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Rok I.
Prenumerata
miesięczna

GAZETA

Cena numeru

30 gr.

1
•

zł.

Z odnoszeniem

zł.

1.20.

'l'YG()D~TI( ~POLECZNY I INFOR~ł1\CYJNY.
l'Al3JA~ICE,

Sl'luetH rj at Re<lakt.i i:

1\oiciuszki 17, czyn11y w poniedr.i~łki i śrndv od 6 do 7.

Cena ogtoszeń: cata strona 70 zł. - 1/ 2 strony 40 zt.
pisma przyJmUJe Sekretarjat.
1
1
1
/n strony 5 zt. Przv pnw:órzeniu oglo>zeń rabat od 25 do 50°/0
/ 16 strony 8 zL 25 zt. - /g :.:trony 15 zł. -
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... ,. V ·MEBLI
tFABRYKA

V~

~,„ DOBROPOl."l'!'.'
73 -o00w6„u~,•wo "~
~. · ŁÓDŹ,

I

PIOTl'>KOW/l<A

Łódź,

~p

sI

ajtaniej

-WOZ IKÓW-KRAJOWYCH·
i ZAGRANICZNYCH.

,
'

JPACEROWYC~""'·--

ZELAZNYCH.DZIE·
CINNYCH

ajdogodniej
ajsolidniej

•

„z A C H Ę T A"
Od czwutku 30.IX do niedzieli 3 X

włącznie

z

,,DOBRO POL''
Piotrkowska 73 ,

' Kinematograf Miejski '11
Do niedzieli dnia 3

WŁADCA

wzruszający

Z MONTE- DIAVDLO

teatru artystycznego 0 ZIELONA PAPUGA" pod art.
kier. Al. Gorjainowa ze znaną artystką Z. Kiełczewską na czele.
tragiczny. ske!ch_ według Guy de Maupaprogramie: Ruda
ssant a z zyc1a apaszów paryskich

Występy słynnego

ZIGANO HERSZT ROZBÓJNIKÓW.
znaczyła więcej

od prawa.
Napięcie - .Akc,jn - Wystawa - Przf\pyl'h.

w

Wieczorny dzwon -

Udział biorą;
Własne

Pali

się

-

-

groteska amerykańska w 2 aktacb.

Kasa otw1rta do godziny 9.15 wiecz.

Ili

z

Anons:

paźdzlernlka

MILCZ SERCE!..

szkic z natury w 1 akcie

Po•ąttk seansów w dni powaullnie
o godi:inie 7 wieczorem, w l'łiedziale
i ł'fłi"" o godzinie 6.

dekoracje.

dr11mat

Muzyka dastosorma do obrazu
kier. p. M. STRZELEGKIEGO.

s

W przyszłym tygodniu wyświetlona b~dzie fl-ga i ostatnia serja p. t. „W SIECI TYRANA" w roli głównej
HARRY PEEL.

obrazek nastrojowy.

Dormanówna, Corjainow, Antonow, Kaź
min i Storożuk.
Confer Al. Oorjanow.

Kieł czewska,

Z

Od czwartku dnia 7

Nad program:

I{arnavtał Vł fłizzy

groteska w 2-ch aktach

Nad program na scenie!

Zigano - to wcielenie szatana! to wódz rozbójników!
To największy warchoł.! to król pędziwiatrów! To
postrach ludności i władzy!

wczasach, kiedy siła

w 8-iu aktach
POLA NEGRI

życiowy

nasza rodaczka
Nad program: ST~ASZNA NOC -

Serja 1-szll p. t.

się

dramat

W roli głównej genjalna

Dramat sensacyjno salonowy w 2 serjach 18 aktach.

Rzecz dzieje

r. b .

KWIAT NOCY

Pierwszy sensacyjny film o monumentalnej wystawie! Najlepszy
obraz produkcji 1925-26 r .! Ostatnie słowo techniki! Jubileuszowa
kreacja ulubieńca pl11bliczności: HARRY PEELA p. t.

ZIGANO,

października

Fi;m wytwórni „Paramount" produkcji 1926 r.

seząnu.

Szlagier

podwirzu.

świata

W rolach

głównych

r. b

(Ta, która odeszta).

cierpieri i ofiar w 8-iu Aktach.

• K enyon 1' M"lt
O or1s
t on

S'łł
t s.

wtorek i środa dnia 4, 5 I 6 października r. b.
KRÓLOWA GÓR. (w dzikim Kentucky)

Poniedziałek,

Dramat w 8-lu aktach.

.w

rolach głównych: „KOBIETA COWBOY" Anill Stewart
- - - Nad Program? - - -

i lhhlon Hamilttn.

Początek seansów codziennie o godz. 5-ej, 7-ej i 9-ej wieczorem.
Ceny miejsc 20, 30 i SO gr.-Dla dzieci wejście na parter po 10 gr.
(tylko na pierwszy seans).

11

Sodowa woda Kunerta w butelkach najlepsza!!
Proszę uważać

__,____________________________,,_.,,....

S. GROMADZKI
Pabjanice, ul. Kościuszki N'2 48.
polq!ca lampki elektPyczne z ekonomją prą·
du, piorunochrony, przewodniki, radiolampy, latarki kieszonkowe gv.rarantowane
oraz wszelkie przybory elektro~echniczne
~ iflll!lr PO CENACH

PRZYSTĘPl\IYCH.

11111

przepłacać!

Poco

można kupić
zefiry, flanele, popeliny, alpaci, aksa=mity na palta damskie i dziecinne,
kapy, obrusy, jak również kołnierzy
ki, krawaty, skarpetki, getry, poń
czochy, torebki, rękawiczki i t. d.

Najtaniej

Maszyny do szycia

,,SI• GER A''
daje na

spłatę

od 6 -

Pabjanice, ul. Zamkowa 15.
s.

Doświadczona

18

miesięcy.

p. KRAJ.

nauczycielka

udziela lekcyj
języka

angielskiego i niemieckiego

p OJe dyńczo

Ceny

przystępne.

lub w kompl e ta!' h.
Ul. Zamkowa 26 I P•

wyborze

Dr. Witold Eichler

Mrozińskiej Zamkowa 30.

wraca 6 pażdziernika.

w

u St.

na banderoGkę.

Kupującemu

dużym

za 100

zł.

udziel. rab.5 %•

•

,
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października

Rok I.

'926 r.

azeta
Tygodnik

społeczny

i in.formacyjny.

Komitet Redakcyjny; Witold Eichler, Franciszek Janowski,
Kazimierz Staszewski, Stanisław Szefer.
----iiiiiiiiiiiiiiiiim--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iHii

KAPELUSZE M~SKIE
firm

sezonowe
nowości
od zł. IO.„Sehlee", „Bossi" i .1Goeppert", poleca
Zamkowa 17.

Artur Keil,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ _ _ _. . . . .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ZANIM KUPISZ !!

I

Bieliznę damską, pończechy, skarpetki, kra•
wat, kołnierzyk, grzebień, kolczyki, ko1•ale,
brzytew, scyzoryk, mydło, puder i perfumy
~

obejrzyj ceny wystawione u

LFELIKSA HAUZEJRA

UL.ZAMKOWA

7·~

Nowe przeszkody w sprawie budowy elektrowni
kuyd1 oczu nie wybuduje nam elektrowni. W ży
ciu go::;podarczem obowiązuje zasada: du ut des.
Pertrnktacje irnrazie ustaJ.y.
Korzyść, jaką z nich \Yyciąguiętu, byla ta, że
ropie zachodniej, należą: elektrownia, urządzenia
władze miejskie duszły do \\·niosku, iż elektrnwnia
kanalizncyjno-wodociągowe, Jaźnie i t. p.
Pisaliśmy już o tern niejednokrotnie.
jest przedsiębiorstwem, które daje poważne zyski,
ponadto przekunaly się, że firmy to zlote jabłko
Ale nie mużemy domagać się. aby to wszystko
pragną gorąco zagarnąc dla siebie.
było zrobione w ciągu jednego roku, za czasów
Ale sprawa elektrowni nie zasnęła.
jednej rady miejskiej, mając na 1rzględzie zasadę:
drugi etap hi::;torji elektrowni
Następuje
podług stawu grnbla.
Każde z zamierzeń po1ryższych 1rymaga piew Pabjanicacli.
Zgłasza się do magistratu pewien inżynier
niędzy, dużu pieniędzy, "zględnie pociąga za sobą
z \Varsza\1y, który w sposób jasny i rzeczo\YY,
poważne zadłużenie się u firm krajowych lub zagranic:znych.
oparty na cyfrach, przedstawił miastu korzyści, jakie
Państwo pieniędzy nie da, ponieważ ma
będzie. ono posiadało, budując elektrownię systewlasne kłopoty finanso1re.
mem gospodarczym. WykazywaJ. iż narazie poMi1110 wszystko wladze miejskie żywo zaintetrzeba do 150 tys. zł„ by miasto stało się producentem energji elektryczneJ. CaJy zaś koszt bureso\\·aly się powyższemi sprawami i weszly na
drogę ich realizacji.
dowy obliczał na pól miljona fr. szw .•
Po d!Dgich układach zawarto umowę z jedną
Magistrat przyklasnął temu projektowi, tembardziej, iż niektórzy członkowie wladz miejskich
z poważnych firm niemieckich i ta przystąpila
do opracowywania planów i kosztorysów urządzeń
ud samego początkll byli Z\Yolennikami systemu
_ · gospodarczego.
kanalizacyj no-wodociqgo wycb.
Plany te i kosztorysy obecnie już są na uTymczasem, na wiadomość o tern, zgloslly
kończeniu.
się znowu towarzystwa, z któremi magistrat poWzięto się również do sprawy elektrowni,
przednio pertraktował, i znowu proponują swoje
która nas w tej chwili najbardziej interesuje.
usługi. Dają już lepsze warunki. Chcą w ciągu
Zgł11sily się dwie firmy: Tow .• Si/a i Światlo"
dwóch miesięcy \Yybuduwać elektrownię prowizoi Tow. Belgijskie, które zaproponowaly, by miasto
ryczną, by miasto, nie czekając zbyt dlugo, rozpowierzyło im budowę elektrowni na wJasny raporządzał o odpowiednią ilością energji elektrycznej.
clrnnek, za co one będą mu płacily rok rocznie
Ale warunki ich mimo wszystko są twarde.
pewien procent od swych dochodów brutto.
Cenę za kwg. światła wyznaczają na 75 gr. w złocie,
Rozpoczęły się zrozumiałe w tym względzie
co wynosi przy dzisiejszym kursie naszej waluty
targi. Miastu chodzifo o wyciągnięcie maximum
prawie 1 zL 30 gr„ kiedy obecnie konsumenci
placą tylko 80 gr.. Różnica zatem jest wielka
zysków, firmy zaś obliczaly, zastanowialy się,
·
podwyższały, drożyly się .. ,
i rażąca.
Zrobił się ruch.
Jest rzeczą jasną, że nikt dla naszych pię.Miosto trn:>ze jest biedne, l.nndzo biedne. Do

m1.ądze1i, któryc:h brak ll nac;, a bez których nie
mogą żyć inne miasta Polski (nie mówię o Eu-

I

Str. 2.

