dążność sil ekonomiczno spolecznyt.:l1 dll skopiania się i konrentracji,
Z jednej str11ny widzimy Ś\Yiat kapitalu, który z dniem każdym zatacza coraz to szersze krę
gi, zagarniając pod swoje pa11011 anie większą
część dziedzin życia gosporlarczego, który skupia
się i dosięga szczytu swego rnzwoju w towarzystwach akcyjnych, kartelacll i trustach, z drogiej
świat pracy, stający wpoprzek rnzwojowi
zaś kapitalizmu, a który ukazuje sifii na widon·ni ży
cia społecznego w postaci stowarzyszeń spół
dzielczych, robotniczych związków zawodowych,
partyj politycznych, co w ostat11iem ćwierćwieczu
poczyna odgrywać poważną rolę w ogólnem ży
ciu gospodarczem.
Współzależność tych dwu zjawisk jest calkiem naturnlna, gdyż każdej akcji musi i ocipowiada za\\"sze pewna reakcja - wszelki ruch napotyka na opór, który mu sie przeciwstawia, każda organizacja sit po jednej stronie obozu

\Yywo!uje ni e mniej iuteusy\rną organizację sił
po strnnie przeciwnej.
W społeczeństwach nowożytnych poczyna się
świa·
\rytwarzać pewne poczucie zbiorowości, domość, że jednostka należy do ogólo, wobec
którego ma pewne obowiązki, że nasze „ja" jest
prnduktrm społecznym, że zdanie "jeden za
wszyscy za jednego" - nie jest
wszystkich tylko pobożnem życzeniem, ale odpowiada rzeczywistości, że swój dobrobyt, \Yiedzę, inteligencję i t. p. jednostka zawdzięcza długiemu szeregowi minionych pokole11, urządzeniom społecz
nym, zapewniającym jej możność · korzystania z
ogólnej skarbnicy życia.
I to poczucie zbiorowości, związane ściśle
z ruchem demokratycznym, a więc dążeniem do
umożliwia odrówności \rnbec prawa i życia, czucie krzywdy, jaka się d:deje niektórym warstwom społecznym w dzisiejszym ustroju kapitalistycznym, i pcha je w kierunku organizowania
własnych sił i stworzenia wspólnego frontu przeciwko tendencjom wrogim - krzywdzącym.
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Jedną z form wysilków świadomych, podejmowanych przez świat prncy w kierunku złago
dzenia ujemnych skutków obecnego ustroju ekonorniczno-spolecznPgo, są właśnie stowarzyszenia
spóldzidcze.
Stowarzyszenia te, oparte na współdziałaniu
czlonkó1Y pęwnej grupy, dążą do podniesienia
dobrobytu swych członków i do zmiany istnieją
cego ustroju gospodarczego.
Są
to przedsiębiorst1ra niekapitalistyczne,
gdyż ich silą poruszającą nie jest pragnienie zysku, pragnienie rlochodu bez pracy, co jest wtaściwośrią zwyklych przedsiębiorstw banrllo1rych,
lecz prngnienie zaspokojenia potrzrb swych człon
ków.
Jako dziecko ustroju kapitalistycznego, spół
dzielnia ma dużo cech "·spólnych ze zwykłem
przedsiębiorstwem ka pitalistycznem:
jest pro11 adzona na tych samych zn sadach
handlowych , tak sarno musi liczyć się z groszem
i t. d. Różnica między niemi leży 11' pła::,zczyźnie
celó1Y, do któryrh dążą.
Potrzeby życia codziennego wywalały powstanie samoistne w różnych krajach ca!ego szeregu spotdzielui, z których każdy rodzaj przystosowany jest do spelnieuia specjalnego celu. \V Anglji nprz. mamy spó!dz)el11ie s pożywczP, we Francji - wytwórcze, w Ni enJf"zech -- kredytowe, w
Danji -· rolnicze, w Stanach Zjedn. All1. Póln.

-

I

Feljeton.

Z Zagranicy.
Monarchiści

nasi

działają ....

W poszukiwaniu ••••
Sekretarz Salvarsini stanął przy głę
bokim fotelu, w którym-pogTążony w poobieduiem dolce far niente-drzemał książe.
-Wasza książęca mość, delegacja monarchistów polskich czeka na audjencję od
czterech godzin ... ..
Książe Sykstus chciał zerwać się z fotela; przypomnil-lł jednak sobie w porę
o wczorajszym ataku podagry
tylko
wzruszył niespokojnie ramionami.
-Czekaj<i, mówisz? ... Ah, mon Dieu,
jacy poczciwi. Podaj mi morfinę. Tak„. tak ..
Teraz, mój drogi, pomóż mi wstać,
tylko ostrożnie, bo lewe kolano dokucza mi
haniebnie. Oj, to strzykanie, to strzykanie!
Proś delegatów.Po chwili delegacja, której przewodniczył margrabia Tab-Esowski, w głębo
kim ukłonie schyliła się przed księciem.
-Witajcie, moi mili-przemówił łaskawie książe i przy pomocy sekretarza
usiadł w fotelu.
Margrabia zbliżył się s~ybko, ucałował
piękną i białą, jak lilja · burboilska, dłoń

-
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budo11 lane i t. d.
W Polsce nader intensywnie rozwijają się

spółdzielnie spożywcze.
Wśród spółdzielni najpo"· ażniejszą rolę odgrywają spó!dzielnie spożywcze i 1r nich przedewszystkiem uwidacznia się cel tych no1l'ych organizacyj gospodarczych, i one właśnie nadają kierunek całemu ruchowi spól'dzielczemu.
Bezpośrednim "·yzyski1raczem robotnika-spoży1Ycy jest sklepikarz , kupiec, i moment ten wa-

runkuje powsta1ranie tych podstawowych organiracyj spó!dzielczych - spóldzielni spoży11czych.
Już kilka dziesiątków lat temu mówiono, że
należy ujmować wszystkie sprawy z punktu widzenia spożywcy, ale powiedzenie to sta!o w
sprzeczności z faktami, gdyż bezpośrt>dnim celem
przedsiębiorstwa
kapitalistycznego jest przedewszystki.em zysk, a nie interes konsumenta.
I 11 łaśnie spółdzielnie poczynają utrwalać panowanie spożywcy, tell pogląd, Żf' przecież
konsument zainteresowany jest bPzp o średnio w
każdym akcie gospodarczym.
Prozraf!l spółdzielni spoży,yczych jest jasno
ujęty już w dt>klaracji z 1844 r. kilku tkaczy,
unieśmiertelni u llych pod nazwą .Pionerów z R( chdale", którzy pr7.ystąpili do organizacji produkc-ji,
rozdziatn i \vycho1Yania w S\Yem lonie i wlasnemi. śrndkami. Chodzilo im o st\\'orzenie we~
wnąfrz każdego stowarzyszenia nowego gospodarksięcia i począł przedstawiać członków delegacji:
-Hrabia Bzik-Kołtuuowicz; marg·rabia
Uwięd-Mlecz-Pacierzowski; baron Ferfal di
Klaczk!:'s; dr. Bogumił Skarpetko ....
-Bardzo, bard~o mi miło-szeptał
książe, gdy delegaci kolejno, przyklękając,
całowali dł011 jego.
Poczem w skupieniu słuchał mowy
prze wod ni cząceg·o delegacji.
-W ::isza Książęca Mość! Przybyliśmy
tutaj, byw korn'.l'm hołdzie ofiarować W.ICM.
koronę Polski. Wprawdzie nie mamy jej
jeszcze, ale napewno wkrótce ją otrzymamy; tymczasem przywieźliśmy z sobą--ty
tułem zaliczki-3 metry koronek jedwabnych, wyrabianych w Poznaniu.
Pot.eżna org-~rnizacja nasza, licząca około piętnastu miljonów członków, zwolenników, sympatyków i kandydatów składa
u Twoich, Panie, książęcych stóp, pokorną prośbę: osiądź na tronie w Warszawie.
Jak ongi nieśmiertelny Zagłoba ofiarował królowi szwedzkiemu Inflanty, tak
my, monarchiści, a słudzy Twoi, oddajemy Ci, potężny Ksiąię, Ojczyznę naszą
w długoletnią dzierżawę.
Przytem, o Panie, zapewniamy Ci:
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stwa i utworzenie w ten sposób pewnego mikrokos111osu, któryby się upowszechnił drogą naśla
downictwa.
We wszystkich krajach spółdzielnie tworzone
są wedlug t. zw .• typu roczdelskiego", odznaczającego się na:0tępującemi czterema cechami:
l. Każda spó!cizielnia spożywcza roździela
swe nadwyżki pomiędzy członków w stosunku do
poczynionych przez nich zakupów, - t. j. kto się
bardziej przyczyni do zysków, ten więcej otrzyma.
2. Wszyscy członkowie spółdzielni mają w
niej równe pra\Ya, czyli jeden głos dla każdego
członka na walnych zgromadzeniach, bez względu
na liczbę posiadanych udziałów (zasada demokratyczna).
3. To\rnry sprzedawane są po normalnych
cenach rynkowych, t.j. po cenach spra\\'iedliwych.
4. Pewna część zysków przeznaczona jest
na zakłady i środki użyteczn ,1ści publicznej, jak
kształcrnie członków, kasy pomocy, obchody, wycieczki, szerzenie idei solidarności i t. d,
I spółdzielnie spożywcze. naprawdę, się rozpo\Yszechniają.

