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Cena numeru

30 gr.

'rYG()J)NIT\ SPOLECZNY
l'~\.BJA'.\'lCE, J\ościuszki

::l1·kretarjat Rf'dakl'ji:
l'renumeratę
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Prenumerata

J

mięsięczna

~

1

zł.

Zodnoszeniem

zł.

1.20.

INFO l{M1lCYJNY.

17. <·zym1y w

po11ietizi11łki

i

śror!y

011

fi do 7.

pisma pr:r.y1mu1e Sekrerarjat.
Ceoa ogło~zeń: ćała strona 70 zł. - 1/ 1 strony '40 zł.
1
1/
1/u strouy 5 zJ. Przy powtórzeniu ogło~zf'ń rabat
/ 8 strony 15 z!. od 25 do 50°/0
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OLEJE Uo w~rnl~ic~ rnsto~owa~ w~mm~śl~ wł~~i~nniczfmpolecamy z naszego

składu

w

Łodzi

''KAR PA TY'' Sprzedaż produktów.naftowyeh spółka z ogr. por".
ODDZIAŁ

W

ŁODZI,

ul. 6-go Sierpnia M!7. Tel.14-70 i 48-74.

I ,;ZACHĘT~

Kinematograf Miejski
Do niedzieli dnie 19 grudnia 1926 r.

MOTTO:

Nie kompromituj mnie kochanie,
mi się na ulicy,
Niechaj przed światem pozostanie
Znajomość nasza w tajemnicy ...
(Heine)
Kłaniając

'1

I I

Od czwartku 16/Xll do

Arcydzieł() Amerykańsk.

l
11
życia lekkomyślnych dziewcząt w IO aktach.
rola!'h glównych: Niezapomniana .Krysia
Hara
Lesmczanka", urocza nasza rodaczka
'l
•
i jeden z najs'(mpaty_czn.iejs~ych amatorów
fryland

tragedja z

w

------

filmu mem1eck1e20

l.va
Alfons

r.

Triumf pro.cyt

Ognisty Potwór
(IRON HORSE)

I
1
11

Potężny

dramat w 10 aktach ilustrujący dzieje budowy
ajwię kszęj linji kolejowej świata!
Zakładanie i powstawanie miast!-Walki z wrogiemi dzikiem! szczepami!

P:z::::~:::::::::~zi~:n~~eo ~~~~~~eji,1~;:~i-i :::r~ie~~~:~:~·

Ceny miejsc 20, 30 i 50 gr.-Dla dzieci wejście na parter po 10 gr.
(tylko na pierwszy seans).

wytwórni

„FOX-FILM" p. t.
-

W Ekspresie

Arizona

•

Poniedziałek, wtmk, środa i czwartek. dRI& 20, 21, 22 I 23 grudnia 1926
Gigantyszne arcydzieło wytwórni „Pox - Pllm".
Hymn na cześć myśli twórczej i genjuszu ludzkiego!

poniedziałku 21/Xll wł.

Niezwykle sensacyjny i niesamowity
dramat w 10 aktach.
W rolach

głównych;

Paulina Starkie i D. Buttler.
Na1l program: Arcywesołn

Ferdek cwaniak
groteska w 2 aktach.

Muzyka dostosowana do obrazu.
Początek

w

seansów w dni powszednie o g-odz. 7·ej
i ś więta o godz. 5·cj wiecz.

niedzielę

ZŁOTE

i SREBRNE

M 'E DALE

r

Mamo i Tato

Ciociu, Stryjku i Wujku

na Wystawia GoapodarskD-ttioienicznej włodzi

PanJięłaJ·

wyroby ftrm:

Wytwórnia Gbemiczno-Tecbnlazna „EOAS''

„.

w

Kl!ięgarni

Pabjanlckiej

powinien:
MASZWNV DO SZYCIA

parą.

mglą

„S I N G E R A"

Płyn cło

„Edar"

domowego srebrzenia wytartych
platerów, łyżek, lichtarzy i t,d.
Cena zł. 2.-

„Edas"

Chemirznie przesycona ściereczka do czy:;zrzenia merali, luster, szyb i kryształów,
bez pomady, kre<ly, lub płynu.
Cena zł. I.-

„Edoł"

Bezkonkurencyjne C'zy:ścidlo cło metali,
Cena 35 gr.
marmurów, szyb i t.cl.

daje na

nych samochódowyC'h i t.p.
Cena

zł.

Pomadka do C'elów Jak ,Lustryna" .
Cena zł. 2.-

„Unicum"

Plaster przeciw od„i.;kom i brodawkom.
Za skuteczność zł. 1000.- gwarancji!
Cena zł. 1.50

„Unicum"

Ma>'ć na stwardniałą skórę,
gwarancją za skuteczność.

z

Cena

tą

samą

zł.

1.50.

Żądać wszędzie!
Wystawa oraz bezpłatna demonstra~
cja powyższych artykułów w Łodzi,
uł. Piotrkowska N'2 119 codziennie.

poważnych

przedstawicieli i dzielnych agentów na Pabjanice i okolice.
Z!!łtJ s ~e111a pr;r.yjmują ~ię W t> wtorki i piątki w god7.
9- lJ rano i 3-5 pp. w Łodzi ul. Piotrkowska N~ 119.

p. K R,L\J.

przyjmuje jedynie w swoim gabinecie

Warszawska 29.

otl. g<idz. 10- 1
I

Od

Urzędnikom państwowym
bołnikom

znaczne

.j. -

7

i ro•

ustępstwo.

Handel Towarów Kolonjalnych, Delikatesów oraz Wyruhów Tytuniowych

W. Missala

Pabj:rniee, u!. Kili1bkif'go ,'•fa 11.
telefon 113.

'

Na nad rhodząc-e święta p»le>'am: pierniki, karmelki, czt·kolady, orzechv, ,;ardynki, miód pszC'zelny, owoce i t. p.
po cenach przy„tępnyt•h. T0war pierwszej jakości.
N:i l!kładzie eh' eh dm;erowy Tro11klera.

111

Nie kupujcie, póki się nie przekonacie, że
pończochy,

skarpetki, r:kawiczki, szale,
kołnierzyki, krawaty, grzebienie, kolczyki,
brzytwy, mydło, P'*der i perfumy najlepiej
kupować u

IlF·

Hauzera Zamkowa

SRJ1EP SPOŻVWGZO--I\01.tONJ RitNY

Al1l11andra
ul.

FIR.MĄ

Tr~eh.lińska

łiościuszki

7'2 42.

poleca wwielkim wyborze i wyborowych

o~unkach

towary kolonialne, delikatesy i artykuły
Na

składzie

stale

ś wieże

1

I

7.J

NOWOOTWORZONY
POD

Poszukujemy

miesięcv.

J. Szapocznik

1.50.

Wszystkie preparaty „Unicum"
zostały nagrodzone 19-u złote
m1 I srebrnemi medalami
na wystawach.

18

Leka rz=-dentysta

Krem przeciw poceniu się i odparzaniu
nóg, rąk i pachom. z tą samą gwarancją.
Ceną zł.

od & -

Pabjanice, ul. Zamkowa 15.

1.50•

"Lustro I"

spłat:

S·

Chemicz~1ie . spreparowana wycicrac;zka
"Lustryna" zamglerua
okien wystawowych, szyb okien-

" Um. n

1it1tP•i• książek dla nas

ulica Zumkowa 17, róg Św. Jana.

a do binokli, okularów, zapolub
biega wh zachodzeniu
„B·1noculo" \;~'y•'i<'.rarzk
Ce11a 60 gr.

'CUI "

o

=GWIAZDKĘ=

M. Rabcewicza

Poznali, Oórna•Wll11• Ni :18.

każ4y posiadać

cle!

Wielki Wybcir

ul. Karolewlkll 1" I

i „B. J Ó R K I E W l C Z"

Co

Najdrożsi!

Babciu I Dziadziu

UZYSKAŁY

Ł6di,

lali ~

Pro~Oa ~zie~i PaOjani~Klcfi.

·.s pożyw.

masło.

Rok I.

19 grudnia •926 r.

Nr. 34.

Tyg-odn ik

i inforrna cyjny.

społeczny

Komitet Red.:;1kcyjny; Witold Eichler, Franciszek Janowski,
Kazimierz Staszewsk i, Stanisław Szefer.

I

Następny

ukaże się

w

-

n.umer Gazety Pabjanickiej, ze

zwiększonej objętości

względu

na

święta Bożego

Narodzenia,

I

w czwartek dnia 23 grudnia

i zawierać będzie artykuły o treści bardz_o interesującej.

