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Prenumerata

GAZETA

Cena numeru

80 gr.

f'renumeratę

miesięczna

zł.

1

Z adaosza1i1m

zł.

1.2D.

- '/• s tron y 40 z!.
pisma przyjmu j e .Sekretarjat. C"na or::łosze11 : cata stron a 70 zł
trony 15 zł. - 1/ 16 strony 8 7.L - 1/ 12 stro11y 5 zł. Pr7.V µo·Ntórzeuin ogło~zeń rabat od 25 do 50°/ 0

1/ , strony 25 zl. ·- 1/
1

1

OLEJE wrzecionowe, łoż~s~owe i c~linllrowe
polecamy z naszego

składu

w

Łodzi

·,'KAR PA TY'' Sprzedaż produktów naftowych Spółka z ogr. por.
ODDZIAŁ

W

ŁODZI,

ul. 6-go Sierpnia .N27. Tal.14-70 i 48-74.

Kinemato graf Miejski
WIELKI PROGRAM ŚWIĄTECZNY!
Od s11boty dnia

2:J/Xłl

do

Monumeutallły film
zn:wej powieści J.

śody

dnia 211/X li 1926 r.

polski osnuty na tle
l. KRASZEWSKIEGO

CHATA
ZA WSIĄ
(CYGANKA AZA)

dr:imnt w lO·ciu wiulkich nkta4:h z11
W rolach głownych c

pod wodzą autentycznego wodza
cygan JÓZEFA KOLOfłiPATA.
W spaniałe z<lj ęcia najbardziej malowniczych
okolic naszego knju - Ojcowa i Pieskowej.

I

I

Sobota 25, niedziela 26 i poniedziałek 27 grudnia.
Tylko 3 dni I

Tylko 3 dni I

Wielki program

według znanej opery St. Moniuszki p, t, .Chata za wsią".
wy konują: p. Celbelówna Irma - sopran koloraturowy
i p. Suwalski Zdzisław - Tenor.

Poc z ąte k s eansów o godz. 7- ej i 9-ej wieczorem. w niedziel~ i świeta
o godz . 5, 7 i 9-ej wieczorem. Ceny miejsc 50 gr. 70 gr. i l. z!. ·

świąteczny!

„Droga zatracenia"
MOTTO: Jak mam odróżnić
oblicze Dobra i Zła,
jeżeli wszystk.o d o koła
mnie jest pokryte
ponurą ciemnością ...

Wielki dramat obyczajowy w

cygańska

Skały pod Krakowem, Przepych pałaców! Nędza
Ghat! Tańce cygauskie ! Miłość która zabija I
Muzyka
Arje

,,ZACHĘTA''

śpiewami.

Irena Jedyńska. Kazimiera Słalska, Wł. Bracki i Ziem-Skc!rski.
Wntaha

"

Reiyserji
W rolach

/;~~~-a

słynnego:

głównych

10

aktach.

AMLETO PALERMI.

znane gwiazdy ekranu:

Rina de Lignora, si~~ - Stanisława Gallone, urocza Oiamira
Jacobini, n~~~~~ - Zalamort i niezrównana Zalavie.

Muzyka dostosowana do obrazu.
P6czątek

w

seansów w dni powszednie o godz. 7-ej
i święta o goclz. Z>·ej wiecz.

niedzielę

==.._,-

ZŁOTE

i SREBR NE

Handel

W.

ME DA LE

Na

na Wystawie Gospodarska-Higienicznej włodzi
tit"n1:

Wytwórnia Ghemiezno-Tecbniezna „EDAS"
Łódź,

ul. Karolewska Ni l

i „B. J Ó R KIE.W I O Z"
Poznań,

li

Górna-Wild11 Ni 28.

Co każdy posiadać powinien:
Bl.l'"CUIO" \Nycieraczka do binokli, okularów, zapoIU

biega ir·h zachodzeniu

mglą

!nb

'

Pabia11i<·e, ul. Kilrńskiego .'\;'<~ 11.
telefon 143.

nadchodzące święta

111

Nie kupujcie, póki się nie przekonacie, że
11ończochy,

~I

'I

ekarpetki, rękawiczki, szale,!
kołnierzyki, krawaty, grzebienie, kolczyki,
brzytwy, mydło, p>!dcr i perfum~ najlepiej

ILF·

kupować

u

Hauz~r! Zamko wa 7.dJ

p~rą.

Cena 60 g1•.

Lekarz= dentysta

Płyn

„Edar"

do domowt>go ~rebrzenia wytarty1·h
plateróv:, łyżek, li1·htarzy i t.d.
Cena zł. 2.-

„Edas"

Chemicznie przesycona ściereczka do czyszczenia metali, luster, szyb i kryształów,
bez !JOmady, kredy, lub płynu.
Cena zł.I.-

„ EdoI"

Bezkonkurencyj ne 1'zyścidlo do metali,
marmurów, szyb i t.J.
Cena 35 gr.

"LUSfryna" zapobtega
Chem~cznie spreparow.ana
zamglenm okien

Kelonjalnych, Oelikateslw oraz Wyroió1 Tytuniowycb

polecam: pierniki, karmelki, czekolady, orzechy, sardynki, miód pszczelny, owoce i t. p.
po cenach przystępnych. Towar pierwszej jakoiki.
Na. składzie chleb deserowy Trcnklel'll.

UZYSKAŁY

wyroby

Towarńw

Missała

J. Szap oczn ik
przyjmuje jedynie w swoim gabinecie

Warsza wska 29.
Urzędnikom

od. g·cdz. 10- 1

Od 4: - 7
państwowym i ro-

botnikom znac2ne

I

ustępstwo.

wvcierarzl:a

wy•tawowycłi,

„Lustro I"
„Unicum"
„Unicum"

szyb okiennych, samochodowych i t.p.
Cena zł. 1.50.

LEKARZ --DENTY STA

Pomadka do relów Jak .Lustryna".
Cena zł. 2.-

Forster= Lejzero wiczow a
przyjmuje codziennie od

!'!aster przeciw odciskom i brodawkom.
Za ~kuteczność zł. 1000.- gwaranci i!
Cena zł. 1.50
Ma!ić na stwardniałą skórę,
gwarancją za skutecznolić.

z

Cena

„ Unicum"

tą

samą

zł.

1.50.

Związek

Jednodniewy Pokaz Drobiu, Gołębi i KrólikDw

hodowców pow. Łaskiego, wraz z targiem.
Osoby, życzące sobie wziąć udzial w pokazie, proszone są o złożenie piśmiennego z;miadomienia .
co i ile sztuk zamierzah wystawić, pod adresem
Związku Kościuszki 10, do dnia 10 stycznia p.r.
Cena za udział od klatki dl'Obiu i królików 1 zt.
od paru gołębi 50 gr. -· Szczególowsze informacje w następnych numerac.:h "Gazety Pabj1111ickiej ",
lub sekretarjacie Związku wtorki i piątki od 8-9.
Wszyscy miejscowi hodowcy winni 'niąć
ud zi a! l

Wszystki e preparaty „ U ni cum"
zostały nagrodz<?ne 19-u złote1ni i srebrnem i medalami
na wystawac h.

Żądać wszędzie!

Poszuku jemy
poważnych
przedstawi cieli i dzielnych agentów na Pabjanice i okolice.
Zgłoszenia przyjmują się we wtorki i piątki w godz.
9-11 rano i 3-5 pp. w Łod7.i ul. Piotrkowska .N~ 119.

Hodowców Drobiu, Gołębi i Królików
,...,,. PabJanicac h
urz!ldzs w I połowie lutego

1.50.

Wystawa oraz bezpłatna demonstra cja powyższych artykułów w Łodzi,
ul. Piotrkowsk a N"11 119 codziennie.

do 2 pp.

w lecznicy „Vita'' włodzi, Piotrkowska N! 45.

Krem przeciw poceniu się i odparzaniu
nó!?, rąk i parhom. z tą samą gwarancją.
Ceną zł.

llł

;

Cukierni a

Ziemiańska

-a

Pipe g~nerała Dąbrowskiego N~ 3.
J:a
Na. nadchodzące święh poleca: ===n
C" piernikt, bombonierki wszelkit"go rodzaju, czekolady N
D. pierwszorzędnych gatunków, karmelki, oraz ciastka
własnego wyrobu.
Ceny przystępne.
•

N
g

!!

Kto chce

NA GWIAZDu;:J:<~ !!!
kupić najtaniej welny,

zefiry, jedwabie, plusze i korty, ten uda się do firmy
HERMAM STAHL ul. Zamkowa ~11 14,
która egzystuje od 1883 i po!"iada większą część towaró\Y z
fabryki.
Konkurencyjne- CIENY-konkure ncy.1ne .

własnej

•

•

Rok I.

26 grudnia •926 r.
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azeta
Tyg-odnik

społeczny

i inf.o rrriacyjny.
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l(omitet Redakcyjny; Witold Eichler, Franciszek Janowski,
Kazimierz Staszewski, Stanisław Szefer.

flw ślicznym·wyborze
• dk ę ..
• a gw1az
najkorzy stniej zakupisz

krawaty, skarpetki, pończochy, rękawiczki, szale jedwabne i
wełniane, getry, stylpy, portfe•-:, papierośnice. portmonetki, spinki, manicury,
necessery, chusteczki, torebki damskie, trykoty zimowe i wełniane, kapelusze
'~"I'A Zamkomęskie Schlee, Gepperta, Hiickla Velou-w MQnaz rialant Mp(lli'101'
-,~~ - ='I wa 17 .
· yo~ lJ ' i llli! .[l~
o~ · IJ
rowe, czapki sportowe, parasole i laski.
Bieliznę męską,

Aft'J

PRZY

OPŁATKU

Zasiądzieniy do stołu wigil~jnego
niemy łamać Bi~ opłatkiem.

i pocz-

Na stole znajdzie się siano pod obrusem,
n. na nim trculycyjne potrawy, a.lbo te.i· bochen
,r mrnego chleba.
Nadclwdzi moment składania sobie ż·ycz·e11.
Czego 11iainy sobie .&yc2',1jć?
f':zy mcimy powtarzać, jak za, panią matką pacie1·z, tę stereotypową formułkę: ,. liVszystkiego najlepszego" ,która ino.ie posiadać, w
z·ależno~ci od osoby ,i okoliczno.~c·i, miljon naj?·ó.i norodniejszych znacz·e1ł, a kaMe z nich
ma taki sens, jak kichanie lnb kiwnięcie palcem w b ltcie?
Bo co to .znaczy: „ TVszystkiego naJlep.'!zego ''?
vVszystko i nic I
lV dniu wigilijnym,, w dniu czuwania
musiniy wszyscy życzyf sobie rzeczy konkretnych, rzeczy ściśle określonych, których brak
odczuwamy na ka.&dyrn krokit.
('zego nmn brak?
Nam, t.zn. ' społecze1łstwii polskiemu, które za kilkci godzin zasiądzie do wspólnego
stołu biesiadnego, by w bmtniem kole zastanoivić się nad sobą i pomy,qlef o przyszło.qci.

Gdy tJrzystąpim.y do rozważMi nad swą
niedawną przeszłością, to dojdziemy do kilku
1cnioskó11;, które powinny sta( się naszemi
najistotniPjszemi życzeniami.
l !'tedy będziemy sobie .i ycz·yh„. trwciłej
stabiliza cji złotego - faktycznej równowagi
b·url.ietowej - celowej i rozumnej polityki finamsowo - gospoda.rczej państwa - itritchomienia przemysłu, Cłr więc zmniejszenia liczby
bezrobotnych, głodnych i na.gich - usprawnienia, adm/inistra.cji - wytężonej walki z ła
J>oicn'ict1rern, złodz,iejstwem i demorahzacją,
u;alki .? rozpętaną bestją ludzką-realizacji
hasła pokoju, pokoju ogólnego- urzeczywistnienia 'istotnych zasad demokratycznych, a.i eby w
Polsce wszyscy czuli się wolnymi, róicnyrni i
brafrni ,- zgody 'i radości ...
A na aren'ie międzynarodowej nie powinniśmy s·il: zadowolić wejściem do rady
Digi Narodów i nagrodami na konkw·sach
hippicznych ...
I w tej dziedzinie musimy wyjść z wvo.~ledzenia i zabrać się do pracy energicznie,
solicln·ie i bez blagi.
, l więc będziemy .c;obie .iyczyl~ zgocly i
ra(lo~ci ...

GAZł:TA

Str. 2.

