19

l 926.

vvrześnia

30 gr.

11YGODNfI( NPOLECZNY
l'ABJ ANI C E.

S ekreb1rjat Redakcj i:
Prenumeratę

s trony 25

zł.

·-

Ko~cin s zki

Otw;rcie sezonu 1926/27 -

Film pro Mej i 1926 roku .

INFOJ{,1\'1 1\CYJNY.

i

17. (' 7. y m1 r w

Wspauia+a komedia w 7-lu aktach

według

-' o•
l

~ONSTANGJA

MOTTO:

Ludwika Fuldy.

Dr amat ku lis,

p ałacó w

D Z - ! ...
S(TR Ą
DGICZNY TROJ!U\T)

w-łącznie

życia

11

10 altilw

i pojdas;y w 8-iu aktac h,

Złycięm czarnego lądu wesoła komedia w 2 - ~ h aktach.
sea ns ów o g.J dz. 7, w n iedzielę i ś w ięt a o 6 wieczo rem .

~i~ł\:;

dAia 20, 2i 22

l'lmśnia

dramat

~~a~~c~ny ;E:~v:~~~ w

roli

głównej

11

!!:1łj~

!!:·ii\~

I

PoCJX4łdc seansów w dni pc>wu:611rrie
et godzinie 7 wieczorem, w niedziele
i hrię\a Q godzinie 6.
Kasa otwarta do godziny 9.15 wi~cz .

od

zł.

1.80, ostatnie

Kapelusze
jesienne od

MASZYNY DO

90.-

Po cenach konku rencyjnych
sprzedaje

Artur Keil, Zamkowa 17.

_ ....~---=-

-~

SZYCIA

SINGERA"

nowości.

męskie
zł.

Muzyka •1shmma dn obrazu

llD• kler. p. M.STRZELECKIEGO.

~-

-~

I

ekraau:

piękność:

Frapujące sceny. Piękne widoki. Bogata wystawa. - Nadzwyczajn a gra. Porywająca akcja.

l\i~~~~~~~;:;:l:~~~;~l~~~;~~~~i.~~~;~;,~;~~:1~I ~
Gdzie najtaniej kupować!
Krawaty n~jno :wsze od zs.1.20.
Torebki damskie

głównych P6l~g i

i clerpil!nla. W rolach

LEE PARRY
urocza: SINAIDA KORDENKO oraz słynni:
HANS MIERENDORF
i ERNST HOFFMAN.

-I

192G rokv

Kamienne serce

miłośc i, łiz

Pramjowana

Nad program:

środa

ile kob ie ta zdoln a jest
dla· ukochaneg o „,.

DZIECKO

groteska,.. 2-ch aktach.

Ostatni rok

uczyn i ć

NIECHAJ NAS

i ~ONAI.tD GOltMAłł
Od czwartku 23 do niedzieli 26 b.m.

T rud no

~

.N ajpi ę knit>j !< Z~' twór tiztuki ki11 ematogr11flcz11cj !
~ajwiększy i najuowszy s11k c es ś w'atowy ! 11.t.

TAI.tmADGE

Nad program: WUJCIO WAIUAT -

f~3.~~l wzruszająoy

i ś rnd~ · od 6 do 7.

«••"::~. ~":'~"~pojać.!~."