Re d a kc j a.

PIER WSZ E JASKÓŁKI
W Polsce daje

się •yczuć

Choeiaż do końca karlencji sPjmowf'j jest
jf'::;zcze do~ć daleko, cl1oć uiby uic nie zapo11iada,
aby Sejm n1ial być rozwiązany, kaźdy, kto obserwuje ~ycie Polski, spostrz<'ga, że rozpoczęta się
już wśród nas krzątanina przerlwyborcza .
Wynika to z tego, że stosunki między rządem
a sejmem zapanowa.ly dziś tak dziwnie inne, od
tych, które prr.ed przewrotem majowym panowaly.
aby takie sto;;unki
że niewielu wierzy w to,
mogły panować w Polsce przez czas długi. Dzisiejszy Sejm 11ygląda dziwnie po11·ażrtie i spok11juie.
Uchwala lub udrzuca decyzje n~ądu bez krzyku,
tak dla siebie cbaraklery!:.tyc zne!!o w dawnych
czasach, zbiera się licznie -- sJ:owem traktuje się
o wiele poważniej, niż poprzednio.
Czyni to bezwzględnie pod presją autorytetu
rządu Pilsudskiego, wiedząc, że dzisiPjszy premier
wymaga pracy poważrwj, a w wymaganiu ·tern
popiera go caJy naród. Ponieważ jednak na punkcie s1rych kompetencyj Sejm na.:;z jest bardzo
wrażliwy, a zreformowana konstytucja nie posiada
jeszcze tradycji, ustalającej poglądy na sposób
komentowania jej paragrafó\\', możliwość zatargów
szeroka .
między rządem a Sejmem jest dość
Rząd Piłsudskiego niełatwo ustąpi od swych poglądów, które uważa za sluszne, Sejm zaś, choć
nie wie często, czego cbce, wie dobrze, czego nie
chce i od swych pogl~dów może też nie odstąpić.
W wypadku takiego konfliktu, a jest on zupełnie możliwy, Prezydent skorzystałby ze swego
pra \Ya, ujętego w zreformowanej konstytucji, i
Sejm zostalby rozwiązany. Rząd obecny będzie
jaknajbardziej unikał tej ostateczności, ale nie
można rzec, aby rozwiązanie Sejmu wskutek kon;
fliktn jego z rządem nie bylo możliwem.

atmosfera przedwyborc za.
Wyczuw;iją to stronnictwa polityczne i rozpoczy1rnj<1 się oglądać za sposobem, któryby
pozwoli! im uzyskać mandaty puselskie. A nie
jest lo liit1Ye ! Wyborcy, prze11 ażnie za1riedzeni
złapać na
11· s\\'ych nadziPjach, nie dadzą się
1rędkę starych haseL
Przyjść teraz do wyborców i znów obiecywać
to samo, co dawniej, byloby pracą bezskute'czną.
lJziś nastrój panuje inny niż 11p. przed trzema laty.
Prze1Hót majowy 1ryw0Jal pożądany zwrot
Dziś wszyscy
od doktryny do rzeczywistości.
Dziś
patrzą na swe programy o wiele realniej.
\\"Szyscy zaczynają rozumieć, że między klasami
spolecznemi rnus1 istnieć wspóldzialanie . Metody
doktrynerskieg o zwalczania się do 1iiczego nie doDlatego też \\'szystkie stronnictwa,
prowadziły.
jeżeli nie przeprowadzają rewizji S\\"ego głównego
programu, to reorganizują swe programy na dziś.
Praw i ca jedna z pierwszych zakrzątnę!a się
okola wyszukania fascynujących hasel, któreby
ponraly masy. Zrozumiałą bowiem jest rzeczą,
że stare hasla ósemki - jedności narodo1rej, zamykające się w slow ach - Bóg i Ojczyzna- dziś
nikogo nie pociągną.
I oto Roman Dmowski organizuje w Poznaniu
Obóz Wielkiej Polski. Z wielkim hałasem rozMój Boże!
hasło.
trąbiono po Polsce nowe
Któż w Polsce nie chciałby, aby ojczyzna nasza
byla wielką i potężną! Któż w marzeniach swoich
nie hodował tego ideatu?
Wszyscy powinni stanąć pod sztandarem, na
którym to hasto zostało wypisane! Ale znamy
twórców tego obozu. Wiemy, że chcieliby oni
stworzyć Wielką Polskę, ale nie Polskę. w którejby

/
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wszyscy, jako 1rnlni z wolnymi, równi z ró\\'nymi
mogli, lecz Polskę taką, w której silniejszy żyć będzie kosztem slabszegu.
Nam potrzeba dziś obozu Wielkiej Polski, ale
Polski sprawiedliwej.
Nie nab_, śmy tę Polskę wydobyli z topieli
krwawym wysilkiem, by móc, będąr w większości,
zal:ożyć na mniejszość uprz~ż i kazać, jak wołu
roboczemu, 11a siPbie praCO\\"aĆ. Tradyrje historyczne Polski zawsze szły I\' tym kiernnku, który
nakreślila Unja Lubelska, a który podejmowany
byl przez \\·szystkie powstauia: Wolni z Wtilnyrni, równi z równymi.
Hasl'o Obozu Wielkiej Polski, obozu 1,·ybitnie nacjomilistycwego, o dur.hu krai1cowo fa:-:zystowskim, jeszcze nie wszystkim stronnictw• m
prall"iCO\\'ym przypadło du gustu; jeszcze dziś
Chrześcij~1ńska Demokraeja ,::ię waha, czy poprzeć
ten ubóz. Nie sądzimy jPd11ak, żr nie pójdzie
ona pod tym szlandarrm. \\'ytargowall"szy odpowiednią dla siebie ilość ma11rlatów, puprze ona
nowy blok i w skład jego wejdzie. \Vtedy prawica byłaby naj\\'cześniej pn:t>d wyborami 1 to
silnie wrga11izowana.
Dziś,' jeżeli na~ chodzi o szanowanie głosów
pol,.;kicl1, u p<>lskość Sejmu, ]e1Yica niP moż1· ,;ię
rozbić na kilka zwalczaj:!cych o:ię obozo"·, lt•cz
musi pójść zwarciP, zblokowuna. Do tego kroku
zmu~za lel\"ieę fakt, że prawica pójdzie razem
i kto wie, CZ!' ni~ przycią).{nir za sob;! ce11trnrn
ludowego. Do bloku takiPgo, kto 1riL', r.:,zy już
dziś nie należy przygotowy1rnć odpowieduiej atinosfery i doi!od11ych waruuków. Wszelkie drnbne
ni•'pornzumieuia muszą ustąpić tn miejsca zgodzie,
wob ec faktu, że 11· razie zwycięst1ra prawicy de
wspólżyć

Dr. TV. Eichler.

mokracj::i, rozumnie poj~ta. zostanie narażoną na
kn tastrofę. Ze potrzeba bloku le 1Yicy istn iPje,
mó11i ostatni 1.jazd Rady Naczelnej Wyzwdenia,
który się wyraźnie za blokiem Je11·iry. wypowiedział.
Za takim blokiem wypo1riada się i N.P.R.
lewica. \V programach lewicy \\'ybitniejszych
różnic nie111a, a jeżeli chodzi o taktykę, to tu już
łabrn moż11a w dzisiejszych warunkach znałeźć
wspólną plalformę.
.leżeli

pra11 ica poszta do wyboró11· pod hawinna haslo
Wielkiej ale
Sprawiedli\Yej Polski.
G\\·arancją takiej Polski
jest osoba .T ózefa Pilsndskiegn, k tó1·y w trud 11 ych
warunkach rządzenia zd1,Jat wokół siebie ,.:kupić
i rnboti1ików i przemyslowcó1r, i właścicieli wielkiej 1dasności ziemskiej i drobnych rołuików,
i demokratów i aryst(lkrację. 011 dajP gwarancję
realizacji. Wit·lkiPj i Sprawiedliwej Polski.
Le"·ica zdaje się l"OZUllJieć potrzebę umieszczenia na s"·ym sztandarze nazwiska Józefa Pilsudskiego, stąd też stara się zająć wobec niego
dziś stano,yisko jaknajprzychylniejsze, cłioć zgodne
ze S\rym programem, ktory to o~latni punkt "·y wolnje czasem niby zgrzyty, lecz bez większych
skutków. Dziś już nieklore strn11nici.11·a zupelnie
wyrażniP idą pod sztandarem z nazwi,;kiem .lóz~fa
słem Obozu Wietkiej Polski, lewica
t.o skrystalizo\Yać, jako dążenie do

Piłsudskiego.