W naszej rodzinie pełno krzyku i wrzawy,
pelno radości karczemnej, - radoici z tego, że ten
kieliszek, który przed chw,ilą wychylili,śmy, to kieliszek przedostatni, a i następny też nie będzie
ostatni, - radości z posiadania pięknej ·,; wzniosłej zasady, że „wódka naród gubi, ale pojedyńcze
mu człowiekowi nigdy n'1:e szkodzi".
Brak nam zgody i rado.fo1:, - rado.<ici, czystej, twórczej, która każe z 'tm:a.rą i# naprzód, która
powiada, że ze słownika ludzkiego należy wykre.~
liA wyrazy: „Nie mogę, jestem slaby".
Brak nmn si'ły, hartu woli.
Brak nam instynktu, który powiada:
- Jeśli nu jeden moment s·ilą woli nie .<:gwał
cisz sennej niemocy, zr!ia1rniejesz na .~mied!
Czlowiekoiui, który sam jeden w łodzi przeplywal przez .A.tlcmtyk, instynkt ten mówi{:

Film pod tytułem: „Nad modrym Dnnaje111"
z czarodz1'-ejką ekranu, Lya Jfarą, jPst najpięk
niejszym f ilrnern sezonu,.
Lya ltlara żyje .z 1wmi i my .<: m:ą IV każdym
obrazie, IV którym bierze udzial, ale w f'ilmie
„Nad modrym Dunajern" wictz ,.;ledzi z rozrzewnieniem, u.~wiechem i lzami,.fej posta/ i wychocl.?i
rozpromieniony.
To nie reklama, ale rzec.zy1Visto.~/, a i to jeszczr'
słabe okre.~lenie.

(Film „Nad modrym Dunajem"
u· Kin-ie Miejskim u· d. 6/l 1927).

LEGENDA
Aż

oto uad::;zl'<ll wieczór wigilijny. Zapalono
świece na choince, ułożono garści kj!ka pachną
cego siana pod śnieżnej bieli obrusem na stole
biesiadnym.
Uradowane, szczęśliwe dzieci oglądaty ze śmie
chem i szczebiotem otrzymane podarki.
Slarsi patrzyli na nich - i wzbieralo szczęś
ciem i spokojem serce ojca i matki.
Poczęto dzielić się opłatkiem. Padaly slo1ra
życze11.
Sciskano, całowano się. Królowała radość i wesele.
W ekstazie pęczniało serce każde
miłością, zbrataniem uczuć i szczęściem.
Rocznica urodzin Wielkiego Syna Ludzkości,
który po drodze ciernistej od Betle~m do Golgoty
sial święte ziarna Miłości bliźniego i dla tej mi1oś<.:i holubil dzieci, leczył chorych nędzarzy, karmil gtodnych, pocieszał opuszczonych i umarł
w męczarniach na krzyżu, błogoslawiąc wrogów
swoich. Wieczór wigilijny - raczej noc. Uśpione
dzieci slodko marzyły o otrzymanych darach.
W salonie wciśnięty '" gląb fotelu siedzial ojciec
rodziny i wsłuchany w wicher "'yjący na dworze

PABJANICKA
Jeśli

-

na

Nr. 35.
chwilę jedną

zwątpisz,

ocean

c1,ę

pochłonie!

W dniw wigilijnym powi111ni.~my wszyscy jedsobie wiary we wlasne si"ły; zgody, jak powiada Makuszyń.ski, na rok, na dwa,
a potem możemy sobie łby pourywnr:, kiedy waż
niejsze rzeczy będą w porządku, i rado.~ci,-rado.~ci
takiej, co ka.że smutek kopnąć tam, „gdzie plecy
nazwę swą szlachetną tracą'', co każe ;;miar< się do
życia, bo życie kocha ludzi mdosnych.
A więc przy stole wi,qilijnym, choćby tam
kogo w sercn bolal ząb, jak powiada Heim. i na
ten ból oglądał się za proszkiem, wynalezionym
przez pana Schwarza, nie martwić 1:>"ię, nie kłóci/,
a życzyć sobie rado.foi życia i wznieś/ toast:
nomyślnie życzyć

-

Niech

żyje życie.'
F.J.

Żegnaj m~ P.1'ękl.iy, modry Dwna,iu. żegna,iN.f'

nit

dni

mvnwneJ
pru.<rzlo..;ri
artystyrznej.
do cichego ogniska rodzinnego. by speł
nia/ rolę przez los mi przekarnna.
Skrzypki! rozełkajc1:e się i roze.-imiejde. Jeszr~ZP
1lzi..;, dzi ..; tylko dla starych pr.<!f.jac1:ól jestem
artystką.
Dla nich net pożeg1wn1P ,,hrJę ..;pfewa/
i tm'wzy(.
(„Nad modrym Dunajem").
Odchodzę

-· marzyl ró1rnież. I leKko biegJa 1nyśl za myślą.
I zdawało mu się, że oto Ś\\iat i żyeie 11ie jest
tak złe, jak się o tern mólYi zazwyczaj i pisze.
Czul się zadowolonym z życia, z otoczenia,
z siebie - ze wszystkiego.
Wszyscy w domu
byli uradowani, spokojni, szczęśliwi - on oto zapewnił im to - czul się dumnym i silnym.
Święta z krzątaniem się przed niemi, z nieladem, z tradycyjnemi zwyczajami nudziły i denerwowaly go zawsze cokollriek. W tej chwili <.:zut,
że wszystko minęl:o, a pozostał jedynie spokój.
To jakby plon pracy i spełnionych obowiązków.
Z myśli tych wyrwał go szmer. Od\\Tócil
oczy w kierunku z jakiego dochodzi! go - i ujrzał zbliżającego się ku niemu Chrystusa.
Tak,
to byl Chrystus: ta blada twarz, te oczy o glębiach
przepastnych a piękne a dobre spojrzeniem, te
w losy długie -- taki, jakim go widziat setki razy
na obrazach natchnionych malarzy.
. Powstał z fotelu. A Chrystus zbliżywszy się
doń, polożyl rękę na rarniPniu jego
cichym
matowym głosem przemó\\'il:
-Obchodziłeś dzisiaj
dzieli moich urodzin.
Przed chwilą dumny i zadowolony z siebie czuleś

~r.
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HISTORJA ŚWIĄT BOŻEG~ NARODZE NIA
Łaciński, pocbodzący od
• czuwania"; pierwotni bowiem chrześci
janie noc poprzedzającą dni uroczyste spędzali na
Dzień przedświąteczny
CZU\Yaniu i modlitwie.

„ Wigilja" jest to wyraz

pojęcia

pościli.

W ciągu IV i V wieku zaniechano odprawiani.a wigilji przed niedzielami i poz.ostawiono tylko
przed glównemi świętami, t. j: przed Bożem Narodzeniem, Wielkanocą, Zielone1ni Swiątkami i
Kiedy jednak wcisnęly się
Wniebo1Ystąpieniem.
nadużycia do tych zebrnń nocnych. kościół je zniósł
z wyjątkiem wigilji Bożego Narudzeuia, w której
nabożeństwo rozpoczyna się około go<n. 9-ej wie·
czarem a kończy okolu 1-ej w nocy.
I tę właśnie wigilję Bożego Narodzenia zawsze
obchodzono najuroczyściej z wieczorną ucztą postną.
W Pols.ce z wigilją polączone S<f różne zwyczaje, obserwowane z dawien dawna mniej lub
Po rogach izby w czasie uczty wiwięcej ściśle.
Lud wiejski po
gilijnej stawiano snopy zboża.
uczcie kręcil ze slomy tych sn0;: : .v male powrósła
i wybieg!,;zy do sadu owiązywał niemi drzewa
ow ocowe w przekonauiu, że będą lepiej rodzily.
· Wieczena wigilijna u Imin sktadala się zwykle
z 7 potraw, szlachecka z 9, pańska z 11. .Kto,
ilu potraw nie skosztuje, tyl'e go pnyj e mności
w ciągu roku ominie". W domach zamożniejszych
panie rozdawały w dniu tym .kolędę"; czyli podarki S\vej czeladzi i dziewczętom ze wsi.
Po spożyciu wieczerzy wigilijnej czy to w
chacie, czy w pańskim dworze oboje gospodarstwo,
zgromadziwszy rodzinę i domowniko\Y, spędzali
resztę wieczoru na śpiewaniu kolęd o Narndze-

się szczęśliwym, że spełniteś wzięte

na się obowszystko, coś

wiązki i zdało ci się, żeś uczynił
powinien był' uczynić, by godnie uczcić święto
moje. Patrz! - I w dali hen ukazał mu Zbawiciel
wnętrze nędwej izby i czworo dzieci nieletnich
przytulonych do bladej zaplakanej matki; i ujrzał tapczan, a na nim chorego ojca rodziny tej
i słyszał, :wyrażnie s!yszal, straszne skamlące glosy
:.:glodnialych dzieci: - mamo, chleba. I słyszał
jęki ciche chorego, i czul mrożące zimno, wiejące
z nieopalonej izby tej, i drżenia i !kania Uumione
nieszczęsnej rodziny nędzarzy ...
Uslyszal szept cichy Chry8tusa:
- Cóźeś ty, człowieku, dla tych braci swoich
w dniu dzisiejszym uczynił? Azali nie wiedzialeś,
że jest ich miljony? Azali krwawiące z bólu
serce bliźniego twego nie wołało do ciebie .dzisiaj
przez usta moje: .Biednego odziej, gtodnego
nakarmij ·~.
Znikl obraz ponury, a miejsce jego zajął
cmentarz stary, usiany grobami, krzyżami ...

niu Jezusa.
Kolędy i jaseJ:ka przyjęły się w Polsce w 13-ym
wieku. Pomysł jasełek wyszedl od św. Franciszka
Serafickiego, który, celem wzbudzenia naboż11rgo
ducha, urządził pienrsze ••Taselki".
W żywocie św. ~'ranciszka taki znajduje się
opis Jasełek: "św. Franciszek kazał zrohić jaselki,
nanieść siana do groty i przypro1rndzić tam wólu
i osla. Mając to 1Yszy::;tko, zawolal braciszków,
ludność się zgromadziła i las zabrzmiał pieśniami;
a tak cndowna ta noc równie byJa świetną, jak
uroczy.::tą już tysiącem gorejących lamp, już rozlegającemi się pieśniami. Siowem, były to dźwięki
Sluga
pełne harmo11ji i jasność iście niebiańska.
zaś boży Franciszek klęczał nabożnie tuż przy
jasełkach, zale1rając się ob fi te mi Izami i promieMsza odprawiała się w jasełkach
niejąc \Yeselem.
a djakou Clirysluó'ów Franciszek śpiewał św.
~akoniec miał kazanie do ludu o naEwangt>lję .
rodzeniu się ubożuchnego Króla. A ilekroć chciał
Go nazwać po imieniu, nazywał go pieszczotli 1rie
belleemskiem Dzieci::itkiem ".
Legenda ta i id~a jasełek ma znaczeni e jako
apoteoza triumfu ubóstwa. I to mia! na myśli
św. Frandszek, wiedząc. że ubodzy noszą w sercu
uczucie ż::ilu za llierówny rozdział darów tej ziemi,
pokazał ludowi dla podniesienia ducha, że nawet
kolebką Chrystusa była uboga stajenka.
PienYotne jaselki i pieśni nabożne lud ubar\Vil na scenie osobami z życia narodu i pieśniami
ludowemi, dopro\Yadzając do obt>cnej postaci ten
dramat kościelno - populamy ...

Ob uk zapadających się grobó"· starych widniaty świeze mogiły, a wicher jęcząc i wyjąc biegl
z-jed-nych na drugie, potrząsał krzyżami i nucil
okropne elegje tr~gedyj życiowych ...
A Chrystns rzekł: -Człowieku, czy biegłeś
\vspornnieniem dzi„iaj na groby te świeźe i te
dawne ~więte mogiły~ Czy serce twoje zabiło
wspomnieniem tych, którzy odeszli w zaświaty?
Czf poświęciJ:eś im jedno choć drgniE:nie braterskie
serca? Czy ciche westchnienie wyrwalo się z
piersi twoich na myśl o braciach, których już niema śród żyjących? Zaiste, czlowieeze, niedobry
jest obchód twój święta urodzin moich, jak i niedobre jest serce twoje. NiechaJ te dwa obrazy
znajdą oddźwięk w duszy i sercu twojem - a wówczas dopiero uczcisz mnie odpowiednio w dniu
narodzenia mojego w ubogiej stajence Betleemskiej.
I rzekłszy to, Chrystus oddalił się. A czlowiek, przed chwilą tak dumny i spokojny, uderzył
się w piersi i zalkal cicho:
- Przebacz mi, Panie!

F. Lar.

„
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Wspomnie1:1ia !Wigilijne
Rok 1914.
"Bóg

się

rodzi, moc truclilrje" ...
Zwarły się wraże moce w śmiertelnych zapasach.
Wujna rozgorzała na dobrP.
Ludność przygnębiona i zbita z tropu.
Wieczór
wigilijny: g \\'ar dzial\\'y 1Yokól
drze\\'ka, radosny nastrój... Pry::;lo to wszystko.
jak ba11ka mydlana.
Dziś Narodzenie Zbawiciela witają hukiem
armat i drtonacyj.
Czegu życzyć najbliźszym '! Jakich życzeń się
spodziell'aĆ?

