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Kinematograf Miejski
u~all

i aiadziala 19, 20, ZI i 22 aiarpnla 1926 r.
Wjelkie arcydzieło filmowe lTft"órni „First National
Pictures", HJrnte ua tle Wielkiej Wojny Europejskil'j

Czwartek, pl4t1k,

OSTATNI
8 aktów
miłości

Cz1art1k, Pi,tek,

im1ty11któw, wojny,
i fatnlizmu _ W roh1e;1 głównych

POLICJANCI

ukażą się w swej naJnowszej kreacji Jako
10 aktów sensacyjnych przy~ód w uzdaowlsku zlruowem wśród
Śniegów, na wozie I pod wozen, w salonach i kn<:hnl, na lodzie
I pod lodem, na schodach I pod schodami I w wielu, wielu innych miejscach.

DYNAMIT

„l\REW NR

ŚNIEGU".

=:

PRZEPAŚĆ

10 aktów tn.gedji,

prz<'żyć,

vrzygód i sensacji.

Dowcip - Zabawa.
=:

ZLOT BOCIANÓW
oraz

HAROLD LLOYD
DZI EtHlI I{ P AT fł E
zdjęcia

aktualne.

U W AG A: Pe mimo kolosalnych kosztów wynajmu filmu, ceny mi1jsc
nie

(3-cia i ostatnia ...:erja)

WiSOłość -

NAD PHOGRAM.:

groteska amerykańska, w roll srłównej:

Wielka epopea seusacyjna 11. t.

SKOK W

Śmiech -

Humor -

Ponledzla-l;ek, wtorek I środa, dnia 23, "• I ::as sierpnia r. b,

„Tajemniczy Rycerz"

liep1ri1nani i jedyni ebecnle królawie humeru

Pat i Patachon

Najweselsza komedja świata w 2-ch aktach. W rolnch głównych
słynny komik Pl krat I naJwe§elszy pies Ameryki „Radjo".

następny program:

i li1dziela, ••la 19, 20, 21 i 22 1i1rp1ia 192i r.

ulubit!ńcy cnłego świata

n:i.mi~tnej

BLANCHE SWEET i BER LYON.
lieporlwnm zdjęcia wojenna. B1mbardswanie zaernplanu. Spelunki Paryża.

Sa~ota

Najsłynniejsi !

poc1s1<

rozkiełzua.11ycb

Nud pro2;"ran1:

„zACHĘT A"

podwyższone.

F>ooutt~k seansów w dni potrszadnie o godz.
7 witczorem, w niedziole i święta o godz. 6.

Kasa otwarta do godziny 9 30 wieczorem.

Muzyka iut11awan1 ia 1hrazu
pd kilr. p. M. SfKZELECKll:GO.

• 1ec:::::::::::::::i::e• •

Wszyscy powinni wiedzieć, gdzie najlepiej kupować!!
Krawaty najnowsza od zł. 1.20. Taroki •am1ki1 o~ I.BO, ostatuie nmiei.
BieiizRę mijsk~, skarpetki, ,oómcby, rqkawiczki, czapki sportowe.
Tmki szkolne, 1kórme i płócienna ad zł. 2.20.
Po cenach konkurencyjnych sprzedaje

ART. EfEIL,

PRACOWNIA

bmkowa 17.

SUKIEN I

Marji Szczepaniakowej
ul. Moniuszki M 3 m. 5.

r!' Gdzie można kupować! l~
damskaw, czepki
skarpetki, krawaty, kołnierzyki,
poń•:::zochy,
i
grzt.bienie,

IL

Bieliznę

kąpielowe, sandały,

mydła

kosmetykę

najtaniej 5przedaje

FELIK~ HAUZER

UL.ZAMKOWA7.J

OKRYC DAMSKICH
Za"7iłulamia

Szanowną

l~lientel~

iz nadeszły najnowsze mo·dele ua
Ceuy przyst,~pn~.
,..e:.::01.-. Je ...ieuny.

Sodowa _woda Kunerta w butelkach najlepsza!!
Proszę uważać

o~az artykuł. Spożywczych.

•

I
'sa a

Z. CZEKANOWSKIEGO

Złotej).

Pabjanh:e, ul. Z1uukowa. N! 11, 1 p. dom frontowy .

W•~lIl U U

Poleca -.tszystkle toilary
i' najlepszym gatunku
po cenach przystępnych.

Biuro załatwia wszelkie sprawy, wchodzące wzakres jego działalności,

••

~oszufiuję

S.GROMADZKI
Kościuszki N"a 48.
poleca lampki elektryczne z ekonomją prą•
du, piorunochrony, przewollniki, rądio·
lampy, latarki kieazonkow~ gwarantowane
oraz wazelkie przyllor7 elektretechniczne
..... PO CE•ACH PRZYSTĘPNYCH . . . . .

oraz udziela infor111acyj wsprawach wyjazdu de wszystkich państw okcycb i pisze polmbne wtym wz1l1dzie podania
Binre ułatwia& szybko, sumiennie J 11:1jtani11j.

••
•

„

(żonatego

Pabjanice, ul.

...

banderolkę.

,•11
, ,
••
• BIURO PROSB i PODAN •

Handel Towarów Kolonjalnych, Delikatesów
l':\bjanice, ul. Kilitisklego (róg

na

•

gospodarza

ewentualnie z jerlnem dzieckiem)

do gospodarstwa rolnego
niedaleko miasta.
Wiadomość: Redakcja „f~llZ Hty Pal>janickillj" w ponie·
działki i środy od godz, 6·ej do 7-ej Wfellzorem.

...

Szkoła
11

muzyczna
E. BROMIRSKIEJ.

11

Kto chce mieć dobrą klientelę reklamuje się

w„G AzEcIE pABJANIC KIEJ"
Ogłoszenia

przyjmuje

księgarnia

I

p. Rabcewicza w Pabjanicach, ul. Zamkowa M 17.
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Redaktor i wydawca w imieniu Komitetu: Dr. Witold Eichler.

Czyn
Dwanaście lat minęlo od rini;1, gdy garstka
walecznych, owianych bezgraniczną mi!uścią OjC7.yzny, przeszła granicę b. Kongresówki, przeszla
z pieś11ią bojową na ustach ten p · ·lski Rubikon.
Z przejasnych marzeń o szczęściu ziemi ojczyslPj, ze złotych snów o pn:ys~lej mocarstwowej
potędze Polski, w ogniu młodzit>ńczego zapału,
hartu i oddania się-zrodził się CZYN.
Cą11- godny wielkiej tradycji ofiarnych \\alk
o wolność Ojczyzny.
Z pieśnią na ustach, z okrzykami na cześć
Tego, który wśród tych szarych sznmierzy, największym szermierzem niepr dleglości byl, przeszli ten polski Ruhikon.
Pożegnał ich płacz matek i sióstr-i twarde
~lowo rozkazu.
Powitał szum łanów ojczystych, pomruk uieufności, niechęci ....
Zapatrzeni w niegasnące nigdy słońce Ideału
i Milości szli z wiarą w .Jutro, by rwać hańbiące
więzy prawie półtorawiekowej niewoli.
Odw:;iżni aż do szaleństwa, pewni siebie, choć
osamotnieni 11iernal znpeł11il', niezrużeni nieufnością i biernotą szli-Uumiąc w sercach gorycz
i żal-11a krwawe boje dumni i ufiarni.
.Na stos" ....
Szli jako pierwsi wskrzesiciele armji polskiej;
jako ucieleśnienie snów o potęcize kraju, jako
widomy symbol rycerskich cnót narodu.
A marsz ich-to wspinanie się na mickiewiczo1vski Monsalwat, a trud ich to 11iemal trud

Wyleć_, wyleć,
W

bieżącym

roku oddzial staromiejski paStrzelca postanowi! wziąć udział IY marszu ,Siadem Kadrówki" i w Zjf'Żdzie Legjonistów
w Kielcach. Od uczestników Marszu otrzymaliśmy
następujące wiadomości
o ty<:łi historycznych
dniach, które ujawniły miłość i zapał na rod u,
żywiony dla Wodza Narodu, Józefa Piłsudskiego.
Pabjanicka drużyna strzelecka wyruszyła d11
Krakowa w sile 15 zawodn:ków i 4 rowerzystów
bja11ic~i

-

syzyfo1ry, a cel ich puczynan-Wolność i potęga
Ojczyzny.
Do chlubnych kart dziejów naszych dorzucili
karty nowe, pisane krwią i żelazem, a imiona
sw11je wyryli zlotemi zgloskami obuk imion tych,
którzy walczyli pod Rada11 icami, Raszynem i na
krwią skąpa11ych pulach Grochowa.
Jeno od
tamtych szczęśli wsi.„.
Bo olo przez bolącą bardzo nieufność i 'niewiarę współbraci; przez ciagle zmagania się krwawe o chłodzie i głodzie; przez baraki śmierci
w Szczypi1il·nie i Marmaros-'3zygi et - doszli do
kresu ofiarnycli, tytanicznych zapasów.
I zwycięscy-otrzymali największą nagrodę,
jaką żolnierz otrzymać może, bo wolną, niepodległą Ojczyznę.

A wraz z nią triumf tej wielkiej, świętej
wiary, że .ta, co niP zginęla" powstauie do nowego życia - przez Czyn.
Tego Czynu nie zapomni nigdy naród polski.
Po wieki wieków wspominać będzie z dumą „Czyn
Legjonowy", a obraz szarego żutnierzyka znajdzie
się w kaidem sercu polski em na miejscu poczesnem
I nigdy nie zapomni naród polski Józefowi
Piłsudskiemu, że Je~o to duch natchnął tę garstkę
pierwszych bojowników Le~jl•nowych, że to On
podłożył granitowe pod\1 a liny pod potężny już
dzisiaj gmach RzPczypospolitt•j; że wskazal, iż
miarą wartości i sily jest nie kunktatorstwo,
nie szalbiercza gra slow bez istotrn•j treści
a
poczęty w imię wielkiej Idei CZYN.
S.

orle miody ! ...
p r1 d prze11·odnictwem kom·endanta o'b wodu Pabjanice p. Szwedyca.
W Krako11 ie z 15 zawr•dników wybrano 13,
którzy mieli stworzyć drużynę pabjanicką i walczyć o honor nasze!!O starego grodu.
KierownikiPm drużyny zo,;tal p. Erwin Magrowicz, znany
biegacz. zwycięzca bie!!U Lódź-Zgierz-Aleksandrów
Drużyna otrzymała NQ 64 t. j. wyruszyć
miala sześćdziesiąta cz\\'arta z kolei.

•
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Dnia 6 sierpllia o godz. pól do drugiej ''"nocy
pobudka ze.rwała wszystkich na nogi. Z koszar,
w którycli pabjaniczanie się zakwaterowali, wymaszeroll"anu w stro11ę Oleandrów . \\'szyscy w naprężeniu oczekiwali chwili wym::irszu z Oleandrów
w stronę Miecbo1va. Clloć by!a godzina bardzo
wczesna, ty:-;iączne Uumy otoczyty Olea1idry, źycząc
zawodllikom zwycię~twa. O godz . -! ej wyruszyła
z Oh•andrów drużyna oznaczona .\2 1, po minucie
zaś J'-i!! 2 i t. d. Po 64 minucie wyruszyli w drogę
nasi pabja11icza11ie.
U;;tawieni w trzy czwórki z drużynowym
Magro1Yic1,em 11il czele, rnszyli z biją•~•'lll 'lCrcem,
z źądzą zwycię:;hrn naprzód, prowadzeni przez
sę,iziów-cyk.listów, któr7.y mieli sprawdwć, czy
drnźyna 11ie njawni jakichś przekroczr·ń rrgnlaminu
\Vszyst:y prnwie czuli się niewyspa1Ji, dość
gLodui, ale żądza Z\\'ycię,;twa kazała im o tern
zapomnieć.