W rolach głównych ulubieńcy publiczności

wtmk i

µ o nif' •lz ixłki

~~~

,

Sia1tr11e1ka 1 :Paryia

Pou i adziałak,

miesi ęcz ua
1 zł.

1
/~ .• trony 40 zł.
Cena o g ło s zeń: cała stron a 70 z ł. pi s m a przy jm u j e Sekretar j at.
1/u strony 5 zL Przy p o w 16rren in oą;ł o He ri ra ba t od 25 do 50°/ 0
1
1/
ł.
z
8
strony
/ 3 s tr o ny 15 zł. 16

łl!'i~~~;;~~;~;j~~~!:~::::~rJ~

Po c ząte k

Prenu merata

GAZETA

Cena numeru

1
/4

Rok I.

- .
m1es1ęcy.

daje na "spła t ę od 6 -

I8

P a bj a nice, ul. Zamkowa 15.

p. KRAJ.

s.

rtr

c zyki, korale,
kołnierzyk, grzebień, kol
puder i perfumy

wat,
brzytew, scyzoryk,

11

l

ZANIM KUPISZ!!
Gk llrpetkl, kra-

I BieliiEnę damską, p ończochy,
~

mydło,

obejrzyj ceny wystawione u

lFELIKSA HAUZERA

UL.ZAMKOWA7 .J

OGLO.S ZENIE.
Wobec czQslych nieporo:wmień z pracudawcami na tle koszl<iw przymusO\'. ego ścią~rnnia (cgzekucyjnycb) składek ubez_pieczeniu11·ycb, Puwiato\rn KasH Cliurych w Pabja1Jicach podaje du \\·iadorności, iź w tego
rodzaju wypadkach pobiera, zgud11ie z istniejącemi pn:Ppisami, następujące opłaty :
1. za pisemne wez\rn11ie (upomnie11it·) plalnikć! do zaplaly zalcgt, ści, wy11osz;1cą 1/4% sumy zalf'głej, nie mniej niż 50 groszy, nie więcej 11iż 250 zlotych;
2. za czynności organu egzekucyjnego, dokonane u pJatnika. \I edu przymu::-o" •go ści~gnięcia zaleglości, oplata wynosi 5% sumy zalegtej, najmniej jeduak 1 zloty.
3. koszty przeniet'if'11ia, zabezpieczenia, prze<' IW\\ ani a i przymuso\rej sprzedaży rucilomości, zaję
tych u plat1.1ika, w "·ys"kuści kwot l"i'.Pczywiście wylo*onycl1.
Opłaty pod 2) 11i1' S'! ściągane, względnie 1r wypadku pobrania będą zaliczone 11a zaleglość w razif'
pófoego odrncze11ia lub rnztoźenia spłaty na r;1ty, na skutek wnie:;ionego \V terminie poda1Jia.
Pozatrm '.,·obec wzmietrwk w pra;;ie 11 wyr· •ku Są.du Najwyzszcgo z ezPrwca r.b., ogJ, szonym, że Kasy Chorych nie 11111ją prawa i.Io !Jezpośredlliej egzeknc:ji, uznajmia się, źe wyrok ten dotyczy \Yyłącznie Kas
Chorych w byly1n zaburze anstryjarkim.
Pabjanice, dn. 15-go

\\TZeŚllia 19~0

r.

Powiatowa Kasa Chorych
w I 1z Prezes Zarządu (-)
w , z. Dyrektor(-)

\V

Pabjanicach.

Dr. H Bro'(liltfoiuski.
I< J/okc.Z?f Jl8ki.

OGL ·SZENI E.
\,V

zwią.zku

P O

z

panują.cą.

nag1ninnie

ICĄ (szkarlatyną)

przepro\vadzone zostanie

\V szkołach

ochronne szczepienie

powszechnych

przeciw-płonicze

Przeciw po"vyższemu, \V poszczególnych ·wypadkach, pozostawia się prawo protestu.
Protesty na piśmie z podaniem in1ienia, naz\viska i roku urodzenia dzieci oraz szkoły do której uczęszcza - składać należy do
dnia 23 września 1926 r. vv Magistracie pokój N~ 5 (vYydział Zdrowotności Publicznej.
Po upływie tego terminu wszystkie dzieci będą. szczepione.

ławnik Wydziału Zdrowotności

Publicznej

(-) Józef Pluskowski.

Pr~zydent · miasta

(-) Jan Jankowski
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Komitet Redakcyjny; Witold Eichler, Franciszek Janowski,
Kazimierz Staszewski, Stanisław Szefer.
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ftOLA INTELIGENCJI
Cechą charakterystyczną dzisiejszego prąd.a
dziejowego jest stala dążność do koncentracji, do
skupiania się, do tworzenia potężnych, !!Iębokich
frontów.
Dążność ta przejawia się w ciągłem formowaniu się grup organizacyjnych. zespołów, którym
przyś11i~ca wspólna myśl, idea, mająca być zrealizowaną.

W miarę podnoszenia się kultury, człowiek
coraz bardziej się uspotecznia, dochodzi do wniosku, źe najlepiej iść razem z innymi, o podobnych poglądach i celach, gdyż tylko wspólny pochód daje rękojmię najszybszego i najlatwiejszego
realizo\rnnia zamierzeń.
Najpowszechniejszem i najskrytszem życzeniem
wszystkich jest zdobycie wolności, i w tym kierunku biegną wszystkie wysilki myśli ludzkiej, na
tej płaszczyźnie powstaje kultura, to rodzi potrzebę organizacji.
Kto ma tą akcją kierować, kto ma jej nadać
pewien sens, kto ma ją uprościć, ułatwić?
Wszelka realizacja nowych wartości, nowych
ideałów, miraży innego lepszego życia wymaga
pewnych czynności, zorganizowania ich i pchnię
cia na właściwe torv.
To może uczynić tylko t.zw. arystokracja umysJowa, której udziałem jest wysoka kultura intelektualna; ten mózg spoleczeństwa, co stwarza
nowe wartośc"i, dąży ku -ich realizacji, normuje
życie gromadne przez usiłowanie nagięcia go do
pewnych określonych celów.
Masa nie pojmuje ideałów, są one dla niej
nieokreśloną tęsknotą, pożądaniem czegoś lepszego; sama ona jest żywiolem, ktory potrafi tylko
niszczyć, odrzuca mądrośc! pogardza rozumem i
doświadczeniem.

Inteligencja powinna zaszczep1c masie nowe
pragnienia twórcze i zorganizować ją w kierunku
wspólnego urzet.:zywistnienia wielkich ideałów no·wożylnych, zanim parcie do bezpośredniego zadowolenia ciągle narastających potrzeb nie będzie
tak silne, aby znieść dyscyplinę, konieczną dla
pracy twórczej, a masa, odrzucając wtedy wszelką konlt olę, poprowadzi naszą cywilizację do upadku.

w

SPOŁECZEŃSTWIE

InteligPncja ma iść w lud, ma go wprowaw nową przyszJość.
Pod jakiem hasłem?
- Sto lat temu - powiada wielki myśliciel
francuski Gabrjel Seailles - na naszych gmachach
publicznych zostały wyryte trzy słowa: wolność,
równość, braterstwo. Jest to ideal, którego nie
wyrzekniemy się nigdy. Lecz ideal ten trzeba udzić

rzeczywistnić.

Trzeba iść w lud - on jest siłą.
niema inteligencji, siłą rządzi przypadek, który 11ajczęściej burzy. Nic nie zrobimy, jeśli
ci, którzy wiedzą, nie zjednoczą się z tymi, którzy rozstrzy~ają, a potączenie to powinno być rozumne, chętne, dobrowolne.
A więc potączmy inteligencję z silą, a silę z
inteligencją! Mamy tu za tern przejrzyście nakreślone ideały,
do których dążymy i które powinny być urzeczywistnione.
Wszelkie hasła w rodzaju: „Precz z inteligencją!" są ba!amutne, nie licnją one z dii$iejszą
epoką i mują na c~lu zupf.tne oślepienie mas,
którym się wstrzykuje pogląd o supremacji mieś
ni i pięści.
Uzewnętrznianie się myśli, wcielanie teoryj
w życie, wlewanie do form myślowych wody życia,
siły bytu, znamionuje naszą epokę.
Myśl ludzka, myśl społeczna nie powstaje
z niczego, nie rodzi się, jak Minerwa w glowie
Jowisza; jest ona w ścisłym kontakcie z calą budową życia, z calem bogactwem jej" form gospodarczych, społecznych, politycznych i t.d., lecz im
więcej umysl ludzki się doskonali, tem większy
wplyw na życie wywiera świadomość ludzka.
I tę wlaśnie świadomość reprezentuje inteligencja, a stwierdzenie, że rozwój jej pojęć jest
bliski stopniowi wyższej następnej fazy ewolucyjnej spoleczeństwa, w jakiem żyje, składa w
jej ręce kierownictwo.
Dla uniknięcia wszelkich nieporozumień musimy zaznaczyć, iż przez inteligencję nie rozumiemy wszystkich u~slowo pracujących, lecz
tylko tych, w czyich rękach spoczywa inicjatywa
Jeśli

Str. 2.

GAZETA PAB.TANICKA

kulturalna, wszyscy zaś pozostali pracowuicy umyslo\\·i składają się na bierną masę kulturalną,
nie mającą nic wspólnego z tworzeniem nowych
form i ideałów i czynnem wprowadzaniem ich w
życie.

Nieraz slyszy się glosy: „Inteligencja powinna się zjednoczyć, powinna stworzyć odrębną grupę polityczną!". Lecz na jakiej podstawie inteligencja może formować jeden trout polityczny, skoro w lonie jednego i tego samego zawodu niema
harmonji?
Z czego uczynić płaszczyznę poruzu111ienia,
skoro wchódzą tu w grę jednostki krańcowo róż
nego p0chodzenia?
Jedna 11pL'z. pochodzi z rodziny btękitno-knri
stej, iu11a -- z bogatej sfery kupieckiej, inna znowu ·- z rodziny biedaków, 11·ię1.: niema \\"Śrórl nich
faktycznych nici 11·spólnych, nici wiążących.
Posiadanie zaś mtelektu nie może być nigdy
podniesione do wyżyn sztandaru pracy, symbolu
jeduości !

Bądźmy

Nr. 21.

A zatem właściwe mieJsce inteligencji wśród
biernej masy, którą naleźy ożywić i skierować na
nowe drogi czlowiecze11shYa.
Masie należy dać przedewszystk!em oświatę,
wskazać drogi, - jakiemi powinna kn : czyć istota
rozumna, przygotować jej umysl i serce, by prawa i instytucje rnogly być przyjęte i miały zapewnioną. trwalą egzystencję.
Ciem no ta jest naj \\'iększem niewolnictwem,
z którego przedewszystkiem należy ludzkość wyzwolić.
Bezpośrednia działalność iuleligencji ogranicza się silą rzeczy do środowiska w jakiem żyje,

-- do narodu, lecz jak powiada "wielki nasz filozof Brzozowski, "sprawie ludzkości slużymy, potęgując si.lę wJaMJt;go narodu, rozwijając w nim
dumny typ cziowieka".
Tego czynu domaga się od inteligencji cale
spolecze11stw o, caly na ród i cała ludzkość.

F. Jrrnowski.

gotowi!------

Epidt>mja szkarlatyny, czyli plonica, jnk wiadomo z prasy, szerzy się w b. r. w wiPlu miejscowościach kraju. \V War,.;zawie nprz. epidemja,
można powiedzieć, i.sh1iPje prawie stale, bo w styczczniu notowan o tam 19 wypadków, a ''" sierpłliu
było ich aż 600.
Smiertelność
wynosila 15%,
czyli że w sierpniu zmarlo nn t~ straszną clwrobę
75 dr,ieci, a od początku roku z górą 300.
Ministerstwo W. R. i. O. P. przedłużyło nawet z tego powodu wakacje letnie o 2 tygodnie,
co naturalnie jest tylko pólśr · c!kiem i może mieć
znaczenie dla tych miejscowości, w których cho-

roba grasuje, natomiast w innych może zja,vić
się ona właśnie później.
W naszem mieście zdarzają się dotąd coprnwcta tylko p ojedyńcze przypadki, nie powinno
to jednak usypiać naszej czujności i powinniśmy
za•yczasu po1Yażnie obmyśleć wszelkie możli\\'e
sposoby \ralki z tą najstraszniejszą chorobą wieku dziecięcego. Szkarlatyna bowiem oprócz "ielkiej swej zarażli.wości, jest b. podstępnym i groź
nym wrogiem.
Potrafi niekiedy zabrać swą.
ofiarę już w ciągu 24 godzin od chwili widomych
obja1ró1Y choroby, często zaś poraża rozmaite

HISTORJA GIMNAZJUM
im. Królowej Jadwigi.

Powstaje w rn1esc1e naszem placó\l·ka OŚ\ria