W Anglji liczą one 4 miljony czlonków, co
z członkami ich rodzin stanowi okolu 20 miljonów osób, czyli prawie po!owę ludności Wielkiej
Brytanji. W ::;zystkie one należą do ogólnego
związku i są połączone dwiema Centralami za-

Str. 3.
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kupów.
W Danji, Finlandji, Rosji i Polsce spółdziel
nie spożywcze są również liczne.
W oj na, która wywola!a tyle zniszczenia, dala
ruchowi spó!dzielczemu nowego bodźca, tak, że
przeniósł un najśmielsze oczekhra11ia swych najgorliwszych apostotów i lo \Ie wszystkich
krajach.
W Rosji spó!dzielczość w najrozmaitszych
swych formach pokrywa dziś swą siecią olbrzymie przestrzenie aż do Syberii (zgórą 50 tysięcy
spółdzielni).
Stanowi ona jedyną instytucję, która przetrwała czas przewrotu społeczneg " , jedyną,
którą uszanował rząd sowietów. · Dzięki niej ży
cie gospod<1rcze mogło tam choć nieco wegetować.
Spółdzielnie stały się nieodzownerni organami życia ekonomiczno-społecznego we wlaści
wem tego słowa znaczeniu.
Przyjdzie czas, że nie będzie miasta ni miasteczka, nie posiadającego swej spółdzielni, tak,
jak każde posiada obecnie swą wladzę gminną,
swą szkołę, swój kościół.
W momencie obchodu Dnia Spóldzielczości"
w Polsce po\rinniśmy sobie wszyscy uświadomić
znaczenie i potęgę idei spó!dzielczoŚC! i przyczynić się do jej ruzwoju i rozpel\\'szechuienia.

F. J.

----------------------------------------------- Zaniepokojeni
przejazd do Polski wagonem pierwszej klaśniadania

i obiady w wagouie restauracyjnym-darmo;
dwadzieścia vięć papierosów „Ergo" dziennie-darmo;
mieszkanie trzypokojowe w mH'.JSCowosc1
Włochy pod Warszawą (abyś Robie, o Ksią
że, mógł j 11ż jako król polski wspomnieć
lazurowe niebo pięknej ltalji);
listę cywilną w wysokości tej, jaką otrzymuje król Boliwji (gotówka w dolarach,
pierwszego każdego miesit1ca -na stół);
willQ na rezydencję letnią w parku miejskim w Pabjanicach, nad Dobrzynką;
wszystkie akcesorja niezbędne do nswietnienia nu1jestatu królewskieg·o, z teatru
miejskiego w Tomaszowie.
W zamian za to wszystko uie chcemy
nic, oprócz stanowisk, tytułów i orderów.
Kończę okrzykiem: przyszły, miłości
wie nam pa11uj~c-y król Sykstus I nieuh
żyje!Długo

trwała cisza.
Echo okrzyku,
powtórzonego przez - całą delegację minęło
już dawno-dawno też umilkł skrzyp pióra
stenografującego mowę
odpowiadał„„

nie

delegaci

poczęli

bacznie

przyg·lądać się przyszłemu monar~ze: spał.

sy darmo;

sekretarJa-książę

Delegacja-skło11iwszy
opu8ciła

gabinet

się

g·łęboko-

książęuy.

Po upływie trzech dni sekretarz księ
cia Syktmm Burb01'1skiego, signor Uggo
Sal varsi11i, zakomunikował delegatom, że
ksi<łŻe z oferty nie skorzyst<1. ponieważ:
koronki, ofiarowane przez rlelegatów, są ze
sztucznego jedwabiu i żadna z przyjaciółek księcia nie chciała ich przyjąć;
w przedziale · I klasy mógłby książe spotkać się z jakim posłem i musiałby w jego
towarzystwie jechać-a to uważa za dyshonor; w restauracjach kolejowych (w wagonach) przyrządzają żle zarówno sałatę jak
i makaron; dwadzieścia pięć lichych papierosów dziennie-to zamało; przytem niema
dostatecznej gwarancji, że to będą „ Ergo"
a nie t-zw. końskie.
We Włochach pod Warszawą czułby
się książe bardzo osamotniony, gdyż nie
włada żargonem; książe nie wie, gdzie leży Boliwja i czy posiada króla; zresztą
dolar w Polsce spada; w mieście, które ma
45 tysięcy mieszka:llców, a nie ma łaźni,
żaden z Burbonów nie zamieszka (tak nisko jeszcze nie u padli!); akcesorj a „kró-
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Roumalda Mielczarskiego.

Wielkiego Budowniczego

Spółdzielczości

Polskiej .

• Jednym i tych :;zerukicl1 gośr·ińcó1r, który prowadzi od obecnego ustroju du lepszego spraw.iedliwszego ładu, jest kooperacja spożywców",
.Nie w0ino jest nam ani na cbwilę nawet w dzialalno~ci praktycznej tracić z oczu~ · że i:;totnym.
cel~m koJperacji spożywców jest współdziałanie w urzeczywistnieuiu teg i 1rielkiego ideaJu, du którego
od niepami.ęlnych czasów pJonęly dusze najlepszych synów ludzkości" .
• Praca w kooperatpYie-to nie praca nad ludem, czy dla ludu, a praca samego ludu".
"Tam, gdzie kooperatywa nie jest ró1rnorzędnie istolną szkolą samon:ądu, kształcącą ty:;iąee odd-anycb, zapalunycb, entuzjastycznych z wo len nikó li', przysztość jej nie jest zapewniona" .
• ZbroJnią jest, jeżeli rnbotnik, czy 1Ylościanin choć jede11 grnsz, który powinie11 iść do spółdz.ielni,
niesie do pry1Yatnego sklepikarza, b :J każdy grosz, zanit'siony ~o pry1ratnego sklepikarza, idzie na
wzmocnienie k:::i pi talu, podczas gdy każdy gro:;z, . oddany spółdzielni, roz \ri:iznje więzy c konomicznej
zależnosci od tego kapitału".
·

Spółdzielczość Spożywców

w cyfrach.

~póldzielczość, która może obejmo1rać wszelkie przejawy życia zbioro1veg0, repreze11tuwana
jest w Polsce b. bogato.
Po;;iadamy obecnie
okoio 10 tysięcy różnorndnych spółdzielni, zrzeszających z górą 2 miljony rodzin, i po.::iadają
cych funduszó11· wlasnych okoto 100 miljonów
w zlocie.
Z całego bugactwa różnych form organizacyj
spółdzielczych najpopularniejsze są stoll'arzysze·
nia spoży\vców, któt'e 11· większości krajow o rozwiniętym ruchu spółdzielczym µ-rają rolę dominującą.
Szernkie masy sp ,żywców w tej \da.śuie
formie spótdzielczości 11 idzą 1nożność JakirnJlepszego i wszechstronnego zaspakajania swycli potrzeb. Spółdzielni spożywców, zorganizowanych
w związkacll spóldzie1c7.ych, jPst w naszym kraju
ponad 2000. Zrzeszają one okolo miljona rnd;,:in
i posiadają 3000 sklepów, w których roczny obrót
.przekracza sumę 125 miljonów złotych w zlocie.
Pmrntem istnieje jeszcze znaczna ilość stowarzyszeń „dzikich", które do żadnego związku nie na·
leżą i o któryeh brak dokladnych d:rnych.

-

lewskie'1 --zliyt liche (książę radzi przesłać
je któremu ze zdetronizowanych monarchów)
(najlepiej Wilusiowi--przypisek zecera).
Wko11cu książę Sykstus, wdzięczny za
ofertę, polecił wręczyć każdemu z delegatów. półmisek z makaronem w oliwie.
Strapieni odmową delegaci, opnścili
po spożyciu makaronu-książęce progi.
Po upływie sześciu dni, kiedy kłopotli
we skutki włoskiego specjału poczęły zwolna ustępować (aha, oliwa! przypisek zecera)- delegaci udali się w dalszą podróż.
Postanowili zaproponować tron polski
ks. Krzysztofowi greckiemu.
Może zechce kandytować-przecież to

GREK.
Ralf.

Kilka tyd1 cyfr już dostateeznie iluslrnje stan
spólclzielcugo w naszym kraju \\·ogóle, a
w szczególne ści rnch spożywców, który shrn ia
!fopiero pier\\'sze kroki. Chociaż zaczątki ·spóldzielczośri polskiej odnoszą się do pienrszych
lat bież<!Ct' go stulecia (przed tym okre::::em byty
tylko nikle p_róby zakładania t.zw. spolek), jedn~kże S\\'oboduy rozwój stu11 arzyszeń rozpoczął
się z c.idzyskaniern niepodległi-ści.
I gdy się
zważy, że młody powslający
zaledwie z niemowlęctwa ruch spól<lzielczy musial przejść próbę
inflancyjnej i stabilizacyjnej gospodarki i próbę
tę wytrzyma],
Śll'ięcąc
dziś niemale
triumfy
w Pol:3ce, m nsi my przyznać, że pudsh\\I y naszej
spółdzielczości są zdrO\Ye, a ży1rntność kla~y pracującej, ruch ten podtrzymującrj, ogrnmua.
Szegolnego znaczenia i. sily nabrał rneh spoży11·ców w Polsce po dokonanem w roku abie~dym polączeniu trzech największych 1.11·iązków,
(Zwią.zku Pol. Stoi\'. Spożywcow, Z1riązku- Rub .
Stow. Spożywców i Zespolu Spóldz. Spożywców
Prac, Pai1st11" i Komuna!.) - oraz po przyJącze
niu parn związków o znarzenin lokalnem (Wilno,
Krakó1Y, Katowice). Putężny dziś Związek Spół
dzielni Spożywcó1y Rz. P., będący '\\·yrazem po·
wszeclmości ruchu spólrlzielczego w Polsce, jednoczy zgórą 800 spółdzielni, które liczą 550 tysięcy .
czlonków. SpeJ11ia on nielylko rnlę centrali handlowej, dostarczającej poszczególnym spoldzielniom towarów~ lecz pro1ndzi ró\Ynież rozwiniętą
dzialalność oświatową i propagandową i jest
półurzędowym organem rewizyjnym w stosunku
do stowarzysze11.
Ponieważ rozwój tego Związku jest najlepszym odbiciem ogólnego rozwoju spółdzielni spożywczych w naszym kraju, podajemy o nim nieco
danych. Związek powstał w 1911 r. za sprawą
grupki kooperatystóll', głównie R. Mielczarskiego,
niedawno zmarłego dyrektora tego związku oraz
St. Wojciecho\Yskiego b. prezydenla Rzeczp., którzy
podzieliwszy między siebie pracę gospodarczą i
oŚ\\'iatową-propagandową, byli mózgiem i sercem
mlodego Związku i całego tworzącego się wówczas
ruchu stowarzyszeniowego. W pierwszym r(\ku
Związek lączyl 178 spółdzielni, przeważnie
drobnych z ogólną liczbą 21 tysięcy członków, a
obrót z stowarzyszeniami wynosi! 2 i pól miljona
rucłtu
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złotych. W roku 1925 Związek uobił obrotn 41
miljonów zlotycb, ilość należących doń stowarzyszeń powiększyla się 4-krotnie, a liczba spół
dzielców wzrosla przeszło 24 razy. Związek w
1911 r. zatrudnia! 12 praco1\·ników i zajmował
bardzo skromne, zaledwie kilku1rnko-jowe pomieszczenie w Warszawie. Dziś jest to olbrzymia
instytucja, posiadająca prócz centrali w Warszawie, 26 oddziałów, r vzmieszczonych nieme I w
calym kraju, 3 ajentury (w Gdańsku i Londynie
dla eksportu i importu) oraz zakłady przemysło·
we w Kielcach. Większość tych placówek mieści
się w własnych nieruchom o ściach. Ogólna Jicr.ba

Z trgodnia na

trdzień.