D.i JUiec!Jowa bylti H klm. które trzeba byto
przejść 1\' pełnym rynsztnnku w cia;ru dnia. Gdyby
ktoś z drużyny wskntek choroby odparH, zo:;Lalaby cala druźy11a zdy~kwalifikowaną i \\·ykre ~!oną

z rnwodó\\'. To LPŹ w,;zyscy trzymali się dziarsko i. ukry1\·ali zrnęcz·~ni<', ile się tylko dało.
Zyczeniem \\·szystkich byto i~ć naprzód i naprzóci, byle prędko i \\' dobrej form1P stanąć
w Miechowie.
·.Tuź w pierwszej godzinie 1rnsza drużyna wyprzedziła i:W drnżyu i11nych.
Rozstawio11e po
drodze orkiestry "·itnly za"·odników i dllrltt" aly
im otochy oraz zapnln. Dzieó był skwarny to
też mursz nie 11<1lrżat do latwych i przyjPinllvch.
Mogiaby zająć miPjsce lepsze, µ-dyby nie lo." że
niedaleko miasta zas!ablo z ąyczerpania dwuch

Edward

pabjaniczan, których n<ileża!o pro,•adzić pod
ręce, co utrudni atu pochód.
Wieczorem na rynku miecho1rskim wysłucha
no mowy premjera Bartla, wygłoszonej przez
radjo, a sluchanej w ogrornuellJ napięcin.
Następnegu dnia drużyna pabjanicka zbudzoną zustala o godz. pót do trzeciej w nocy. :\1:iano
wyruszyć do .Jędrzejowa, odlegiego o 40 klm.
Stan drużyn, które dopu3zczouo do "·ymarszu, przedslawiał się różnie. Przedewszyslkiem
zdyskwalifikoll'ano 12 drużyn ze \\·zględu na duże
braki. Jedne drużyny mialy wśród ,;iebie chorych,
inne okaleczonyeb.
Pabjanick:i. drnzrna straciła tr0chę na animuszu, gdyż dwuch uczestników miało okalecz.ale
nogi, które lekarz obficie zln.ł jodyną. Przed wymarszem towarzysący drużynie cykliśt:i pabjanicz:rnie wy maso wal i ci a ta za wtJd n i ków, co wpły
nęło bardzo dodatnio na ich siły.
Aby pośród licznych drużyn zająć zaszczytne
miejste, Ut"1,ądzon<1 się '" ten sposób, że pier1Yszą
czwórkę tworzyli dwaj' zawodnicy z okaleczonemi nogami, prowadzeni przez dwuch silniejszych,
za nimi zaś szli zawodnicy silniejsi, którzy energją si~· o ją popęd zal i pierwszr~ czwórkę.
Drnżynowy Magrowicz nióst trzy karabiny:
sn-ó,j i dll'a karabiny chorych kolE'gów.
Marsz tego dnia był o całe niebo trudniejszy
od poprzedniego. Dwaj cl1orzy zawodnicy utrudniali poehód; rozumieli oni f,, dobrze, to teź 1iie
chcąc, by dzięki nim drużyna byla zdysbrnlifikowaną, wytężali wszystkie siły, a wyczerpawszy
je, maszerowali już tylko kosztem swych nerwów.
Po drodze spotykan11 zawodników. którzy
mdleli z wyczerpania, nie chcieli iść, lecz drużyny

Słoński

Dnia 24 lipca, w piękny dzień letni odszedł
w zaŚ\Yiaty poeta \\'iecznej tęsknot:::., śpiewak .Tej,
co nie zginęła", Edward Sloński.
· Urodzony w roku 187 4, już we wczesnym wieku
rozpoczyna hn rzyć swe ba-nvne poezje, które czarem o\\'ia!y czytelników i swym głębokim liryzmem
jednały ich serc<i. Poezje Słońskiego, jak kwiaty
rodzinne, to pachniały, jak jaśmin lub kiście bzu,
to jak lipowy kwiat, dziewanna lub sasanki i pierwiosnki, a wonie swoje rozprzestrzeniały od przyź
by chłopskiej po progi izb piwnicznych. We
wszystkich zaś jego poezjach odzy\Ya się nuta
głębokiej troski o dolę Polski.
Od roku 1898 do 1914 pisze:
.z 1riosennyeh dum", .Zeszyt bez tytułu",
.Poematy i pieśni Mary", .Noc", .Pieśń nad
pieśniami",
„ Re z i mień ce" (1907 r .). • J es ze ze
wciąż pelen wiosny",
pod szronu", .Partja",
.Niezżęty klos",
.Milość", i szereg innych.
Wszystkie te utwory przetkane są melancholją,
tęsknotą, która przepaja wszystkie barwy na palecie jego poezji, nawet tam, gdzie realne życie
jest podnietą do t1Yórczości.

.z
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Ale naji!'lośniej uderza w struny swej duszy,
gdy zabrzmialy sunny bojowe i dz1Yięki trąbki
wojennej. Krwią serdrczną troski o Niepudleglnść
Polski, pisze s\\'e pieśni o tym, co to "Idzie
borem, lasem, przymiernjąc z glodu cznsem";
pisze swe pieśni legjonowe, druko,rnne w pismach,
rozchodzące się jak:o kartki ulotue wśród żolnie
rzy. Staly się pieśni S!oi'iskiego niedługo nieodlącznemi towarzyszkami życia żołnierskiego, z
żarem śpiewane podnosily serca i dusze wątpiące
do nowych czynów bohaterskich, a 1·az poraz
budzi!y z uśpienia młodzież do walki o Niepodleglość.

Pisze od 1914 do 19:?1: • Ta co nie zginęla ",
.Idzie żolnierz borem, lasem", .Jak tu na wojence", „Prawdziwa wojna•, .Na progu Polski"
i inne, a na schylkn swego życia rozpoczął pisać
dla dziatwy polskiej szereg opowiPści i baśni poetyckich,
W ostatnich latach napisal .Maj ostatni",
i powieść .Syn". Powalony na J:oże boleści chorobą, oraz niedostatkiem, umiera na chorobę
serca, serca, ktcire tak gorąco umilowalo swą
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nie chcąc narazić się na dyskwaliflkację, blagaly
perswazjami maruderów, by szli, klęli od \rszystkich djahłów, grozili, wreszcie brali na barki chorych
i szli naprzód i naprzód, aby zdobyć jakieś honorowe miejsce.
Zdecydowanie chorych za bi eraly sarn och ody
sanitarne. Po drodze za\YOdników witały orkiestrv,
darz 110 ich napojami i zachętą -- slowem zainterf'sowanie okoliry było nil'zwykle. Lecz wyczerpane
drnży11y nie śpiewały już dziś \YOsoJo. nił· P"'Yizdaly,
lecz szly w naprężeniu. w .:'kupieniu, z silną wolą
Z\Yycięst\Ya aby naprzod - po s!a,rę!
W .fędrLejo\\ it• noclq.r.
Nazajutrz rano o g11dz. -:1--Pj wyn arsz do Kielc
(38 km.). Tu doprn;zrzaluy byl bieg i1JJywidualny.
Pabjaniczanie uradzili, że cztPrerh z nich z .Magrowiczem na czele pójdzie biegiem jaknajszybszym,
rPszta zbiorowo podąży wytężonym marszem,
na przód. Gdy starter \\' ystrzalem dal znak , z rynku
Jędrzej o wskiego wysypał się Uum zawodników,
licząey 1000 03ób i biegiem ruszył w stronę Kielc.
Zaroiła się szosa od zawod11ików, zabilo 1000
serc, partych silną wolą Z\Yycięstwa i nadzieją
po\ri tania w Kielcach W od za.
L1!cZ lu uasi midi wybitnych ko11kurenlów z
całej Pol~kl, a przede\\·szystkiem Okonia, B<Jrana
i Kmicicn. którzy od sarnPgo pocz;!tku prowadzili
bieg w dnbn·j formie.
\Vtiród pabja11iczan wyróżnial się MagrO\\ icz,
który znajdował się w piern·szych szeregach. Na
wiadomo~ć o tern, że przed nim biegnie zaledwie
kilkunastu zawodników, Magro\\ icz wytęźa wszystkie sity i powoli wyprzedza coraz to innego
zawodnika. Kielce niedaleko ! Dodaje 11111 to sil.
Biegnie. ile mn sil starczy. Zdala slycha okrzyki,
wiwaty. Orkiestry grają. Niedaleko start! Naprzód,
naprzód! Przybiega do mety siódmy, witany oklas-

kami, okrzykami, k\Yiatami, dzwiękami "Pierwszej
Brygady".
Lekarz sllrierdza dobrą lormę. Ale za nim
biegnie jeszcz~ sześciusrt zawodnikó"·· \Y grnpie
ich pabjalliczanin Cieniewski r,ajmuje zaszczytne
17 miejsce, l~aca lak 3.J. Kępiński 38.
PiPrwsza częś<'. pabjaniczan przyhda w ba1·dzo rlobryn1 czasit', dru~a <:zęść później, lecz w
czasit> rów11ieź ch\\·aJebnylll.
\V klasyfikacji ogól11C'j drużyna pabjanicka
zajęla 8-e mirjsee.
Pierwsza przybyla drużyna 27 p. p. rlruga
druźyna 1 baonn sa11itarnq10.
C1,lo11kowie naszej drużyny otrzymali dvp!omy
i źetouy. Magro\Yicz zaś, który, jak podaliśmy
wyżej, w bie~u indywidualnym zajął siódme miejsce, otrzymał srebrny zegarek, dar urzęrlników
k( 1lejowych "'. Krakowie.
A 'vięc świetnir! Zndowoleni zawodnicy idą
teraz ''"itać Dziadka. Chcą wysłuchać jPgo odczytu.
.i\le sala odczytowa zabita ludźmi tak, że szpilki
niema gdzie wcisnąć. Przed salą kilkutysięczny
tłum zalegl plac i ogródek, ŻP nie można się ruszyć.
Tu będzie można słyszeć mo,Yę .Marszałkn przez
megafon radjO\Yy. Mimo Uoku udnlo się jeduemu
z naszych strr,elców porł,:tępem wcisnąć do sali
i wy"luchać mowy Dziadka bezpośrednio.
.Tak ttumy po\ritnly Marszałka, trudn n opisać!
Wszyscy cisną się do ni ego, krzyczq, "itają. macliają rękami slo1rem kochają lego \\'odza,
stając e go na straży wolności i godn 1i;.~ri narod owej.
W mo\rie S\1 ojej Marszałek "'spominal S\\' P
wrnźe11ia, jakie odniósł \\' KiPlcach w 1914 r oku
wskazal na konieczność zdobycia odwavi do czy11u.
Po odczycie ktoś podsunął Mars z ałkowi lPgit.ymację z pro~bą o podpisanie. Mars7nlek podpisał;
to samo uczynili przedstawiciele \Yojsk finlandzkich,

ziemicę

żałobnych mar~za

i Wolność. Byl poetą, który wniósl do
skarbnicy i tnk bogatej literatury polskiej swój
własny oryginalny ton, który opromieni jego imię
na później~ze lata.
Odsz.edl od nas w dal lajPmną \\' dzień, który
jakby przeczul, gdy pisał przed 7-miu laty w
jednym ze swych utworów:
.......... „Polóżcie wraz z obrazkiem
ostatnią ceglę z gruzów
cerkwi na Placu Saskim" ......... .
24 lipca Magisfrat miasta \Varsza1ry oddal
oczy,;zczony z cegiel Plac Saski rządowi RzeczypospolitPj, 2J lipca zgast Sloński.
Odszedł od nas i jnż go -niema wśród nas.
Już nam nie napisze o "straceńcach", już nie
usłyszymy drogiego głosu jego duszy.
Niechaj ziemia-matka, na której żył, kochal
i cierpiał ogromnie, da mu ciche za jego trud
życia
przytulne schronienie. Niechaj mu ona
lekką będzie.

*
Pogrzeb poety

*

odbył się

28 lipca z

kościoła

św. Krzyża.

Po pieniach religijnych, wykonanych przez
artystów, wyniesiono trumnę i przy dźwiękach

-

Szopenowskiego, ;rranPgo przez
orkiPslrę 36 pułku, ruszyl kondukt przez plac Teatralny na Powązki. Przed trumn'1, uie!:'iono wieniec
od Z\\· iązku Ląrj o nistów, oraz wielki wieniec z
bi;iło czerwonerni szarfami od M. Piisudskiego z
napisem na szarfach: .Poecie-Tej, co nie r,ginęta
M:m;zatek Piłsudski". Za · isumną jechał karawan
pokryty wieńcami od Zwjązkn Literatów, Z\\'iązku
Artystó1Y Scen Polskich, Zolnierzy i ró7.nych oqra ·
niwcyj. Między innymi wieniPc metalowy z niezapominajek z napisem, "Poecie Niepodleglości
Magi:;trat m. Pabjanic" ztożyl w irnieni u map-istratu
naszego miasta, przebywający w Warsza"·ie piszący
te słowa.
Nad otwartą mo!!ilą przemawiali .przedsta1riciele: marszałka .T. Piłsudskiego, Związku Leµjonistów, Literatów i inni, poczem przy dźwiękach
orkiestry zlożono na wieczny spoczyne.k jei.rn prochy.
Stworzył się w Warsza\Yie komitPt budowy
pomnika z ce~l'ą z soboru dla zrnnrh'go poety.
Spełnienie jego woli słusznie mu się należy,
gdyż jako żolnierz i oficer, a nadewszystko żar]i\ry
piewca Niepodległości, w NiepodlPgl<'j Polsce
winien mieć swój glaz mogil11y. od tych, którzy
jego pieśni i Niepodle~lość kochają.
J. Plitskowski.
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łotewskich i estońskich, bawiący na zjPździe. Gdy
to spostrzegła brać le~jonowa, jak się rzuci do
trybuny, wyciągając książki i prosząc o podpi;;:,
Że by la oba wa o catuść osoby Dziadka. Marszatek
pisał, pisał, no jakże nie wysłuchać rze"·nej proś

by, idącPj ze wszystkich strori: • Oziadku, podpiszcie • Dziadku, ja z pod Lowczówka" • Dziadku,
ja z nad Styru". Tu też dobry Dziadek podpisywal,
lee z gdy <.toczenie zau11 ażylo pot na jego czole,
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zaczęto odsuwać brać le~jonową. Posyć!