to1Ya o znaczeniu wielkiem; powstaje w warunkach politycznych i finansowych niezwykle trndnych.
Założycielka sta,ria sobie za zadanie nietylko
oswiecenie umysłów, ale bardziej w takim momencie ważkie - ksztakenie charakterów i uświa
damianie narodowe.
Zaczyna się walka o ujednostajnienie poglą
dów, pogłębianie myśli narodowej i poczucia sily
i wiary w przyszłość.
Obchody i rocznice narodowe, zaprawianie
do pracy społecznej i filantropijnej i niezwykle
sumienna praca i oddanie się szkole nietylko kierowniczki ale i skrupulatnie dobieranego grona
nauczycielskiego - oto czynniki, jakie rzucono
planowo na szalę zmagań z biernotę i 11iechęcią
miejscowej plutokracji.
I oto jesteśmy świadkami ciągłego roz'ł\·oju
tej niezmiernie ważnej placówki oświato\Yej.
W krótkim stosunkowo czasie powstaje przy gimnazjum "Bratnia Pomoc"; niezamożne uczennice
otrzymują bezplatnie śniadania; szereg wycieczek

Cofamy się myślami wstecz.
Do tych lat, kiedy calunern bezwładu pokryte zostały warsztaty pracy; a okupant pięść opancerzoną ciężko położył na ludności b. Kongresówki.
Martwota okryła życie gospodarcze, politycz:
ne i społeczne.·
I oto, jak feniks z popiołów, powstaje tu i
owdzie myśl twórcza a za nią Czyn.
W Pabjanicach czynem takim bylo otwarcie
prywatnego gimnazjum że1)skiego w dru~im roku
wojny S\l'iatowej.
Pani Józefa Jędrychowska, obecna dyrektorka gimnazjum państwowego imienia królowej
Jadwigi, skupia w uczelni swej -- skladającej się
z czterech klas - 119 uczennic, rekrutujących się
częściowo z by!y('h wychowanek szkól powszechnych, częściowo z b. uczenie szkól rosyjskich.
.T edne i drugie -- prz ażn ie dzieci sfer pracujących.
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jak nerki, uszy, gruczl'ly, pozosta-

wiająć nieraz ślady po sobie przez cale życie.
Do walki jednak, aby była skuteczną, muszą
stanąć nielyllrn samorządy, lecz i cale spoteczeń

stwo, wedy tylko będziemy mogli opanować sytuację i wyrwać śmierci dziesiątki, a może i setki
niewinnych ofiar.
W jakim więc kierunku winna iść nasza akcja?
W pierwszej linji powinno zastosować się
szczepienie ochronne u wszystkich dzieci. Szczepienie takie okazalo się bardzo skuteczne i nprz.
w Warszawie na 11 tysięcy zaszczepionych zachorowało zaled1Yie .J3, a i te wypadki prawdopodobnie przebiegały znacznie Jżrj, wresżcie
pewna ich ilość napewno była szczepiuna już
w okresie 1Yylęgania choroby, kiedy szczepionka
nie skutkuje. Szczepionka dziala na okres dwuletni, tak że gdybyśmy poddali ochronnemu szczepieniu wszystkie dzieci co 2 lata, wypleniliby~my
szkarlatynę, tak jak o::;pę.
Inicjatywa i przepro\\'adzenie tt>j akcji z natury rzeczy musiałyby spocząć w rękach władz
municypalnych, które winny urządzić stację szczepienia, poddając mu przymuso1rn 11Szystkie dzieci
w wi e ku przedszkolnym i szkolnym.
Tę pracę należałoby rozpoczać już w tej
ch\\'ili i wtedy Pabjanice mogłyby się poszczycić,
że pierwsze postawiły sprawę 1rnlki ze szkarlatyną na 1daściwym gruncie.
Wspólnie z wladzami miejskierni powinna stanąć ręka \\' rękę i miejscowa Kasa Chorych i
pou .i 1;;ząc w tej akcji wydatoą część ko::;ztów,
gdyż w jej interesie, jako obejmującej ogromną
część mieszkańców naszego miasta, leży specjalnie
niedopuszczenie do rozwoju epidernji.
w tym przypadku poza względem
Rolę
humanitarnym,spolecznym, u dgrywać musi i strona
niaterjalna, Kasa Chorych bowiem w razie wybuchu epidemji będzie musiata ponosiś ogr(!jmne

-

naukowych i towarzyskich ma na celu rozwój
myśli i uczuć wycho1Yanek.
W roku szkolnym 19 I 6/17 powstaje przy gimnazjum drużyna skautowska pod opieką i kierownictwem Przelożonej.
widzimy
1917 /18 A w rok później gimnazjum już jaku uczelnię ośmioklasową o
programie gimnazjum realnego.
to latu ciężkie, szczególnie
Lata wojny dla pracy oświatowej, ogniskującej się w szkole.
Zaczyna się zmudna i ofiarna praca nad ratowaniem zdrowia oslabionej fizycznie i nenrnwo
młodzieży.

W dodatku trzeba wysilać
szkolę zaopatrzyć w niezbędne
bibljotekę uczniowską , meble.

całą energję, by
pomoce naukowe,

Stosunkowo niewielka pomoc społeczeństwa
i Ministerjum Oświecenia umożliwia jednak poczynania zdążające do osiągnięcia możliwie dobrych \Varunków pracy, a co zatem idzie - dobrych wyników.
Aktem z dnia 19 maja 1919 roku gimnazjum
J ózeCy J ędl'ychowskiej przechodz; na
żeńskie

koszty na rozmaite świadczenia (lekarzP, felczerzy,
drogie środki lecznicze, jak surowica i t.d. potrzeby)
Jeśliby jednak takiego radykalnt>go sposobu
walki, do której gorąco nawoluję, nie udało się
na naszym gruncie przeprowadzić, musielibyśmy
uełec się w takim razie do póJśrodkó1Y, z którycl1
\\'szystkie należy stoso1rać i przy po1yszecbnem
szczepieniu.
A więc przedews:zystkiem chore dzieci jak
najszybciej izolować w szpitalu· przymusowo, wyjednawszy, może już już i"tniejące zresztą, rozporządzenie 1dadz, \v takim celu przygotować
należy odpo1Yiednią ilość lóżek w !"zpitaln lub
pomyśleć o osobnym baraku; bezwzględnie niedopuszczać do szkoly rodzeństwa cliorego, dopóki
po usunięciu churego dziecka nie przPjdzie ono
okresu obserwacyjnego; chure dziecko, o ile uczę
szcza do szkoły , może po11 rócić nie wcześniPj jak
•
po o tyg., tak sarno, jak i ze szpitala.
Calą ktasę naturalnie należy mieć w tym
wypadku vod ścislą obserwacją lekarską, w takim celo należy zobowiązać lekarzy i felczerów
do meldowania każdego wypadku szkarlatyny tegoż
samego dnia. Rzeczą 1rladz mirjskich będziP wtedy zawiadorni•rni e ki0i:ow11ika szkoly i niedopuszczania do szkoły pozostalyd1 dziPci z pośród rodziny zakażonPj, a nawPt bliskich sąsiadów.
Rzecz naturalna , że należy w takich wypadkach p1·zy1rnjmniej przeprowadzić obo"iązkowe
s zczepienie zapobieirnwcze u zdrowych w calym
domn i ma s ię roznmi <· Ć po usunięciu ch orego
winna być niezwlocwie przeprowadwna dezynfekcja mi eszkania.
to jednak trzeba robić szybko,
\Vszy~tko
energicznie i dokladnie, nie tylko dla pozoru, jak
nie:-; tety często się to daje spostrzegać, szczególniej przy dezynfekcji.
O 11szczęlej akcji zapobiega1Yczej winno być
uświadomione cale społeczeństwo i każdy musi

1rlasność Państwa

Polskiego.

16 czenYca szko!a

kończy swoją dzialalność,

jako instytucja prywatna, z liczbą uczennic 282.
Od tej chwili - upaństwo·wit>nia - gimnazjum liczy przeciętnie 350 uczennic.
Wielką troską i przedmiotem ciąglych dysku;:;ji staje ::;ię sprawa lokalu dla uczelni.
Gmach, w którym i obecnie mieści się gimnazjum, nie odpowiada - niestety -- celom i
zadaniom szkoły.
Brak sali gimnastycznej, kąpieliska; wadliwe,
prawie stale nieczynne urządzenie wodociągowe
i kanalizacyjne, ciasnota sal wykladowych, gabinetów i laboratorjów - oto trudny do przebycia
zator na drodze do pełnego rozwoju szkoly.
W roku 1920 gimnazjum - na skutek cią
glych starań-otrzymuje od miasta plac pod budowę własnego gmachu.
Bo chociaż upaństwowienie szkoły daje jej
podstawy tnrałe bytu materjalnego i umożliwia
rozwój pracy i rozmach jej plano\\·y a pomoc
wydatna Kuratorjum Szkolnego daje możność zastosowania najnowszych metod nauczania przy
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być obowiązany do meldowania tej podejrzanej
choroby wysypkowej, o ile nie wzywany byl lekarz, pod karą w razie utajenia, gdyż niestety
zdarza się tu nierzadko.
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Dopiero, gdy te wskazania będą 'rypelnione,
można będzie powiedzieć, że władze miejskie i
społeczeństwo spelnily sumiennie swój obowiązek
z punktu widzenia higje11y publicznej.

Dr. W. Eichler.

. , pow1esc
. ,,
I w Pabjanic ach można p1sac
p.t. „Martwe dusze", -------:= ====
Roboty pubJiczne.
Od szeregu miesięcy magistrat prowadzi roboty publiczne, na które przyjmowani są robotnicy, zgłaszani przez poszczególne związki zawodowe.
Pieniądze na wyplatę robotników
"·ydaje
setnikom kasa miejska na podstawie list plac,
sporządzonych zgodnie ze spisami, prowadznnemi
przez dziesiętników. Podjęte sumy setnicy dzirlą
pomiędzy dziesiętników, klórzy z kolei wypłacają
robotników.
Wszystko by.toby w porządku, gdyby nie rewelacje dziesiętnika Feliksa Szewczyka (ul. Fabryczna 19.)

Rewalacje Szewczyka.
Dnia 6 b.m. Szewczyk 'rniós! ::>kargę du magistratu na Chrześcijański Z\\'iązek Zawudc•'"Y,
który wedlug skargi "systematycz111e okrada! pań
stwo".
Okradanie to mialo polegac na tern, że na
listach plac fignrowaly o::;oby, które w danym
okresie albo też wcale na robotach puhlicZ11ych
nie pracowaly.
Ponadto Szewczyk donosi, że 11adużycia tego
rodzaju popelniane byty przez teuże związek i
w roku 192.J..
Wkońcu dziesi~tnik usprawiedliwia się, dla-

odvowiednio zorganizowanych laboratorjach -t11
jednak brak odpowiedniego lokalu utrudnia pracę w sposób bardzo dotkliwy.
W roku szkolnym 1920/ 21 następuje zupełna
organizacja szkoły, jako gimnazjum matematyezno-przyrociniczego, składającego się z trzech klas
niższych i pięciu t.zw. gimnazjum wyższego.
Jesteśmy świadkami jak spra 1rn wychowania
mlodzieży, powierzonej zakladowi, staje się coraz
bardziej palącą dla kierownic twa szkoły i grona
nauczycielski ego.
Od powstania gimnazjum do ostatniej cln'i'ili
szkoJ:a ta jest wierną haslom i ideaJ:om, które
dają się streścić w sJ.owach wypowiedzianych z
okazji dziesięciolecia uczelni przez jej Dyrektorkę:
"„.starał się zakl:ad nasz przy każdej sposobności budzić i rnzwijać uczucia obywatelskie, zaprawiac do czynnej miłości odrodzonej Ojczyzny;
każde ważniejsze zdarzenie w kraju znajdo1rnl:o
szczery, żywy oddzwięk w szkole".
Za takie pojmowanie pracy nauczycielskiej,
za takie wcielanie w czyn najszlachetniejszyc h i najpiękniejszych ideałów wychowania, bo idealów,

czego wcześnii>j o tern nie meldowaJ i oświadcza,
iź tak długie milczenie uwarunko1rnne było nader