Z kraju
miała mH:'JSCe w zety:rodniu pod Warszawą około przysta11k11
na dr. Kaliskiej-Gołąbki. mianowicie, na skutek
FOT.kręcenia szyn na przestrzeni kilkudziE>,;ięciu
metrów, z nasypu stoczył się parowóz, wai{on
bagażowy i 3 wagony osobowe; pociąg zdążał
z Warszawy do Leszna w Poznańskiem.-Szczę
śliwym zbief!iem okol~czności tylko kilkanaśrie
osób zostało rannych. Sledztwo w sprawie zbrodniczego zamachu w toku.zwolany będzie
Sejm prawdopodobnie
w czerwcu; Izbie przedstawiony ma być wniosek
rządowy o rozszerzenie praw Prezydenta Rzeczypospolitej w kierunku rozwiązania Sejmu oraz
wniosek o udzielenie prezydentowi szeregu peł
nomocnictw.
Związek Naucz. Szkół Średnich w osobach przewodniczących oddziałów obradowal
w Warszawie. Ważniejsze uchwalone postulaty
brzmią następująco: renłizacja planu jednolitej
szkoly powszechnej i średniej, wzmożenie pracy
oświatowej pozaszkolnej, organizacja sieci szkół
zawodowych, rozwój samorządu szkolnego, obsadzanie stanowisk osobami, odznacz:1jącemi się zaletami umysłu i charakteru, nsunięcie ze szkoły
fanatyzmu relivijnego, narodnwe!lo i politycznego,
oddzielenie od ministerstwa oświaty wyznań religijnych oraz zniesienie rozporządzeń b. ministra
St. Grabskiego.
Wystawa Przyrodn. w Lodzi będzie otwarta do dn. 15 b. m.-Komitet wystan·y zaprosil
.prof. Ossendowskiego na odczyt, który się odbędzie
w dniu 13 b.m. w sali kina "Casino o llł rano.
Czy rozłam 'V N.P R.?-Ostatnie wypadki przyczynity się do uzewnętrznienia już oddawna
dwóch
wśród organizacji N. P. R.
nurtujących
prądó\v.-Większość głównego komitetu wykon.
z b. ministrem Chądzyńskim i postem Popielem
na czele, z których pierwszy wszedł do rządu
Witosa, prowadzifa politykę zbyt odbiegającą od
kierunku partji i bliską była zlania się z praw icą.
Polityka ta, rzecz naturalna, nie mog!a znaleźć uznania w szerokich masach robotniczyc:h
w rezultacie czego nastąpiła secesja; sytuacja
ostatecznie się wyjaśni na kongresie, mającym
odbyć się jeszcze w czerwcu.--Secesja, a ściślej

Katastrofa kolejowa

szłym
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zatrudnionych " ' Związku pracowników '\iros.la
do 371 osób.
Każdy bezstronny obserwator musi przyznać,
że spóldzielczość to wielka rzecz. Przyzwyczailiś·
my się sądzić, · że tylko materjalne, egoistyczne
czyniki zdolne są pobudzić do budowania rzeczy
wielkich. Spółdzielczość jest żywem tego zaprzeczeniem. Altruisty<'zne pobudki Wielkiego Czło
wieka, jakim jest grt1mada, mogą z niczego tworzyć
rzeczy równie wielkie, a maże większe i potęż
niejsze, ~dyż oparte na mocnych fudamen Łach
solidarności i braterstwa.
Z. F.
mow1ąc,

N.Z.R„

dawnego
większość, wierna ideałom
nazywająca się narazie Narodowym Obo-

zem Pracy, wydaje swój organ Nowa Sprawa
Robotnicza, w której w ostry sposób napada na
swych dotychczasowych prowodyrów, którzy zboczyli zanadto na prawo i ukazali się zwykłymi karjerowiczami.-Wierzymy, iż organizacja ta potrafi
wyeliminować ze swego grona .parszywe owce•
i wróci na właściwą drogę.Prezydf'nt Rzeczypospolitej zatwierdził nowy
gabinet w d. 8 b.m. w następnym składzie: K. Bartel-prezes Rady ministrów i min. kolei, K. Mło
dzianowski-min. spra\Y wewn., J. Piłsudski-min.
spraw wojskowych, Cz. Klarner min. skarbu.
W. Makowski-min. sprawiedliwości, E. Kwiatkowski-min. przl.'m. i handlu, W. Broniecki-min.
robót publicznych, St. Jurkiewicz-min. pracy i opie...
ki spol.; A. Zaleski-kierown. minist. spraw. zagran.,
J. Mi.kulowski-Pomorski-kier. tnin. wyznań relig.
i oświaty, J. Raczyński-kier. min. rolnictwa i reform rolnych.

Z zagranicy
Z ligi narodów. Polska, Hiszpańja i Brazylja, ja.k wiadomo, starają się energicznie
o zapewnienie im stalych miejsc w Radzie Ligi.
Istnieje kompromisowy projekt, aby państwa te
uzyskały miejsca "pól stale" de nomine, faktycznie jednak byłyby one stałemi i, chociaż z \\-yboru, nrnsialyby być jednak drogą porozumienia
przyznawane powyższym trzem państwom. Sesja
Rady Ligi rozpoczęła się już w dn. 7 b. m. Narazie Hiszpanja i Brazylja bojkotują posiedzenia
Rady i nie biorą w nich udziału.-Francja i Hiszpanja zakończyły nareszcie
walkę z Abd-eJ-Krimem, który się poddał i oczekuje
w Fezie decyzji rządu francuskiego co do miejsca swego pobytu.
Ameryk. Misja finansowa z prof. Kemmererem na czele, ma zbadać warunki sanacyjne
w Polsce w zwiazkn z udzieleniem ewentualnem
przez finansistó'~ Ameryki pożyczki dla państwo
wych przedsiębiorstw w Polsce, wyjechala z Ameryki 22 b m.
Prezydentem Republ. litewskiej został wybrany dr. Grinjus, z partji Socjalno-ludowej.
Monarchiści nasi dzialają. Włoskie gazety
podają, iż w Rzymie bawi kilku dyplomatów
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•. - •.Jaki ob' 'śtras~ny\ . i pdt,\·ornyL . p:i11ićZt11y
rnrife· .· (i.gai"ńia •·na ' wspo!1il1tenre jeg(} t11·arzy !!
';' ' Rafoj'nrnie, Raulu„ .''ratuj!! -···
' Z filmu ·„Uµ'ról' w Operze"-. :
·
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' Stw·ó~z·1ny dział·- .. : :- ·

·_! ·:

historycz ny w muzeum pabj~nic'kiemi ~ ;
W tych· dniach .b.awlla "\v Plofrko11·i(~ 1fanko=
.wycieczka -historycrna grona pJ~janiczan . .Prez.i s tumtejsf,.ego· Kot.1., 'r:_owarzystwa K1•aj~nn : t .wcze,..
io,, p. Witąnowski.„. poka.?y11·;il uam piękne mu~eun:i, mjes·zszą~e .:Si_ę w p,ras.Laryrn zamku . ką.zi
rpier:i;pw~kim, Co .z•i piękue ębponnty dolyt:ząr.e
historji Piotd\owa _ rni0Ści owo · rnuze11111 ! Jab.1·
jasno o świetlają· ,onę · pL'lt'::iZłość tę~o trybuu a l,;ki ego grodu! ..GLfy zo:<falo ugJosżo11P1r~ , że po1,·staje
w Piotrkowie muzPum, inieszbńą 1:11iastn z zapalem znosi!~ pkr~· tr w dn1nut'.h, c1·cl1aC'h , ku;t·lulach, biurach zaby~ki. prz1, ka;'.llj:1c je -nn 11· lasno~t
ogól.owi spolec!'zPńi>tii·u. Dzir Piolrkó11· ma :-:ię
cz;e1nś poszczycie!
~Y.~

_ ' Gdy-p1·zy;il1lcfo'"liśmy ·siQ · tyrn pi'Qknym eksponatumt .bu.Pzila się 11· ciu::;zy myśl, czy nie moż11aby 11· Pabjanirneh ·podobue~o zbioru sl\Yqrzy(
J\~u{'.enrn pabja-nit:kie_ pod 1vzg·lędrm ilości eksponatów du p1· 1. yrody żywej ::;toi o caJls 11iebo wyżej od pi'<.:>trkO:w~bt'fo, lecz dr.i;du . l1i.,,-lorycżnego
pran· il' ui1' po .siad;~. ·· ·C'l.yżby ". Pabj1111ic.ach ·liie
l'lylo od-po\\'ied11itlt rnbylkó 11 .. 011 ..:zern, - są i to \\' dLYi.«i>j ilo;r·i ! \Vr·emy, że ce"
cby Ji<l o'/.e r11·zeeho11·ują \\' lak zwanych ladacl1 sta~
re dokuflit·nly, piNzgciP, n:1n.ynia, gocHa ; że po"
dobn •· • k'azy przrcl101rnj:-1 ·!Jrud11 a k11śeieli1e, Gzę
sio tP 11it'tH:e11iuti(' )J i1niąlki Zllajdują się na ·prLec i101rn i1 iU 11" Jo1nach p 1·y r::il11y1·Ji,. mo1f)_ zginą6
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Fragment Muzeum.