Jak doto trudno!
Z pabjaniczan podpis Piłsudskiego i gosc1
państw ościennych zdobyJ strzelec M;aciszewski.
Ze!:{nnj nam,
Pożegnano Dziadka ze łzami.
Wodzu kochany .
Z niezatartem wrazeniem w duszy \\'l"Ócili
pabjaniczanie do domu w poniedziałek dn. 9 b.m.

syć,

K. St.

PRZYSZŁA SIEĆ KOLEJOW A W POLSCE
Według stalystyki z r. 1921 ogólna il o ść eksplocito11 anych dróg żelaznych całego Ś\\'iata wynosi 1201 tys. kim, z czego na Amerykę przypada 611 Lys., 1ia Europę 380 tys., w tym na
Polskę-przeszto 16 tys. kim.
dróg żelaznych
wzglęriem długości
Pod
Polska stoi w Eurnpie na 6 miejscu, usl<:pując
Rosji Eurnpejskiej, Niemcom, Franeji, W. Brytanji,
2
Jeśli wziąć ilość kim na 100 klm
Włochom.
Hosję
edynie
j
prze1ryż,;za
Polska
to
powierzchni,
Europejską , pań stwa na półwysp i e Bałkańs k im.
Skandynawskim, Pirenejskim . Nie lepiej sprawa
s ię przedstawia, jeśli wziąć stosun ek dróg żelaz
nych do ilości rnieszkańcó1r.
Polskie powstało z i$ zaborów,
Pań:>two
udziedzic~yło sieć kolejową zupełnie nieprzystosowan:~ du potrzeb l!o;;:porlarczych kraju. ,J,•st ona
zlepkiem 3 sieci, powstałych w odmiennych waZaborcy, za wyjątkiem Prus, jakby
runkach.
przeczuwaj:!C utratę dzielnic polskich, nie :<tarali
się o plan •W)' roz11·ój sieci, odpo11· iadający potrzebom danej dzielnicy. Wiele linij, niektóre
dwut.i r11we, budow11ne byly w cdach strategicznych i ob1' cnie przyn11szą straty. Linje, które
••dpowiadają potrzebom gospodarczym kraju, są
obecniP 7.bytnio przeciążone. Linja nprz. Warszn.ll'sko- Wiedeńska posiada gęstość rut hu naj11iększą na świecie.
Blę:iy, pupelnione celowo przez zaborców,
nale7.y szybko na pra ,,· ić.
Geograficzne położenie Polski pod \yz ą lędem
komunikacyjnym jest bardzo korzystne. Z jednej
strony morze, z drugiej-Karpaty, idące na połud11ioll'o-wschód, zmuszają, by masowy przewóz
ł<j.dowy z zachodu na wschód i odwrotnie odbyw;il się przez Polskę. Niektóre surowce i towary,
1riące przez nasz kraj, można przerabiać, co wpły
nie dodatnio na nasz przemysl i handel.
Obecnie, wskutek warunkow, panujących
w Rosji, ruch ten jest ograniczony. Jednakie
jllż tern:r. należy się przygotować do spodziewanego tranzytu.
Kopalnie węg-la, rud żelaznych, olowiµ, cynku
pot 17.one są w z.aglębiach Dąbrowskiem, Sląskiem,
Krnkowskio>m, gdzie również rozwinięty jest przemy;;! mt>Łalurgiczny i mechaniczny; sól w Zaglębiu
l\rakowskiem; nafta na Pt•dkarpaciu; prZP,mysł
tk11cki w okręgach łódzkim, białostockim, często
<'howskim, bielskim; lasy eksploatowane są w okrę
gu polPskim i noworzrorlzkim; w innych miejsco1\'0Ściach mniej lub więcP-j rozwinięte jest rolnictwo.

Te więc okręgi należy polączyć planową
siecią kolejową z miejscowościami, pozbawionemi
tych dróg. Dla wzmożenia wytwórczości należy
jeszcze przeprowadzić linje, utahriające ek;;port
i import, a szczególnie starać się o dogodne
połączenie z Bałtykiem.
Ze sprnwą tą wiąże się budowa wewnętrznych
dróg wodnych, którą przejrzyście omó\Yil w poprzednim numerze "Gazety Pabjanickiej" p. F . Janowski.
Mając na U\\~dze wypełnienie Juki w dziedzinie
dróg żelaznych, w r. 1920 ministerstwo kolei
opracowało szeroki plan budowy nowych · linij
kolejowych długości 4055 klm. Plan ten został
podzielony na 4 grupy.
Pierwsza grupa obelmuje li nje długości 426
klm dla ominięcia terytorjum niemieckiego, w skład
któi·ego weszły części linij, leżących w Polsce,
i niektóre innf'. Są jn± z nich obecnie wykoń
czone i oddane do eksploatacji nprz. Puck-Hel
44 kim, Kutno-Strzałków 111 kim, Kutno-Płock
46 klm. Na ukończeniu Kutno-Zgier:r. 58 kim.
Do drugiej grupy należą linje dlu~ości 711
kim, będące obecnie już na ukończeniu lub na
.których praca została już rozpoczęta. Prawdopodobnie już w bieżącym roku zostaną oddane
do eksploatacji linje: Kalety-Wieluń-Podzamcze
llfi klm, Czersk-Kościerzyna (odcinek linji Bydgoszcz-Grlynia cllu~rnści 190 klm), Wirlzew-Zgierz
16 klm, Lublin-Belżec 144 kim i kilka innych.
Pozostala ilość linij należy do grupy 3 i 4.
Ponieważ skarb Państwa nie mógłby wylożyć
kolosalnych sum pieniężnych na budowę nowych
linij, postarano się przyciągnąć kapitał prywatny
krajowy i zagraniczny.
Dotychczas wydano koncesje na budowę i
eksploatację następujących linij: Polsko-Francuskiemu To1rnrzystwu, w sklad którego wchodzą
firmy polskie i francuskie: a) Wieluń-Blaszki
Koło-Inowroclaw, b) Zagłębie-CzęstochmYa
Lask, c) Zagłębie-Opoczno-Warszawa, d) Płock
-Brodnica. Długość tych linij 931 klm.
Grupie inżynierów polskich, opierających się
o kapitał angielski: Zaglębie-Busk-Zwierzyniec
dtuiś. 311 klm.
Obecnie prowadzone są pertraktacje o wydanie koncesji na budowę następujących linij:
a) Warszawa-Radom -Ostrowiec, b) Lask-Lę
czyca-Toruń, c) Kępno-Piotrków-Radom-Lu
blin, d) Kraków-Miechów i inne.
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Prócz PO\'\yższych linij normalno-torowych
wybudowany caly szereg linij wąskoto
rowych o trakcji parowej i elektrycznej.
W ten sposób zag!ębia Śląskie i naftowe
zostaną polączone d11godną komunikacją z ca!ym
krajem i Baltykiem
Z powyższego planu 11·idać, iż gros nowych
linij wstanie 1rybudowanych w b. Kongresó11·ce,
którn rzeczywiście pod tym względem byia traktoll"ana przez Moskali po macoszemu.
Prócz budowy nowych linij minister::;h1 o kolei, celem zwiększenia przelotności linij, przystą
pito do przC'budowy isti1iPjących w1:zlów kolejowych, stacyj r11zrządo1Yyc!J, przdadu11kowych,
stacyj granicznych i t. V·
. W kilku slo1rach wspomnę o przebudowie
\l'ęzla kolejowego. Już na dlu~o przed wojną
węzet ten, skupiający całą sieć polską, nie odpowiadal s1Hmu zadaniu, powcdując zator taboru.
InżyniC'rowie warszawscy flprncowali plan przebudowy tego węzia, lecz, niestety, Moskale,
patrząc niecbęt11em okiem na rozwijające się ży
cie gospodarcze kraju, odrzucili )"o.
Dopiero
obecnie, po szczególowem opraco\\'aniu, przystą
piono do przebudowy. Ruch pociągów w przyszłości w tym węźle będzie następujący: pociągi
osobowe, idące z zachodu na 1rschód, będą się
zatrzymy11·ały na no11·ej stacji. Czyste, potem na
obecnym Dworcu Glównym, stąd pójdą tunelem
pod Alejami Jernzolirnskiemi, wiaduktem obok
wiadnktu Poniatowskiego, po nowym moście przez
Wi,-lę na Dworzec Wschodni, gdzie bieg swój
będzie
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zako .ńczą.
Pociągi osobowe, idące ze wsch ud u
na zachód, odbędą tę samą drogę, tylko w kierunku odwrotnym, i zakończą swój bieg poza
stacją Czyste. Pasażerowie będą mieli możność
wysiadania w War$zawie w 4 punktach. Ruch
towarowy zostanie skierowany na obecny Dwurzec Gdański, Dworzec Wileński będzi<' skaso11·any.
Trakcja przez Warsza1rę elektryczna.
Obecnie zostato wybndowanycb ".Warszawie
kilka 1riaduktó'<'·, tunel do polowy, oraz filary
i pr1.yczółki dla no,Yego mostu.
Na zakoi1czenie pragnąlbym podkreślić olbrzymią pracę, 1dożo11ą przy odbudowie zuiszczonych
przez wojnę <·bjektów kolejowych. Staly~tyka
wykazuje, iż '" czasie wc•jny w Polsce zniszczonych zosta!o mostów dtugości 38400 mt'tr., dworców 506, domów kolejowych mieszkalnych 1610,
magazynów 514, paro11·ozów i warsztatów 90.
Obecnie prawie że wszystko, za wyjątkiem rnostów, zostalo odbudowane.
Wartość majątku kolejowego na dzień 1 wrześ11;::. 1924 r. wynosiła 4,219,000,000 franków szwajc.
Z powyższego szkicu "· idać, że Pa1)stwo Polskie, chociaż zastało kraj prawie że zniszc:wny,
przemysł zrujnowany, pomimo wojen z Ukraiń
cami, bolszewikami, Litwim1mi, częściowo z Niemcami i Czechami, umiało wybrnąć, mimo niedostatecznych środków finansowych, z ciężkiego
położenia w dziedzinie kolejnictwa i kroczy w pochodzie cywilizacyjnym stale naprzód, budując
nowe drogi i ulepszając istniejące.

St. Morawski.

NOWA ORGANIZACJA

SPOŁECZNA

Komitet Klubit Pracy Społeczno 
Państwowej wy.dał odezwę, którą
poniżej drukujemy.
Niezależnie od głębokich zmian,

które zaJSC
p ulskich partyj politycznych w kierunku utworzenia jednego wielkiego
demokratycznego obozu pracy fizycznej i umyslo11 ej, odda w na już da wal się odczuć" ielki brak
istnienia urganizacji o typie nieco luź1Jiejszym,
klubowym, upartej o poważne podstawy idemrn
i zlączllnej jedną zasadniczą troską o dobro i rozwój państwa i narodu polskiei!o w duchu szczerej, prawdziwie niczem nie zafalszowanej Demokracji.
Projekty zalożenia takiej organizacji
oma wiane byly już od 2 lat na szeregu zebrań
robotniczych, pracowniczych i inteligenckich, wir
jednak wypadków bieżących sta\.val wciąż na
przeszkodzie urzeczywistnieniu tych zamierzeń.
Dopiero z.darzenia majowe i ich rlalsze skutki
muszą wśród większości

pozwoliły w całej pełni dojrz e ć

myśli

za!użenia

podobnej oqranizacji. Jest ona niezbędna jako
pienr·szy niejako st<1pi eń zespolenia się ży11 ioJÓw,
które wobec przelnrnu majowego zajęty solidarne
stanowisko i ślnbuwaly uczynić wszystko, co jest
w ich mocy, aby \V' narodzie naszym dokonać
się mogto to gtębokie przeobrażenie, od którego
zależy cala przyszto ść Puls:\i.

Dzisiaj możemy zakomunikować, iż po odbyciu szeregu posiedzeń wstępnych, które ustalily
charakter i zakres dzialania przyszJej organizacji,
statut jej został opracowany i zlożony do rejestracji
\\laściwym wladzom.
Nazywać się to będzie zrzeszenie .Klnbu
Pracy Społeczno-Państwowej".
Siedzibą
jego
Warszawa, lecz posiadać on będzie prawo tworzenia klubów
filjalnych na calym obszarze
Rzplitej . :r-;atyclimiast po zalatwienin niezbę
dnych formalności pra1rnych „Klub Pracy Społeczno-Państwowej" ogłosi odezwę, już opracowaną,
która obejmie szczególowy program
polityczny i spoleczny organizacji i wywala niewątpliwe jaknajżywsze echo w polskim świecie
pracy umysłowej i fizycznej. Tymczasem podajemy do wiadomości publicznej artykuł pienyszy
Statutu Klubu, gdyż zawiera on ramy ogólne,
ideowe, zadań, ktore Klub sp elniać będzie. Oto
dostawne brzmienie tego artykułu:
Art. 1. "Klub Pracy Spoleczno-Państwo\\ej
ma na celu:
a) dążenie do podniesienia poziomu politycznej i spotecznej myśli polskiej;
b) rozszerzenie i poglębi e nie poczucia pań
stwow o ści polskiej i związanych w nią obowiąz
ków obywatelskich;
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zaś na 11·spólpracy cztonków w różnych organizacjach zawodo\\·ych, kulturalnych, ekonomicznych
i t.d.
Pozostawiając owówienie szczegótów aż do
chwili, gdy Klub Prney Społeczno-P1-1ństwuwej
ruzpocznie swą norma! 1 ą działalność, zawiadamiamy wszystkich przyjaeiól nasZPg"O kierunku, że
otrzymać mogą wsz(:'lk1e bliższe informacje w tej
sprawie już teraz, bądź ustuie, bądź piśmiennie,
w Sekt-etarjacie Klubu w Warszawie, ul. Czackiego 8, m. 10.
Zabieramy się do olw11rzenia tPj nc.wej placówki nowej pracy z pE>!ną wiarą, że będzie ona
ważnym etapem na drodze do uzdrowienia życia
organizacyjnPgu pol~kich Judzi prncy i zespolenia
w niem najlepszyL:b sił inteligenckich i rubot.niczych w rzetelnej walce o lepsze, jaśniejsze-i
uczeiwsze jutro.
•
Komitet Organizacyjny
Klubu Pracy Społeczno-Państwowej.