Podział sp• leczeńslwa 1r cl1\\·ili \ryborów na
dwa, trzy wielkie obozy, 11ysu1111j~ce 11 yraź11e
hasła, będziP \\' naszych wanrnkach zbawienny
dla przy,.;lości Polski; zbyl wielkie bowiem rozbir.:,ie
z1m1rnowałoby \1 ysilki na:-:zego narodu, na rzecz
naszych przeci11 ników.

-

Wrażenia z podróży· po
Droga do 8iskry, plltożonej o 240 km. na
pcitudnie od Konstantyny,
pl'owadzi poprzez
Batnę, leżącą na połowie drogi,
Krajobraz niezbyt maluwniczy niewysokie wzgóqa coraz
wyższe w kierunku ku Batnie, z \Yioskami i namiotami Nomadów w dolinach, coraz częściej
tylku spotyka się wielbłądy, oprócz naturalnie kóz,
owiec i ostów. Strój Arnbek najczęściej bialy;
kobiety, chodżące bez zaslon, ubierają się koloro\\'o: mężczyzn i, jak zwykle w bia!ych burnusach,
zauwaiylem, że nierzadko zażyl\'ah tabakę. Batn<t, w któ1·ej czeka się na pociąg do Biskry od
10 r. do 5! po poludniu, jest malem miastem
z 7ł tys. mieszkańców, \\" czem z górą 3 tys. europejezyków, położona na wysokości lOH m.
ponad poziomem morza. Ulice szerokie i proste
wy::;adzone drzewami,- nic osobliwego miasto nie
przedstawia, natomiast posiada dość piękne okolice, a przedewszystkietn odległy o 38 km. na
wschód Timgad, ze wspauiatemi staro-rzymskierni
ruinami. Kilka godzin oczekiwania na pociąg do

Nr. 34.

(Dalszy

ciąg)

Algierji

Biskry, daje możność z11·iedze11ia autem tego
cieka\Yego zabytku kultury rzymskiej. Timgad,
jako kolonja Thamugadi, został założony w 100 r.
po N. Clir. z rozkazu Trajana. U schyJku VI
stulecia osada byta zni::;zczoua przez tuziemców,
poczem czt,;ściowo odnowiona i wow następnie
zniszczona, a to, co obecnie daje się widzieć oduosi się do końca VII w. Z prawdziwym pietyzmem staje się wobec zabytków tych. dających
pojęcie o odlt>glej wspanialej cyffilizac:ji staroży
tnej, która potrafiła w najódleglE-j~zych 1i,aw<.'t
zakątkach imperjum pomnikowe dzieła po sobie
zosta\1· ić!
•
Widzimy więc wspaniałą bramę Trajana,
forum, z szeregiem kolumn, ruiny olbrzymich
łaźni, teatru, kapitolu i t. d.
Obok bramy pół
nocnej znajduje się muzeum z zabytkami architektury i statuami obok. wraz z rozmaitemi bezcenuemi. okazami we1rnątrz w sałacl1 z dziedziny
rzeźby, mozajki, narzędzi. naczyń i t. d.
Nasyciwszy się widokiem tej afrykańskiej
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~.r.R. wra~ja~i~a~n wwowial a ~i~
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za rząll~m mar~z. rił~ull~~i~~o.

W so b otę, dn. l 1 b .m. odbylo się ogólne
zgromadzenie Narodowej P artj i Robotniczej w Pabjanicach.
Sprawozdanie z dziala l ności roczneJ skladal
p. Tomczak - Mieczysła\Y. Scharakteryzowawszy
pokrótce czasy przed prze\Yrotern mcijuwym, re ferent zaznaczyl, że ". czasie dni nrnjo11 ycb N.P.R.
w Pabjanicach jt'dna z piern·szych wypowiedzia ła się za maro:załkiPm Piłsudskim, któr·y podjąl
walkę z korupcjf!, z wszechwladztwem nieudolnego sejmu, z szerzącą $ię prJ11alą.
Nie,Yiele wiedziano w Pabjanicacl1 o tern, co
się działu 11· Warszawie, leez wirdr.iano jedno,
że marsz. Piłsudski \Ya!czy za shiszrn! spra" ę i
w walce tej trzeba go poprzeć . N .P. H. '" Lodzi i
\V;uszawie przez <Uugi cz::1s waha!a ,.: ię, 11 którą
pójść stronę, N.P.R. w Pabjanicacli bez wahań
stan ta za Piłsudskim.
Na t{e różnych po~lądó\Y na tę spra"· ę·
11a s t:wiJ: w partji rnztam.
l znów pabja11ii:ka N. P. H.. rozpoc·z~la n· alkę o wyewilinownnie z partji czynników szki rlliwych. Delegaci
pahjaniccy walczyli o tzystość ł1a::;el N.PR. Ha
zjeździe ". Poznaniu . w Ll dzi i 'vybituej mierze
przyczyuiali się do wjęcia prit•z większość staJHJ1riska państ,nm-riw, opartego o program uosobiony w marsz. Piłsudskim.
-Dla demokracji, - nie mogia istnieć ani
ch\Yila wahania , czy stanąć za Witosem, czy za
Pilsndskim. Gdy w N.P.H. nastąpi! rozJam, Pabjan ice sta11ęi y najpierwsze na lE'wicy partj i. Z
miasta naszego wysylano fnndu;:;ze na poparcie
pism N.P.R. lewicy, wysylano de legatów do rubo-

ty, którab y sk!on ila ogniska niezdecydowane do
poparcia rządu marszalka P i łsuds k ie.go. Jeżeli
N.P.R. w Lo dzi wypowiedzi ała s i ę d zi ś za l ewicą,
jest to przedewszystkjem zasługą Pabjanic, które
zdecydo11 anym krokiem przeszły na l ewitę, poci:rnając tym przykładem inne ośrodki.
Po11ieważ dziś na terenie Kongresówki wszystkie 'środki p rzemys!1,\Ye stauęly p1 i stronie N.P .R.
lew icy, sytna<'ja jesl jaslln.
Być moŹt>, ż" do czasów wyborow do sejmu
roztam zostanie zupP!nie zlikwidowany, a N.P.R.
'" cilJości sta11ie za n:ądem 111arsz. Piłsudskiego.
Spra11 ozdanie to przyjęto jeduogJośnie do
wiad cmusci, 1.:zem zaakcepto,Yano kienmek dotychczasowej dziablności politycznrj, kiero11 ników
slro1inichYa nu tPrPnie l'abjanic.
Do ZarLądu N.P.R. '" Pabjćll1icach "·)tbran o:
Tomczaka Mirczyslawa, Sk o m·ońskiego Konnida,
Pirchotę Teofila, Maje\rskirgo Anloni E' go, Mnjchrowski egu " 'lndy<'hl\\ a, \Vypydrn Allturiiq; o,
St;1 s ze\\sk1e~u I\azirnitrza, Sult'ja A. "'y::,zy!-owskiego Wladystawa.
1-'an ł\„ liks Papfe\rski, \\ iceprezes rady miej mirjskiej z raioiPnia N.P.R. prosił o zwolnienie
go z obowiązku członka zarz ~idu, ZE' wzglęclu na
s"·ój sta11 zdrowia .
W prZt'p1·011 adze nc·j ". końn1 zgrnmaclzenia
dyskusji kładziono nacisk na konieczn o ść popierania prasy partyjnej.
Przed rozJamem "' N.P.R. Pahjanice prennmerow:lly okolo ~OO egz. Glosu Codziennego, organu N.P.R.

