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probt1mal

BYŁO

środa

dnia 6, 'l i 8

września r.

wstrząsający

września

życiowy

Reźyserji

sztuki kinematugraficznej.

MOTTO:

•

Rex Ingrama .

Nio szukaj dziewczyno niezwykłych
Droga miłości jest prosta....

PŁOCHE

•

przeżyć„„

!I

KOBIETKI

•
••
••
••m
li

Wsp:rniałri

wystawa I
Nadzwycznjna gra!
lateresującu treść!

•a

PoH'!ł.~k sems6w w dni PoWuednle
o godzinie 7 wieczorem! .w •iedzłele
1 śwltłe o godzinie 6.

D

Uwaga: W
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1926 r.

Arcydzieło

•

włqcznłe

Ił

Ponadto komedja w 2-ch aktnch. Nfl):I program - na scenie.
Występy teatru artystycznego „Zlelona Papuga".

NA

1id 6 do 7.

Od czwartku li/IX do niedzieli V IX

•

dramat ~en::;ac-yjnyr w 7-miu a ktach
7' HOOl' HiBSONEM w roli gł1hvnej.
'

Od czwartku dnia 9-go

środy

:J~,:zACHĘTA::·:
•

współczmeao małifńtlwa

SZALONA CYRKÓWKA
Wesoły

17. <'zynr1y w pnnirdz.i:dki i

a

IV rolach g.ł'ównych: VIRGINIA VALLI i fUG. O'BRIEN
Nad program na scenie: Występy słynnego teatru artystycznego
„Zielona Papuga" ·1.e znan'ł artystką z. Kiełczewsk'ł na eule.
1) Katarynka, 2) PieŚ!}i Tajgi Syberyjskiej, 3~ Wańka-Tańka. Udzial
biorą: Z. Kiełczewska ~ Dormanówna, Antonow, Gorjainow, Każmin · i
Storożow. Kierownik art. Al. Go rjainow -Zapowtadacz Tomaszewski.
Pomimo wielkich kosztów ceny miejsc niepodwyższone.
Poniedziałek,

80 gr.

INFO IlMA CY.JN-Y.

1

l!I
Ili

Program okolo 3 godzin!

ZDRADA, KTOHEJ NIE

dramat 9-clu aktach

n11e,;1ęrzua

'
r-

Kinematograf Miejski
Ekrau i

. .ł?retJum(rrnla

1/
pisma przyjmu_J.e Sekretarjat.
Cena o~lo11zeń: cała strona 70 zł. 2 strony 40 zł.
1/
1/
1/
3 strnny 15 zł. 16 strony B zł. 11 strony 5 zł. Prz.v powtónenin ogloazeń rabat orf 25 do 50°/0

-

.
Do niedzieli 5-go

Rok I.

w 8-miu aktach

Nad program - na scenie. Ostatnie występy teatru nrtystycznego „Zielona P-apuga" całkowltn zmiana programu.

nofis:

A

•

P· t.

r.a

poniedziałek

IUZJka diSIOiutafta do &brazu
pd kier. p li STRZELECKIEGO
'

·

ceny miejsc

•

zniżene.

Od czwartku dn. 9/IX 1926 r . wyświetlany będzie potężny dramat w 12 akt.

a

„Demon Morza"

•

według słynnej powieści:

11

• wroli

głównej:

Rafaela Sabatiniego •
MIL TON SILLS.
11
1

••••aaaam••••••n•aa•
_..,.
Gdzie najtaniej

kupować!

I
I Krawaty
Torebki damskie
najnowsze od ;d. 1.20.

od

zł.

1.80, ostatnie

no~'llości.

Teczki szkolne,

skórzane i

płócienne

od 2.20.
Po ce11ach konkure11cyj nych
sprzedaje

Artur Keil, Zamkowa 17.

Niniejszym zawiadam iam,

iż

został

uruchomiony

samochód „Jutrzenka" pomiędzy kol. Zelów paw. łaskiego i stacją Łask.
ODJAZD z ZELOWA: godz. 7.--, 11.30, i6.30.
ODJAZD z ŁASKU: godz. 8.35, 13.35, 20,30.

Gt~~I~

1

,

Zelów-Buczek i
odwrotnie Zł. -- .50 gr.
Wola Buc:z.kowa „
1.- „
miasto Łask
„
ł.80
„
stt1cja Łask
"
::J. „

l

\Vłodzimierz Posplszył.

r

ZANIM KUPISZ!!

Bieliznę damską, pończochy, ak'łrpetki 1 krawat, kołnier:z:yk, grzebień, kokzyki 1 korale 1
bt•z„tew, scyzoryk, mydło, puder i perfumy

~

obejrzyj ceny wystawione u

LFELIKSA HAUZERA

UL.ZAMKOWA

7.JI

Sodowa woda Kunerta~ w butelkach najlepsza!!
Proszę uważać

•''aI
I •NlllllU U

KillńskiegD

(róg

,

, ,

.z.

artykuł. Spożywczych.

Pabjauice, ul.

.•

banderolkę.

•„ BIURO PROSB i PODAN

Handel Towarów Kolonjalnych, Delikatesów
oraz

•.

na

Złotej).

CZEKANOWSKIEGO

PabjADice, ul. Zamkowa

Poleaa vtszystkie towary
a~ nailepszym gatunku
po eenaeb przystępnyeh.

•

~

11, I p. dom frontowy.

Biuro załatwia wmliie sprawy, wchodzące wzakres jega działalności,
oraz udziela informacyj wsprawach wyjazdu da wszystkich państw ahcycb i plm potrzebne wtym wz1ltdzie podania
Biuro ułatwia szybko, sumiennie I n11jta11iej. • . ;

•

8
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S.GROMADZKI

m

Pabjanice, ul. Kościuszki N"11 48.
poleca lampki elektryczne z ekonomją prą•
du, piorunochrony, przewodniki, radio•
lampy, latarki kieszonkowe gwarantowane
ą_raz wszelkie przybory elcktretechniczne

w.

. . - PO

CENACH

PRZYSTĘPNYCH. - -

rt

~

A!:

Magistrat m. Pabjanic

ogłasza

~

,

posadę

11~::·;·::.~::.:.:~~-E::~::::::::·;1:·;·::::E::::·;~~:;;:·;·::~:::·;·:~~:;~:;;:.:.::.:.:;~;~:::t!:!t::::·;·::.:.~:::t::!~::-E:!~:!~~=!~~!t*!~:::ll

~

Ławnik Wydz. Oświat. I Kuli.
(-) Plu•kowskl Józef

Prezydent miasta
(-)Jan Jankowski .

s

~
SZKOŁA

dyrektora Miejsk. Koedukacyjn. Saminarjum Nauczycielskiego

rozwojowego w Pabjanica ch. Do posady tej przywiązane są pobory według Ustawy z dnia 9-go p ~ ź
dziernika 1923 r. (Dz. U.RP. N2 116 z dnia 15/Xl
1923 r. poz. 924). W roku szkolnym 1926/27 ponieważ
istnieć b~dą tylko dwie klasy, nieprzewidziany jest
narazie dodatek dyrektorski (art. 37 powołanej ustawy). Podania z dołączeniem życiorysu oraz dowodów
pełnych kwalifikacji naukowych i praktyki nauczycielskie.i należy wnosić do dnia 10 września 1926 r.
do Magistratu m. Pabjani<'.

~!

POLECA1

KONKURS
na

MUZYOZN A

E. BIJOMIRSKIEJ
Klasę

wiolonmli i instrumentów

dętych

obejmuje

prof. Jan Fischer

II

JJ

b. kapelmistrz Lipskiej opery.
Zapisy przyjmuje k:rncelarja

szkoły,

rs

Zamkowa 7, m

Dr. Witold Eichler

powrócił

wyjechał.

i przyjmuje nadal w Pahjanicach

Oddział

św.

6.,

~

Dr. med. Seweryn Sehenker
ul.

r~1

13. ~
FILJfr Zamkowa 12. ~~~
hlm

i ~::~~R~'-;:::!~~: ~

~

niniejszem

8nOWICHI ;,~;~~~owskiego

Wraca 6-go

Rocha 5, tel. 25.

Pabjanicki Centralnego Polskiego Związku Ogrodników

października •

19

.

°f 12~z~r~!ś:ad~;:~~za

pokaz ogrodniczy z działów::
kwiaciarstwa, owocarstwa i warzywnictwa,
na ktory uprasza hodowcow i amatorów o przygotowanie

Warunki podane

będą

w

następnym

się

do pokazu.

numerze Gazety Pabjanickiej.

ZARZĄD

•

Rr. 18 i 19.

5

września

1926 r.

Rok I.

azeta
.Tygodnik

społeczny

i informacyjny.

Redaktor i wydawca w imieniu Komitetu: Kazimierz Staszewski.

Będzie

lepiej

Od chwili przewrotu majowego dal się zaow Polsce wybitny zwrot Im lepszemu.
Chwili tej oczekiwało cale spolec1,eńshYo i zdawaio się przez długi cza:;, że nadaremnie. Jednak
skończyly się czasy przepowiadaue przez p. Witosa, który przewidując, jakie skutki będą jego
rządów, za powiedr.ial, że "będ:t.ie gorzej•.
Prze11 rót majowy Wlliósl do r.11·ątpialej duszy
narodu polskiego wiarę, że po krwawych wypadkach warszawskich musi się stać coś nowego, że
musi nastać koniec dla rozpanoswnego zla. Wia~
ra w czyste ręce sterników nawy państwowej
stworzyła odpowiednie \rarunki natury psychicznej, które dodatnio wpłynęły na uzdrowienie
stosunków w Polsce.
Rozwijający
się ,,. Anglji strajk węgl u wy
otworzy! przed Polską świPtne konjunktury dla
wywozu węgla, świetnie wyzyskane przez energiczny rząd p. Bartla. Organizacja wywozu wę
gla z Polski zagranicę stanęła 11a wysokości zadania
Rząd wyzyskał wszystkie drogi, któremiby można
węgiel wywozić; wyzyskał lei różne punkty komunikacyjne, dotychczas zaniedbane, które ulatwily terminową "·ysylkę "ęgla. Wypożyczy! też
tysiące wagonów-"·ęglarclc Dzięki niezwyklej energji rządu p. Bartla wykazanej w dziedzinie eksportu węgla polskiego, eksport ten mógl dosięgnąć
niespotykanej dotychczas w Polsce cyfry 2 miljonów ton miesięcznie.
Prawda, obecnie istnieje w Anglji nadzieja,
że strajk górników niedlugo się skończy, a co za
tern idzie, eksport węgla polskiego zmaleje. Ale
rząd na specjalnych naradach w sprawie zabezpieczenia trwałego eksportu węgla przygotował
się już, by móc w wypadku zamknięcia rynków
angielskich dla węgla polskiego, eksport tego
produktu utrzymać na jaknajlepszej stopie.
Duże ożywienie panuje też i przemyśle wlókienniczym. Fabryki włókiennicze pracują obecnie
przeważnie 6 dni w tygodniu, często bardzo na
dwie zmiany.
Wskutek pozyskania nowych rynkó\v zbytu
przemysłowcy obiecują sobie, że zmiana ta uie
będzie chwilową, lecz przybierze formę stałości.
bserwować