c) duchowe zjednoczenie bylych trzech dzielnic
Rzplitej;
• d) najsilniPjsze zespolenie na gruncie ideowym
wszystkich w Pobce ludzi pracy, bez wz~dędu na
to czy umysjoąym czy fizycznym znjęci1 1 m są
oddani;
e) op:i.l'cie życia polskif'go i polityki polskiej
na niewzrnszonych podstawach etycznych;
f) nrzeczywistnianie '" żyeiu zasadniczych
elementó1r demokratycznej ideol11µ-ji polskiej,
przekazanej nam przez najlepsze tradycje narodowe, a dotąd teol'etycznie tylko w akcie Konstytucji p1dskiej zawartej;
g) wytknięcie polityrznej myśli polskiej stalego w przyszłości kierunku i nowych dl'óg, na
których Pul;ka dziejowe swoje :r.adauia realizować
po"·inna".
Tak oto przed:;lawia się zasadnicze tro i
pndsta11·a znmierzen klubu. Dzialaluość jego p11Jegać będzie z j<; d nej ,;lrony na urządzeniu zebrań
dy~kusyjnych i odczytowych na tematy najbnrdziej
interesujące pod względrm spotf'cznym, z drngiPj

,

Sprawa elektrowni zn o w aktualna
Sprawa elektroll'ni mi(:'jskiej 11. P1:1hjanicach
utknęta na martwym puukcie, z którego jakoś nie
może ruszyć.
Nie znaczy Łi1, by jPj potrzeby uie
rozumiały czynniki kompetentne nasze!!"O minsta.
Owszem, wszyscy chcą, aby elektrowłliu by la jaknajprędzPj wybudowanq, lecz jakiPŚ fatum c·iqzy
na trj spra11ie, skazując wszPlkie kroki 11· lym

kierunku na niepo1Yodzenie. Sprawa fo znjmnje
g!nwy przedsta 11·i cieli miszeg· 1 miasta już od lat
kilkudziesięciu, ciągi(:' bnskutecwie.
Jakoś nie idzie!
Po bezowocnych pedraktarjach z różnemi
przedsiębi11rstwami, które chciały na własny k szt
budować w Pabjanieacb elektrnw11ię, Rada Mif•jska i M:igistrnt 111. Pabjanic postan11wiiy trocl1ę
odpocząć.

Obecnie, znów sprawa elPk:trnwni staje się
leL:Z występuje 11· nieco odmiPnłlej, od
dotychczasowej, formie. Mianowicie Maf!i:>trat
jest zdecydowa11y burlow:ić e!Pkrownię 11iasnym
kosztem. Przybyly z Warsz;rn·y inżyniE'r Byszf'wski npracowal prowizoryeZ11y plan, który przP1Yiduje budo1Yę Plektro1rni miej.;kiej obok i!macliu
szkoly r.zemiost przy ulicy TuszyńskiPj.
Elektrownia 1Yybudowa11a byl11by "' tych roz~iarach, że mo~daby zaopatrzyć miasto ". prąd
dla światła i siJy.
Aby móc ten projekt zrealizoll"ać, ma~istn1t
musialby w pienvszym rokn 11·y!użyć na te11 CP]
okolo 150 tysięcy złotych (hag-1-1tPlkn l, którą to
sumę, uzyskn ną d rup-ą pożyczki, 1);1]eż:1fob y wyaktualną,

datkować

na budCJ\\ę budynku elektrO\rni, kupno
kabli porl7iPn111ych i t. p
Ko:-;zt calPj E>lektrowni 1yyniós)by ukoio pót.
miljona franków sz11 ajcarskieh, któreby według
zdania inżyniera Byszewskiego, mogly być splacone 11· przeciągu pięciu lat.
Na wiadom . ść, że .Magistrat zdecydowany
jest wta:-:nym kosztem wy,;l~łldć elektrownię, przybył do Pabjanic pl'zedstawiciel belgijskiego l1 1warzysh1 a elPktrycznei!o p. inżynier Apanowicz wraz
z nacz ·ł11ym dyn•ktorPm tegoż towarzystwa, którzy
wyrazili zg11dę na wybudowanie dln Magistratu
na 1yyg11dnycll warunkach eleklro1\ rii, i, ażeby
miasto już po 2-ch miesiącach mogło korzystać
z 11Lis11eg11 prądu, Z!lodzili się w szybkiern tempie
p st1wić na placu miejskim prowizorycznq elek1

tro1Ynię.

Z podobną qfertą wystąpiło również towarzysho .Si!a i S11·ialło".
Jak się dowiadujPmy Magistrat najżyczliwiej
traktuje projPkt inżyniera Byszewskiego.
Choć 1Yątpimy, rzy Magistrat, mając w projPkciP nadzwyczaj kosztowną budowę kanalizacji
i wodociągów, będzii-> w shinie spłacać rocznie
okoio 200 tysięcy ziotych dlugu zaciągniętego na
budowę f'lektrowni,
uważamy, że czas wielki
skuńrzyć z kompromitującą nas sprawą elektrowni,
i dać wreszciP. miastu wlasny prąd elektryczn.y
o takiej sile, która będzie odpo\viadala potrzebom
dużeirn miasta przemysłowego.
Do roboty!

W obliczu nowego roku szkolnego w Pabjanicach
Wywiad z p. Inspclctorem J6zef em

Radwańskim.

Za kilka dni „,. mtH<1Cli opuszczonych dziś
szkó! rozlPgnie ::;ię 0Ży\\·iu11y ~11 ar dziatlYy szkolnrj, która po wy1ycza::'acl1 ll:'l11iel1 zabiPrze się
znów do codzientJ(:'j zmud11Pj pr:::tcy.

Po11ie11 aż przeży11·arny obPcnie okres sanacji,
ciekawi jesteśmy, czy szkolnictwo powszechne
w Pabjanicacb czekają w nowym roku szkolnym
jaki PŚ zmiany.
Chcąc poinformować naszych czytelników

•
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w powyższej sprawie, udMjerny się do p. inspektora szkolne~o _pow. lasRiego w Pabjanicach,
Józefa Radwańskiego z prnśbą o wywiad.
Pan inspektor szkolny, znany powszechnie
dzialacz społeczny: chętuie udziela dla czytelników Gazety Pabjanickiej swych informacyj.
-.Tak się przedstawia stan szkolnictwa powszeclmego w Pabjanicach?
-Obecnie w Pacjanicach-rnówi p. inspektor
-znajdnJe się 20 publicznych szkól powszechnych normalnych i jedna specjalna szkola dla
dzieci spóźnionych w rozwoju umysłowym, lub
anormalnych umysJowo .
Wszystkie szkliły normalne ,;ą w zasadzie
7-io klasowe, ale z og-ólnPj liczby 20-tu szkól,
dotąd tylko 15-cie szkól osiqgnęlo peJny rozwój,
t. j. posiadało w roku 1925/26 siódmą klasę.
Z pozustalych pięciu szkól trzy posiadnJy najwyższą klasę szóstą, jedna szkoła klasę piątą , a
jedna czwartą.
Podług \\ yznań 14 szkól jest przeznaczonych
dla dzieci katolickich polskich, trą szkoJy dla
dzieci ewangelickich-niemieckich i trzy dla ży
dowskich.
Szkoła specjalna istuieje dla dzieci wszystkich wyznań. Pozatem w Pabjanicach istnieje
jedna szkolu powszechua prywntna .napól religijna
dla clltopc:ów żydowskich, dzieci Zydów-OrtodoksO\Y. Liczba dzieci we wszystkich szkolacb powsz ecln1ycll " ·ynosi około 5.500.
- Jak się przeds tawia s tan nauczycielski szkól
powszechnych~
- W szkołach

powszechnych w Pabjanicach
prncoje 138 nauczycieli dla przedmiotów ogólnoksztalcących i !) .ciu nauczycieli religji, w tej 1 liczbie dwaj księża katoliccy i jeden pastor ewangelicki czyli razrm mamy 147 si! nauczycielskich.
Prawie " ' szyscy nauczyciele posiadaJ_ą już
pelne kwalifikacje nauczyciebkie, cu jest wielkim
dla szkolnictwa tutejszego plusem, jeżeli się zważy, że 7 lat temu, to jest bezpośrednio po zakuń
c~niu działań wojennych, tylko okolo 35% nauczycielsllrn bylo calkowicie wyk\rnlifikowanych
według pro1Yodawshrn polskiego. Wyjątkowo też
wśród nauczycielstwa pHbjauickiPgo jest obecnie
znaczny odse> lek nauczycieli specjalistów, którzy
posiadają, bąrlź dyplomy t. z. nauczycieli domowych z czasó''° l'1 1syjskich, bądź dyplomy z wyż"
%Zego kursu n::rnczycielskieg(i, a jest także jedna
siia nauczycielska z dyplornr:rn nauczyciela szkól
średnich .
Dzięki

takiemu doborowi sil nauczycielskich
pnzi ·rQ uaukowy szkól Pabj1rnickich jest dobry.
- -Czy w nowym roku szkolnym ilo~ć szkól
powsze<"hnych nie ule1rnie zmianie?
-Jl 11 ść szkól powszeclmych w nadchodzącym
roku szkolnym llie ulegnie zmianie, natomiast
zniesione zostaną klasy równolegle, a jednocześnie
Z\\"ięk::;wna liczebnoŚĆ dzieci W klasach zasadniczych .
.lest to z jednej strony następstwem dążenia
do oszczędności państwo11 ych, inaczej mówiąc,
ciążenie do móżliwie ekonomicznego zużytkowania
sit nauczyciebkich, a zdrugiej strony- następstwem
zmniejszenia liczby urodzeń dzieci w rocznikach
wojennych ninaz o 50%.
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-Czy wobec tego nie przewidywane są wśród
nauczyc:ielstwa pabjanickiego redukcje?
-Liezba nauczycieli musi się skutkiem tego
zmniejszyć-odpowiada z uśmiechem p. inspektor
-ale nie należy z kgo powoda oczekiwać jakichkulwie~ redukcyj, zamiast których władze szkul11e
przyjęły zasadę naturalnego zmniejszania ilości
llauczycieli w Pabjanicach, przez wstrzymanie
nominacyj nowych nauczycieli w miejsce zmarlych,
czy emerytowanych, c:zy też opu:'zczających Pabja:
nice z 'dasnej '\\·oli, lub zbiegu okoliczuośei rodzinnych.
Miauo11 anie nuwych nauczycieli du Pabjanic
wstrzymane będzie dopóty, aż ilość dawnych
nauczycieli zost:inie przystosowana do licz'by dzieci, a co potrwa conajmniej jeden rok.
-Czy przewidy'' ane są jakieś zmiany ''" program ac~ szkól po"' szechnych?
-Zadnych zasadniczych zmian na rok nadchodzący, ani 11· pn,gramie, ani organizacji szkolnich' a powszechnego się nie przewiduje, z wyjątkiem znanej już ogóJowi zmi::rny liczby godzin
na11k'. ~ygodnion ej w 2-ch najniższych klasach:
w I-ej z 21 na. 18 godzin tygodnion·o i w II-ej
z 24 na 21 gorlzin. Natomiast położony będzie
wielki nacisk na po~lębienic pracy nauczycielskiej
celem możl1" ie dokładnego "ykonania przepisowevo progrnmu naukowego, szczególniej\\ przedmi , tach w dawnern szkolnictwie rosyjskiem zaniedbanych, jak rysunków. robót ręrzuych, śpiewu
i gimna styki. Z teg(l t e ż względn, korzystaj~i c
z tPj szczęśliwej okolieznośei, że Pabjanice posiarlają kilku dobrych nauczyrieli śpiewu, przewiduj e się urządzenie w końcu przyszle110 r0ku s,zkolnego w szkolach powszechnych w Pabjanicach "Swię
ta Pieśni", ale mówić o tern dzisiaj /a\Ycześnie.
-Jakie jest moje zdanie o Miejskiem Seminarjnm N auczyciebkiem?
Za mnie mogłyby od po" iedzieć wszystkie
chętne do nauki dzieci, a szcze~ólniej dziewczęta,
które corocznie kończą 7 klas pabjanickich
Twierdzą one, że Seminarszkół powszechnych.
jurn jest w Pabjanicad1 bardzo potrzebne.
I ja tak utrzymuję. Podkreśl'1m tylko, że
prowadzenie Seminarjum Koedukacyjnego, jest
trudniejs~e, niż Seminarjum Mę,;lliego, lub Zeń
ski ego, z lego też względu wypowied~iałbym się
za Seminarjum Męskiem, lub tylko Zeńskiem, a
nawet ze względu na kończącą szkoły powszechne
młodzież-za Żeńskiem, bo chlopcy niają w Pabjanicacb dobrą Szkolę Za"·odową dla przemysłu
metalowego, a dziewczęta po skończeniu szkoly
po1rszechnej nie mają się gdzie udać.
- Jakie zdanie ma p. inspektor o przyszlości
szkolnictwa powszechne!lo w Pabjanicacb?
- O przyszłość szkolnictwa powszechnego
w Pabjanicach jestem spokojny. Municypalność
tutejsza okazywała za wsze dużo zrozumieniu dla
niego. W pr~wdzie może w ubiegłym roku szkolnym zrobiła dla szkolnictwa powszechnego mniej,
niż w innych Jatach, ale to nie z braku dobrych
chęci, lecz z braku pieniędzy, wywołanego ciężką
sytuacją finansową kraju.
Na zbliżający się rok szkolny Magistrat m.
Pabjanic powziął daleko idące zamierzenia! Miejmy nadzieję, że je zrealizuje.
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DBAJMY O ESTETYCZNY
Miasto nasze w \\ielu wypadkach grzeszy
brakiem estetyki, czystości i porządku, co latwo
byloby nierzadko poprawić.
Na pie1·1yszem miej:;cu należy postawić nieogrodzone place i podwórka. Jeśli może to być
tolerow<1 ne jeszcze w pierwszym wypadku, szczególniej, gdy plac jest zupełnie pusty i czysty, o tyle
w sto;;unku do nieogrodzonych podwórek powinien istnieć przymus.
Nawet i niejednegó ·z właścicieli placów moż
naby skłonić do ogrodzenia takowego, chociażby
niskiemi slupkami i drntem, a już będzie tak01vy
zupelnie inaczej się przedsla wiał.
Naprzeeiw ul. Konopnickiej i Zielonej pr7.y
ul. Laskiej, bardzo nieestetycznie i nieporządnie
wyglądają g-óry i duly od wybranego piasku,
z kuźniami i sk!adem drzewa postawionemi w rozmaitych kiernnkach, a wszystko to oieogn·dzone.
Razi to tembardz1l:'j, że rzuca się odrazu
w oczy każdemu przybyw<1jąc:emu ze stacji, robiąc
niesympatyeznem, pien1sze wrażenie o mieście.
Koniecznie należałoby te góry i doliny zniwelować i od ulicy ogrodzić.
Na ul. Garncarskiej mamy oddawna sprilone
niezamieszkale i nierozebrane rudery, co już trudno je:;t czemkolwiek też wytłumaczyć, tale samo
i zrujnowane, puste domy przy ul. Kościelnej
i Kościuszki.
Na wielu ulicach, jak nprz. Konopnej, 1Jiema
chodnika i w doi niepogody ulica ta jest bardzo
niewygodną do uaszej komunikacji. Nie wiemy
dlaczego właściciele dumów na tej ulicy i niektórych innych są specjalnie uprzywilejowani?