Przetrwania wojny, doczekania lepszych czasów - Wolnej Polski!
\V życzeniach jednak przebija pewna nieszczerosc. Wątpimy \Y ich urzeczy\\'istnienie. Jesteśmy
jeszcze pod wrażeniem ostatnich strasznych chwil,
kiedy się nam zda" alo, że świat się 1rnli. Jeszcze
nam w uszach huczą armaty, jeszcze lurkot przejeżdżającego wozu bierzemy za trajkot karabinu
maszyno1Yego.
Wieczór wigilijny ...
Jaki3 inny od tych 11·szy::;tkid1. klóreśmy
przeżywali ...
Na k1rnterze niemieccy żołnierze.
Butni

-

Feljeton.
,

Swięty Mikołaj.
To była awantura! Wszyscy Swięci
otoczyli zwHrtem kołem św. Mikofaja i dalejże mu perswadować, tłumaczyć„ ..
Sw. Mikołaj swoje: - nie, nie!
Pokazują mu reskrypt Najwyższy, według którego musi 24 grudnia zejść na
ziemię a św. Mikołaj swoje: -nie pójdę
i kwita.
Serdeczny przyjaciel, św. Piotr, bierze
go pod rękę i mówi życzliwie: -- Mikołaj.
bój się zegara, co ty wyprawiasz, człowie
ku„. - A św. Mikołaj ostro do niego: Proszę mi nie ubliżać od „człowieka".
Na
ten podły padół ziemski nie zejdę, bo ludzie
nie warci tego.
.
Słowem, uparł się starowina i ani
rusz. Opuszczają; g·o wszyscy zmartwieni.
co to będzie.

zwykle,. dziś milczący- potulni, siedzą. zamyśleni.
Ha, wsznk zdała od sw"ich, zdała od rndziny ...
"Verfluchter" (każde przekleńshYo, wypowiedziane po pewnym namyśle. jest oznaką rezygnacji).
Robi się ~puncz", by zabić smutek i zapomnieć o rzeczy1ristości.
Rzeczywistość.„ to istna zmora, która cłmyla
za gardziel i dusi, rlusi... aż jakieś skomlenie
wydrze> się ze ściśnięlE'j krtani.
"Chwała · na wysokości Panu,
a na zierni
pokój ludowi" .. .
O ironjo '. .. .
/
Rok 1915.
.Cicha noc, święta noc" ...
Pozycje legjonowe poci Opto1Yąjakby zamarłe.
Strzelanina z pienr:;zą g"·iazdą na niebie ustala
na komendę, której nikt coprawda nie słyszal.
lecz czul \\' sobie.
Na posterunku z karabinem w ręku wytężam
wzrok w śnieżną dal. Usta bezwiednie szepcą
slow a bez związku: "I >om„. ognisko domo"·e ...
obozo1Ye... ognisko"... i nagle czuję, że mi jest
zimno„. i rodzi się pragnienie rozgrzania skostniałych nóg i zgrabiałych rąk.
"Cicha noc, Śll'ięla noc"... tylko rakiety

Ale że serce ma złote a tradycję ceni
wysoko, przeto po kil kn godzinacl1, kiedy
to gwiezdua noc swój cudny płm1zcz rzuciła już na ziemiQ, dochodzi do św. Piotra
i mówi: - Trudno, pójdę, ale nie wszędzie.
Sw. Piotr patrzy na stary srebrny zegarek
i robi uwagę, że jeszc~e pozostało z pół
godziny do momeutu, w którym powinien
zejŚL"'tla ziemię i proponuje druhowi knsztvczek miodu.
·
Siadają
obaj na miękkiej chmurze
opodal bram uiebieskich i, , popijając zwolna miodek, gawędzą.
Sw. Piotr, ciekawy trochę z natury,
zapytuje niebawem. dlaczeg·o tak upragniony w wigilję na ziemi gość me wszedzie
chce zawitać.
A św. Mikołaj na to:
- Patrzę ja ci. bracie Piotrze, na ten
pl'ltlół ziemski. obR«>rwuję, jak sprawują się
różne narody i powiadam ci. że mnie ręka
świerzbi, aby porządną rózgą niebiesk~
wychłostać.
( Nalejno mi jeszcze miodku,
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jedna po drugiej, oświetlając
szeregi świerczków, pokrytych
śniegiem i błyszczem mrozu.
Chrzęst śniegu . . . ktoś się zbliia ...
- .Stój! Kto idzie?"
Zmiana wedet.
W ziemiance, gdzie mieści się placówka, na
stole stoi clrzewko ubrane swoiścir, stosO\rniP. do
Zamiast karmelków - 11·iszą naboje
okoliczności.
karabino11·e; puszki od konserw imitują pierniki,
guziki mają wyobrażać orzechy.
Przyjemne cieplo... z rozkoszą lokuję się
przy ognisku.
Otrzymuję s1rnją część "fasunku• i paczkę z
• Ligi•: czekolada, pierniki, papierosy i opłatek.
Tu życzenia svrniste: .Abyś był lekko ranny i pojechał do szpitala" ... - „Oby twoja mama
zobaczyła jeszcze twoją fasowaną. gębę" ...
Zamiast kolęcly-beztroska lwow"ll:a piosenka:
„Ta zabawa jakich malo, nic nlkomu się nie stalo,
tylko trochę krwi "ię lalo" .. .
Hej, kolęda, kolęda! .. .
strzelują

mdlem

w

górę

światłem

Rok 1916.
Ucichl g1rnr, przebrzmiały śpiewy, z sal tylko
dod10dzi chrapanie ~piących żołnierzy.
Po pustych, pogrążonych w póimroku kory-

szlachetny trunek, dobrze robi na starość!)
Może do Ang·lji iść? he? ...
Anglicy! Surowe mięso żrą, słabsze
narody gnębią i ko1'.tskie zęby szczerzą z
radości.
może

do Niemiec?
juchy, łapą drapią pomzeJ
pleców po wojnie światowej, a drugą budują forty podziemne. aeroplany i gazy
pod czujną, tfu! kontrujące szykują trolą koalicji.
Do Rosji też nie pójdę. Z krwawem
tałatajstwem zetknąć się? A zresztą jak tu
Piekielna to
świętemu dziegieć wąchać.
woi'1, lucypera godna.
I w Szwe~ji noga moja nie stanie. Mogłyby bestje przemyślne z brody mojej
druty do telefonów porobić i jeszcze opłatę
A
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Jedną się,

wysoką pobrać.
Do Włoch iść

nie mogę. Koszuli czarnej nie mam (nie niebieski to wszak ci kolor), a w białej mogliby mnie makaroniarze
do ula wsadzić na starość.
Rumunji muszę unikać.. Nie przystoi

tarzach koszarowych
Skroń pała . ..

snuję się

jak

cień.

Czuję opanownjącą

mnie go-

rączkę·_ uczucie znużenia.

Zmagam się z ogarniającą mnie
Jeszcze trochę, je91::cze chwilę...
koriczę służbę „ inspekcyjnego•.

sennością.

O pói11ocy

Majaki jakieś snują się przed oczyma.
Kraków przedświąteczny: Maly Rynek z typo11·erni przekupkami, Sukiennice pelne gwaru
i tandetnych zaba1rek, las świerczków kolo kościoła
Marjackiego, sprzedawcy pieczonych kasztanów.
Wszędzie ruch -jakieś porlniecenie ...
Poco w!aściwie utykam po korytarzu~- ..
W izbie inspekcyjnego rozpisuję życżenia
• Wesoly..:h .Świąt".
Do fokcia nabrzmiała.
Ręka mnie rn·ie.
Czernieje ...
Któżby się spodziewał, że z takiej małej ranki może być taki kram'?
Głupio mi się robi ...
Do lekarza by iść... lecz gdzież tu po nocy
utykać? - Zresztą służba ...
Wieczór wigilijny ...

świetemu krecić sie tam, gdzie łacno ze
'
'
'
św. Mikołaja musiałby się w biblijnPgo
J Ózefa przedzierzgnąć.
Czechów na oczy widzieć nie chcę.
J eszczeby mi 90 z worka zginęło.
Na Litwę iść niesposób - mogłyby

mnie one wstrętne a dokuczliwe insekta
obleżć, a proszku perskieg·o nie mam.
Tak to widzisz, bracie Piotrze, ciężka
sprawa z tą moją wędrówką .
- Wiele słuszności w słowach twoich,
ale są przecież i11ne jeszcze narody a
pai'1stwa, choćby Ffancja ...
- Poszedłbym ja tam, p<IBzedł. Ale cóż?
Znajdziesz w onej Francji wody różanej a
leśnej coniemiara na wywóz, ale niemasz
tam dzieci. Chybaby im bocianów zanieść;
a nie moźna, bo zima.
-- A Polska, gdzie cię zawsze tak
serdecznie witają? ...
- W Polsce będę, Kochają ci mnie
t::im serdecznie, a i ja ich z całego serca
Jeno ciężkie tam czasy, to ludzie
miłuję.
przywykli do obywania się. Byle drobiazg

Str. 6.

GAZETA PABJANICKA

Radosny nastrój ludzi, którzy się
wykpili, których nadzieje powoli ziszczać

śmierci

tó

się

Obudziłem się w łóżku szpitalnem. Nade mną
stala sa'nitarjuszka z termometrem ,,. ręku.
Z sąsiednich lóżek w niezgodnym chórze

za-

czynają.

Wszyscy są Jeszcze pod wrażeniem listopadowej deklaracji państw siprzymierzonych.
Anegdotki z przesztości - wielkie projekty
na przyszłość.
Wszak doknnali:\my tego, że najwięksi nasi
wrogo,vie, ci, którzy w piern·szym rzędzie niepodległość nam odebrali, tel'az oficjalnie prawa Polski
do życia uznają.
Niepodległość papierowa .. .
To pra\\·da, Jecr. od nas zależy by przestala
być papierową.

Tylko od nas!
- .Co z wami obywatelu?•
Aha, to mój zastępca.„ Sile się na fantazję:
- "Głupstwo, zdaje się, ie zakarzenie krwi" .„
.A w dzień Narodzenia".„
Rano kapitan, bez Z\Yyklych formalno~ci,
bez badania lekarskiego, daje mi kartę do szpitala i radzi się śpieszyć.
Apatja mnie ogarnia. \\'szystko mi jedno.
Pójdę do szpitala.
Szpital~ Lekarz, sanitarjuszki, opatrunek„.

•

widzę

Nr. 35.

wszystko

jak przez sen.

płynie kolęda:

·

„Anioł pasterzom mówił" „.

Rok I9L7.
Od kilku dni siedzimy w Lomży.
Po zgniłem, t. Z\\-. "mahonio"·em" powietrzu
Szczypiorna, gdzie grzyb iarl drewniane ściany
napół w ziemi stojących barakó\\", obszenie, widue
i względnie czy:;te sale koszarowe wydal y się
nam rajem.
Koszai·y wraz z placykiem, otoczone podwójnym rzędem kolczastych drutów, ubezpieczone
dwoma karabinami maszynowemi i strzeżone przez
bataljon piechoty niemieckiej, nie licząc kawalerji
w obwodzie, przeznaczone zostaly na ubóz dla
internowanych legjonistó''" '
Smutny wieczór wigilijuy.„
Sto ty wzdłuż sal porozstawiane obsiadamy
w skupieniu.
Wieczerza? ... - Śliwki na zupę a la kompot,
Mamy i oplatek.
śledź, kartofle w łupinach.
Zasluga to trochę „komite tu" - trochę naszego
kapelana.
tak zawsze beztroskie
Oziś, wlaśnie dzi·ś...
chłopaki, siedzą chmurni wpatrzeni w kupę łupin,

jest mitym porh1rkiem. Szczególnie zaś te
- domowego wyrobu.
M.am ja ei w worku kilka podarków
dla osób znacznych, bo dla dzieci tylko
książki, ale zato oprawne w skórę zdziera(Dajno
ną przez wydawców i księg·arzy.
mi kropelkę tego miodu - dobry!)
Dziadkowi niosę nowego konika, bo
stara kasztanka okulała i jakoś powoli tylko kroczy. Otrzyma też oswojonego żubra.
Wicepremjerowi Bartlowi niosę dziurawy but urzędnika państwoweg·o (bardzo
pożyteczny przy g·aszeniu świec na choince).
Minister skarbu, Czechowi1~z, otrzyma
gramofon i płytę z piękną piosenką, śpie
waną przez urzędników pai1stwowych i nauczycieli:

Ks. Januszowi Radziwiłłowi. prezesowi
Prawicy Narodowej - rybkę faszerowan~
według przepisu zakład u gastronomicznego
I. K. Poznański w ł... odzi.
P. Roma.a.owi Dmowskiemu - ks. posła Okonia w ghlarecie.
włosienuicę
Posłowi Ozapii1skiemu -

Plotka rozchodzi się prze.i usta, telefon, tPleg(,.Nad modrym Dunajem").
raf i prasę.

Wysoki Sądzie. Rodzinny! Któż to delegi~jP
do rozbicia na milo::,'ci opartego związku młodego
mężczyznę? Toż yd!J przedmiot milo.-<ri rudny,
sam mlod.<>ieni:ec oclclaje się w niPwolę.

zdro1rie Czechowicza,
lVszak on pensje nam wylicza,
Liczy ze Sejmie. liczy ze Radzie
Ciągle liczy tam.
n Pijmy

Lecz niech prr~dzej ju.i wylic.rn.,
Bo brać z 'ymrze urzędnicza I ministe1· [wraz z dodatkiem)
Pozostanie sam.'

