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Cena numeru
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Sekretarjat Redakcji:

PABJANICg,

Ko~c·iuszki

mięsięczna

1

zł.

Z odnoszeniem

zł.

1.20.

INFORMACYJNY..

17. czynuy w

po11it>dziAłki

i

.śroclr

od G do 7.

Cena ogłoszeń: cala strorut 70 zł. - 1/ 2 strony 40 zł.
!'renu me ratę pisma przyjr::t'Uje Sekretarjat.
1/
1/
1
1/
5 zl. Przy powtórzenin ogłoszeń rabat od 25 do 500/0
strony
zł.
8
strony
zl.
15
!'Irony
/, strony 25 zl. 11
8
16

,,ZACHĘTA''
Od czwartku 4; li do
Areydzieło

poniedziałku

B/ll

sztuki kinematograficznej p. t.

W rolach

łf enny
„Złoty

Porten, Osip
Cielec"

i szubienicy w 8_akt.

należy

i Albert Steinrttek.

do najlepszej kreacji

Henny Porten.

groteska w 2 akt.

fiuzyka pod kierunkiem p. ff!. Strzelef:kiego.
Początek seansów w dnie powszednie o godz. i·ej wi6cz.

w

niedzielę

i

święta

o godz. ó·ej

popołudniu.

Lekarz~dentYsta •
J. Szapocznik
przyjmuje jedynie w swoim gabinecie

warszawska 29.

od. gvdz. IO-I
7.
l od 4: -

Urzędnikom państwowym

botnikom znaczne

dnia 1 listopada 1926 r.

Potężny

CZAR

(Kobra)

dramat erotyczny 8-iu aktach.

w ro~1:::„w;~ ~i·l~:::i~elny

RUDOLF VALENTINO.

Od czwartku •Ilia li lislBDada 1926 r.
Operetka Bernarda Buehbindera i Jers:ego Jarno

Krysia

Leśniczanka ., _

przerobiona do filmu przez A. Holma i F. Carlsena.

w rolach głównych;
·
urocza nasza rodaczka
Muryka ściśle wed-ług operetki „Krysia Leśniez.aoka".
Wtorek i trodi dnia 9 110 Iistapada m& r.
Superfilm wi•lkiej wytwórni „Universal

Plcture~

Corporatlon"

SAMSON CYRKU

Nad prugram

Areywesoła

nledz.lełl

lya flara ., H11rry l1"adke

głównych:

ąunlez

Do

•

Nad program: ŚLUB Z PRZESZKODAMI
groteska w 2-ch aktach z Buster Kaetonem w roli g!ó.wnej.

C. IELEC
szc-zęścin, złocie

Kinematograf Miejski
TRUJĄCY

wł.

ZLOTY
Dramat o

•

i ro•

ustępstwo.

Dwie serje 20 aktów z życia cyrkowców i fakirów indyjskich.
W roli g-łów!'el !'a!silnejszy
•
cz-łowu1k sw1Bta

B Q N Q M Q

S11rja 1.- „FAKIRY INIH'JSUI"-10 akt.

pmżył,

przygód i samcji.

Początek seansów codziennie o godz. 5-ej, 7-ej i 9-ej wieczorem.
Ceny miejsc 20, 30 i 50 gr.-Dla dzieci wejście na parter pe 10 gr.
(tylko na pierwszy seans).

N~jtaniej
I rnupo~ przepfa11aPI
-~11u~.

..

_mozna kupie

u St. Mroz1nsk1eJ

Zamkowa 30.

flanele, sibiry, ko1•ciki, baranek, sa•
tyny, damasy, obru•y, tow. biała
Żyrard., Widzew., Szajbl., ręka·
wiczki, pończochy, szalt:, geł:ry,
kPawaty, kołnierzyki,
i boty (śniegowce).
J<UPUląeemu

za 100

zł.

udziel. rab. 5%.

Pabjanice -

Miejskiego - - Pabjanice.
Sala Kinematografu
.
..
...

Tylko jeden
Na

ożele

występ

artystów teatrow

stołecznych!

srołecznyoh LUCYNA MESSAL
W poniedziałek; dnia 8 listopada· 1926 r .•
odegraną źostanie ostatnia nowość repeMuaru Warszawy

i:u•ócza. g'ft'iazcla scen

Teresina i •apoleon

óplra lninhls na

z

w 3·eh

aUaf:ii

epoki najiołio6skiej.
ilłiayka lirau•••·

czuł•

Dalll•ł obsad~ ról ezoł&wycb slhowią: Mar jari Dąbra•ski, Mlecźysław Dowmuitł; Stefan Li~lfowski, Bóle§faw Mierze:
jewski, Henryk Majchrzycki, Pola Milcwskiii Jóżef Winiaszk:iewicz, Cićsław Zbirrźyński l Inni.

Zespół

ry! Poc zątek

26 osób. - Szlagiery muzyczne. - OhóOrkiestra! - Własne kostjumy i dekoracje.

Kapelmi1trx: sTANISŁ.t.W NAWROT.

Reżyser: Mieczysław Dowmunt.

punktuainie o godz . 8.30 wieczorem. - Bilety w cenie od zł. 2.50 do 8.- zł. wcz eśniej naby wać można w cukierni .Louvrc~ (p. Reputackie1?o'J przy ul. Zamkowej.

MASZY•Y DO SZYCIA

„S I N G E R A"
all I - 18
Saje na
Pabjaoice, ul. Zamkowa I&. p. ł( RAJ
mlea!ęcy.

Slfłatę

s·

ZANIM KUPISZ li

111

Bieliznę lłam•k•b pońezechy 1 akarpełlr.I, kra•
lr.ołnierzrk 1 .11rzelłień, kolczyld 1 . korale,
perfumy
acyzorył:,

wat,

myllte, puder I

ti„zytew,

. . . . obejrzyj ceny wystawione u

FELIKSA HA UZERA

UL.:UJlll'.OWA 7.

dla
domu
na
KURS
.
KON
Pab1an1cach.
bezdomnych
miej.ski~go

budowę

w

Magistrat niniejszem og1a.sza ionkurs 11ieugraniczony na budo1'·ę 1 pięlwwego muro"'anegu domu
miejsk1ego dla bezdomnych, według projektu, zuhrilrdzom:go przez Urząd Wojewódzki - Okręgowa Dyrekcja
Hobót Publicznych w dn. 2.XI.1926 RP. 3151/ A, który jest wyłożony do przejrzenia w Sektetai·jacie Magistratu, pokój .Ni! 1 I, w god7.inach urz.ędo wy eh.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem „konkurs na budowę domu miejskiego dla bezdomnych• do dnia 12 listopada do godz. 12-Pj w poluduie.
Do oferty nale±y dołączyć kwit kasy miejskiej u ~łożeniu wadjum w wysokości 1000 zł. w gotowce
lub papierach, mających bezpieczeństwo pupilarne.
Oferty bez wadjum nie będą brane pod uwagę .
.Magistrat zastrzega sobie prawo wyboru ofereiita,
Pabjanice 1 dnia 5 listopada 1926 roku .
PrzewołlniczllłCJ WJdziału

Budowla11•go
Wiceprezydent miasta

1-'re:ydent miasta

(-) J. JANKOWSKI.

(-) I. SKOWROŃSKI.

I
KASA OSZCZĘDNOŚCI ·I
powiatu Łaskiego
została otwarta w dniu 1 listopada
1926 r. w gmachu Starostwa, przy
Wydziale Powiatowym w Łasku.
Telefon N!

3-ł.

załatwiać będzie wszelkie
czynności w zakres bankawości
wchodzące.

Kasa

Ili

~Lu na"

W ś rndę, dn. 3 b . m.,
zgubiony z os tał

złoty
Łaska wy

k oło

Związek

Hodowców Drobiu

w Pabjanicach
zaprasza wszystkich
patyków na

członków

i sym-

ZEBRANIE,
które się odbędzie w niedzielę d . 14
b.m. o godz. 5 po poł . w lokalu przy
Tow. Myśliwskiem ul. Kościuszki 10.

godz. 9 w ieczorem w okoli cy od cukierni p.

Piątkowskieg o

do kinematografu

damski zegarek bransoletkowy.

znalazca zech ce g o z w róc i ć właśc i cielowi za wynagrodze niem.
A<lres: '\.VEINSTEIN, ul. "\Varszavvska N2 43.
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. ,ldmin:inistrar;ja „Gcu:et11 Pabjanickiej" upmsza prenumeratorów o laskazce 11pla<'cmie nal~jno.~ri za pren117ilernt~ w poniedziałki i .~rorly od gorlz. 6 do /'' ll"ier.i.
1r lokalu rndakrji i ad111i11i.<:trncji prz;y ul. Ko.~ciu.o;zki ,\ą 17.