WYGLĄD
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U zbiegu tejże ulicy i Konstantynowskiej
znajduje się dość duży trójkąt, któl'y doskonale
mógl by być wykorzy;;tany na skwer i odrazu
nadałby inny charakter przy wjeździe z tej strony
miasta.
Przed kaplicą istnieje dość spory plac miejski zadrzewiony bezplanowo, klól'y należałoby·
uporządko"·ać i ot worzyc: dla publiczności.
Trzeba rówmez polożyć kres okaleczaniu
obcirianie
nadmierne
drzc11· ulicznych przez
bardzo dużych niekiedy galęzi.
Niektóre z drzew wogóle nie zrroszą takiego
ordynarnego cięcia i fatalnie wyglądają z ~rubym
pniem a cienkiemi galęiiami nieraz zamierając
nawet i nie mogąc dojść cl.o fol'my po wielu latach.
Pismo .Ogrodnik" bardzo surowo potępiło
ten barbal'zyński i wysoce nieestetyczny z wyczaj
ogrodników miejskich. Należy również dosadzać
niezw!ocznie uschnięte drzewa, oraz energicwiej'
zadrzewiać miasto.
Oto tu, co się nam narazie w oczy rzuciło.
Przy uważniejszym przeglądzie nape1rno dużo
więcej możnaby na ten temat napisać. Wspomnimy chociażby o ogródkach przect domami, o
ubieraniu kwiatami balkonów, ob'3adzaniu domów
pnącemi roślinami i t. p.
Sądzimy, że byloby na czasie zorganizowanie
w tym celu przy magistracie komisji .estetycznej•,
któraby powyższe cele miala zn zadanie i dążyla
do tego, aby miasto naszr nabieralo pomalu euroew.
pejskiego wyglądu.

Biegunka krwawa czyli dyzenterja - - - - - Z pośród chorób zakaźnych, zdarzają.eych się
nierzadko w końcu lata i jesieni, na uwagę
biegunka krwawa, która w obecnej
zasługuje
chwili. i w naszern mieście się trafia.
Choroba spotyka się zarówuo u dzieci, jak
i u doroslych, a zarażenie się jednych od drugich,
następuje za pośrednictwem wypróżnień, w których
mieszczą się zarazki tej choroby, czy to bezpośrednio, nprz. u osób pielęgnujących chorych,
czy też zapomocą wody, zakażonej przez sąsiędz
two bliskich ustępów, za pośrednictwem smowych
owoców, jarzyn i t. d. Mogą również i muchy
przenosić zarazki tej choroby, siadając na wypróżnieniach chorych, a potem na rozmaitych
pokarmach.
Okres wylęgania dyzenterji trwa od 3-8 dni,
poczem po okresie t. zw. zwiastunów chorobowych pod postacią zwykłej biegunki, niekiedy
ogólnego niedomagania z dreszczami i nieco podwyższoną temperatul'ą, występują właściwe obja
wy tej choroby, a mianowicie b. częste wypróż
nienia, do kilkudziesięciu na dobę, śluzowe,
śluzowo-ropne, ropne, z większą lub mniejszą
domieszką krwi, niekiedy prawie czysto krwawe.
Czasem bywają wymioty, czkawka, zawsze brak

parcie, język zwykle suapetytu, bóle brzucha
chy, obłożony, moczu malo.
Taki stan w lżejszych przypadkach przechodzi po 6-8 dniach , ''" cięższych chory czuje się
coraz słabszym, chudnie, jednym slowern przedstawia obraz ciężko chorego i wycieńczonego.
W tych wypadkach może po paru tygodniach,
co by\\·a najczęściej, nastąpić stopniowy powrót
do zdrowia, lub też niekiedy śmierć, wskutek
ogólnego wyczerpani• organizmu. Bywają przypadki, że dyzenterja, wskutek znacznych zmian,
jakie zaszły w kiszkach, staje się chroniczną.
Ażeby ustrzec się zarażenia podczas panującej epidemji, nie należy używać żadnych pokarmów niegotowanych, ani wody surowej.
Owoce i ogórki należy obierać. saJatę i t. p.
rzeczy lepiej odrzucić zupelnie lub przepłukiwać
przynajmniej przegotowaną wodą. Pokarmy wszelkie należy przykrywać, zabezpieczając je od much.
W domu, w którym zdarzyl, się przypadek dyzenterji, winny być przez komisję sanitarną zbadane ustępy i studnia. Ponieważ . zarażenie się
następuje wyiącznie za pośrednictwem wypróżnień,
zawierających w sobie zuazki tej choroby, osoby
przeto opiekujące się chorym są w pierwszej
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z chorym ręce należy wymyć w cieplej wodzie
z mydlem, poczem najlepiej jeszcze w roztworze
sublimatu 1: 1000. Ponieważ jest to trucizna, należy zwrócić 'się o przepisanie takowego do
lekarza i zachować należną ostrożność. Chory
powinien mieć osobne naczynie do oddawania
wypróżnień, które polewa się niPzwlocznie t. zw.
mlekiem wapiennem. Mleko wapienne przygotowy1rn się w ten sposób, że na 1 część palonego
sproszkowanego wapna, bierzemy 4 części wody,
za wsze na świeżo. Pola wszy tern obficie wypróż
nienia, wylewamy do do!u ustępowego, który
winien być niedostępny dla świń i drobiu. Zamiast
mleka wapiennego można używa..'. 5% karbol.
Co się tyczy samego chorego, to pozostaje

VI. Nasze

błędy
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on aż do wyraźnej poprawy na samych płynach,
jak mleko, lekka herbata, może być z mlekiem,
kleik i rosół nietJ:usty z żóHkiem, nieco czerwonego wina, woda bialko1rn i t. d.
Przy powrocie chorego do zdrowia należy
slopuiowo przechodzić do posiłków cięższych.
Pozatem należy pamiętać, aby chory miał
miękie i 1rygodnie posłane lóżko, !!dyż wskutek
wychudzenia łatwo o odleżyny. Dobrze jest ciało,
szczególniej na wystających częściach nacierać
już zawczasu spirytusem. Leczenie wlaściwe naturalnie należy do lekarza, wspomnę tutaj tylko, że w niektórych
przypadkach stosuje się odpowiednią surowicę
ze skutkiem dość dobrym, gdy wcześnie szczególniej zastrzyknięta.
Dr. W. Eichler.

i przesądy higjeniczne --===

Ogromnie lubimy stosować środki czyszczące.
choremu, a szczególniej dzieciom, trzeba
czy nie, d:ije się raz poraz rozmaite „strączki" i
.hamburską herbatę," częstokroć bez najmniejszej
potrzeby i zam ia st okazać choremu pomoc, psujemy
mu tylku żołądek i kiszki. Otoczenie chorego dziwi
się przytern mocno, że po daniu tyle razy na przeczyszczanie temperatura u chorego nie spada
i gorączka trwa.
Rzecz zupeinie zrozumiała - bo gorączka nie
żależala wcale od cho ro by kanału pokarmowego,
Każdemu

tylko od zupełnie innej przyczyny. Jeśli już chcemy dać choremn koniecznie na przeczyszczenie,
to dajmy, ale tylko raz, olPju rycynowego, te inne
rzeczy, o których wspominałem, niejednokrotnie
wywołują boleści i szl\odę przynos7ą. Pamiętajmy 1
że są choroby np. zapalenie wyrostka robaczkowego, późniejszy okres durn brzusznego, gdzie
środki czyszczące są wręcz szkodliwe.
A więc ostrożniej z ulubionem czyszczeniem I

D. W. E.

Kronika miejsco wa
Od Redakcji.
Następny

numer

.Gazety' Pabjanickiej ukaże . się w sobotę dn,
5 września t. j. za dwa tygodnie
i od tego czasu pismo nasze ukazywać się będzie w odstępach
tygodniowych w ka'żdą sobotę w
potudnie.
Muzeum Kola P.M.S.-otwarte
dla doroslych w niedzielę od 5-7,
wstęp 20 gr„ dla dzieci w poniedziatki od 5-i', wstęp 5 gr.
Bibljoteka Kola P.M.S. otwarta we wtorki i piątki od 7-8!.
Książnica

Dziecięca

Koła

P .M.S. otwarta w poniedziałki,
wtorki i środy od 3-6.

Czytelnie Miejskie.
Czytelnia I. - ul. Bóźniczna H.
Czvtelnia II. ul. Poniatowskiego NQ 9.
Czytelnie otwarte w dni po wszednie od godz. 10-ej rnno do
godz. 12-ej w poL i od god7.. is-ej

do godz. 9-ej wieczorem, w niedzielę i święta zaś od godz. 10-ej
rano do godz. 12-ej w południe.
Koło

Akademików
Pabjaniczan.

Dyżury członków Zarządu

K.A.P.
we wtorki od godz. 671/2 wiecz. w lokalu Polskiej Macierzy
Szkolnej (sekretarjat) przy ulicy Kościuszki N2 17.
odbywają się

Dwudziestopięcioletni jubileusz
kapłana pabjaniczanina.

W tych dniach obcl1odzil dwudziestopięcioletni
jubileusz kapłaństwa
ks. Kanonik Teofil

Jankowski, dziekan w Brzeźnicy,
brat prezydenta m. Pabjanic p.
.Tana Jankowskiego.
Ks. Teofil Jankowski urodzi!
się w Pabjauicach w roku 1877.
Seminarjum duchowne ukończył
we Włoc!awku. Swoją pracą społeczną wsławi! się szczególniej w
Brzeźnicy

(p.

Częstochowski).

Tu,

w

1911, wystawia

roku

piękną świątynię,

ty, instytucje
spożywcze,

organizuje szkospólki

oświatowe,

straż

ogniową,

kasę

pożyczkowo-oszczędnościową.
Swoją, zakreśloną na szeroką
skalę, pracą spoleczną ściąga na

siebie U\ragę
prześladują go

W Polsce
swą

energję

Moskali, którzy
na każdym kroku.

niepodległej

na

podwaja
terenie pracy

spol:ecznej, to też zyskał całkowite
zaufanie nietylko swych parafjan,
ale również i miast okolicznych.
Jubileusz dzielnego kapłana obchodzony był uroczyście przez okoliczne społeczeństwu. W mieście
Hadomsku ubrorznno specjalny
komitet uczc:zeui;1 z:::stug jubilata.
Donosi o powyiszem Gazeta
Radomskowska, która ks. Jankowskiemu poświęciła diuższy artykuł,
podnoszący z uznaniem owocną
jego pracę.