(,, Nad modrym Dunajem „}.
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z której to tu - to tam wyziera śledziowy leb.
, Nikt się nie weseli, nikt nie śpiewa kolęd.
Boleść jakaś, żal wielki ściska grdykę i nie
pozwala wydobyć g1osu . .
nie plakać ! ...
Wyćby się chcia1o Już pól roku w niewoli ...
Oj, śpiący rycerze! ...
Nie nadszed! czas„. Zloty róg na kołku zawisl, by ciekać stosownej chwili.„
A miałeś go chlopie w lapach, na\\·et dąleś
w niego ...
Lecz kto go zrozumial?
Myśleli ludziska, że to jakie pańskie lowy
z chartami, albo co ...
Lecz teraz wszyscy muszą zrozumieć !
We wzajemnych życzeniach przebija jakaś
pe\\' n ość:
- .Przyszła wigilja w Wolnej i naprawdę
Niepodległej Polsce!".
• Chrystus się rodzi, ś wiat oswobodzi" ...
G 1ur i a i n ex ce 1si s De o.

Rok 1918.

.Hej, w dzień Narodzenia Pana Jedynego" „.
i Polski Wolnej!
W Będzinie na stacji ładujemy się do wagonów tO\rnrowych, by wrócić do oddziału macierzystego.

nasza rola zlikwidowania hecy
komunistycznej w Zagłębiu.
Biedę i nędzę ludności, spowodowaną wojną,
kilku emisarjuszów rosyjskich chciato wyzyskać dla
zniweczenia wysiłku narodu i oddania Po 1s kii
znów pod obce jarzmo.
Należalo nie dopuścić do zaklócenia spokoju.
Zbyt to delikatna funkcja dla mlodych żoł
nierzy mtodego Państwa, wyruslego z chaosu
kilkuletniej wojny.
awantur.
Obyło się jeclnak bez większych
(zwlaszcza
Zyskaliśmy nawet zaufanie ludności
piękniejszej pl•luwy).
Z przyjemnością opuszczamy Będzin z jego
spelunkami i żydowskiemi kawiarenkami, gdzie
poprzez pozalepiane papierem okna '"Ylazi na
miasto nędza moralna; gdzie przy brudnych stolikach jakie~ indywidua ohydne, wstrętne typy,
grywają w domino .
Świst lokomotywy i \\'agony pomkn~!y po
gładkich szynach w czarną otchłań nocy.
będziemy
się .Jezus Chrystus,
„Narodził
weseli" ...
Wigilja ...
Zotnierze zalegli pokotem 11 agony śpią.

sobie, narzucił worek na plecy, wziął
zamiast kija komin fabryczny i
rzuciwszy św. Piotrowi: dowidzenia, w niebie - ruszył w drogę.
Ale zaraz rozległ sję za nim głos
przyjacieh1: - Mikołaj, a rózgi„.
-- Niepotrzebne. Sami się aż za bardzo chłoszczą, a wielu chłoszcze zły los.
Potrzebniejszy im plaster.
I nucąc cicho kolędy, szedł zwolna
ku ziemi.
nął

i habit mms1.

Sejmowi -

W samą wigilję ...
Skończyła się

krzyż

zasługi

(chyba w

krzyż "- mrukrnił św. Piotr).
Senatowi - dużą paczkę

pierników.
Dla tych wszystkich, którzy nieprzygotowani odpowiednio pclrnją się na stanowiska - piękne książeezki z powiastkami
. k , k as' ta w 1oz.?" .
p. t. „ Wo.Jte
Sw. Piotr zerknął na zegarek i rzecze:
- Dobrześ to, Mikołajku, wykoncypował, ale czas na ciebie. Szczęśliwej podróży!
Sw. Mikołaj pociągnął jP.szcze dobry
haust miodu, pogładził białą brodę, odsap-

I mówić s1:ę nie chce, rnyiJleć się nie chce,
a jednak kriyczeć, krzyczeć glośno, najglo.~niej,
jaknajglośniej trzeba o tem.
(Monumentalny fi7,m polski • O czem się nie
my.~li", grany w kimo „Pallace" w lVctrszawie,
w ,~Gas1:no" w Lodzi i w innych wielkich miastach
przez kilka tygodni, grnny będzie od 13/I 1927 r.).

w

rękę

Ralf
Zgrozą przejmujący film na tle chorób sekretnych, a zarazem na podłożu głęboko romantycznem
i politycznem nie ma nic wspólnego z filmem ,,O
czem się nie mówi" - Zapolsk1:ej.
W obrazie tym miłość, nienawiść, wojna, groza
rewolucyfn~j czerezwyczajki bolszewickiejf hulanki
w restauracjach warszawskich są tak uwypuklone
przez Węgrzyna, Osterwę i innych, że każ·dy widz
wychodzi: poruszony do glębi.

(Film „O czem

•

się

nie ?r ydli") .
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Po przybyciu do pułku dla nas zostały resztki
wigilijnej i resztki paczek z "komitetu" .„
"Hej, w dzień Narodzenia" ...

radości

Rok 1919.
"Lulajże,

lulajże, lulaj" ...
w takt postu ki wania

J ezuniu,

Płynie kolęda

kół

wago-

nowych.
Już kilka dni jesteśmy w drodze. Przebyliśmy
około 800 kilometrów, - ze Śląska Cieszyńskiego
poprzez całą Polskę, hen, na Wolyń poza Równo
i Zdolbunowo. Przebyliśmy puszcze leśne i pę
dzimy w śnieżnym pustkowiu w bezkresną dal.
Pustynne obszary ró' rniny wolyńskiej uspasabiają melancholijnie, ckliwość jakąś wzbudzają
- tęsknotę dziwną.
Już przestał mnie dziwić sentymentalizm tutejszej ludności, gdyż i mnie, wogóle nas wszystkich, „ opętało".
Każdy z żołnierzy teniz śpiewa smętne dumki
głosem coprawda„.
pożBl siQ Boże! . ..
Dziś wigilja ...
Wieczór już zapadł. \V wag1111ie oświetlili~rny
"choinkę".

„ Lulajże,

J ezuniu, lulcijźt>, lnlaj " ...
jak przesu1Ya się przed oczyma
równina dal, wzmaga się w duszy tęsknota.
Za czem ?. ..

W

miarę,

Nr. 35.

Nie mogę sobie tego wyobrazić, lecz chcialoby
ramionami ziemię tę ogarnąć i tulić się do
niej - tulić ...
I rodzi się w duszy duma i radość.
Oto my w służbie Ojczyzny walczymy za tą
smutną ziemię i ludzi tęskniących.
- "Za naszą wolność i waszą!"
Za Szepetowką jedziemy wzdłuż rozstrzelanej
pozycji.
Pozycje przedziela copra-wda rzeka Horyń,
lecz to, a nawet noc: nie przeszhdza żolnier:wm
·do skorzystania z okazji i ulżenia sobie, wystrzeliwując po kilka naboi z ładownic.
Niejeden w ten sposób uczy się obchodzić
z karabinem. Z kąta wagonu dobywa się piosenka bialo-ruska: "Wieczer wieczerejet" ...
Kolega obrabia dooku!a znaną sobie zwrotkę:
się

„Ostatni

pro111ie1~ słm~ca zgasł,

Dziś widzę cię
Jęczy

ostatni raz.
wicher w krzakach polnych ró.?"„.

Mróz przenika. Oczy zmęczone ca!odziennem
patrzeniem - same się zamykają. Okręciwszy się
w koce i płaszcze, układamy się do snu.
W nszach jeszcze dlugo, w t.akt miarowego
postnkiwauia kól wagono"·ych, dźwięczy melodja
kolędy:

"Lulajże,

J ezuniu,

Dr. W. Eichler.

Po obierlzie wybralrm się z przewodnikiem
park Landon, leżący na południe
od miasta. Park ów, w!asność hrabiego Landau
de Longeville, pociobno starego już człowieka,
mieszkającego stale w Paryżu, zajmuje prżestrzeń
1O hektaróv.', słusznie zupel:nie zasługując na miano "oranżerji na wolnem powietrzu".
Zgromadzono tam nadzwyczajną rozmaitość
gatunków palm i innych drze"· tropikalnych,
wspaniale utrzymanych, tak jak i cały park. Trzeba widzieć te cieniste gaje palmowe, szemrzące
wśród nich strumyki i śpiew ptaków, wśród ktorych prym wiedzie nasz kos, aby odczuć ich
piękność i urok.
To też spędziłem z prawdziwą
przyjemnością w parku parę godzin, tembardziej,
że upal tego dnia , by! nieznośny.
Powróciwszy do miasta, przy stoliku na
skwer„2 nie mogliśmy dość napić się lernonjady.
Naraz słyszę jakieś brzęki - oglądam siQ i widzę kilkanaście tancerek Uled Nail, dążących na·
swoją ulicę.
Barwne i wielce oryginalne widowisko, nasuwa jednak smutne refleksje; brzęk bra11solet na nogach podobnym jest dla ucha dn głosu

lulaj" „.

(Dals.iy

Wrażenia ~podróży po
zwiedzić słynny

lulajże,

ciąg)

Algierji

kajdan, jak~dyby widomy objaw tej 11iewoli, w
jakiej znajduje się kobieta wschodu.
Powiew wolnościowy w~ród kobiet tureckich
prawdopodobnie nie prędko dotrze do Afryki i
długie lata jeszcze przejcią, zanim nastąpi wyzwolenie i kobiety arabskiej, której stanowisko drugorzędne uświęcone jest przez wieko\\·ą tradycję
i zwyczaje.
Zapomnial<"m wspomni.ee o sensacji, jaką
wszędzie wzbudza!a moja siekierka zakopia1isku.
Dokądkolwiek bądź wszedłem, do sklepu, czy kawiarni, gdy tylko ją spostrzeżono, oglądano dokladnie, a znający laci11ski alfabet, od1.:zyty1rali
wyraz "Zakopane", zapytując, co oznacza. Musiałem więc im opowiadać o górach ~,· Zakopanem,
porośniętych lasem (tutaj góry przeważnie. skaliste
bezleśne), że siekierka taka jest b. praktyczna do
chodzenia po górach, gdyż ulatwia w,;pinanic się
przez zaczepianie toporkiem o drzewa: o góralach,
o ich tańcach z toporkami i t. d. .T eden z Arabów zauważył, że byłoby. dobrze , gdyby ów
topon'k stalowy byl zakm1czouy sztyletem i
wyciągał się z oprnwy.
O Polsee mają bardzo
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"Narodzi! się Jezus Chrystus, bądźmy weseli• ..
Wojna zwycięsko zaJest Wolna Polską.
Cóż nam do szczęścia brakuje?
kończona.
Jest dom wielki i wspania!y, cieply i przytulny, lecz glowy jego mieszkańców zaprząta
troska, jak go urządzić?
Wielu jest majstrów i inżynierów, a każdy
chce inaczej - po swojemu.
Na kompromisy nikt nie idzie, każdy pawtarza:
- • Ma być tak, a jak nie, niech się spali",
i pcha plonącą źagiew pod strzechę.
Tu i zgody przy oplatku być nie może
(choć być powinna), bo brak wzajemnego zrozumienia.
Troska osiadła dusze źolnierskie.
Stawialiśmy zręby domostwa - mozolnie,
broniliśmy i strzegliśmy obejścia jak psy, a w
domu, miast zgody i ladu , ciągle klótni e i niesnaski .
Od miesiąca stoimy 11· Kowlu w koszarach
na Górce.
Wieczór wigilijny ...
\V izdebce podoficerskiej siedzi nas dwóch
przy stole. Nad nami wielka uciecha, bo słychać
wrzaski i rumor jakby sto koni p ę dziŁo, aż tynk
z sufitu leci.
Kolega 1Ye łzach spożywa konserwę.