Pompei, 11-racam do Batny na pociąg do Biskry.
Ponieważ byta to sob <ta, marn możność przyj rzrnia się piękuym strojom Zydówek. gdyż jest
tutaj nie\Yidka kolonJa żydo,Yska.
Na drodze.• z Ko1J:::tantyny d0- Biskry-, Ba.tna
jest naj11 yższyrn punktem i dotąd pociąg idzie
ciągle pod gorę, stąd zaś, aż do Biskry zaczyna
się zjazd w dol, gdyż Biskra jest wniesiona za ledwie 1OO m . nad poziomem morza . W 60 km.
od Halny przejeżdżam przez jedną r. najpiękniej
szych podobno miejscowośc i Algiuji, stację El
Kantara, zwanej przez tuziemców Foum Es Sahara (usta Sahary), z widokiE'm od strony fPOiu dniowej na piękną oazę z 90.00(1 palm daktylówych
O 10 w. przyj eżdżam do Biskry, grlzie łapie
mnie przewodnik Amed Aduana i prowadzi do
hotelu de !' Oazis. W mieście, pomimo d u ść
późnej godziny, Unrny ludności , fajerwerki, rzu canie żabek, wybuchająr:ych po ulicach - jednem
słowem zabawa i we,;olo~ć; przewodn ik tlumaczy
mi, iż trafilem dobrze, gdyż jrst to dzień urodzin
Mahometa, uroczyście w całym świecie muzułmań
skim obchodzony.
• Rzecz naturalna, 7i wobec tego, postanowi-

Jem jrszczt tegoż 1rieczorn z11·iedzić miasto 1 aby
nie stracie rzadkiego widoku. W kawiarniach
pel no tuziemców na m;i tach, jedni pop i jają ulubioną kawę, inni znów grupami "!nchaj<1 głośnego
czytania sentencji z Koranu, inni "·reszcie młodsi
ba\rir~ się znów w irrny sposób, 11· t. zw. J..:afos
dansants- w ulicy tancerek Uled l\"ail, których i
tutaj są całe masy.
Bi~kra ma do 11 tys. mieszkHńców, w czem
tylko 1400 enropejczyków i jest zimo1rą stacją
klimatyczną, dość uczęszcza 11<1. Sezon IY!aści \\·y
zacr.yna się tutaj od listopada i trwa do kwietnia;
ktimal w zimie łagodny, ze średnią tempE'raturą
styczn ia +ió,3°, najniższą +5,7°, najwyższą +16,3°
Podczas mego pobytu temperatura dochodziła do
32 stopni w cieniu. Z tego też powodu Bi::;kra
posiada wspaniałe hotele, jak Royal lub Transatlantique, Kasyno (we wrześniu jeszcze nieczynne),
tramwaje, laźnie, hippodrom i t. p.
N a drugi dzień od wczesnego rana wybrałem
się na wycieczkę entomologiczną, zamó\viwszy
przewodnika dopiero po ob iedzie. Przechodząc
przez wspanialą oazę mającą 5 km. dlugości ze
150 tys. palm i innych drzew owocowych, obser-

-
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pod Pabjanicami.

We wtorek dn. 14 b. m. o godz. 6 min. 20
do sklepu Sobczyńskiej Heleny we wsi Chocianowicach pod Pabjanicam i wszedl jakiś niezrrnjomy osobnik, który zażąda! czarnej kjszki. Gdy
Sobczyńska zaczęJa ważyć ki;;zkę, do sklepu wszedł
drugi nieznany osobnik, który się odezwa!:
- My tn nie po kiszkę przyszliśmy. Da11·aj
pieniądze! Subi.:zyńska, nie tracąc spokoju ndpo. wiedziaif.1:
- Czy~cie, jobuzy, zosta1rili tu pieniądze,
że ich teraz żądacie.
Wówczas pienrszy bandyta odsunąt r:1pto11nie Subczyr!ską od szuflady i, otworzywszy ją.
wyjął, jak się później okazało 30 z!otycb.
Gdy złodziej wyjmowal pieniądze, Snbczyóska
uchwyciła go za rękę i wyrwata mu 7 zL przyczcm uderzyła napastnika pięścią 11· nos. \V tym
mome~cie drugi osobnik za 11 uial:
- Palmy babie w leb! ua co pic n" ::;zy
wydobył rewolwer z kieszeni i przyi żył struchlałej
kobiecie do skroni, poezem pchnąl Subczyri::iką
tak, że się prze11Tocifo, a natitępnie kopmit ją.
Wtedy obaj szybko uciekli. \Vycl1odząc ze sk! ... pu.
pi er wszy napastnik 11 yci~rnnąl rękę. aby zabrać
oselkę masła, IPcz gdy Subczyń:;ka krzykni,:b:
Ma!o wam je:;zcze! -· złodziej i.:ofnąJ rękę.
Po wyjściu napastnikó I\' Su bczyńska na tychmiast wybiegła za niini i, krzyr::a!c, poaęla wzywać pomocy. Wtedy jeden z napastnikó1r ki·zyknąl:
- Uciekaj, babo, bo strzelamy~

Poczem udali się w :;tronę Ksawerowa.
Subczy11ska pobiegła do sąsiada Jezioro1Yskiegu, a gdy oboje wyszli razem, widzieli jeszc'l.e
napastnikó11· zupeJ:nie spokojnie udających się
w stronę są:;iedniej \\'Si.
Zaalarmowana po d!uż:;zej przerwie policja,
przybyła na miej:;ce i wszczęła energicwe poszukiwania, lecz nara zie bezskutecznie.
Stwierdzono lylku rysopis napastników .
Pierwszy z nicli, będący w posiadaniu rewolweru, był wzrostu b. wysokiego, zaro:;t czarny,
golony, duże ciem1Je oczy, nos dlugi, cienki, wąsy
czarne strzylone na angielsko, na gio1rie kapelusz: palto marengo nowe, 1rtyle dll'ie faldy z
paskiem, na nogach buty z cholewami lakierowanemi. Na małym paku le\rej ręki sygnet z.
czarnym kamieniem. S!owem - elegant 11· r101rych skórzanych rękawiczkach.
Drugi napastnil.; \\ yglądał nieco gorzej. Byl
wzrostu wy okiego, lecz niższy od pierwszego,
blondyn, wąsy g1>lone, szczerbaty, nos duży, garba ty: ua głowie mial: czapkę - maciejówkę granatową, swetr koluru kawowego z wywijauym
kołnierzem, spodnie dlugie, lakiery mocno podniszczone, pra11 ą nogę ciągnął za sobą.
Na miejsce napadu zjechał naczelnik Urzędu
Sledczego w Lodzi, kom. Bajer. komisarz \Vesoło11 ski i komisarz powiatu łaskiego Kieroń„ki.
Dochudzenie trwa.

wowalem zbiór daklyli; objaśniono mnie, że gtówny zbiór juź się odbył, a obecnie zbiernją już
tylko resztki- gatunek pośledni. Zbiórka odbywa
się w ten :;posób, że bosy Arab przywiązuje się
pasem do drzewa i po nieró1rno:§ciacll pnia palmowego, pozo,;talych po obc.i.ętycll liściach, z !atwością wspina się i na pniu utrzymuje; niekiedy
prlerz.uca przez wierzcho!ek drze1ra linkę, którą
przymocowuje do pnia, a za pętlę na drugim
końcu zrobioną utrzymuje się jedną ręką, drugą
zrywając owoce.
Zwiedzilem ró1rnież po drodze i dzielnicę
murzy1!ską, która się przedstawia może jeszeze
nędzniej, aniżeli arab,;k~. Wąskie uliczki, mizerne
nawpó! ciemne lepianki, obdarci, .niernz tylko ".
koszulach dl ugich mieszka1icy i brudne, na ulicy
bawiące się, dzieci oto nieponętny widok murzyńskiej uliczki.
Przyz1ryczujeni do turystów, od najmłodszego
dziecka witają każdego europejczyka "bon jour"
- i namiętnie dopominają się datków. To samo
zresztą czynią i arabskie dzieci.
Na krańcu miasta uwagę moją zwrócilo żałosne jakieś zawodzeme - spostrzegam kobietę z dwojgiem dwiew-

ezynek nad ~wieżą rnogilką niewielkiego emen·
tarza. Najpierw płakaJa jakiś czas matka, wkoócu
pobudzone jej pl"aezem dziell'czynki, również
1Yybuchnęł:y ,-pazmatycznem łkaniem.
Zapytuję
przecl111dzącego
Araba, kog.o tak op!akują -jedynego synku, - odpowiada.
Za miastem wszędzie daje się widzieć grupki po
kilka namiutów koi.:zowników, posiadających bardzo
zte psy, typu bialych lub w żólte plamy kundli.
Gdy jeden z nich przyczepił się do mnie,
chociaż nic mi nie groziło, gdyź miałem zawsze
siekierkę zakopiai1ską ze sobą, z sąsiedniego ogrodu 1rybiegł Arab i ogromnemi kamieniami zacząl
go odpędzać, ledwie mu wytlurnaczylem, aby go
zostawił w spokoju. W ogole Arabi wydają się b.
życzliwi dla europejczY'ków, gościnni d~ przesady
prall'ie, grzect.ni i chętni do posług: być mi źe,
że widzą w tern i swój interes.
Z zabl •rcarni
pogodzili się widocznie zupelnie, pra1rda, że ~~ran
cuzi dali im dobrobyt i względną autonurnję,
chociaż nie zdobyli '-iię na tyle delikat11ości, aby
nie draźnić ich· Li ka rozmaiterni pomnikami admirałów i generałów, które w każdem pra1Yie \\ ięk
szem mieście spotkać można.
(d. c. n.]