Str. 10.
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„ necz11e, śpiewy i t.p. Lekarz miejski odwiedza dziatwę co tydzień.
Jak dobrze wpływa na dziatwę
Ma·
bieżącym
Jeszcze w roku
gistrat m. Pabjanic przystępuje / pobyt na pólkolonjach świadczy
do budowy, · na jednym z placów fakt, że w czasie miesięcznego
miejskich, domu dla b,•zdomnnych, pobytu na świeżem powietrzu
na
prznnaczoneg o dla 11iezam0żnych wszystkie dzieci przyby\rają
11iektórych
\\'agi
przyrost
wadze;
eksmitowanych , którzy narazie
nie mogą znaleźć dla siebie mie:;z- dzieci przekracza mmet 2 kilo.
Przed kilku dniami dzieci pół
kania.
witaly u siebie '' ycieczkę
kolonij
Plany domu są już opracowane.
dziatwy górnośląskiej, zwiedzają
cej nasze miasto, a przebywają
· Należy zapewnić pomoc
cej w c~asie feryj letnich w
!
bezrobotnym
lekarską
dworów w okolicach
gościnie
Bezrobotni, pobierający pewne
Widawy.
zasilki państwowe, są zupełnie
Kierownictwo półkolonjami spopozbawieni pomocy lekarskiej,
w rękach ławnika oświaty
czywa
nie mając prawa otrzymać tap. -J. Pluskowskiego ,
tury
kul
i
kowej ani z kasy chorych, ani od
miasta. Tymczasem każdy chyba
rozumie, że te kilka zlotych ty- Rozłam wśród Niezależnych
Socjalistów w Pabjanicach.
godniowo nie mog~ wystarczyć
na ratowanie zdrowia. Cu najwyNiedawno donosiliśmy, że leażej czasami pozostający bez prader tutejszej Partji Niezależnych
cy pozwoli sobie na jednorazową Socjalistów, radny Szymczyk, z!uporadę lekarską, co w potącz('
żyŁ s1Yój mandat radziecki, a na
niu z apteką czyni i tak kolosalny jego miejsce wstąpiŁ z listy zawylom " ' jego szczuµlym budżecie. stępców
socjalista,
niezależny
A cóż dopiero mówić o leczeniu Poleski. Obecnie w tej sprawie
w jakiejś chorobie przewlekłej, do\Yiadujemy się ciekawych szczealbo wymagającej zabiegów ope- gółów.
racyjnych, akuszPryjnych i t. p.
Od pewnego crnsu wystąpienia
W tych wypadkach położenie ich radnego Szymczyka czy to na tejest rzeczywiście nieraz tragiczne. renie Rady Mil' jskiej, czy też na
-Powinny związki za11·odowf' terenie polityki krajowej, zaczęły
zająć się tą sprawą, moźe dałoby
się nie podobać większości człon
się sbrorzyć jakąś specjalną kasę
ków Partji Niezależnych Socjalichorych, skoro nie można ich stów. Przeciwko radnemu Szymprzyłączyć do ogólnej, ale coś
czykowi po\\>stała w łonie partji
zrobić trzeba koniecznie!
silna opozycja z radnym Puleskim
wpływy
Duż8 jednak
naczele.
Co się dzieje na Półkolonjach. w partji, (r. Szrmczyk byl człon
Jak już donosiliśmy, staraniem kiem Centralnego Komitetu Partji)
magistratu m. Pabjanic zorgani- umacnialy jednak stanowisko p.
zowane zostały w parku • W ol- Szymczyka, który rów11ież ma
wielu zwolenników.
ności pólkolonje letnie dla dzieci,
Opozycji jednakże udalo się
z których korzystają dzieci najuwykluczenie p.
przeprowadzić
boższych warstw robotniczych. W
Szymczyka z partji, za nieprzemiesiącu lipcu z dobrndziejstw
pólkolonij korzysta!o 174 dziPci, strzeganie dy,;cypliny partyjnej.
Wkrótce też do prezydjum Raw sierpniu przyjęto na pótk• .toMiejskiej wplynąJ: list z rezydy
dzie190
liczącą
grnpę,
nje nową
ze
Szymczyka
pana
ci. Opiekę nad dziatwą roztaczają gnacją
wychowawcy w liczbie 6-ciu stanowiska radnego. Wskutek po·
wyższego na miejsce ustępującego
rekrntujący się ze sfer rn1uczycielskich m. Pabjunic, oraz absolwen- wstąpil p. Poleski.
.Jednakże p. Szymczyk zaprzetów semioarjów nauczycielskich .
jakoby zlożyl on mandat
czył,
4
jPdzPr.if'
Dziatwa otrzymuje
razy dziennie; na "menu" składają radnego. List złożony w Radzie
Miejskif'j jest podrobiony przez
się: bułki, m!Pko, kakan; cztery
przeciwników, którzy znajego
otrzydziahra
razy w tygodniu
lazlszy czysty blankiet z jego
muje mięsll.
Na program dnia składają się podpisem, wypełnili papier pigry 1 zabawy, sport, kąpiele slo- smem z prośbą o rezygnację.

Budowa domu dla
bezdomnnych .

"'
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Radny Szymczyk· oświadcza, że
mandatu radnego nie ma zamiaru
składać.

Naskutck powyższych ta1·ć w tonie partji . nastąpilo rozdwojenie.
Część zwolennikó\\' p. Szymczyka,
szczególniej z . dzielnicy . nJutrzkowice", zgfosila swój akces do
Niezależnej partji chłopskiej.

sadzenie drzewek.
Nieudane
.
Przy ul. Górn<-'j (obecnie R.
Mielczarskiego ), na wiosnę z inicjatywy \dadz miejskich i szkolnych i pud kiernnkiern ogrodnika
miejskiego, dziPei wysadziły 60·
kilka drzewek.
Zwyczaj bardzo sympatyczny
i godzien ze wszech miar poparcia, lecz niestety, niewiadomo
z jakich powodów z powyższej
ilości przyjęło się tylko-15 sztuk.
Zdaje się nam, że drzewka byly
sadzone zbyt późno, a zrobione
wokoło miski szybko zatarły si~
i \rnda nie miała się gdzie zbierać.
Specjalnie sadzenie przez dzieci
należy na przy~zlość otaczać odpowiedniemi warunkami, aby ich nie
zniechęcać, gdy widzą znikome
skutki swej pracy. Powinny dzieci opif'kować się drzewkami i po
ich pos.a dzeniu t. j. podlewać,
dbać, aby miski z ziemi były dobrze · utrzymane i t. d.

To sensacja!
Demonstrowan y orl pewnego
czasu w kinie Miejskiem obraz
p. t. Tajemniczy Rycerz cieszy się
tak wielkim powodzeniem, że natlok publiczności do kina codzien·
nie musi regulować policja.
W poniedziałek do. 16 b. m.
przed kinem zebral się Uum kilkutysięczny, domagając się wpuszczenia do sali.
PoniewHŻ sala pomieścić może
800 osób, . część osób musiała
odejść z niczem.
W czasie Uoczenia się, poturbowano kilka osób, wy bito dwie
szyby, a policja zmuszona byla
kilka osób odprowadzić do areszt.u.
Oto co się nazywa obraz iście
sensacyjny.

Ścieki wpoprzek ulic .
Na wielu ulicach naszego miasta posiadamy wpoprzek ulic lub
u zbiegu ich zamiast porządnych
mostków, i!lębokie ścieki, które
jazdę po mieście i tak już przykrą z powodu wysta,Jących szyn
i zrujnowanego na wielu ulicach
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bruku, tembardziej uniemoźliwiają
Magistrat może zechce zwrócić
uwagę na tę drobną stosunkowo
sprawę, która jednak w \Yiększym
mieście tolerowaną być nie powinna.
Pułapki

uliczne.

W dniu 1O b. m. po polu dniu
byli3my świadkami HŻ dwóch \Yypadków w ciągu jednej godziny
z powodu wystających szyn tramwajowych.
Przez tor tramwajowy przejeż
dża wieśniak, pędzi tramwajwieśniak chce przejechać szybkonie może, wóz trze się o szyny,
koń
niema siły go wyciągnąć,
w koócu szarpie silnie, spada
obręcz z koła i toczy się z brzę
kiem o kilkanaście metrów, a
tramwaj cudem tylko nie najechal
na wóz, w porę zatrzymany.
Jecha! dobry cyklista torem
tram1rnjowym, z ciężkim plecakiem, chce przejechać przez tor,
kolo się wykręca, cyklista w pę
dzie spada twarzą na bruk.
To S<! wypadki codzienne
i jest ich bez liku! Apelujemy
jeszcze raz do wladz miejskich:
zróbcie raz z tern porządek lub
przynajmniej powiadomić ogól, że
coś się zrobi w tej kwestji ! W
przeciwnym razie nii> pozostanie
chyba nic innego, jak wszcząć
akces zbojkotowania tramwaju na
terenie miasta.

Akademja sierpniowa.
W niedzielę dn. ·21 b. m. o godz.
pół do 11 w sali Kina Miejskiego odbędzie się
Akademia Sierpniowa
zorganizowana staraniem Związku
Legjonistów w Pabjanicach.

Na program złożą się przemówie~
nia, występ chóru b. Legjonistów
i zespołu muzycznego.
Nie wątpimy, że na Akademji
spotkamy wszystkich tych, którym
idea czynu legjonowego jest bliską
Gorszące

W

widowisko.

poniedziałek

dn. 15 b. m. byZamkowej świadkami
zdarzenie:
Znany policji Roman Leks, będąc
w stanie nietrzeźwym, wywołał zbiegowisko gapió.w.
·Gdy przybyła policja. aby .przyprowadzić porządek na ulicy 1 usunąć Leks&, ten począł poltcji stawiać
opór.
Ponieważ policja nie mogla dać
sobie rady z odprowadzeniem deliku-,
renta do komisarjatu, za.trzymała
przejeżdżający wóz i z trudem ulokowała na nim Lek!>a. Czynności tej
towarzyszyły drwiny i śmiechy gapiów, którzy tlumem otoczti wóz i pę
dzili za nim.
liśmy przy ul.
następującego

Pilnujcie dzieci!
Półtoraroczna

dziewczynka nazwiskiem Helena Rózga, zamieszkała na
"Skręcie" obok cegielni Kaczorowskiego, w_yszła na podwórze, kierując
swe kroki w stronę ojca, pracującego
w cegielni. Przechodząc obok znajdującej się glinianki, poślizgnęła się
1 wpadła do wody, której głębokość
wynosiła około 30 cm. Gdy po chwili matka wy,;rła na podwórze zawołać dziecko, zauważyła płynące po
wod;;ie zwłoki swego dziecka. Na
nic się zdał ratunek. Ofiara nieostrożności rodzicielskiej nie powróciła do życia.
Kradną

w

biały dzień!

.

Krawiec Lipkowicz, zam. przy ul.
Zamkowej 28, zakupił kilka sztuk su'kna, by na nadchodzący sezon mieć
przygotowany materrał na ubranie.
Obawiając się kradzieży, stale sypiał w nocy w swym zakładzie, pilnując towarów.
W dzień ju? kradzieży się nie

Str. 11.
obawiał, to też zadowalał się zamknięciem drzwi na słaby zatrzask.
W poniedziałek ubiegły rano Lipkowicz wyszedł do miasta >załatwić
kilka małych spraw. Ponieważ w do-

mu, w którym zamieszkuje, znajduje
się siedziba związków zawodowych,
więc koryta1'ze zawsze pełne są ludzi. To też Lipkowicz wyszedł do
miasta bez obawy, zamykając drzwi

na zatrzask.
Padł jednakże ofiarą swej lekkomyślności!
Bo oto <lwuch mężczyzn
przybyło pod drzwi, wyważyło tO,POrkiem zatrzask i weszło spokojnie do
pracowni krawca. \Vidziały to dzieci, bawiące się na podwórku.
Gdy Lipkowicz przybył o godz.
11-ej do domu, zauważył wyważony
zamek i brak towarów, które uważał
za alfę i omegę swego bytu.
.
Podnió!>ł krzyk, .na który przybiegła policja . . Ta stwierdziła, że krawiec nie dbał o uczciwe zamknięrie
drzwi, bowiem zatrzask można było
odjąć bez użycia żadnych narzędzi.
Pozatem policja stwierdziła, że
złodzieje muszą być gdzieś niedaleko.
Energiczne dochodzenie stwierdziło
wkrótce, że dwaj jacyś · mężczyzni
z towarami kręcili się obok cmenta-

rza marjawickiego.

Gdy policja tam

się udała, z.nalazła świeże ślady stóp
ludzkich. Siady te doprowadziły do
miejsca, które wskazywało, że coś tu
świeżo zostało zakopane.
Okazało się, ż.e w piasku znajdowały się zakopane towary, które oddano szl:zęśliwemu Lipkowiczowi.

A teraz uwaga pod aclresem kupców i przemysłowców miasta Pa~
b]anic: Co pewien czas donosimy o
kradzieżach, które mogły być dokonane tylko dzięki temu, że właścicie
le składów czy nieruchomości nie
starają się o należyte zabezpieczenie
drzwi i zamków. W tym wypadku
ułatwia się "pracę" złodziejom i ma
się niesłuszną pretensję do vvładz
bezpieczeństwa publicznego. Nauczcie
się więc panowie dobrze i dokładnie
zamykać drzwi waszych siedzib i zakładów, a kradzieży będzie napewno
mniej.

Skrzynka do listów.
Pabjanice, dnia 10 sierpnia 1926 r.

Pabjanice, dn. 21 sierpnia 1926 r.

Szanowny Panie Redaktorze!

Szanowny Panie Redaktorze!