niewyraźne pojęcie, dziwili się wielce, gdy im
powiedzialem, że jedzie się tylko dwie doby do
Mąrsylji z Warszawy. Polaków tr o chę znają , gdyż
bywali tutaj turyści, a nawet myśliwi z Pol ski.
Przewodnik mój Amed z durną mi obja ś nił, że
„hrabia" Aleksander Sapieha jest jego przyjacielem i polował w okolicy Biskry.
Wieczór się zbliża - czas na kolację , wracam więc do hotelu, umó1Yi1rszy się z Amedem
arabską w ulicy
kawiar'nię
od11·iedzić . potem
Uled Nail. Kolacja odbywa się na ulicy, gdyż
wszystkie stoliki z restauracji hotelo1Y 0j wystawiono nazewnątrz, poprostu na śródek ulicy. aby
bylo cblodniej. Przez dwa wieczory podczas
kolacji obserwowalem na ś cianie hotelu jasz c zurkę,
która, w dzie11 widocznie kryjąc s ię na dachu,
wieczorem wycliodzila na ścianę i z nadzwyczajną
zwinności ą chwytała muchy, siadające na ściani e '"
pobliżu lampy elektryczn ej.
.l\Iuch o tej porze coprawda j es t tutaj ni ed u ż o ,
a komaról\' , ani żadnych innych dokuczliwych
dwu skrzydlych zup e łni e ni gdzi e nie spotkal em.
Prawdopod obni e ina cz"j s i ę r zecz prz edstawi a na
wiosnę i w lecie, widzi ał e m bowi e m na\Yet oglosze nia druko1Yan e, że zeo leca s ię jako za b ezp iecz eni e p rz ed ma l a rj ą, prz yjm ować s ta le cod zi e n-
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Mnie też niewesoło, gdyż wykalkulowałem
sobie, że powini1mem być już w do.mu.
W izbie niby cicho, bo slychać tylko pochlipywanie kolegi,· stuk uoża o puszkę i · tupot nad
nami.
Uznaję za stosowne przerwać męczące milczenie:
- • Co to was boli, sierżancie?•
- .Co mnie boli 7 - Ja - asny piel'Un ! Urlopu nie moglem wziąć, bo na Sląsk po czeskiej
stronie pepiczki mnie nie puszczą, ale we wigilję
mógłbym pościć, a tu nic, tylko same konserwy„.
Ja - asny pieron!" - i beknąl sobie zdrowo.
.Ha, trudno -- zwracam mu uwagę - ale
mogliscie zamiast mięsnej zjeść rybną. Są takie". ·
„Ja-a-asny pieron I"
W pierwszy dzie1i świąt przyszli kolędniki.
Spora gromadka chlopaków z pobliskiej wsi
z wi e lką gwiazdą papierową. W zgodnym chórze
poptynęta kolęda znana nam i rozumiana, cho ć
śpiewana po białorusku:
~Angily spiewajut• ...
Byliśmy im radzi i oni wyszli zadowoJoni,
nie omieszkali przeto przyjść po dwóch tygodniach
powtórnie w czasie świąt starego stylu.
Słusznie. wszak i dla nich .Bóg się rodzi" „

nie 0,5 chininy.
Przewodnik mój już przyszedl, idziemy "ięc
na przedstawienie kawiarniane. Wchodzimy do
jednej z kawiarni, gdzie tańce już się rozpoczę ły,
Sala przepełniona samemi
gdyż gra muzyka.
Arabami , w różnym ·.rieku, pijącymi przeważnie
W środku sali
kawę; europejczyka ani jednego.
wolna przestrzeń dla tancerek, a obok pod ścianą
szerokie schody, na których siedzi dwóch muzykantów w górze i d \\·ie tancerki niżej. Gdy nas
spostrzeżono , patron w tej chwili bez ceremonji
usuwa z pierwszej ławki siedzących Arabów, zaściela ją dywanem, stawia stolik i zaprasza do
Jeden z muzykanLów posiada inzajęcia miejsc.
strument w rodzaju klarnetu, dru gi - duży bęben,
po którym uderza dłonią i palcami naptask.
Zauważyl e m, że co p e wi e n czac;; mu zykant oddaje
bęben jakiemuś Arnbo 1ri, po t zl'm ten mu znów
przynosi - Am ed objaśnia mi , ż e bęb e n po tań
cu p odl ega nagrzewaniu, aby miał lepszy gtos .
Tan ce rki. dwie s ios try, tań czą na zrnian~ , poj edytl.czo; ta1'ice, o któ ry c h już w::;pomina!em, s ą
rz ec z y wi ś C'ie ni ezm ord owan e . Nara z wychodzi z
drngiego pokoju w ys mukły mężczy z na, ubrany w
suk ni e kobi ece i z bra ns olet a mi ua r ę k ac h. w 1.a w ojn z chustki na g ł o wi e i zaczy n a szalc ny ta1Jiec,
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,, Tydzień „akademika''
Pomoc dla młodzieży akademicki.ej jest niezagadnieniem społeczno - państwowej
wielkiej wagi. Z chwilą, gdy przyjęto zasadę,
że nauka jest dostępną dla '' szystkich, i umożli
wiono w ten sposób szerokim warstwom społecz
nym zdoby,rnnie wiedzy, z tą chwilą państwo
i społeczeństwo wzięty na ą\Ye barki odpowiedzialność za naukę całej młodzieży.
Państwo, jak nam wiadomo, znajduje się
w trudnych warunkach i wszyskiemu podołać nie
może.
Braki więc zlikwidować musi spoleczeń
stwo, do którego odwołano się niedawńo o pomoc
podczas akcji V. "Tygodnia Akademika". Pragniemy więc podzielić się z ogółem sp o łeczeństwa ,
które tak czynnie poparto · wysiłki miejscowego
komitetu Tygodnia, pewnemi daJJemi, dotyczącerni
przepro1rndznnej akcji.
W ezasie trwania akcji komitet zdołał rozsprzedać 3016 biletow akademickiej loterji fantowej, zyskując w ten sposób 1508 złotych. Prócz
tego wplynęly datki na rzecz .Akademika" w sumie 211 złotych. A więc ogólnie, przy minimalnych wydatkach , z o stało z Pabjanic przekazaue
1682 złote wojewódzkiemu komitetowi pomocy
młodzieży akademickiej w Lodzi.
Mimo, że "Tydzień Akademika" przyczynił
się do uzyskania takiej brnty, jednak każda dożywcza akcja nie g\\·arantuje ani sto!. ści pomocy,
wątpliwie

/

dostateczności.
Dlatego też nieodzowną
pomocy ze strony społeczeństwa, staje się
organizacja w calyrn kraju kol przyjaciół akademika, które łącznie z komitetami wojewódzkiemi pomocy młodzieży akademickiej stanowić
będą caloksztaH pracy spotP.czeństwa w tej dziedzinie.
Nie wątpimy, że spoleczeństwo nasze w poczuciu swych obo\\'iązków wobec przyszłych
pokole1] przyjmie tę jedynie słuszną formę pomocy
materjalnej i zdobędzie się na powołanie do życia
kota przyjaciót akademika w Pabjanicach, które
gromadziłoby fundusze i wspólpracowa!o z miejsi:owa młodzieża akademicka.
·Nie zasypi~jmy więc s'prawy 'i załatwiajmy
na gorąco. Nie chodzi o ilość członków, która
zezasem wzrośnie. Chodzi o to, by takie koło
zawiązalo się i zaczęło d7. ialać.
Jednym z inicjatorów tej pożytecznej i potrzebnej instytucji jest p. dr. Eichler, który przy
S\\'ej energji napewno w krótkim czasie zorganizuje koło.
Celem i zadani.em naszem będzie zrealizować
powyższe zamierzenia przez trwałą i nieustającą
a systematyczną działalność w imię dobra młodzieży i narodu.
J

ani jej
formą

.N.
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imitując ruchy kobiece, lecz z butelką na glowie,
do polowy nalaną wodą . Wzbudza/ on ogromny
zachwyt wśród publiczności i trzeba przyznać, że
_wykazał zadziwiającą

się popisywać

zręczność;

śmialo

mógłby

na najlepszej scenie kabaretowej.
zkolei był stary murzyn, w futrzanej czapie i z futrzanym ubiorem okolo bioder, tańcząc dziki i monotonny taniec, sam sobie
pfzytem śpiewal, pokrzykując od czasu do czasu
i uderzając w maly bęben. Zdaje się , że byl to
jakiś taniec wojenny. Dawane mu pieniądze,
przeważnie miedziane, zdejmował ze stolika ustami i pod językiem przechowywał. Pora dość
późna, wrncamy więc do domu.
Na trotuarach
śpią mężczyzni, uciekając od zaduchu mieszkaniowego, poza ,ulicą Uled Nail - wszędzie już cisza,
piękna nuc księżycowa zupełnie do snu nie usposabia i ż przyjemnością bym jeszcze czas spędzi!
na powietrzu, ale mam rano wstać, gdyż wybieram się do Sidi Okba zwiedzić starożytny meczet
o 20 km. od Biskry.
[d. c. n.)
Następnym

SILVA RERUM
Potęga

kinematografu.

-Jeżeli istnieje artykuł powiedział niedawno magnat filmowy Luis B, Mayer, przemawiają
cy w Hollywóod do 20,000 bankierów - obliczony na rynek całego świata, to jest nim film. Trafi on wszędzie, do ludzi rasy bialej, czarnejr
czerwonej i żóHej. Przed 15 Jaty byłó 9000 kin
na świecie. Obecnie jeśt ich 47,000. Sto miJjonów
ludzi uczęszcza do kina co tydzień.
Dla całości obraz11 podamy niektóre liczby r
zaczPrpnięte ze statystyk urzędowych w r. 1924.
Niemcy posiadają 4,000 kin, W.Brytanja 4100 1
Włochy 2500, Francja 294 7, Hiszpanja 1560,
Belgja 860, Szwecja i Norwegja 850, Austrja 800r
Polska 350, Holandja 230, Szwajcarja 156, Finlandja 100.
Ogółem istnieje na świecie 47,500 teatrów świetl
nych, z czego tylko 350 przypada na Polskc;, a zatem
5 razy mniej, niż na Hiszpanjc; z jej 20 miljonami mieszkańców i 2 1/ 2 razy mniej, niż na Belgji; z jej 8 miljonami. A teraz miasta: Paryż z przedmieściami ma 400
kin, bez przedmieść 200, Marsylja 80, Lugdun 60, Bordeaux 40, Berlin 400, Wiedeń 200, Warszawa 35. Stosunkowo do liczby mieszkańców Warszawa powinna
posiadać 100 kin, a cała Polska 2,200. Ale.„ gdy w innych kraJach obciążenie podatkowe kin nie przekracza
20 proc„ a normalnie waha si<; od 5 do 10 proc„ u nas
- i tylko u nas - sięga ono do 100 proc. dochodu brutto, czyli innemi słowy, kino w Polsce obarczone jest
haraczem prohibicyjnym.

I
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Z tygodnia na

tydzień.

•a widow ni polity cZnej
:::..._ Najważniejszym wypadkiem ubiegłego ty~
godnia w dziedzinie polityki zagranicznej byl
wybuch rewolucji na Litwie. W ostatnich czasach Litwą, kraikiem liczącym przeszło 2 miljony
Z waż
mieszkańców, kierował rząd lewicowy.
niejszych spraw, przeprowadzonych przez ten
, rząd, byl sojusz sowiecko-litewski. Sojusz ten nie
przypadł dot.gustu .wojsku, które pod d01ródzhrem
mujora Plechowiciusa uwięziło prezydenta państwa
i większość człónkó\Y rządu. Plechowicius oddal
władze w ręce byłego prezydenta Smetony, uwawybitnego germanofila i będącego
żanego za
przedstawicielem prawicy, a mian. jej odłamu

się dość pomyślnie.
Anlagonizm między rządem a sejmem po\\'oli
maleje. Wielką sensacją była ostatnio mowa
matrsz. Piłsudskiego na posiedzeniu Immisji
budźetowej Sejmu. · Marszałek w d ob rze ujętej
mowie 'Yystąpil przeciwko budżetom miesięcznym
przeciążaniu wojska
dalej w sprawie skrócenia czasu
służby \YOjsko1rej, do\rodząc, że możnaby czas
skrócić tylko dla dobrze przygotowanych do slużby
rekrut'ów. Sejm przyjął mowę Marszelka z dużem
uznaniem.
- Po dluższej dyskusji Sejm przyjął budżet
państwa na pierwszy k1rnrtał 1927 roku.
- Godnym zanotowania jest fakt poświęce

w M. S. Wojsk., przeciwko

administracją,

clirześcijańsko-demokratycznego.
Wojska przeszły na stronę Smetony, który
utworzy! rząd. Prezydent Gtinius musiał ustąpić.
Sejm zebrany w małym komplecie wybrał Smetonę
prezydentem Litwy. Wojska dawnego rządu zbie-

nia 14: lichterów (i;;tatków) i 6 holowników w
Tczewie; statki te służyć mają dla wywozu z Pol-

Sytuacja dó
rają się w okolicach Mal'jampola.
Smetona zarządził masowe
dziś niewyjaśniona.
aresztuwania wśród komunistów, których posądzał
o przygotowywanie zamachu, oraz \\'Śród mniejszości narodowych m. innemi wśród Polaków.
Istnieją poszlaki, 7.e cały zamach inspirowaly
Niemcy.
- Tymczasem sami Niemcy, uzyska11·szy duże
nad
ustępstwa \\' Genewie w sprawie kontroli
zbrojeniami, przeżywają ostre przesilenie gabi·

netowe.
Rząd Marksa ·naskutek przyjęcia 11·niosku
socjalistów, wyrażającego votum nieufności, musiaJ'.
W skutek pogmatwanych stosunkó"· weustąpić.
na szybkie
wnętrznych istnieje siaba nadzieja
zlikwidowanie przesilenia. Niemcy chceliby stworzyc na 1rzór ~'rancji l. zw. wielką koalicję, w
skład której weszlyby partje w,;zelkich odcieni
politycznych.
Dzięki Bogu, że Polska daleką jest od podobnych wypadków. Stosunki u 11as ksztaltują