#

Równieź duże ożywienie daje się zauważyć w przemyśle żelaznym, papierniczym i. wogóle we wszystkich va!ęziach.
.
Rolnictwo w roku bieżącym muże się poszcr.ycić dobremi zbiorami, · które niel\·ątpliwie
wpływają na podniesienie budżetu państwa po
stronie dochodowej.
Dzięki temu ożywienie w gospodarce państwa,
hudżct Rzeczypospolitej zaczyna wyglądać coraz
lepiej. Nie jest lo już budżet latany pożyczkami
i inflancją. Co miesiąc Polska odklada duże sumy
wynikające z nadwyżki dochodów nad rozchodami.
Wielomiljonowa nadwyżka wartości wywozu nad
przywozem pozwoliła skupić Polsce ogromnę zapasy wolut obcych, które stają się podstawą
'ltabilizacji \\'aluty polskiej. Oto zloty polski od
dJuższego czasu stoi na ustalonym poziomie o
wiele wyższym niż przed ptzewrotem majowym
i wykazuje nawet tendencję do. podnoszenia swej
wartości w stosunku do walut obcych. Ta stabilizacja waluty budzi w narodzie otuchę w przyszłość. Otuchę budzi też i pracowitość rządu
p. Bartla. Jesl to rząd nieustającej pracy.
Widząc leżące odfogiem naj,..1 ażniejs_ze sprawy
państwa, rząd na codziennych prawie naradach
najczęściej pod prze1rndnict~em p. prezydenta
Mościckiego, stara się sprawy te posuwać naprzód.
Organizuje więc przemyst \YOjenny, naradza
się w sprawie ustalenia rynków zbytu dla przemyslu górnoślą_skiego , decyduje o organizacji
wojska polskiego, rozpoczyna organizowanie floty
handlowej, zastanawia się nad likwidacją bezrobocia slowern posuiva szybkim krokiem sprawy
polskie naprzód. Duży nacisk kladzie też na podniesienie wytwórczosci rolnej, udzielając kredytów
na nawozy i narzędzia rolnicze.
Inwestycje, które poprzednie rządy wstrzymaly, teraz znów są przez rząd finansowane. Budowa portu w Gdyni idzie szybkim krokiem naprzód; rząd projektuje budowę elewatorów,
piekarni miejskich; usilnie popiera budowanie
domów robotniczych.
Nie chcąc, by majątek narodowy rozkradany
byl przez złodziei dobra publicznego, gęsto zasia-
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i przedi;iębior
energiczne cqszczenie
zgniłej almosf'ery . Pro1Y<!dzone jest dochodzenie
w sprawie niedołężnej go::;podarki monopolu spirytusowego, zapakzanego. Mamy nadzieję, że
dobra gospodarka na tern polu wybitnie zasili
dochody państwo1Ye; trzeha tylko przy ll'yrniataniu 'śrnieci z · tyc·h p1·zedsiębi o rstw zastoso1Yać
żelazną rniotlę; co, marny nadzieję, nastąpi.
Nai;kutek wykrycia nadużyć w kierownictwie
warszawskiego urzędu śledczego, rząd zwolni!
z wysokich stanowisk kierom1ików tego urzędu,
prowadzi dochodzenie i oczyści zgangrenowany
organ bezpieczeó::;twa publicznego.
Spo!ecze1istwo widzi to l'zyszczenie urzędów
ze śmieci, klór~ coprawda ze względów technicz-

dających w urzędach państlrowych

stlvach,

rząd

rozpoczął

KSIĄDZ

Alexy-Leszek Lasińaki.

.ESPE RA•TO
ludzkości przekleństwo

BA BELU.
Slo1co wstępne. wygłoszone na zebrnniu
or!J. Kl7lbu Esper. 1c Ratuszu kaliskim
dnia 9 sic11mia 1926 r.

Do odwiecznych trudnaści, jakie na drodze
kulturalno-cywiliza cyjnego spotyka
ludzkość, należy bezwątpienia różnojęzyczność narodów.
Najdobitniej tę trudnoś~ określa BibJja, skoro
różnojęzyczność traktuje jako przeklęstwo Boga,
rzucone ongiś na ludzkość.
Z drngiej stro11y, ludzie oddawiendawna marzyli o jedności języka, jak marzyli o lataniu na
wzór ptnków,
Musimy zdawa.ć sobie z tego sprawę, źe,
jeśli próby Ikara pręd:t.ej zostały zrealizowane,
niź marzenia ludzkości o jednym języku powszechnym, to stało się to z przyczyn calkiem zrozumiałych, choć dzisiaj już niedostatecznych.
Był czas, że stosunki międzynarodo11· e nie
do

postępu

nych idziP dość p01rnli, i radnje -sic:, że grosz
publiczny uie id:t,ie na marne. I rzecz dziwna,
nawet zwolennicy partyjni zwalnianych nie krzyczą, nie proteslują, lec;1, w skrytości ducha radują
się, ie atmosfera się oczyszcza.
żadnej
rząd nie idzie po linji
Ponieważ
doktryny, lecz zgodnie z 1rymogami życia, znajduje
poparcie w calem spoleczeńsh1 ie, zarówno na
prawicy jak i na le11icy. Poparcie to z dniem
każdym 1yzmaga się. E11ergją s1rą i pracowitością
rząd daje narodowi przykład, ożywia naród atmosferą czynu i wiarą w czyn.
I ponieważ ta wiara w czyn zaczyna obejmować coraz to szer::;ze warshry sp1 1 łeczeństwa,
możemy z radością przeciwstawic się powiedzeniu
smutnej pamięci p. Witosa i zawalać: Będzie lepiej

ORACZEW SKI W PABJANIC ACH

Dzisiejszy cl1·1ry (ale dzięki Bogu po11Tacają
cy już do zdro1ria) oqrnnizm t>olski ma wielu
lekarzy po"·ołanych i ni('powołanycli, którzy mają
różne lekarstwa, mające 1Yyleczyć scl1 .)rzate cialo
naszej Rzeczypospolitej. Na tenrnt sposobu uzdrowienia Puls1ri mó1ri.ą dziś i piszą wybitni politycy, profesorowie, na ten sam temat mo1riq, a
na\'\·et piszą kupcy, rzemie~lni.cy.
Znany jest na bruku 1rnrszawskim bogaty
szklarz p. Baytel, który od czasu do czasn składa
na cele społeczne znacznr sumy, wyzyskując te
chwile do dania narodowi rozmaitych rad i wskazówek, dotyczących przy;;4łości Polski. W tym
celu w dziale platn yc!J ogłoszei1 urn ie szcza obszer-

zrzuca z

Nr. 18 i 19.

ne listy otwarte · do narodu, ujawmaJące jego
na ,;prawy polskie. Jest tu trochę szlachetności i sporo reklamy.
Znanym również jest w Polsce autor różnych
map (coprawda krytykowanych surowo przez
uczonych) p. Bazewicz, który ogtaszając się w ulotkach, reklamujących jego mapy, rozpisuje się,
szeroko o swych po~lądach na przysztość Polski,
ogtasza swe listy do Focha, do Ligi. Narodów
i t. p. Coprawda nikt pov.·ażnie lego nie traktuje,
ale reklama jest.
Niedawno otrzymaliśmy bezplatną broszurę
jakiegoś 1Yarszawskiego autora-manjaka, który co
pewien czas zwraca się do narodu z ostrzeżenia-

poglądy

byly znane, w lakiem znaczeniu, jak to

rozumie

się dzisia.ł

Byl czas, że w stosunkach międzynarodowych
nie liczono się z miljonami, które nie mialy wtedy prawa. obywatelsllrn.
Byly takie stosunki polityczne, spoleczne, l'eligijne, że mimo wewnętrznej żądzy, mającej na
mogla
ludzkość
względzie język powszechny,
obejść się bez takiego języka, bo w najgorszym
razie zastępowala go wystarczającą wtedy laciną.
Później, gdy nawet czasy nalepsze się zmieniły, uczucia nacjonalne baly się dopuścić do hegernonji jednego języka.
Szalona obawa czynników konserwatywnych
przed kosmopolityzmem nie ma dziś, w dobie
naj\].alej idących stosunków międzynarodowych,
tej podstawy, jaką miala jeszcze przed ostatnią
wielką wojną.

Jak Liga Narodów jest, niestety nie1Yykoń
czonyrn jeszcze, symbolem zdobyczy, jakie ludzkość posiadła w spadku doświadczenia, tak Esperanto jest wyrazem najpotężniejszego czynu ludzkości, jaki dokonywa się w nasiych czasach.
Zdawało się na oko, że okres pary i elekTymczasem
trycmości to już ślepy tor postępu.
przyszlo radjo, tymczasem przyszło lotnictwo, rad
i ... Esperanto.

•
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mi, wezwaniami, radami, umiesiczanemi w licznych
broszurkach, nizsyl::rnych be7platnie po calej
Polsce. Otrzymatia brusznra nosi już N2 10. .A
więc już 10 takich broszur wydal ów autor . Ze
nie odnoszą one skutku, ,;karży się; ale to mc
dziwnPgo. Naród podobne "rady" traktuje /, poblażli1Yym uśmiechem, upatrnjąc w dzi::ilalności
autora mamjactwo.
Ks. Oracze1Yski (obecnir chodzący w cywilu)
ma na przyszłość Polski urobione wlasne zdanie,
które w swych odczytach popularyzujt' "·śród
mas. Jak sam zaznac7.a, nit: chce S\\'ej pracy
skońciyć na gad;:iniu, ule myśli sw11je ma zamiar
realizować. Uważa on, że Dóg dal mu puslannictwo,
które musi wypelnić.
W Pabjanir.ach ks. Oraciewski \\'yglosil w
dniu 24 i 25 ub. m. d\\·a odczyty. 'Jeden na temat :
Dlaczego prze!"talem być księdzPm, órnifi: Jnk wyobrażam sobie przyszlość Polski.
Pierwszy ,odc7.yt" mial bardzo rnaln cech
odczytu. Była to bezplano"·a gawęda, przeplatana
selnemi anegdotami. wspomnieniami, rnającemi
wielP cech autoreklamy. W streszczeniu gawęda
ta tak wygląd&:
Rzncilem sukienkę ducbownry, bo mi wśród
ciasno i źle. Nie chcę nikomu podkrok swój zyskalem niezależność. Chcę
krzewić w narodzie poczucie tolerancji, !"zacunek
dln pracy. Ludzie prncy winni st.warzyć większość

księży było
legać. Przez

państwo wo - l\Yórczą.