Chata zn wsią stoi ,fes.?:CZP sta:r?ts.<:ka, ale obok
na gruncie .rn c.iynsz pnszczonym Ghoi1lski111, osiadł

może

Tomko i

pobudował

dworek, o którym kiedy.«. ....

wam opowiem.
(Clwta za

icsią

-

J. L ll.raszcwi:iki}
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Będziemy

mieli

Wywiad z p. K.

łaźnie
Sk ow r oń s k i m ,

Chcąc poinfurmo\raĆ naszych Czytelników,
jak będzie się przedstawiała przyszła laźnja miejska, udajemy się do p. wiceprezydenta miasta,
K. Skowrońskiego, z prośbą o informacje.
-Projekt budowy własnej faźni miejskiej pukutowal odda wna w glowach gospodarzy miasta. Już 11· budżecie miasta na rok bieżący figurowała pozycja na budo1rę własnej łaźn i , Niestety,
kryzyi:i, jaki przeżywało nasze miasto, zmusil nas
do uczynienia budżetu realnym, wskutek czego pozycję na budu\rę laźni skreślono. Nie znaczy to,
byśmy mieli z tego projektu zrezygnować. Uważamy dziś lażnię za niezbędną w naszych warunkach. Jei:;t rzeczą nie do pomyślenia, by duże miasto nie posiadało ani jed11ej łaźni publicznej.
- Jak mniej\\·ięcej będzie 1yyglądala nasza
łaźnia, pytamy.
- Będzie to ładny piętrowy budynek. W suterynach mieścić ;;ię będzie kotlownia, komórki,
pralnia, magiel. Na parterze l.Jędzie kasa, poczekalnia, oddzielna dla kobiet i mężczyzn, natryski,
parnie, kamera do ::;trzyżenia, rozbieralnia. Na
pierwszern piętrze mieścić się będą wanny.
Nazewnątrz budynek lt·n będzie wyg-lądal tak:
tu p. wiceprezydent Pl!kazuje nam plany, upracowane przez pana inż. Gatqzkę .
Oglądamy plan. Budynek rzeczywiście este-

Felje t on.
Nara d a familijna.
Zmrok zapadł, a zgody nie osiąg·11ięto.
Cała rodzi11a godziła się coprn wda. na
jedno -- „należy zakupić ~wiecę tam, gdzie
będzie najtani<'j '1 .
Taki pog l ąd ustalo110. choć wuj Szymon twierdził, że 1rnjta11iej będzie, jeśli się
świecę zrob i w domu.
Wuj w ywodzł tak:
-- Łoju trochę w kuchni mamy. Że
jest nie~wieży - nie szkodzi. Knoty wszelkiego rodzaju poniewierają się tu i owdzie.
Zresztą knot jaki takj lllOŻna sporządzić z
bawełny (a tej mamy w domu sporo!)
A co względem taniości, to będzie
naj pew11iej sze.Tak dowodził wuj Szymon.
Cóż kie.<ly i1111i członkowie rodziny
byli odmiennego z<lauia.

I tak;
daleki krewny -

z którego zdaniem liczo-
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miejskie
w ic e prez y d entem miast a.

tycznie wyglądający . Nad nim zgrabna wieżyczka
w której ma się mieścić rezerwoar z 1rodą.
Obok budynku filtry do oczyszczania wody.
- Gdzie ma się łaznia mieścić?
-Tymczasem przewidujemy plac przy ul. Gdańskiej za domem p. ' Roznera, na dzisiejtzem boisku P .T.C. Ulica Gdaó::;ka ciągnęłaby się do samego
parku, a równolegle do kina miejskiego i domu
p. Roznera, jak również i po tej samej stronie
stanę/aby lażnia.

Zresztą mogą zajść

Nawet z pewnych

co do mieJsca zmjany.
zmiana miejsca jest

względów

przewidy1vaną.

-Z jakich funduszów stanie łaźnia?
-Mamy zapewnioną w Mini:-:terstwie Robót
Publicznych pożyczkę w wysokości 150 tysięcy
zL Z chwilą zapadnięcia decyzji co do miejsca
budo,,·y, co mam nadzieję, szybko się stanie, bę
dziemy mogli prace \\· stępne rozpoczynać.
Na zakoriczenie p. wiceprezydent dodaje z
uśmiechem.

-Wszyscy ci, którzy narzekali na

budo1Yę

kina,
zadowoleni.
Ze kino mi<isto posiada, wcale tego nie żałujemy
Wkrótce będziemy w posiadaniu nietylko kina,
ale i łaźni miejskiej.

pr . 1ponując budov,1ę łaźni, będą dziś

no sie bardzo - dowodził uczeuie, źe świe
ca z 'łoju „domowego" nie da tyle światła,
ile potrzeba, albowiem ulepienie jej przy
zastosowani u odpowiedniego składu che mi ezn ycli czynników (a właśnie o różne czynniki chodzi!) będzie kosztowało drożej, niż
kupno w znanej firmie „Sampenmavber et
consortes", która to firma sprzedaje świece
po ceme .. .
Głowa rodziny zacny pan Gaudenty
przerwał mówcy, rz ucając pytanie , czy
jednak ze względów patrjotyczn ych nie
należy kupić świecy w sklepie pana Blagurskiego, który choć złośliwi mówią
o nim, że paskarz - j<·st dobrym obywatelem k'raju (wszyRtki111 riid?.i, by „obywali si~'').
Z opozycją wystąpił rodzony brat
pana Gaudentego, Michał .
-- Swiecę trzeba nabyć w składzie
znanej firmy Hundesch warz, Na uieri:tjło i
spółka", gdyż tylko ta firma daje. gwarancję, że świeca nie zgaśnie, nim się wypali.
St1:yjeczny wuj, Kalasanty radził ży-
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Z tygodnia na

,.Sejmu niema" - oświadczy! poseł Witos,
niego delegacja urzędników z
u rządu w sprawie podwyżki
plac - My tylko udojemy sejm wobec faktycznej
dyktatury. Cóż warn porno?!ą nasze obietnice,
których nie możemy przeprowadzić, bo nikt się
z sejmem nie lic:zy ~
Marsz. Piłsudski w wywiadzie, udzielonym korespondentowi paryskiego„Temps'a",
oświadczył
między
iunerni, iż w Polsce tylko
cztery partje stanowią prawdziwie jednolite zesp11ly:
partja chrześcijańsko - narorlo\Ya, reprezenlacja
wielkich \Ylaścicieli ziemskich, narodowa demokracj a, która skupia naok1 łu siebie właścicieli
dóbr przemyslcmców i inteligencję, partja chłop
ska i socjalistyczna. Pozostale parlje są albo
rozproszkowaue (jak "Wyz\\'olenie" l. albo zbyt
słabe, aby wchodzily w rachubę.
Ogólnokrajowy kongres włókniarzy odbyl się w Lodzi 11· du. 12 i 13 b. m.. Obszerny
referat o sytuacji gospodarczej w przemyśle wyglosil pose! Szczerkowski. Kongres dokona! dzieła
przebudo11·y podstaw finansowych związku. Oclmalono powiększr,nie opłat czJ:mikowskich. Związ ek
będzie udziela! swym członkom szeregu świadczeń.
Postanowiono żądać od rz:'!du: poduiesie nia zapomóg, rozszerzenia zapomóg na wsz~ie kategorje bezrnbotny1:h, zorganizowania b ezp łatnej
pomocy lekarskiej dla bezrobotnych i ich rodzin ,
udzielania bezpłatnie bezi-obotnym w okresie zimy
artykulów pierwszej potrzeby, jak \Yęgla, mąki,
cukrn i t. p.. Na kongresie dokonano wyb uru
zjawiła się u
prośbą o poparcie

gdy

czliwie, by zaniechać wogóle knpna świecy,
a palić nadal łuczywo.
- Nasze dziady i pradziady jadły i
piły przy takiem świetle i dobrze im się
działo szkoda pieniędzy i tyle .. .
I tak oto szła wymiana zdai1, Radzo110 dług·o.
Zastanawiano się nad każdym
szczt'g-Ólikiem. Stara110 się, by sprawę załagodzić jak najlepiej to znaczy jak
najtaniej .
A tymczasem dzieci w drugim pokoju
siedziały pociemku.
I korzystały z dobrej okazji.
Władek „ buchnął" Julkowi piórnik.
Wacek podbił oko Wickowi. Jasiek wpakował cyrkiel w biodro Michałkowi, a Stasiek kopnął w brzuch Adama. Słowem korzystano z braku światła. Nie obyło się
też bez cichych tragedyj. Grzeczny i spokojny Tadzio, idąc do łóżka, uderzył nosem
w szafę i potłuk sobie ten szlachetny organ
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tydzień.

nowego zarządu, do którego weszli z Pabjanic:
posd Szczerkowski i Luboński. Prezesem związ
ku został ponownie pose! Szczerkowski.
Bank Polski z dniem 10 b.m. obniży/ stopę
do 9 i pól w stosunku rocznym.

procenŁu\Yą.