ciężką sytuacją JIJCJterjalną jego rodziny.

Dochodzenie magistratu.
Dnia 9 b.m. magistrat przrpro,rndził dochodzenie, polegające na przdsluchaniu zai11teresowanych osób, które figurowaly na odnośnych
listach plac, oraz skontrolowaniu list plac, by w ten
sposób umożliwić sobie porównanie zeznań z wynikami kontroli rzeczonyeh list.
• Dochodzenie \\·ykazalo, że oskarż1rnie Szewczyka jest zgodne z rzeczywistością.

Wyniki dochodzenia.
Okazało się, że członkowie Chrześcijańskiego

Zw .Zaw. posługiwali się t. zw. "martwemi duszami" ,które posylali na roboty i Z3; które pobierali
pieniądze.

Za fikcyjne osoby podpiso1rnno na listach
plac odciskiem palea, nazwiskiem "martwej duszy",
a na niektórych listach poklritowanie uskuteczniano przez symbol "Za Sz", co miało oznaczać,
że za odnośną osobę pieniądze podjął dziesiętnik
Sr.ewczyk.
Ten dowcipny sposób fabrykowania robotników naraził pa11shrn na stratę do 200 zl.

idących

po linji ukochania Ojczymy i: zmierzają·
cych do osi:u~nięcia szczęścia Narndu i Ludzkości
- należy się przede\Yszystkiem Dyrektorce Gimnazjum, p .•Tózefie .Jędrychowskiej a następnie
gronu nauczycielskiemu z g.tębi serca plynące
.Bóg zapłać" od rodziców, 11ychowanek gimnazjum i uznanie calego społeczeństwa.
O godz. 4-ej po południu w dniu 18-go b.m.
odbędzie się poświęcenie fundamentów gmacbu
Gimnazjum Państwówego im. Królowej .Tadwigi

w Pabjanicacb.
Niestrudzone w wysiłkach nad uzyskaniem
odpo1riedniego własnego gmachu: Kierownictwo
gimnazjum i Towarzystwo Pomocy Młodzieży
Szkolnej - święcą w dniu tym s1rnj szlachetny
triumf.
Ogól naszego miasta - szczególnie ci, którzy wiedą, jak trudno było dojść do tego celu
- celu, którym było dać możność pracy nauczycielstwu i dziatwie w odpowiednich warunkach,
- musi dzisiaj dać wyraz wdzięczności dla wszys-
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Ponadto dochodzeuie ujawniło, że i w 1924
p Jdobn ie postępo ,Yal i niektórzy cz.toukowie tegoż
związku, naraża j ąc pańsbro i tym razem na stratę do 200 zl.

Pan

proku!"ałor

Dnia 13 b. m. cal y

ma

powyższy

głos.
materj ał

gistrat przeslal do prnkurato ra przy sądzie Okrę 
gowym w Lodz i.
Opi nj a p ubli<.:zna jest wzburzona i domaga
się smowego ukaran ia ·winnych.

ma-

WYŻSZE KURSY NAUCZYCIELSKIE

W PABJANICACH
W dniu 23 wrześriia r.b. o godz. 4-ej popol .
gmnchu Szkoly Powsz. im. Grzegorza Piramowicza (ul. Laska) otwnre zostaną Wyższe Kursy
Nauczycielskie przy Z1riązku Polskiegc:> Nauczycielstwa Szkól Po"·szP<:hnych 11· Pabjanicach.
Kursy powyższe zorganizo1, ane zoslaly z inicjatywy p . inspektora szkolnego w Pabjanicacb,
Józefa Radwańskiego, a mają na celu poglębienie
\\"yksztaken ia ogól t1ego i za 1rndowe{!o wybrnlifikowanych nauczycieli szkól p01rszec.:lmych w Pabjanicach i najbliższej okolicy.
Czynne będą trzy 11 ydziaty: humanistyczny,
przyrodniczy i matematycrny. Na kurs zglosilo
się d-olycza" 80 osób. Oprócz przedmiotu zasadniczego poszczególt-1y wydzinl przernbia nauki
pedaf!ogiczne i dodatk.01rn kms śpie1Yu lub gimnastyki (do wyboru).
Wyklady odby,rnć >:ię będą dwa razy tygodniowo w poniedzialki i czwartki od ~odz . 4-ej
do 7 min. 30. Prelegentami kursu będą sil:y
mleJSCO\Ye i zamiejst:01Ye. Od czasu do czasu
Zarząd Kursu angażować będzie 1Yybitniejszych
profesol'ÓW z Warszawy, którzy wygloszą cykl
wyk:ladów, dostępny również i dla osób niebędą
cych sŁuchaczami Kursów.
w

tkich. którzy przyczynili się do zrealizowania
pięknej i wielkiej myśli wspaniale uJ"Ządzorn•go
gmachu gimnazjom.
Tym H'szystkim -- c1.eść I

s.

W związku z poświęceniem fundamentów gmachu Gimnazjum Państwovvego im . Kr. Jadwigi,
otrzymujemy list jednej z uczennic, który - jako
wyraz ucrnć wychowanek Gimnazjum -drukujemy.

REDAKCJA.
S2anowna Redakcjo!
[przejmie proszę o zamieszczenie w „Ga.zecie
Pabja.nickiej tych kilku wyrazów o,qromnej radości
z okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy gmach naszego gi:mnazjiim, oraz .słów pod.iięki
dla, Tych, którzy niestrudzenie i nsilnie dążyli do
stworzenia nam wlasnego gmachu szkolnego, obszernego i wygodnego, wedlug najnowszych zasad higjeny, - jak równo i Tym, któ1·zy choć po cegielce dorzucali do mnrów nowopo·„stającego gmachu.

Kur" nauk dwuletui.

Po uk011czeniu knrsów

słuchacze będą mogli sk l adać egzarqi1rn przed
Par)stwową Komisją Egzaminacyjnf). S1Yia decl1rn
Wyższego Kursu daje uprawnienie do otrzymania
zwiększonych poborów i daje pienrszeńsl\YO przy
angażowaniu nauczyeieJi 1w odpowiedzialniejsze

stano11 iska
Kier""·11ict1Yo Kursu spoczy\\·ać będzie.,.,. rę 
kach paua inspektora szkolnego po1Yiatu laskieg·o,
opiekę zaś prawną roztaczać będzie Zal"~ąd Kursów, wył· niony pl"Z<'Z Zarząd Z\\iązku Nauczycieli Szkól Powszedrnyeh w Pabjanicacb .
Dotychczas Wyższe Kursy istnialy tylko w
ważniejszych rniastach Rzeczypospolitej. Zorganizowanie Kursu Wyż,.;zf'go w Pabjanicach czyni
w tlłj zasadzie wyłom i jt'st pienvszą tego rodzaju próbą w Pol~ce.
Kursy Wyższe p1'1,yezynią :<ie.; w 11 ybitnej
mierze do podniesie11ia poziomu umysłowego na uczyciebt11 a szkól powszed111yeh " 11aszem mieście i c•kolicy, który to poziom i dziś jest już wysoki
Sądzimy, że czyn11iki kompetentne otoczą tą
1rażną placówkę nauk(}wą \\' naszem mieście pieczolllwitą opieką i pnyjrlą jej z 'rydatnem poparciem czy to mora.lnem, czy też rnaterjalnem.

Będzie;il,IJ miał!J icłas·ną szkolę o lr:lascich duiyr·h, widnych i zdrowyr·h; dnżą salę gimnastyczną,
umoi:·liwiającą pracę nad naszym roz wo.jem fizycz11ym: wspaniale laboratorjnm, salę robót ara.z przeróżne nrząclzenia, konieczne do nauki, do których
tak uęsto wybiegala my.~l z nwle1'tkich naszych
klas i i1nlek utntdnic~jących często pracę - więc
chyba radoN nasza jest zrozwniala!
Jedmik 10 tej wielkiej i radosnej dla nas chwili
nie zapominamy o wysilkach i trndach & . Pani
Pr.ielożonej 1; włego grona nrwczycielskiego, aby w
tych niedogodnych wanmkach iilatwić ncim i uprzyjemni<1 JJracę - zaco pozostaniemy Im zawsze
wrlzi.ęczne .

Teraz tylko z niecierpliwo.9cią oczehtjemy ukofwzenia gmachv,, aby jaknajprędzej rozpocząć
pracę już w nowej szkole, pracę iilatwioną nam
bardzo więc tem samem i wydatnie,jszą .
TVychowane w takich wrwitnlcach wyjdziemy
ze s.zkoly nietylko jako .~wiatle obywatelki kraju,
ale i .idrowe, silne fizycznie więc polne zapalu i
chęci do czynn i strtniemy do pracy ochotnie, aby
choć 10 czę.<ici oddać Ojc.zyźnie dlug zaciągnięty .
J . S.
.
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UROCZYSTOŚCI STRZELECKIE W PABJANICACH
Przyjazd

wierność

delegacji. Defilada przed Dowódcą D.O.K. Łodź. Pochód. Przysięga na
Rzeczypospolitej. Akademja. Świetny rozwój Strzelca w Pabjanicach.

W niedzielę dn.. 12 b. m. odbyło się poświę
cenie sztandaru oddziału nowomiejskiego Strzelca
w Pabjanic.:ad1. W związku z powyższem odby!y
się w naszem mieście imponujące uroczystości,
które wykaza!y duży stopień zainteresowania się
pabjauiczan tą organizacją przysposobienia wojskowego, jaką jest Strzelec.
Już w sobotę dn. 11 b.m. przybyly do Pabjanic oddziały Strzelca z Zelowa, Konstantynowa
i Aleksandrowa i odbyły próbne zbiórki.
W niedzielę miasto hyło udcknrowane flagami, a magistrat pozatem i zielenią.
Wczesnym runkiem zebral się przy ul. Gdań
skiej bataljon Strzelc.:ów z Pabjanic i okolicy i tu
plk. 31 p. p. Vogel przyją! raport od komrndanta okręgu lódzkiego p. Piątkowskiego. Przed godz.
10 wyniesiono z gmachu Kina Miejskiego sztandar
Strzelca, powitany orkiestrą.
O godi. 10 przybył z Il. O. K. Lódż, generał
brygady ~Iałachowski, otoczony generalicją. Gen.
Matachowski przyjąi rąport. poczem utworzył ;:ię
pochód, na czele które~o szly organizacje sportowe Pabjanic ze szt1:1nda1·ami i oddzialy Strzelca
z karabillarni lub bez.
Pochód podążał z orkiestrą na czele do kościola N.M.P., gdzie odbyla się uroczysta msza
św., 1v czasie której ks. Wagner w pięknycil sło
wach przemówił o ważności idei Strzelca i przygotowania 1rnjsko1yego narodu.
Po m:;zy św. pochód zatrzymał się na placu
firmy Krnsche i Ender, gdzie odbyto się ztożenie
przez Strzelców przysięgi na wiern i ść Rzeczypospolitej i idei Strzeleckiej. Rodzicami chrzestuy-

mi przy poświęceniu sztandaru byla p. Janowska
i p . .prezydent m. Pabjanic Jankowski.
Po poświęceniu sztandaru edbylo się wbijanie do drzewca sztandaru g\yof.d1j pamiątko11ych,
ldóre wbito od „starostwa laskiego, generaJ:a MaJ:ocho1rskiego, Zarządn głównego Strzelca, Magistratu m. Pabjanic, Policji i licznyC'h stowarzyszeń
miejscowych.
Przed gmachem Kina Miejskiego odbyła się
<lefilaaa, którą przyjął gen. Ma!acho11·ski. Oddzialy strzeleckie reprezento"·ały się świetnie i dziarsko maszerowały, niczem prawie nie róźniąc się
od wojska regularnego"Następnie w s111i Kina odbyta się Akademja,
na której przemawiali 11· imieniu Magistratu m.
Pabjanic p. ławnik Plusko1rski, w imieniu D.O.K.
gen. bryg. Malachowski, który wniósl okrzyk na
cześć marsz. Piisudskiego, gorąco podchwycony
przez zebranych, w imieniu Zarządu Okręgu Lodzkiego Strzelca p. Piątko11·ski oraz przedstawiciel Zarządu glównego Strzelca z Warszawy.
Po akademji Strzelcy udali się do '('farku
miejskiego, gdzie wydano im obiad.
Urnczystość niedzielna byla żywym dowoclem,
jak się w społec?'.eństwie naszem popularyzuje
idea Strzelca. Rozrnst Strzelca w Pabjanicach
jest niezwykły.
Oddzial Strzelca w Pabjanicach wykazuje
dużą ruc.hliwość i przedsiębiorczt,ść, wskutek. czego nasze miasto zoslalo ";ybrane jako (;oentrnm
obwodu pabjanickiego, do ktcirego należą dziś 3
po,riaty.

O dobry teatr w Pabjanicach
Miasto nasze odznacza się wielu charakterystycznemi cechami i dzięki im wyróżnia się ono
z pośród całej gromady miast przylegających do