Z caJą pewnością, możemy dziś twierdzić że,
wiek 20 będzie nazwany wiekiem języka powsze·
chnego, wiekiem Esperanta.
Nic rlziwnego, że ci i owi dziś jeszcze niedo•vierzająco potrząsają glowarni .
Starczy przypomnieć, że to samo bylo z lotnictwem, a radu i kieszonkowych aparatów
radjowych nawet nie domyślano się jeszcze kilkanaście lat temu.
To też ci, którzy pienrsi ogłosili ś1Yiatu
Esperanto, mieli prawo liczyć na jego zwycięstwo .
I dzisiaj to zwycięstwo jest rosnącym stale
jak lawina faktem.
Albowiem, jak powiada jeden z pisarzy,
,gałęzie czarodziejskiego drzewa Esperantyzmu,
którego potężne korzenie wyrosły zgruntu naukowej filozofji wszystkich kzyków, już poszumem
Mci rzucily śpiewne nuty swoje w dal bezmierną:
na brzegi AtlanJyku, Oceanu Spokojnego, na zielone wybneża Anglji i na kwitnące zatoki francuskit', na Kongresowe place wielkich miast Europy
i szczyty Alp szwajcarskich, na olbrzymie mury
Waschingtonn, na ulice stołeczne Paryża i Londynu, Moskwy i Berlina; trafily do serc zwolenników w japońskiem Jeddo i indyjskim Bombaju,
do .Meksyku i do Brazylji, do Sydney i Egiptu;
szumialy pieśnią entuzjastyczną ,Espero", śród

Drugi odczyt njęty byl wedluJ przejrzystego
planu i treść jego była naslępnjąca:
nigdy komunistyczną, ani
zagranicznej Polska nie
otrzyma, bo nawet najlepsi nasi przyjaciele (Francuzi. Włosi) nie ufaji1 w przyszlość naszą. Musimy
budo1rnć się sami. Pnr:zlość s1Yą należy oprzeć
na pracy, przyklndem dla nas wiooa być Ameryka. Dziś Polucy winni się organizować na grnncie
pracy. Federacja iwiązków zawodowych, a więc
związków ludzi pracy, 1rinmi. stl\'orzyć wiQkszość
opal'tą nn ideologji le\\·ico1nj. Dzi~ pl'zyszlość leży
przed le1Yicą .
będzie
Pożyczki

Polska nie

faszyslo1rską,

l\s. Oraczewski mówi swobodnie, ze

swadą,

przytaczając

bez przerwy anegdoty, przyklady,
wskutek czego· zainteresowanie wśrod zapelniiljącej
salę Domu Ludo1rego słuchaczy nie maleje, przeciwnie stale 1nrasta .

'V rozmowie z nnmi ks. Oraczewski oś1Yiadczył,
:rn cel życia "·ziąl ,;obie stworzenie organizacji,
ogal'iliającPj wielkie rzesze ludzi pra.cy.

że

W tym celu na terenie całej Polski "yglasza
odczyty, mające przygotować odpowiedłli grunt
dla stworzenia powyższl'j organizacji.
W przysz!ości niedalekiej zaloży ks. Oraczewski w Warsiawie wirlki dziennik, propagujący
jego idee. Pracą swoją ułatwi on stworzenie przy
1Yybornch do s<>jmu wit'lkierro blo 1·u lewico\Yego,
który \\ys1111ie przedewszy„tkiern ha„la natury golópodarczej, a nie politycznej.

tlumón-, przybylych na 17 kongresów z najodleglejszych punktów kuli ziemskiej i dzwonią nad
pięknemi równinami ziPmi mazo11·ieckiej ...
To też nic dzi1r11ego, że Twórcę tego języka
i pierwszych apostołów Esperanta Ś\\·iat caly olacza najgłępszą czcią. Na cześć twórcy Esperanta
w starożytnem Cambridge defilowai szwadron
jazdy i składalo mu hołdy Ciało Akademickie,
w Paryżu ku jego czci, gdy jechał z Prezydentem
dźwięczała Marsyljanka, a Republika darzyia go
Krzyżem Legji Honorowej; w Hiszpanji król ofiaro,Yał mu order Izabeli Katolickiej, w Berlinie za
blogoslawieństwem Papieża IDO\\ a jego bruniala
w świątyniach z kaza lnic; w Ant\\'erpji studanci
wyprzęgali konie z powozu i "ieźli go w porywie
radości do gmachu kongresowego, a w Krakowie
w dni VIII-go Kongresu, szły tJ:umy za jego przewodem, z hymem "Espero" na ustach, na staroWawel i skladaly na Rynku zielonP.
żytny
chorągwie Esperanta na kamieniu pamiątkowym
Kościuszki, zaś w kopalniach Wieliczki zapalały
się dlań \l'szystkie światła, jako w dni przyjęc:ia
monarchy.
Bo też, "on byl tym, który da! ludzkości, zasobnej
w ma terjalne środki komunikacji, duchowy telegraf.
Wspólne slowo dla stosunków międzynarodowych,
drugi pomocniczy język obok ojczystego - kosino-
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Kiedy rozpocznie

się

w

Wskutek panującej w kraju szkarlatyuy Ministerstwo Oświaty zarządziło, aby nauka w szkołach
rozpoczela się nie 1 września, jak zwykle, lecz
15 września. Czas dwutygodniowy winien być
wyzyskany do tego, by lekarze szkolni mogli
poczynić wszelkie przygotowania, któreby uniemożliwiiy rozszerzanie się tej choroby.
Jednakże naskutek uspokajających wiad 1mo::ici
z calego kraju, jak i interwencyj czy to zaiutt·resowanych bardzo tą sprawą księgan:y, czy wla::ici0

szkołach
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nauka

cieli szkó! prywatnych, Ministerstwo Oświaty zmieniło swe rozporządzenie o tyle, że w ośrodkach
wiejskich, niezagrożonych szkarlatyną, lekcje
rozpoczną się 6 września, w ośrodkach miejskich
15 września. \V pabjanickich szkolach rok szkolny
1robec tegu zaczyna się 15 września.
Jednak dziatwa szkól powszechnych stawi się
w szkole do zapisu w dniu 13 września, 14 września
odbędzie się nabożeństwo szkolne, zaś 15 wrześ
uia rozpoczyna się pra1Yidlowa nauka.

Fot. M. Rozwens.
Zakońc-zeuie roku szkolnego 1925-26 w sali Kina :viiejskie?o w obecności
władz samorządowych, szkolnych, przedstawicieli szkól średnich i kiero'v\"ników szkół powszechnyrh. Na sali abiturjenci szkól powszechnych.

-

polity~ną ztotą oprawę dla brylantu mowy rodzinnej, on byl tym, który w swój neutralny
na::;z akcent na
język wlożyl serce polskie przedostatniej sylabie t. j. l'ytm duszy polskiej
w języku, przedtem jedynym, dziś znanym i drogini całemu światu esperanckiemu".
Był on według s!ów znakomitego matematyka
franc., Carlo Bouret, .Kopernikiem w dziedzinie
mowy ludzkiej•._ To też nic dziwnego, że Leo
Belmont powiedział w Warszawie:. Wierzajcie mej
napoly zuchwalej przepowiedni, że ten Czlowiek,
który tak chlubnie zaświadczy! o udziale P~lski
w wielkim kulturalnym ruchu ludzkości, za lat
sto będzie mial pomniki we wszystkich stolicach

świata".
Chcę podkreślić

jeden znamienny fakt. O ile
twórca Esperanta dr. Zamenhof nigdzie nie podwszędzie
kreślał swego pochodzenia, owszem
mówił gorąco o Polsce: o Warszawie, jako kolebce

języka powszechnego, o tyle u nas są ludzie, którzy
niemogą pogudzić się z Espr.ramtem, dlatego, że
tlYórcą jego jest wlaśnie nieżyjący już dzisiaj
dr. Zamenhof.
Dodać tl'zeba, nigdzie w świecie, poza Polską,
nie wzięto tej okoliczności tak tragicznie pod
uwagę, nie wyłączając nawet takich autorytetów
jak Stolica Apostolska.
Niedobrze jest w Polsce, że katolicyzm polski
chce być plus catholique que le Pape.
A jeśli Esperanto nie stanęło jeszcze na
takim poziomie rozwoju, na jaki zasługuje, to
wina ll'ielkiej wojny i związanych z nią antagonizmów narodowych, rozpętanych nacjonalizmów,
fantatyzmów, szowinizmów i całej plejady ultranacjonalnych • izmów", którym przewodzili glównie
wszechwładni Niemcv.
Dziś postać rzec.zy zmienia sią z dniem każ
dym.
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Powiatowej Kasy Chorych w Pabjanicach.

Dzięki uprzejmości sekretarza. Powiatowej
Kasy Chorych w Pabjanicach p. Fokczyńskiego,
otrzymaliś my szereg ciekawych danych, dotyczą
cych rozwoju tej \rnżnej instytucji , obejmującej
prawie połowę mieszkańców naszego miasta.
W dniu 1-go marca Kasa Chorych liczyia
czlonków ubezpieczonych 11,803, czlonków rodzin
13.213 razem 24,016 osób. W związku z poprawą w przemyśle dziś Kasa Chorycll liczy pracowników ubezpieczonych 13,368, członków rodzin
24,584, razem 27,952 osób.
N a uslugach tej masy osób stoi w mieście
Pabjanicaeh 11 lekarzy, 2 dentystów , 4 felczerów,
w Lasku 2 lekarzy, 1 dentysta, 1 felczer, w Ze-

Iowie 1 lekarz, 1 dentysta, 1 felczer.
W samych Pabj:rnicach frekwencja chorycl1
przedsta \\"ia się następująco: W lipcu roku b„
Kasa Chorych udzieliła 8.010 porad lekarskich,
1958 d.e ntystycznych i wyjazdów na miasto było
695. Razem Kasa Chorych interwenjowala 10.753
razy w ciągu 27 dni.
Dzienna ilość interwencyj wynosi okoio 398.
W ostatnich czasach Kasa Chorych nabyla
b. k o sztowną lampę kwarcową, z któref już dziś
dziennie korzvsta 35 osób.
Również ·uruchomiono zaklt1d hakterjologiczny, który przeprowadza analizę wydzielin chorych
W sierpniu b.r. wykonał zakład 250 analiz.

•

Tyfus czyli dur brzuszny -Oprócz dość częstych przypadków dyzenterji,
o której pisałem w poprzednim numerze Gazety,
zaczyna się poja \riać w naszem "" mieście i tyfus
brzuszny.
Zarazek tyfusu brzusznego jest znany, odkryty
został przez prof. Ebertha i ma postać maleńkiej,
cieniutkiej kreseczki, mający możność poruszania
się, dzięki wąsikom na końcach.
Lasecznik ów
spotykany byt w mleku, wodzie, na bieliźnie i t.d.,
gdzie może się i rozmnażać. Stąd dostaje się on
do kiszek czlowieka, porażając zwykle tylko kiszki
cienkie i tam rozmaża się dałt"j, tak, że dalsze
zarażanie się następuje już za pośrednictwem
wypróżnień chorych. Poza tern znajdowano bakcylla
tyfusu też w moczu chorych i. we krwi.
Przechodzi się tyfus brzuszny zwykle tylko
raz w życiu, chociaż po kilkunastu latach można

To też tu i owdzie ludzie dobrej woli zaklaogniska esperanckie.
Dlaczegoby Kalisz, jedno z. najzaszczytni.ejszych
miast Rzeczypospolitej, miał nie zorganizować w
swem łonie zwolenników Esperanta?
Z tych zalożeń wychodząc, pozwoliliśmy sobie prosić przedstawicieli władz i społeczeństwa,
w tej intencji, by obecnością swą uświetnili zebranie organizacyjne Klubu Esperanckiego w Kaliszu. oraz, by zechcieli łaskawie iść temu ruchowi
na rękę, w zakresie swej kompetencji urzędowej
i obywatelskiej.
Bo ...
Zbliża się dzień, kiedy nie będzie już czło
wieka, nad którym wisiałoby jeszcze biblijne
przeklęstwo Babelu.
dają

Niech tyje Esperanto!