ulec zniszczeniu, a nikt o tern nie będzie
wiedziat W lamusie kośc:ielnym znaleźć można
stare zabytki, dziś nieużyteczne, a ciekawe pod
względem historycznym, a więc naczynia kościel
ne, obrazy, książki, akta. W archiwulll magistrac-

spłonąć,

kiem leżą ró\Ynież dawne akla, plany miasta, autografy, pit>częcie. A ileż cennych rzeczy znajduje się w prywatnych rękach. Wiemy o tern, że
niektórzy, w oba\\·ie, aby im nie odebrano tych
pamiątek, nie przyzn::iją się nawet do ich posia-
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-dania; . tyl~p " naj.bliższ~ . gTq_no ,~ Z·\lU{anyph COŚ, O.
tern wie.
.„
,
'
"
. \ 1- P:Omyśl~ć. ty-l~oi że 2ą.byfj{j te:~~brahe ''w jed~ęm miej!)Clilr, w . muzeum,. · dałyby , piękny obraz
ńasJ;ej . i!>rzeszlośc.i, .z któPegob;y . uczyć się · mogly.
tysiąąe · dziatwy-· .szkolnei- :i· . do.ro;;lycl1, · ~z.wiedzają
cjć.h· \muzeum b DŻiś ·tąś -l~ży to wszystko nieuży
tęa;zni'f!, świadcząc ~.źle o mieszkai(cach ·miasta.
.. :~ Zabytków :Łalvich można znaleźć. . wiele , przy
~o.pa~1iu• ziemi :do , l"Obót kanaljzacyjny{{li. '
, : . W tym wypadku : Magistrat \v·inien wydać
P.Oiecenie, , aby · wszystkie, choćby najdrobniejsze
tiryhppJi.s·~a, robotnicy sk~adalJ n{l rzecz muzeum.
'· Pal.;>janic·ząi1ie!' Weźmy . sobie za punkt horion~
)
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spra,yę utwo11 ~enia. d.zialu historji . łla§i,ęgo miasta
··w niuzeurri. Wszystkie urż·ęay; iństytucje, ~soby
pryw.atne win.tli. złożyć w ·muzeum .najdr9bpiejsze
choćby,. zaby.Łkil Nie można · dac danej rzee:pi iąa
w.lasność, .. d'ajm:y :. w . depozyt, · nie możemy· dać
oryg,i·nalu„ stw6rzmy. . wiern.ą kopję ! _ . · „ ·::1_"'
Niechaj Piotrków będzie · n~m. przykła~ero!,
Magistrat miasta, Pabjanic, Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo "Krajoznawcze winny ·żywo zakrzątnąć się, aby wszystkie le zabytki i · oka~y
znalazły się : na wlaściwem miejscu i udostępoiorie
zosfaty ogółowi społeczeństwa.
·

KS. · ·

.

~i

f.•bjan~ck.i_e,_. ·:z~ńskie ·(i~mn~zjum Państw.
,:., ._-ązp:oęzęł:.o · budowę własnego gmac~u~
'~
Dzięki- zab'i'ego·m p. ·p1·zelożonej .Jędrychow
skiej-. ·r• miejsci:nvego spole..Czeństwa, któl'e wszelkiem i sposobami starało się u wszystk:ioh czyi~ników,
ałiy P..abjanick·i.e Państwowe Gimnażjum Zeńskie
trn . .Ki:óL .Jadwigi' otrzymało · ~w:-ój · gmach 1 Mini~
steri;two Robót -Pu blicznycll · przyznało kom i te tow i Budowy 50 tysięcy zt na rozpoczęcie robót.
"~
.~~k wierny, Magistrat m. Pabj::mic ofiarował
pod budowę gmachu piat przy ul. Kościuszki,
Rada . zaś Opiekm)cza Gimnazjum zbier.<1ła ·fundusze' 11a cel burlosry. pl"z.ez lolerje fanto·w~, . sprzedaż cegielek, zbiera1'IH" „na listy ofiar i t.d,
Dzięki. otrz.ymanej pienvszej racie subsydjum
n.a J:n1dowę gm.aclrn, m ,żnrt było obc~nie budowę .

'.~ :_

'.'

r

,

p

, ,.,

.•

tę rozpocząć, · Obe.cnie bezrobotni dostarczeni przez
P.U..P.P. kopią fundamenty pod przyszły gmach1
który ma się przc·dsta\Yiuć nadzwyczaj okazale.
W roku bieżącym rna być gmach .doprowadzony
pod dach. Komi.tet. Hndow)" gmachu stanowią:
p. dyr. Jędrychowska J. prezydent miasta J: Jan~
kowski, inż. Milauer. i iuż . .Tanisz e" ·ski, architekt
powialowy.
Spolccze11~two
miejscowe fakt rozpoczęcia
budowy wl.asnegp gmachu rlla gimnazjnm żeńskie
go przyjmuje z najwyższą rad-ością, dzisi.ejsz~ bo\riem siedziba ..gimnazjum żeńskiego calk.ów icie
celurn s·żkolnyrn nie o.dpowiad-a.
·

-

R1.i'~h- spółdzielczy na tercenie Pabjanic.

~ ,.
11Ji.ast0 llH~7.e bylQ jed1Jel}1 zpienvszycb o~rnd
)i'ó'w prz~rnyslowych, gd:zie „no\Yirrn śpóldzielcza"
poznała żyi~zli w ego przyjęcia. ;Już <1d 1903 r. myśl
ixLbja:'n.i ckie~ro tkaeza biedzi się 1iad kwe:;tją, jakie
zn_alęźć wyj~cie, aby sluornny s\rój bu iżet p opra\vić. --1 ot,v pow_::;lają pierwsze uielegalne, ukryte
nu p oddaszach, sklepiki sp!łleezne, do kt.óeyeh
9ostęp ma niewielka gar.;;tka osób. . W l!JIJ(j r.
skle.piki i.e przeradznją się ''" t. zw. spólki komandytowe, których ukazuje się odrazu 6. Każda
z nicli posiada najl\yżej 80 czl1 1ukó\1· i jeden
sklep. Spólki działają początkowo zupelni.e odrębnie i pracują spraw nie dzięki p()parciu czlonków, którzy z zapalem odnoszą się do własnyc~
sklepów. Wkrótce jed nak pry1rnlni. kupcy, widząc zmniejszające się obroty w S\voich sklepach,
wypO\Yiadują walkę konkurencyjną spóJkom i burzą ezłonków. Zapal stygnie, i obroty \1· spólkach
kurczą się tak znacznie, że niektórym z nich gro• ii upadek. Lecz s!lna wola i uświadomienie wielu robotników nie pozwalają upaść dziełu rozpoczętemu.
Zaczynają się pertraktacje nad połącze 
niem spółek w jedno duże sto1rnrzyszenif:, klóre
mogłoby oszczędniej i lepiej pracować, niż poje- .
dyńc.ze sklepy.
Połączenie sześciu dawnych spólek i jednej nowej, zalegalizowanej już na pod-

[

..

sta\Yi e normalnej ustawy rosyjskiej, rlochodŻi do
skutku 1r cż'e nYCu 1907 r. Tę datę nalPży m''aźać
za początek istniellia dzisiejszego stowarzyszeuLft..
,;~polem" „

·'

·

Hozp'oez.yna ouo SI\ ą dzalalność przy Jiezbre,
7f>O czlónków i 27 tysiącach zloty~li kapitałów
wlasnyeh. Odtąd _postępuje szy b~i rozwqj . s lowarzvszenia.
Okres wojny, a sztzególniej okres powojen:.
nej inflacji pieniądza \Yplynąl uj em ni e na gospo ~: darkę sto1rnrzyszenia.
l\fajątek zucząl top1Ji eć, j ednueześriie

rozluź~

nily się węzly, łączące czlonków ze slcmarzysze-.
uiem. Wladze spóldziel11i, praguąc zachować
dawny stan posiadania, naby1i·aly lub budowały
nieruchomo3ci. Ponadto wprowadzone zostały
techniczne ulepszenia w produkcji pi ekarni i masarni. Dzięki wlas11ej, zalożonej w 1924 r-, centralce elektt"ycznej, zmieniony został ręczny system
wyrabiania eiasta i przerobu mięsa na maszyno-.
wy. Wresztie w 1925 r. wybudowano ekonomiczny piec parowy w piekarni.
W ciągu niespełna 20 lat rozwój stowarą
szenia jesl niewątpliwy. Oto kilka liczb porównujących.
Liczba członków wynosi obecnie 3386,
czyli wzrosła~czi.erokrotnie. Ilość sklepów spo-

•
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Jak

wypadły
do. 6 b. m., odbyty

Nr. 7.

wybory do Ka-s y Chorjch.