Fana tyzm czy
Nie pozwolimy, aby

ski węgla do krajów zamorskich. Są one zakupione
z pry1Yat11ych funduszów, co jeszcze bardziej czyni
fakt ten pocieszającym objawem. W tych dniach
do Polski przybędzie 6 dużych statków handlowych, zakupionych przez rząd. Tak to dopiero
za rządów marsz. Pilsudskiego możemy zanotować
fakt powstania polskiej floty handlo\rej.
- Ciekawym również jest fakt, przedstawiony
w mowie ministra skarbu Czechowicza, na
posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej, że do
rządu polskiego zwrócilo się kilka instytucyj finansowych w Ameryce z projektem pożyczki dla
A więc nie my prosimy o pożyczkę,
Państwa.
Dowód to, że
lecz obcy sami nam propongją.
zaufanie zagranicy do nas wzrasta!
- Rada Naczelna P. P. S. oglosi!a swe
uchwały, z których wynika, ża jeżeli partja ta
stanęła '" opozycji w stosunku do rządu marsz.
Piłsudskiego, to tylko dlatego, że chce z rządu
wyeliminować ministrów, reprezentujących ŻY\Yioly
marsz.
Premiera
rnonarchiczno - reakcyjne.
Piłsudskiego P. V. S. nie ma zamiaru obalać.

solidarność

żyd handlował

Los kupców Żydów w Polsce niP naw
Ponieważ
leży do najszczęśliwszych.
niedzielę handel jest wzbroniony, sprzPdaż
dla chrześcijan może się odbywać t~·J ko
przez 6 dni . Zydzi jednak świętnją w
od połu.d11ia,
sobotę i w piątek prawie
gdyż zimą o tej porze już prawie panuje
zmrok. OdpHdH więc od tego jeszcze półtora
blisko dnia. Zimą wskutek tego handlują

w

sobotę.

kupcy żydowscy tylko przez 4 j pół dnia.
Jeżeli uwzg-lęd11i111~·, .ż.e puzatem istnie.ie cały szereg :świąt clirześcijai'1skich
i żydowskich, w czasie których również
nie wolno - 1lojdzien. 7 do
sprzrdawać
i:;pecjalnie wygodnych
Zydzi
że
wniosku,
warunków do ha11dlu nie mają.
Każtly bezstronny musi nam przyznać
To też wi<'lu kupców żydowsłuszność.
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skich, chctic polepszyć swą egzystencję,
radzi sobie w teu sposób,.że mają w soboty
otwarte sklepy i tern samem ilość dni pracy
automatycznie sobie powiękązają.
8ystem ten przyjął się na Zachodzie
oddawna. W Berliuie czy Wiedniu nikt
Zydom nie czyni z tego powodu tadnych
uwag, no bo trudno, tego odstępstwa od
zasad wymaga życie.
W ·Polsce w większych miastach wypadki sprzedawania swych artykułów przez
Z yd ów są na porządku dziennym. W ł... odzi
czy Warszawie, nie mówiąc już o Poznaniu, kupcy żydowscy, zHjmujący się handlem w soboty, nie należą już do rzadkości.
W ślad za tymi kupcami postanowił
pójśe i jedelł mieszkaniec miasta Pabjanic.
Mianowicie właściciel sHadu naczy1I.
pod nazwą „ Wygoda Gospodarska", mieszczącego się przy ul. .Wościuszki, pomimo że
był
wyznania mojżeszowego, postanowił
przełamać zwyczaj, panujący w Pabjani-
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cach, i widząc, że ruch, pomimo świ<t,t, panuje mały, i zarobki są niewielkie, otworzył w ubiegłą sobotę swój sklep.
Wiadomość o tern, ;że kupiec wyznania
mojżeszowe~o otworzył . sklep w sobotę od
samego rana, zelektryzowała jego współ
wyznawców.
W przeciągu krótkiego czasu przed sklepei1 zjawiły się tłumy Zydów, domagających
się 1rntychmiastowego zamknięcia sklepu.
N a próżno właściciel sklepu tłumaczył, że
musi zarabiać, że czasy ciężkie, że w innych
miastach podobne wypadki nie należą do
rzadkości: tłum był nieustępliwy. Dopiero
policja musiała rozpraszać tłumy, które co
chwila z powrotem zbierały się przed sklepem.
Trzeba podziwiać cywilmt odwagę
kupca, który wbrew zakorzenionym przes~
dom postanowił pójść za przykładem swych
współwyznawców na Zachodzie i nie uląkł
się g-rożnej postawy tłumu.

Znaml•enny wyrok
W dn. 21 b. m. sąd okręgowy w Lodzi rozprzeciwko wydawnichYu "Expressu Wieczornego" za artykul p.t. "Czarna książka
w dzień ślubu", o którym to artykule pisaliśmy
już niejednokrotnie w naszej .Gazecie".
\V charakterze świadków występowali z Pabjanic: law. Pluskowski i sekretarz urzędu sanitarno-obyczajowego Lewandowski.
Akt oskarżenia zarzuca! redaktorowj „Expressu"
Burmanowi, iż, jako od powied:óalna Jednostka za
pismo, zamieścił artykul zniesławiający Eugenję
Nowak oraz urząd s.-ob. w Pabjanicach .
Prokurator Stachowski stwierdzil, iż .Express"
jest pismem sprzedajnem, które za judaszowe
srebrniki wszystko może zrobić, może nawet
unieszczęśliwić człowieka i złamać mu życie.
- Każdy spokojny obywatel mówił p.
prokurator - może stać się !upem tego brukokowego organu, a walec sensacji, umaczanej w
blocie, przejść może po każdym, często kompromitując i unieszczęśliwiając ludzi.
Law. Pluskowski zeznawał, że nieprawdziwą
jest wiadomość n Expressu" jakoby w przeddzień
ślubu wszedt urzędnik s.-ob. i wręczyl Nowakównie
t. zw. czarną książkę. O wręczeniu tego rodzaju
patrywał spraw·ę
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w sprawie Urzędu San.•
Obycz. z red. „Expre•su".

książki

decyduje ciało kolegjalne, w skład którego
\Ychodzi przedstawiciel samorządu, policji, spoleczeństws i lekarz miejski. · Falszywa sensaeja
„Expressu" wywołala wśród ludności Pabjanic
niE:slycbane wzburzenie i unieszczęśliwiła biedną
dziewczvne.
Swiadek Lewandowski oświadczył, iż nigdy
nie uciekal się do podstępów, o jakich g!osil
wspomniany artykuł, i że zawsze postępowal
zgodnie z literą prawa. Ponadto stwierdzi!, iż
redakcja "Expressu" nie chciala podać nazwiska
autora artykułu, ani też zamieścić odnośnego
sprostowania.
Bronił sprawy adw. Kempner.
Po naradzie sąd oglosit wyrok, skazujący red.
Burmana na 10 dni aresztu, wydawnictwo zas
.Expressu" postanowiJ: zawiesić.
Sprawa powyższa jest wyjątkową w dotychczasowych procesach prasowych.
Od czasu istnienia niepodleg!ej Polski sądy
nasze prócz pism komunistycznych zamknęły dotychczas mocą wyroku dwa pisma codzienne: .Re~
publikę" (obecnie wychodzi „Ilustrowana Republika") i teraz "Express".

Reklamujcie się w„Gazecie Pabjanickiej".
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ZYGZAKI.

Co wie

Łódź

o Pabjanic·a ch·-=

Niektóre pisma Łódzkie od pewnego czasu
wzięły się energiczniP. do informowania naszego
spoleczeńst wa o stosu n kach pabjauickich.
t. zw. reporterów, którzy
Znalazły sohie
i o
wszędzie chodzą, wszystko widzą i słyszą wszystk1em im donoszą.
Naogół jednak, jak się okazuje, informacje
te są nieścisle, a często nawet wyssane wprost
z palca.
Oto próbka.
'vV .N2 34"3 z do. 14 b. m. .Kurjer Łódzki"
". notatce p. t. "Uruchomienie fabryki Kindlera"
komunikuje, że w najbliższych dniach uruchomiona zostanie część fabryki Kindlera, która od
kilku lal jest nieczynna, i że pracę otrzyma
przeszło 300 robotnikó1Y.
Dawny robotnik fabryki Kindlera, przeczytawszy pobieżnie tę notatkę, zapewne pomyślał
sobie:
- No, teraz dostanę rubotę u Kindlera i nie
będę potrzebował chodzić pó zapomogę.
Ucieszony tą wiadomością, powtórzyt ją znajomym i w wielu dornach robutniczych powstała
radość.

Tymczasem admini:;fracja fabryki R. Kindlera
donosi nam, że notatka powyższa nie ma nic
wspólnego z rzeczywistością, faktyczny zaś stan
rzeczy przedstawia się, jak następuje:
Po wojuie światowej w końcu 1919 r. uruchomiono wszystkie oddzia1y fabryki R. Kinctlera
i praca w tych oddziałach tr wala bez przer\\'y
do polowy lutego 1924 r., a do końca t. r. z pewnemi przerwami.
W 1925 r. również byty czynne z przerwami
wszy::;tkie oddziały fabryki. Od początku 1926 r.
oddziały: przędzalnia bawełny i tkalnia pracują
do dnia dzisiejswgo bez przerw i to nie na jedną,
a na dwie zmiany, a częściowo nawet i na trzy.
Liczba zatrudniL111ych obecnie pracownikó"· wy·
nosi 925.
Reporter, który putrafil tak zmodyfikować
wyżej przedsta1riony faktyczny stan rzeczy, jest

Skrzynka do lisiów.
Echa notatki p. t. „Nie wolno
do cudzego mieszkania".

wchodzić

Szanowny Panie Redaktorze!
Niniejszem prnszę ~1przf'jmie o laskan·e zamieszczenie w poczytnej "Gazecie Pabjanic:kiej"
następującego wyjaśnienia w sprawie artykułu
p. t .Nie wolno wchodzić do cudzegn mies1.kania".
Arlykuł powyższy zarzucci mi, iż mteszkanie,
które wynajął od mojej matki niejaki p. Karsćh,
otworzyłem wytrychem i zająlem bezpra1Yuie.
Sprawa ta przedsta1Yin się nieco inaczej.
NieruchornośC: rzeczoua należy do sukcesoró\Y
po zrnadym ojcu A. Sz., do których należę i ja.

albo człowiekiem chorym, albo też ofiarą w rękach
osobników, którzy kpią z niego i ''"YPr~wadzają
go w · pole.
O reporterze, podającym takie "dokładne"
iufurmacje, możnaby powiedzieć: - Wlazl na
pietruszkę.
gruszkę, rwal...
Reporterem może być tylko czlowiek rnzsądny,
sprytny i nie dający się zbyt łatwo wystrychnąć
na dudka.
Jeszcze jeden przyklad bystrości umysłu naszych reporterów . .
\V }i'!l 291 z dn. 15 b. m. ,Lódzkie Echo
Wieczorne" donosi, że w ostatnich dniach wyk4'ńczone zostały w Pabjanicach dwa no,ye budynki
szkulue, przeznaczone dla szkoty rzemiosl im.
Dalszy ciąg
Kilińskiego i gimnazjum męskiego.
notatki poświęcony jest opisowi „nowo'Yl.·zniesionych" budynków.
Przecieramy oczy.
A 1Yięc te budynki ,JUZ są wykończone?
I to jeden z nich dla gimnazjum
Pięknie~
męskiego?

Doskonale, bo~ istotnie, obecny gmach gimnazjum męskiego zupełnie się nie nadaje na
uczelnię.

W każdym jednak razie, aby radość nasza
miala bardziej konkretne podstawy, idziemy wiadomość tę sprawdzić na miejscu.
I okazuje się, że budynki są, ale pod dachem,
i trudno jest w tej chwili twierdzić, że n wykoń
czone trzypiętrowe budowlti · czynią wrażenie
najpiękniejszych domów 11· mieście".
Reporter, dyskontujący przyszłe wrażenia
estPtyczne pabjaniczan, przyjął w tym wypadku
postav,·ę hipnotyzera i jasnowidza.
Następnie dowiadujPmy się, że jeden z tyc:h
budynków przeznaczony jest nie dla gimnazjum
tnęskiego, lecz źeńskiego.
Radzilibyśmy szczerze dziennikom Łódzkim
postarać się o bardziej sumiennych reporterów,
gdyż od takich informacyj o Pabjanicach, jak poejf'.
wy7.sze, roi się wpro::;t w tych pismach.
Matka, która sprzedała już swoją poluwę, nie
miała prawa samowolnie rozporządzić się wspomnianem mieszkaniem, ternbardziej, iź mieszkanie
to mialo być zajęte przez mego brata R. Sz.,
który mieszka na Pornorzn. Gdy się do·wiedzialem od obcych ludzi, że rnit'!:i zka11ie jest próżne
i że matka sprzedala je IJiejakiernu p. l\ar·:scliowi, .
udaJem•się do matki, wziąlem klucze i mie:;zkanie
otworzylf'm. Mieszkanie bylo już pomalowane,
a p. k na moją propozys::ję zgouzi! się mieszkanie oddać po zapłaceniu mu kosztów maluwania.
l\Iatka jednak sprzeciwiła !:iię temu.
Tymc:zasem przyjechał brat z Pomorza,
który po dluźszych pertraktacjaclt mieszka11ie oct'
O. ,\z.
stąpit dobro1rnlnie p. K.
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Humor
Sędzia. Czy był pan przedtem karany?
Oskarżony. Zapłaciłem raz dwadzieścia złotych
kłócenie spokoju ulicznego.
Sęd1ia„
nie wszystko jeszcze. Niech pan

!o

przypomrn.