GAZETA

W kilka dni pozmeJ zglos1li się i11żyniert1wie
z Gdańska, któr:i:y w nader różowych kolorach
przedstawili korzyści, płynące z budowy elektrowni.„ systemem g-ospodarczym i rnpropon0wali ...
nabycie do nich silników Diesla i generatorów.
'V tych dniach zaś ministershrn robót publicznycli, dowied:rJawszy się, że Pabjanice budują elektrownię systemem gosporlarczym, oświad
czylo, iż miastu nie wolno budować elektrowni,
ponieważ nie posiada na to upra1rnienia rządowego
i zarządziło natychmiastowe przerwanie robót,
ktore, nolabcne, nie zostaly jeszcze rozpoczęte.
Tymczasrm sprawę upra1rnienia tego przedstawia się i11aczej albowiem w myśl obuwiązu-

PABJANICKA
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jących
przepisów prawnych miasto, posiadające własną sieć elPktryczną, nie potrzebuje uprawnienia rządowego na budowę · lokalnej elektrnwni.
W każdym razie władze miejskie stanęły
przed dylematem: albo własna elektrnwnia, albo

elektrownia koncesjonarjusza.
Tok czy inaczej w!adze miejskie powinny jak
najpręrlzej wybrać jedną z tych koncepcyj i nareszcie przy„tąpić do zalatwienia tej tak ważnej
sprawy, jaką jest bezsprzecznie budowa elektrowni.
Mieszkańcy naszego miasta pragną żyć bardliej
kulturalnie i mieć zapewnione bezpieczeńsbrn
podczas długich egipskich ciemności nocy.

F. Jano wski.

Dok01iczeniP.

Z wycieczki do Lwowa, na VI Targi Wschodnie
Jarosław,

Radymno,

Sądowa-Wisznia,

Przemyśl,

Gródek

VI rrargi Wschodnie.
Na placu wystawo11·ym obszarn okoto J~OOO
mtr. 2 powierzchni, rozmie~zczo11ych jest ogólcm :H:
pawilony, w tern 19 wlasnych, oprócz wolnego
pola, §rdzie mieści siQ dzial hodo1dany, naszych
kamieniołomów, i t. p.
Należy nadmienić. iż
niektóre pawilony maj<ł po kilka tysięcy mtr. 2
powierzchni.
Na wystawie jest reprezentowanych 406
branż, opróc1. d:óalu hod01Ylane70.
Frekwencja zwiedzających Torgi znaczna,
dość nadmienić, iż już w trzecim dniu Targów

Medyka,

Jagieloński,

Mościska,

Lwów.

zmuszony byl Zarząd wydrukować dla zamiej:::cowych drugą rdycję biletów. Ze "szystkich strun
kraju zjeżdżają zbiorowe wycieczki, organizowane
przez instytucje publiczne, stowarzyszenia i organizacje gospodarcze.
Wśród zamiejsco1rych gości znaczny odsetek
kupców zagranicznych.
W czasie Targów udbywaly się zjazdy: przeci wgrużliczny, Ogólna-Polski zjazd inżynierów
drogowych, zjazd dyrektoró11· gaz11wni i zakładów
wodociąi!o\\'ych.
Na ostatni zjazd przybyli z całej Polski przedstawiciele użyteczności publicznej
tych dwóch działów.

WSPOMNIENIA Z OBOZU W SULEJOWIE
Dokoiiczenie.

N azajutl'z 1Yczesnym rankiem zenraJ:ern się
na nogi i wyszedlem obejrzeć obóz i okolicę.
\V obozie jeszcze spano. Tylko kolo kuchni
kręcilo się kilka postaci, zajętych przygotowaniem
p osiJ:ku. Na linjach warty przesuwali się senni wartownicy.
Słońce szybko wydzierało się z za lasu, wtaczalo na niebo i topiło w s1rych blaskach całą
okolicę.
Znikały

ostatnie krople rosy.
Fale Pi li cy zaiskrzyiy sitJ i rozpromienia ty.
Miljnny promieni pląsalu po fali, przewracało się
po grzbietach fal, klórc budziły się ze snu i dygotały febrycznie, jak czl01viek zbudzony za wcześ
nie, ktory nie pm;byl się jeszcze majaków sennych.
W lesie bylo cicho .... Dochodziło tylko brzę
czenie owadów, które - przebudzone pierwszym
promieniem sl u ńca - plawily się teraz w rozkosznych , życiodajnych falach slonecznych.
Na"d ziemią nnosila się sludycz poranka ...
Posuwam się do rzeki, która w tern miejscu
płynie szeroko, potężnie i majestotycznie, Od strony obozu Pilica ma brzegi wysokie i piaszczyste,
które wprost zapraszają, aby polożyć się na nich

i

podziwiać symf'onję pląsających świateJ:.

Tu i 01rdzie bnegi są poszarpane i linja
ich zygzakowato wdziera się w gląb lądu, tworząc
prżepaśc:iste \vyschle kanjony, w które biją fale
podczas "·ylewów rzPcznych.
Brzegi przeciwlegle są niskie i toną w zaroślach. A w oddali, na tle morza zieleni i rn!!iel
porannych, królują nad calą okolicą mury sta~ro
żytnego kościola pocysterskiego wraz z basztami
i wysoką dz 1 \'onnicą.
Myśli moje pobiegły pod mury kościelne i
poczęly z nic:h krzesać historję świątyni.
Niedlugo to jednak tnrnlo: \rkrótce obóz się
przebudzi! i zaroil od ludzi. Byla godzina 6, kornpanja wychodzila na gimnastykę . Mtodzicż wyglądała bardzo dobrze wszyscy opaleni od stóp
do czubka glowy, jakgdyby Suleiów nie leżał nad
Pilicą, lecz nad Nilem; miny dziarskie, wesote
i zdrowe ...
Kumpanja ze śpiewem na u.stach wymaszerowała z obozu ...

* * *

Rozkład zajęć '" obozie był nadzwyczaj urozmaicony.
O godz. 6 pobudka - trzy klrndranse gim-

-

•
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Wystawa przeciwgruźlicza,
budowlana i drogowa.
Niemniej jak rolnictwo, przemysl i handel,

w Targach Wschodnich zaiuteresowana by!y ·w r.b.
przeciwsamorządy, ze względu na wystawy:
grużliczą, budowlaną i drogową.
To, co nam pokazała wystawa przeciwgrużlicza, powinien mieć możność zobaczenia każdy,
a przedewszystkiem proletarjusz, pracujący umysio\\"O lub fizycznie. Mieszkaniec stęchlych izb,
robotnik, rujnujący swoje zdrnwie w zatrutej atmosferze fabryk, ujrzałby tam nieorlstępnego towarzysza swej niedoli, pracy i niedosytu-grużlicę chorobę prnletarjatu.
Jak mało robią samorządy w zwalczaniu tej
strasznej choroby, ilustrują dokładnie tablice porównawcze, z których widać, że energiczną walkę
z gruźlicą podjęły dopiero Kasy Chorych.
Ciekawe tablice ilustrują o stanie gruźlicy
w kraju i o sposobach walki z nią.
Według tych danych największe spustoszenie
Glód jeszcze paprzyniosła gruźlica w r. 1919.
i

now1:1l wtedy w kraju, pola jeszcze z krwi ludzkiej nie obescbly, a 1rarsztaty prncy stały zarnal"le.
Późniejsze lata wykazują stale znaczny spadek
tej choroby, dzięki wspóldzi11łaniu Kas Chorych i
poniekąd samorządów.
Niemniej interesujące \Yystawy byly budowlana i dro~owa.
Groźny stan mieszkaniowy pod względem
moralnym, społecznym i higjenicznym, jest od
szeregu lat przedmiotem trosk samorządów. To
też z konieczności rzeczy jednym z czołowych

problemów doby obecnej jest problem
niowy.

mieszka-

nastyki, kwadrans mycia i modlitwy, poczem do
godz. 8 śniadanie i sprzątanie namiotów.
Od 8 do 11 c1Yiczenia wojskowe i lekka
atletyka. Pól godz. kąpieli w Pilicy, nauki pły
wania i plażowanie. Następnie raport.
Godz. 12-14.30 obiad i wypoczynek, poczem
2 godziny cwiczeń wojskowych i lekkiej atletyki,
godzina wykładu wojsko11ego, pól godziny kąpieli
i plażowania.
Godz. 18-19 rozkaz i kolacja, 19- 20 wolne
referaty,
gawędy,
śpiewy,
20-21 ognisko jazzbanrl.
O godz. 21 gaszenie ogniska, modlih~a (obóz
zasypiał.

W razie wymarszu na strzelnicę i podczas
deszczów powyższy rozkład zajęć ulegał modyfikacjom.
Jak z tego wynika, pracy w obozie było sporo, ale każdy ruch, każde zagięcie palca miało
na celu hartowanie duszy i ciała młodzieży.

* * *

Wieczorem znalazłem się przy ognisku.
Na niewielkiej polanie, ogołoconej z trawy i
okolonej glębokim rowem, buchał płomień. Miljony iskier wyrywało się z ogniska, rozpryskiwalo
z trzaskiem i oświetlalo twarze obecnych.

Str. 3.

Niemałą też zasługą komitetu VI Targów
Wschodnich, jest zorganizowanie wystawy budowlanej. Mnóstwo wykresów i danych statystycznych wykazuje doniosłość zagadnien-ia mieszkaniowego w Polsce, oraz daje możność zapoznania
się z najrozmaitszemi urządzeniami w miaslnch,
sposobem budowania i materjalami budowlanemi.
architektoniczny posiada mnóstwo prac
Dział
przysłanych na rozpisany konkurs budo\Ylany.
Niemniej ciekawy jest dział instalacyjny,
który obejmuje wszystko, co wchodzi w zakres
instalacji gazowej, elektrycznej, ogrzc1rania centralnego oraz kanalizacyjnej i wodociągowej. Celem wystawy było \Yykazanie jaknajbardziej ekonomicznego budowani::i i jednocze śnie wyszukania
nowego typu domu mieszkalnego, któryby najbardziej odpowiadal warunkom pod względem
klimatycznym, społecznym i ekonomicznym. Dotychczas stosowaay typ domu kuszaro\Yego uznano za szkodli1Yy.
Wystal\·a budowlana kosztowała wiele energji,
wysi!ku i poświęcenia i '"·prowadzała w podziw
znawców, że w tak krótkim czasie zdołała przybrać tak imponujący widok. A godzi się przytern
dodać, że jest to pierwsza w Polsce wystawa podobnego typu, która teraz stanie się jedną z zasadniczych części każdorazowych targów.
Ido chce zwiedzić wysta1Yę drogo1q, m_u si
przechodzić obok "drapacza chmur (pawilon firmy Baczewski) ". którym umieszczone jest 8473
flaszek likieru, produkt najbardziej rodzimego
przemyslu.
W pawilonie wystawowym drogowym widzi
Wysię mnóstwo wykresów, planów i modeli.
stawcami są : Minislerstwo Robót Publicznych
Okręgowe Dyrekcje, Wydzialy samorządowe i sej,

Wokó! i nad nami rozpościerala si~ glucha,
ponura i chłodna noc sierpniowa ...
Dwie, trzy postacie krzątały się kqlo ogniska
i, jak Westalki, nie pozwalały mu zagasnąć.
w· rowie, na pledach, rozsiadła się brać
żolnierska, a zo nimi na la w kach goście z miasta
i sąsiednic h letnisk.
Nagle na nasypie, tuż koło ogniska, ukazała
się postać mlodzieńca, który głosem pięknym,
peinym modulacji, wyglosil'. dingi humorystyczny
monolog, przerywany co chwila salwami śmiechu
i oklaskami obecnych.
Po monologu rozległy się smutne tony skrzypiec ... Wszystko umilkło... Iskry poczęly slabiej
·
i ciszej trzaskać...
Nastąpil kwadrans milczenia i melancholji.
Niejednemu przypomniała się rodzina i długo hamowana lza potoczyła się po policzku.
Gdy tony ucichly, rozlegl się śpiew chóralny,
następnie clou wieczoru, jazzband.
Czyście widzieli i slyszeli jazzband wojskowy
w obozie akademickim'?
Wszystkie narzędzia, używane w obozie, mialy tu swoje miejsce i ton, poczynając od siekiery
kuchennej, a kończąc na lyżkach i menażkach,
Jazzbandziści z furją walili w swoje instrumenty i śpiewali .Ach! nie mamy już ban'lnów!!"
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mików, które daly imponującą rewję s1rej pracy.
Z Wydz. !l_amorządowych najstaranniej wykazał się Sejmik Grójecki, niemniej interesujące
byly pokazy Wydz. Drogowego powiatu Laskiego,
gdzie z przyjemnością zauważyłem kilka fotografij
z naszego miasta.
Przed pawilonem wysta1rnwym poglądowa
lekcja budowania dróg. W pasach dziesięcio
metrowej długości różne typy nawierzchni, wszę
dzie tablice z wymienieniem wykona wców i materjalu. Więc mrn ierzchnia z Portland-cementu

.Z
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firmy "Szczakowa". Poważna o matowej powierzchni droga komprymowana leUumiczna, vr/g
syst. i pat. Damiemanoa. Czworokątne kostki, klinkiery, bazalty, nutry, granity, dzika mozaika i t. p.
W pobliżu znajduje'" się mnóslwo maszyn pomocniczych do budowy dróg.
Chc:ąc wyliczyć wszystkie działy "·ystawy,
należaloby poświęcić na to tydzień czasu; ograniczylem się więc tylko do najbardziej obchodzącej samorządy.