W niedzielę,
sią wybory
do Rady Pow. Kasy Chorych \V Pabjanicach.
Zainteresowanie wyborami bylo niewielkie.
Głosowało 38.03!t (3 lata temu i/8.8i) uprawnionych do glosowania.
,
Wynik wyborów jest następujący:
a) ubezpieczt>ni.
1' Listy
1. Ch. D.
718 gł. - 7 mand. pnedt. 13,
2. Kl. Zw. Z. i P.P.S. 714. - 7
•
6,
4. Poalej-Sjon
194 „ - 1
(),,
5. Niez.Soc. P.P. 555 „ - 5 •
„ O,
6. Niem. P.P.
300. -2 •
3,
7. Pol. Zw. Zaw. 825. -8
„ 8·
b) pracodawcy.
1. Prz. i lupcy Żydzi 286 „ - 8
•
o,
2. Pruitlti,ir.imały 196 „ - 5 „
„ 14,
3. D1m1kr1tyczn1
72 „ - 2 •
•
O.
Ponieważ na liście :N2 1 figurow.alo tylko 4
kandydatów, pozostałe 4 mandaty przydzielono
liście Nt 2 i JU 3, przyczem pierwszej z nich 3
mandaty, drugiej zaś - 1 mandat.
Wobec powyższego wynik wyborów dla pracodawców wypadł następujący:
Lista >i 1 -- 4 mandaty,
" J&2-8

Porównując procentowy stosunek gJosów, oddanych · na poszczególne listy, do ogólnej lic~bf
glosujących przy ostatnich wyborach z wyborami
3 lata temu, otrzymujemy następujące cyfry: Ch. D. .
obecnie20.4~, dawn.4·2 .5l,
Kl. Zw. Z. i P.P.S.
"
20.2%,
19.6.r
Poalej-Sjon
"
5.5%,
•
2.6~,
Niez.Socjal.P.P.
•
15.7$,
• 1i11kt.lilty,
Niem. P.P.
„
8.5%, „ 10.1°/0 ,
Pol. Zw. Zaw.
„ 23.40/o, " 24.4-0fo.
Powyższe zestawienie obejmuje te listy, które
przeprowadziły 6 b. m. swoich kandydatów do
Rady Pow. Kasy Chorych w Pabjanicach,
Cyfry te pozwalają poniekąd zorjentować się
we wzroście wzgl. spadku wpływów poszczególnych stronnictw politycznych i żw. zaw. wśród
robotników, w szczególności zaś wśród tych, którzy glosowali do Kasy Chorych.
Procent zaś glosujących 38.03 wykazuje, że
zainteresowanie Kasą Chorych wśród ubezpieczonych jest niewielkie.
Czy wina to systemu Kasy Chorych, czy ludzi, którzy nią kierują, czy też wyply"'a to
z ogólnego zobojętnienia do wszelkich zjawisk

Dla informacji naszych czytelników podajemy
nast~pujące dane.
Uprawnionych <lo głosowania z grupy ubezpieczonych było 9250, glosowało 3518, czyli 38 .03%

- Stójcie, szaleńcy I Pod waszemi tańczącemi
stopami, tam, gdzie spoczywają prochy nieszczę
snych ofiar rzezi, czai się czerwona śmierć!
Z filmu „ Upiór w Operze-.

żywczyeh z 7-n podnosi się na 14; prócz nich
slow. posiada 2 sklepy masarskie, sklep galanteryjno-btawatny, sklep z naczyniami szklanemi
i kuchennemi i sklep z matęrjalami piśmiennemi.
Obrót towarowy z 255 tysięcy złotych w 1908 r.
rośnie do poważnej sumy 1700 tysięcy złotych
rocznie. Fundusze własne (udziałowy i społeczny)
dosięgają sumy 130 tysięcy złotych t. j. powię
kszyly się 5-krotnie.
Suma ta powstała w znacznej mierze ze
zwrotów od zakupów, które eo rok dopisywane
są do funduszów. Są to więc nagromadzone drogą wspólnej gospodarki oszczędności, które pozwalają na dalszy rozwój stowarzyszenia. W sporo·
nieć również należy, iż stowarzyszenie pneznaeza
znaczne sumy na cele spoleczno-wychowawcze,
prowadząc na własny rachunek kolonje letnie dla
dzięci członków, udzieląc im pomocy w postaci
materjałów szkolnych, utrzymując bibljotekę, czytelnię i t.p.
Prawie równocześnie ze „Spolem" powstaje
Stowarzyszenie .Światowid. z jednym sklepem,
w którym sprzedaje się towary włókiennicze i galanterję.
Stowarzyszenie· liczy 60 członków i ,7000
zlotych funduszu udziałowego. W 1921 r. „Swiatowid" razem z później powstałem staw .• Prąca.
przyłączają się do .Społem".
Miesiąc grudzień 1915 r . przynosi Pabjanicom
nową spółdzielnię: Robotnicze Stowarzyszenie Spa-

żywców .Związkowiec". Przy zalożeniu liczy ona
200 czlonlrów i funduszu udziałowego 400 złotych.
W roku 1918 posiada już 5 sklepów. Dążąc
w myśl zasad spółdzielczych do rozwinięcia wła
snej wytwórczości, otwiera w 1919 r. piekarnię
i wytwórnię obuwia. Ostatnia cieszy się dużem
powodzeniem: zatrudniając 25 czeladników, produkuje przeciętnie w miesiącu 400 par nowego
obuwia. W 1922 r. „Związkowiec" zyskuje 2 nowe sklepy przez połączenie się ze Stow . • Siła"
w Rudzie Pabjanickiej. Ostatnio stowarzyszenie
nabyło nieruchomość, w której pomieściło swoje
magazyny i biuro.
Krótki, bo zaledwie 10-letni okres istnienia
Stowarzyszenia „Związkowiec" dowodzi niemałej
jego żywotności. Liczba członków, ta podstawa
spóldzielni, wzrosla do 1630, czyli 8-krotnie. Obrót
w 9-u sklepach wynosi 715 tysięcy zlotych rocznie. Fundusze wlasne stanowią 27 i pół tysiąca
złotych. Jeżeli wziąć pod uwagę warunki, w jakich spółdzielnia ta powstala i pracowała i porównać rezultaty tej pracy, to trzeba przyznać,
że Pabjanice są szczęśliwym ~renem dla ruchu
spóldzielczego.
Istnieją więc w Pabjanicach w chwili obecnej dwie duże spółdzielnie spożywców, które chociaż przedstawiają sobą administracyjnie odrębne
organizacje, należą przecież do tej samej spół
dzielczej rodziny.

„
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Kronika .Uiejsców8

------

Muzeum Kola P.M.S.-otwarte
dla dorosłych w niedzielę od 5-7,
wstęp 20 gr., dla dzieci w poniedzialki od 5-1, \\'Stęp 5 gr.
Bibljoteka Kola P.M.S. otwarta we " ·tarki i piątki od 7-8ł.
Książnica
Dziecięca
Kola
P.M.S. otwarta w pnniedzialki,
wtorki i śrndy od 3-6.
Czytelnie Miejskie.
Czytelnia I. - ul. Bóźniczna 11.
C&vtelnia JL ul. P 1.m iatowskieg~ Xi! 9.
Cątelllie ohrnrte w dni powszednie od godz. lfJ.ej rnno do
godz. 12-ej w poi. i od godz. ::S-edo godz. 9-ej wieczorem, w niej
dzielę i święta zaś od godz. 10-ej
rano do godz. 12-ej w południe.

Z Towarz. Szerzenia Wiedzy
Technicznej.
- Dnia 17· maja o g. 8 wiecz. w
sali sesjonaju ej miejscowej Szkoły
Rzemió::;l im. Kilińskiego odbytu
się doroczne or,ólne zebr. Czlonków Tow. Szerzenia Wiedzy Technicznej w l:-'abjanicacll. Zebranie
Z.;l.gai! dotychczasowy prezes zarządu p. Dr. E. Loth, a następnie
prze,".oduictlrn objął Ks. Dr. Szulc.
sekretarzowal p. inż. B.-Gajewicz.
Sprawozdanie zarządu, skarbniK;a i Komisji Re1riz., Ogólne Zebranie przyjęło bez dyskusji, udzielając ustępującemu Zarządo\Yi absolutorjum .
Do Zar:-ądu wybrano p.p.: inż.
Fr. Drzewieckiego, Inż. K. Perkowskiego, Inż. B. Gajen-icza,

Inż.

A. Krnschego. Ks. D-ra B.
Szulca i J. Magrnwicza, a na zastępców p.p.: D-ra E. L itha, H.
Wl:tZt„wicza i W. Walasika. Do
Kom. Rewiz. powalano p.p : W.
Kamieńskiego, J. Rad 1Yańskiego
i D-ra H. Brnniatowskieg.1.
W uchwałach między innemi
postanowiono, aby do czasu rozwoju szerszej działalności Tow.,
tako,YC,
jako
koncesjonarjusz
Szkoły Rzemiósl im. Kilińskiego,
\Yinno troszczyć się o p okrywanie
wyrlatkó\\· projektowanych
na
sztandar dla Szkoly, instrumentu
muzyczne, dla mającej powstać
orkiestry szkL1lnej, na przybory
gimnastyczne i t. d.
I najważ
niejsze - wszelkiemi silami starać się o. posady dla wychowań
ców szkoły.
Związek Stowarzysreń Zawodowych w Polsce przyslal

nam odezwę , w klórej
się roz\\'iązania sejmu i

domaga
utrzymania zdobyczy socjalnych mn~ pracujących. O ileby rząd tera:/,niejszy nie czuł się na siłach do
przepro,rndzenia powyższeiw, \I-i~
nien ustąpić na rzecz rządu robotni czo-c~1!opskiego.

Cieszcie się posiadacze przedwojennych marek niemieck.
Gdy marka niemiecka zalamala
bezBerlinie towarzystwo pod nazwą
"Z\\'i~1zek Wierzycieli Banku Rzeszy", które wytoczyło proces te·

się i stala - się papierkiem
wartościowym, powstało w

-

Aby uprzytomić sobie, czem jest dla Pabjanić i jego mieszka1iców spóldziekzość spożywców 1
dość wiedzieć, że oba stowarzyszenia zrzeszają
5 tysięcy rodzi n czyli około 20 lysięcy osób, co
. stano-wi prawie po!owę lunności naszego miasta,
że posiadają łącznie 28 sklepów zarówno z artykułami spożywczemi, jak i z innemi, że prowadzą
wytwórnie, a między nirmi najstarszemi i najlepiej zorganizowanemi są piekarnie, które wypiekały w 1925 r. 900 tysięcy kg. pieczywa, że ogólny obrót towarowy w obu tych spó!dzielnlach
wynosił w roku ubieglym 2 i pół miljona złotych.
A ponadto trzeba wiedzieć, że fundusze własne
obu stowarz~rszeń wynoszą 156 tysięcy złotych,
zaś majątek ulokowany w towarach, niernchomościach, urządzeniach i t.p. nk. 300 tysięcy zlotych. Obie spółdzielnie zatrudniają w biurach,

mu Bankowi, żądając prze\\·artościowania przedwojennych marek
niemieckicl1, biorąc za podsta\Yę
do obliczenia \rartość tych marek
w zlocie do czasu wybuchu
ny. Towarzystwo prnces ten w
pierwszej instancji wygrało, a
obecnie sprawą tą zajmuje się
Sąd od wo!a w czy Rzeszy.
Istnieją przypuszczenia, iż s!uszne żądanie towarzystll'a Sąd

lrnr-

uwzględni.
Mieszkańcy

naszego grndu powinni skrzętnie przetrząsnąć wszr
stkie swoje skrytki, gdyż, być
_może, na dnie ich drzemią wielkie skarby.