nabawić się

tej choroby powtórnie. Dzieci do
chorują na tytus, starsze -przenoszą
tę chorobę zwykle lżej od dorostych.
Okres wylę~ania choroby trwa 2-3 tygodni,
a na kilka przed wybuchem choroby już daje się
zauważyć brak apetytu, ogólne osłabienie, bóle
glowy, w krzyżu.
Zaczyna się choroba zwykle stopniowo dreszczami, bezsennością, cwsami bredzeniem, temperatura znacznie podwyższona, wypróżnień czę
ściej niema wcale, czasami znów biegunka.
W drugim tygodni.u choroba stajP. się już
zupełnie wyraźną, temperatura stale podwyższona
do 40°, czasami i wyżej, chory jest b. oslabiony,
często bredzi, chwyta palcami w powietrzu, szarpie za koldrę, niekiedy zrywa się i chce uciekać.
O ile jest rozwolenie, to bywa ono zwykle koloru grochówki. Na ciele zjawiają się zwykle w niewielkiej ilości czerwone plamki (różyczkowe).
W lżejszych przypadkach stan taki trwa
jeszcze przez 3-ci tydzień, poczem następują ranne obniżenia temperatury, przy wysokiej jeszcze
wieczornej, i stopniowo następuje wyzdrowienie.
W cięższych, okres ten przy strasznem wychudzeniu chorego następuje później i chory w tym
czasie na skutek ogólnego wycienczenia, osłabie
nia dzialalności serca lub innych komplikacji roku rzadko

może umrzeć.
Wogóle śmiertelność

przy tyfusie brzusznym
wynosi od 5%-20%, co zależy od sily choroby,
sił chorego, pielęgnacji i komplikacji. Jakoby
osoby silne częściej mialy umierać, jest nieprawdą.
Co się tyczy komplikacyj, to należy wspomnieć o zdarzających się niezbyt rzadko krwotokach kiszkowych. Mianowicie, jak wspomniałem
już , choroba mieści s,ię glównie w cienkich kiszkach, tworzą się tam owrzodzenia, które w ok:esie
goj enia pokrywają się strupami i gdy strup taki
odpadnie zbyt prędko, co się zdarza zwykle w 3-im

tygodniu a owrzodzenie jest dość glębokie, może
nastąpić krwotok z kiszek, niekiedy śmiertelny.
Wypróżnienia mają wtedy czarną prawie barwę.
Niekiedy owrzodzenie jest tak gtębokie, że przeżera kiszkę na wylot, kał wylewa się do jamy
brzusznej, następuje za palenie błony brzusznej
i śmierć. Czasami zdarzają się dość uieł)ezpieczne
,.krwawienia z nosa.
Du bardzo nieprzyjemnych komplikacyj należą
odleżyny, o które wobec ogromnego wychudnienia
chorego przy zlej pielęgnacji - nietrudno.
Czasami zdarza się, że pu uleczeniu choroby
po kilku lub kilkuuastu dniach bezgorączkowych,
następuje nawrót, który trwa zwykle krócej, lecz
chory, sfrasznie wycienczony pierwszą chorobą,
nawrotu czasami nie jest już w stanie przetrzymać.
.Tak widzimy przeto tyfus brzuszny jest chobo nawet
robą zwykle b. ciężką, zdradliwą,
w lekkich przypadkach mogą się zdarzyć krwotoki
kiszkowe, b. długie i n·yrnagające nadzwyczaj
starannP.go leczenia i pielęgnacji.
Znając żród!o zarazy, możemy stnsunkowo
latlro uchronić się od tej choroby, o ile będziemy
przestrzegać odpowiednie przepisy.
Chorego na tyfus brzuszny najlepiej jest
umieścić w dobrym ~zpitalu, gdyż tam znajdzie on
pomoc fachową w każdf'j chwili, czy to w razie
ostabieuia serca (zastrzyki), czy też w razie knvotoku kiszkol'1 ego, b. silnej gurączki (wanny l.
.Teśli zaś to dla jakich powodów jest niemożliwa lub rodzina sobie nie życzy, to nalPŻy dla
osobny, widny, dobrze
chorego przeznaczyć
prze1Yietrzany pokój i przeznaczyć do d11znrowania jedną osobę.
Punieważ, jak mówilem, zarazki tyfuso11 e
znajdują się w wypróżnieniach c:horef!O i w moczu,
osoba wir;c pielęgnująca choregcw, powinna po
każdem zrlknięciu się z temi rzeczami dokladnie
Subliręce wymyć i zdezynfekować roztworem
matu 1:1000. Do wypróżnie1i chory powinien
mieć osobne naczynie, z którego zawartość zaraz
należy zdezynfekować mlekiem wapiennem, (1 część
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palonego sproszkowanego wapna i 4 części wody)
zawsze przygotowanem na świeżo, lub ruztworem
5% kwasu karbolowego i, o ile niema kanalizacji,
wylewać do specjalnego w tym celu wykopanego
dolu, zdaleka od studni, przesypując torfem lub
ziemią i zabezpieczając od drobiu i świń.
1-'onieważ zarazki tyfusu\Ye mogą znajdo11 ać
się w wodzie, mleku i t. p., najlepiej niech nikt
z tego domu żadnych rzeczy nieprzegotowanych
nie spożywa.
Co się tyczy pielęgnowania chorego, tu przedewszystkiem należy zwrócić uwagę na djetę chorego. Ponieważ tyfus brzuszny jest chorobą kiszek,
w których robią się owrzodzenia, przeto chory
przez caly gorączko1yy okres choroby mnsi pozostawać wy!ącznie na pożywieniu plynnern, jak:
kleiki, rosól, żóltka surowe lub jaja :.:upelnie na
rnięko, mleko słodkie i kwaśne (o ile chory u i em a
sktonności do biegunki), lekką kawę, kakao, lemunjadę, wodę przegotowaną, wreszcie! "rjzie
zalecenia lekarza - wino. Dupiero gdy temperatura stanie się normalną. :iciśle stosując się do
wskazówek lekarza, stopniowo przechodzi się do
coraz cięższych pokarmów, musimy bowiem zawsze pamiętać o możliwości nawrotu choroby.
Od odleżyn zabezpieczamy chorego pi·zez
rniękie, "·ygodne posianie, zmianę w polożeniu
chorego, oraz wycieranie wysląjących rniej:;c, jak
wodą ze spirytukrzyż, biodra, kolana, pięty sem, octem, cyfryną. Przy wysokiej temperalnrze
chorzy często bywają nieprzytorn ni, mogą Ila wet
zdradzać chęć ucieczki lub wy„koczenia przez
okno, należy wtedy zdwoić baczność, stm;o11 ać
lód na głowę, obcierać cia lo wodą, robić obwijania wilgotne calegu ciala, \\Teszcie kąpiel - lecz
zawsze za zgodą lekarza.
Obecnie stosuje się zapobiega1rcze szczepienia od tyfusu brzusznego, aby zabezpieczyć otoczenie, jeszcze prostsze są pastylki zapobiegawcze,
które uży1rn się przez tydzie11, a skutek ich jest
na okres trzyletni.

Dr. Tr. Eich{Pr.

przesądy

Nierzadko jeszcze spotyka się chorych, którzy, jako środek przeciwko gruźlicy (suchotom)
cenią bardzo psie sadło, z którego robią smalec
i tu spoży\vają .
Należy wiedzieć, że psie sad!o nie zawiera
żadnych innych składników, niż inne tłuszcze
zwierzęce i niema potrzeby używać go z obrzydzeni<>rn, psując sobie apetyt, tak ważny w choGorzej jeszcze, gdy wywoła się
robie płuc.
rozstrój kanału pokarmowego.

Gdzie
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Statystyczny?

„Na n1:eclawno zamkniętej w Łodzi wystawie
p. n . .J.1liasto i rnieszlcanJe- mieli.~my maż-no..(/ podziwiania licznych b. ponczających zestawieli, statystyk.
wykresów, ilustrujących .tycie naszych mic1st.
Różne mia.sta jak Łórlź, Zgierz, Ozorków i in.

higjeniczne

Z daleko lepszym skutkie1n można używać
tluszcz \Yieprzowy, jak slonir.a i t. d., tran, a nawet ctol..ll'ą oli \\""ę.
W aptekach sprzedawano ctawniej i inne
niedźwiedzie, borsucze, komarnwe,
sadła, jak:
zajęczy skrom, o które ieraz już się nikt nie pyta..
Do takichże obrzydliwości należy nprz. płu
kanie gardla uryną, przy zapaleniu tegoż: jest to
wstrętny przesąd, spotykający się dotąd u mniej
Dr. Tr. E.
oświeconych pacjentów.

wystawiły tn b. po1wza_jące eksponaty, 01wrte głó
wnie na statystyce. Czego tam uie było: ile domów
jest drewnianych, ile nmrowan.i;ch, ile placów, iln
rnieszlcmtców, _jale gęsto zamir>szkt~ją miasto, itii
przebywa w jeclnnn mie.~zkrrniu i t. d. i t. rl. Sznkali,qmy na wystawie Pal~janic - niestet!J, miasto

nasze nfr, niP w.wtn wiło.
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Dlaczego?
Bo nie posiada porządnie opracowanych statystyk, wykresów. Do dz1:.~ dnia n1:ewiadO!,nO, ilu
jest w Pabjanicach mieszkańców, iln mężczyzn, ile
kobie.t, jak?:ej są narodowo.fo1:, jakiego wyznania.
A przed wojną wszystkie te wiadomości byly
w posiada·n iu magistratu. Dzi.~ marny wydział
statystyczny w magistmcie. ławnika wydzwłit sta-

tystycznego - a n1:e wierny, ilii jest w rniescie
Pan prezydent raz w przemówieniach
mówi o· 50 tysiącach, raz o 45, inni mówią o 40 tys.
w podręcznikach do geografi rnówi:ą o 26 tysiącach,
gdz1:e prawda?
Czas już wielki zabrać się do opracowania
dokładnych danych statystycznych w zwiqzk1i z ży
ciem naszego miasta.
mieszkańców.

Z tygodnia na

tydzień.

Z kraju
tygodniu odbyl się w Warszawie
Zjazd Katolicki. Obradowa! on nad sprawami
umoralnienia naszego spoleczeńst1rn, wzmocnienia
węzłów malżeńskich, poglębienia życia religijnego
naszego ludu.
Na zjazd przybył również p. Prezy<lent Mozebranych owacyjnie.
Mościcki, witany przez
~ednocześnie odbylo się przeniesienie relikwij
Sw. Stanisława Kostki i pochód manifestacyjny,
w którym wzięto udział ok. 100 tys. osób.
W

ubiegłym

Rząd rosyjsko-sowiecki za proponowHl Polsce
za\\'arcie paktu o nieagrasji. Zawarcie tego
· paktu wzmocniłoby wobec zagranicy pokojowe
stanowisko Polski.

Warszawski dziennik Glos Pra11·dy publikuje
wyższego wojskowego
panujących w warszawskim urzędzie śledczym. Wynika z rewelacyj
że wielu wyższych urzędników tego urzędu było
w zmowie ze złodziejami i tolerowato ich kradzieże, otrzymując za to odpowiednie nagrody-upominki. W z1riązku z poll'yźszem wielu urzę
dników zostało zwolnionych, a prokuratorja oskarżonym wytoczyla śledztwo.
W zwiąiku ze stHbilizacją sytuacji finansowej
Państwa z dniem 20 sierpnia wprowadzony zostal
wolny obrót walutami wewnątrz Państwa Polskiego.

sensacyjne rewelacje b.
p. Wojnicza o stosunkach

Z zagrani cy
Dnia ~3 si erpnia r. b. garni:wn ateóski pod
gen. Condilisa wystąpił zbrojnie przeciwko dyktaturze gen. Pangalosa. Dyktator
uciekł na morze, lecz został schwytany i internoUtworzony przez · gen. Condilisa rząd
wany.
zapowiec.tziat przywrócenie 1yszystkich s1rnbód
kon:;tytucyjnych, które zawiesił dawny dyktator.
Spoteczeiistwo greckie przewrót przyjęło spokojnie
wodzą

Walka o m1e1sca w Radzie Ligi Narodów \\'l'e. Pretensje do miejsc. stałych zgłosiła
Brazylja, Hiszpanja i Polska. W !anie Rady
Ligi Narodów istnieje tendencja do niepowię
kszania ilości miejsc stałych i przyznania pewnym. państwom miejsc niestałych. Istnieje nadzieja,
że Polska otrzyma miejscP niestale, z :rnpewnieniem, że po upływie 3-ch lat Polska będzie miała
zapewniony wybór na dalsze 3 lata.