K. Sko1cro1lski.

samorzqdu
.

W dniu 27 b. m. odbyło· się posiedzenie
radzieckiej komi:;ji finansowo-budżetowej, która
zastanawiala się nad sprawozdaniem magi:;tralu
z wykonania budżetu za I-sze pólrncze r. b.
Podatki nie

wpływają.

Przy rozpatrywaniu dochodów okazało się,
dodatki do pm\st1rnwych podatków, jak nprz.
dod. do pod. od nieruchomości, tudzież niektóre
samoistne podatki komunalne, jak pod~tek 11d lokali, broni, psów, 1rplywają do kasy miejskiej
w niewielkich ilościacli, 1rnbec czego komisja wyraziła wątpli1rnść, czy preliminowane sumy wo~óle
że

płatności, względnie dodatek, czy też samoistny
podatek komuoalny rozklada na raty.
Jednocześnie mówca oświadczył, iż bardzo
dobrze natomiast wply,Ya dodatrk do państwowego
podatku przemysło\\ ego (od obrotu 25°, 0 , cen
świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych
300/o) i wpl y\,. z tego źródla, na skutek poprawy
w przemyśle, przekroczy preliminowany dochód.

Gmina

żydowska niema
zapłaci w r.

czem
1927.

płacić,

ale

wplyną.

Komisja zatrzymala się nad pozycją gminy
żydowskiej, która w myśl budżetu ma zaptacić
zt 35,05-± tytułem zaległych kosztów leczenia, a

Prezydent Jankowski wyjafoil, że ll'ielu płat
ników, naskutek trudności finaso1rych, placić
nie może i tym magistrat albo odracza terminy

która do dnia dzisiejszego nie 1\·placila ani grosza.
W związku z tern prez. Jankowski zakomunikon'ał, iż interwenjowa! w tej spr:rn ie w urzędzie

Zebrani powykrzywiali twarze z uciechy i
kto, jak mógł, wtórnwal. Nawet ognisko poczęło
żywiej buchać i trzaskać.
Gdyby mr. Handy, odkrywca jazzbandu wśród
murzynów amerykm1skich, zjawił się przy ognisku,
napewnoby zaangażował cały zespół, siedzący
na pledach, na tournee po Europie, Ameryce i
innych częścinch świata.
nadchodzi
Ale \rszystko ma swój koniec godz. 9. Pada komenda: "Baczność! Modlitwa!"
Wracamy do namiotu, rozswietlając sobie

lowano ... Strzelano po sześciu, nad każdą parą
czuwał oficer,
Niejeden chłopiec prawie ze lzami w oczach
schodził z nasypu, twierdząc, iż w sz.kole, na
wojskowego,
strzelaniu hufca przysposobienia
strzelał lepiej, niż w Sulejowie.
Naogót jednak wyniki strzelania byty dobre.
Po powrocie kompanji do obozu, poszedłem
na plażę i tak okropnie przepaliiem sobie skórę,
że na:::tępne dwa dni spędzilem w namiocie, nie
mogąć ani ubrać się, ani położyć na plecach ...
Czułem pod skórą pieklo.
Na dobitkę lał deszcz. Las spochmurniał
zagadał •wszystkiemi swemi konarami.
Kompauja nie wyszła na ćwiczenia.

-

drogę lampką elektryczną.

* * *

Drugi dzień pobytu w Sulejowie spędziłem
na strzelnicy i na plaży.
Strzelnica polożona jest w odległości kilku
kilometrów od Sulejowa - pod Przyglowem, na
olbrzymiej pięknej polanie, otoczonej z jrdnej
strony dość wysokim walem ziemnym.
Strzelano na skupienie i do celu.
Upal był straszny. Ludzie spalali się na
węgiel...

Nie spalało to jednak zapału mlodzieży do
strzelania i chęci wystrzelenia lepiej od kolegi.
Z drżeniem ukladano się na nasypach i ce-

* * *

Drugiego dnia wieczorem, gdy deszcz na
przeslal padać, a ból mój nieco ustal, po·
na kaczki.
Po długich wywoływaniach, podczas których
komary niemiiośiernie pastwiły się nad naszemi
ciałami, zenvaly się dwa stada.
Strzeliliśmy ...
Dwie kaczki zakręciiy się i padły, raźone
pięknym dubletem mego gospodarza.
chwilę
szliśmy
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wojewódzkim i urząd ten przyrzekl, że zmusi
do wstawienia odnośnej pozycji do budżetu
gminy na rok następny.
gminę

Chcemy elektrowni, ale nie chcemy
płacić za prąd.

Nie dopisały ró1rnież wplywy z elektrowni:
ogólną sumę zl. 192,000, wplynęlo zl. 59.000.
Prezydent Jankowski wyjaśnił, że i w tym
wypadku są zaleglości, które bezwzględnie będą
ści::ignięte w porze zimowej, kiedy potrzeba światla
staje się bardziej intensywną i konsumenci vvtedy będą się bali przel'wania prądu.
Po stwierdzeniu, iż naogół Żródfa dochodowe
realizowane są normalnie, przystąpiowo do anana

„

lizy wydatków.
Podróże członków

magistratu.

Pozycja djet i kosztow podróży członków
magistratu przekroezyla jllż sumę, preliminowaną
na cały rok.
Prezydent Janko"·ski, wyjaśniając to przekroczenie, zaznaczyl, iż w związku ze sprawą elektrowni, kanalizacji, i t. p. zachodzila potrzeba
cią!!lych ''"yjazdów, co spowodowalo przekroczenie odnośnej pozycji. W najbliższej przys?:tości
magistrat wystąpi z wnioskiem na radę miejską
o przyznaniP mu na ten cel dodatkowych kredytów.
Szkoła Rzemiosł

Na

ogólną

za

sumę

w I-szem pófroczu na

dużo pochłania pieniędzy.

zl. :31,000 wydatkowano
Rzemiosl z!. 27,000.

Szkolę

Wydatek ten uderzyl komisję i spowodowai '"YJankowskiego, który skierdzil,
pozycji na Szkolę Rzemiosł

jaśnienie prezydenta
iż przy uclrn-alaniu

Poszukiwanie zabitych o malo co nie zakoń
tragicznie. Towarzysz mój. skacząc w
ciemnościach przez zarośla, wleciał po piersi w
bagno i gdyby nie instynkhn"\•ny gwałtowny wyskok na teren bardziej suchy, napewnoby w nim
pozostaJ, o ile jabyi~ oczywiście, _ nie zdążyl nadbiec z pomocą.
Deszcz znowu począł padać ...
Zabraliśmy kaczki i zwialiśmy do namiotu.
czyłoby się

* * *

Nazajutrz przepłynąłem łodzią Pilicę i przyzwiedzenia kościoła w Sulejowie.
ten, jak ~Łosi historja, wznieśli Cystersi_ w pierwszych dziesiątbch XIII w. Jest to
jeden z pierwszych u nas kościołów sklepionych,
gdyż dotychczas kościoły nasze byly kryte plaskiemi pułapami drewnianemi.
Kościól wybudowany jest z ciosu, przyczem
ściany jego wypełnione są ceglą.
Tu należy zaznaczyć, iż pod koniec XII w.
stawiano u nas kościoły wyłącznie z ciosu i dopiero w początkach XIII w. zaczyna się znajomość cegly rozpowszechniać.
Architektura budowl~ - romańska.
Do najozdobniejszych szczegółów należy glówstąp item do
Kościół
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zaszlo pewne przeoczenie, gdyż suma zl. 31,000
na caly rok jest stanowczo za matą. I w tym
wypadku magistrat wystąpi z wnioskiem o dodatkowe kredyty. Mówca zaznaczy.I', iż Szkola
Rzemiosl posta1Yiona jest na należytym poziomie,
że z własnych zarobków zakupuje wszystkie potrzebnt> materjaly, co jest ''"ielkim plusem dla
miasta, które tylko pokrywa należności personelu
nauczycielskiego i technicznego.
Po rozpatrzeniu wszystkich pozycyj wywią
zała się dyskusja nad calością spra1rnzdania.
Dyskusja ogólna

Radny Orłowski w imieniu swej frakcji oświad
czył, iż wydatki naogól mają tendencję oszczęd
nościową, z wyjątkiem wydatków na opiekę spoleczną i szkolnictwo, które są zbyt wygórowane;
że wydatki te, jakkolwiek mają swoje ur.asadnienie, to jednak ze wzirlędu na konieczność równowagi budżetowej powinny być dokonywane w zgodzie z budżetem i z tego względu należy na nie
położyć pewien hamulec i że spłata zobowiązań
z lat ubiegłych postępuje za slabo.
Reasumując powyższe, mówca apeluje do
magistratu, by ten przy ściąganiu podatków nie
kierowa! się zbytnio względami humani tarnemi
i okazal s:ię bardziej surowym względem platników
danin komunalnych ornz zwrócil uwa{!ę na konieczność zamknięcia roku budżetowego bez deficytu.
Radny Staszewski przyznał słuszność wywodów przedmówcy, jakkohYiek, jego zdaniem,
względy humanitarne mają również swoje uzasadnienir. i powinny być nieraz honorowane. Zaznacza, iż wydatki na opiekę spoleczną i szkol-

ny portal -

o trzech parach kolumienek z

bioną, roślinną ornamentacją.
Jedna z kolumienek ma wglębienie,

rzeź

jakgdyby
od ostrzenia.
Zakrystjan, którego wlaśnie spotkalem, powiada, że o tę kolumnę ostrzyl swój miecz Boleslaw Smialy, udając się na wyprawę na Kijów .
.Test w tern jednak pewna nieścisłość, gdyź
Bolesław Smialy żył w XI w. a kościól w Sulejowie wzniesiono już po jego śmierci, bo zgórą
100 lat później.
Obok kościoła wznoszą się budynki klasztorne, których część leży w gruzach.
Poza niemi rozciągają się dziedzińce i budynki gospodarcze.
W ten sposób powstala pewna większa całość, ściśle zamknięta zabudowaniami i obwarowana. basztami obronnemi. Z obwarowania tego
zachowalo si~ do dzisiaj kilka baszt średniowiecz
nych, mocno ruszonych zębem czasu. Dzwonni~a
z bramą wjazdową wzniesioną zastała w stylu
barocca.
Wielka szkoda, że sulejowski pomnik historyczny niszczeje i rozpada się.
Jedynie kościół otoczony jest opieką. Gdy
przed trzema laty splunęły na kościele dachy
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nictwo po redukcji, dokonanej w tych dzialaeh
przez urząd wojewódzki, o.kazaly się nierealne,
gdyż wspomniana redukcja przeprowadzona byla
zbyt mechanicznie, byleby tylko budżet się zbilansowal.
·
Radny Nys oświadczy!, iż magistrat musi być
często humanitarny, gdyż polożenie finansowe
naszyeh platników jest doprawdy opłakane.
Ostatecznie wezwano magistrat, by surowiej

•
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egzekwo\ral swoje na!P.żności, a w \Yydatkach na
i szkolnictwo zacho11·a! pewien
umiar.
Po uchwaleniu powyższego dezyderatu prezydent Janko\rski oświadczyl, iż z zadowoleniem
przyjmuje życzenie komisji, a magistrat doloży
wszystkich slarań, by bucłźet byl zamknięty bez
deficytu.
F. J.
opiekę spoleczną

Zygzaki.