..
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_• adm iar

i~teligencji

l'<rniiętamy te cza.:y, kiedy na czJ.owieka, kló1·y
uko1'iczy! 4 klasy, patrzano w Pabjanicach, jak
na Boga. Ogląd anu go ze "·szy:;tkich stron; szeptano, gdy prze~hodzil; obsen~·owano, jak chodzi,
·
·.
siada, je i t: d.
Ale czas 111ijąl , i dotychczaso1re kryterjum
bó::;tl\'a, w miarę wzrnsta!Jia liczby c1.ternklasistóll',
Domagano s1ę juź -.ryższęgo 1ryzm~vnialo się.
·
·
"ksztalcenia.
u n{ 8:
6,
ani
klasy,
.
4
ju~
Nie 11 y$.l1Hczy!y
·trzeba było :;kończyć... uni\\' ersytet!
Człowiek z uniwersvteckie rn wvksztalceniem !
· Robiono 1rpro,;t pielgr~yrnki, by ·go zobaczyć! ·
Przeciętny obywatel pr1.e11racal się na ulicy, gdy
go ujrzal! Nie śmial go wymiuąć!
Pn:ez dłuższy czas czlowiek z dyplomem uni- ·
wersyteckim byl białym krukiem uu w'yboistytn
brnku naszego µ-l'odu.
Ale czas. mijał. Coraz więcej ludzi z dyplomem uniwersyteckim wracało do Pabjanic. Kużda
• rodzina, choćby najuboźsza, slawiala sobie za
punkt honoru, by ch'oć jeden z jej grona poszedl
na uniwersvtet..
Byl:o to piękne: ćlmalebne i obywatelskie.
I tak bylo we 1rszystkich innych miastach
'
miasteczkach Polski.
Ale im dalej w las, tern więcej drzew, które
"'a lezą z sobą
wchodzą na siebie, duszą się,
i stońca.
powietrza
ziemi,
skrawek
każdy
o
Podobnie bylo z marszem na nniwersytety.
I co sie okazało~
Dziś włóczą się ci ludzie z uniwersyteckie m
wykształceniem po wszystkich miastach P~lski

RĘKAWICZKI

.·

zimowe .tr~kotowe, wełnian~. ~kórko~e
na wełnie 1 kożuszku, męskie 1damskie

i szukają prncy. Cln;;ytają si_ę piern-.szej ;.; brzegu,
„
by le żyć, i wycz"kują leps1.ej przyszlości...
Niektórzy z nich biją glową o śd<rn·ę i żalują,
że nie uko1iczyli szkoly zawoclo1Yej, ŻP . uie zostąli ;
,dobrymi l'Zemieślnikami, -kupcalni lhb' Z<t~vodó
wymi robotnikami.
Rozpacz ich po\Yirina stać $Ję ~1·oz1wrn me1n ento dla tych 1\'szystkich, · któt.zy _obecpie opu: '
·
· . "
:=ączaja· mury szkól średnich.
ile uie \Yi~ać, aby ta: grbźba dztalala. ,,\
• .Każdy mlod y człowiek, 11·zo!·em· ·swych nie~zt:zęśliwycli starszych koleg9w, · p1 agni'e zosta>ć
i.'trzędniki'e m, klóry będzie posiada! stałą. płacę,
.pra1Yo do emerytui·y,, do zniżki kolejow·ej ·i, w d0dp.lku, piękny tytuł utli-iversyrecki.
Tymczasem pogląd ta'ki, który może mieć
jeszcze jakie• takie znaczenie w krajach malo
kulturalnych i rilal0 upi·zemyslowiorrych, ·już dawno
przebrzmiał na Zachodzie i zostal złożony przez
tarntrjszP. spoleczeńshra do lamusa.
Spoi:eczeństwa te uważają człowieka ze stalą
ptacą za· indywiduum, które \,.sprawach państwa
może mieć głos tylko podrzędny i jest \\' najli>pszyin razie tylko slugą, który twórczej części
spoJeczeńs twa ma się bezwarunkowo podporząd
"'

„

.

. .

~

,;

„,

1

K:ować.

Kiedy pogląd taki O.o nas zawita i stanie 1>ię
drogowskazem dla naszych młodych ludzi?
Zapewne dużo jeszcze· vvody upłynie we
wszystkich naszych rzekach, gdyż spra1rn la musi
być poprzedzona zerwaniem z lenistwem i zasad;:i
lekkiego, bez wysiłku, przemlrnięcia się przez życie .
•Tuż w tej chwili mamy nadmiar inteligencji,

wwielKim wv~orze po cenach bardzo uMt ' ~ei la ' ul ' lamKowa 11 ·
J

przystępnych

::;
t

Str. 2.

a brak nam dobrych rzemieślników. Na każdym
kroku spotykamy partaczy, którzy, nie mając
• należytego pojęcia o rzemiośle, zajmują się stolarsbrem, ślusarstwem i t. d. Pozatem brak nam
dobrych kupców.
W ciąż jeszcze· pokutuje - u rias, przeklęta
historycwie, pogarda do ,miary i łokcia".
Podczas uroczystego otwarcia roku szkolnego
w Uniwersytecie Jagiellońskim nowy rektor prnf.
Marchlewski wygłosił do akademików ciekawą
mowę, w którrj dal wyraz s"·ym poglądl, m na
sprawę nadmiarn inteligencji w Polsce.
- Zbyt wielu wa.s tu, zbyt wielu szuka
wstępu do oa:;zeJ uczelui, -· mówił rektor Marprodukujemy nadmiar intelige11cji,
chlewski którn, po skończeuiu uni1Yersytetu, walęsa się
bezradnie od biura do biura i 1ryciąga rękę po
byle jaką pracę, aby tylko zarobić na jaki t:1ki

Mussolini a

ochlap... Należy zerwać z tradycją fałszywych
ambicyj, przestać wir.rzyć, iż absolwent uniwersytetu jest je-dnostką o wartości społecznej lub
narodowrj większej, niż kupiec, rzPmieślnik lub
r<Jbotnik . ..
Młodzież powinna pójść do szkól zawodoNależy przPsie11·ać z całą bezwzglę
wy<:h...
dnością materjal uczni01rski, ' przepływający przez
gimnazja, by dać dostęp do uni "·ersytetu tylko
tym,' którzy na mocy swych kwalifikacyj umy:5ło
wych naprawdę do t1>go się nadają!
Tak mówił rf'ktor proL Marchlewski.
Oby s101rn te znalaz!y ż.Y'"Y oddźwięk w duszach naszej młodzieży i ich rndzicach !
Obyśmy przestali produkować nadmiar rnteligencji, a wzięli się do prndukcji jednostek,
których Pvlska potrzebuje.

F. J.

Piłsudski

W piątek, dn . 29 ub. m., znakomity pisarz
polski Wadaw Sieroszewski wy~tosi! w sali Towarzystwa Gimnastyczrn~go odczyt na temat: „.Mussolini a Piłsudski".
Prelegent zaznaczyt na \\'Stępi<', ze \V każdym

Dr. W. Eichler.

-

Po tern koniecznem odbiegnięciu od bezpoopisu podróży, wracam do opo1Yiadania.
Dn ."\lgieru, jak Zl"PSztą już wspomniatem,
przybyl'em JO.IX i, zjadlszy śniadanie, niezwłocz
nie w_ybralem się na zwiedzenie miasta i okolicy.
Wyszed!em wta:Sciwie z zamiarem zrobienia
krótkiej przr.c!Jadzki, nie ll'Ziąlem nawet laski
ze sobą, lecz droga nad morzem poprzez wspaniale bulwary admirala Pierre i Pitolet była tak
malowniczą i szlo się tak latwo, iż ani się spostrzegłem, jak minąlem miasto 1r kierunku ku
wschodowi, a następnie i przedmieście Bab-ElUed, doszedłszy aż do lasu państwowego .Fon~ t
de Bainern ", odleg!ego o 11 kilometrów na wschód
od Algieru.
Las ieszcze mlod y .z drzewami eukalyptusowemi, na wzgórzach porośnięty sosną aleppską.
Droga wspaniala, asfaltowa, moc samoclwdów;
częściowo 5zedlern przez przedmieścią Malakoff"a,
na którem znajdują się ladne wille, w stylu mau-

średn.iego

palów owadów nawet w tak odpowiedniem miejscu, jak wspomniany las, nie
powiódl mi się, pustanowilem już w nocy opuścić
niegościnny Algier, aby szukać szczęścia gdzie in-

Odczyt Wacława Sieroszewskiego w Pabjanicach.