Oskarżony.

Ach tak! Osiem Iat

za zasobie

więzienia.

*

Państwo RosenbauC'h z Włocławka wybrali się do
Paryża. Chodzą po ulicach i szukają Lou vre'u.
- Znasz przecież francuski, zapytaj się policjanta

mówi Rosenbauch.
'
Pani Rosenbauchowa podchodzi do poliCJanta i zapzyna rozmowę:
- Pardon, monsieur, parlez · vous fran<;ais?

*

Siła

hipnozy jest rzeczywiście niesłychana. Vv" tvch
dniach siedzę w tramWaJU naprzeciwko jakiejś strasznie
rnesympatycznej baby. Postanawiam zahipnotyzować ją.
Zaczynam więc wpatrywać się w jej oczv, powtarzając
w myślach: "Wysiądź! wysiądź! wysiądź!'"
I w samej rzepzy - po kwadransie baba ta wysiadła
z tramwaju!
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Szczyt galanterji. Jedna z uroczych artystek warszawskich przechodziła niedawno operację ślepej kiszki. Kiedy obudziła się z uśprenia, ujrzała nad sobą chirurga,
dra ·L.. wdzięcznie uśmiechającego się do §licznej pacjentki.
- No i jakże to było, panie doktorze?
- Znakomicie, łaskawa pani! A propos, pani wyrostek robaczkowy był przecudowny!
Przed sklep jubilerski i'ajeidża samochód, z którego
wysiada elegancki pan z ręką na temblaku. Wchodzi,
ogląda klejnoty, wreszcie wybiera piękny naszyjnik.
- Co to kosztuje?
- Pięć tysięcy złotych.
- Dobrze. Może pan zechce łaskawie napisać za mnie
kilka słów, bo, jak pan widzi, nie władam prawą ręką.
Jubiler zgadza się. Pan dyktuje mu: "Moja kochana!
Oddawcy niniejszego wydaj 5 ty~ięcy złotych".
Pan bierze kartkę, wynosi ją czekającemu przed sklepem szoferowi, potem wraca do sklepu, siada, czeka.
Po kwadransie szofer wraca z pieniędzmi. Pan płaci,
zabiera naszyjnik i wychodzi.
Kiedy jubiler przyszedł do domu na obiad, żona przywitała go pytaniem:
- Dlaczego przysłałeś po 5 tysięr.y złotych?

*

Kronika miejscowa
Muzeum Koła P.M.S.-ohrarte
w sob o tę dla dzieci od 5 -· 7 -ej
w niedzielę dla dorosłych od 5-7.
Wejście dla dzieci 5 gr., dla dorosłych 20 gr.
Bibljoteka Kola P.M.S. otwarta we wtorki i piątki od 7-8!.
Książnica

Dziecięca

P .M.S. otwarta w
wtorki i

środy

Koła

poniedziałki,

od 3-6.

Czytelnie miejskie.
Czytelnia I.-ul. Bóźniczna 11.
Czytelnia Il. _:_ ul. Poniatowskiego .NQ 9.
Czytelnie otwarte w dni powszednie od godz. 10-ej rano do
godz. 12-ej w pot i od godz. 3-ej
do godz. 9-ej wieczorem, w niedziele i święta zaś od godz. 10-ej
rano do godz. 12-ej w południe.

Obchód 2ó ·lecia Banku
Ludowego w Pabjanicach.
W r. 1927 Bank Ludowy w Pabjanicach obchodzi 25-lecie swego
istnienia. Instytucja ta rozpoczęła
swą dzialalność jako Tow. Pożyczkowo - Oszczędnościowe 4-go
kwietnia 1902 r.
Obecny zarząd Bankti postanowi! wydać w r. przyszłym historję ·
tej instytucji.

Z posiedzenia rady kasy
chorych.
W dn. 15 b. m. odbyło się posiedzenie rady kasy chorych.
Obrady trwały od godz. 7.30 do
11.30 "'' nocy. Zarzucano zarzą
dowi zbyt mięk~ą rękę w stosunku
do płatników składek czlonkowskich i shl'ierdzano, że płace
personelu leczniczego pochlaniają
zbyt wielkie sumy, bo 24%
wszystkich wydatków kasy za 10
ubiegłych miesięcy, t. j. przeszlo
200 tysięcy zL. W związku z tern
wszystkie frakcje robotnicze domagały się rewizji umowy z lekarzami i obniźenia cennika.
Wezwano zarząd, by poczynił
starania w sprawie ubezpieczenia
bezrobotnych w kasie chorych.
Wyrażono życzenie, aby zarząd
w celn odciążenia centrali przystąpił, w miarę posiadania odpowiednich środków, do zakladania
przychodni na mieście.
Domagano się, by zarząd jak
najprędzej zorganizował odrębne
grużlików i zaangaźował odpowiednią ilość le-

ambulatorjum dla

karzy - specjalistów.
Uchwalono wynagrodzenie dla
czlonków zarządu w wysokości
zt 10 za każde posiedzenie.

\V wolnych wnioskach frakcja
żydo\\'ska z grupy pracodawców
domagała się przyznania Zydom
pewnej liczby urzędnikó\Y, ponieważ często, podobno, zachodzą
nieporozumienia między ubezpieczonymi Zydami a urzędnikami
~ tej racji, że ci ostatni nie znają

zargonu.
Zarząd wyjaśni!, że urzędników

przyjmuje się na zasadzie złożo
nych ofert i odpowiednich kwa!ifikacyj, a ponieważ dotychczas
nikt z Zydów nie zlożył oferty,
niema zatem w kasie chorych
urzędników pochodzenia żydow
skiego.
Oświadczenie to przyjęto
do
wiadomości.

Arcywesoły "Medor" w
gie święto B. N.

dru-

W drugie święto Bożego Narodzenia o godz. 2.30 po południu
T. U. R. p. n. "SwiaUo" w Pabjanicach wystawia w sali kina
miejskiego arcywesola komedję
p. t. .Me do r" świetnej spółki
literackiej Fleurs'a i Caillavet'a.
Będzie to pierwsze popołudniowe
przedstawienie teatralne w Pabjanicach.
Między innemi osobami wystę
puje w tej komedji doskonaly
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sprawy sąd pokoju sprawę odło
żył do czasu wyjaśnienia afery
• martwych dus'z" przez urząd

szyński już nie żył. Zgon stwier-
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aktor komedjowy p. Szymański,
który będzie kreował rolę tytułową.

Przetarg na budowę łaźni
miejskiej.
W dniu 15 b. m. nastąpiło
otwarcie ofert na budowę łaźni
miejskiej.
Do przetargu stanęły 3 firmy:
W. Pietrzak z Lodzi, J. Hans i
E. Hans z Pabjanic.
W. Pietrzak złożył ofertę na
sumę zt. 105,881,J. Hans - na zl.
87,239 i E. Hans - na zt 85,.073.
Magistrat po dyskusji postanowił zbadać ceny jednostkowe.
W związku z tern komunikują
nam, że najkorzystniejszą ofertą
jest oferta E. ·Hansa.

Jeszcze o szynach
żłobkowych.

W swoim czasie tow. opieki
nad zwierzętami zwrócilu się z
podaniem do minislerstwa komunikacji z prośbą o sp Liwodowanie
L.E.K.D. do zamiany obecnych
szyn tramwajowych na szyny
żłobkowe.

Ministerstwo w piśmie z dnia

12 b. m. donosi, że IJ. E. K .D.
mają zamiar przy pierwszej sposobności uskutecznić zamianę obecnych szyn Vignole'a na żłob

kowe, co poprawi warunki ruchu
kołowego w Pabjanicach.
Spoleczeństwo nasze życzy
łoby sobie, ażeby ta .pierwsza
sposobność" zaistniała jak najprędzej.

Pierwszy odgłos ,,martwych
dusz" w sądzie pokoju
w Pabjanicacb.
W swoim czasie F. Szewczyk
oskarżył pewne osoby kierownicze chrześcijańskiego zw. zaw. o
systematyczne okradanie pańshYa
i robotników.
Zarząd tego zw „ dotknięty tą
skargą, zaskarżyl Sze\yczyka do
sądu o oszczerstwo, twierdząc, iż
zarzuty Sz. są fa!sży1Ye.
W dn. 16 b. m. odbyła się
sprawa·\\· sądzie pokoju w Pabjanicach . .
Na przewodzie s11dowyrn występowa! w imieniu zarządu prezes
Cywiński, który prosi!, by .Szewczyk powiedziai, co w jego oskarżeniu jest prawdfl:.
Wobec takiego posta1Yienia

Gdv maszynę zatrzymano, Mu-

dził

wezwany natychmiast lekarz .

śledczy.

Nowy tygodnik w Pubjanicach.
Ukazal się w Pabjanicach nowy
tyaodnik. Jest nim • Pabjanicer
cajtung"' wydawany w języku
żydowskim.

W sklad komitetu redakcyjnego
p.p.: M. Klajnman, M.
Kochman, B. Szmidt, H. Tajch
W. Bresler.
wchodzą

Ze

związku

pracowników
miejskich.

W tych dniach ukonstytuowal
nowy zarząd związku zaw.
pracowników miejskich: Niedz_ielski - prezes, Janowski - wiceprezes, Przedmojski - sekretarz,
Kowal - skat·bnik, Berlikowski
i Gallus - członkowie zarządu.
Nowy zal'ząd występuje z memorjałem do władz miejskic_h w
sprawie pl'zyznania pracowrnko~
miejskim gratyfikacji świąteczneJ.
Pracownicy samorządowi innych
miast polskich gratyfikację foką
już uzyskali.
się

Co

słychać

u· akademików.

W dn. 27 b. m. odbędzie się
w I terminie o godz. 14.30, w
druoim zaś o godz. 15 w . sali
oim~azjum męskiego im. J. Sniadeckiego walne .lebranie czJ:onków
kola akademików pabjaniczan.
Na porządku dziennym sprawozdanie z działal11ości za r. 1926
oraz wybory władz koła.
Zarząd prosi \\'Szystkich czlo_nków o jaknnjliczniejsze przybycie.

Śmierć przy pracy.
W dniu 20 b. m. w krochmalni
firmv R. Kindler w Pabjanicach
zafr~dniony by! Muszyński Andrzej, lat około 60, długoletni
·
praco\\·nik tej firmy.
To\\'arzysze pracy zwrócili mu
uwagę, by z szyi zdjął szalik,
o-dyż może się wkręcić w maszynę

i

stać się przyczyllą jakirgoś

wypadku.
Lecz Muszy1l:;ki nie usluchal
przestróg.
Nagle maszyna _ porwała za
szalik i po kilku obrotach tak
ao spląlala, że nieszczęśli "·y Mu~zy1iski, .:lciśnięty w pętlę szalika,
zo;:;tal zaduszony.

Kradzieże.

Marja Popińska, zamieszkała
we wsi Ksawerowie, zameldowała
w komisarjacie policji w Pabjanicach, że w dniu 16 b. m. jakiś
nieznany sprawca wyjąl jej z kieszeni portmonetkę, w któl'ej znajdowało się 15 zlotych. Sprawcy
nie wykryto.
Bogdański,
Krawiec Mendel
zamieszkaly w Pabjanicach przy
ul. Zamkowej M 18, zameldO\\·a!
w Pabjanicach, że ktoś skradl mu
ze skladu gotowych ubrań palto
męskie, wartości 110 złotych.
Sprawca kradzieży nie został

ujawniony.

Szmuglowany

tytoń.

Szmugiel tytuniu z NietniPc
via Gdańsk kwitnie u nas. Co
pewien czas nasza policja wykrywa mniejsze lub większe zapasy
tego artykułu, przechoW~l\·a_ne
starannie w skrytkach pabJamckich szmuglerów.
W dniu 9 b. m. policja znalazla
znów 25 kg. szmuglowanego tytunin w mieszkaniu Twardowskiego Michała przy ulicy Karolewskiej 448. Gdy Twardowskiego
pytano o żródlo, z którelło .tyto1~
pochodzi, nie umial dac JasneJ
odpowiedzi.
Tlumaczyl, że latem jeszcze
zauważył kolo żydowskiego cmPnZydków, którzy
jakichś
ł.arza
starali się w życie ukryć do~ć
duże paczki. Gdy ta111ci zobaczyli
Twardowskiego. dali mu niby
jedną paczkę do przechowania,
za co mieli mu zapłacić 30 zL
Pulicja uważala to \Yyjaśnienie
za niewystarczające, wytoczyła
Twardowskiemu dochodzenie, a
tytu11 skonfiskowała.

Czyja

świnia?