„

Co to znaczy
Przed kilku miesiącami ' grono osób, chodzących
zawsze w okularach z różowemi szkiełkami, postanowiło
wydawać w Pabianirah gazetę.
- Może się w PabJanicad1 zrobi ruch, może nareszcie "rozkołyszemy dzwon czynu", -- jak mówił
z patosem pewien młodociany poeta, zasypują c y nas
swemi wierszami; może, Bóg da, dzięki pismu, zobaczymy w naszem mieście własną elektrownie i wtedy
moglibyśmy nieśmiertelną komisję do budowy elektrowni złożyć z honorami do grobu.
Co do elektrowni, to obecnie całkowicie straciliśmy nadzieję ujrzenia jej za swego życia, (pani de Theb~s
wywróżyła, że napewno własną elektrownię postawimy
już w 2973 roku!) ale co do uczynienia ruchu w mieście
zupełnie się nie zr,wiedliśmy.
PrzedPwszystkiem rozsprzedane zostały zupełnie
składy atramentu. Gazeta bowiem prowadzi tak oży
wioną korespondencję, że przez pewien czas w Pabjanicach brakowało tego niezbędnego artykułu.
Wiele bowiem osób w silnym stopniu zdradza
ochotę oczerniania innych i w tym celu wyzyskać chca
Gazetę.

wraz z

wieżyczką, podjęto

natychmiast ich

od-

budowę.

Z pe,rnem rozrzewnieniem
zakręt,

każdy

kamień>

oglądałem

przypominający

kaźdy

historję

bohaterskich Cystersó•v, którzy niejednukrotnie
bronili swej świątyni przed najazdami Tatarów i
Szwedów.
Dzieje tych zmagań przeszły do historji, a
w Sulejowie pozostało z tego kilka rozpadających
f::iię baszt, z których zczasem, o ile nikt się niemi nie zaopiekuje, pozostanie tylko kupa gruzu.

* * *
Z żalem opuszczałem Sulejów, uważając go
za jeden z najpiękniejszych zakątków na ziemiach
polS'kich.

F. Janowski".

,,robić

ruch''

Po drugie na ulicach dał się zauważyć ożywiony
ruch, szczególniej w soboty i niedziele. Oto gromady
panów pędzą do re>.tauracyj i cukierni, stają w ogonku,
czekając, aż czytający Gazetę Pabianicką odda ją drugiemu do czytania. Panowie ci z zasady gazet nie kupują, lecz przeczytać to, co Gazecie PabjanickieJ piszą
trzeba. "Może mnie tam gdzie "zerżnęli" - myślą sobie
owi panowie - albo może, ua szczęście, zerżnęli mego
przyjaciela!" Wydać na Gazetę 30 groszy ... brrr ... toż
to za ten pieniądz można dostać kieliszek gorzkiej!
Nie spodziewaliśmy się jednak, że nasza Gazeta
wywoła potrzebę stwarzania nowych instytucyj, czy
organizacyj.
Ale oto w tym tygodniu otrzymaliśmy list z prośbą.
by w piśmie podawać tabelkę wygranych na loterji
państwowej. List podpi~ały .Stowarzyszone Czytelniczki
Gazety Pabjani..:ktej'". Swietme ! To już mamy nowe
Towarzystwo. (Radzimy szybko zarejestrować się w urzędzię starościnskim !) Okazuje się, że ruch jest w całej
pełni. Spodziewamy się, że Towarzystwo Czytelniczek
Gazety Pabjanickiej ufunduje sobie ładny sztandar, urządzi poświęcenie go, zaprosi ono przedstawicieli róż
nych władz.
Owszem, owszem!
"Gazeta" bardzo chętnie poprze tę akcję.
W ślad za tą nową organizacje jak nas informują,
ma powstać druga, mianowicie Towarzystwo Akcyjne
Przedwników Gazety Pabjanickiej, które czyńi starania
o wydawanie nowego organu pod nazwą Trąba Pabjanicka.
Era wo! Róbcie panowie ruch, a miasto nasze
na .tern dobrze wyjdzie!
O to przecie nam w założeniu samem chodziło.

*

Paniom
Pabjanickiej -

., *

*
Stowarzyszonym

Czytelniczkom Gazety
w odpowiedzi.
Łaskawe Panie!
Nie możemy wykazu wygranych
na loterji państwowej umieszczać! Zajęłoby nam to
wszystkie szpalty i tak już szczupłej .Gazety". O ileby
nasi pabjaniccy kolektorzy dawali spisy wygranych
tylko w naszem mieście, umieścimy je chętnie. Jak się
jednak zdaje, takie spisy powstać nie mogą, bo w Pabjanicach na loterji jeszcze nikt nie wygrał.
Za redakcję - Monit.

Odpowiedzi Redakcji.
Uczniowi kl. VI. Wierszy nie zamieścimy.
Panu }'. Sz. Z pierwszych prób twórczości
Pana nie skorzystamy. Forma utworów i język
nader ubogie.
Panu Kape. Z al'tykulu Pańskiego Redakcja
nie może nic "kape".

•
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Z higjeny., Co to jest jaglica?
Jaglica albo egipskie zapalen.ie oczu jest cięż
i niebezpieczną chorobą. Choroba ta, jeśli zostanie zaniedbana, jak to często się zdarza, powoduje znaczną utratę wzroku i przykre dolegliwości, uniemożliwiając pracę i zarobkowanie,
a !lierzadkn prowadzi do zupe!nej śleputy i kalectwa.
Jaglica przytem jest chorobą zakaźną latwo
udzielającą się, .leżeli w rodzinie, zakladzie, bursin, internacie i t. p. jedna osoba zachoruje na
jaglicę, to często w krótkim nawet czasie od niej
zarażają się wszyscy domownicy, oraz osoby mające z niemi styczność. Jaglica przeto jest po\\'aż
ną klęską, której należy usilnie wystrzegać się.
Jak tylko pierwsze obj a wy tej choroby wystąpią,
trzeba zaraz poddać się systematycznej kuracji,
aby. siebie uchronić od jej fatalnych następstw
ślepoty, a swoje uajbliższe otoczenie od zaraże
nia tern nieszczęsnem cierpieniem.
Pozatem jaglica jest chorobą podstępną. Rozpoczyna się zwykle bardzo iagodnie i niepostrzenie. Z początku występuje zaledwie swędzenie i
pieczenie pod powiekami, wzmożone izawienie,
lekkie zaczerwienienie i nieznaczne sklejanie się
powiek rano. Ani chory, ani otoczenie nie zwraca zwykle uwagi na te niewinne p0zornie objawy,
które bywają wlaśnie zapowiedzią tej groźnej choroby. Dopiero po pewnym czasie pieczenie wzmaga się, chory odczuwa już jakby piasek pod powiekami, często mrniy uczy i nie mo7.e patrzeć
na światło. Rzęsy sklejają się, wydzielina jest już
dość znaczna, powieki brzękną i grobieją. stają
się ciężkie i opadają, a na wewnętrznej ich powierzchni występują nierówności, przypominające
ką

Jak

ziarna kaszy jaglanej. I oto choroba juź się nadobre rozwinęła, jest więc najwyższy czas, aby
chory poddal się systematycznemu leczeniu i ra- ·
tował oczy przed zniszczP.niem i ślepotą.
Jeżeli choroba w takim stanie nie zostanie
powstrzymaną, to w dalszym jej rozwoju brzegi
powiek wraz z rzęsami zachylają się ku gałce
ocznej, drażniąc i niszcząc oko. Wzrok migle podupada; oko mętnieje, przyslania się bielmem i
wreszcie ślepnie.
Taki fatalny koniec występuje po kilku, a
czasami dopiero po wielu latach choroby, jeśli
chory nie leczyl się wcale lub tylko leczyl się
krótko, niewytrwale i niedbale, albo jeśli zacząl
się leczyć późno, gdy choroba już zdolala wzrok
zniszczyć.

Dlatego to, gdy tylko występują pierwsze nieznaczne objan·y, należy zaraz, nie zwlekając, udać
się do lekarza o poradę i w razie, jeżeli się okaże, że to jest rzeczywiście początek jaglicy, wytrwale i systematycznie leczyć aż do zupełnego
wvleczenia.

· Rodz1'.ce, któryrn szczę~cie ich dzieci leży na
sercu, gdy tylko zauważą 1n:erw,sze objawy chorobowe u d.i1'.eci swych, powinni zaraz zasięgriąć porady lekrwza w obawie przerl jaglicą, gdyż je.~li
nie poddadzą -ich w porę leczeniu, winni będą dłu
gich cierp1:e1'i swych dzieci, a może nmvet ich przyszłego kalectwa.
Pamiętajcie, że im wcześniej rozpoczniecfo leczenie, tern choroba mniejsze pozostawi ślady
i prędzej będzie wyl~czoua.
Zaniedbanie leczenia jaglicy grozi ślepotą.

uniknąć zarażenia się jaglicą?

Jaglica powstaje wskutek dostania się ·do
-0czu zdrowych, zarazków, które znajdują się w
wydzielinie - ropie i izach oczu chorych na jaglicę. Należy przeto wystrzegać się dostania się
tych zarazków do oczu i tym celu pamiętać o następujących przestrogach:
1) Nie wolno myć się na miednicy i w wodzie, w której mył się chory na jaglicę, gdyż tam
są zarazki jaglicy.
2) Nie wolno n·ycierać się ręcznikiem, którym wycierał się chory na jaglicę, gdyż na nim
są zarazki jaglicy.
3) Nie wolno uźywać chustki do nosa, której używał chory na jaglicę, bo w niej są zarazki jaglicy.
4) Nie wolno spać na pościeli, na której
spal chory na jaglicę, gdyż na niej są zara7-ki
jaglicy.
5) Nie wolno całować się z chorym na jaglicę, gdyż na jego twarzy i rękach są zarazki
jaglicy.
_
6) Nie wolno korzystać z przedmiotów codziennego użytku chorego na jaglicę, a więc narzędzi pracy, książek, zabawek i Lp,, gdyż na
nieb są zarazki jaglicy,

7) Nie \YOlno dotykać się i trzeć oczu brudnemi rękami, gdyż na nich często znajdują się
zarazki jaglicy,
Nie W(Jlno przebywać d!ugo w kurzu i dymie,
gdyż często w kurzu znajdują się zarazki jaglicy,
Natomiast każdy powinien:
9) Myć ręce i twarz często w czystej wodzie,
najlepiej pod kranem lub na czystej miedniey.
10. Mieć ręcznik i chustki do nosa \~yłącz
nie do S\Hgo użytku i nigdy nie pożyczać ich
innym.
11) Sypiać za wsze we \dasnem łóżku i na
czystej' pościeli i nie pozwalać na tej samej pościeli sypiać innym.
12) Dbać o czystość i zdrowie oczu S\\'Oich,
oct:ad1, ·nie zwlea gdy wystąpią dolegli\\·o;<:i
kać i udać się zaraz do lekarza po poradę,

'°

Kto te dwanaście przykazali ści.~le przestrzegać będz;'", może być pewny, że m'.e clostanie jaglicy.
W związku z powyźszem należy zaznaczyć,
magistrat m. Pabjanic wziął się nader energicznie do \Yalki z jaglicą i wszystkie osoby niezamożne, zapad!e na tę 'chorobę, lub podejrzane
o nią, leczy bezpłatnie w ambulatorjum miejskiem.

iż
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Z kraju.