Lecz gody
tlumie tkwi jakaś niespożyta sila.
tłum nie posiada prżywódcy, silu ta rnarnllJ l' :nę;
ujęta zaś w pewne karby, narzurnne przez przy1ivódcę, może zdziałać 1riele.
Takim Uumern jest też naród. Lecz przy-

(Dalszy

W1·ażenia z podróży po

rytańskim.
Ponieważ
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Algierji

ciąg)

W lesie próbowałem "·ykopać wielkie
dziej.
cebulowe rnśliny, nieznane mi z nazwy, ponieważ
jednak nie zabrałPm ani dfutka, ani s1Yego zakopiańskiego topot·ka, z którym się już później nie
rozsta1rak11i, i to mi się nie udało; zmęczyłem się
tylko porzqdnie, gdyż ziemia była b. twarda.
Wrócill"szy do Algieru na godzinę czwartą
po po~udniu, nie moglem już dostać nigdzie obiadu.
Taki tu wszędzie niemądry zwyczaj panuje,
że obiad i kolację podają w ściśle określonych
godzinach, a kto się spóźni, nie dostanie nic gorącE>go już za żadne pieniądze.
Posiliwszy się zimnem jedzeniem, slLwham
w pięknej restauracji hutelowej wyborowego
kwartetu i przygl:}dam się publiczności - IYY·
łącznie europejskiej.
Tuż obok mego hotelu znajduje się "Square
de la Republique", gdzie można obserwować już
i przedstawicie li ludności tuziemczej. Skwer ten
jazda na
jest prawdzi11"ym rajem dla dzieci osiolkacli, w omnibusie, ciągnionym przez wielkiego, brodatego kozia i t. p. przyjemn o ści.
Na skwerze, dozornjąc dzieci, sir.dzą kółkami
na wynajętych krzesłach panie - europE>jki, robiąc robótki, no i prawdopodobnie wjmując się

I
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wódcą narodu moie być tylko 1·zadki człowiek,
jakaś wybitna indy\1idualność.
Taką jednostką jest Musi;olini ..
Początkowo skromny nauczyciel, pozmeJ polityk; operujący kategorjami socjalistycznemi,

obserwuje życie ltalji, w której walczą ze sobą
d11 a krańcowe prądy: prąri kultury przepisów,
korności bezwzględnPj,
uznawania siły przed
prawem, słowem: prąd upostaciowiony w Niemczech, z drugiej struny. prąd uparty na da11 nej
kulturze greckiej i rzymskiej - upostaciowiony
we wspólczesnej Fraucji. Mussoliui stanął po
stronie drugie~w prąd n.
W czasie wojny 11·alczy, jaku ochotnik, rozmyśla o przysziości s1re~u narodu. Przychodzi
pokój. Walczący o wolność żołnierze \\Tacają
do swych domów, szukają pracy; niestety, stanowiska ich zajęte są przez tych, którzy rn1 \rnjnę
nie poszli, oriarności żadnej nie wykawli. Stąd
rośnie w masach niezadowolenie.
Przepro1radzone w czasie wojny przystosowanie przemr;łu
pokojowego dla celów wojskowych, zahamowało
rozwój przemyslu w cza:;ach powojennych. Stąd
bezrobocie, niezadotrolenie, wyzyskiwane przez
skrajne stront1ichrn polityczne. Na tle o-:trego
kryzysu moralnego i gospodarczego występuje
Mussolini. Ogłasza apc:>I do 1rszystkich, którym
dobro ojcązny leży na sercu, by· razem zabrać
się do naprawy zla.
Gdy parlament przeciwsta-

ploteczkami.
Przez środek skweru widzę sunącą gromadkę
kobiet arabskich z dziećmi w biaiych swych ukryciach i zaslollach na twarzy.
Często sµotyka się Arabki, spaceruhce w
aUusowych białych szarawarach.
Na jednej z ławek siedzą trzy kobiety bez
zaslon, w kwiecistych chustkach na gl01Yie i kostJumach, z tatuowanemi twarzami. Bawią · się
dobrze z jakimś Arabem czy Turkiem w fezce,
śmiejąc się glośno.

Nieco dalej znów spaceruje paru mężczyzn- 
Arabów w turbanach na gloąie i biuJych czystych
burnusach.
Skwer ten szczególniej oryginalnie wygląda
o zmroku, gdy kobiety miejscowe wyglądają, jak
białe widma zamaskowane, znikając, gdy tylko na
dobre się ściemni.
Zresztą zauważyłem, że w Algierze kobiety
cieszą się większą swobodą, 11iż 11· bardziej odległych miejscowościach można tu nprz. nieraz
widzieć Arabki, spacerujące z europejczykiem lub
w t01rarzystwie kobiet europejskich, chodzące
same po sklepach, na bazar, do teatru.
Odpoczą1Yszy na skwerze, udaję- się na zwiedzenie miasta. Algier liczy z górą 200 tys. mieszkańcó1Y, w czem 45 tys. m11Zulmanów tuziemców, 15 Zydów, _30 tys, Hiszpanów i W!ochów,
res z ta Francuzi.
Miasto- wyciągnięte wzdłuż z zabudowaniami
ciągnącemi się prawie bez przerwy na przestrzeni
16 kilom. od pólnocy ku południowi, gdyż zato-
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nia się mu. Mussolini przedsiębierze marsz
100.00U faszystów na łhym. Wygrał. ·UspokcJU
życie, ust:ibiliwwał walutę, uruchom il ·· przernyst
Copra1nia ukrócil swobody, lecz mimo ·to dziś
je,;t wyrazem tęsknoty za lep,;zą przyszłością Włoch.
Wiele jest w dziPjach Polski. analogji do
dziejów Włoch. Rozbiury i bezskuteczne walki
o wolnośc rozbudzily rozpaczliwą filozofję pozytywistyczną, godzącą się z niewolą.
Wtedy powstaje grupa ludzi, zlożuna z robotnikó1Y i 1Yśród JJich działająca, która walczyć
p11czyna z bez1YlariPm. Głosi początkowo walkę
klas, której jednakże masy polskie nie rozumiały.
Gdy na czele tej gl'upy staje Piłsudski, stawia
odrazu na czołu zagadnień kwestję niepudległości.
Nic:>podleglość zaś można zdobyć czynem.
Organizuje Pi!sudski P. P. S., która to partja,
jako pierwsza socjalistyczna na świecie, wypisała
na sztandarze hasla narodowe.
Wojna japońska wy"·olata żywy rnch umyslowy w Pllbce. Zrozumiano, że trzeba przeciwdziałać bezcelowemu przelewaniu
krwi przez
Polaków. Ten odruch proteslu postanowił Pilsudski 1yyzyskać. Tworzy bl1jówki, wy1rnlujące
wśród .Moskali. zamęt i przestrach.
Naród zainlereso11·a! się bruniq. Z czasem z bojówek powstuje siła stala - Strzelec.
Z pom11cą te.) orgauizacji chce Piłsudski
uwolnić choćby skrawek ziemi polskiej, a na niej

-

.

'

ka, nad którą pl'lożone je:,t miasto, zwróc<lna jest
na wschód.
Ladne sklepy z biżuterją, wyrobami ze skóry, dy1rnnami ~ kuszą oczy. Wstępuję do jednego ze sklepów, aby nabyć \Yidokówki oraz
doskonałych, a tanich papierosów miejscowych.
Niema droższych jak 17 fr. lf> et. za 20 sztuk,
a i za 50 cent. są wcalP.- dobre. Z meczetów
najciekawszym jest Dżama El Kebir z X w. ·· wogóle zaś są one wszystkie zbliżone do siebie bardzo tak budo"·ą, jak i urządzeniem we1Ynetrznem.
''V jednym ze sklepów widzę oryginalne
ogloszenie: .Societe l'amical des Bvns-vivants",
komunikuje o swoim pikniku i zaprasza gości
cudzoziemców.
Na zwiedzenie miasta dokladniejsze czasu
mi nie starczyl''i glodny, wobec zimnego obiadu,
udaje się na kolację. JS"a przekąskę, razem z
kielbasą, sardynkami, podają lu melon, który
jedzą z solą. Nigdzie niema popielniczek, nawet
1v pierwszerzędnej restauracji. Jedzenie naogól
niezłe, ale chociaż francuska kucharka uchodzi
w świecie za najlepszą, myślę, że nawet Francuzi,
którzy poznają Polskę, zmieniają zdanie na korzyść naszej polskiej kuchni.
Jedno wino, które do wyboru białe lub czerwyne dają do każdego posiłku, i owoce, poza
winogronami, tE:Ż nie najlepsze, ratują sytuację.
Znużony nieco pierwszym dalszym spacerem,
zasypiam snem kamiennym, aby na drugi dzień
opuścić Algier, udając się koleją do Dżelfy odległej o 330 kim., w kierunku południowym.