Kronika miejsco wa
I

Muzeum Kola P.M.S .....,--otwarte
dla doroslych '"':niedzielę od 5-7,
\vstęp 20 gr., dla dzieci w poniedzialki od 5-7, wst~p 5 gr.
Bibljoteka Kola P.M.S. otwarpiątki od 7-8~.
Kola
Dziecięca
otwarta 1Y p o niedziałki,
i środv od 3-6.

ta we wtorki i
Książnica

P.M.S.
wtorki

Czytel~ie Miejskie.

Czytelnia I. - ul. Bóźniczna 11.
ul. PoniatowCzvtelnia Jl. skiego .\'!! 9.
Czytelnie otwarte w dni po·

wszednie od ~odz. 10-ej rano do
godz. 12-ej w poi. i od godz. 3-ej
do godz. 8-ej wieczorem, w niedzielę i święta zaś od godz. 1 O-ej
rano do godz. 12-ej w południe.

Nowy wojewoda łódzki
Jaszczołt w Pabjanicach
W dniu 24 nb. m. bawił w

p.

mieście

naszem nowomianowany
wojewoda łódzki p. J aszczoH,
który przeprowadza inspekcję powierzone~o mu terenu.
Przed Magistratem zebrali się

przedstawiciele ll'ladz, spo1eczeń
shYa ze sztaudarami. Gdy p.
Wojewoda zajechał samochodem
przed M.agistrat, powitała go
orkiestra firmy "Krusche-Ji,nder"
hymnem narodon·ym. Ze stopni
Ivfagislratn powiil'll p. \\'oje11odę
rady miejskiej, posel
prezes
Szczerkowski i prezydent miasta
p. Jankowski. Po cz em p. \V oj ewo da udal się do gabinetu pana
prezydenta mia s ta. Tutaj przyjął
delegację Z\Yiązków zawodo1l'ycb,
które przedstawiły prośbę o pn~e-
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strzeganie 8-o godzinnego dnia
pracy w przemyśle, oraz postulat
utrzymania robót publicznych w
naszem mieście.
Dele~acja średniego i drobnego
przemyslu przedsta wita postulat
o udzielenie kredytu na potrzeby reprezentowanego przez nich
przemysłu.

był koniecznością, a forma
rząd u po prze\\"rocie majowym
była jedyną, jakiej godzien jest

ten

1rolny naród pobki.
W końcu prdegent wezwał
obecnych, by stali na straży czystości ideałów, według których
Polska ma się posuwać naprzód.
Publiczności zebrało się około

Inne delegacje skladaly ży 400 osób.
czenia p. Woje\\·odzie, który ze
Wyższe Studjum Handlowe
swej strony obiecał poprzeć
w Krakowie.
wszystkie te postulnty, których
do wyższego Studjum
miasta.
Wpisy
dobro
wymaga
udal Handlowego w Krakowie na WyNastępnie p. Wojewoda
dzial Ogólna-Handlowy, Wydział
się do Komisarjatu Policji w Pabjanicach i zwiedził jego urzą Towaroznawstwa i Studjum OrjenDalej zwiedzi! fabrykę . talne, tak studentów, jak i wolnych
dzenia.
• Krusche - Endera •, gmach gim- słuchaczy rozpoczynają się 1
nazjum żeńskiego, będąoy w bu- \,\trześnia 1926 i zostaną zamknię
dowie i wreszcie uda! się do te, gdy zgłosi się odpowiednia
ilość kandydatów.
Laskik..,

Translokacja
p. starosty łaskiego.
Starosta laski p. Dychdalewicz
rozporządzeniem Rządu przeniesiony został na stanowisko starosty
łódzkiego. Ponieważ w urzędowa
niu p. Dychdalewicz swoją energją
umiejętnością pracy zdolal sobie
zaskarbić serca mieszkańców na-

i

szego powiatu, a przeniesienie go
do Lodzi byłoby dla naszego powiatu niepowetowaną stratą, w
dniu 1 września udała sie do
Warszawy dPlegacja, zlożona z
przedstawicieli w la dz samorządo
wych, oraz społeczeństwa naszego
miasta, by u władz centralnych
wyjednać pozostawienie starosty
p. Dychdalewicza na stanowisku
starosty powiatu laskiego.

Akademja Sierpniowa.
W niedzielę dn. 21 sierpnia w
sali Kina Miejskiego odbyta się
uroczysta akademja ku uczczeniu
czynu legjonowego, zapoczątko
wanego w dniu 6 sierpnia 1914 r.
W ·programie bylo przemówienie b. posla M. Tomczaka, występ chóru Związku Legjonistów,
zespołu muzycznego, oraz przemówienie p. Radlickiego, delegowanego przez Zarząd Glówny
Związku Legjonistów z Warszawy.
P. Radlicki w barwnem ujęciu
scharakteryzował znaczenie czynu
legjonowego podjętego przed 12
laty, oraz uwydatni! rolę przewrotu majowego, podjętego przez
Marszałka Piłsudskiego, dla oczyszczenia zgniłej atmosfery, ciążącej
nad Rzeczypospolitą Polską. Czyn
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Praca przy budowie mostu
rozpoczęła się.

rz. Dobrzynce
to most żela
zno-betonowy. Obecnie potłuczono
niezbędną ilość kamieni i zwozi
się inne materjaJy, niezbędne do
budowy.
Na budowę mostu rozpisano
konkurs, do którego stanęly następujące firmy: 1. Ropp i Chmielewski, Ostrów Wlkp. za sumę
30,846 zt (czas 6 tygodni); 2. Inż.
A. Szcześniak, Lódz, za sumę
:n ,813 zl ( 6 tygodni); 3 Edward
Hans Pabjanice, za sumę 28,741 zl.
( 4 tygodnie); 4. F'abryka budowy
mostów na Pelcowiźnie, za sumę
32,662 zl. (10 tygodni).
Na zasadzie konkursu budowę
mostu oddano firmie Edward Hans,
Pabjanice. Przetarg zatwierdzony
został przez U rząd Wojewódzki.
A więc za miesiąc będziemy
posiadali w Pabjanicach piękny,
trwaly most na Dobrzynce.
Budowę mostu na
rozpoczęto. Będzie

Sprawa elektrowni porusza się.
W związku z projektem budowy
wkasnej elektrowni przez magistrat
m. Pabjanic, tenże otrzymal od
Tow. Belgijskiego projekt umowy
na budowę prowizorycznej elektrowni. Według projektów magistratu elektrownia prowizoryczna
miasta
zaspakajałaby potrzeby
przez pewien czas, w którym
możnaby wybudować elektrownię

jak o tem donosiw poprzednich numerach
Gazety Pabjanickiej.
Tow. Belgijskie godzi się wybu-

wielką, stalą,

liśmy

dować elektrownię na następ11ją
cych warunkach.
1. Magistrat udziela bezplatnie
placu.
2. Tow. Belgijskie obowiązuje
się nabyć sieć prze\\·odników ulicznych.
3. Cena prądu będzie taka, jak
w Piotrkowie, Kielcach, Często
chowie czyli wynosić będzie 75 gr.
(zloty w złocie).
4. Dla potrzeb magistratu cena
prądu będzie niższa o 40%.
5. Termin rozpoczęcia funkcjonowania elektrowni-dwa miesią
ce od chwili podpisania umowy.
Jak się dowiadujemy, w tych
dniach zustanie zwołana komisja
radziecka do budff1Yy elektrowni
i sprawę powyższą ma zadecydować

Ze swej strony apelujemy do
czynników kompetentnych, by
sprawy tej nie odkładaly i nareszcie zadecydowały o budowie tak
niebędnego przedsiębiorstwa, ja
kiem jest elektro,rnia.

Rozszerzenie Kina Miejskiego.
Kiuo MiPjskie, które w tak
krótkim czasie stało sie ośrodkiem,
skupiającym wokół siebie życie
artystyczne i umysłowe naszego
miasta, obecnie wzbogaci się o
wielką poczekalnię, którą rozpoczęto budować w dniu 1 września.
Poczekalnia ta, szerokości 7 metrów, tak będzie urządzoną, że
może słu7.yć jednocześnie za salkę,
mieszczącą okola 200 osób. W ten
sposób mogą odbywać się w budynku Kina jednocześnie w sali
głównej przedsta,Yienie kinematograficzne, a w sali bocznej odczyt
lub ew. posiedzenie rady miejskiej.
Urządzenia

znajdujące

się

w

prżybudówce z prawej strony teatru, są już obecnie na ukończeniu,
czekają tylko na malowanie. Mieszczą się tam garderoba dla artystów, garderoby dla publiczności,

toalety i cukiernia.

Pabjanice-miast o gruilicy.
Wśród zarejestrowanych czlonków Kasy Chorych w Pabjanicach
i ich rodzin stwierdzono w miesiącach lipcu i sierpniu 190 wypadków gruźlicy.
Pozatem nagminnie panuje biegunka 410 wypadków, grypa 110
wypadków, czerwonka 30 wypadków. Szkarlatyna stoi na zwykłym
poziomie 2 wypadki.
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Frekwencja w szpitalu
Kasy Chorych.
drugim kwartale r. b. w
Kasy Chorych przy ulicy
Zeromskiego leża1o 61 mężczyzn,
178 kobiet, 11 dzieci, razem 250
osób.
W

~zpitalu

Rusza

się!

pa u ującego
w przemyśle pabjanickim jest
liczba robotników w większych
miejscowych fabrykach. W firmie
Krusche-Ender w maju pracowało 30-18 robotników, w lipcu zaś
3305. W firmie R. Kindler w maju
pracowalo 4-93 pracowników, w
lipcu 756, obecnie zaś liczba ich
docłwdzi do 1 OOO.
Dol\· od em
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ożywienia

Z Komitetu Rozbudowy Miasta.
Komitet Rozbudowy Miasta na
posiedzeniu swem w dniu 2 b.m.
ucłmalil przyznać pożyczki nastę

pującym

osobom: Wojciechowi
i Weronice Gusta,rskim na budowę domu przy ul. Kazimierza w
wys. 5000 zł.; Franciszkowi Szymanowiczowi na przybudówkę 3
pięlra do latkowo 8000 zł.;
Wajsmanowi Izaakowi na budowę domu piętrowego przy Placu
Dąbrowskiega i szkoluej w wys.
35 tys. zl.

Kinematograf miejski.

pod względem doboru filmów zapowiada się bardzo poważnie.
Zareierwowany został caly szereg pierwszorzędnych filmów największych wytwórni światowych
reprezentowanych przez biur.o
"Fanament• w Warszawie, jak
również obrazy pouczające zostaly
starannie dobrane, w tej serji
sezon utworzy dramat naukowy
.Dziecko i świat• ilustrujący życie
i upodobanie dziecka.-Film ten
powinni 1ridzieć i dzieci i dorośli,
również i rodzi ce.