Tydzień

W ostatnim tygodniu przeżywa Polska
ciekawy kryzys na tle parlamentaryzmu. Stanęła ona w obliczu zagadnienia:
rząd ma pracować z sejmem, czy bez sejmu.
Gdy w maju r. b. wybuchła w Warszawie rewolucja, społeczei1stwo oczekiwało
ogłoszenia dyktatury Piłsudskiego, a zrażone do sejmu za jego mało twórczą pracę
oczekiwało dyktatury Piłsudskiego, nawet
dyktatury człowieka uczciwego pragnęło.
Piłsudski jednak dyktatury nie
ogłosił;
uznał on parlamentaryzm za ustrój, którego
Polska nie może odrzucić i rewolucję w
ramy legalizmu wpTowadził. wezwawszy
jednak do rządzenia zdolnych ludzi, nie
riP.!'ażonych
partyjnictwem, mających na
celu tylko dobro Polski .
Politycy rozumieli, że przy zetknięciu
się wielkiej indywidualności Piłsud
skiego z szacherkami politycznemi
posłów mogą wyniknąć

konflikty, w któnie ustąpi. Przez

rych przecie Piłsudski
długi czas stosunki tak się układały, że
konfliktów tych unikano.
Niebezpie~zell.stwo ich zaczęło zarysowywać się dopiero na tle ostatnich obrad
Sejmu nad budżetem pai'1stwowym na czwarty kwartał bieżącego roku.
Mianowicie wiekszość sejmowa nie
chciała przyznać rządowi budżetu większe
go niż na 450 milj o nów zł. gdy tymczasem
rząd kategorycznie domagał się bud.Zetu na
484 miljony zł.
Sejmowa komisja budżetowa budżet
rządowy okroiła do 450 miljonów.
Sejm jednak w obawie przed przykremi następstwami teg·o kroku, uchwalił
lmclźet rządowy w wysokości 484 milj.
i temsamcm dał" rządowi votum zaufania.
Aby jednak swe opozycyjne stanowisko
zaznaczyć, przyjął votum nieufnoś"ci dla
ministra oświaty Sujkowskiego i min. spraw
wewnętr.znych Młodzianowskiego.

N askutek tego kroku w piątek dnia
22 września .u:ąd prof. Bartla podał
do dymisji, uważając, że musi się
solidaryzować z ministrami, którym Sejm
nie ufa.
Tego kroku rządu Sejm się nie spodziewał i stąd wynikła konsternacja. Zrozumiano, że rządu powstałego po wypadsię
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polityczny w Polsce
kach majowych nie można traktować tak,
jak inne rządy. Ma on swoje prawa, okupione krwią, przelaną na ulicach stolicy.
Rząd porozumiał się z marsz. Piłsudskim,
bawiącym w Druskiennikach i naskutek
tego porozumienia prezydent Mościcki
powierzył prof. Bartlowi ponownie
misję utworzenia rządu.
.Prof. Bartel
utworzył nowy rząd, lecz składający się

z tych samyeh ludzi; była to druga edycja
rządu prof. Bartla. Prezydent rząd te11 zatwierdził.

właśnie widziano
najwazmeJszą
zatargu. Rozumowano tak: jeżeli
Sejm kilku ministrom wypowiada zaufanier
a premjer Bartel mimo to znów ich do
rządu angażuje, temsamem wypowiada Sejmowi walkę.
Sejm teraz może albo ponownie uchwalić votum nieufności tym ministrom, a wtedy Prezydent na mocy nowej konstytucji
Sejm rozwiąże, albo teź Sejm w obawie
przed rozwiązanif>m i utratą djet cofnie
swą poprzednią uchwałę i da rządowi votum zaufania.
To drugie byłoby hańbą dla Polski„
tak jak nie było nawet godnem zastanawianie się nad tern, czy Sejm pozbawi się,
honoru, aby ratować pensje poselskie. Rozwiazanie zaś Sejmu za to, że dwukrot11ie
wyraził nieufność ministrom, byłoby przekreśleniem parlamentaryzmu i powrotem d~
stanu, który przez kilka dni po wypadkach
majowych panował w Warszawie.
Przedewszystkiem rządowi wypowiem

Tu

stronę

dział nieufność

Senat,

odrzucając sumę

484 milj. a przywróciwszy w budżecie
sumę 450 miljonów zł.
Wszyscy sądzili,
że rozwiązanie Sejmu jest nieuniknione,
że marsz. Piłsudski nie weźmie pod uwagę
opinji Sejmu i będzie uądził bez niego.
Ooprawda Sejm już w nikim zachwytu nie budził i większość narodu wolałaby,
aby Sejm został rozwiązany. Ale jeżeli następny Sejm też stanie w .o pozycji do rzą
du prof. Bartla? Czy i nowy Sejm się
rozwiążę?

A

więc

dyktatura?

Tego marsz. Piłsudski sobie nie życzy.
To też gdy Sejm w czwartek dnia 30-go
września przyjął budżet w wysokości tylko
450 milj. a nie 484, jak tego życzył sobie
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rząd, pomimo, że wszyscy widzieli nieuniknione rozwiąrnnie Sejmu, a pozostanie rzą
du prof. Bartla, stała się rzecz ogólnie
nieoczekiwana, lecz dla Zm\i<bcych poglądy
marsz. Piłsudskiego spodziewana, mian. rząd
wobec woli Sejmu ustąpił, jak tego wymaga KonstytucjR, a Sejm pozostał.
Stosllnki więc w Polsce znajdują się

Str. 9.

w ramach ściśle konstytucyjnych.
t\ądzimy, że marsz. Piłsudski w t'amach konstytucji zdoła znaleźć wyjście z
sytuacji i przeprowadzi swe sRnacyjne
plany, w czem znajdzie poparcie całego
społecze{1stwa.
W <ln. 1 b: m. Prezydent
powierzył utworzenie rządu marsz. Piłsudskiemu.
Kas.

Silva rerum
miała dotychczas
gabinetów.

Ile Polska

W okresie. od 18 listopada 1918 r. do 1
1926 r., t. j. do chwili powoJania
-Obecnego rządu marsz. Józefa Piłsudskiego, rzą
dziło Polską 15 gabinetów, mianowicie;
października

1) Gabinet J ędzeja
Moraczewskiego
(od 18 listopada 1918 r. do 16 stycznia
1919), 2) Ignacego l:'aden~wskiego (od 16
stycznia do 9 gruJnia l 9Hl), 3) Leopolda
Skulskiego (od 13 grudnia 1919 do 23 czerwca 1920), 4) Wł. Grabskiego (od 23 czerwca do 24 lipca 1920 r.), 5) Winceniego
Witosa (od 24 lipca 1920 do 13 września
1921), 6) Antoniego Ponikowskiego (od 14

Odgłosy

września 1921 do 5 marca 1922), 7) Antoniego Ponikow!;kiego (od,10 marca do_6
czerwca 1922), 8) Artura Sliwill.skiego (od
28 czerwca do 7 lipca 1922), 9) J uljusza
Nowaka (od 31 lipca do 14 grudnia 1922),
10) Władysława Sikorskiego (od 16 grudnia 1922 do 26 maja 1923[, 11) Wincentego Witosa (od 28 maja do 15 grudnia
1923), 12) Władysława Grabskiego (od 19
grudnia 1923 do 13 listopada 1925), 13)
Aleksandra Skrzy1iskieg·o (od 20 listopada
1925 do 5 maja 1926). 14) Wincentego
Witosa (od 11 do 14 maja 1926), 15) Kazimier.aa Bartla (od 14 maja do 31 września 1926).

„Martwych Dusz" w Pabjanicach.

Szanowny Panie Redaktorze!
Nie chcąc nadużywać Jego grzeczności, ośmie
lam się prosić uprzejmie o umieszczenia mego
ostatniego wyjaśnienia, jako odpowiedzi p. Ry·
wińskiemu recte Cywińskil'mu, prezesowi Chrz.
Zw. '" Pabjani.cach, na list umieszczony w ostatnim numerze "Gazety Pabjanickiej".
Z listu tego wynika, według rozumowania
Jl. prezesa, iż odpowiedzialność za nadużycia spada obecnie na personel urzędniczy magistratu.
Sądzę, że magistrat na taki zarzut zareaguje, ja
zaś w imię sprawiedliwości chcę przypomnąć p.
prezesowi, jak to sześć tygodni temu w lok!łlU
Chrz. Zw., w obecności kilkunastu świadków,
ostrzegalem p. prezesa, że „tal mi pańskich
siwych włosów" i groziłem również, że tą sprawą
zająć się musi urząd śledczy. ·w ówczas p. prezes
odpowiedziaŁ mi przy tych samych świadkach, że
ja chcę tylko rozbić Związek.
Panie prezesie! Wszak niejakiś p. Szczepaniak iia posiedzeniu Zarządu Związku ostrzega{
ealy Zarząd, że jak nie dostanie pracy, to wyda
takie same nadużycia jeszcze z roku 1924 (p. prezes

1ńa to nawet zaprotokółowane, w protokóle

.M 13
z dnia 26 marca), a jeclnak sprawa ta zostala zatuszowan:ł, a "' tym roku ujawniły się nowe naduźycia.
Dalej przypominam, że takie same martwe dusze, figurowały u jednego dziesiętnika
w r. b., który jest c:.donkiem Zarządu Związku
do dnia dzisiejszego, więc kto za to wini.en odpowiadać; czy magistrat, czy też jednostki urzę
dnicze kierowane do magistratu przez ten związek,
które o tern wszystkiem dobrze wiedziały i powinny były zabronić okradania Państwa, lub też
wykryć calą aferę, nie czekając na mnie.
Dziś, kiedy piwo gotowe, schylmy glowy
i oczekujmy ze spokojem rozprawy sądowej, która
wyświetli caią tę spra,vę i winnych zmusi do
wyjaśnienia, dalsza zaś pol em 1ka rnuże \ryci:1gać
coraz więcej brudów, czego sobie, nape1Yno, p.
prezes nie Życzy, nby nieporządki z teg-u Związ)rn
wyszły na światło dzienne.
z wysokicm poważaniem

Szewczyk Feliks.
Pabjanice, dn, 2/X. 192() r.

Str. 10.