(D. c. ·ii.)
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Piemont wolności.
·Ze strzelcami bierze udziaI w wojnie świa
towej. Nie wysta\\'ił potężnej siiy, lecz ' chciał
zastukać du narodu bohaterstwem swych żołnie
rzy, budzić tradycję dawnego polskieg11 rycerza.
·
Znów zaslynąt polski Żl· łnierz !
Lecz gdy legjony mają Niemcom zdoby\\·ać
Powsta.iil Szczypiorno,
Ukrainę, rozwiązuje je.
Benjaminów i Magdeburg, zaś aHy1rność spnleczeństwa wyzyskuje Piłsudski w P. O. W.
Gdy od Rady RPgencyjnej otrzymuje Piłsud
ski władzę, jest przecie dyktatorem. Lecz nie
chce takiPj "·ladzy; odrazu powołuje do życia
sarnol'/,ądy, SPjm, stwarzaj~c przed spoleczeństwem
szeroką możliwość wspcitdzialania w tworzt'niu
Gdy mu kiedyindziej chcr~
Państwa Polskiego.
dać ciyktatnrę, odrzuca ją, mówiąc. że jeżeli narcid chce kiedyś dobrze rządzić, niechaj uczy się,
rz:1dz<1c. NiPchaj cierpi od tych rządów - pręd1.ej
Dziś Pilsudski f11rmal11ie nie
się \\'tedy nauczy.
jest dyktatorem, lecz w Pol..:ce bez j<>go 1roli 11ic
się nie dzieje.
Dziś wszyscy, pełniąc cośkolwiek, pytają, co
On myMi? Jakie ma zamiary? On zaś 11ie mówi. Nie uznaje deklaracyj, zapowit>dzi, których
w Polsce tak wit'le, on czyni, 11ie mówiąc.
MilczPnie
Dziś na czele narodu stoi Milczek.
jego budzi dyskusje, to - czego nam brak.
Piłsudski nie mówi, lec:z kocha kraj, znajqc
Chce z wad narodu
~o najl0piej ze wszystkich.
uczynić zalety. \\'pro11·adza 1roj~kow<' życie, chcac
by spPlnianie obo11 iązkciw pl'zeprowF1dzanem brio
A by zdobyć
często w brew nastrojoll), n iecllęc i.
czas dt> wyzwolenia gospodarczeg. ,, Ł11·orzy silne
stworzyć

dające gwarancję trwałego pokoju.
życzliwość dla
Zasadniczą cechę narodu wszystkiego, co żyje - wyzyskuje jako ideę pań
Chce realizować zasadę unji lubelskiej.
sbową.

wojsko,

Wol11i z wolnymi, ró1Yni z równymi.
- Publiczność, :;:ebrana w liczbie 200 oscib,
gorącemi oklaskami dziękowała Prelegentowi za
piękny odc.:zyt.

*

of:·

*

W rozmowie, jaką Sz. Prelegent zaszczycił
te slo1Ya, m:!yszeliśmy poniższe pl glądy:
- Do historji llldów nie przejdzie ani Clemenceau, aui Loyd George. PrzPjdą tylko ludzie,
którzy są \\'yrazetn dncha narodów, przez nich
reprezentowan ych: Wilson - jako przedstawiciel
Ame1·ykanów - narodu, przepojo1rego rlnclH'm
pastorskim, Lenin - jako repl'ezentant specyficznego duclia rusyjskiego, Mussolini - n·yraz gorącego ducha W lochów i J ci zet' htsudski ·-idealne
udzwierciadlerrie najlepszych piPnviaslków ducha
polskiego.
- Faszyzmem polskim, od po1riadającym po1rzebum naszego charakteru. jest dziś idea strzelecka. Strzeky - to pol:sc.:y faszyści, jakźe się
\Vlochó\L
jednakowoż różniący od krrwni;ików Toż to są dwa odrębne Ś\riaty!
- .Jeżeli pan napisze spra1rozdanie z odczytu,
prnszę 11ie nadawać mu charakteru bojoweg0,
prnpagandysty cznego. Dziś nie jestem połity~iem
partyjnikiem. Chcę być hislorykiPrn: stąd bezstl'Onność, z jaką stnram się omawiać trmat.
piszącego

K. 8t.

ZJAZD JUBILE USZOW Y

Pols kiej Mac ierz y Szko lnej
W WARSZ AWIE.
Pabjanicza nin w obronie
W dniu 30 i 31 października ". sali Rady
Miejskiej odbyl się .Tubileuszowy Zjazd P. ~I. S.,
w celu uczczenia 20-lecia tej instytucji, która
polożyla tak wielkie zaslllgi na p :d11 oświaty w
ciągu tego c.:zasu.
Inauguracyjne zebranie zaszczycił swoją
obecnością, p. Prezydent Rzeczypospolit ej.
Zagaił posiedzenif' prezes P. JH. S. p. Swieżyński, ktory 11· dluższem przemówieniu zobrazowal działalność oś\\·iatową od doby popowstaniowej aż do chwili obecnej, wspominając nazwiska
wybitnych dziataczy ua tern polu nieżyjących już
Mieczysława Brzezińskiegó i Konrada Prószyóskiego oraz wielu innych z mecenasem Antonim
Osuchowskim na czele, jako pierwszym prezesem

czystości

ideologji Macierzy.

Zarząd n Głó11 nego.
Jako datę powstania Macieży należy uwazac
dzień 16 czerwca 1905 r. Faktycznym zalożyciPlem

inicjatorem byl inżynier Józef Swiątkowski.
Po przemciwieniach powitalnych i hołdowni
czych, które zajęły bardzo wiele czasu, bo aż
dwie godziny, p. Prezydent opuścił zebranie.
Następnym punklem było bardzo interesujące
sprawozdanie z d~ialalności P. M. S., wygłoszone
prze:;: p . .Tózefa Stemlera, dyrektora Macierzy,
ilustrowane zn pomocą licznych przezroczy z uadestanych przez szereg Kól fotografij z ich pracy

-

oświato1rej.

Pożytecznem by było, gdyby

gcilne

zechciały

Ko!a poszczeskorzystac z referatu p. Stemlera

Wa 11 ,

UArt Ve'1la laml'O~
jedwabne, największy GETRY męskie, filcowe CZAPKI . sportowe
zimowe od zł.2.40 tt , ~ ,
od zł. 3.30 dozł.8.wybor od zł.2.- do zł.18.SZALE męsk~e.
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i zapoznać szerszy ogól u siebie na miejscu z
ciekawszemi momentami z ruchu oświatowego w
innych Kolach.
W drugim dniu zjazdu do południa pracowano w sekcjach oświaty pozaszkolnej i opieki
pozaszko In ej na podsta 1Yie licznych referatów,
ustaliwszy, że szko!::i. musi z natury rzeczy zająć
się pańslwo, dziat zaś pozaszkolny jeszcze na
długie lata będzie pozostawać w rękach instytucyj
oświatowych prywatnych.
Po poludniu IY drugim i ostatnim dniu zjazdu
porządek obrnd obejmowal · dyskusję nad 11nioskami sekcyj i uchwały, przyjęcie Z\\'ykłych sprawozdań rocznych, wybory 8 członków zarządu
i 5 za!'tępców, oraz 5 cztonków komisji rewizyjnej, 1Yreszcie "·nioski.
Ucl11rnly sekcji OŚll'iaty poz:iszkolnej przeszły
bez dyskusji. Wskazać należy na jedną, zaproponowaną przez dyr. Stemlera, który wyglosit
referat na temat .Xajważniejsze zadania oświa
mianowicie, ze Macierz w
toll'e Macierzy• s1rej pracy oŚ\\'iatowej "inna troszczyć się nie
tylko o Polaków, lecz o wszystkich obywateli,
bez względu na narodowość.
Gorzej znacznie byto z uchwalami sekcji
opieki pozaszkólnej, której przewodniczącym był
p. Lud"·ik Skoczylas, wizytator P . M. S. P. Skoczylas wygtosil referat na temat • Podsb wy ideowe IV wychowaniu•, IV które~o tezach zbyt silnie
byl akcentowany katolicki charakter w wychowaniu mlodzieży. Nic więc dziwnego, źe w sekcji
przeszecil z łatwością wniosek p. Puzynianki,
który brzmiał mniej więrej następując o : .Macierz
w swojej pracy oświatowej win1rn opierać się
przede\\· sąstkiem na zasadarh katolicyzmu, z t olerancją odnosząc się do innych wyznai'1". Inny
wniosek tejże sekcji zalecał znów Macierzy opieranie swej pracy na podstall'ach nawoczesnego
wychowania.
Tezy p. Skoczylasa, którf> odczytał na plenum
zjazdu, oraz wniosek p. Puzynianki, stały się tematem bardzo burzliwej i namiętnej dyskusji,
która skłoniła prezydjnm zjazdu aż do przerwania na chwilę zebrania.
Gdy po odczytanin wniosków sekcji opieki
pozaszkolnej nikt do vlosn się nie zapisał i groziio
poprosit o glos dr.
przyjęcie ich jednomyślne,
Eichler, zaznaczy1yszy odrazu, że prawdopodobnie
je~·o słowa nie znajdą odczucia wśród zebranych,
dbatość jednak o dobro Macierzy, · która zostaje
przez wysuwanie takich wnio~ków na po\\'aŻny
szwank wystall'ioną, zmuszają go do wypowiedzenia się.
Dr. Eichler słusznie za:rnaczyl, że ucłtwała
sekcji oświaty pozaszkolnej, już przyjęta. a glosząca, że Macierz winna szerzyć oświatę "'Śród
wszystkich obywateli Polaków, jakoteż uchwała
sekcji opieki pozaszkolnej w sprawie stoso\Yania
nowoczesnych metod w wychowaniu, zupełnie
kolidują i wykluczają się z uchwalą, p. Pnzynianki.