W dn. 15 b. ro . rnbotnicy firmy
Kru:;che i .b:ndec·, pracujący w ogrodzie tejze firmy przy ul. Kilińskiego,
mieli z wozów rozrzucać nawóz.
Na jednym z wozów w •1awozie
znaleziono worek, a w nim mięso
dopiero co zabitej świni. Wi~oczn_ie
jacyś złoczyńcy skradli komuś swm1ę,
zabili ją pod osłoną nory, a me mając jej gdzie ukryć,. zab.opali ją w
nawozie, aby przyjść po zdobycz
następnej nocy.
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Ponieważ tej samęj nocy . skrad~io
no świnię pewnemu gospodarzowi w
Ksawerowie, policja przeprowadza
dochodzenie, w jakim związku są dwie
powyżej opisane spra..wy.
Mięso zabrano do komisariatu.

Zwyrodnienie.

Vv

kwietniu r. b. Karol Wlazło,
zwabiwszy czternastoletnią dziewczynkę M. U. do ustępu, usiłował
dokonać na •iej gwałtu.
Na krzyk
dziecka złoczyńca uwolnił napastowaną i zbiegł.
Po kilku dniach dziewczvnka w
przechodzącym ulicą mężczyinie poznała napastnika. Naskutek tego Wlazłę aresztowano.
Przed kilku dniami sprawa toczyła
się w sądzie okręgowym w Lodzi.
W imieniu policji w Pabj<.nicach
oskarżał sekretarz komisarjatu policji w Pabjanicach st. przodownik p.
Staszewski.
Oskarżony przedstawił kilku wieś
niaków w charakterze świadków.
Dziwna rzecz! Wo;:zyscy świadkowie,
nie pytani przez nikogo, staiąc przed
sądem powtarzali stereotypowo:
-- Wlazło był w końcu kwietnia u nas
na wsi! Określali nawet ściśle dzień.
Sąd jednak, po zadaniu świadkom
kilku pytań, · stwierdził, że ci nie orjentują się wcale w datach, nie umieją nawet określić daty dnia, w którym sprawa się toczyła.
_
Wobec tego nie dano wiary świad
kom oskarżonego i skazano go na
1 1/ 2 roku więzienia.
Gdy zapadł wyrok, Wlazło, zwracaiąc się do oskarżającego przedstawiciela policji, zawołał z uczuciem
zemsty.
rJ ak wysiedzę swoję półtora roku,
od.::aluję jeszcze z 5 lat, ale tak się
odwdzięczę, że mnie popamiętacie".
Oskarżony jest żonatym człowie
kiem.

RÓŻNE.
Do walki z

kłusownictwem.

\V dn. 6 b. m. odbyia się w
Lasku pod przewodnictwem p.
starosty Wallasa konferencja w
sprawie łowiectwa przedstawicieli
kó!ek lowieckich pow. laskiego.
W konfNencji wzięli udział
pt'zedsta w i ciele pabjanickiego kól'ka Łowieckiego p.p.: E. Pączkie
wicz i .T. .03ikowski.
Zebrani stwierdzili, że stan
zwierzyny lownej na terenie pow.
laskiego z każdym rokiem pogarsza się, i za przyczyny tego zjawiska uznali brak jednolitej dla

całego pańshva ustawy fowieckiej,
rozpo11·szPchnianie się w wielkim
stopniu klusownictwa oraz nadmierną ilość wydawanych zezwoleń na prawo polowania.
Dla zapobieżenia ternu wysunię
to szereg postulatów. Postanuwiono między innemi wzmocnić
walkę z kłusownictwem; domagać
się surowych kar za nielegalne
posiadanie broni myśli\Yskiej i za
ktnsown ichrn; roztoczyć silniejszy
nadzór policyjny nad handlem
zwierzyną iowną, zwlaszcza w
okresie zimowym; roztoczyć nadżór nad sprzedażą broni myśliw
skiej; wprowadzić zakaz polo1rnnia
.na pomyka"; rozszerzyć okres
ocurony dla zajęcy na czas od
l 5 stycznia do 1 listopada, dla
kuropatw od 1 grudnia do 1
11Tześnia; nie wydawać kart ło
wieckich 11·laścicielom tere'nóv,·
poniżeJ 300 mg.
Następnie domaganu się obniżeni.a
_ą_podatkowania
teren_ów
Jow1eck1ch, opłat od kart ło\\'Jec
kich i brnni myśliwskiej.
P. starosta przyrzekł wydać
od po1yi0dnie za rządzeni ci.

Napad na dróinika pod
Zelowem.
Przed kilku dniami miał miejsce napad na funkcjonarjusza
drogowego 11· Buczku na drodze
wiodącej z Lasku do Zelowa.
Zna ni handlarze końmi bracia
Michalscy z Bekhatowa zostali
niedawno ukarani przez starostwo
w Lasku grzywną za umyślne zła
manie drzewka przy drodze powiatowej, o czem zameldowal
dróżnik Andrzej Szczepaniak.
Bracia Michalscy przy udziale
Pawla Malczyka naparlli na dróż
nika Szczepaniaka w Buczku
w sklepie, powalili go na podłogę
i pięściami oraz jakimś ostrym
przedmiutem zadali dróżnikowi
kilka ran. Na krzyk napadnię
tego przybiegło kilka mieszka11ców
Buczku, a wtedy b-cia Michalscy
i Malczyk wskoczyli na wóz
zbiegli.
Ciężko pokaleczonego i nieprzy-

ZAGINl\Ł WEKSEL na sumę zł. 700.-, wysta·
wiony na A. Krajewskiego, płatny na zleceni'e
J. Ostrowskiego.
Ła_slrnwy znalazca zechce go zwrócić za wynagrodzeniem de A.dministr. „Gazety Pabjaniekiej".

tom n ego dróżnika Szczepaniaka
odwieziono do. lekarza 1r p(1bliskim Zelowie i zameldowano tamtejszeqrn posterunkowi policji.
Sprawa została
przekazana
prokuratoro'wi przy sądzie okrę
gowym '" Lodzi.

'I1owarzystwo Polsko · Dui1skie.
W dniu 18.ym listopada r. b.
w sali bibljotecznej rady miej·
skiPj m. st. Warszawy odby!n się
walne
zebranie
Towarzystwa
Polsko-Duńskiego, którego celem
jest popieranie roz\\'oju stosunków polsko-duńskich. N a przewodniczącego zaproszono p. senatora Ignacego Balińskiego. Sprawozdanie zarządu za ubiegly
okres odczytał p. Ziemowit Sliwiński.
Następnie

przedyskutowano zasadnicze
kierunki
działalności
Towarzystwa, a mianowicie: wvklady, wyswietlanie filmów,
cieczki, kursy języka duńskiego
dla Polaków i polskiego <lla Dm)czykó1Y, wymiana pism i rozffój
bibljoleki, informacje turystyczne
i handlo1Yo-przernyslowe.
Prnesem Towarzystwa zostal
obrnny p. senator It,nacy Baliński.
Do zarządu \Yeszli p. p. Tadeusz
Bili11.ski, Dr. Wada11· Brun, inż.
Zygmunt l\obyliński, inż. Vagn.
Lomholt, prof. Zygmunt J_,empicki,
dr. Eustachy Nowicki, Mieczysław
Piotrowski, Helena Radlińska,
Leonja Rudzka, Józef Stt>mler,
Ingeborg Stemann, sen. Józefa
Szebeko, prof. .Tan Szeruda, z;emo11,it Sliwiński, Bohdan Wieliczko. Do komisji rewizyjnej p.p.
Mieczysław Brun i Janusz Machnicki. Następnie dokonano wyboru prezesa honorowego Towarzyshrn w osobie posła nadzwyczajnego
królewsko - duńskiego
w Polsce p. Niels'a Peter'a Arnstedt'a, którego życzliwe poparcie
zamierzeń Towarzystwa przyczyni
się niewątpliwie do jego rozwoju.
Siedziba Towarzystwa Krakowskie-Przedm. Xg 7 m. 4. (Gmach
Polskiej Macierzy Szkolnej 1.
Dyżury Sekretarjatu - wtorki

wy-

5-7.

P. K. ·o. 13673.

Niniejszem uniewazn1am weksel na zł.

120.- wy11tawiony przez J. Niedzielskiego, 11łat·
ny na zlecenie Millera w da. 12.XI r.lt. i przez
tego ostatnił!gO zażyrowany.
Józef Sobczył.

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

Co tu

kupić

na

g\Viazdkę?

Tow. Handl. „ŻELAZO" sp.Akc.
ul. T.

Kościuszki

M. 48.

poleca po niskich cenach:
łyżwy

niklowane,
stalowe i

ne,

scyzoryki, dziadki do orzechów,
podstawy do choinek, wyżymaczki,
i·urki do włosów, dzwonki stoło
we, ceraty, chodniki, dywany linoleumowe i t. d.

żelazka mosięż

niklowane,

moździerze mosiężne. łyżki i łyżeczki, noże i wideJce stołowe i
kuehenne, nożyczki, naczynia ku-

c
=-:

chenne, emaljowane i aluminjowe.
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poleca po niskich cenach.
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P A B J A N I C.

m i a s t a

ruehu na drogaeh publieznyeh.

Wobec o żywienia przem ys łu w Ludzi wzmogl się wa cz nie ruch ciężarowy na dr ugach publicznych.
Wozy ciężarowe z obciążeuiem do 3000 kg. i więcej przecinają korę szoso 11·:;i , robią wyboje, niszczą nawierzchnię i powiększają wydatki grniu na utrzymanie dróg.
\V myśl reskryptu Stal'ostwa l_,askiego z dnia 11 grudnia r. b. L. 15291/A. w sprawie zakazu
niszczenia dróg Magistrat przypomina , że '''°ZY tracbtowP , utrzy[JJywane dla celów zarobkowych, muszą mieć
obręcze kół szerokośei 8 centymetrów przy zaprzęgu 2-konnym, a 10 centymetrów przy zaprzęgu 4 i więcej
konnym. Szerokość pojazdu z ładunkiem ńie może prz e kraczać 2,5 mtr., a \\'ysokość pojazdu z ładunkiem
od ziemi 4,00 mtr.
Od 1 stycznia 19J7 I'. rnzporządzenie Ministl'ów R 1.1bói Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia
26.VI.1924 r. (Dz. Ust. R. P. M 61/192-! r„ poz. 6ll) będzie stosowane z calą ścisłością, wozy ciężarowe
nie posiadające odpowiedniej SZPL'okości obręczy będą zatrzymywane przy najbliższym posterunku Policji
Państwowej, a winni będą karani w myśl postanowień ustawy z dnia 7.X. 1921 r. o przepisach porządko
wych na dl'ogach publicwych (Dz. Ust. R. P .•\il 89, poz. 556) g!'zywną do zL 500.- lub aresztem do 2
d t · t
W"
miesięcy, o ile przekroczenie nie podlega surowszej karze.

.

.

·

.

.

iceprezy en mias a
( - ) K. Skowroński .

PabJamce, dma 21 grudnia 1926 r.
_______________________________
_______________________________________
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Powiatowa Kasa Chorych w Pabjanieach.
Dyżury

lekarzy i felczerów.

Ubezpieczeni oraz za1·ejesfrowani czionko\\'ie rodzin, będący na ich utrzymaniu, p uwinui w wypadkach nagłych zaslabnięć zwracać się:

fi
li

w dniu 24/25 grudnia
do felczera Dąbrowskiego, ul. Zamkowa 30.
20,
N2
do dr . EichJera, ul. Żeromskiego

w dniu 26 grudnia
dr. Z.) t:ha, ul. \\' arsza wska J\2 17. <l u felczera \V ojci<'chowskicgo. ul. Ko ś cius zki M 31.
-·---

po cenach

I

l

zniżonych

Dyrekcja

- - - - - --

Duży

wybór:

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

T E A T R

MIEJSKI

ŁODZI.

z

W sali Kinematografu Miejskiego
80

ł(ruduia

1926 roku

O

ifOdz. 8.15 -ieczorem

Arcydzieło Nieśmiertelnego Powieściopisarza

Stefana Żeromskiego p. t.

„R Ó Z A"
się

Rzecz dzieje
Mimo wielkiej

ilości

po rewolucji 1905 r.

artystów udało się nam sprowadzić do Pabjanic
Teatr Łódzki z „Różą".

DekoraeieTeatru hódzkiego. Oryginalne kostiumy z Teatru Polskiego W Warszawie. ftłuzyka Teatru bódzkiego.

I

SALA

---

Szczegóły

OGUZANA.

Nowootworzony sklep
pod

w programach.

spożywczo-kolonjalny

firmą

·

ALEKSA•DRA TRUCHLlliSKA
ul. Kościuszki M. 42.
poleca w wielkim wyborze i wyborowych gatunkach

towary kolonjalne, delikatesy i artykuły spożywcze
NA SKŁADZIE STALE ŚWIEŻE MASŁO.

ROZKŁAD
godzin lekarskich w Centrali - Powiatowej Kasy Chorych w Pabjanicach.

Od dnia 3-go stycznia 1927 r.

Poniedziałek.
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