wielkiego miasta - Lodzi.
Jedną taką charakterystyczną cechą Pabjanic
to ambicja do prowadzenia życia samodzieluego,
odrębnego od Lodzi. Nie chcemy być przyczepką
do Lodzi, chcemy być miastem, mającem swe
cechy indywidualne, prowadzącem własne życie.
Dzięki tej ch1rnlebnej ambicji w wielu wypadkach miasto nasze przoduje innym miastom;
nie pędąc nawet miastem powiato\vem, ogniskuje
życie spoleczne, kulturalne, polityczne szerszej
okolicy. Jest to sprawa trudna wskutek sąsiedz„
twa tego wielkiego cielska, jakiem jest Lódź,
jednak miasto nasze w dążeniu do usamodzielnienia się od Lodzi nie ustaje i stale od kilhinastu
1.at przed wojną na tej clrndze podąża.
Temu to zawdzi.ęczać chyba należy, że pabjaniczanie nie jeżdżą do Lodzi do teatrów, na
odczyty, koncerty, nawet wystawy. Nie, wszystkie

te imprezy muszą zjechać do Pabjanic. Dzięki
temu gościliśmy w ubiegłym i'Oku dwa zespuJy
operowe (na wet operę warszawską!), wars za wski
Teatr Narodo11·y i Teatr Maty, lódzki teatr miejski i popularny, wtstawę sztuk pięknych, orkiestry
wybitne, wybitnych prelegentów (Przybyszewski,
Kadeu - Bandrowski, Sieroszewski, Baudouin de
Courtenay i w. in.)
Tej ambicji do prowadzenia życia odrębnego,
indywidualnego nie naleźy uważać za zJ:ą cechę
naszego miasta, owszem, jest to dowód ży1rntno
ści naszego społeczeństwa, tak niezbędnej w dzisiejszych warunkach. N a tej zasadzie opiera się
przecie dziś tak popularny regjonalizm, który
ożywić chce najg!uchsze prowincje Polski tą ambicją samodzielności.
Jedną z bardzo ważnych spraw, mających
ogromny wpływ na kulturę miasta, jest sprawa
teatru. Pabjanice są zbyt mate i ubogie, by mogły prowadzić swój teatr. Obecnie jesteśmy w tych
szczęśliwych warunkach, że marny duże i wygo-
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dne sale teatralne do wybom, z których sala
Kina Miejskiego, licząca przeszło 700 miejsc zupełnie wystarcza na potrzeby miasta.
Należałoby tylko sobie zagwarantować gości
nę jakiegoś dobrego teatru z Lodzi, aby kwestję
teatralną w Pabjanicach rozwiązać. Przed wojną
doskonały teatr łódzki pod reżyserją Zelwerowicza przyjeżdża! do Pabjanic co tydzień, wystawiając doskonale sztuki na tle własnych rlekoracyj.
Obecnie iódzki teatr miejski znajduje się vr
rękach dzielnego dyrektora Szyffman.a, który przejdzie do historji teatm ''" Polsce. Swietnie zorganizowany zespót, zasilony piern·szorzędnerni siłami
warszaws~iemi, dawać będzie w Lodzi takie sztuki,
jak Ró·i;ę Zeromskiego, Balladynę Słowackiego i in.
Istnieje możność sprowadzania do Pabjanic
co tydzień lub co dwa teatru Szyffmanowskiego
z Lodzi. Gdyby istniała g"·arancja, że publiczność pabjanicka nie zawiedzie, moglibyśmy cały
J:ódzki repertuar mieć na scenie pabjanickiej
w pierwszorzędnej obsadzie, na tle oryginalnych
dekoracyj, bowiem tymczasowe dekoracje, które
zdążyły się już bywalcom teatrn w Kinie Miejskiem znudzić, pójdą na ogień, a nowe dekoracje
malować ma dekorator teatrn lódzkiego.
Trzeba przyznać, że często pewne pierwszorzędne imprezy (koncert Dygasa, teatr łódzki w
Lunie) zawodziły, a to nie z powodu zlej orga-
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nizacji, ile z winy publiczności. Publiczność też
coprawda nieraz byla nabierana przez różne teatry warszawskie, krakowskie i in., które ohydnie
wystawiały Kordjana, Księdza Marka, Balladynę
i zrażaly publiczność do teatru.
Magistrat m. Pabjanic ma zamiar uchronić
naszą publiczność od podobnego "nabierania" i
chce zawrzeć z szyffmanowskim teatrem łódzkim
umowę, na zasadzie której lódzki teatr przyjeż
dżałby z dobrym repertuarem, z premiero1rą
obsadą do Pabfanic i dawał raz na dwa tygodnie
przedstawienie w sali Kina Miejskiego. Naturalnie,
że na ryzyko nie można się rzucać.
To też zupclnie szłusznie Magistrat ogtasza w niniejszej
Gazecie coś w rodzaju plebiscytu (patrz ogloszenia), który orzeknie, czy chcemy mieć w Pabjanicach dobry teatr, czy też nie; orzeknie też, czy
publiczność nasr.a poprze tak ważną placówkę
w Pabjanicach, czy też nie.
Zdaniem naszem, społeczeństwo miejscowe
winno żywo zainteresować się tą sprawą i gorąco
poprzeć chwalebne usilowania Magistratu. Toż
rzadko które miasto tej wielkości, co Pabjanice,
może sobie pozwolić na tak dobry teatr, jak lódzki.
Dlatego też nietylko inteligencja miejscowa,
ale i brać robotnicza winna ży1ro zareagować na
plebiscyt Magistratu i zadecydo1rnć, że Pabjanice
· mogą i muszą mieć dobry teatr!
Kas.

Komitet
Komedja w I

(Rzecz dzieje się w pewnern mieście
nad rz. Dobrzynką. Sala. Powoli schodzi
się grono osób)
Prezes (na ucho do sekretarza) Miało się
zacząć o ósmej. a tu już dziewiąta piętna
ście i prawie nikogo niema. Coprawda i ja
się spóżniłem o małą godzinkę, ale zawsze
się liczy przecież na opóźnienie.
(Następuje dłuższa chwila oczekiwania.
Panowie palą papierosy, targują się o kupno placu, kupują konie, opowiadają anegdotki. N adchod·zi 9 min. 45.)
Prezes Proszę panów zająć miejsca. Oto,
panie, urząd nadzorczy przysłał mi polecenie, żeby zorganizować w uaszem mieście
komitet święta Belgijskiego. Jak panom
wiadomo, szwagier następcy tronu Belgijskiego żeni się i dlatego, panie, Polska
winna ten dzie{1 uczcić. Belgja, panie, nas
popiera w Lidze N a rodowości, więc musimy wszystko robić, by związać się z nią
węzłem przyjacielskim. Nasze sześćdziesię
ciotysięczne miasto„ ..
Kto.<{ (z boku) czterdziestotysięczne !
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--------------------------------------odsłonie.
Prezes

Ależ, panie, pewno już sześćdziesiąt
tysięcy będzie! Więc nasz starodawny gród
nie może zostać wtyle, prawda?

TT'!:izyscy Naturalnie, naturalnie!
Prezes Więc, pa11iP- dzieju, należałoby jakiś
urządzić, cechy
cykliści, strażacy mogliby

pochodzik

ze sztandarami,
tak zrobić próbny alarm, to, panie, będzie ruch, krzyk,
zadowolenie.
Wszyscy Brawo, brawo!
Pan B1·ódkieu:icz Zrobi się wszystko w porządku! Nasze miasto umie takie rzeczy
urzadzać.

Pre;es Więc musimy wybrać, panie dzieju,

komitet
zebrali,

ścisły; ci wszyscy, którzy się tu
będą stanowić komitet honorowy.

Radny Czy to

będą

nazwiska ewentualnie
wydrukowane? Bo to niby jest taki konkretny i konwencjonalny z1l'yczaj, że na
arfiszad stoj<t wszystkie na%wiska.
Prezes A naturalnie, że nazwiska będą
wydrukowane. Teraz najważniejszą rzeczą
jest wybranie
przewodniczącego
komitetu. Przewodniczący wybierze sobie póź-
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niej kilka osób do pomocy.
"Wszyscy Naturalnie, przecie wszyscy bę
dziemy pomag·ać! Od czegóż jest komitet?
Prezes Ja proponuje na przewodniczącego
pana dokton1. Dąbkiewicza.
1Vszyscy (z wielkim zapałem) Prosimy, prosimy!

Doktór

Dąbkiewicz

/';

wielką przyjemnością

przyjąłbym

teu y,aszczytny obowiązek, ale
j<'stem tak zajęty, że nicbyrn nie mógł
zrobić. Wszak wiecie p<11'istwo, że jestem
prezesem 17 instytucyj. Teraz zaklarlam
nowe towarzystwo zachęty do tępienia szczurów, mające dla Polski wielkie z1wczenie.
Słowem nie mam czasu i proszę wybrać
kogoś i1rneg·o. Jabym naprzykł<ld zaproponował p. Więckowskiego.
TFszyscy(z wielkim zapałem) Prosimy, brawo!
P. 1Ti<~cko1c::;ki J abym bardzo ehętnie to
zrobił dla komitetu i naszego miasta, lecz,
doprawdy, nie mam kiedy. W tym tygodniu byłem już w Częstochowie, Płocku,
Krakowie. Wczoraj wróoiłem ze zjazdu z
Białowieży, jutro jadę na zjazd do Torunia,
potem s:tąd zaraz do Gdyni. w imieniu miasta wziąć udział w poświęceniu kamienia
węgielnego pod budowę kuchni dla doży
wiania dziatwy. Kied ybylll wobec tego mógł
co w komitecie zrobić? Może by pau naczelnik?
Naczelnik Ależ, panie, moje interesa! Do
komitetu honorowego to i owszem, ale być
przewodniczącym komitetu ścislego,
nie
mop:ę. Może by tak ksiądz dobrodziPj?
Ksiąllz Pai1stwo wiecie, jak jestem zajęty!
Tyle spraw i tak różnych ... mam na g·lowie.„ Naprawdę nie mogę!
(Wchodzi pa.n dyrektor)
Prezes Proszę panów, oto jest pan Ofiar-
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nicki, nowy dyrektor szk(')ły ogrodniczej
naszego miasta.
(N owoprzybyły kłania się)
Możeby tak pan <lyrekto1' został przewodniczącym?

Dyrektor Co, jak, kiedy? Nie rozumiem?
lY;;zyscy Prosimy, dobrze, wybieramy pana
jednogłośnie,

brawo, brawo!

Został pan
przewodniczącym

Prezes

jednogłośnie

komitetu

wybrany
Dnia Belgij-

skiego.
Ależ, panowie. Jestem pierwsze
dni w te111 mieście. O uroczystoŚ1\iach zamierzonych tylko czytałem w gazetach .. .
Prezes To nic, panie, nie szkodzi. My tu
wszyscy panu pomożemy.
Dyrektor Więc zgoda. Poproszę tylko o
wybór z szL·ściu członków do komitetu wykonawczego.
H'sz·yscy Ależ poco to? My wszyscy panu
pomożemy.
Wszyscy!
Dyrektor Więc dziękuję panom za wybór.
Przystąpimy do omówienia programu.
lVszyscy To już lPpiej na jutro odłożyć.
lJziś późna godzina.
Dyrektor Lepiej jednak dziś to zrobić.
n~s-zy::;cy Jutro, Jutro! Jeszcze zdąży się
wszystko zrobić.
Dyrektor A więc jutro puuktualnie o ósmej
posiedzenie w tej sali.
TVszyscy (wycliotlząc spiesznie, mówią do
siebie) Przewodniczący wybrany, niech robi.
Ja już się dosyć spracowałem. Niema
głupich. Jutro mnie tu nie zobaczą.
Dyrektor (zostaje sam, mówi do siebie)
Co za sympatyczne społeczeństwo, a
jak gorliwie zabiera się do pracy!

Dyrektor

~
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Objawy separatyzmu „dzielnicowego"„.

w Pabjanicach
Dobrzynka, nad którą leżą Pabjanice, podzieliia miasto nasze na dvvie dzielnice: staro i nowomiejską.

Naturalny ten podział byl święcie zachowany
przez diugi okres czasu, przez mieszkańców obu
dzielnic.
Powoli, w miarę podnoszenia się kultury,
granice te poczęly się zacierać, aczkolwiek i obecnie jeszcze w niektórych dziedzinach życia widzim_y przejawy dawnych różnic, a nawet antagomzmów.