GAZETA

Magistrat m. Pabjanic.
L. 6773/I

Do Redakcji „Gazety Pabjanickiej"
W związku z pismem p. Cywińskiego, prezesa Zarządu Chrześć, Zw. Zaw., drukowanym w
poprzednim numerze "Gazety l:'abjanickiej", a odnoszącym się do artykulu p.t. " .Martwe dusz:•,
Magi:;trat m. Pabjanic prosi niniejszym o zamieszczenie poniższego wyjaśnienia.
Magistrat stwierdza, iż na stanowiska setników i dziesiętników przyjmował te osoby, które
delegowaly rob. zw. za w., przyczem związki _te
braty moralną odp o wiedzialność za s1rych ludzi.
Wobec cze"o przerzucanie odpowiedzialności
~
.
przez Zarząd Chrześć. Zw. Za w. na Magistra t za
nadużycia, popełnione przez członków tegoż związ
ku; nie może mieć wogóle miejsca i j est dowodem
niep o ważnego traktowania całej lej sprawy przez
rzeczo ny Zwią z ek.
.
Twierdzenie. iż Magi strat, prz es yłając sprawę
naduźyć do p. prokuratora dnia 13/IX., t. j· w pięć
dni później , aniżeli to mia! uczyni~ Zarząd
Chrześć, Ow. Zaw ., opóźnił rozpoczęcie rozprawy,
nie może być również poważnie brane pod uwagę,
ponieważ Magistrat był zobowiąza?r , skargę ?~
Chrześć. Zw.
w sprawie naduzyc sprawdzlC,
a więc przesluchać wszystkie zainteresowane osoby, co oczywiście musiało zająć ki!~a. dn_i czasu.
Magistratowi nie zależy na opozrnenm rozprawy, Magistratowi zależy, aby osoby, co do
których wina zostanie ustalona, były surowo
ukarane.
Prezydent miasta

za,v.

(- ) J. Jankowski.

Od Redakcji ,,Gazety Pabjanickiej".
Jesteśmy proszeni przez Zarz~d Chrz: Zw.
Zaw. Robotn. Przem. Wtók. o rnmieszczeme poniższego sprostowania listu zarządu tegoż związku,
umieszczonego w poprzednim numerze Gazety:
1) Zamiast slów: personel magistracki winno być: personel zaangażowanych dla robót
publicwych przez Magistrat.
2) Dochód z Kosza Szczęścia, rozegranego
pomiędzy członkami Chrz. Zw. Zaw., a nie "Io~
terji fantowej•, jak twierdzi p. S'.'ymczyk, wyn~s1
razem z ofiarami 184 zl. 95 gr. i został powrnrzony skarbnikowi z,yiązku.
.
.
Umieszczając całą korespondencJę w sprawie
t. zw. Martwych dusz, Redakcja przyczyniła si~
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do wielostronnego wyświetlenie tej sprawy, tak
żywo interesująĆej ogól naszego społeczeństwa.
Obecnie polemikę na ten temat na lamach
Gazety Pabja11ickiej zamykamy, oczekując na wynik dochodzeń prokuratorji.

Niech

się

stanie

porządek„.

Ze względu na estetyczny 1Yygląd naszego
grodu, Magistrat postawil w centrum miasta 4
słupy reklamowe i jednocześnie zabronił nalepiania afiszów w pobliżu tych słupów,
Rozporządzenie Magistratu pozostało rozporządieniem, a uaklejanie afiszów naklejaniem.
Słupy telefoniczne w pobliżu slupów reklam o wych znów są oblepione różnokolorowemi papierami. Vis a vis słupa reklamowego przy ul.
Zwierzyniec wyklejone byly nie tak dawno klepsydry, nieco dalej afisz. Pod tym wzglę dem pozosta1Yia dużo do życzenia dom N2 20 przy ul.
Zamkowej , gdzie między wieloma zauważyć moż
na afisz Kina Miej s kiego. Magistrat winien więcej
uwagi zwrócić na t o, by jego rozporządzenia byly
ści śle wykonywan e, a winnych należy pociągać
do odpowiedzialno ś ci.
Mówiąc o afiszach, trzeba zaznaczyć, że "Luna"
ma dziwną manję naklejania swych af~szów na
afiszach różnych stowarzyszeń, jak: Druzyuy Harcerskiej im. J. Kilińskiego, P.T.C. i Związku Strzeleckie"o mimo, że treść afiszów tych !towarzy" '
.
,
szeń .byla aktualna. Czem to nalezy tlumaczyc
- niewiadomo,
W M 14/15 Gazety pisano o tynkowaniu domów, jednak domów tynkowanych nie należy
znów pozbawiać wyglądu estetycznego, jak to uczynili właściciele sklepów z farbami, zamieśzkali
w domach X~ 12 i 33 przy ul. Zamkowej, malując frontovi'e ściany tych domów pstrokatemi róż
nokolorowemi farbami, w każdym bądź razie niepowabnemi dla oka.
Następnie jest już wielki czas, by z oczu
mieszkańców naszego miasta, a .tembardziej przejezdnych zniknęły ślady zaborcze. Do dziś dnia
na przedmieściach spotykamy slupy cementowez rosyjskiemi orłami, dla zamydlenia oczu pobielone wapnem.
Niejednemu może się nasunąć pytanie: Czy
Orzeł Polski po odzyskaniu wolności jest dwu~lo~y?
Również do dziś dnia na domach w1dz1my
latarki z M polic., gdzie widnieją napisy w języ
ku niemieckim jak: Schloss-str., Alter Ring i inne.
- Czyż to ma być wdzięczność z~ występy
hakatystów niemieckich na arenie Gdańska?

J. ltI.

Kronika miejscowa
Muzeum Kola P.M.S.-otwarte
dorosłych w niedzielę od 5-7,

dla

wstęp 20 gr., dla dzieci w poniedzialki od 5-7, wstęp 5 gr.

Bibljoteka Kola P.M.S. otwarta we wtorki i piątki od 7-8ł.
Książnica
Dziecięca
Kota
P .M.S. ot-warta w poniedzia!ki,

wtorki i środy od 3-6.

Czytelnie Miejskie.
Czytelnia I. -

ul. Bóźniczna 11.
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ul. Po11iatowCzvtelnia Jl. kiego. NQ 9.
Czytelnie otwarte w dni po·
wszednie od godz. 10-ej rano do
godz. 12-ej w poi. i od godz. B-cj
do godz. 9-ej ,,·ieczorem, w niedzielę i święta zaś od godz. 10-ej
rano do godz. 12-ej w poludnie.
Dyżury

lekarzy i felczerów.

Ubezpieczeni w Kasie Chorych oraz
zarejestrowani członkowie rodzin, bę
dący na ich utrzymaniu, winni w wypadkach nagłych zasłabnięć zwracać
się: w dniu 2/3 pażdzier.
do D-ra Szapocznikowej, ul. Warszawska N2 29 (Di-. Manitius) do felczera Wojciechowskiego, ul. Kościusz
ki N2 :; 1.
W duiu 9/10 października
dr D-ra Zycha, ul. vVarszawska N2 17.
do felczera Dąbrowskiego, ul. Zamkowa N2 30.

Wystawa higjeniczna
w Pabjanicach.
Jak się dowiadujemy, magistrat ma
zamiar sprowadzić do Pabjanic wystawę higjeniczną z vVarszawy.
Wystawa ta obejmuje działy najważniejszych chorób zakaźnych, które
sieją spustoszenie wśród naszego społeczeństwa. Należy przyklasnąć temu
zamiarowi, gdyż miasto nasze w ten
sposób będzie mogło zapoznać się z
grozą chorób, które u nas grasują.

Celowe zarządzenie
starostwa łaskiego.
Komunikuja nam, iż starostwo la::;kie
wydało polecenie zarządowi hotelu
Hegenl.Jartowej, aby w terminie dni
14 przeprowadził gruntowną renowację wszystkich ubikacji, należących
do hotelu, z tern, że w razie niedotrzymania tego terminu, który upły
wa w połowie października, hotel zostanie zamknięty, a zarząd pociągnię
ty do odpowiedzialności.
Przeprowadzona rewizja sanitarna
zauważyła w numerach brud i nieład, na stołach butelki od alkoholu i
kieliszki, a w jednym z numerów towarzystwo bardzo podejrzane, grają
cych w karty.
Starostwo zaznacza, iż hotel służy
jedynie do zamieszkiwania i nie może
być używany do innych celów.
Należy przyjąć polecenie to z zadowoleniem i stwierdzić, iż starostwo
łaskie stoi na straży porządku i zdrowotności publicznej.

l'ra.cy społeoz
w Hrubieszowie,
zorganizowany przez Zarząd Hrubie·
szowskiego Kola Polskiej Macierzy
Szkolnej a prowadzony przez Dyrektora Zarządu Głównego P. M. S. p.
Józefa Stemlera, odbył się w dniarh
20, 21 i 22 wrzesnia ··. b„ W kursie
tym szrzególnie li cz nu udział wzięło
nanrzvcielstwo szkół powszec hnych
i średnich oraz inteligencja innych
zawodów. Liczba stałych sluchac;:zów
po południu
wynosiła 152 osoby:,
Kurs

umiejętności

no • OŚ)Viałowej

przyrhodziła słuchać
wykładów Dyrektora

intere _ ująrych
duża

Stemlera

inteligencji, zajętej w porannych
godzinach pracą biurową.
Na zakończeniu kursu przemawiali: przewodniczący Koła Macierzy
p. Dyr. L. Mark11szewski, Inspektor
Szkolny p. W. Greger oraz w imieniu naucz)lcielstwa p. M. Stopyra.
Macierzy
Zarząd Koła Polskiej
Szkolnej w Hrubieszowie przystępuj_e
do zorganizowania prac oświatowych
w myśl nowej, obowiązującej obecnie
struktuzy zorgan!zowanej Po lskieJ
Marierzy Szkolnej, a do pracy tP.j
w postaną niewątpliwie wszyscy
wiecie, którzy służyć chcą hasłu:
.Przez oświatę i kulturę obywatela
do potęgi polski".

ilość

O bilety uczniowskie na
tramwajach.
Niema miasta na świecie, w któremby uczni.owie szkól powszechnych czy średnich nie otrzymywali. na tramwajach zniżki. Każdy
konduktor musi posiadać przy
sobie bilety uczniowskie i. normalne.
Tylko Pabjanice nie posiadają
biletów uczniowskich. Jeżeli uczeń
chce od kaplicy zajechać do ul.
Kościuszki, musi bezap elncyjnie
zapłacić 30 gr. tak , jak 3tarszy.
Podobnie rzecz sie ma i na in•
nych strefach.
W ostatnich dniach uczni o" ie
zwTócili się do nas z prośbą o
zwrócenie U\\·agi na tę sprawę.
Czynimy to chętnie, bo trudno
nam si.ę zgodzić na to, by mloi miasta, madzież szkolna naszegL
jąc tak dogodny środek komuni.kacji,jak: tramwa,i, musiała z niego
z powodu drożyzlly bil etów rezygnować.
Niechże więc

Dyrekcja Tramwajów Dojazdu wycl1 weźmie powyższe pod uwagę i wprowadzi.
na terenie Pabjanic t. zw. bilety
uczniowskie.

Str. 11.
leckiego, na którem byli obecni:
p.p. Mazur, Łazarski, Staph (z Lasku), Janowski, Pluskowski (z Pabjanic) - cz!onkowie zarządu oraz komendant Szwedyc.
Członkowie zarządu zapoznali.
się z ca!oksztaltem pracy w c°i bwodzi e i nakreślili plan działalności
na pt·zyszłość.
Okazuje się, że prar.a w obwodzie pabjanickim rl,Z\Yija się
bardzo dob!'ze, czego 11"yn1zem
szlakiem
byŁy wyniki "marszu
Kadrówki", gdzie strzelcy obwodu
pabjanickiego zajęli nader zaszczytne miejsce (w marszu indywidualnym Magrówicz 7 miejsce,
w marszu drużyn drużyna pabjanicka 12 miejsce).
Obwód liczy do 400 czynnych
strzelców i posiada 6 oddzialów
w 5 miPjscowościach: Pabjanice
2 oddziały, Lask, RychlPw , Zelów
i mutów po 1 oddziale.
N as trój ,,. oddziałach bardzo
dobry.