Dr. Eichler twierdzi kategorycznie, że postawienie
takiego hasła odstręczy tych, których chce Macierz
przyciągnąć. jak ludność n:;t kresach, mieszkańców
o mieszanej ludności w centrum państwa, oraz
zmusi do ustąpienia z Macierzy . ca{y szereg sumiennych i oddanych jej pr·a co1rników.
wystapilo naPrleciwko dr. Eichlerowi
miętnie paru mó1YCów, w tern jeden ksiądz, natomiast nikt nie opowiedzial się za dr. Eichlerem.
Prze11·orlniczący zebrania p. Swieżyński zorjentowat się jecinak widocznie, że w tern, czego
mocno dowodzit dr. Eicbler, jest jednak sluszność
i że nad )facierzą rzeczywiście za wisla gToza
rozłamu, oglosil przerwę I O·minutową 1 podając
jako motyw 1 że zarząd główny pragnie nar<1dzić
się nad sytuacją i może ll'ysunie jakiś wniosek
kompromisowy.
Podczas przerwy bardzo wiele osób podeszło
do dr. Eichlera 1 (lŚwiadczająr, że w zupełności
z jego dowodzeniem, prosząc
się s o lidaryzują
żeby ". dalszym ciągu podtrzymy11 a'l swoje stanowisko i obiecując poprzeć go w gloso\\'aniu.
Po przerll'ie przewodniczący ogłosi t mniej
więcej co następuje: Zarząd Gló"·ny doszedl do
przekonania, że, wprowadzając do ucłma! zjazdu
termin .katolicki", którego niema w statucie,
zjazd niejako podda1rałby rell'izji tako1Yy. do
czego ni e jest upoważniony, gdyż porządek dzienny
takiego punktu nie obejmuje. Proponuje natomiast
p. Puzynianki:
redakcję ·wniosku
następującą
Macierz w pracy sll'ej opiera się JJa zasadzie:
Bóg, narórl i ojczyzna. Propozycja została przyjęta oklasknmi.
Postawienie hasła Chrześcijańskiej Demokracji
nie mogło zado\\·olnić dr. Eichlera, który, powolująr. się na opinję zarządu glównego, że zjazd
nie jest mocen zajmować się rewizją statutu, nie
powinien więc i przygodnie rozwijać paragrafów
jego, gdyż można by w ten sposób wszcząć dyskusję nad kaidym punktem statutu, stawia wniosek odrzucenia jak uclrn-aly przyjętej przez
komisję p. Puzynianki, tak i wniosku kompromiso1Yego zarządu gtównego, motywując to tern, że
statut l\Iacierzy stanowisko jej w k:iżdym 1YyPo namiętnych
padku dostatecznie określa.
replikach 2 księży, jednego szlagona z kresów
i jednej z pań, nareszcie dopiero teraz znrilazl
dr. Eicbler podtrzymanie u dwó~h osób. Zabrała
glo::, p. Rosinkie1Yiczó1nrn, przedstawicielka ziemianek, aczkolwiek zaznaczyla, że przemawia
w swojem wlasnem imieniu, iż przychyla się do
dr. .Eichlera, .Macierz bowiem, jak
wniosku
twierdzila, i tak ma opinję organizacji endeckiej
i nie \\'szędzie jest popular!~fl, a 1Yobec postawienia na czeie uchwal takiego wniosku, wiele stracić może.

Dl'ugim byl dr. Ih z~rJ. :dól'y crzekt, ż e ro ·
zumie pl'zedstall'icieli idei katoliekiej, ale nie może
nie przyznać racji i drugiej stronie i przychyla się
do wniosku dr. Eichlcra.

wkol. uArt Vo'1la ul lam''nwa 17
wkolorach modnych, Sk
, hyflor.iwełniane
Ponczoc
~u /,
deseniach mad. H ~lJ
arpe tk'I iwełniane
wróżnych gatunkach, do najlepszych
I

'
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Ten ostatni zabrał jeszcze raz głos, polemizując w dluższem przemówieniu gló~nie ze szlagonem z ~resów} który, trzeba przyznać, b. dobry
mówca, mówił z dużym patosem, po1rnlując się
na tradycję i t. d. Po wyczerpaniu dyskusji,
która trwała około 2 godzin, przewodniczący poddaje pierwszy pod głosowanie \\"niosek dr.
Eichlera, jako dalej idący, o odrzucenie obyd1Yóch
projektów uchwal. I okazało się, że dyskusja
swoje zrobila, że ogromna większość zrozumiała,
iż przyjęciem takie~o wniosku pogrąży Macierz
w prze(:!aść, z której nic by jej już nigdy nie
wydżwignęło.
W glosowaniu przez podniesienie
rąk przeciwko wnioskowi d-ra Eichlera podniosło

PABJANICKA
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się tylko 11 rąk, za wnio.skiem z górą setka, to
jest cala reszta obecnych.
Zastapowiliśmy się dlużej nad tą sprawą,
chcąc zwrócić uwagę, jak pilnie baczyć należy
na przyszłość, aby w MaciNzy nie wzięły góry
żywioły ultrareakcyjne i nie zaprzepaściły jej.
Ni.e można pozwolić na to, aby cały dorobek
20 lat dostał się w ręce pewnej kliki, która· go
zeclyce dla swoich celów wyzyskać. Należy przeto nie bojkotować Macierzy, nie uchylać się od
wspótpracy, lecz przeciwnie, gremjalnie garnąć
się do niej winny żywioły poslępowsze, które
napewno lah1·iej zrozµrnieć potrafią, że pienYszem
i jedynem zadaniem Macierzy jest tylko "Oświata"'

Pod adresem Dyrekcji Kolejek Dojazdowych.
Połączenie
należy uważać

tramwajowe Pabjanic z Lodzią
za duże udogodnienie zarówno dla
jednego miasta, jak i dla drugiego. Z lej komunikacji corocznie korzysta kilkaset tysięcy osób.
Wskutek powyższego tramw·aje stają się ważną
instytucją użyteczności publicznej i interesować
si\ niemi muszą wszyscy.
Dyrekcja, ciągnąc z tramwajów kolosalne zyski, dać winna publiczności od siebie tyle, żeby
choć wywotać w niej zadowolenie.
Niewszy,;tkie sprawy Dyrekcja jednak traktuje z punktu widzenia wygody licznej publiczności,
korzystającej z tramwajów.
Do ba:rdzo palących spra 1r, które 1rymagają
natychmiastowego załatwienia, należy sprawa krytych poczekalni dla publiczności.
Brak tych poczekalni daje się bardzo wyczuć
na Skręcie, w Ksawerowie I-yrn i 11:-im, a szczególniej na krancowym przystanku naprzeciw dworca kolejo1~go w. Pab~nicach. ~ Tutaj publiczność,
licznie _przyjeżd7.ająca !Wlejami, bardzo dlugo wy-

godę publiczności.

Drnl{ą sprawą, wymagającą

natychmiastow~j

sanacji, jest spra1ra zmiany szyn kolejowych na
żlobkowe · na terenie miasta Pabja nic. IJęż to wozów codziennie lamie swe kola o wystające szyny, ileż to mamy z tego powodu wypadkó1r !
Wystarczy codzieri przejść się przez miasto, by
na drodze spotkać polamany wóz.
Tyle już razy pisaliśmy w tej sprawie, jednak bezskutecznie. Sądzimy, że Dyrekcja weźmie
te słowa pod uwagę, a wtedy zamiast przekleństw
rozgoryczonej publiczności, uslyszy od niej sŁowa
uznania.
·
l.I-t.

Za

sprawiedliwość?

Moszek Zylberszac, patrząc zadumany na
rozebrany most przy ul. Zamko1vej, mówi:
- Jak przed moją posesją policja zo)Jaczyła,
co brakuje przez parę dni na mostku jednej
deski, zaraz zrobiła mi protokół. Tutaj brakuje
całego mostu przez parę tygodni i nic.
Czy to
sprawiedliwość~

Autentyczne

musi 11- biocie na deszczu, oczekując przybycia tramwaju. Podobnie rzecz się ma i w innych miejscach.
Czyżby Dyrekcja nie mogla się zdobyć na
posta1Yienie tych kilku niezbędnych poczekalni,
jak to uczynila na drodze od remizy do Lodzi~
W ten sposób wykazałaby sn·ą dbałość ó wy-

KOŃ ROBOCZY

HUMOR.
Odzie tu

stawać

ogłoszenie

przy ul.

Łaskiej.

"Potrzebne dwie dziewczynki na stancję".
Zau w aźyliśmy, że powyższemu ogłoszeniu
długo przypafrywal się urzędnik Urzędu Sanitarno
Obyczajowego. ,

rzutkę

siana, sieczki, lub obroku,
- nieme zwiedę, od rana do zmroku,
Pracuje - dźwiga - w zaprzęgu pędzony,
Z ciężarem wozy, pługi, radła, brony;
A przytem cięgi odbiera po grzbiecie.
Mówić nie może, że mu źle na świecie
Kto rząd:r;i: - stary albo wtadca no\vy,
Głodny czy chory, do usług gotowyCałe swe życie oddaje w ofierze,
I cóż ma począć biedne, nieme zwierzę~
Starga :.;we sily i upadnie z czasemPo spokój pójdzie do majstra ... pod lasem.
Padnie ... obsiądą go owadów roje.Taka zaplata za trudy i znoje.
Koń

Jan Niedzielski.
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Z TEATRU.