Nareszcie.
notatek o
chodnika do %mego dworca kolejowego,
magistrat rozpoczął układanie tegoż na koszt opieszalych wlaści
cieli placów, położonych przy
dworcu. W ten sposób miasto
nasze utrzyma nareszcie chodnik,
którym bezpiecznie można będzie
dojść do samego dworca, nie narażając się na utopienie w błocie.
Naskutek

naszych

kouieczności przedlużenia

Pułapki

uliczne funkcjonują
sprawnie.

W d. 31 u.m. jeden z lekarzy
ptwj rżd żając przez wyshtjące
szyny tranJ\\ lljowe u zbiegu ulic
Zamkowej i Narutowicza, wypadl
z bryc7ki na bruk, Uokl:!c się dotkliwie, z powodu zahaczenia się
o szyny tylnych kói.
W d. 26 u.m. wóz z ladunkiem
przejeżdżając przez szyny, okolo
fabryki Kindlera zaiamał się, nie
będąc w stanie ''yd obyć się z

Filmy wyświetl;:i.ne w KinematografiP. Miejskim dzielą się na
dwie kategorje: piennza-to filmy
rozrywkowe, wyświetlnne zwykle
od czwartku do niedzieli, rlruga
-to filmy naukowe, pouczające pułapki.
I znó\\· zlorzeczenia pod adrei dozwolone dla rlzieci, wyświe
tlane od poniedziałku do środy sem Zarządu kolejki, który ńabral
miasto, oraz magistratu, który
każdego tygodnia po cenach bardzo niskich (10, 20, BO i 50 gr.) nie może zdobyć się na energiczne
W czasie od 4 kwietnia do 22 wystąpienie,
Czyż trzeba czekać takiego wysierpnia r.b. wyświetlano ogólem
38 programów podczas 338 sean- padku, aż ktoś sobie na śmierć gło
sów-,ridzów bylo ogółem 74.43.7; wę roztrzaska!~
w tern seansów rozrywkowych
Niezwykły okaz.
194-widzów 35.062„ -przeciętnie
pod Pabjanicami
Sereczynie
W
przypada na jeden seans 180 widzów (najmniejsza frekwencja 40 zastrzelony został w b. m. młody
okaz czarnego bociana (Ciconia
osób--największa 427 na jednym
seansie); seansów pouczających nigra) . .Tesl to ptak, trafiający się
bylo 144-widzow 38.375-prze- u nas b. rzadko, i prawdopodobnie
ciętnie na jeden seans przypada . w naszej okolicy p!erwszy raz
266 osób (najmniejsza frekwencja zastrzelony.
Dość pospolity jest w Alpach
91 osób-największa 701 - na
jednym seansie, czyli 2103 osoby szwajcarskich, we Wloszech, w
Rzymie przynoszą go na targ wraz
wciągu wieczoru przy 700 krzez innem ptactwem. Latwo się
słach.
Jak nam wiadomo przyszly se- oswaja. Niestety egzemplarz zostal
zon w Kinematografie Miejskim oddany do wypchania jakiemuś

partaczowi i niewiadomo, czy uda
go się przerobić, aby mógl być
umieszczony w miejscowem Muzeum.
Fałszywy

dentysta.

Od pewnego czasu grasuje w
naszem mieście domokrążny technik denty5tyczny, który robi mię
dzy innemi nzlote. korony aż po
4 zl. sztuka.-Warto, żeby policja
zajela się tym panem i sprawdziła
jego dokumenty,-być może, że
jest to jaki wyzyskiwacz, który
napsoci, nabrawszy narwanych, a
potem zniknie z gotówką bez śladu.

Samochód na chodniku.
chwili gdy p. Wojewoda
w magistracie, widzieliśmy
samochód pasażerski tylko z szoferem, który, uważając widocznie,
że jest zupe!nie w porządku, jechaJ sobie rycząc, po· chodniku
od ulicy Kościuszki, puczem skręci!
na ul. Kilińskiego.
Dziwne, że posterunkowy, który
stal u zbiegu ul. Kościuszki i Zamkowej, zwrócony hYarzą w tę
stronę, nie zmonitowal awanturniczego szofera. Niestety, numeru
auta nie udało nam się zauważyć.
W

bawił

Dyzenterja nie ustaje I
Przypadki dyzenterji stają się
coraz częstsze, również i tyfus
brzuszny zaczyna się trnfiać.
Dobrzeby bylo, gdyby wladze
miejskie rozplakatowały przepisy,
dotyczące '('ystrzegania się tych
chorób.
Zwracamy uwagę na dom .N2 4
przy ul. Konopnickiej, w którym
już 5 osób w 3 rod zinach zachorowalo na dyzenterję.
Odnośnie tyfusu brzusznego należaloby pomyśleć o obowiązko
wem szczepieniu zdrowych podskórnie lub doustnie (bo i taki
sposób istnieje) na koszt miasta
lub Kasy Chorych.

Jeszcze o m()stkach.
mostki znajdują się
u zbiegu ulic Lutomierskiej i Zamkowej, Poludniowej i Karolewskiej.
Z ul. Grabowej zaś na Karolewską
wcale przejechać nil' można, z
powodu ~łębokie!!'o rowu już zupełnie bez mostka.
Zdradliwy most znajdoje się na
ulicy Pięknej, który jest znacznie
węższy od ulicy z obu stron
i wieczorem z chodnika b. latwo
jest wpaść do glębokiego rowu
Połamane
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pełnego cuchnącego błota.
Zwracamy na pO\ryższe uwagę

naszych \.Vladz municypalnych.
Śmietniki na ulicach.
Na ulicy Grabowej i PoJndniowej wyrzucoQo na środek ulicy
po calej furie śmieci ze szkłem
i naczyniami bla,;zanemi rnzrn;;itego. gatunku. Z\\Tacali~my już
uwagę na niedoposzcza lność takich
dornu.
\\·ltlścici<'l
manipulacji,
przed, którym zrobiouy jest taki
śmietnik, winien byt pociągnięty
do odpowiedzialności si1do1nj !
Usiłowanie

zabójstwa.

Niejaki Klauze Brunon zam.
przy ul. Warszawskiej l 05 '"Ydzierża 1ri! od swego znajomego
Sa,.,.·jckiegu-trochę grulltu, który
obsadzi! kartoflami.
Po pewnym czasie Sa11 icki
sprzedał grnnt niejakiemu Sztandarowi .Tanowi, który zaraz wziąl
się do budowy własnego domku.
Ponieważ kartofle w tym roku
dobrze obrodzily. polecił Sztandar
swej żonie, by wykopała kartofle
zasadzone na jego placu, bo, jak
pow lada, sądził, że kartofle wraz
z gruntem należą do niego. Sztandarowa ochoczo wziela się do
pracy, aż tn idzie Klauze. Patrzy,
a tu kopią jego kartofle. l\Insial
przecie stanąć w obronie swej
własności. Od grzecznych slówek
przyszło do wyrnyślan, od n·ymyślań do kamieni, wresz.cie rozpo•
Klauzem a
między
się
częla
Sztandarową zawzięta walka. Gdy
Sztandar zobaczy!, że Klauze napastuje jego żonę, sch wycil za
strug, którym obrabiał drze\vo do
budowy, i rzuci! się na Klauzego.
Ten wyjąt z kieszeni rewo! wer

dziane rzeczy. Nazajutrz zakomuniko,Ya!i Rozenperlowi, że wszystko w lJOrządku, trzeba tylko po
towar pojecl1ać. R(•zenperl \YYczwórkę
furmaukę i w
nająt
udano się w nocy na. Doly. Tu
odkopano zdobycz i zawieziono
du Lodzi.
Polieja pabja1Jicka do dn. 24
sierpnia nie mogta natrafić na
Dopiero w dniu
ślad kradzieży.
2± sierpnia dowiedziała się. że
u pasera Blajera JYioszka. Brzezińska 56 widziano czQŚĆ skradzionych rzeczy.
Rozpoczęlo się energiczne doWkrótce skradzione
chodzenie.
A oto wpadli!
materjaly znaleziono aż u dzieW Lodzi przy ul. Kiliilskiego sięciu paserów, których areszto18 zamieszkuje znany paser Ro- wano. Między uimi równieź
zen perl lzauk. Poniewaz r\lboly osadzo110 ". arc>sr.cie niejakiegQ
nie bylo, 1rezwał trzecl1 znanych Feinsilberga Leiba Pabjanice, Tuzlodziei i rzek! im tak: „ W Lodzi szyńska 45. Po nitce do k!ębka
niema co robić. Policja zahardzo doszla policja do aresztowania
pilnuje. Idźcie do Pabjanic, tam dwóeh zfodziei. Obaj pochodzą
się niczego n ie spodzie1Y ają. Przy
z Lodzi, do Pabjanic przyjeżdża
ul. Warszawskiej są liczue fabry- ją tylko na gościnne występy.
ki. \Vstąpeie tam i przynieście
Nazywa się jeden Szymczak
mi coś dobrego".
Kilińskiego 27, drugi
Władysław
Olrzymall'szy 5 d. nu tramwaj,
l\:oziny WaStanisław,
Kara::>iak
ztodzieje przybyli dD Pabjanic
9 sierpnia. Upatrzylj tu sobie pienna 34. Nazwisko trzeciego
jest znane, lecz z!orlzieja policja
fabrykę Kuperwassera i Kronrnana
Warsza\Ysk.a 51. Czekali ". kar- dotychczas nie zdolala aresztować.
Obu spra,yców areszto1rano w
toflach do nocy. Gciy świaUa w
]_,odzi, przywieziono do Pabjanic
mieście poga•ly, przez otwarty
i lu 1rszystko wyśpiewali, jak się
w oknie lufcik (o naiwności fabrykancka!) weszli do wnętrza. należy. Po przepro,radzeniu doZabrali się do bawełny, lecz gdy chodzenia a reszto wa nych ulokoujrzeli jedwab, rzucili bawełnę wano w więzieniu Łódzkiem.
Tak to dzięki sprawności
i zabrali 12 sztuk jedwabnego
malerjalu i 6! paczki przędzy naszej policji gościnne występy
jedwabnej, warlości ogó!em 5110 sympatycznych łodzian skończyly
zL Poczem spokojnie przez ul. się dla pabjaniczan bardzo po:
myślnie.
Ma.ślaną udali się na t. zw. Doły
obok rzeźni i za kopal i tam skra-

i strzeli! w górę dla postracl1u.
Odważny Sztandar jednak rewolwern się uie boi i sunie :ozybko
w stronę Klauzego. TPrnz już
Klauze jest naprawdę prLestraszony. Wali więc z rewolweru dQ
Sztandara, mierząc w brzuch, czy
,,. nugi. Trafi! w paclrn iuę, wyw11h1jąc niebezpieczną rauę. Klauzeg·o aresztowano. Tlom;1ny się,
że broń nosi stale przy subie, gdyż
pilnuje w nocy swego sadu. ~trze
lal w obronie s1rego życia. Sledzhro 1r toku.
Dzialo się to dnia 2 1nześnia
1926 rnku.

SKRZYNKA DO LISTÓW •
•

Związek Harcerstwa Polskiego
CHORĄGIEW ŁÓDZKA

Drużyna

im.

płk.

J. I{ilińskiego

w Pabjanicach, ul. Ks. ]. Poniatowskiego Ne 21.