Z Telefonów.
Miasto nasze posiada zarejestrowanych w P.A.S.T. 105 numeró\\' telefonów miE>jskich. · Aparató\\· telefonicznych w mieście jest
o wiele więcej , sama firma Kruscbe-Ender posiada wewnętrznych
telefonów oko!o 40, Magistrat
ró,ymez kilkanaście.
Obecnie
przeprn1radzane są roboty 1 w ce"lu umieszczenia przewodników te~
!~fonicznych pod ziemią. . · ..

W Pab,janicach

można

jeszcze

wytrzymać.

-Porównując koszty utrzymania
w poszczególnych miastach polskich, okazuje się, że jedóem z
najtańszych miast są Pabjanice,
.w których koszty utrzymania w
porównaniu z warsza wskiemi stanowią 78 (przy oznaczeniu kosztów w Warszawie na 100).

sklepach i wytwórniach 96 pracowników.
.
Oto owoc 20-letniej lojalności członków i ich
pracy nie dla przysporzenia zysków j"Bdnostkom,
lecz dla dobra ogólnego . 'Oto do1Yód, jak daleko
doprowadzić może zgodna " ·spolpraca uświado
mionych w swej spo!ecznej roli robotników, bó
należy -podkreślić, że zarówno .;;kład członków
stowarzyszeń od samego it:h zapoczątkowania, jak
i skład wladz-to z małf,mi wyjątkami robotnicy.
Ten przegląd sił i do~!ibku naszych stowarzyszeń, zrobiony w dniu Swiftta Spółdzielczości,
wywala w duszach spó!dzielców radość i dumę.
Lecz przed nami wielkie jeszcze pole odłogiem
leżące: zaoi·any, dopiero skruwek ziemi.
Do pracy więc!

Z. F.

,
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Droższa jest Lódż stępnie idzie Lwów -

88.2, na93.6, Kraków - 94.7 Warszawa - 100.
Królewska Huta - 101.9 i rn1jdroższy Borysław 103.9.
Najtańszem miastem jest Płock
- 73.2.
Mimo wszystko, komisja do badania cen ma u nas uzasadnienie
i możP. mieć szerokie p '1 le do
działania.

Walka z

drożyzną .

*

*

*
Nim stońce wzejdzie,
rosa oczy
wyje „.

*

*

Dnia 7 b. m. *odbylo się pierwsze posiedzenie Komisji do badania cen.
Wszyscy zebrani opowiedzieli
się za koniecznością istnienia takiej komisji, gdyż wyznaczanie
cen maksymalnych w czasie wzrastania drożyzny odgrywa nader
ważną rolę na rynku towarowym.
W skład komisji weszło8 przedstawicieli producentów i 8
konsumentów. Przewodnictwo komisji spoczywa w ręku p. prezydenta Jankowskiego.
Następne posiedzenie
\vyznaczono na 14 b.m.
Sądząc z tempa, w jakiem komisja przystępuje do pracy, można dojść do wniosku, iż pierwsze wyznaczenie cen maksymalnych
może nastąpić wtedy, kiedy drożyzna spadnie i nie będzie już
potrzeby badania cen.
Należy zaznaczyć . iż ceny maksymalne w okresie zniżki cen
mogą okazać się hamulcem przy
zmniejszaniu się drożyzny, a
wzmiankowana komisja - zbyteczną instytucją.
Dzień znaczka na budowę gmachu gimnazjum żeńskiego w Pabjanicach.
W niedzielę, dn. 13 · b. m., odbędzie się na
ulicach naszego
miasta sprzedaż pocztówek z widokiem projektowanego gimnazjum żer1kiego oraz Z'naczków na
budowę wspomnianego gmachu.
Społeczeństwo nasze winno go-

rąco

poprzeć

akcję

powyższą,

która dąży do przysporzenia funduszów na wzniesienie odpowiedniego wygodnego budynku dla
tak pożytecznej placówki, jaką
jest gimnazjum żeńskie w Pabjanicach.

Nr. 7.

Dalsze rozszerzanie robót
publicznych.

jakiegp Fajgę, który w sposób
podstępny wyłudza piŁ•niądzc od

.Jak nas informują, Magistrat
na swem posiedzeniu dnia 11 maja r.b. postanowi{ przyjmować
bezrobotnych na roboty publiczne
\Yedtug
następującego
klucza:
związek klasowy 43%, Z\\'. "Praca" 33%, zw. Ch. D. 14% i Pań
stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 15%.
Z dniem 12 maja Magistrat zatrudnił dalszych 150 bezrobotnych, dnia 17 maja przyjęto
jeszcze 150. Wobec tego wszystkich bezrobotnych, zatrudnionych
obecnie na robotach publicznych,
jest 730, którzy prarnją na 2
zmiany po 3 dni w tygodniu

przech•J dniów .
Powiada zwykle, że matka wyslala go po zakupy, a on, biedny,
pieniędze zgubil, albo też komunikuje przechodniom, że jest pobielony na plecach i po wytarciu
nieistniejącej "bieli" wyciąga rę
kę po napiwek.
Ostrzegamy naszych mieszkań
cóll' przed powyż,;zym osobnikiem, ktorym powinna się zająć
policja.

każda.

otrzymał pożyczkę od
Rządu na budowę domów ?

Kto

Bank Gospodarstlra Krajo1rego
w Warszn1rie na wniosek Komitetu Rozbudo\YY Miasta w Pabjanicach przyznał następującym osobom pożyczki na budowę domów
mieszkalnych: Frankiewiczowi Br.
1 O.OOO zł. Krebsowi Antoniemu
5.000 zl.,
P. Bolecliowskiemu
10.000 zł., Szymanowiczowi Fr.
15.000 zJ. Skmvrm'tskiemu 9.000
zl., :Mokrackiej 2.500 zl., Fibigero ~-j 10.000 zl., Sb1w. Domó\\'
Robotniczych 22.000 z!., Gustowskim 6.000 zL, Stokfis~owi 3.300
zł., Niedzielskiemu 4.000 zł., Gminie m. Pabjanic 50.000 zt i Nowakowi 12.000 zL
Domy powyższe są w budtiwie,
niektóre już na wykończeniu.

Z Komiti•tn Rozbudowy

~liasta.

Komitet Rozbudowy Miasta w
Pabjanicach na posiedzeniu swem
w dniu 7 czerwca r. b. uchwalił
przyznać z funduszów Banku Gospodnrst\\·a Krajowego pożyczki
na budowę domó\Y miesr.kalnych
następującym osobom: Felczerkowi Andrzejowi na dobudowę
piętra na domu mieszkalnym przy
ul. Legjooów 12.000 zl. i Oskarowi Fri.iningowi na budowę domu przy ul. Prezyd. Narutowicza
5.000 zt
Sprawę pożyczki dla Mendla
Altera postanowiono odłożyć do
następnego posiedzenia.
Wyłudzanie pieniędzy.

Od kilkunastu miesięcy ukazuje się na ulicach naszego grodu
pe11·ien chłopiec, liczący lat mniej
więcej 13, podający się za nie-

Uważajcie

na swoje torebki.

Dn. 25 maja r. b. zgl11siła się
do Komisarjatu Policji Bronisła
wa Musial, zam. przy ul. Bugaj
NQ 37, która zameldowala, iż w czasie zakupu chustki na rynku zniknęla jej '" sposób zagadkowy
torebka skórzana z za wartościa
5 zl.
"
Policja, po przybyciu na miejsce tranzakcji, zauważyla, iż Masza Kozłowska, zam. przy ul. Zamkowej M 16, usilowala odrzucić
torebkę Musialowej.
Spraw11 powyższą zajęla się
policja ,kierując ją na drogę sądową

Ofiara sugestji.
Dn. 11 maja r. b. do mieszkania _Arrny M., zamieszkałej przy
ul Zóra wiej ff Pabjanicach , zgło
si la "ię pewna kobieta, która zaprnponowala posta\\·ienie kart.
Anna M. zgodziła się na to,
i wróżka po posta1Yieniu kart
wyjęla z kieszeni jajko, rozcięła
je i wydobyla włos.
Po tym eksperymencie wróż
ka p o częła obca!owywać Annę M.,
oświadczając jej, że czeka ją wielkie sl.częście.
Za swą szczęśli1Yą wyrocznię,
nieznajoma zażądała wynagrndzenia w postaci garnituru męskiego,
spodni, jedwabnej sukni, halki
haftowa nej,3 ręczników,:? obrusów,
4 mtr. towaru białego, 2 koszul
męskich, 1 damskiej, 3 szklanek
i 3 spodeczków.
Wyszczególnione rzeczy Anna
M. wydala bez słowa protestu.
Po wyjściu nieznajomej Anna
M, zorjentowala się, że padła
ofiara oszustki i zakomunikowała
o te~ policji.
Istnieje _p rzypuszczenie, że Anna M. uległa sugestji.
Ujęcie

przemytników tytoniu.

W nocy z dnia 4- na 5 czerwca
przy ul. Karnyszewskiej policjant
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zanważyl wóz
kami. Woźnica

naladowany worokazywaJ: dziwne

z den envow a;1 ie.
Gdy policjant zbliżył się do
wozu, skonstato1;ral, że znajduje
się na wozie siedem worków tytoniu. Okazalo się, że tytoń ten
przemycano z NiPrniec. Policja
ustaliła naz11iska przemytuików,
którymi okazali się bracia Domibracia
nik i Andrzej Kott,
Wiktor, Józef i Ignacy Iżykowscy,
oraz Wada w M~lecki.