Cały dzień

bez

kłamstwa

Komedja w 3-ch aktach G. Montgomery'ego. ·

\V czwartek, J b. m., mieliśmy możność oglą
dania na deskach sceny kina miejskiego komedji
amerykańskiej p. t. .Caly dzień bez kłamstwa".
Pobliczność, która przychodzi do teatrn zabawić się, pośmiac, spędzić przyjemnie dlogi
nodny wieczór zimowy, tudziez naoczyć się czegoś,
znalazfa to, o co jej chodzi. C·lwartkowe przedstawienie wywo!ywalo co chwila salwy śmiechu,
głośne pnmruki radości; kłopotliwe duszenie się
z ocieeily u tych, którzy twiel'dzą, iż nie należy
nigdy zbyt głośno poblikować swych uczuć i przeżyć 1Yewnętl'zuych, oraz umocnilo w nas słuszność
codziennych spostrzeżeń, jak głęboko tkwi w doszy ludzkiej kolton klams.wa i jak trodno mó1rić
prawdę.

Tak, sztuka byla dość wesoła, jakkolwiek
polegała na naiwnych konfliktach
towarzyskich, które zdarzają się codzień na każ
dym kroku.
O co w niej <'hodzi?
Jest trzech gieldziarzy: Bob, Ralston i Dick
oraz ich przyjaciel Dusen, który !'Ów11ież gra na
wesołość jej

zwyżkę.

Cale to towarzystwo, z wyjątkiem Boba, wyznaje zasadę, że pral\·da i kłamstwo to fikcje, a
podsh1. 11 ą wszystkiego je:;t zy:>k.
Bob jest nieco odmiennego zdanin, co naraża
go na drwiny kolegów. Bob jf'dnak potrzyrnuje
swoje stan.iwisko i zakłada się z przyjaciółmi o
dziesięć tysięcy dolarów (!), że przez 24 godziny
będzie mówił prawdę.
Każda strona jest pewna wygranej.
Rozpoczyna się polowanie na grubego zwierza.
Bob rzuca się, jak głodny tygrys w klatce,
jęczy, trzepie rękami i nogami, chowa się, byleby
nie ulec kolegom, któl'zy stale czuwają nad nim
i shvarzają 8ytuacje, które zmuszają normalną
osobę z towarzyst"·a do kłamstwa.
Ale Bob WÓ\ri zawsze (w ciągu 24 godzin)
Nieraz przychodzi to mu z przykrością.
prawdę.
Mówi młodej pięknej panience, że ma głos okropny,
.że kapelusz jej jest straszny; mówi zresztą tl•, co
. czają jego serdeczni koledzy, którzy jednak, jako
osoby z towarzystwa, hotdoją kłamstwom kon-

wencjonalnym.
Fala gniewu, protestów, oburzenia wali się
na biedną glowę Boba, który z każdą wypowiedzianą prawdą spostrzega śmieszność i anormalność swej sytuacji.
Prawdomówność Boba naraża jego przyjaciół
na wielkie straty materjalne; interesanci O<i\\'racają się od nich; żona Ralstona, której Bob na
zapytanie wyznal, że mąż jej obcuje z wesolemi
dziewczynkami lżejszych obyczajów, grnzi rozwodem; narzeczona Boba, która widzi śmieszne
i zagadkowe zachowywanie się swego przyszłego
męża, upomina go i grozi porzuceniem.
Bob co chwila spogląda na zegarek i czuje ,

ziemia ucieka mu z pod nóg, iż dlużej nie
wytrzyma. Ale wizja 1rygran~j 10 tysięcy dolarów
każe mu na wszystko przymknąć oczy i dalej
brnąć w ... prawdzie.
Demaskuje swoich kolegów, którzy nawzajem
Ralston sprzedaje swemu przyjasię oszukują.
cielowi Dusenowi "ostatni pakiet" akcyj nieistniejących zakladów, produkujących dyskretny arty ko!
- rtęć. Dusen, dowiedzia1yszy się od Boba, iż
jest .nabity w botelkę", szaleje z rozpaczy.
Ale wkrótce znajrloje swoją ofiarę, której pakoje
akcje rtęciowe. Jest nią cichy, naiwny pastor,
który pragnie podwoić, a nawet potroi~ sumę
składek, zeb1:anych na eele dobroczynne. Ale i
jemu Bob o[\Yiera oczy.
Powstaje ogólne zamieszanie, gonitwa, spnzill}', rozpacz.
Pastor, za namową Boba, przyobleka się
w szaty byka ryczącego i udaną wściekłością i
krzykiem \Yydobywa swoje pieniądze, a nall'et
i procenty. I losen, Ralston i Dick tracą przytom n ośc i na w z aj em się eucą ...
\V reszcie upl)'1ra czas zakładu.
Bob wygrywa i za chwilę poczyna„. klarnać.
Wszystko \\Taca do normalnego stanu. Towarzystwo rzuca :;ię sobie w objęcia.
~fala zatrzęsła się od oklasków.
Wyznający zasarlę, iż zy:;;k jest wszystkiem,
a każda drnga, prowadząca do celu, jest dobra,
Zdobywcy, pos!ogujący się
zatriumfowali.
metodami byka ryczącego i afiszujący na każdym
kroku swoją osobę, spojrzeli bohaterskiem okiem
po sali.
Jeszcze jeden grzmot oklasków i . przedstawienie się skończyło.
Grano świetnie, z humorem, jakkolwiek me
bez pęwnej prze:;;ady farsowej.
Dekoracje... O nich jeszcze narazie me

iż

można mówić.
Publiczności sporo, ale dużo miejsc jeszc'le
pustych. Ma się wrażenie, że sala kina miejskiego, która jest za rnała na przedstawienia kinematograficzne, nigdy nie będzie wypełniona po

brzegi podczas spektaklów teatralnych. Kino ma
Zresztą kino jest tańszę od
teatru, co jest bardzo ważne dla publiczności.
Kierownict1Yo kina miejskiego wzięło to pod
u wa~ę i rezerwuje na każde przedstawienie z górą
200 biletó\\· dla członków zwiazków zawodo\\·vch
po 1 zl. na balkonie i 1 zl. 50 gr. na parki e~ie.
Mimo wszystko, sala nie byla wypełniona.
Jeszcze jedna uwaga. Publiczność, przychodząca za pózno, nie powinna domagać się v1puszczenia na widownię, gdyż to wpro1Yadza zamieszanie. Trudno, musi przyjąć w spokoju
konsekwencje, wynikające ze spóźniania się, w
kości".
myśl przysłowia: "Spóźniającym się więcej zwolenników.
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„·Precz ·z

nędzą

.,i.in-b,janice. t.id p~\\•?negO- cz,asu zaczynaj~ przyw ~zatę zachodniej cywilizacji.
Posiadamy sk\\·ery, kina, a na\,·et i teat(„,
.
,parki, doskonale urządzon_e, gazelę, która przyczynia się w znncznej mierze do oś11iaty na.sf:ego
miasta . i cal:y ~zereg: . rzeczy, które . świadczą
_o podQ us.zeniu .się_ kultury.
Obok tego wszystkiego jest jeszcze pewna
.stala wystaw.a", któ~:a . nie przyn osi zaszczytu
naszemu g·rndowi; ndst una tyfol: .Pokaz nie.
chlujstwa i nędzy".
· Każaemu · prżechodhioki chyba rzucają się
oc'iy ·· pa ulit:ach '"' naszego miasta c:a!e i·zędy
'i ·grupy ·siedzących' · biedaK0\"1", · częs to na'wpól
pod murami kościoła , fabryk lub
nagich, cmentarza.
Niesp9sób , aż e by tego nie widziały nasze
_
Czyż to zja1Yisko j est norwładze komunaln e.
malnem i dopuszczalnem
C·.1, yż nie ł)y!by 11ajwiększy czas, aby poioż y ć
kres temu? Sposoby są prz e cież. Przyktad ern
_mo gą być . choćby \yojewództwa zachodnie . .
' 'Lud'zl.e ni ezaolni do pra'cy, wskutek okal eGŻeni::i, clioi;oby, )ięqzy, lub zniedolężnieni a star.Gzego, ni~ po_>~·inn_i · ~yć· . ~k::lzy:vaui na poni e wiifrkę
odziew.ać się
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r

;· s1tazvrł1ta .
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i niechlujstwem1 · ~·-.
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i uprav~'ianie Źeb-i:aGbrn zawodu\i·ego, a po.pieranie
przez miasto . afiszowania . nędzy, którą można
przez ·octpowietlnie środki usunąć, źle świadczy
.,
·· ·
o kulturze tegoż.
Sądzę, że nasze miasto powinno zdobyć s'ię
na zro-bienie · rejestracji. ludzi, , naprall'dę biednych ,
nie mających z cz.e~o żyć, i umi. eścić je!:; pod
jakimkuhYiek dachem, dając chociażby tnarne
utrzymanie. Zdaje się, że .t akie kulturalne załat
wienie sprawy nie przyczyni zby[ wielkich' kosztów, ' któreby · obciążrly ·: zanadto nasz szczupły
A chociażby ·i obciążyły, to jest
budżet miejski.
.chrześcijaiiskim obpwiązkie=m dać · opiekę tym,
którzy sami na siebie zarobić nie są w stanie.
1 Cale spoleczeństwo pati·zy na ten
.za\Yód"
okiem zupełnie obojętraem, co -świadozy- niestety
-- o zaqiku u nas mil u ści . dla bliźnich i jest
j e dnocześnie ujemną ilustracją naszej strony moralnej.
Spolecze1'tst110 powfono, o ile · moiri'o ś ci, do·
pomóc naszym wladzom do ushnięcia żebractirn
za wszelką c e nę na .c.alyn') .te1;enie. Rzeczypospo·
litej

· Bron.