Do walki ze szczurami wziął się energicznie magistrat m. Lodzi, który na dz. 20. b.m.
znrządzil ogólne tępienie szczurów na calyrn obszarze miasta. Do tego celu mają być użyte
wypróbowane środki ( trntki), które nie są szkodliwe
dla ludzi, zwierząt domowych i drobiu. Trntki
te sprzedaje po nader niskich cenach oddział sanitarny wydzialn zdl'owotn. publ. magistratu m.
Ludzi.
Ferje szkolne z powodu świąt H użego
Narodzenia rozpoczną się w dn. 21 b. m., po
nauce szkolnej, i trwać będą do 3 stycznia 1927 r.
wlącznie.

Pierwszy nadzwyczajny zjazd pracowników samorząd. wojew. łódzkiego odbyl się
w Lodzi w dn. 12 b. m.. Na 1.j azd przybyło
przeszło 200 delegal<ill' (z Pabjanil' 4).
Przyjęto
szereg nader ważnych u~hwał i rezolucyj w sprawach uposażeń, ustawy o pracownikach samorządo\Yycl1 i w dziedzinie stworzenia jednolitej
organizacji pracow1Jików samol'ządowych.
Związek syndykatów dziennikarzy polskich wyrazi I zadowolenie z puwodu jednomyślnej
ucl1waty sejmu z dn. 10 b. m., uchylającej dekret
prasowy z dn. 4: ub. m ..
Liczba bezrobotnych w okresie listopada
Z\\'iększyJa się ogółem o 3.981 osób i wynosila
w dn. 27 listopada 200.567 bezrobotnych.
~otkliwie.

Mała

Mania, nie mogąc od1rnieźć niezbędnego naczyuia- zmuszona była wśród
cichego łkania zwilzyć łóżkowy ekran.
Oto co działo się poza radą familijną.
I gdyby naradzający się słyszt>li choć część
tych wszystkich zyczei1 i złorzeczei1, jakie
dzieci słały pod ich Rdresem, toby na.pewno postarali się bardziej do serca wziąć
sprawę zakupu świecy; która istotnie jest potrzebna i której nabycie było nietylko sprawą „palącą się", ale palącą.
Wreszcie gdy dzieciom stau ten dokuczył zbyt bardzo, postanowiły,- na wniosek
Rolka powiedzieć „Radzie", by świecę kupiła nie zwlekając zbytnio - a to z dwóch
powodów: świeca potrzebna jest już; odwlekanie kupna daje zbyt wiele ' tematów do
rozmowy.
O rezultacie - dowiemy się.

Ralf
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Z zagranicy
Rokowania pomiędzy władzami fran =
cuskiemi a przywódcami powstańców druzyjskich w Syrji w spra wi e zaw iesze nia broni
nie dop ro 1radzily do rez ultatu .
Kroki 1roj enne zostały na nowo rozpoczęte.
„Front niemiecki przeciwko Wschodowi". Na ta ki temat wygJosi l <1 d<·zyl \\' G d ańsku
ge nera ln y sekretarz tow. przyj ació ł po koju w
Ni emczec h S ee g e r. Treścią Lego odczy tu byly
0

- Od czasn po<J,pisania tej d.~iwnej urnowy
czerwony BłazPn zjawia się podobno pimktitalnze
na pół godziny przP.d zac.<:ęciem przedstawienia.
[Czencony Błazen - Al. Bla:icJ01cski
- Kino J!źejskie 17/I 1Y27).

se nsacyjn e szczegó ły o tajnyc h zbrnje ni ach Ni emiec:
skierowan e przede wszys tki em p rzeciw ko Polsce.
Mówca zaznaczyJ, iż mi litarne i nacj unalistyczne
ktiła ni emiec kie Ull'aża j ą dr.isiaj za d z i edziczn·~go
wr oga Nł€ mi ec Po l s k ę . Wi elk a część m ł odzieży
niem ieck iej wyc ho wana j est w ni e n awiści ku Polsce.

Na życie króla hiszpańskiego i Primo
de Rivery \rykryto nowy svisek. Are;:;ztowa no
wiele osó b .
Prokurator nacisnąl gitzik dzwonka. lYnedł
Gli?'iski wydal krótki rozkaz:
- Odprowadzi:{ tego pana z powrotem do

konw~j,

więzienia .

{.dl.

BlażeJ01cski

-

Czerirnny

Błazen.)

Skrzynka do listów.
Szanow ny Pani e Redaktorze !
Ki l ka slów w ,.;pra11 ie og la;;zania nazwisk
obywateli przez miejską Ko111isję Sauitar11<).
Na liśc i e brndasó\\·" 11· NQ 31 Gazety Pabjanickiej zam ieszczonf' je;:;t moje naz\1·i:;:ko .
Czy ja odpowiadam za anly::-:aniLarny stan posesji, której jestem tylko wspóll\'Jaścicielem, kiedy
po większej części odpowiada kto inuy, bo miPszczące siti; w tym domu biuro pośred11icl11 a prncy
jest gtówn~111 powodem sl<lnn anty>:anitm·m•go,
ponie1raż tlurny iuteresantów bi ura mają Sll'oją poczek:ilnię 11· brnmie i w ubikal' jnch podwórza, a jedyn a dozorczyn i niem )Że poiotać ('i:!~lf'aJU uprzątaniu
Z poważaniem
,Jak ó b Szapocz nilc
0

Spadłam z obloków, wiatry mnie przynioPoprostit zatęsknilam za tobą, kru:alam rnwróc1:( 1vóz; napowrót do Stawi8k((,!
- I będ.ziesz: moją! - .rnwolał Adam w itniesieniit.
- Kie! - smie,jąc się 1· orlpychając go z lf'kka,
ty moim będzies.z:, Adwnie!
odpowiedziała .Aza Jarn niczyją nie była i nie będę!

-

sły...

Na s t ę pny

n ume r „G AZETY "
w cz wartek 1d. 23 b.m.
Num e r będzi e zn a czn i e po•

u k a ż e się

więk s zony.

llJa

jeg o złożą się arn a tem a t wie lce interei akt ualne .

t reść

t y kuły

su jące

....Marysia cofnęła się prZP.lękm:ona.
- A! to wy!
- To ja! llziecko 1110,je - odezwała się cuyanka - przyszlatn. jn.? tJO c1:Pbie.
- Po mnie? zapytała Jlrr.rysia ulziwiona.
- Prawda, że teraz~ pójclz1:esz z nami! dodała Aza. A co, czy dobr.'.:P żyć z gndz1:ami?

(Chata za u;sią - J. I. J(raszeicski.
- Kino Miejskie 25/XII.

•

llQI

(Chata rn

1c~ią

-

J. I. Kraszeicslci).

•

roni a ._.1e1sc·o wa
Muzeu m K"ła P.:H.S .·-obrnrte
sobotę dla dziet:i od fi~- 7-<'j
niedzielę dla do r osłych od 5- 7.
Wejśt:ie dla dzieci 5 5T., dla d11roslych 20 gr.
B ibljoteka Kola P.M.S. otwarta we 1dorki i pi.ątki od 7-8ł.
w
w

l..:ola
D ziecięca
Książnica
P.M .S. otwarta 1r p,iniedzialki,
\\'lorki i środy od 3-6.
Czyt elni e miejskie.
Czytelnia I. - ul. Bóźniczna 11.
Czyld11ia II. - ul. Po1Jiatowskieg1,' .N!! !ł.

Czytelnie ohrnrte \\' clili powszed11ie od godz. 10-ej 1·ano do
godz. 12-ej w pot. i od godz . 3-ej
du godz. 9-ej \\ ieczorem, w niedziele i ~więtn 78Ś ud godz. 10-ej
rano do godz. 12-ej w poluduie.