Ofiara braku dozoru.
Dn. 5 b.m. pl"zy ul. J_,askiej :N2 67
poniosła śmierć przez utopienie
się w beczce napelnionrj woclą
pozosta,ri1 na bez dozoru rodzicó1r
Daniela - Anastazja
dffuletnia
G rnszczyńska.

Defloracja.
Dn. 5 b. m. zostal aresztowany
przez Komisal"jat P.P. l~arol W.
zamieszkały przy ul. Bugaj ,\Jl 4
który w dniu 29 kwietnia b. r.

dokona! podstępnie defloracji na
12-to letniej Oldze C. w ustępie
przy ul. Zamkowej. Aresztowanego odeslano wraz z protokó!em
do dyspozycji pana sędziego śled
czego ''" Pabjanicach.

Wyrodny syn bije

Str. 11.
w r. 1925 na trzy miesiące wię
zienia, przyczem kara, na prośbę
matki zostala mu zawieszona na
3 lata . Obecnie prócz nowej kary Kochaniak musi odsiedzieć
dawną.

matkę.

Dnia 6 b.m. wdowa Józefa Kochaninkowa zam. przy ulicy Tu·
Dział sportowy.
szyńskiej zameldowala w Policji,
Z powodu braku miejsca''" nuir. 17 letni jej syn, Zygmunt, od
. merze niniejszym nie za1nieszczadłuższego czasu znęca się nad
my dlialu sportowego.
nią, bijąc ją i wymy~l<1jąc najokropuiejsr.emi obelgami. W dniu
Odpowiedzi Redakcji.
4 b. m. Kochaniak znó11· wpadl
Panu M. Z Wiersz dla naszew furję i począł bić swe młodsze
go pisma zbyt długi.
rodzeństwo. Gdy w obronie dzieci stanęla matka - Kochaniakvwa,
wyrodny syn rozbił szafę oraz
pobil matkę w okrutny sposób,
Sprawę powyższą przeslnno do
Zaginął weksel platny dn. 18
dyspozycji Pana Podprokuratora maja, wystawiony W. Pluskowna pow. !::.isk i. O ka z uje się, iż skiego na zlecenie P. Szafira na
Kochaniak za identyczne p!"zestęp sumę 25 zł.
st 1rn został skazany wyrokiem
Weksel unieważnia się.
Sądu Okręgowego w Lodzi już

-

Na marginesie naszych teatrów amatorskich.
Z racji wieczoru humoru i śmiechu, urządzo
nego prze;1, Komitet bezrobotnych pracowników
umysłowych dn. 22 maja r. b.

* * *

W każdem mieście, zwłaszcza mniejs·lem, istnieje pewna ilość t. zw. kó!ek dramatycznych, których
zadaniem jrst propagowanie sztuki scenicznrj. Kół
ka te i kóleczka wystawiają sztuki mniejsze lub
większe, docbodzace nieraz do 5 aktów wi::1cznie
'
'
'
zdobywają się niekiedy na dramaty muzyczne i ....
zaba" iają s11 oich krewnych, przyjaciół i znajomych.
Publiczności przychodzi sporo, bo przecież
każdy czy każda pragnie ujrzeć „ na scen ie" swe go syn_ka czy córeczkę, na których wszysc·y będą
patrzyli, a których wszyscy (oczywiście!) po,rinni
podziwiać.

Przychodzą zatem

cale rndziny z dziećmi

kosżami żywności, siada sobie to ''"szystko wy~

godnie, jak u siebie w domu, i patrzy na estradę,
jak na objawienie .... Patrzy z lękiem i wspólcz~r
ciem, nie pozba wio nem radości, na mękę "aktorów", którzy w pocie czola pracują nad "uszlachetnieniem" widzó"-.
Wszystko id7.ie, jak na zamówienie: sufler
drze się, jak przekupka na starym rynku; "artyści"
potykają się ó wlasne nogi, jak czionek komisji
antyalkoholowej po dobrym referacie przewodniczącego na temat: "Wpływ alkoholu na ró1rnowagę ciala"; drzwi trzeszczą, jak stugębna rozpacz, i nie chcą się ruszać w starych, zapomnianych zawiasach; kurtyna dygocze, jak stara panna na widok starającego się o jej rękę amanta,
którego boi się stracić; i nie ma zamiaru (kurty-

na) uczynić żadnego zdecydowanego rnchu; za
kulisami, odrapanemi, jak ~ciana w starym domu
na 5 minut p1 zed pomalO\rnniem, ktoś krzyczy,
jnkgdyby go na pal "·bijano, a publiczność, unie_siona .sukcesem" swych nnjbliżs~.yrh, raduje się
niebotycznie i oklaskuje dfogu, przeciagle.... bez
końca ....
Pomimo tych nie\\·ielkich drobnostek, kó!ka
dramatyczne nie przestają pracować i co pewien
czas każą podzi,Tiać talenty i wysiłki swych
adeptów sztuki.
Zamiary te są, bezsprzecznie, szczytne i powinny znalf'ŹĆ uznanie i poparcie ze strcny czynników miarodajnych i calego społeczeństwa.
Sztuka sceniczna odgry"·a olbrzymią rolę
w życiu jednostki i grup społecznych i byb, jest
i będzie stalą, nieodłączną to1rnrzyszką ludzk1iści
w jej pochodzie cy,dlizacyjnym.
ldac dn. 22 ub.m. na wieczór humoru i śmie
chu be~robotnych praco\rników nmyslo1\·ych, tia
który, mówiąc nawiasem, nieco się spóźniłem,
ponieważ miałem nieprzyjemny 1rypadek na drodze, sądziłem, iż nie uji·zę tych .nie1rielkich drobnostek", o których mowa wyż0j, ponieważ wieczorek ten urządzają praco"·nicy umysłowi, a więc
ludzie inteligentni, ktorzy nieraz oglądali dramaty
na scenie i którzy będą chcieli, dać publiczności
rzeczy względnie dobre.
A jednak .... a jednak byłem trochę rozczaro,Yany.
Sufler, ukryty w muszli, zbitej z desek, która niekiedy zsuwa!a się z niego, co powodowało
konieczność interwencji ze strony współczującej
wykonywal swą misję nieco za
publiczności,
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przyczem niPjednokrotnie walil w podło
jak w bęben , jakgdyby chciał przypomnieć
publiczności, że jPst i czuwa.
Być może, iż sufler był jednoczeście t. zw.
inspicjentem, a 1rnlenie jego-" 1rypu ki \Yaniem"
adystów z za kulis. vV takim razie jednak należy
przypomnieć 01·ganizatorom wieczoru, iż inspicjenta umieszcza się zwykle za kulisami, a nie w budce suflera.
Artyści nie potykali się, co prawdfł, o wiasne nogi, ale p ol'uszuli się troszrczkę za sztywno,
jakgdyby stąpali w nie;moich butach, a niekiedy
nie 1rirdzieli (nie wszyscy!) , co mają począć z rę
kami.
Kul'tyna podnosila się i opadala, jak naoliwiona, ale zato dnmi zach owywal'.y się ska.ndalicznie, tak, że biedni aktorzy musirli nieraz wychodzić "boczkiem" i zwi11ięci w formie znaku
za }'ytania.
Przy tej sposobności należy zaznaczyć, iż
sala, którą 11 ybral komitet, ze sceną, przypominającą podbitą na obie strony i odrapaną twarz
apasza, jest nieodpo\\·iednia na przedsta\Yienia
teatralne i czyni nader przykre i przygnębiające
gtoś110,

gę,

wrażenie.
W związku

z poró1Ynanie_m sceny z twarzą
apasza, muszę wspomnieć, iż apasz, pokazany
przez bezrnbotnych pracowników umyslowych
między jedną a drngą komedyjką, nie mia! nic
wspólnego z apaszem Pa1·yża czy Londylll1, lecz
byl takim sobie niewinnym urn·isem, jakich wielu
spotykamy na przedmieściach takich miast, jak
Pabjanice, którzy głosem slahym, choro11 itym "'Yrażają w sposób niezręczny masę trywialnych
i ordynarnych myśli.

Z SALI ODCZYTOWEJ.
Co prof. Baudouin de Courtenay mÓ•
wi o nauczaniu i wychowaniu.

N icby się nie stal u, gdyby ten "a pasz" w osię nie ukazal na scenie.
Poziom kumedyjek mniej, niż śrcd11i: w jednej byloJ za dużo niesmacwej ckliwości,\\' drugiej
zaś-zie1rnuia i taniego katzenjamrner'u.
Z osób, występujących w rzeczonych jedno:rkto11·kach, zaslugują 11a 11 yróżnie1Jie: pani, graiąra r. Ję narzeczonej '" komedyjce .Ciocia Femcia • i p. Popa, jako lokaj.
Pan Popa byłby calkiem dobry, gdyby mial
garnitur nieco inaczt-j skrojony, albowiem w stosunku do s11 ego .pana" wyglądal za eleganclrn.
Ale, być może, chodzilo tu o no11 oczesnego
lokaja, t.j. takiego, którego pan jest bezrobotnym
praco1rniltiem umysłowym ....
\V takim rar,ie-·wszystko w porządku.
Nie jest do wybaczeuia nieumiejęl11 cść obchodzenia się z apflratem telefonicwym jednej
z pań na sce11ie, która po każdej rozmowie kladła sobie nnjspokojniej w świecie slucha1Ykę na
stole zamiast, jak to się normalnie czyni, na widełkach aparatu ....
Na1riasem muszę jeszcze zaznaczy~, iż, patrząc na scenę, niia!o się wrażenie. że cały ten
wieezór wys tawiono bez "·iększych nakladó1r pracy ze strony reżysern.
Publirzntiści, jflk na dzisiejsze kiepskie czasy
przybylo sporo.
Bezrnbotni pracow11icy umyslo1Yi, których
bardzo lubię, wybacu! mi te kilka luźnych uwag,
jakie mi się nasunęły w związku z urządzonym
przez nich wieczorem humoru i śmiec hu, wiedząc,
iż je:otem z\\·olennikiem sztuki scenicznej i że
pragnąłbym, aby teatry amatorskie stanęły na
efj.
1\·ysokości swego zadania.
góle

czynnikach wpływających na zdenerwowanie i rozspolecznienie.
Prelegent na wstępie zaznaczyl, że dziś ideatem wychownnia jest wszechstronne wyksztakenie. Rezultatem jednak dzisiejszego wychowania
i nauczania jest to, że uczeń, wychodząc ze szkoły,

nie rozumie życia.
Choć gtowę swoją nabijał różnemi

wiadomobezradny. Wiedza podawana w szkole nie jest zastosowaną do życia. Uczeń uczy się wielu niepotrzebnych rzeczy; z hist(lrji często wymaga się od niego znajomości różnych anegdot, często plotek .
Przez historję "·sącza siQ w dusze uczuiów nastroje zbrodni, zemsty, zamiast podać raczej wiadomości z dziejów ludzkości, a więc wiadomości
ogólne i zasadnicze. Historja literatury uczy blagi, powierzchownych sądów. Również szkodę przynieść może nauczanie fizyki i matematyki, o ile
prowadzone jest nieudolnie. Wtedy zamiast rozwijać, nauki te przytępiają umysł.
ściami, wobec otaczających go zjawisk staje

•

Jak ogromnie na zdenerwowanie
wpływają egzaminy!
Prof. Baudouin de Courtenay.