. „

L1s~ów.

i·eperacja studni nal e ży do ' go-spodarza.
P.; Lok;wald posta,frn"\il jedn,?k 'zmusić n;:is
1
do repera,cji studni'. W tym celu · spi·owadził ro''
•• ·
' ·
·
.botników i ka zal im studnię zepsuć,· t j. zabić
. "· Pattjanitiki11·' łtowariymm'ie Gimnąstyc-zne w Pabjanicach. ·
ru.r y; bv ' ~voda. nie szta · z głębi ziemi , tylko z pod
. ~ , . '. · •• ' . .' Pa,bjąnice, . d.t'li~ ·27 _ pąidzi~1;'i11ka 19·26''"'; .
. ·' . · · ~
.. ·
· ·
powierŻch'~i
. .. .Poriie\~,a_ż wod:a· ta ' była, niezdatna ·do użytku,
Do ~ed~kaii ,,Gazety Pabianickie( ·
:,_;z:\n;óciliśmy się z pro~bą do Magi_stralu.' Wiosną
.· ,• .„., ĄV . za~ączepi~ w~esyta..m)1 : zl. 11.--:- (jedetni· ·ście , żlotvch) na rzecz Akademika Polskiego, którą . . • tego . ro~i1 · Magisti::at •przyslar ··komisję sanitarną,
i~brario 'j~ ko karę· 9d niećzlonko\1: Stq~' · . .. ,k tóra . stwi.erdzila, iż "·'\1wd·a nie ..jest zdatna do
!tp .
·
1v~rzysiepią naszego za pr~ekrpczeni,e, które mia~o . . · u:&ytku. Studnię opieczętowano~
:. :<
. '
•c.
l co z .tego wyśzlo?
.miejsce; w, sal.i· riasżej dnia 2$,-go paźdż1ernika r.b.
Gospodarz powi,ęsi!· na ~flidtii ' ,tabliczkę, że·
,Ted.nocześnie · uprzejmie · p1'osimy o ogloszenie
·"·oda jest niezdalńa : ag: użytku; pieczęcie zdjęto
·
p o wyższego w • Gazecie Pabj'.lni.ckiej "„
i na tern koniec.
szacunkiem
Lokatorzy, ' któr?i.y zebrali · o · \vodę. innych
g-o~po~arzy już póltora roku -temu'., muszą żebraćW'imieniu Zarządu Pabj.'Stow. ~ilnn.
.nadal. t !'.:bliża się- drnga zifma. Lokatorzy teg9
'Przewodniczący: . (-) Briinon Hegęnb'art.
domu to robotnicy, z . )rtórych polowa jest bez
,S ekretarz: (-) R. F-enske. ·
.
pracy. By.loby wskaza.nem, by odnośne wladze
wniknęly w rozpaczliwą sytuację lokatorów i
zmusiły ~a wziętego p. Lokwalda do reperacji studni.
Nie~gięty
'
Tamtej zimy zmuszeni byliśmy · wodę kupować o~ p. Ałaszev.rskiej za zloty miesięcznie, co
. Szanowny Panie Redaktorze!
jest całkiem słuszne, gdyż obcy · gospodarz nic
W imieniu lokatorów domu przy ul. Fabryczjest obowiązany reperować swojej studni dla
nej .M 19 proszę uprzejmie o umieszczenie ponieswuich lokatorów. A co będzie, gdy tej zimy
niższego listu.
nie zechcą nam dać wody inni gospodarze i naW roku ubiegtym gospodarz tego domu p.
·
wet za pieniądze?
Lokwald zwrócił się do nas, lokatorów, z propoSytuacja nasza jest rozpaczliwa i wymaga
zycją, byśmy się poskładali na pokrycie kosztów
ingerencji odnośnych władz miejskich.
remontu studni, która byla nieznacznie uszkodzona.
F. S.
Lączę wyrazy i t. d.
Myśmy się na to nie zgodzili, twierdząc, iż

ió,;9±i.

„.

z

gospodarz.
.
-

PODZIĘKO W A.NIE.
Wszystkim tym, którzy wzic;li udział
pog-rzebie mej żony ś. p.

PODZIJ;llOWA•IL
Duchowieństwu i wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie naszej matki ś. p

w

Heleny z Borawicziw Wiśniakowej
w szczególności Dnchowieństwu, P . Inspektorowi Szkolnemu, Przedstawicielowi Ogniska Zw. Pol. Naucz. Szk. Powszech„ Kierownikowi Sz. Powsz. M 2, składa serdeczne
podzii;kowanie i staropolskie „Bóg zapłać"
Mąż i Rodziną.

Marcelli Osikowskłej

składa

serdeczne

wanie

podzięko-

RODZINA.

Z kraju i z zagranicy.
Vlll zjazd Zw. Naucz. Szk-Ol Powsz.

odbył się

w Warszawie, powziąwszy poważne uchwały w
sprawie ustroju szkolnictwa.
Wicepremier Bartel międzr 10-15 b.m. udać
si~ ma do Lodzi i P oznania w celu wygłoszenia
odczytó\v o sytuacji p olitycznej państwa .
Wicewojewoda łódzki - p. 05SOliński zo-

stal przrniesiony w stan nieczynny.

W Medjolanie dokonano zamachu na Mussolinie10. Posądzony o oddanie strzału niejaki Zamboni został zlynczowany, podobn o będąc zupełnie
niewinnym .

Kronika miejscowa- ---Muzeum Kola P.M.S.-otwarte
dla do.roslycb w niedzielę od 5-7,
wstęp 20 gr., dla dzieci w poniedziałki od 5-7, wstęp 5 gr.
Bibljoteka Koła P.M.S. ohnrta we wtorki i piątki od 7--8!.
Kola
Dziecięca
Ksiątnica
P.M.S. otwarta w p unied:tiałki 1
Jrtorti i środy bd 3-6.
Czytelnie miejskie.
Czytelnia I. - ul. Bóźniczna 11.
Czytelnia II. - u-I. Poniatowskiego .N! 9.
Czytelnie otwarte w dni powszednie od godz. 10-ej rano do
iodz. 12-ej w pol. i od godz. 3-ej
.do godz. 9-ej wieczorem, w niedzidę i święta zaś ud godz. 10-ej
rano do lo;Odz. 12-ej w poludnie.

Lncrna Be8sal w

Palłjanicaeh.

Lu c y n a .Mess a I, znakomita
gwiazda sceny polskiej, wystąpi
w dn. 8 listopada na czele włas
nego zespolu w niezmiernie interesującej nowości z repertuaru
Warszawy, w melodyjnej operetce
Oskara Straussa p. t. "Teresina
i Napoleon". - Rola TeresiDf7 w której artystka przez s:tereg wieczorów czaro wała Warszawę, należy bezsprzecznie dt>
jej najlepszych kreacji, w której
zalety wokalne, wdzięk oraz precyzja w interpretacji stylowej
bądź co bądź postaci Teresiny,
daj ą m oż ność ujawi enia ca!ego
bogactwa kunsztu a ktorskiego.
Partne rami artystki bę dą arty ś ci

o ustalonej sławie, ulubieńcy
Warszawy.
W roli Markiza Lawalette wystąpi benjaminek płci pięknej t.
zw. Polski Valentino, p . Bolesław
Mierzęjewski. Reprezentantem humoru w roli Ks. Borghesse będzie
iawsze niezawodny Mieczysław
Dowmunt. Dalszą obsadę dopel·
niają: p.p. Milewska, Jabłońska,
Zbierzyński i inni. Chór męski
i damski, zespól 26 osób - przyczem własna orkiestra, kostjumy
oraz inne efekty.
Całość pod kierunkiem znanego
ze spręźystości Artysty i dyr.
Józefa Winiaszkie\~icza. Kapelmistrz Stanislaw Nawrot.

Jak chorowano i umierano
w paidziernikll.
październiku r. b. bylo zachorowań na choroby zakaźne :
29, zmarło
szkarlatyn~

W

dur brzuszny
dyfteryt

4-,

a
2

4,
1,
karku 1,

odrę
drętwicę
dyzenterję

gruźlicę

zmarlo 2
2
"

Ostrowiec. W dniach 24, 25
i 26 października b. r. odbył się
w Ostrowcu nad Kamienną kurs
umiejętności pracy społecz no-o
ś wiatowej, zorganizowany przez
Ostrowieckie Kolo P olsk iej Macierzy Szkolnej. Kurs prowadził
dyrektor P.M.S. l'· Józef Stemle r
Mimo braku pop arci a tej akcji

ze strony inspektora powiatu opatowsiiego p. Ligasa, w kursie
wzięło udzial 31 osób że sfer
nauczycielskich, ponadto nauczycielstwo szkół średnieh, inteligencja zawodów wolnyeb, urzędnicy
Zskładów Ostrowieckich, funkcjo·
narjus:ie kolejowi, miejscy i t. d.;
starszy kurs 8eminarjum nauezycielsldego i t. d. . Ogółem przesłuchało tego pożytMznego kursu
192 osób.
Macierzy w Ostrowcu
Koło
prowadzi bardzo ożywi-oną pracę
oświatową 1 organizuje kurar ·dla
dorosłych, akcji! wykladową, teatralną, utrzymuje żeńską szkot.}
przemysłową, bibljotek9, liczącą
3.550 tomów. Koło liczy 445
członków.