L. dz. 394/26 m.
Pabjanire, d. 25 sierpnia 1926 r.

Niniejszym składamy staropolskie Bóg zapłać
miejscowemu Kołu Przyjaciół llarcestwa, Panu
Jerzemu Starzy-Jakubowskiemu, właścicielowi majątku Pruszków, oraz Panu Westerskiemu Naczelnikowi stacji, _za okazaną pomoc w urządzeniu
obozu Drużyny Harcerskiej im.plk. Jana Kiliilskiego.

Do

Redakcji Gazety Pabjanickiej
w/rn.
Urzejrnie prosimy o łaskawe umieszczenie
w kronice najbliższego .i\2 Gazety następującego
podziękowania.

Czuwaj!
Komendant obozu
1V. 1Vierzbicki

Drużynowy

J. Malinowski.
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GAZETA PABJANICKA

Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie proszę o zamieszczenie w najbliż
szym numerze "Gazety Pabjanickiej" tego krótkiego sprostowania, dotyczącego jednego zdania
w przedostatnim ustępie \Yywiadu ze mną p. t.
• W obliczu nowego roku szkolnego w Pabjanicach"
w numerze 16 i 17 .Gazety".
Po zdaniu "Municypalność tutejsza okazywała zawsze duże zrozumienie dla niego" nastę
pne zdanie winno mieć brzmienie; .I w ubiegłym
roku szkolnym Magistrat m. Pabjani.c wiele zrobil
dla szkolnictwa powszecnego, choć może mniej,
niż zamierzał, ale to nie z braku dobrych chęci,
lecz z braku pieniędzy" i t. d.
Zgóry. dziękując za uprzejmość, lączę wyrazy
szacunku i poważania.

J6zef

Rad1ca1łsli;i

Inspektor Szkolny powiatu

Łaskiego.

niedzielnym numerze 230 łódzkiego
\V
• Roz1rnju" ukazała się korespondencja z Pabjarniasta
nic, w której p. wice-prezydentowi
Pabjanic postawiono zarzut prowadzenia przedstawicielsl\ya pewnego towarzystwa bez koncesji
i wyzyskiwania dla swych celów pracy urzędników
magistrackich. W związku z powyższem redakcja
otrzymala następujący
._Gazety Pabjanickiej"
hst:

Odpowiedź

na oszczerstwa
Do Redakcji .Gazety Pabjanickiej"
Szanowny Panie Redaktorze!
Prnszę uprzejmie o !askawc poclanie do wiadomości publicznej, iż za oszczerczy artykuł w
N2 230 ,Rozwoju" p. t. .Nadużycia w magistracie" pociągnąłem anonimo\Ye inclywidum (rzekomego Salskiego) 1rzględnie redaktora "Rozwoju"
do odpowiedzialności sądowej.
jak rówmez dawanie
Wszelką polemikę,
jakichkolwiek sprostowali na nikczemne oszczerstwo uważalbym za uwlaczające mej godności.
Z glębokiem poważaniem

Jednocześnie do redakcji „Rozwoju" wyslany
zostal list, odpis którego zamieszczamy poniżej.

fłlAGISTAT

m. PABJANIG

Pabjaaice, dn. 31/Vlil 1926 r.

- ·-

L. 6140/I
Do
Redakeji "ROZWOJU"
w Lodzi.

W

związku

z

notatką,

zamieszczoną

w Nr.

230 .ROZWOJU" z dn. 22 b. m. pod tytulem:
.Listy z Pabjanic. Nadużycia w magistra.cie"
Magistrat na mocy art. 22 Dekretu w przedmiocie
tymczasowych przepisów prasowych (Dz. Pr. Nr.
14) 1919 r., poz. 186) prosi o wydrukowanie w
.ROZWO.JU" takiemi samemi czcionkami i w tym
samym dziale, co i rzeczona notatka, następują
cego sprnsto1rania;
p. Skowroński na stanowisko wiceprezydenta
miasta został wybrany nie z konkursu, lecz trybem normalnym .
Magistrat stwierdza, iż p. Skowroński biura
dO' wlasnej dyspozycji przy Magistracie nie posiadał oraz personelem magistrackim przy załat
wianiu spraw prywatnych się nie poslugiw_ał.
Za prywatne zamiejscowe rozmowy telefoniczne wszyscy członkowie Magistratu bez wyjątku
w /g taryfy,
uniszczają opłaty kasie miejskiej
ustnlonej przez Polską Akc. Sp. Telefoniczną.
.Magistrat zaznacza jednocze.f oie, iż w spra\\·ie obietnic, czynionych mii:jscowym przemysłowcom przez p. Skowrońskiego odnośnie ulg
podatkowych, nic nie jest mu wiadomem.
Pozostawiając p. wiceprezydentowi Skowroilskiemu wystąpienie na drogę sądową przeciw
autorO\Yi wspomnianej notatki ''"innych poruszonych tam sprawach, Magistrat uważa za swój
obowi::izek powyższe sprosto\rnĆ.

ftłAGIST~AT
z upow.

Prnydent miasta

(- ) J. Ja11ko1csl.-i.

Konrad Sko1cro1lski,
wiceprezydent m. Pabjanic.

DZIAL
Ciąg

URZĘDOWY.

dalszy.

SPRAWOZDANIE MAGISTRATU miasta PABJANIC.
Wydział
Jednym ze skutków wielkiej wojny bylo zrujnowanie życia ekonomieznego miast, następstwem
czego wszelki ruch budowlany zamarł. Nietylko,
że nie budowano dotnÓ\r nowych, ale już istnie-

Budowlany.
dorny uległy zniszczeniu z po1rodu nie poddawania remontowi przez szereg lat, co !:liłą rzeczy
musiało znów wywołać głód mieszkaniowy, niemożliwe \rnrunlri higjcniczne i t. d. Zadaniem też
jące

GAZETA PABJANICKA

8tr. 12.

Magistratu bylo jaknajprędzej przystąpić do sanacji tych groźnych zjawisk. Zadanie to jednak
okazalo się nie tak latwem do wykonania. Przed
wojną za bezpieczeństwo ukończonych budowli
·odpowiadał właściciel domu, lokatorzy jeźeli wykonywali drobniejsze remouty to tylko z własnej
woli. Stosunki te jednak zmieniła do gruntu
wojna - a jeszcze bardziej ustawa o ochronie
lokatorów. I stalo się tak, że podczas, gdy dawniej mogly wladze zawsze w imię dobra publicznego i na podstawie ścisłych uprawnień zmusić
do naprawy kaźdego zauważonego
wlaściciela
braku, to teraz odpowiednie przepisy straciły
swoją rację. Zwykle, gdy się już woda zac.zynala
lać ·na g!owę lokatora, gdy zgniły doszczętnie
stropy lub rozlazily się rriury, · zglasŻal się lokator do Wydz. Budowlanego. Wówczas Wydz.
Budowl. delegawal na miejsce rzeczoznawców,
którzy stwierdzali konieczność remontu, sporzą
dzali kosztorys i z tern mial 19kator wystąpić na
drogę sądową . . OkoJo 150 takich opinij \rydał
Magistrat w kilkudziesięciu wypadkach niezamoż
nym lokatorom. Wydz. Op. Sp. skierowal sprawę
na drogę sądową. Sąd jednak z konieczności
traktował te przewinienia bardzo pobłażliwie,
wychodząc widocznie z zalożenia, że kara grzywny, która stałaby się w istocie dotkliwą represją,
odsunęłoby możliwocć remontu jeszcze bardziej.
J uz stara usta wa rosyjska przewidywala rolę
zarządu miasta przy stosowaniu środków przymusowych pr.zeciw w.laścicielom uszkodzonych
domów. Ale wtedy chodziło o znikome sumy,
gdyż wtedy remontowano domu stale bez czekania na nakazy. Ustawa o rozbudowie miast powtórzyła ten przepis, nawet rozszerzyla kompetencje Magistratu. Za pomniano jednak uposażyć
miasto w odpowiednie fundusze z uwzględnieniem
zmienionych warunków no i pogrzebano przez to
ustawę, zanim zdążyła wejść w życie.
To też obecny Magistrat, 'widząc bezcelowość
stosowania ~rodkó'v przymusowych, postanowił
dobrowolnie w poczuciu swej odpowiedzialności
przyjść z pomocą właścicielom walących się domów. W tym celu Magistrat zaciągnął pożyczkę
w Banku Gospodarstwa Krajowego w sumie
zl. 50.000 - i po wydaniu opinji przez Wydz.
Budowlany udziela pożyczek na remont względnie
wykonczenie domów, po bardzo niskim prncencie,
do wysokości 2000 zlotych. Do chwili obecnej
Magistrat wypłaci! przesz!o 40.000 zt a zakwalifikował na 57.000 zt. Magistrat poszedł jednak
w tym kierunku bardziej obywatelską, aniżeli
Przeznaczy! kilkadziesiąt typraktyczną drogą.
sięcy zlotych na poźyczki dobrowolne, na remont
domów niezamożnych wlaścicieli i na tak ulgowych warunkach, że obecnie i właściciele zamoż
niejsi ociągają się z remontem, o ile nie otrzyMagistrat większą sumą już nie
mają pożyczki.
dysponuje, a zgloszenia w dalszym ciągu napły
wają tak, że chcąc zadowolnić wszystkich, należałoby posiRdać fundusz czterokrotnie większy,
jaki dotychczas zadysponowano.

Ulice i Bruki.
Stan bruków w naszem w mieście był zawsze gorszy, niż w innych miastach odpowiednio za-
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ludnionych, a w dzisiejszej dobie rówmez pozostajemy wtyle, aczkolwiek dużo już tym kierunku
zrobiono. W roku ubieglyń1 jak równieź i bieżącym wskutek ciężkiegu finanso\\ego polożenia
całego Państwa, a w szczególności naszego miasta,
nie można było zrobić wiele. Z projektowanych
do przebrukowania kilku ulic, w roku ubiegłym
zaled\rie wybrukowano ulicę Górną i przeprowadzono remont Zamkowej, w tym zaś rofu przebrukowano gruntownie ul. Piłsudskiego, Sw. Jana,
Rocha oraz polowę ul. Kościuszki. O ile środki
materjalne J1ozwolą, ma by~ wybrukowa ul. Zachodnia i część Nowego-Swiata. W przyszlym
roku projektuje się · daleko więcej ulic do "„ybrukowania, jak również wszystkie przejścia, przy
wylotach ulic do Warszawskiej i Zamkowej wyPoniewa,ż mostki na skrzyżo
brukować kostką.
waniach ulicy Kościuszki, Sw. Jana i Kilińskiego
byly polożone tylko na szerokości jezdni, Magistrat przedluż-yl je przez calą szerokość ulicy,
przez co zabezpieczył przechodniów od wpadania
do zbyt głębokich rynsztoków. Ze względu na ·
oblepianie domów afiszami, widok cetrum miasta
pod wzę-lędem estetycznem byl straszny, Magistrat
postawil narazie cztery slupy reklamowe. Większa
ilość slupów uzaleźniona jest od budowy elektrowni (co nastąpi w najbliższym czasie) w któtransrych to slupach będą umieszczone
formatory. Magistrat również projektuje ułożenie
chodników w alejach, jak również przystępuje
w dniach najbliższych do położenia chodników
przy ul. Laskiej do dworca kolejowego.