Uprzejmię proszę o umieszczenie w Swem
poczytnem piśmie niniej;.:zego sprostowania:

Uprzejmie prosimy o wydruko·wanie w swem
poczytnem piśmie zaprzeczeuia przeciwko umieszczonemu w Tygodniku Pańskim z dn. 8 VIII 26
za M 14/ 15 arlykulowi pod tytu!em "Wielka Afera
Dolarowa w Pabjanicacb • autora M. Herszko,ricza
(przebywającegp w Pabjanicach w domu p. p.
Buzyna i Ejlenberg::i ).
Artykuł ten jest jedneui z selek oszczerstw
i potwarzy, nieustannie już od roku 1920 podnoszonych w prasie i '"' denuncjacjach do \Yladz
przez pewną garstkę intrygantów, którzy postawili
sobie za cel kompromito,rać lud wierzący i na"zego Pana Rabina, jednego z najwybitniejszych
działaczy na polu religijno-oświatowem, w obliczu

\V numerze 14 i 15 "Gazety Pabjanickiej"
z dnia 8 sierpnia b. r. w sprawozdaniu z posiedzenia Rady MiejskieJ w dniu 26 lipca b. r.
umieszczono, jakobym z partji Niez. Socjal. zostat
wydalony. Otóż oświadczam, że z partji tej wystąpitem w dniu 24 lipca r. b. wraz z 46-ciu
członkami ini ejsco1Yego komi te tu i calą dzielnicą
"Jutrzkowice", ponieważ nie mieliśmy zaufania do
ciał rządzących partją i ich wielolicowej polityki.
Racz przyjąć Szan. Panie Redaktorze wyrazy
poważaniaRoman Szymczyk
Tlld11y millSlll.
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zbyteczne podać do prasy zaprzeczenie, gdyż podstępy te są już zbyt znane i nie wywieJ"ają żadnego
wrażenia, choć U\daczają czci cieszącego się jaknajlepszą opińją p. Rabina naszego miasta, tembardziej, po ogłoszeniu przez Pana Redaktora
naząiska autom, którego osobistość daje dostateczny materjał ogółowi czytelników dla orjentacjir
jaką wartość ma jego artykuł.
Czynimy jednak to wskutek ządania masO\ro
zgłaszających się do nas wspóhvyznawców, domagających się wystąpienia w obronie czci Pana
Rabina i p.p. przedstawicieli gminy żydo\Yskiej
Uważamy że byłoby jednak dla nas hańbą
wda,rnć się w dalszą polemikę w trj sprawie, której przeciwnicy tak chętnie pragną.

świata i w tym celu eiągle fabrykują różne podstępy, wciąż pozbawione podstawy i wytwarzają

plotki przeciwko Rabinatowi, rzezakom rytualnym
i Zarządowi gminy żydowskiej, w szczególności
panu A. D. Frenklowi, piastującemu urząd WicePrezasa Zarządu gminy, którego owocna dzialalność dla dobra spoteczeństwa żydowskiego cieszy
się powszechnem uznaniem.
Wdrożono wprawdzie dochodzenie administracyjno-skarbowe, lecz nie dzięki dzielnemu urzędni
kowi (według słów autora), lecz dzięki doniesieniu
osób powyższych
Nie wątpimy jednak, że Wladza dojdzie prawdy
i wynik tego dl1chodzenia będzie taki sam, jak
i wszystkich poprzednich doniesień, zaś na łall'ie
oskarżonych posadzeni będą falszywi donosiciele.
. Niezbitym dowodem ieh klamshra jest fakt,
że w calej Kongresówce, po której, wedlug słów
autora, glusy te rzekomo się rozeszły, niema ani
jednego poszkodowanego, który miałby się skarżyć
na swą krzywdę, a skargę podnoszą nieproszeni

Z

poważaniem

ZA.RZĄD

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Pabjanicach

Z. Adler
N. Gnatek
F. Perlmuter
Sz. Kohn

obrońcy.

Insynuacja powyższa, od tychże osób pochodząca, byla już wydruki.wana w piśmie Lódzkiem
"Wiadomości codzienne". Ul\·ażaliśmy jednak za

Od redakcji.
W artykule D-ra Eichlera • O chorobach zaumieszczonym w poprzednim numerze
naszego pisma, wkradło się z puwodu niedokladnej
korekty, kilka btędów, z których ważniejsze niniejszym prostujemy:

Dr. med. Seweryn Sehenker

k1i1źnych",

powrócił

przyjmuje nadal w Pabjanicach

powinno być „dyzenterja"
Zemiast „dezynterja" " „białe ciał~a krwi"
„białe cia.l'a krwi"- "
„
„ „surowiznę" 11 surowicę
„grypa hiszpańska".
„grypa, hiszpanka"- "

•

11

Ciąg

ul.

św.

Rocha 5, tel. 2ó.

dalszy.

SPRAWO ZDANIE MAGISTR ATU miasta PABJANIC .
Wydział

Opieki

Społecznej

i

Zdrowutności

Publicznej.

Magistrat udziela także zapomogi dla najbiedniejszych prawem przewidziane, oraz "yplaca
sumy dla inwalidów pracy.

Miasto nie życzyło sobie przejęcia ares.ztu
od policji, gdyż W' związku z tern, spada na Magistrat, osobowo na lawnika wydziatu, odpowiedzialność za ewentualne ucieczki więźniów i t. p.
Aresztantów znajduje się od 28 do 39 dziennie.

Areszt Miejski.

Pogrzeby.

rozporządzenia Ministerst"'.a Spraw Wewnętrznycl1 i na żądanie Prokuratora Sądu Okrę
gowego zo,;tal przejęty przez .Magistrat Areszt

Mogistrat najbiedniejszym wydaje trumny
i ewentualnie każe wykopywać groby. Zmarlych
na ulicach, lub też zabitych zabiera do szpitalnej
kostnicy.

Zapomogi i inne.

Z

Miejski.
Magistrat dba w areszcie o hygjenę i poprawił
nader mizerne życie.
Więfoiowie polityczni kar w areszcie nie
od1iiadują, gdyż są wy\\'oŻeni do l,odzi przez policję.

Cmentarze.
Cmentarzami
przyczem ludność

Dozory Kościelne,
zajmują się
mająca nader głęboki kult dla

/
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zmarłych, wyjątkowo dba na cmentarzach o czystość i sama napomina niszczycieli lub uwłacza
jących cmentarzowi.
Jednak pieczę zasadniczą ma Magistrat nad
cmentarzem ~nanych i nieznanych żołnierzy z Wielkiej Wojny Swiatowej. Cmentarz ten był zapu-

szczony bardzo i brak byto jakiejkolwiek opieki,
dopiero obecny Magistrat w 1925 roku odnowił
gruntownie i upiększył obecny cmentarz, za co
spotkało Magistrat zasłużone uznanie nietylko od
swoich lecz i obcych, gdyż Rząd Rzeszy Niemieckiej przez swego konsula wysłat list treści nastę
pującej:

należytą opieką i czcią.
To też mimo, że znajduje się w leśnym parku, nie było żarinej profa-

nacji, a jedyny ,wypadek ukradzenia kw4itów,
zostal wykryty przez robutników, za co spra\Ycę
Sąd ukarat

Karetka pogotowia.
Magistrat i Tow. Czerwonego I\rzyża w roku
1920 kupili karetkę, której dzięki niPsumienności
firmy z Bydgoszczy nie można było otrzymać.
Magistratowi w październiku 1925 roku udało
się wydostać ową karetkę i obecnie jako miejska

Odpis.

Konsulat Rzeszy Niemieckiej
W

Łódź,

dnia 7-go lipca 1925 roku.

ŁODZI.

Nr. 5445.

Do

Magistratu m. Pabjanic
w P.ABJANIOAGH.
Odwiedzając

cmentarz wojskowy w Pabjan1:cach, na którym p_ochowani
niemieccy, z radosnem zdumien1,em stwierdziłem, jaką nadzwyczajną,
pełną p1,etyzmu troskliwością otoczono każdą mogiłę i cały wogóle cmentarz,
który wraz z ogrodzeniem, skladającem się z walu i rowu, bardzo starannie
został doprowadzony do porządku. Na swoje zapytanie oświadczono mi, iż ten
- prawdziw1:e wzorowy - stan cmentarza jest do zawdzięczenia inicjatywie
Mag1:stratu, który odnośne koszty pokrywał z f undiiszów miejskich.
Uszczęśliwiony i zachwycony tym - godnym naśladowan1:a dowodem p1:etyzmu względem poległych żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w
obronie tego, co i dla każdego prawdziwego Polaka najdroższe jest na świecie,
a mianowicie za ojczyznę, z głębi serca składam me gorące podziękowanie
Magistratowi za Jego szlachetne pojmowanie oboim:ązków ludzi żyjących
względem zmcerlych.
Jestem przekonany, że tego rodzajii d.owody pietyzmu również przyczyn1:ą się do tego, iż gdy czas zabliźni stare rany - zapanują między
naszemi krajctmi dobre stosunki sąsiedzkie.
są żołnierze

KONSUL NIEMIECKI
(-) Hoffman Polkermsamb.

W roku bieżącym urządzona będzie piękna
brama z odpowiednim napisPm. Cmentarz jest
zwiedzany przez wiele osób z kraju i z zagranicy.
Publiczność otacza ten cmentarz cichych, \rałczą
cych nie o swoje cele, bohaterów-męczenników

funkcjonuje. Karetka ta mimo pięk11Pgo wygll)•"lu
nie nadaje się dla 11aszp~o miasta, irdyż na że
laznych ubręc·1arh 11iP d;;je bezpieczeń::;twa przewozu ciężkicl1 churyclt.
Z karetki tPj korzysta za uplatą Kasa Chorych.

•
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Inne sprawy.
W mif'ście usl9.wiono kilkadziesiąt skrzynek
do papiern, które cieszą się opieką publiczności.
W szpitalu ustawiono dla rekonwalescentów
radjo aparat.
Wydano szereg przepisó\T prawnych dla sklepów i L p.

Wydział Oświaty

i I\Ul tury.

Szkolnictwo powszechne.
Szkól 21. Klas 132. Uczniów. 5468. Nauczycieli (ek) 147. Woźnych 22.
Wynagrodzenie nauczycielstwo pobiera ze Skarbu Państwa, woźni zaś z Magistratu m. Pabjanic
Utrzymanie szkól należy do miasta, to też
sumy na utrzymanie szkól są poważne. Na pomoce szkolne prelirninO\rnno 29.173 zt, na wydatki rzeczowe 28.021 złotych. Wogóle 220.698 zł
Umehlowauie szkół w ławki, katedry,

•
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szafy, stoły i t. p. 1rnleżą do Magistrntu.
W roku sprawozdawczym Magistrat dostarczył szkołom kilkmrn~cie szaf, tabli\· i t.p.;
urządził salę gimnastyczną dla szkół XgJ\Ji 5
i 9 (szkoła nowa) według najnowszych
wzorów, przyczem urządzenie zostało sprowadzoue z W Hrszawy. Dla szkół 1'~ 2 i 6
urządzono prowizoryczne przyrządy gimnastyczne.
Szkoly zaopatrywaue są w pomoce
naukowe i wszystkie potrzeby rzeczowe.
DostHrcza się atrnmeut, kredę, ·węg· iel, drzewo, przyrządy i t.p. W roku sprawozdawczym dla każdej ze szkół dostarczono
e}ektroRtatyczną i OUŚrodkową
maszynkę
wartości około 300 . zł., dostarczono i dostarcza się statywy oraz cały szereg pomocy do nauki fizyki i chemji.
izb szk(llnycb w tym roku
Iloś~
Magistrat s:?Jkolnictwu
powiększyła się.
powszechnemu dał 18 izb, przyczem jedną
z uich wyprocesował, gdyż właścicielka otrzymała od ówcz<'Snego 1\laµ;istrntu pienią
dze i nie chciała się wyprowadzić.
Abitn1:jf'ntom szkół powszechnych rozdano w roku ubie?;łym i bieżącym po egzemKonstyplarzu wydanej przez Mag·istrat
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z duia 17
marca 1921 roku", aby jak w przedmowie
jest napisane „rnłodzif'ż bądź opuszczłljąca
szkołę powszechną, by kształcić się dalej,
hądź też idąra już w życie, by stanąć u
w<1rsztatu pracy t::ikie.j czy innt'j, niech
pomni że Konstytucja nasza z::ipewnia jej
pracy po8zanowanie, a praca to największe
bogactwo jednostki społeczeństwa i narodu;"

„

oraz że Konstytucja uczy nas jak: „żyć
i działać w myśl Kostytucji, która jest
chlubą naszego narodu i najistotniejszym
dowodem wielkiej kultu1·y polskiej, to zna~
czy żyć i działać na pożytek społecze{tstwa
narodu,· pa1istwa i ludzkości".
·Pod wzg·lędem hyg.ieuy szkoły są dozorow a11e przez 2 h ygjeuistki i lekarza.
Po reg·ularnem doglądaniu dzieci ilość zawszonych zmniejszyła się do minimum, oraz
zmniejszyła się ilość jaglicznych.
Dla utrzy111a11ia zdrowotności w szkołach powsze~hnych smaruje się podłogi
W roku
pyłochłonem 4 razy w roku .
1925 dla czystości pomalowano wszystkie
ściany olej na far ba.
\Vy111ier~aniem' kar za 11ieregularne
przysyłauie dzieci do szkól zaJmuje się
Dozór Szkoln~' rn. Pahjauic, który pracuje
intensywnie.