Szkolnictwo zawodowe.
Prowadzone od lat kilku kursy
zawodow e dla terminatorów, konty1iuo1Yać

będą

s11 ą

dzialaln oś ć

i w roku bieżącym .
Poza działami uruchomionemi
w latach ubieglych, w roku bieżącym istnieć będzie nowy dzial,
mianowicie szewstwo.
Na kursach tych, prowadzonych przez Magistrat, prócz przedmiotów ogólnych, wykładane są
też i przedmioty fachowe, będące
w rękach zdolnych majstrówrz e mi e ślników. Kierownictwo kursów spoczywa w ręku p. inż. Tymien ieckiego.

Szczepienie

przeciwpłonicze.

W ooniPdzialek dn. 27 ub. m.
starau.iem Magistratu m. Pabjanic
Dożywianie ubogiej dziatwy.
Od cz1rnrtku dn. 30 września rozpoczęto w ambulatorjum miejski.em s zczepienie prz-t>-ei w plo nirozpoczęło się wydawanie obiadów i kolacyj dla niezamożnej c ze dziatwy szkolnej, uczącej się
dziatwy w wieku szkolnym. Dzię- · w szkołach powszechnych w Paki tej a kcji podjętej przez Magi- bjanicach. Szczepionych będzie
strat m. Pabjanic, a finansowanej okolo 5000 dzieci. Aby poinforprzez Ministerstwo Opieki Spo- mować ogól o niebezpiecznych
leczilej codziennie 300 dzieci skutkach p!onicy czyli szkarlatyzbiedzonyc h i wy głodniałych o- ny, Magi s lrn t p us t ~.n owil ro z d~ć
szkolnej 500
1uJudzi l' ży
11· śroJ
trzymywać b~dzi.e 2 rn zy dzi ennie
s zk:-1 rlatyną.
ze
w::tlce
o
broszur
poźy1rne jedzeni e.
uznać
Powyższe zarządzenia
Należy życzyć , aby Ma gistrat
naleźy za bardz11 cr-Jowe, gdyż,
w podjętej akcji ni e u s tawał.
jak nas poinformowan o, w PaZe Związku Strzeleckiego.
bjanicach zanotowano 21 wypadW dn. 25 ub. rn. odbyto się ków szkarlatyny, co procentowo
w Lasku posiedzenie zarządu wyno si więksu1 liczbę , niż np.
w Warszawie.
obwodu pabjanickie~b Zw. Strze-

Str. 12.
Śladami Drzymały czyli
historja jedaego dozorcy.

Adam Mikołajczyk, znany czytelnikom "Gazety" z zamachów
samobójczych, w r. 1923 wprowadzi! się jako dozorca do Piaseckiego, wlaścici.ela nieruchomości przy ulicy Zeromskicgo H.
Za czynn o ści dozorcy otrzymał
mi.eszkanie.
\V szystko byl:o w po rząd ku do
luteg o r. b.: Mik o łajczyk robil
porządki i mieszkal.
•Tednakże Mikołajczyk p o rząl
się w swych czynnościach zaniedbyn·ać i coraz częściej zaglądał
do kieliszka.
T o się nie podotJalo Piaseckiemu. który w drodze s ądowej p ostarał się o e ksmisję, dając Mikołaj czy kowi kilkumiesięciny termin do 1r vsznka11ia mie;:;zkania.
N a deszl~ clrnila eks mi sji.
Kilka dui ternu komornik przy
pomocy policjanta wyeksmitował
Mikołaj c zyka na p odwórze.
Miko!ajczyk, nie mahc mieszkania, wybud o wał sohi e pod płotem
na posesji Piaseckiego domek z
desek, przykry! go słomą i zamieszka! w nim 1rraz z żoną i
dzieckiem.
Piaseckiemu nie podobało się
to sąsiedztwo i przy pomocy po·
licji domek rezebral:, a rzeczy
Mik 11lajczyka wyniesiono na ulicę.
D1.ialo się to w sobotę 25 ub. rn.
Mikolajezyk teraz zamieszkał dosłownie na ulicy.
W uiedzielę rozpalil sobie ognisko i grzał się przy niem w raz
z cala s1\·a rodzina.
W ' pon'iedziałek Mikołajczyk
zglosil się do magistratu z prośbą
o pomoc.
Sprawa Mikolajczyka będzie
przedmiotem obrad najbliszego
posiedzenia magistratu, a Mikołajczyk juk mieszkal, tak będzie
nadal mieszkać na ulicy, o ile
nikt się narl nim nie zlituje i nie
przygarnie do wlasnego ogniska.
Sens tego wszystkiego jest taki,
że magistrat po\\·inien
jaknajprędzej wybudować dom dla bezdomnych, by pabjaniczanie nie
potrzebowali budować sobie domków na cudzych posesjach, mieszkać dosłownie bez dachu na ulicy
i naśladować w ten sposób historyczne postacie z czasów ubieglych.

Ankieta w sprawie teatru.
Ankieta wydziału oświaty i kulrury magistratu m. Pabjanic, o-

GAZETA PABJANICKA
glasza w poprzednim numerze
"Gazely", a odnoszącą się do
sprawy teatru w Pabjanicach, wywolala zrozumiale zainteresowanie wśród wszystkich sfer naszego
miasta i należy się spodziewać,
że my31 stałych
przedstawień
teatru łódzkiego w Pubjauicach
11·krótce będzie uealizo\\'aną .
Przypominamy, i?: termin skła
dania deklaracji w powyższej
sprawie uplywa z dniem 6 paź
dziernika r. b.

Konferencja w sprnwie budowy
kanału węglowego.

już pisaliśmy,
magistrat
wykazał duże zainteresowanie
sprawą budowy kanału węglowego

Jak

i w dniu 5 b. m. zn·olujc konferen cj ę , ua klórą zaprasza przedsta,,·icieli miejscowycll sfer gospodarczych.
Na konferencji tej inż. R a fał
Mierzyi1ski. czlonek tow. propagandy budo\\' Y dróg wodnych,
wyglosi referat na temat kanału
węglowego w Polsce.
Bud o wa kanaln węglowego ma
olbrzvmie znaczenie dla naszego
kraju· i mamy nadzi eję, iż miejscowe sfery gospodarcze wezmą
udtiał w sfinansowaniu tego zamierzenia,

Obywatelskie stanowisko
f. ,,Dobrzynka".
Jak si~ dowiadujemy, magistrat przystąpił do pertraktacyj z przedstawicielami f.
„Dobrzynka" p.p. Hadrianem
i Fuldem w sprawie nabycia
placu, położonego przy ulicy
Gda1'tskiej (boii:;ko P. T. O.),
na rozszerzenie parku nad Dobrzynk<1 i uzyskanie terenu
pod bl~dowę gmachu elektrowni, tudzież łaźni miejskiej
Przedstawiciele f.
„Dobrzynka odnieśli się do tej
sprawy nader przychylnie i
zasadniczo wyrazili na to
swą zgodę, uzależniając ostateczne załatwianie od decyzji
akcjonarjuszów
tej
firmy.
Magistrat ma nadzieję, iż
spr11.wa ta niebawem zostanie
pomyślnie załatwiona.

Zważywszy

cel, do którego

Nr. 23.
władze
leży

miejskie

zdą:bją.

przyklasnąć.

na-

zarniarom

magisrratu i życzyć sobie,
by - prze ds ta wiciele f. ,, Dobrzyuka", po zajęciu tak obywatelskiego stanowiska, na<l1.1.l przychylnie traktowali
powyższą sprawę i przypuszczamy, że plac ten na tak
wzniosły cel będzie oddany
miastu na dog·odn ych warunkach .
Rozpoczęcie

roku harcerskiego.

W niedzielę ~9 września Harcerski Hufiec Zeński rozpocząl
pracę w nowym 1926/ 27 roku.
O godz. 9-ej na pi •d \YÓrzu ;;zko!y
J\Q 11 odbyta si <;! zbiórka hufca,
sk:!d po raporci e poma sze rowan_o
ze sztandarem na ezele do kosciota N . .M. P. na naboże11stwo.
.Maszern\\·aly tylko 3 drużyny,
grlyż drużyny gimnazjalne, których
było również 3, zostały rozwią
zane. Po nabożPństwie drużyny
udały się na poprzednie miejsce
zbiórki, gdzie odbyło się poże
gnanie druhny Keniżanki, dotych-

tzasowej hufcowej hufca pabJanickiego i drużynowej drużyny
seminaryjnej. Obecnie komendę
nad hufcem objęta ctbna J. Broniecka, drużynowa drużyny im. M.
Konopnickiej, natomiast drużynę
seminaryjną dh na PltJskowska.
Dhna Keniżanka prznywa pracę w hufcu pabjanickim z powodu wyjazdu z Pabjanic .
W tydzień później rozpoczyna
rok Hufiec Męski. Zbiórka na pl.
szkól M 5 i 19. Raport i odmarsz do kościo1a N. M. P„
Po mszy św. kapelan ks. dr.
Szulc w pięknem swem kazaniu,
mówiąc o celu Harcerstwa, wspomina nie tak dawną, a jednak b.
wielką chwilę, a mianowicie uroczystość poświęcenia sztandaru
weteranów 1868 r. i przekazania
go Harcerstwu Pabjanickiemu.
Z kościota wyruswno ponownie
na pl. szkól M 5 i 19, gdzie odbyla się defilada przed sztandarem i "ważnymi".
Następnie b. hufcowy dh Czekay, ŹE:gnając _ się z hufcem, wzywał wszystkich druhów do intensywnej pracy. Komendę nad Hufcem Męskim obiąl zastępca hufcowego dh Stępień ,
Po poludniu natomiast o godz.

.5-ej w lokalu ~oly M 5 odbyła
się odprawa zastępowych. Poruszana była sprawa pracy samoksztakeniowej i wychowa\yczej
wśród zastępowych i starszych
harcerzy. Po dość żywej dyskusji,
wysunięto wniosek, aby sprawy te,
odgrywające bardzo ,rnżną rolę
w pracy harcerskiej, postawić na
jaknajlepszym poziomie. W tym
celu urgauizowane będą stale zebrania zastępo\l'ycl~ wspoluie z zastępowemi Hufca Zeńskiego,
Z sali posiedzeń przy dzwię
kach śpiewu udano się parami
do izby harcerskie.i, zastawionej
stolami, nakrytemi "czem chata
bogata". Tutaj pn~y milej i we·
sol ej pogawędce "za lew:i110 !' •) baka" szklankami herbaty.

W

odmętach życia

miejskiego.

z powtarz~.1jącemi
się ostatnio ,,. naszern mieście
burdami uliczników w dniu 25
ub. miesiąca p ilicja zarządzila
wzmocnioną slużbę na ulicach
miasta, oraz obJawy w podejrzanych dzielnicach. Do tej pracy
zmobilizowano 17 poli.ejantów,
którzy wieczorem i w no cy tego
dnia urządzali rewizje w podejrzauyah szynkach, ztodziejskich
nornch, w miejscach uprawiania
rozpusty i kryjówkach.
Spotykane tam podejrzane osoby poddawano rewizji i badaniu.
W ten sposób zaare:::ztowano 10
osób. Dwaj policjanci z obławy
przechodzili wtedy ulicą Laską
i natknęli się na notowanych w
kronice policyjnej braci Rydzyń
-skicb- W tadysla wa i Eugenjnsza.
Spotkani na widok policji wyrażali gfośno swe niezadowolenie.
Gdy policja chciała interwenjować, Rydzyńscy rzucili się na policję i jeden z nich uderzyl policjanta pięścią w nos; policja
gwizdkiem zawezwala pomocy.
Rozjuszony Eugenjusz Rydzyński
rzucil się na stróżów bezpieczeń
stwa publicznego. W tedy jeden
z ·policjantów w obronie wlasnego życia użyl bialej broni t. j.
szabli i zranil napastnika \Y rękę.
Si!ą dopiern udalo się sprowa-0.zić braci Rydzyńskich do komiprzeprowadzonem
sarjatu. Po
dochodzeniu sprawę oddano w
który zarządził
sędziego,
ręce
bezwględny areszt obu napastników.