W tej chwili wspomnimy o antagonizmie mię
dzy opryszkami lewego i prawego brzegu Dobrzynki.
Zwolennicy noża i innych śmiercionośnych
narzędzi wypowiadają sobie często walkę dzielni-

co1q, która ma zadecydować o hegemonji w
Pabjanicach.
Terenem harców jest najczęściej most na
Dobrzynce na ul. Zamkowej.
W miarę rozwijania się akcji bojo\Yej walka
przesuwa się najczęściej na ul. Narutowicza, Moniuszki i Krótką.
. Swiadczy to niezbicie o przewadze sił dzielnicy prawo-brzeżnej.
Nie jesteśmy zwolennikami żadnych antagonizmów i dlatego w imię spokojll publicznego
zwracamy na to uwagę naszej policji, by poloży
la kres tym harcom, przypominającym czasy
średniowieczne, zaprawione sosem
raubritterów
w lichszem wydaniu.
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Nieszczęśliwy osiołek
Pewien osiołek wpadl do pustej stu dn i. Przecho d ząca. w1a3nie wilczyca zobaczyla to, przybiegła do miejsca ka tashvfy i spojrzała zgóry przez
otwór na biednego kłapoucha.
- Ratuj mnie, dobra wilczyco, - rzekl do niej
osiolek - i pomóż mi do wydostania się z tej
przeklę t ej dziury.
··-To jest niewykonalne dla mnie, mój przyjacielu, bo n ie mam na to do ś ć siły. Widzę tu
jednak w pobliżu zajadającego coś slon ia: zawolaj go, a on cię, napewno, z kłopotu wybawi.
Wilczyca odeszla, 'U osiolek tymczasem tak
sobie począł rozmyślać: .Jestem dość oslab ionyz powodu upadku. Jeżeli będę krzyczał, to zmę-

czyli.„.

potęga

reklamy.

jeszcze bardziej i moje si!y wyczerpią się
do reszty. Pr z ecież s toń, bezwątpienia, widz i ał,
jak wpadałem do studni i powin ien, bez wolania z mej stro ny, przyjść mi z pomocą".
Czas uplywal.. .. Pomoc, oczywiście, nie nadeszta i b"iedny osiolek zginąl z głodu.
W miesiąc później wi lczyc a , biegnąc koto
studni, spojrzała w dot Zobaczywszy szkielet
osiołka, pomyślała: • .Ti>żeli dr.ięki metampsychozie
dusze zwierząt po śmierci wędrują do rial ludzkich, to, na pewno, dusza tego . osioJ.ka osiedli się
w powłoce jednego z kupców, którzy niczego nie
chcą poświęci ć na reklamę • .
czę się

,

Swietny reporter.
(Z utworów Awer czen ki )

Jeden z dzienników amerykańskich zamieś
komunikat: • Wczoraj przyjęliś my
nowego reportera, który poszedi na miasto speł
niać swój reporterski obowiązek, bawil tam cały
dzień i wrócił z następnjącą informaeją, najlep-

cił następujący

szą, jaką udało mu się zd l,być.
Treść

informacji:

"Wczoraj był taki moment, że krew zamarzła nam
w żyłach. Oto dorożka, _1adąca bardzo szybko przez ulicę Collego Stree t, o mało co nie przej e chała niańki z
dwojgiem dzi eci. Bylibyśm y świadkami rozdzierają c ej serce katastrofy, gdyby niańka w cudownern przewidywaniu wypadku nie zostawiła dzieci w domu i gdyby
sama nie weszła do apteki wł a śnie w chwili, gdy do-

Na szczęście, także 1 dorożkarz,
ro ż ka ta przejeżdżała.
zanim dojechał do miejsca wypadku, zawrócił we wła
sciwym momenie w przeciwną stronę, albowjem zaGdyby nie ten cudowny
pomniał coś- z domu zabrać.
zbieg okoliczności, to kochający ojciec, miłująca matka
i trzej bracia, oraz siostry byliby pogrążeni w ciężkięj
żałobie i byliby narażeni na koszta trzech pogrzebów n·

Reporter, który przywiózl nam tak interesupozostanie nadal na usłu g ach
r eda kcji.
"Gaze ta Pa bjanicka" ż yczyłaby s obie również
po s iadać tak ś wietn e go report era.

jącą wiadom o ść,

efj.

Kronika miejsco wa
Muzeum Kula P.M .S.-otwarte
dla doroslyc.:h w niedzielę od 5-7,
wstęp

20 gr., dla dzieci w ponieod 5-7, wstęp 5 gr.
Bibljoteka Kola P .M.S. otwarta we \\"tarki i piątki od 7-8ł .
Kola
D zi ecięca
Książnica
P.M.S . otwarta w p o niedziałki,
wtorki i Śl'ody od 3-6.
działki

Czyteln ie Miejskie.
Czytelnia I. - ul. Bóźniczna 11.
ul. PoniatowCzvtelnia Il. skiego M 9.
Czytelnie otwarte w doi powszednie od godz. 10-ej rano do
godz. 12-ej w pot. i od godz. B-ej
do godz. !ł-ej wieczorem, w niedzielę i święta zaś od godz. 1O-ej
rano do godz. 12-ej w poludnie.

Osobiste.
Pabjaniczanin p. Henryk Śpionek
w dniu 27 lipca r. b. uzyskał tytuł
doktora medycyny na uniwersytecie
.
w Poznaniu.
Akt wrę c zenia dyplomu nastąpił
w dniu 4 sierpnia r. b.

Dyżu ry

lekarzy i felczerów.

Ubezpieczeni w Kasie Chorych oraz
zarejestrowani członkowie rndzin, bę 
dący na ich utrzymaniu, winni w wypadkach nagłych za5łabnięć zwracać
w dniu 18/19 lfr11:eśnia
się:
do dr. A ue rbacha, ul. Gdańska ]\fa 6,
do felczera Dąbrowskiego, ul. Zamkowa N2 30,
w dniu :25/26 wrześniA
do dr. Tymienieckiej, ul. Mon_iuszki
M 3 (dr. Meye r), do felczera Spionka, ul. Tuszyńska N2 36.

Do walki ze ... szczurami.
miejskie 'Postanowiły
do tępienia szczurów.
Sprawa ta jest nader ważną,
ponieważ niema prawie podwórza w Pabjanicach, któreb y bylo
pozbawione Łych szkodoikó1Y.
Nawet podwórza domóvr, znajdujących sie przy ulicach pryncypalnych , jak nprz . ul. Ko ś ciuszki,
wprost od szczurów,
się
roją
których bezczelność dochodzi do
tego stopnia, że wchodzą one po
schodach na górę.
Wladze

pI'zystąpić

Magistrat powinien nie z wlocznie przystąpić do opracO\rnnia
sposobu tępienia tych szkodników
.Tak się dowiadujemy, istnieją
bakcyle tyfusu szczurzego, które
sieją spustoszonie 1YŚród śn·iata.
szczurów.
Dobrą stroną tych bakcyli j est
to, że mają być one nieszkodliwe
dla innych istot organicznych,
czego nie można powiedzieć o
szumnie reklamowanym śr o dku
• kaps", za w ie rającym trujący dla
psów, kotów. ludzi, składnik
węglan barn.
Zw i ązek Zaw. „Praca"
contra Krusche i Ender.

20 stycznia r. b. fabryka firmy
Krusche i Ender z pow odu braku
zamknięta.
zostala
zamówień
Wszyscy robotnicy zostali z\Yolnieni . W k o ńcu lutego r.b. robotników pouownie zaczęto przyjZ dawn ej liczby nie
mować.
przyjęto 650 robotników . Robo-
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tnicy zarządali od firmy należ
ności za urlop, który im prawnie
przypadał. Gdy ich żądanie nie
odniosło skutku, zwrócono się do
niektórych związków zawodowych
o i nterwencjer lecz związki te nie
widziały możności wygrania sprawy. Obrony robotnikó\Y podjął
się związek zaw .• Praca". Zwią
zek ten w porozumieniu z inspektoratem pracy " . Lodzi rozpocząl
z firmą pertraktacje, lecz firma
odszkodo,rnnia odwypłacenia
mówi!a.
Wtedy inspek1orat pracy wyclal
odpowiednią opinję, na zasadzie
której zw. Praca wystąpi! na
drogę sądoąą.

W dniu 9 b. m. Sąd Pokoju
w Pabjanicach p t.d przewodnictwem sędzie!!'O p. Zawadzkiego
rozpatrywal 11 spraw wytoczonych firmie przez robotnikó'v za
pośrednictwem .Pracy".
\"l imieniu robotników sta,rnl
przedstawiciel „Pracy" p. J. Sobczyk, domagając się odszkodowania. Przedstawiciel firmy, p. adwokat Nitkowski, w dwugodzinnej
mowie wykazywał bezzas adność
"·ymagań robotników.
Sąd Pokoju po nanidzie przyznał robotnikom prawo do odszkodowania za urlop, który firma
musi zaplacić, pokrywając jednocześnie ko3zta sądowe.

Wydawnictwo Premjowane
Polskiej Macierzy Szkolnej.
Proszeni jesteśmy o zaznaczenie, iż termin losowania wydawnictwa premjowa11ego Polskiej
Macierzy Szkolnej ulegl orlroczeniu, a to z tego \Hględu, iż rozsprzedaż wydawnictwa nie dala
spodziewanych rezultatów, Wllbec
czego część nakładu przesłana
została do kolonji polskich w Ameryce.
Ze względów technicznych losowanie może się odbyć dopiero
wydawnictwa
po rozspl'zedaży
P. M. S. w Ameryce, co nastąpi
w okresie 2-3 miesięcy.
Ostateczny termin losowania
ustalony .został przeto nieodwoalnie na dzień 31 grudnia r. b.

Kursy teorji
Gospodarstwa Narodowego
Zarząd Gló"·ny Polskiej Macierzy
Szkolnej, w dążeniu do zaspokojenia istniejących w społeczeń
stwie polskiern zainteresowań w
dziedzinie wiadomości i umiejęt
ności ekonomicznych, uruchomil
nowy typ kursów o charakterze
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ściśle naukowym i oświatowym
pod naz,yą: "Kursy Teorji Gospodarstwa Narodo1rego". Do prow;idzenia tych kursó1Y pozyska!
Zarząd Główny .Macierzy znakomitego uczonego, p. Wincentego
Lutoslawskiego, profesora Uni-.versytetu Wileńskiego. D1rndniowy
Kurs Teorji Gospodarstwa NarodmYego obejmuje następujące zagadnienia:
l . Rozwój historyczny poglądu
na świat.
2. Zasady polskiego poglądu
na świat.
3. Ogólne warunki dobrobytu
p• llrsz,ec h n ego.
4. Zródla istotne bogactw a jednostek i narodów.
5. Polska tPorja kapitalu.
6. Powolanie narodu polskiego
w zakresie życia ekonomicznego.
Pierwszy kurs tego typu odbyl
sle '" dniach 6 i 7 \Hześnia w
Dornu Ludowego w Grójcu
pod War;;zawą. \V pierwszym
dniu sluchalo wykładów 182 słu
chaczów, w drugim liczba słu
chaczów wzrosła do 260. Poza
" ·ykladami, które wy11·0Jaly ogromne zainteresowanie, udzielał prof.
Lut nsla,rski odpowiedzi na zadawane mu pytania.
Gospodar:::tlra
Kursy Teol'ji
pro\Yaclzone przez
Narodowe~o.
prof. WincentPgo Lutosiawskiego
odbędą się w nnjbliższej przy·
szlości w Luko"·i c, Placku, Wloclawku, Lęc7.ycy, Sieradzu, WieRadomsku,
Piotrkowie,
luniu,
Opocznie, Radomiu, Pula1rnch,
Lublinie, Zamościu, Chemie, Bialej Pod!. Kowlu, Lucku, Równem,

s;11

Krzemieńcu.

N owy ten typ kursó"· społecz
nych uzupełnia dotychczasowe
organizowanych
typy kursów,
przez Polską Macierz Szkolną,
mianowicie: Kursy metodyki pracy spoteczno-oświatowej, prowadzone przez Józefa Stemlera,
Kursy poswięcone sprawom
chowania i kultury, prowadzone
przez Ludwika Skoczylasa i Kursy poświęcone spra,vom teatru
Ludowo-popularnego i kulturze
artystycznej, prowadzone przez
Cxeslawa Ksawerego Jankowskiego

' "Y-

Jak

Nr. 21.

PABJANICKA

korespondują

Pabjanice.

Wedlug danych otrzymanych z
miejscowego urzędu pocztowego,
przez ręce urzędników pocztowych
w Pabjanicach w miesiącu sierpniu 1926 r. przeszło 147.720 listów zwykłych wysłanych z Pa-

bjanic i przysłanych do naszego
miasta.