Szkolnictwo

średnie.

Seminarjnm Nauczycielskie założone
roku 1925. Uczniów bvło 56.
N~; kursie
Obecnie otwarto kurs II-gi.
52.
uczniów
II-giin
Przeciwko serninarjum toczyła się zawzięta wrilka tak zwanej prawicy i stąd
setki protest1iw przeciw s~mirnirjnm ao województwa, właścicieli nieruchowości. Mimo
tego semina:r:jum udało się utrzymać.
Seminarjum mieści się tymczasowo
w szkole .N'l! 5.
Szkoła RzPmiesł utrzymywana przez
miasto ma 3 kursy, 94 uczniów.
Posiada wydziały: ślusarski, tokarski
i odlewniczy.
Szkoła obecnie stoi na wysokim poziomie naukowym i coraz więcej wyrabia
nader skomplikowanych przyrządów i pomocy naukowych.
W szkole tej stempluje' się też wagi.
zostało w

Stypendja.
Stypendja uczniowskie dla uzdolnionych uczniów wydaje się induwiclualnie.
W roku bieżącym dano stypendjum 2 uczennicom Seminarjum w Zgierzu, 1 uczniowi
szkoły głuchmiennych, 1 uczniowi szkoły
spółdzielczej.

Szkolnictwo wieczorowe.
Istniała 7-mio klasowa szkoła wieczorowa, która na jesieni r.b. wypuści pierw-
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szy zastęp abitllrjentów ze świadectwami
7 klas szkół powszechnyr.h.
Istniały także kursy dla mniejszości
•
narodowych.
Kursy dla terminatorów były prowadzone z fonduszów pa1!stwowycl1 i miejskich.

Czytelnie miejskie.
Miasto utrzymuje 2 czytelnie miejskie,
które są zaopatrzone nader bogato w pisma
codzienne, tygodniowe i czasopisma.
FrekwPncja w czytelniach bardzo dumiesiącach za duża
ża, a w zimowych
w stosuuku do pomieszczeniH.

Kinematograf

Str. 15.
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Oświatowy.

G<l y budowano Miejski Kinernatog-rnf,
odzywały się glosy krytyki, temhardziej że
prowadzono sp~cjalną kompHuję przeciw
budowie.
Już jednak po wyl1udowa11iu przekonali się mieszkańcy, jak jest potrzebne
kino. Mówi o tern frekwencja, która szczególniej ua przedstawie11iach popnJarnych
i naukowych w poniedzialki. wtorki i śro-.
dy jest nader lirzną i pobija rekord _ I tak
nprz. bywało w 1 dniu od 1000 do 2200
ludzi. Przedstawie11ia zwyczajne cieszą się
także powodze11iem.
Obrazy są dobierm1e staranni e i do
tego samego są zmuszone innr kinematografy.
Od doboru zaś obrazów zalezy frekwrncja
mimo lata.
Sala Kinematognifu i:;łnż.y też jako
sala obrnd Rady Miejskiej, ornz oddlłwaną
· jest w gouzinaeh rannych instytucjom. W ·
sezouie zimow-yrn będą w każdą niedzielę
odbywać się Miejskie Odczyty Nankowe.

Magisrat
'bitn ych osób.

już zaangażował

szereg· wy-

bocznic już się kończy,
oraz rozpoczyna dobudówka według płn.nów.
Wyko1łczenie

Teatr.
Magis trat sprowadził kilka razy Teatr
Miejski z J_,odzi oraz Teatr .Narodowy
z Warszawy. Obecnie toczą się pel'traktacje z dyrektorem Teatru :Yli1'jskiego
w f_,odzi w swawie stałego dawania przedstawie11 w Pabjanieach.

Wystawy.
Magistrat sprowadził z Łódzkiej Miejskiej Galerji Sztuk Pięknych wystawę obrazów, która cieszyła się du.żeru powodzeniem.
Na sali -radjo dawHło koncerty. Piękne
dekoracje kwiatowe dal Wydział Plantacji
naszrgo rn i as ta.
W 'roku 1926/ 27 będ<t i,;prowadzone
wystawy: hygjeniczna z Warszawy (już
zaangażowana), kwiatowa, jesien11a z ł_, odzi,
antialkoholirznH z Warszawy, obrazów z Ło
dzi i „Nnszego Morza" z Warszawy.

Towarzystwa.
Magistrat brał żywy udział w życiu
towarzystw, między innemi w „Święcie Pieśni '' , urzadzonem przez towarzystwa śpie
wacze, w -25-leciu rocznicy. T_ Śpiewaczego
Lutni '', poświęcenia sztandaru Tow. Chóru
„Ewangielickiego" oraz w dwukrotnie już
urzadzonvch Miejskich Wyścigach Kolarskich.
Ogólnie Magistrat w miarę możności popiera
D. c. 'il.
działalność towarzystw.
11

Przypisek R edakcji: W następnym numerze
uka2e się sprawozdanie ze wszystkich wyrlz folów.

Magistrat tniasta Pabjanic.
Ogłoszenie.
Magistrat przestrzega 'vłaścicieli domó,v, by nie polewali ulic
wodą. z rynsztokóvv, gdyż będą. pociągani do odpo,vi~dzialności
karnej administracyjnej i są.dowej.
Pabjanice, do. 19 sierpnia 1926 roku.
haVlnik

Wydziału Zdrowotnośei

Publieznej

( - ) Józef Piaskowski.

Prezydent miasta
(-) Jan Jankowski.
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Magistrat

~iasta

Pabjanic.

Ogłoszenie.
daje że w „Parku Wolności" często
rodziny przynoszą. z sobą. maszynki i zapalają. ogniska, tedy magistrat ogłasza, iż winni palenia ognisk na ziemi czy palenia
maszynek w parkach będą. pociągani do odpowiedzialności karnej.
Zarazem magistrat zwraca się do kulturalnej publiczności naszego w~asta z prośbą. o otaczanie pieczą. drzew i krzewów w
parkach, skwerach i na ulicach.
Ponieważ zauważyć się

Pabjanice, dn. 19 sierpnia 1926 roku.
ba\llnik

Wydziału

Gruntó\11 i Plantacii

(-) Karol Sulej.

a sta
Magistrat mi_

Prezydent miasta
( - ) Jan Jankowski.

Pabjanic~

Ogłoszenie.
Magistrat m. Pabjanic rozpisuje konkursy na wynajęcie bufetu
cukiernicz~go w Kinematografie Miejskim w Pabjanicach.
vVarunki są. wyłożone w Wydziale Oświaty i Kultury.
Oferty można składać do dn. 15 września 1926 roku._
Pabjanice, dn. 19 sierpnia 1926 roku.
i ~ultury
(--) Józef Piusko.wski,

baVłnik Wydziału OśVłlaty

Prezydent miasta
(--) Jan Jankowski.

Sport
Od redakeji „Express Kaliski" otrzymaliśmy poniższy komunikat:

II-gi Bieg

Ol{rężny

Regulamin biegu
1.
2.

Prosna,

„Expressu

Okrężnego

l(aliHkieg~o".

„Expressu Kaliskiego''.

Nazwa biegu: Bieg nosi nazwę "Bieg okrężny Expressu Kaliskiego".
Organizacja: Bieg organizuje corocznie pod względem sportowym Tow. Sport.
względnie

jedna z jego sekcyj.

,

odbywać się będzie stale w pierwszy dzie1i Zielonych Swiąt. W
roku bieżącym z powodów wyjątkowych odbędzie 5 września.
4. Regulamin: W biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkoatletycznego.

3.

Termin: Bieg

5. Udział: Udział w biegu mogą brać wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
jest bezptatny, lista zgtoszeń zostaje zamknięta na 3 dni przed terminem biegu. Liczba
bieżąca listy, pod którą uczestnika zgłoszono, jest równocześnie numerem, pod którym
uczestnik występuje w biegu. Wszyscy uczestnicy muszą być zbadani przed biegiem przez
lekarza.
6. Trasa: Trasa biegu będzie corocznie m1tauowiona, podana do wiadomości zawdoników najpóźniej do dni 8-miu. Nie może przenosić 7 km., ale może być zmniejszona.
7. Start: Start równoczesny. Uczestnicy ustawieni według rosnących numerów, licząc
od lewej strony kierunku biegu. Prowadzenie niedozwolone. Pozycja startu dowolna.
8. Punkty kontroli: Bieg jest podzielony na etapy, celem kontroli kolejności zawodników, którą sędziowie kontrolni znaczą w protokułach. Zawodnikom towarzyszą sędziowie.
9. Strój: Obowiązuje strój lekkoatletyczny w dowolnych barwach.
10.
Nagrody: Bieg odbywa się o nagrodę honorową "Expressu Kaliskiego• ufundowaną na osobnym statucie. Wszyscy zwycięzcy otrzymują pozatem żetony, których przy
10 zawodnikach jest 8, na każdych następnych 10 zawodników po 1 więcej. Bieg może
być uposażonym również w nagrody prywatne, klubów lub osób z dowolnemi zastrzeżeniami
co do osoby zwycięzcy (akademik, klubowiec, wojskowy, robotnik etc.).

Statut nagrody honorowej „Expressu
w biegu okrężnym.

K~liskiego

l. Zwycięzcą w biegu uznany zostaje zawodnik, który uzyskał najlepszy czas.
2. Nagrodę stanowi statuetka.
3. Nagroda jest wędrowną, t. j. pozostaje w posiadaniu zwycięzcy aż do następnego
biegu. Trzykrotne, niekoniecznie kolejne zdobycie powoduje przejście nagrody na własność
zwycięzcy.

4. O ile zwycięzca jest stowarzyszony, nagrodę przechowuje Stowarzyszenie, którego
jest członkiem z warunkiem, że Stow. to należy do Polskiego Zw. Lekkoatletycznego. w
przeciwnym razie nagrodę przechowuje Redakcja "Expressu Kaliskiego".
5. Nazwisko .każdego zwycięzcy zostaje wyryte na tabliczce i umieszczone na nagrodzie.
6. Czasowi deponarjusze nagrody odpowiadają za całość bezpieczeństwa zdeponowanej
nagrody.
Piłka

koszykowa.

Na wspaniały pomysł propagowania sportu
wśród pracowników tutejszej firmy "KruschenderM
wpadł Zarząd tego towarzystwa w osobach p.p.
F. Kruschego, K. i T. Enderów i Kannenberga,
którzy, jako prezydjum istniejącego przy firmie

Tow. Sportowego, ofiarowali wspaniały puhar dla
zwycięzcy w pilce koszykowej.
Każdy oddział fabryczny wystawia drużynę,
która rozgrywa kolejno z drużynami innych oddziałów

zawody.

Puhar przypada drużynie, która w rozgrywkach osiąga najlepszy wynik,

Gra w piłkę koszykową wpływa bardzo dodatnio na rozwój fizyczny uczestników, a poniewa:i
odbywa się w parku p. p. Enderów, na świeżem
powietrzu, przeto jest zarazem milą rozrywką dla
tych, którzy przez caly prawie cłzień przebywają
w murach fa b!·ycznych.
Zrozumienie, jakie temu przypisują członko
wie Zarządu firmy nKrusche i End er", i propagowanie przez nich sp11rtu wśród pracowników
przyjmujemy z calem uznaniem, natomiast sam
fakt winien odbić się sihH'm echem u pracowników, którzy winni poprzeć akcję, wstępując jako
czynni członkowie do Towarzystwa Sportowego
.Kruschender".
Należy nadmienić, że TOlr. Sportowe "Kruschender", mimo swego krótkiego istnienia, w lekkiej atletyce i boksie wykazało bardzo dobre
wyniki, a propagowanie sportu w sposób po" yż
szy jest dalszym etapem do stopniowego objęcia
\\ szystkich galęzi sportu, do czego przysluży się
wkrótce olbrzymi stadjon, budowany przez Zarząd
wspomnianej firmy.
Chyba żadne innne przedsiębiorstwo u nas
w Polsce nie może poszczycić się taką opieką
nad swymi pracown;~~mi, jak wlaśnie Towarzy-

3'to dice

1Diedzieć,

st wo .Krusche i Ender", które dostarcza im
nietylko najdalej idące możliwości rozwoju fizycznego, ale także troszczy się o rozwój duchowyr
oddając do dyspozycji bogatą bibljotekę fabryczną w myśl dewizy "W zdrowem ciele - zdrowy
duch".

Draparnia-Administracja 20:14:.
Pierwsze spotkanie w pike koszykowej, pomiędzy drużynami powyższych oddziałów zakoń
czylo się zwycięstwem draparni w stosunku 20:14.
Gra, która odbywa się w czterech rundach, po 15
minut przyniosła nasŁEwujące rezultaty:
pierwsza runda 5:3 korzyść draparni

druga
trzecia
czwarta

„

8:2
3:0
4:9
razem 20:14

"
administracji
korzyść draparni.
Należy nadmienić, że w drużynie administracłi z~ajdują się mlode, lecz dobrze zapowiadająre
się siły. Zawody odbyly się ubieglej niedzieli
w parku p. p. Enderów w obecności Zarzadu
firmy, urzędników i sympatyków.
•
Podczas przerw koncertowala orkiestra firmy.

co sill dzieje 1D fi"a6janicadi czyta
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Druk. St. Stefana w Pabjanicach, Zamkowa li.
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