"·
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-Z Wystawy Drobiu w

Łodzi.

Wystawa tegoroczna zgromadz i!a znacznie \Yiększą ilość wysta\\·ców, niż w roku zes złym ,
pra wdopodobnie z t Pg o powodu,
że Wars zawa zrezygnowała w roku
bieżącym z Wystawy. Rozmaito ść
ras i gatunków drobiu ogromna,
najrozmaitsze kury od karzeików,
kończąc na wielkich bramaputrach ,
perlice, indyki, pawie, bażanty,
kaczki i g ęsi , moc gołębi, a naw et znalazł się i źóraw.
Królików mniej, sporo zato
psów, szczególniej buldogów i
myśli \\'ski cli.
\Yystawców
Z pabjanickich
p. p. Dąbrowska
wzięli udział:
z Rydzyn (kury), dr. Eichler
(drób rozmaity). T. Ender (psy),
G<l.\rronski z Widzewa (kury).
Sprzedaż nie byla ożywiona pucen,
niewygórowanych
mimo
zwiedzających też mogloby być
więcej.

Sprostowan ie
w sprawie notatki ,.Sprawa
pabjaniczanina o obelgę
w Łodzianinie".
W sprawie notatki luonikarskiej, zamiPszczonej w X2 poprzednim "Gazety Pabjanickiej ",
p. t. .Sprawa pabjaniczanina o
obelgę w Lodzianinie, otrzymaliśmy list od p. Fdiksa Szewczyka, ,,. którym ten prostuje, że
artykuł, umieszczony w Lodzianinie. i Sztandarze Pracy, _nie miał
nic \\·spólnego ze spra \\'ą "martwych dusz". Na przewodzie są
dowym poruszano tylko tę sprawę
Co zaś do wymiędzy innemi.
roku, ośwfadcza, iż sąd okręgowy
postanowil redaktora A. Nowako"wskiego od kary u wolni ć i zobowiązać redakcję do zapłacenia
kosztów sądowych.

Z

Koła

P. M. S.

Wszystkim tym, którzy wzięli
udział w zorganizowaniu Akademji
Dnia Oświaty pozaszkolnej przez
Kolo P.M.S. w Pabjanicach, serdeczne podziękowanie składa
ZARZĄD.

Akademja ku uczczenia ś. p.
Prezydenta E. Narutowicza.
VvT niedzielę dn. 19 b.m. w sali
kina miejskiego o godz. 11-ej
przed potudniem odbędzie się

PA BJ A N ICKA

uroczysta Akademja ku uczczeniu
Gabrjela Narutowicza, pierwszego Prezydęnta Rzeczypospolitej, który padl od kuli z ręki
fanatyka, pełniąc swe obowiązki
dla dobra Polski.
Na prngram Akademji złożą się:
odczyt, orkiestra, chóry.

ś.p.

Wejście bezpłatne.

Atrakcja sezonu teatralnego.
W dniu 30 grudnia na scenie
teatru kina miejskiego '' Pabjanicach wystawioną zostanie przez
Teatr Miejski w Lodzi, pozostaj ą cy pod dyrekcją Szyfma11a A.
atrakcja bieżącego
na.Jwiększa
Róża sezonu teatralnego Ze romskiego.
.Tak się do1riadujemy, przedstawieni~' to dane będzie w nadzwyczaj starann ej oprawie.
Ory ginaln e dekoracje Teatru
Miejski ego z Lodzi przyw; ezione
z ostaną do Pabjani c. Grze artystów to warzys zyć będzie inuzyka,
w wyko11 aniu orkiestry teatru
.tód zkiego .
Ze ązględu na niezwyklą wartoś ć widowiska pożąda nem byłoby,
aby dojrzala mlodzi e ż ze szkól
· średnich wcze ś niej \Yykupila tań
sze bilety .
Wystawienie frapującej sztuki
Zeromskiego stać się powinno
okazją do żywej manifestacji naszego społeczeństwa ku czci Wielkiego Twórcy i Myśliciela Narodu
Polskiego.

Kazimiera Rychterówna
w Pabjanicach.
\V e wtorek i środę bawila w
zaproszona
naszem przez Zarząd Kola P. M. S. znana recytatorka p. Kazimiera
mieście

Rycłiteró\vna.

Fragmenty · z arcydzieł poezji
polskiej, jak np. rok 1812 z "Pana Tadeusza", monolog poety
z "Poety i N a tchnienia" Slowackiego, tany na weselu Jagusi ż
"Chlopów" Reymonta obok takich
pereł po ezji, jak tetmajerowski
.Na Anioł Pański", .Janko muzykant" i inne zlożyly się na.
piękny, umiejętnie dobrany i urozmaicony zarówno pod wzglę
dem treści jak i formy program.
O wykonaniu można powiedzieć
krótko: mistrzowskie.
P. Rychterówna umie z pięk-

Nr. 34.
nego o dużej skali głosn dobyć
tyle ekpre.:;ji i uczucia, tyle sily
i lirycznego patosu i tyle melodji
- że wrażenie wywiera olbrzymie i zostawia. nie zatarte.
Należy tylku żałować, że we
wtorek nie dopisała publicznośc.
Natomiast w środę na :Bajkach " młodociani słuchacze zapełnili salę pu brzi>gi i z zach\\'}'tem, którem udawali wyraz przez
istne kaskady śmiechu i oklasków,
przysłuchiwali się uciesznym bajkom, i "·ierszykom.

Miejskie Snnatorjum Przeciwgruźlicze w Pabjanicach.
We wtorek dn. 21 b.m. odbę
dzie się organizacyjne zebranie
Mi ejskiego Przeci\Ygruźliczego.
Jak wykazuje sta lystyka znacz-

ny % ludności naszego miasta
zagrożonych jest gruił!::-t·
J est to fakt prz e rażaj:icy, który
wymaga natychm i1.1stowego przeci wdzialania. W tym też celu
zorga nizowanem zostanie w Pabjanieach Towarzystwo PrzeciwNa pierwszem posiegruźlicze.
dz eniu ma być umówioną sprawa
wybudowania .Miejskiego Sanatorjum Przeciwgrużliczego.
Udzial w Zebraniu wezma
przedstawiciele Ma~iŚtratu m. Pa~
bjanic, lekarze miejsco1Yi , przedsta\\'iciele związkó"· zaw ndowych,
Stowarzysźenia Właścicieli Nieoraz T owarzystwo
ruchomości
„Rolnik" w Pabjanicach.

Pieszo

n11około

Polski.

W ubiegłą niedzielę bawili w
naszem mieście dwaj strzelcy
z Mlawy: A. Kolakowski i B. Wyszomirski.
Postano1Yili oni pieszo obejść
calą Polskę. Wyruszywszy z Mlawy, dotarli du Warszawy, stąd
wyszli do Lodzi, wreszcie stanę
li \Y Pabjanicach.
Magistrat dat wędrowcom nocleg i zaopatrzyl ich w jadło.
Strzelcy wyruszyli w poniedziałek
w stronę do Częstochowy, stąd
do Lwowa, Pińskar
się
udają
Wilna, Poznania, Sosnowca wreszcie kres podróży ich będzie na
Sląsku.

Szczepienia

przeciwpłonicze.

przeci wplonicze
Szczepienia
wśród dziatwy szkolnej m. Pabja-

zalamal się na torze tramwajo-

nic zostaty ukończone.
8zczepiono ogółPm okolo 8000
dzieci.

na

8 miljonów papierosów!
W

ciągu ubieglych
l'. pabjaniczanie

9

miesięcy

wypalili 8
miljonów papierosów gotu\rych
w pudelkach i kilkanaście wozów
t.ytouiu.
W ten sposób około pół rniljona
pu8cili
pnbjaniczanie
złutych

1926

z dymem.

Nie wolno

łamać ławek.

W dn. 18 sierpnia r.b. niejaki
Wb.dysław Stefański, niosąc worek z manufakturą, rzucił go na
ławkę przy przystauku tramwajowym z taką sil<!, że ta się zła
mała.

Epilog te>j spra\ry

znalazJ

się

w dn. 9 b. m. w s:1Jzie pokoju.

W. Stefai1ski zo:;tal skazany
na 2 dlli aresltu wzg. l O zł.
g rzywny i 1 zt k11sztów sądowych
Nieszczęśliwy robotnik postanowił

w

omijać

przyszl 1 1ści

wszystkie ławki, stoj:1ce na ulicach
Nieszczęsne

węgla, zatrzymując
komunikację
czas

wym wóz pełen

szyny.