Wynika z powyższego, że dziennie przeciętnie wypada na Pabjanice 4443 listów zwyklych, z
czego prawie polo1rę czyli 2200
wysyłają pabjaniczanie dziennie
do innych miast.
W sierpniu listów poleconych
wysiano 3.335, listów wartościo
wych 280 odebrano zaś listów
poleconych 3.415, listó1\· V>'artościowych 219, listów i paczek za
pobraniem 169. Ogólem w sierpniu przeszlo przez kontrolę
urzędu pocztowego w PHbjanicach

154

tysiące

886

różnej

jakości

listów wysylanycb przez Pabjanice
lub do Pabjanic.

CQ powinni umieć śpiewać
wszyscy Polacy.
P ..Józef Radwański, inspektor
szkolny powiatu laskiego w Pabjanicach, wyda! na::kutek rozporządzPnia Ministershrn Oświaty,
zarządzenie, mocą którego każde
dziecko w szkole powszechnej
w Pabjanicach i okolicy winno
umieć śpiewać następujące pieśni:

Bogurodzica, Kiedy ranne wstają
zorze ... , Boże, cos Polskę, Jeszcze
Polska nie zginęła, Rota.
Zarządzenie to umotywowano
jest tern , że istnieją pieśni, które
winien znać caly naród. W szkole
dzieci innych
często uczą się
zaniedbując pieśni dla
pieśni,
narodu najważniejsze, najmil~ze.
Wyżej wyliczone pieśni Ministerstwo Oświaty uznało za takie,
których nauczyć się trzeba w
szkole bezwzględnie. Dopiero wyzyskawszy te pieśni, można uczyć
innych.
W ten sposób szkola powszechna przyczyni się do wzmocnienia węzlów między wszyslkiemi
dzielnicami naszej Rzeczypospolitej.

Znaki na niebie..
W nocy z dn. 8 na 9 b. m.
okolo godz. 3 miasto nasze zostalo oświetlone na przeciąg kilku
snopem
oślepiającym
sekund
świaUa.

ŚwiaUo to przypominalo niez dlugim jasnym ogonem.
Prawdopodobnie, był to spadający meteor, ja.kich wiele widzimy
w okresie .spadania• gwiazd z
nieba.
Niektórzy twierdzą iż byl to·
znak przyszłej wielkiej katastrofy
dziejowej, która wedlug przepo-

biesko-bia!ą rakietę

GAZETA
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wiedni, wyczytanych z
piramidy Cheopsa, ma
w roku 1928.

glazów
nastąpić

Rejestracja posiadaczy przedwojennych marek niemieckich
Obecnie w dalszym ciągu odbywa się silna agitacja o przywrócenie wartości przerhrnjennych
niemieekich banknotów markowych.
Związek wierzvcieli Reichsbanku mieści się w Berlinie i jest
w kontakcie ze swymi przedstawicielami w państwach ościen
nych, rejestrując banknoty niemieckie przedwojenne, by po
wygranym procesie z Rcichsbankiem wypłacić posiadaczom należne im :;urny.
Posiadacze marek niemieckich
przedwojennych mogą się również
zwracać w Lodzi rio p. Orzechowskiego przy ul. Al. Kościuszki
},fo 22 lub też do p. Farbera, ul.
Andrzeja 36.

Czy Konstantynopol?
Na ulicach naszego miusta wibardzo często psy wałęsające
bez kagańców i właścicieli.
Niektóre z nich wyglądają bardzo grofoie i czynią wrażenia
psów wściekłych.
Odnośne \\·ladze winny się zawłóczęgami,
tymi
interesować
gdyż byly już u nas wypadki
pokąsania ludzi przez psy wściekle.

dać
się

Hallo! depesza!
W miesiącu sierpniu b. r. pabjaniczanie wyslali do i nnycb
miast 92.J. depesz (30 depesz
dziennie).
Pabjanice zaś z innych miast
otrzymały w tym. miesiącu 978
depesz.
Rozmów telefonicznych na lińji
zamiejskiej bylo w sierpniu 2400.
Państwowa

Komisja Egaminacyjna w Pabjanicach.

Często

się zdarza, że
znajdują się

wśród

ludzie,
chcący uzyskać świadectwa szkolne. Czują, że s:~ do egzaminu
przygotowani i świadectwo z
ukończenia szkoty pnwszechnej
mogliby latwo uzyskać. Aby takim osobom, które·wyszły z wieku
szkolnego, dać możność złożenia
egzaminu z uko11czenia szkoly
powszechnej (bo z ukończenia
4 klas s"koty średniej już obecnie
się nie wydaje świadectw) Ministerstwo Oświaty poleci!o inspek-

doroslycb

torowi szkolnemu w Pabjanicach,
by dla powiatu laskiego z Ol'!!anizowa1 Państwową l~omisję Egzaminacyjną, przed którą możnaby
skladać egzamina z ukończenia
szkoly powszechnej w cliarakterze
eksternów.
Eksterni nie mogą być w wieku
szkolnym. Chcąr być dopuszezonym do egzami1m, ekstern winien
złożyć podanie na ręce przewodniczącego Komisji, którym jest
p. inspektor szkolny, Radwański,
i zalączyć taksę egz::irninacyjną w
wysokości 10, i5 lub 20 ztotych.
Komisja czynną będzie .dwa
r::izy do roku: w rnaju i 1y listopadzie.
Członkowie Komisji egzaminacyjnej w Pabjanicacb zost::iną w
tych dniach mianowani przez p.
inspektora szkolnego.

Kinematograf Miejski.
Jak

już
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donosiliśmy

sezon

1926/27 roku w Kinematografie
Miejskim zapowiada sie bardzo
poważnie. Biuro „Fanarnet", zaopatrujące Kinemalograf Miejski
w filmy, reprezentuje trzy nawię
ksze 1rvlwórnie świata: "E'irst
National· Pictures", "Paramount"
i "Metro Goldwyn-Mayer". Filmy
takie jak "Siostrzyczka z Paryża",
"Ostatni rok życia", "Kwi at nocy",
"Mil ość w purpurze krwi", /frujący czar" i t. p. z Konstancją
Talmadge, Colmanem, Polą Negri,
Lon Chanejem, Corinną Griffith
lub nieodżatowam•j pamięci Kudolfem Valentino, który chot! odszedł z tego świata. nie przestaje
żyć i czarować na filmie, mówią
same za siebie, tembardzi0j, że
wszystkie pochodzą z ostatniej
produkcji 1926 roku. .Tak nas
zapewniono, niektóre filmy wyświetlane będą nawet przed Lodzią, co należy zawdzięczać dobremu apa rato w i kinematograficznemu, w jaki je:it zaopatrzone .
Kino Miejskie.
W części "Oświatowej" najbliższy film to dra mat fantastyczny
następne:
Serce",
"Kamienne
.Królowa Gór",
"Ludożercy",
"Niesamowity, Sen" wed!ug Hauzdjęcia
ffo, "Biała Smierć" z ostatniej 1Yyprawy Amundsena
na aeroplanach do bieg_una pó!nocnego i t.p. zlożą się na całość
sy~1patyczną i pouczającą.
Zyczyć sobie należy, by poziom
ten został utrzymany, a ani publiczność, ani Kino napewno na
tern nie stracą.

Jeszcze o budowie

kanału

węglowego.

W dn. 15 b.m. do magistratu przybył inż.
zarządu

Rafał

Mierzyński,

człom:k

tow. propagandy budowy
dróg wodnych w Polsce.
Wizyta inż. Mierzyńskiego miała na
celu zaintere~owanie samorządu sprawą kanalu węglowego, zapoznanie go
z planarni i uzyskanie pewnej pomocy finansowej przez przystąpienie
Pabjanic do tow. propagandy budowy
dróg wodnych i wzięcie udziału w
tworzącej się sp. akc. dróg wodnych
w Polsce.
Magistrat wykazał dużo zainteresowania powyższą sprawą i postanowił zwołać w najbliższej przyszłości
posiedzenie, na które zaprosi przedstawi<'.ieli wszystkich gałęzi życia
gospodarczego.

O potrzebie muzyki.
\Vszyscy wiemy, że muzyka uszlachetnia, podnosi, uwzniośla .....
Pabjaniczanie nie mają muzyki
i stąd, jak JUŻ pisaliśmy, te miny ponure, szare, przyziemne ...
Rzucamy myśl: czyby nie można
było zorganizować u nas jakiejś orkiestry filharmoniczne], któraby tę lukę wypełniła?

Ci, którzyby to zrobili, przyczyniliby się do podniesienia poziomu kulturalnego naszego miasta i przeszliby
·
do historji.
Uczek11Jem y.

Kolej na ul. Legjonów.
W związku z budową mostu żelbe
towego na Dobrzynce na ul. Zamkowej i koniecznością skierowania ruchu
kotowego na boczne ulice i na słaby
most na ul. Grobelnej, staje się znowu
aktualną sprawa regulacji ul. Legionów
Jak się dowiadujemy, sprawa ta
posuwa się stale naprzód i drobni
właściciele terenów, potrzebnych do
regulacji uliry, zaofiarowali miastu
swoje place bezinteresownie, firma
zaś Rob. Saenger oświadczyła, iż
odda swoje place również bezinteresownie, o ile miasto udzieli zezwolenia na przeprowadzenie kolei na ul.
Legjonów. Ponadto firma gotowli iest
ofiarować miastu sumę do 4.0 tys. zt.
na pokrycie części kosztów wybrukowania tej ulir.y.
Sprawa ta była przedmiotem obrad
komisji radzierkiej w dniu 11 b. m.
Po doktadnem zapoznianiu się z tą
magistrat do
sprawą upoważniono
pertraktacyj na następujących warunkach:
1) Kolej ma być bezdymna.
2) Ruch na linji kolejowej ma się
odbywać w godzinach ściśle określo
nych ze względu na higjenę i ruch
uliczny.
3) Magistrat za:;trzr-i;a sobie prawo
bezpłatnego korzy-tania z kolei dla
przewozu własnych ładunków.
4) Firma zobowiązuje się wybrukować ratą ul. Legjonów i utrzymywać
ją w nalP.Żytym porządku.
5) Szyny kolejowe winny być podwójne (żłobkowe).
u) Firma zobowiązuje się pokryć
ewent. pretensje drobnych właścicieli
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placów, których tereny są potrzebne
do regulacji ul. Legjonów.
Warunki te, napozór ciężkie, nie
są niemożliwe do przyjęcia przez
firmę, zważywszy kolosalne korzyści,
jakie firma będzie posiadała z racji
przeprowadzenia bocznicy kolejowej,
tembardziej, iż · z borznicy tej, jak
wiemy, skorzystają i inne firmy, które
mają zamiar przyłączyć się do bocznicy poprzez własne tereny fabryczne.

Libacja, porachunki
i morderstwo.
Wieczorem dn. l:J b.m. Józef Wilczek lUI. Grabowa) urządził u siebie
składkow.ą libację dla swoich kompanów.
Jeden u uczestników zabawy StaStusio nie zabrał ze sobą
nisław
pieniędzy na opłacenie swego udziału i zmuszony był po skończone-i
libacji udać się do swi>go domu (ul.
Górna 6) wraz z Wilczkiem.
W mieszkaniu Stusia Wilczek począł się zachowywać nieprzyzwoicie
wobec znajdujących sie tam kobiet
(żony Stusia i jej siostry).
Na nietakt Wilczka zareagowała
szwagierka gospodarza, wskazując
Wilczkowi drzwi do wyjścia.
To rozłościło gościa. który na
podwórzu chciał się pomścić za doznany afront na Stusiu. Ten jednak
uchronił się od uderzenia noża.
Po kilku minutach Wilczek wrócił
w towarzystwie jakiegoś kolegi I począł wywoływać Stusia z mii>szkania.
Gdy Stusio wyszedł na podwórze,
Wilczek rzucił się na niego z nożem
i zadał mu cios w rękę.
Napadnięty począł się bronić i uderzył Wilczka nożem w brzuch, wskutek czego Wilczek po kilku minutach
wyzioną ducha.
Stusio został aresztowany i siedzi
w areszcie miejskim, rozmyślając nad
swoją przyszłoszcią.

Czarna Kawa.
W dn. 18 b. m. o godz, 8 wiecz.
odbędzie się w sali p. Hegenbartowej
"Czarna Kawa", urządzona przez Koło
Akademików Pabjaniczan. Dochód