W czwartek, dn. 13 maja w sali Kina Miejskiego prof. Baudouin de Courtenay wygłosił odczyt na temat: O wycho1raniu i nauczaniu jako

młodzieży

Jeżeli mają one na celu stwierdzenie rozwoju
ucznia, należałoby pytać tylko z jednego przedmiotu, który jest przez ucznia specjalnie opracowany i lubiany. Pytanie zaś uczniów z jakichś

•

)ii
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20 przedmiotów jest bezcelowe. a

wpływa tylko
swami obrazami, które rozwijają sadyzm, rozpust~
na :rozwqj P?symi _z~u •. ,zi:1,ene~wt?wa_nh~1 ~ il~ż. !azy •
i zdenerwpwapie.
.
przyczynia s1ę do ·
1 . Za.znaćzyc musimy, że. -prelegerib jeit i~anym
· ~
~
„ , . ··
...
:sasnob9j&.tw!
.
. .
w .Polsce wolnomyśUcielern,. stąd - pog!ąd_y .jego ~ą
Szkolą dzisięjsza nie ticzy pracy 1 i, posiano- ·
cz~sto radykalne.
· „ '·'
·
· 1
wania ala niej . .Swiatopogląd, ż e praca upadla,
Prelęgent zaproszooy . był przez· Wydżial .
nie jest tu zwalczany. Jednakże szacunek: dla praOświaty i Kultury Magistratu m. Pabjanic.
cy winien w szkole być krzewiony bezustannie.
Już czas skończyć z poglądem, że za karę daje
się ciężkie roboty.
Dziś wszyscy, a szczególniej
- Ty ... ty ... jesteś„. upiorem ...'?!
bezrobotni_rozumieją, że hezczynność jest . surową
- Tak, ja nim jestem ... Ja jestem
karą. Aby uczyć uczniów pracy, należaloby wprotym, z którego . ludzka niebawiść uczyniła upiora I
wadzić do szkoty oftowiązkowo pracę i krzewić
Ale milość twoja, Krystyno, może mnie zbapogląd, że im praca jest wstrętniejszą , np. oczywić. . . może mnie wrócić światu!...
szczanie kloak, tym jest zaszczytniejszą.
Z filmu "Upiór w Operze•.
Szkoła powinna być powszechną,
t. j . w~zyscy obywatele bez różnicy religji, pochodzenia znaleźć się winni obok siebie. Winna ona
-~ytnij i schowaj, bo się przyda.
szau o wać poglądy uczniów. Wymaganie od wszystkich uczniów stopnia z religji, wprowadza obłu
dę, rozpolecznia.
Rozkład
poci'°ńw
Szkoła wychowuje młodzież w kulcie dla Na poleona I i innych wodzów, krzewi .nienawi ść do
Ze stacji Pabjanica pat:iHi adchodzt:
innych narodo wośc i, np. Niemców, Zydów, przez
O godz. 2 m. 28 do Leszna
~o rozspolecznia.
Już w szkole przygotowuje się młodzi e ż do
2 m. 48 do Warszawy
" "
zabijania przez t. zw. przysposobienie wojskowe,
6 m. 18 do Warszawy posp.
•
u czy się przez to występo w ania przeciwko piąte
6 m. 42 do Wa rszawy, Krakowa
mu przykazaniu. Ten militaryzm w szkole j est
"
Poznani a
pierwi as tki em demoralizujący m m fo dzie ż.
8 m. 01
"
Dzjsiejsza nauka literatury wpływa ujemnie
8 m. 35 do ł-'odzi , Poznania
na wychowanie.
"
przez Zgi e rz i Kutno
Poetom często rym dyktuj e myś li , a p otem
13 m. 10 do Warszawy i Lwowa
myśli te uważa się za ewangelję 11 a rod o wą. Lektu"
" 13 m. 18 do Poznania
ra ut wo rów literatury roztacza w umysłach mło
dzieży obra zy zle, nier tyczne , pobudza fan tazję
" " 19 m. 05 do Ło fhj, Krakowa ,
obrazami e rotycznemi i kr wa wemi, wywołuj e od"
"
Gdal1ska i Płocka
powiednie rires zcze. Czy te dres zcze są pożąd a n e
ze stanowiska etyki, czy higjeny !
„
19 m. 30 do Ostrowa
P odobno, mówi prelegent na zakończ e nie,
22 m. 28 do Poznania
w utw-0rac h tych ma być t endencja sp oleczna. Ni e" " 23 IIl. 51 do Berlina, Paryża posp.
stety j edn a k, utwór ten działa nie t e nden cją, a
0

,

•

•

osobowych.

jazdy

"

"

no

"„

„

ta Sala Kinematogra fu Miejskiego (Pabjanice) ~
W poniedziałek, dnia 14 czerwca r.b„ o godz. 8 min. 45 wieczorem

TEATR MIEJSKI W

ŁODZI

pod dyrekcją
ARNOLDA SZYFMANA i BOLESLAWA GOHCZYŃSKIEGO

.V\TYS'l,ĘP

MILI KAMIŃSKIEJ

Znanej artystki Teat;ru Polskiee;o

~

Warl!lza"'ie

Kobieta ,w Wino, Dancing
Kornedja

3-ch aktach Stefana Ki cdrzyński ego.
OS O BY:

Tomasz Wareńskl, obywatel ziemski . • . . . . . Władysław R,yszkowskl
Kazimierz, Jego wnuk .
. . . . . . . . . . . Tadeusz Krotke
Pani Wanda . , . . . . . . . . . . . . . . . Mila Kamińska
Kostanty Borkiewicz, jej ml\Ż , urzędnik Mln .- Skarbu Jerzy Woskows ki
Madzia . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Stefanja Jarkowska
Francis zek, służący . . . . . . , . . . . . . , Karol Łabędzki
Wałek
. . . . . . . . . , . . . . .
Włodzimierz Matuszkiewicz

Reżys e r

Rzecz s ię dzieje w maj ą t k u Wareńskiego pod War sza wą .
Jan Kochanowicz.
De korar je Bolesław~ Kudewicza.
Ceny miej sc od 1 zł. do 4 lllł.

ObwiesZcZenie •
.,

Na :zasadżie art. :32 Rozpor.zą.dzenia · Ministra · Pracy i Opieki
Społecznej z dnia 21 marca 1921 roku w przedmiocie ·przepisów
wyborcżych do Kas.· ~horych (Dz. U. · ~ . .P. N~ 35 poz„ 211), ni-

niejszem · podaję do wiadomości, że do Rady Powiatowej Kasy Chorych w Pabjani~ach wybrani zostali
z i:amienia pracodawców:
1.
2.
3. •
4.
5.
6.
. 7.
8.

Kronman Sr.lama Mordka.
Kanenberg· Ryszard.
Żelichowski Moszek-Gedalja.
Hermel Ryswrd.
·W ajskohl foek.
Jankowski Jan.
Glas Obił.
Magrowicz Józef.

•

9.
10.
11.

12„
13.
14.'

15.

Przewodniczący Głównej
.

Pabjanice dn. 8-go czerwca 1926 r.

Perkowski Ka.?Jlimierz.
Koszu.de Artur.
Olejnik Stanisław.
Hegeubart Brunon.
Link Edward.
Jankowski Antoni.
Szymczak Antoni.

•

Komisji Wyb·orczej Pracodawców

w z. LEONARD HERMAN.

·obwieszczenie .
N a zasadzie art. :32 Rozporzą.dzenia Ministra Pracy i Opieki
Społecznej z dnia 21 marca 1921 r. w przedmiocie przepisów
wyborczych do Kas Chorych (Dz. U. R. P ..N~ :35 poz. 211), ni-

niejszem podaję do wiadomości, że do Rady Powi.atowej Kasy Chorych w Pabjanicach wybrani zostali
z grupy ubezpieczonych:
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Wypych Andrzej.
Płoszajski Leonard.
Raszpla. Władysław.
Fiks Wacław.

Piechota Teofil.
Ks. Dr. Szulc Bartłomiej.
Janowski Franciszek.
Szmidt Ludwik.
Hauk Aleksander.
Trojan Tomasz.
Niedzielski Antoni.
Krusze Teodor.
Majewski Antoni.
Rypsztajn Kałme.
Raczy1'.tski Jan.

16.
1 7.
18.
19.
· 20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Gertz Alesander.
Kowalski Józef.
Holwek Józef.
Herter Otto.
Keil Wiktor
Luboński Teofil.
Łukasiewicz Bolesław

Skowro1'1ski Konrad.
Jaksa Andrzej.
Wilczek Andrzej.
Bartkiewicz Józef.
Kołodziej Bartłomiej.

Kanar Józef.
Łacwik Antoni
Szósta.k Antoni.

Komisji Wyborczej Ubezpieczonych

Józef Pluskowski.

Druk. St. Stefana w Pabjanicach, Zamkowa li.