Kors wrehowanin i kultury.
Brześciu

nad Bugiem i Grow bieżącym miesiącu kurs pod kierunkiem prof.
Skoczylasa z ramienia Polskiej
W kursie
Macierzy Szkolnej.
brała udział licznie zebrana inte·
ligencja miejscowa wraz z nauctyeielstwem " 'szystkich szkól i mło
szkoly
klas
"· yż sz ych
dzież
śred11i ej, u uadto wladze Kuratorjum Szkolnego.
Liczba słuchaczy wy n o s iła poPubli c z no ść z
nad 500 osób.
zainteresowani em
nie słabnącem
trwała na ktusach p rze<, trzy dni
po trzy godziny, ni e opus zczając
sali wykladowej.
Prelege nt, k or zystaj ąc z znproW
dnie

odbył się

nowości nadeszły ogromny 'l'ioP"" ~Płl•1,1 11 a, naj~adniejsze.w kr~tkę uArt V01'la ul lam''OWa 11
~- """''aitv
,,,.
I.
~
wybor od zł. 1.80 do zł. 20.- il'lł!!fM M!iiw zbiałym kołmerzyk1em N ·~u , ·
Jl.' . ,ostatn}e
ił!l!i WJ 'ff
Wi

izenia · delegacji państwowego·
gimnazjum w Grodnie wygłosił
do młocb,ieiy szkolnej wyklad na
temat:
„ Wartoś~ i potrzeba
pracy fiżycznei ".

Z gimnazjum państwowego im.
J. Sniadeikiego.
W niedzielę d. 7 b. m. o godz.
4-tej pp. w sali gimnazjum im.
J. Sniadeckiego odbędzie się koncert chóru i orkiestry gimnazjalnej. Program wypelnią utwory
-Griega, Chopina. Moniuszki, Delibesu i innych kompozytorów.
Bilety od 50 groszy do 2-ch
ziotych do nabyda w kancelarji
gimnazjum. Dochód i koncertu
przeznaczony na zakup instrumentów dla szkolnej orkiestry
dętej.

Kasa Oszczędności w Łasku.
· W dniu 1 listopada r.b. znstala
otwarta Kasa Oszczędności pow.
Laskiego i mieścić się będzie
w gmachu Starostwa przy Wydziale Powiatowym w Lasku.
Kasa za1ahviać będzie 'Yszelkie
czynności w zakres bankowości
wchodzące, a więc:
przyjmuwanie wkład~w~ udzielanie pożyczek,
kupno walorów, przyjmowanie
dokumentów do .inkasa, przekazywanie gytowki i przechowywapie depozytów wartościowych.
• Do Zarządu Kasy Wf'szli: p.
Stefan Karczewski, przewodniczący, p. Franciszek Kowalczyk,
wiceprzewodniczący,
p. Ignacy
Bartuzel, p. Jan Oleszcza.k, ·p. Tomasz Wasilewski i p. Edward
Stanisław Sroczyński - c:t;lonkowie.
Dyrektorem mianowany został p.
. 7Jgmunt .cąudzjński.

?-

czynności komisji sanitarnej.
W dniu 28 ub. ro. odbyly się

oględziny

nowootworzonej restauracji p. B. Piątkowskiego przy
placu gen. Dąbrowskiego przez

zmarłych i uświadomić sobie, że
sanitarn11.
Komisja, poza drobnemi uster- wszelki samosąd w tej dziedzinie
kami, znalazła wszystko w nale- należy do najbardziej barbarzyń
skich.
żytef czystości i porządku.
Lokal p. P. w ,stosunku do
Z tamtej strQ.oy oceanu.
innych podobnych w Pabjanicach,
W niedzielę, 7 b.m., o godz. 3-ej
po dokonaniu wskazanych przez
po poł. w sali kina miejskiego pabjakomiśję i
zamierzonych przez niczanin
ks. red. W. Kneble wski wygło
właściciela przeróbek, będzie na- ' si odczyt n.t.„Z tamtej strony Oceanu".
leżał do pierwszorzędnych pod
Prelegent przybył niedawno z
Ameryki, gdzie bawił w charakterze
względem higjeny.
delegata prasy polskiej na kongresie
W przyszłości b~dziemy stale eucharystycznym
w Chicago i zwiepodawali sprawozdani11 z czyn- dzał wystawę międzyn. w Philadelfji.
ności komisji sanitarnej i stawiali
pod pręgierz cpinji publicznej
Kradzież kotucha.
tych wszystkich, którzy przekraDworzyński Ignacy, ze wsi Gał
kowie pow. piotrkowskiego, przybył
czają przepisy sanitarno-policyjne
Pab1anic na targ. Na straganie wii zasługują na miano „brudasów ". do
siały piękne, nowe kożuchy. Ponie-

miejską komisję

Barbuzynstwo na, ementarzu.
Kilka tygodni temu p. Frankowska pochowała na cmentarzu
swego męża Józefa obok mogily"
swej córki.
Plac rzeczony był rnkupiony
przez ródzi11ę Frankowskich 8 lat
temu.
W dniu Wszystkich Świętych
nieszczęśliwa matka i żona przy'byla na cmentarz, chcąc wediug
tradycji zapalić świece na mogiłach swych najbliższych.
Z przera:ieniem konstatuje, że
grób jej męża gdzież zniknął.
Po dokladniejszem przyjrzeniu
się, zauważyła, iź z dawnych 2
grobó\\· uczyniono jeden. Il!l miejscu, gdzie spoczywają zwloki córki
.-. Okazuje się teraz, że jacyś o·
s9bnicy zgłaszają swe pt·etensje
do miejsca, gdzie p. Fr. pochow ala swego męża.
Stroskana żona nie wie, co ma
czynić.
Odnośne władze cmentarne powinny jej przyjść z pomocą i uniemożliwić powtarzanie
się podobnych wypadków, które
nie należ~ do rzadkich na naszym
cmentarzu katolickim.
Nasze społeczeństwo zaś powinno bardziej szanować prochy

Odpowiedzi Redakcji.
Panu H. Te. Sprawa, poruszona przez Pana,
jest, istotnie, nader ważna, ale artykuł Pański nie
wyjaśnia dostateczuie samej istoty sprawy. Chcąc

r =- - -

waż

Dworzvński

młodości

od

czuł

pociąg do zabiP.rania cudzych rzeczy,

postanowił

i teraz posłuchać swego
zgubnego nałogu. Schwycił kożuch
i począł uciekać. Dogonili go przechodnie i oddali w ręce policji, która
Dworzyńskiego aresztowała i osadziła
w więzieniu.
Pomysłowy cieśla.

Nidiaki Lipiński Józef został zaangażowany w charakterze cieśli do
wykonania robót na budowli Jana Popie lasa. Korzystając z zaufania. właś
ciciela budowli, otrzymał od mego
kwit na odbiór pieniędzy należnych
Popielasowi w Rudzie Pabjanickiej.
Lipiński mial te pieniądze odebrać i
oddać Popielasowi. Pieniądze rzeczywiście odebrał, lecz Popielas już ich
nie zobaczył, jak również i hebla, który jeszcze przedtem zginął. O powyż
szem Popielaś zameldował policji pabjanickiej, która osadziła pomysło
wego cieślę w areszcie .
Pożar.

W czwartek, dnia 4 b.rn., o godz.
5-ej po pol w mieszkaniu d~. Meiera
·przy ul. Gdańskiej zapaliła się od rury pieca belka w ścianie. Przybyła
straż wyrąbała .część ściany i ugasiła
og.ień w ciągu godziny.

Sprostowanie.
W N2 23 na str. 10 u dołu w
zdaniu: .jak twierdzi p. Szymczyk"
winno być .p. Szewczyk", co niniejM
szem prostujemy.

go um1esc1c, naleialoby go przerobić
poczynić
cały szertg komentarzy, coby zabralo nam za dużo czasu. Prosimy o bardziej opracowane artykuly.

Powiatowa Kasa Óhorych w Pabjanicach:
Dyżury

Ubezpieczeni oraz zarejestrowani

lekarzy i felczerów.
członkowie

rodzin,

b~dący

na ich utrzymaniu, powinni w wy-

padkach nagłych zasłabnięć zwracać się:

w dniu 6/7 listopada
do dr. Szapocznikowej, ul. Warszawska Ni! 29, do felczera Wojciechowskiego, ni. 1Co3ciuszki
w dniu 13/14 listopada
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do dr. Eiehlera,ul. Żeromskiego M 20, do felczera Dądrowskiego, ul. Zamkowa M 30.

Dyrekcja.

Redaktor i wydawca w imieniu Komitetu: Dr. Witold Eichler.
Dr„k. St. Stefana w Pabjanicach, Zamkowa li.
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