Budowa kinoteatru oraz domu
'
dla bezdomnych.
Miasto nasze nie posiadalo gmachu, gdzieby
mogly odbywać się posiedzenia Rady Miejskiej 1
jak również sali na odczyty, teatry i t. p.
Przy ul. Garncarskiej stal budynek odrapany
i opuszczony, po starej elektrowni. Magistrat
postanowit wykorzystać opuszczone mury i wybuduwal ładny gmach, który może zastąpić salę
posiedzeń Rlldy Miejskiej, salą odczytową oraz
teatr. Narazie gmach ten przeznaczony jest na
kinematograf, z czasem jednak będą się odb.ywaly
przedstawienia teatralne, gmach ten o powierzchni
736 m. 2 może pomieścić przeszło 750 osób.
Z prawej strony są garderoby oraz ubikacje,
z lewej obecnie przystąpiono do wybudowania
przybudówki, gdzie będzie dość obszerna sala, która
będzie służyć za poczekalnię padczas przedstawień.
Tam również będą się odbywały posiedzenia Rady
.Miejskiej, oraz odczyty.
Magistrat w zakresie budowy gmachów mial
poważniejsze zamiary, jednak ze względów na
cięzkie polożenie finansowe, ograniczył się tylko
do wybudowania domu dla bezdomnych, co prawdopodobnie nastąpi jeszcze w tym roku.
Również w najbliższych dniach magistrat
przystąpi do budowy mostu żelbetonowego przez
rzekę Dobrzynkę na ul. Zamkowej. Na takiż most
na ul. Legjonów magistrat polecił wykonać projekty. Czy będzie most ten w tym rokn wybudowany zależeć będzie od środków finansowych.

Ruch budowlany.
Ruch budowlany za czas od 1 stycznia . do .
·
się jak następuje:
Na budowę dornów mieszkalnych murowanych
jednopiętrowych zatwierdzono 13 planów, na bu-·
dowę domów murowanych mieszkalnych parterowych zatwierdzono 28 planów, na budowę domów
mieszkalnych drewnianych "ydano 9 zez woleń
i na budowę zakladów przemysłowych 12 zezwoleń
oraz na budynki gospodarcze 7 zezwoleń.

15 sierpnia przedstawia

Plan regulacji miasta oraz budowa
kanalizacji.
Puważniejsze jednak prace magistrat powziąl
przy regulacji miasta oraz budowie kanalizacji.
Potrzebne już w czasach normalnych plany
regulacyjne, czyli zabudowy, stały się niezbędne
w okresie kryzysu mieszkaniowego, który zmusi
miasto nasze przy pomyślniejszych gospodarczych
łonjunkturach do znacznego rozwoju budowlanego. Zaznaczyć zarazem należy, iż czas obecny
.stawia inne, aniżeli przed wojną zadania, które
winny być rozwiązane przez plany zabudowy. Zrozumialem jest obecnie, iż wznowiona dzialalność
budowlana i spodziewany rozwój miasta winien
być ujęty w racjonalne ramy i otrzymać kierunek
pożądany dla ogólu. Ramami temi są plany zabudo,Yy, których miasto nasze dotychczas nie
posiadało.

Według przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: • każde miast.o powinno mieć plan
regulacyjny ulic i placów w jego obrębie znajducych się. W edlug tego planu wznoszone być
powinny w lińjach regulacyjnych wszelkie domy
i budowle w mieście".
Jakżeż inaczejby miasto nasze wyglądalo,
ileby uniknęl:o strat i nieporozumień, gdyby zarząd
miasta dostosowal się do tych przepisów. Obecnie
magistrat w myśl uchwały Rady Miejskiej, przystąpił do wykonania planów zabudowy. W sprawie
tej magistrat wszczął pertraktacje z geometrą
przysięgłym inż. Starzyńskim, który już przed
wojną dokonywa} Lodzi i Pabjanicach pomiarów
i posiada bardzo wiele cennego materjalu. Narazie
magistrat dokonał dokladnego spisu wszystkich
zabudowań i placów w granicach miasta, oraz
polecił wykonać prowizoryczne plany z wlączeniem
już przedmieść.

Wodociągi

i kanalizacj;:t.

Nie potrzeba chyba dowodzić. jalt waż
odgrywa pod względem zdrowotnym

ną rolę

kanalizacja. Wszystkie miasta zachodniej
Polski posiadają te tak ważne dla mieszkań
ców miast urządzenia, w jednej tylko Kongresówce miasta, dzi~Jii wunnkom politycznym, nie mogły przystąpić do wykonania
podobnych · inwestycyj. Obecnie prawie
wszystkie miasta większe, na terenie Kongresówki przystępują do budowy kanalizacji.
I nasze miasto, maj<\Ce ambicję należeć do
większych, nie chce pozostać w tyle i już
w roku bieżącym najdalej za 6 tygodni·
będzie posiadało plany i kosztorysy na budowę kanalizacji i wodocią~ów. Plany te
w myśl uchwały Rady Miejskiej zostały
zamówione w firmie Philip Holcman w Frankfurcie nad Menem za sumę 9000 dolarów.
Jaki los spotka same roboty kanalizacyjne,
będzie zależało od stanowiska Rady Miejskiej. Dążeniem jednak obecnego Magistratu jest urzeczywistnienie zamierzonych
poczynai'1.

Elektrownia i

Rzeźnia.

Najbardziej palącą sprawą, _i obchodzącą najwięcej ogół mieszkańców jest elektrownia. Z różnych wzgl~dów niezależnych
od Magistratu sprawa elektrowni nie mogła
ruszyć z miejsca. Obecnie jednak sprawa
ta stała się aktualną, gdyż już w przyszłym
tygodniu prawdopodebnie komisja wyłonio
na do spraw elektrowni będzie rozważała

nad dwoma projektami, złożonemi przez
Magistrat.
Jeden projekt mówi, aby Magistrat
sam przystąpił do budowy własnej elektrowni i drugi, aby oddać budowę przedsię
biorcy. Ostateczną decyzję w tej sprawie
wyda Rada Miejska, a Magistrat przystąpi
już do natychmiastowego wykonania uchwały. Również i sprawa budowy rzeźni
jest dla obecnego Magistratu aktualną, lecz
o tern napiszemy na innem miejscu.

Wieeprezydent: K.

Skowroński.

Sport
W ubieglą niedzielę odbyly się wyścigi kolarskie na dystansie Aleksandrów-Szadek-Lask i
z powrotem. Do wyścigów stanęli najwybitniejsi
kolarze wójewództwa lódzkiego. Z Pabjan icki ego
Towarzystwa Cyklistów startowali Szenrok, Michalski, Klimaszewski, Lehman. Jeźdcy zerwali ostre
tempo; już na 100 metrów od startu padły pierwsze ofiary. Zawodnicy rozbijają się na grupy:
czołowa, w której jedzie elita kolarska, i maruderow, którzy coraz to bardziej oddalają się od
grupy czołowej.
Do pólmetka za Laskiem pierwszy przybywa

Szemok, za nim Gabrych,
mistrz Pabjanic Neszper, Wali11ski, Beck i inui. Dopiero pareset
metrów za nimi Miller, który po "wysypce"
z trudem doganial czolową grupę.
W powrotnej drodze dotychczasmri zwycię
zcy jadą blisko siebie. Przy mecie na pierwsze
miejsce wysuwa się Waliński, który też przybywa.
pierwszy do mety, przebywając 92 km. w czasie
2 godz. 59 m.
Za nim przybywa Szenrok - mistrz Pabjanic, dalej dopiero mistrz Lodzi Miller.
Po biegu odbyła się uroczystość rozdania nagród.
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:Dnia -.29 sierpniu · r. b.· «>dbył słę _- ·w Pabja~ic.\ch _ ko~kur~ i po~i~ gim~~\s~yc~ny·
Okręgowego Zwiążki1 Stówarzyaz:ei1 Gimrrastycznyc~ - w· yY ojew'ódz. Łódzkiem. : · : · •
Wy-ko1urnie· konkursu i ·popisu Zarząd Związku_ poruczył- Pabjanickiem u Stowarzysze niu -Gimnastyczn emu, które - wywiązało się ·z stego zadania dobrze . .
O godz. 8-mej rano zrzeszone Stowarzysze nia zebrały się na ,,Zielonej Górce" a mia-nowicie; St. Gimn. ,,Siła" ,,Dąb'', „Dąbrowa'' i St. Sportowo-Gim n. Łódź; St. Gimn. z Toma-szowa Maz., Kostantynow a, Ale~sandrowa, Zgierza, skąd wyfoszono z orkiestrą, P. Str. Och.
Poż. do parku przy ul. Legjonów J\11 9, . O godz. 9-ej rano rozpoczął się konkurs, który zaZeidler Brunon
kończył się o godz. 12-ej w poł z następującym wy11ikiern: 1 nagroda T. Sp. Gimn.,
Ł.
p.
92 p. ,,Łódzkie Tow. Sp. Gimuastycz11., 2 nagrodR Albertin Erwin, 80
3 nagroda Wessner Hugon 79 p. St. Gimn. Konstantyi1ó w, 4 nagroda Szndlich Paweł, Konstantgnów, 5 nagroda Martin Erwin ~,Siła" Łódź. 6 nagroda Szulc Artur Pabjanice, 7 nagroda
Szwender Alfons Zgierz, 8 nagrodH. Mencel Arnold ,,Siła" ł_,ódź, 9 nagroda Voigt Artur Kon-sta.utynów, 10 nagroda Jurke Paweł „Siła'' Łódż.
Po konkursie wspólny obiHd w sali Pab. St. Gimu. - gości 250.
O godz. 2-ej popoł. wyruszo110 do parku, Na miejscu przywitalne słowa wygłosił
prezes Okręgowego Związku i Pabj. St. Gimn. p. Rrunon Hengenbart. O godz. 3-ej po poł.
Lwią część programu wykonRły drużyny Pabj. Stow. Gimn. Wykonanie
rozpoczął się popis.
było dobre, sprężyste, jak u małych tak i dużych, znać było, iż dowódcy poszczególny ch tych
Popis trwał do godz. 7-mej wieczór.
oddiiałów włożyJi dużo trudów.
Goście opuścili nasze miasto z pełnem uznaniem dla Pabj. St. Gimn. za doskonałe
przeprowadz enie tych imprez.
Pabjanice, dnia 3-go wr,ześnia 1926 r.
··

Mag is t rat m. Pa b ja n i c.
OGŁOSZENIE.
Magistrat niniejszem podaje do wiadomości, że kobiety, pragną.
ce wychowywać obce niemowlęta za wynagrod zeniem, m-ogą. się zgłosić
w Wydziale Opieki Społecznej (pokój N~ 5)
Pabjanice , dn. 2 ·września 1926 roku.
Prezyde nt miasta

Ławnik
Wydziału Opieki Społeez.

(-) J. Jankow ski.

(-) Józef Pluskow ski.
Ogłoszenie

o Licytacj i.

POWIATOWA KASA CHORYCH W PABJANICAC H, na mocy art. 53 ustawy z dn. 19maja1920 r. o
przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby, podaje do wiadomości, iż dn. 17 września 1926 r. o godz. 10
rano w Pabjanicach przy ul. Zamk:o1Yej ~ 37 odbędzie się licytacja ruchomości, należących do p; Millera
Józefa oszacowanych na Zl. 247 skl:adających się z 1 szafy dębowej, 1 umywalki, 1 kredensu na pokrycie
należnych Kasie Chorych skladek cztonkowskich .
Ruchomości obejrzeć można w dniu licytacji od godz. 10 rano, spis zaś takowych codziennie -od
9 rano do 3 po potudniu w Wydziale Egzekucyjnym Kasy__Chorych.
Pabjanice, dn. 30 sierpnia 1926 r.
Dyrektror (-) Milewski.
-3ruk St. Stefana w Pabjanicac h., Zał'llkowa, li.