przeznaczony na rzecz Koła. Wejście
za zaproszeniami.
fałszywego
obieżyświata.

Aresztowanie

Sport jest w modzie. To też
szpalty pism zapełnione są opisami różnych rekordów sportowych. Tam przepływają kand
La Manche, tu przebiega 100
metrów w 9 sekund, tam rzuca dyskiem, tu oszczepem, a najwięcej
zaś naroilo się obieżyświatów,
którzy idą, jad::;, płyną, fruwają
naokolo świata. To już sensacja
niemała. Takich ludzi się wszę
dzie wita, darzy się uznaniemslowem, obieżyswiat to nie byleco.
I oto w gm. Izbica mieszka sobie niejaki F. Kamiński. Byl kie-

we Francji, nauczył sie po
francusku, zaostrzył dowcip. Ale
11a cóż to się leniuchowi przyda?
Kamiński nałogowo nie lubił pradyś

cować. Postanowił zostać obieży
światem. Ale nie takim, co chodzi,
lecz takim, który mówi, że chodzi.

Przybral sobie piękne francuskie nazwisko Zygmunta Lieppe
i rnszyl do Warszawy, rozpowiadając, że idzie 11aokol0 świata.
Bywa! u księży, fabrykantów,
dyrektorów, którzy mu dawali w
do1ród uznania zaświadc1,enia, że
byl u niell, że zwiedzi! fabryki,
dawali fotografje fabryk na pamiątkę, no i zawsze parę zlotych,
bo za wsze tak się skladaio, źe
dzielny obieżyświat był bez grosza. Trzeba przecie Ji,rancuza poprzeć. Coby tam o Pol;;ce myślano,
gdyby go tak z niczem odprawić!
Rzekomemu panu Lieppe dzi:ilo
się b. dobrze. Pojechal du Skierniewic, Lowicza, Lodzi, zbierał
gotówkę i żyt świetnie. Ale nie.szczęście chcialo, że przyjechał
do Pabjanic.
Tu jak zwykle poszE>dl d0 pewnych firm wyłudzać pieniądze. Byl
w sklepie p. Missali, w fabryce
Rensza, Krotkiewskich, gadał po
francusku, pokazywal zaświadcze
nia różnych polskich miast i żądał
gotówki.
Ludzie z szacunkiem przysluchiwali się mowie francuskiej,
podziwiali buty p. Lieppe, które
miaty obejść caly świat i„. dawali gotówkę.
Gdy rzekomy obieżyświat wchodził do młyna p. Skupińskiego,
zauważył go policjant.
;_Panie, co pan tu robi? - pyta
stróż bezpieczeństwa publicznego.
-Monsieur, je ne parle pas polonais.
-Nie gadać, tylko pokazać proszę dokumenty! - wola policjant.
Tu p. Lieppe w prośby, ale
po polsku.
Nieubłagany policjant zabiera
jednak oszusta do komisarjatu
i tu okazuje si.ę, że Lieppe jest
Kamińskim, który nie odbyl powinności wojskowej i wyludza
od ludzi
gotól':kę
oszukańczo
naiwnych.
Policja wiedziała, co zrobić.
W cieliła oszusta do wojska, a
po odbytej służbie - koza.

już

Trup dziecka w kloace.
W dniu 4 b.m. podczas wybierania kloaki ". nierul'bomości
Braj tkrajca przy ul. Pięknej 28,
znaleziono zwłoki trzymiesięczn~
go dziecka w stanie zupelnego
rozkiadu, co wskazuje, że trup
ten w kloace znajdowal się od
Winowajców
czasu.
dłuższego
zbrodni dotychczas nie wykryto,
lecz policja prowadzi energiczne
dochodzenie.

Napad w dzielnicy domów
familijnych.
W piątek, dn. I 7 b.m. zakomunikowanu nam, że około jednego
z t. zw. domów familijnych wre
walka, której się przygląda parę
tysięcy gapiów.
Udaliśmy się na miejsc \Yypadku.
Oczom naszym przedsta wil się
następujący widok: okna mieszkania jednego z domów, gdzie
zamieszkuje wdowa Kostera ze
swym zięciem, córką i synami,
- powybijane. Wnętrze mieszkania przypomina dom, do którego wleciał huragan. Na podlodze pelno kamieni, szkta, skorup.
podziurawione.
Lóżka, kołyska Obrazy ze ścian leżą na podlodze.
W mieszkaniu pełno ludzi.
Wszycy żywo rozprawiają i gestykulują.

Pytal4Py się, co się stalo?
Dowiadujemy się, żę na inieszkanie Kosterów urządzony był
napad przez dwóch braci Ciechań
skich - Antoniego i Ryszarda - oraz Stefana Wojtyniaka.
Przyczyn napadu nie zdołaliś
my ustalić.
mieszkania trwato
Oblężenie
przeszło godzinę. Oblegający obrzucali mieszkanie kamieniami.
Jeden z kamieni uderzyl w kołyskę i rozbil ją. W kolysce znajdowało się dziecko,-któremu szkło
zasypalo oczy.
Oblężenie zdjęła policja,
przybyła dość późno.

która

Około godz. 3 po pol. bracia
Ciechańscy zostali odprowadzeni
do komisarjatu policji; uwięzieni

w mieszkaniu odetchnęli z ulgą.

bezpieUważamy, iż organy
publicznego powinny
czeństwa
zająć się energicznie tą . sprawą
i położyć kres wojowniczym oblegani~m domów.

Sport
Cyklistów zdobyło aż 5 nagród, m. in. Szenrok
dwie pierwsze, Michalski jedną trzecią.

Kolarstwo.
Bieg o pubar im.

Wł.

Wagnera.

W jedną z ostatnich !liedziel odbyl się na
szosie Aleksandrów-Lutomiersk-Sza dek-Lask-Lutomiersk-Aleksandrów bieg kolarski o puhar im.
Wt Wagnera, prezesa honornwego Towarzystwa
Rzemieślniczego "Re;:;ursa" w Lodzi.
Puhar powyzszy przechodzi na własność tego T1)warzystwa, które zdobędzie go trzy razy.
Jak wiadomo, w ubiegłym roku puhar ten
zostat zdobyty przez drużynę kolarską Pabjanickiego Towarzy:;twa Cyklistów w sktadzic: p. p.
Szenrok, Michalski i Kostera.
W biegu tegorocznym wzięło udzial 10 towarzystw, a w liczbie tej Pabjanickie Tow. Cyklistów '" składzie: p. p. SLeuroka, Falcmana,
Klimaszewskiego i Michalskiego.
Każde towarzy5two do biegu wystawia 4 jeźdź
ców, a puhar zdobywa drużyna. która przybywa
do mety w uaj lepszym czasie, licząc czas najlepszy zdobyty pn:ez 3-ech jeźdźcó\\' drużyuy (4-ty
jeździec jako rezerwa).
W biegu tym Pabjanickie Tow. Cyklistów
ponownie zdobywa puhar, zajmując w klasyfikacji drużynowej 1-sze miejsce. Z drużyny tej zajął
pierwsze miej8ce S:.rnnrok, drugie Falcman i trzecie l\:limasżewski, natomiast Michalski, wskutek
defektu, biegu nie ukończyl.
Tak więc drużyna rn iej,;c:olvego Tol\·a rzyst wa
Cyklistów powtórnie zdobyta puhar.
Miejmy 11ad1.ieję, że Pabi„nickie Towarzystwo Cykli:;tów i po raz trzeci zwycięży, zdobywając ostatecznie puhar.
Nadmienia się, że puhar znajdo1yal się przez
dluiszy czas w oknie wystawowem ,Swiatowida ".

Wyścigi

\V zorganizowanych przez K. S. "Burzę" wyI miejsce, a \Yięc tytul mistrza
klubu, zdobyt Paszke Alfred, przebywając klm. 40
w 83 min, drugie miejsce zajmuje Mnsial StaniGalert Kazimierz i czwarte sław, trzecie Richter Wilhelm.
ścigach klubowych

Piłka. nożna.

,.Burza" -

Wyścigi

szosowe „Uekordu" -

(Łódź).

W wyścigach po1ryższych Pabjanickie Tow.

Doświadczona

nauczycielka

udziela lekcyj
języka

angielskiego i niemieckiego

pojedyńczo

Ceny

lub w kompletach.
Ul. Zamkowa 26 I p •

przystępne.

•

Ł.T.S.G. (Łódź).

Bur:r:a gościla n siebie przedostatniej niedzieli
l_,.T.S.G. Zawody nie zo;;taly dokończo
ne wskutek awantury, jaką stoczyta publiczność
niezadowolona z decyzyj sędziego. Należy napięt
nować fakt ten, a przedewszystkiem skandaliczne
zachowanie się publiczności w czasie gry. Przez
odpowiednie czynniki sportowe o powyższem
zajściu z os tal spisany pro tokót.
Wynik 31.2 na korzyść L.T.S.G.
drużynę

P.T.C. -

Ł.K.S.

1:7.

Powyższe zawody przyniosły zwycięstwo zeszłorocznemu mistrzowi Okręgu Lódzkiego L.KS-wi
Wysoką tę klęskę należy przypisać slabt>j
w tym dni n grze rezerwowego bramkarza i pomocy P .T.C., która spuchła już w końcu I polowy.

„Burza" -

W.K.S. ó:4:.

Ubieg!ej niedzieli "Burza" rozegra la zawody
towarzyskie z W.K.S-Pm, wygrywając w stosunku
5:4. Gra ustra, ze zmienną przewagą. W. K. S.
uzyskuje 3 bramki z "jedenastek.".

Bieg o uł!grody Sieł'pii1skiego.
Ubieglej niedzieli WarsLawskie Towarzystwo
Cyklistów w Lodzi :~organizowalo bieg o nagrody
Sierpiń:;kiego, który w dniu tym obchodzil swój
35-ty jubileusz. Bieg ten o dbył się na szosie
Aleks androw- Lutomicrsk-Lask-pod Zduńską-Wolę·
przestrzeni
na
Lask-Lutomiersk-Aleksandró w,
100 klm.
Pierwszą nagl'odę w postaci r1J1reru wy~ci
gowego zdobyl Waliński. cirngą-parę kól-Szenrok z P.T.C„trzecią-części roweru - Miller" Unfon"

klubowe „Burzy".

P.T.C. -

R.K.S. „Widzew" 2:3 (1:1).

Za wody p o wyższe odbyty się u bieglej niedzieli na boisku P.T.C. i przyniosły słabe i 11ieWidzew o wi, A-klasowej
zwycięstlro
zastuźone
druźynie i.ódzkiej.
Gra otwarta i przy zmiennej przewadze
przynosi do polowy remisowy rezultat 1:1.
Dopiero po pJlowie udaje się Widzewowi
uzyskać 2 punkty na 1 punkt P. T. C.
P.T.C. gralo nangól dobrze, jedynie wkońcu
spuchła pomoc, a zwlaszcza środkowy pomocnik.
Widzew gral bardzo ostro, chwilami nawet
brutalnie.

OSTATNIA :NOV!OŚCI!!
Zawwadamiam, li:e 1•ow t< ociłem z Pąryża
i przyjmuję dalej obstalunki na okrycia
damskie po cenach przystępnych i we•
dłllig najnowszych fasonów paryskich.
I. l\l, 11\IBERG, Pabjnnice, ul. Szkolna 8.

MAGISTRAT miasta PABJA•IC.
W

związku

płonnic~

z

panującą

nagminnie

[szk ar lat yn~] i tyfusem
''""

wzy"vamy wszystkich "vłaścicieli don1ów do przestrzegania przep.isów
sanitarnych wydanych na zasadzie rozporzą.dzenia Nadzwyczajnego
Komisarza do W alki z epidemjan1i przez Łódzki U rzą.d Wojewódzki,
a kt?r.e to przepisy każdy właściciel wywieszone 'v korytarzu mieć
po\v1n1en.
Szczególniejszą. uwagę zwracamy na konieczność posypy"vania
chlorkiem ustępów i bielenia wapne1n kanałów (rynsztok6w) tak ulicznych jak i podwórzowych oraz zakrywania dołów kloacznych
i śmietnikowych.
Tak samo wzywamy właścicieli sklepów z mięsem, wędliną.
i produktami spożywczemi wogóle, do skrupulatnego przestrzegania
czystości.

Niedopuszczalne jest żeby osoba chora leżała 'v mieszkaniu przy
sklepie, jak i przychodzenie do niej osób zajętych 'v \Varsztatach
i sklepach z produktami spożywczemi.
Za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych Komisja Sanitarna
bez uprzedniego napomnienia w poczuciu szczególnej ważności jej
roli karać będzie wysokiemi karami przez pra\vo przewidzianemi.
Pabjanice, dnia 15 ·września 1926 r.

MAGISTRAT

ławnik Wydziału Zdrowotności

Publiczej
(-) Pluskowski Józef

Do nabycia

z upow.

(-) Jan Jankowski

N

Prezydent miasta

do pisania

Trucblińskiego H~ZVDH Cena••• zł.
. w

•

k••ęgarm

mało

używ.

„UNDERWOOO" 11. 5.

s.

Redaktor i wydawca w imieniu Komitetu: Kazimierz Staszewski.
Druk. St. Stefana w Pabjanicach, Zamkowa li •

•