W. dn. 6 b . m. znów przed
gmachem szkoJy im. Piramowicza,

pewien

tramwajową, z powodu bowiem
złamania się osi, przednie kula
zupelnie odpadły. Trzeba było
dopiero dnprzęgnąć drugą parę
i z wielkim wysiłkiem nieszczęs
nych koni ściągnąć wóz z toru

syn lukatol'ki tego domu Smialowski Jan, lat 19. Smialowsti
rlo winy przyzoal się, twierdząc,
że do tego czynu n<tniówila go
jego matka, Urszula latt 60.
. Sprąw~ przek;izaoo wladzom
sądowym.

Składnica Czerwonego
Krzyża-okradziona.

nieco na bok.

złote!
W dniu 13 b. m. gospodyni
domu przy ul. Marji Konopnickiej M 7, Rozalja Wlaźlak, weszła
do swego mieszku11ia i zauważyb,
że ktoś tu musiał plądrować.
Tknit,;ta złem przeczuciem, rzuciła
się w stronę komody, w której
swe pieniądze.
przechowy\\·ała
PrzeraKr• moda byla otwarta.
gospodyni stwierdziła, że
żona
ktoś jt·j \Yykradł oszczędzone pieniąrlze w sumie 533 zł.
'Vc zw<rna policja stw ierdzi/a,
że złodziej dostał się do mieszkania za pomocą specjulnie dorobiouego klucza, pocze!Jl przy pom „ cy pręta żelaznego wyłamał
szufladę w komodzie.
dochodzl'n ie
Pr;i;eprowadz one
ust::d itn, że kradzieży dopuścił si ę

Ukradziono 533

Anna Stępniów11a lat 16 nieda w uo upuściła więzienie, które
odsiadV\\·ata za kradzież. Ledwo
wyszł~ na wolność, p •i częla przemyśliwać, skądby znów coś za-

bra<;.
Dowiedziała si~, że w sklad:lie
przecbo\1·yspółdzielni Społem
waną jest bielizna b. Czerwonego Krzyża w Pabjanicach. Przy

wspó!udziale Lubisiówny Weroniki lat 16 dostała się do skladu
i zabrała 70 sztuk prześcieradeł,
pusze\\'ek i iunej bielizny poście
lowej. Kradzi e ż zauważyła Raczyńska Bolesla w~, Laska 44.
1~11er giczne
Policja wszczęla
dochodzeni(~ , guyż i:;ą poszlaki, 7.n
prócz dwu wymieniouycb amatorek cudzego dobra, w kradzieźy
bra.ty ndzial i inne osoby.

Sport
zawoCiul>"

Remisowo zakończył się mecz Kouarzcwski
(Union) prz~eiw Szubertowi (Wrocla1\ ).

Pietraszek (Kruschender) nad Ga\\ilim (Union)
na punkty, Hellfold (Wrocław) nad \Vudrnickiem
(Król. Huta), Wcnde (Mystowice) nad Wisnerem
(Wr0da1r )1 Meyer {\Vl' udaw) nad Snrpkiem II
(Katowi1.:e), "Harry Trerr" (Ouion) uad \Vistl'acbem (Katowice) przez K. O„ Szulc (Wroclaw)
nar! Wockiem na pnnkly i Reich tWroćla\r) nad
Seidlem (Union) na punkty.

P. Franciszek Jędrysiak, długoletni kapitan
P. T. C., przechodzi po prźeszlo 200-tu odbytych
nwczach w banrnch Klubu do "Kruschendern".
.Jednocześnie doi\ iadujerny się, że bramkarz P.T.C.,
Kotlicki ma takie zamiar przenieś..! się z począt
ki em przyszłego s •'zonn do • Kruschenderu".

łódzkiej Filbarrnonji
.Punchi1:g
drużyną
Wrocław osi;ignęli zwycięstwa:

Na " dbytych
dach boksel's kich

5)~
L

\I'

z

Co tu

A, F.

kupić na g\Viazdkę? ~~

Tow. Handl. „ŻELAZO"

sp.Akc.

ul. T. Kosciuszki M. 48.

poleca po niskich cenach:
łyżwy

ne,
~

c:::n
ca

=-=

_t

f

niklowane,
st a 1o w e i

żelazka mosięż

n i kl o w a n e,

moździerze mosiężne. łyżki i łyżeczki, noże i widelce stołowe i
kuchenne, nożyczki, naczynia ku-

chenne, emaljownne i a.lumiujowe.

scyzoryki, dziadki do orzechów,
podstawy do choinek, wyżymaczki,
rurki do włosów, dzwonki ~toło
we, ceraty, chodniki, dywany linolemnowe i t. eł.

poleąa po niskich cenach.
TOW. HANDLa „ZELAZO" Sp. Akc. Kościuszki 48.

·J
'

Z~~~~~F~il~j~a!!!!!!!-1~P~ł~a~c~g~~~~~·~D~ą~~~~~o!~w~s~~~~ie~g~o!~·~~~~~S

•a

lazdk

'•

ślicznym

wyborze
najkorzystniej zakupisz

w

krawaty, skarpetki, pończochy, rękawiczki, szale jedwabne i weł
niane, getry, stylpy, portfele, papierośnice, portmonetki, spinki, manicury, necessery, chusteczki, torebki damskie, trykoty zimowe i wełniane, kapelusze męskie
Schlee, Gepperta, Hiickla Velourowe,
KIILA~ ~~~~~M~s~i~j
WM~~az.
czapki sportowe, parasole i laski.
Bieliznę męską,

AIT!

Galant.

~\

1,1t0 0

St. M·rozińskiej .
Zamkowa 30.

po cenach

Duży

zniżonych

wybór:

Flanele, sibiry, korciki, baranek, satyny, damasy, obrusy, tow. białe Żyrard.,
Widzew ., Szajbl., rękawiczki, pońchochy, szale, getry,
krawaty, kołnierzyki i boty (śniegowce)

Powię.towa

Kasa Chorych w Pabjanicach.

Dyżury

Ubezpi eczeni oraz zarPjestrowaui
padkach naglych zasłabnięć Z\Hacać siQ:

lekarzy i felczerów.
członkowie

będący

rodzin ,

na ich utrzymaniu, powinni w \ry-

w dniu 18/19 grudnia
i do dr. Szapocz.nikowej, ul. \Varszawska Jill 29, ora:t ginekolog dr. Szacki do frlczera Spionka, ul.
w dniu 24/25 grudnia
.
do dr. Eichlera, ul. Zeromskiego M 20, do felczera Dąbro1,· skiego, ul. Zamkowa 30.
DyrekCJa

lI

.

li

Tuszyńska

36.

----

Po cenach hurtowych
Z powodu

zupełnej

likwidacji

działu

Wyprzedaż to~arów kolonialnyeh
. i spozywezyeh.

KAROLA KNEBLEWSKIEGO
Jednocześnie

składzie

kolonjalnego w

pozwalam sobie

win i wódek

w PABJ.ANICACH ul. Kilinskiego ~I.
zaoferować

W. P.

WHA KRAJOWE i ZAGitANICZNE, LIKIERY, KONIAKI, WÓD.KI, SPIRYTUS,
MIODY, POlł.TER, PIWO, SOKI i ZAPIUWY do WODEK

Po cenach umiarkowanych.
Ogłoszenia
Przyjdź

i dowiedz &if2, że najtaniej kupisz \"l"'Szelkie

serwisy stołowe, szkła, emu!je, porcelanę i rzeczy
O ' k·
oksydowane w składzie S
Z. 008 Jego
Płao gen. Dąbrowskiego ~ 7.

..:

Cukiernia

Ziemiańska

Plac generała Dąbrowskiego )fa 3.
Na nadehoizące święt t })Oleca:
(.,)
C" pie rniki, bombonierki wszelki<'go rodzaju, czekolady
pierwszorzędnych gatunków, karmelki, oraz ciastka
Ceny przystępne.
włas nego wyrobu.

~

a.

.,.
n
N
!5

drobne.
NA

GWIAZDKĘ

m

Kto chce kupić najtaniej welny, zefiry, jed·
wabie, plusze i korty, ten uda się do firmy
HERMAM STAHL ul. Zamkowa ,N'g 14,
która egzystuje od 1883 i po siada większą część towarów z
Konkuren cyjne-CENY-konkurencyjne .
fabryki.

własnej

.Jl

•

Jest do odebrania w Magistracie
(pokój X2 1) SZALIK W'EŁNIANY.

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