W

związku

Miłe złego początki...

W piekarni Pawlowskiego przy
ul. Cegielnianej 2, pracowali w chaSztajdel
·r akterze czeladników

i Gwiazdala, liczący sobie po 17
lat. Obaj często naradzali się,
jakby tu zdohyć trochę pieniędzy
na przyjemności.
niezbędnych
Kina właśnie dają tak interesujące obrazy, że nie sposób ieh
nie zobaczyć. A tu na nieszczęście,
chcąc je wszystkie zobaczyć, trzeba
chodzić do kina codziennie!
Radzili, radzili aż uradzili zabrać się do sznflady swego pryncypaia. Od tego cz3su w mieszkaniu mistrza Pa1dowskiego systematycznie ginęła gotówka,
wartościowe rze1.::1.y, znikat gdzieś
cukier, raz zniknqJ zegarek i t. p.
MHjster zachodził w głowę, kto
m n że być przyczyną zmniejszania
się jego majątku, wreszcie \1· ubiegly poniedziałek zameldował policji o systematycznej kradzi e ży.
Gdy Sztajdel i Gwizdala ujrzeli
policje, zadrżeli. Powali, że nadchodzi koniec icb slodkich wywczasów. To też następnego dnia
nie przybyli wcale do pracy, dając
temsamem dowód, że zamieszani
są w kradzież, Policja obu sprowadziia do komisarjatu i tu nieletni zloczyńcy, wzięci w krzyżo
wy o g i e ń, przyznali się do popeł
nienia kradzieży.
Oddano ich do dyspozycji sę
dziego pokoju.

Nie

było

nas,

był

las ..•

Tak sobie mówił niejakiś pabjaniczanin, liczący 54 Jata, nazwiskiem Ginter i poszedł do
parkn Wolności .• Nie będzie nas,
będzie las!!.. więc uciąć sobie
drzewko nie zawadzi.
Wybrał więc sobie Ginter kil ·
ka ladnych drzewek w parku i
dalejże je ~cinać! Chcial bowiem
przygotować sobie dl:ugie wędzi
sko. Niestety I Przy tej pracy zauważy! go dozorca parku i zabrał
amatora drzewa z parku miejskiego na posterunek policji. I
Bowiem bdnieby nasz
słusznie!
piękny park wygląda!, gdyby tak
każdy pabjaniczanin ściął sobie,
jak wspomniany Ginter, trzy drzewa.
W dniu 27 września stanal
Ginter przed Sądem~ Pokoju .;..,
Pabjanicach oskarżony o niszczenie dobra publicznego. Sąd, ze
względu na to, że Ginter jest
bezrobotny, skazal . go tylko na 4
dni aresztu. a Magistrat, jako
strona poszkodowana, zrzekl się
odszkodowania za straty odniesione. Ginter obiecywał, że już
na taki żart nigdy się nie zdobędzie.

\Vypadek przy pracy.
W dniu 29 b. m. z dachu sali
gimnastycznej P. T. G. przy ul.
Kościuszki 82 spadł na bruk niejaki Leopold Hauchert (ul. Sw.
Jana 19), robotnik ciesielski.
Nieszczęśliwy w stanie nieprzytomnym został odwieziony do
Kasy cl~ n rych, a stąd do szpitala
na ul. Zeromskiego .
Po drodze nastąpii: przykry i ncydent pomiędzy rodzin ą R a u·
cherta a policj~. ponieważ rodzi na cheiala zabrać nieszczęśli
wego Leopolda do dumu, p olicja
zaś, w myśl zarządzenia lekarza
Kasy Chorych, do - szpitala.
\V koócu stanowczość policji
zwyciężyła i nieszczęśliwy Leopold sp o cząl na lożu szpitaluem .

Sprostowanie
notatki 'Y spr a wie meldunku o
zniszczeniu kwiatów na skwerku
obok kinematografu i zachowania
się st. post. OL
W J& 10 "Gazety Pabjanickiej"
z dnia 3/7 r. b. w notatce kronikarskiej p. t. "Co na to komisarjat poli cji~ donosiliśmy o zniszczeniu okolo 100 begonij na
skwerku obok kin e mał <' grafu miejskiego.
Sk.
Dozorca kinematografu
zglosil się do komisarjatu policji
i zloźyl meldunek o powyższem,
przyczem wyraził przypuszczenie,
że czynu tego dopuścii się niejaki R., syn przodownika. posterunku policyjnego w Ze Io" ie.
Przyjmujący meldunek st. poster.
Ol. mial oświadczyć, iż z tego
nic nie będzie, ponieważ zameldowanie opiera się na przypuszczeniach i meldunek podart
Tak brzmiala w streszczeniu
nasza notatka dziennikarska.
Kilka dni ternu otrzymaliśmy
pismo ze starostwa w l_,asku, które
komunikuje, iż szczególo1Ye dochodzenie, przeprowadzone przez
starostwo w powyższej sprawie
wykazalo, iż podane przez nas
zachowanie się st. poster. 01. nie
mialo miejsca.
to przyjmujemy
Wyjaśnienie
z zadowoleniem i w myśl tegoż
prostujemy naszą notatkę dziennikarslq.
Podziękowanie.
Zarząd Zjednoczenia Polskiej
MJ:odzieży Pracującej .Orlę", kolo

w miejscu, w imieniu czlonków
czuje się w ob o wiązku złożyć tą
drogą serd.eczne podziękowanie
Kolu Akademików Pobjaniczan,

pospieszyło z gorliwą pomocą młodzieży robot n i cze j,
dzieląc się z nią cześcią zdobytej

które

przez siebie wiedzy. W pierwszej
mierze dziękujemy prezesowi powyższego Kola p. Ha n s o w i R,
a także panom referentom Jarma-

kowskiemu,

Nowickiemu i Ra-

dwańskiemu.
Odwdzięczając się narazie "'ten
sposób, sądzimy, że i przyszłe
ferje wakacyjne, jakoteż i ferje
świąleczne zacieśnią jeszcze więcej
węzeł współżycia

naszego, co nie-

wyjdzie na pożytek
wątpliwie
krajowi i spoleczeństwu, dostarczając Mu więcej uświadomionych
obywateli Państwa.
Za Zarząd:
Prezes

Sekretarz;

Alojzy

St. J anfoki.

~Miller.

Sport
P. T. C. II -

Piłka nożna.

„Burza" I -

P. T. C. I 1:1 (0:0).

Ubieglej niedzieli na boisku P.T.C. rozegrane
zostały zawody towarzyskiP między uajlepszemi
miejscowemi drużynami P.T.C. i "Burzę".
Zawody tych rywalizujących drużyn oczekiwauo ze zrozumiał e m zainteresowaniem, o czern
świadczy fokt masowych z11klarlów a propos ewentualnego \Yy11iku zawodów. Zresztą sama publiczność, sympatyzując z jedną lub drugą drużyną,
twor:t.yla dwa przeciwne ob uzy.
P. 'f. C. wystąpiło w następującym skladzie:
Kokciński, Doradziński, Woźniak, Krzymuski, Jakubowski, Lipczy1'1ski, Wittycu, Lubawski I, Lubowski II, Kalino1Yski i Siuda.
Natomiast "Burza" wystawila następującą
Szkalej, Dobros, Osmelak, Adamr:k,
druży11ę:
Otto, Górski, Lucza.k, Hille, Wildeman II, Lauer
i Wildeman I.
Grę rozpoczyna P.T.C ., nadając jej zaraz
ostre tempo. Obie drużyny mimo wysiłków uie
Wildeman II zderzając się
mogą zdobyć bramki.
z przeci\rnikiem, zmuszony jest opuścić boisko i
zastępuje go Krzemiński.
W dalszym ciągu gra otlrnrta i do końca
pierwszej polowy bez rezultatu.
W drugiej poŁowie P.T.C. ujmuje inicjatywę
i przeprowadza szereg ladnych wypadkó1Y.
W 9 minucie po przenrie ,Burza" wykorzystuje zamieszanie po kornerze i uzyskuje pierw.
szą bramkę.
Następuje kilka ataków P.T.C., uwieńczonych
bramką, którą strzela Siuda.
P.T.C. nadar w przewadze, gra. prawie że
w jedną bramkę, wszelkie jednak rzuty paruje
ładnie nadzwyczaj dobrze grający bramkarz „Burzy " Szkalej, któremu !01rnrzyszylo i duże szczęście.
\V ostatnich minutach wspaniały strzal Wittycha w prawy róg ladnie odJapuje Szkalej.
Do końca rezultat 1:1 utrzymany.
Obie drnżyny graly z zapatem i ambicją,
przyczem "Burza" z dużą dozą szczęścia.
Najlepszy na boisku bramkarz ,Burzy„ Szkalej, który uchronił swe barwy od klęski. Słabiej
ntż zwyk1e, grali Krzymuski i Lubawski I, którzy
spuchli juź w końcu pierwszej polowy, natomiast
Otto z "Burzy" zbyt dużo Solowat
Publiczności na zawodach rekordowa jak na
Padjanice liczba.
S ę dzia p. Piotrowski dobry.

„Burza" 4:1.

Zawody powyższe poprzedzil mecz rezerw
tych klnbó"·, przyczem "Burza" ulega w wysokim
stosunku 4:1.
Należy nacimienić, że "Burza" Il wystąpi la
w bardzo silnym składzie, który fizycznie przewyższal przeciwnika technicznie i taktycenie, jednak byl o wiele shibszym. Junjorkom P. T. C.
rokujemy dobrą przyszłość.

Rozgrywki o mistrzostwo Polski.
Dalsze rozgrywki w piłkę nożną o mistrw.stwo Polski da!y następujące rezultaty:
Warta (Poznai'1) 1:4
Turyści (Lódź) Krakowia (Krako\Y) 3:1. ·
Pogoń (Lwów) Tak wif_'.c do finało\Yych rozgrywek doehodzą
"Warta", "Pogoń" i Polonja" Warszawska, której "·skutek wstawienia Herbstreicha (z L.T.S.G.)
do T.K.S., przyznano walcower. PO\ryższe zawody odbędą się w następnych dniach.

Warszawn -

Lwow 4:2.

Zawody międzymiastowe wygrala Warszawa,
L1rnwa w stosuuku 4:2.

bijąc drużynę

Hasmonea (Lwów) -

Łódż.

Zeszłoroczny mistrz Lodzi L. K. 8. gościJ: ubiegłej niedzieli lwowską drużynę "Hasmonea",
z którą rozegral zawody towarzyskie.
W pierwszym dniu L.K.S. występując z rezerwą i przegrywa w nieznacznym stosunku 3:4 1

natomiast w drngim dniu

zwycięża

3:1.

Kolarstwo:
Zawody kolarskie z racji 40-jubileuszu Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów dały następu
jące ~·yniki:

~agrodę p. Prezydenta Rzeczyspolitej zdobywa Podgórski przed Lażarskim, natomiast naMarszalka Piłsudskiego dla pierwszego
grodę
wojskowego zdoby1rn Maje\Yski.
Lange zdobywa w biegu za motorami nagrodę Wiceprezesa, zaś Materski nagrodę Prezesa

W. T. C.
Po wyścigach odbyła się uroczystość Jubileu szowa W.T.C., jednego z najstarszych Towarzystw Kolarskich . .

KL.

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

