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Czasem - lo się je nawet n ś1r ia
damia, bo Lo jest poslQp. Zr<'szlą, poco je ukJamyw11ć~
N.iec; h wie odl'azu \l'szys Lko. To
pl'zesrg'l uk1·y\yać przed dziet:k iem rz cczywislość, w przyszlości i Lak si<,: dowie.
Zgadzam s ię ;1, jednym, że sig dowie, ale wina wLecly nie spadnie na
nasze $Umi•mia; my nie chcieliśmy jego krzywdy.
A czy my wszystko w obcoll'aniu
z dziećrni r.ibimy świadom i e?
Haz nn zapylanie dzic~cka odpowiadamy: "Ach! nie nudź mic,:, weź zabawki! Nie susz mi glowy." Innym
razem okłamuj emy, zamiast wytlumaczyć, ie jeszcze jest male, że nie Zl'Ozumie choćby, mamu,;ia mn \1szystko
powiedziaJa.
Tysiące pytmł dzieci zadaj~~ poruszając najroz1naitsze Lematy abstrakcyjne naw et, a przecież nie na wszysLkie odpowiadamy, pomijamy· nieraz,
bo wiemy, że dzieckt0 nie zrozumie.
„To za hudne, to zn ciężkie dla ni ego."
W dziedzinie zaś uświadamiania
dzieci mi e liby ~my tacy byc pem1i siebie, że dubi·ze postępnjemy. Skądże,
pytam, to mocne przekon·anie? Flora
i l'auna mają ustalon e prawa rozwoju,
świat dziecka musi również ulegać sLa-
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lym prawom w tym kierunku i jedet~
nieLnkt nu puln psychicznym, może
,;p1·0\vadzić kaLakliz1n moralny, jak upadek na miej::;cu niebezpicezuyrn - ;1,lamanie l'ęki lub nogi.
Tak, w p l 1Htępowaniu z dziećmi 111usimy być konsekwentni, l'auL::t;.1,jęi "humory" postawmy na boku, a eh «lC
mice ;1,drowe i szlacJ1 elnc dziecko, ezuwajmy nad jego psyc he" i na Lym
polu . iejmy ;1,iarna - ubywatelsLwa.
Hy nie pl.ldaly później gromy i pomsLy
n a ::;zko lt;:, ż szkoJa winna, \\' szko le
się rozpu~ciJ, i t. d.
Nic,! Uderzmy
się w piersi, a jeśli natrafimy na er<.;_e .malki - obywatelki' i .ojca ohywalela", Lo wylóżmy na ol'iarę dziecku
każde jt•gu bi ci~, a spo lL•c;.1,eńsLwu przysporzyrny d;.1,icl11ycli jcdnostt>k, u.lżymy
11· ciężarze gnioLąc:cj tl'uski o jnLl'O naszej mJodziciy.
Dużo jeszcze powinnam poruszyć
kwc:;Lji 1.l'j dziedziny, dla braku jednl.lk
czasn zamilczeć mu zę. Do serc maLek pukam. .1 eśJi saine in Lni c,i:t swoją
nie mog~1 ctokunać \\·ielkiego dziPla
uspolccznienia dzit•eka - to przecież
są podr~czniki traktująct' o \Yycllowaniu czluwieka, S•1 poradniki, jcsL c: ickclwa lil cl'aLura dziecinna, kLóra każdą
z matek inLel'esować powirnrn.
\Veźmy , choćby Hogos;.1,ównę.
Zbudźmy · siQ z niemocy i weźmy
siQ do. dzicla.
Czas wielki! Dzieci czekają, patrz;1 11a nasi pyLają:
"Có uam daei•: z siebie'? Co dacie:'
A przecież dać im z siebie roctzice coś musz:i,.
Tak - puścić ich na .żebry" do
obcych, do szko ty -- to wstydl
1
Pier\l'szą kapJanką powinna być
matka, drngQ nauczycielka.
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,,Liczny jest naród, lee z ludzi mało!''. ..
jeuen z mo0arzy ducha.
.
Aforyzm ten da się wypowiedzieć wszę
dzie, gdziekolwiek przystQpuj erny do pra.cy
rzetelnej i poz ytecznej. Wszędzie zuajdują
się ludzie ć.\o\)rej woli, ale też i wszędzie S~\
ludzie, \~t6rz.-y świadomie lnb nie~\Yi::iclomic ·
b111"1.ai_ i \lO(\\rnpuj~ dobre intencj e pierwszycll.
Są to luuz.\e o nizki'n1 poziomie umysłowym ,
którzy je(l\\ak roszczą sobie pretensje do g-nmtownei i uoskona.łej znajomo~ci rzeczy i usiłują w ciasne ramki pojmowania sweg·o wepuhnąć i r,i;~1nlrnąć cały ogrom wszechgospodarki, wsz.c\'•hwie<lzy, wszechbytn i wsze<'. hży 
cia. Jakie zac.how;-1<\ nam sict wyp}tda wobec
typu takie\'~ ludzi. Czy uświad~uniać iuh, <>
ciasnym i e\' pojmo·waniu'? Nie, bo rnial'ohy
to te·n sam Bkutek, jak gdyby ktoś usiłował
rozkazać wiatrowi, aby wia: przestał.
Moiui
zdaniem najle.pjej. pozostawić ich w spokoju,
l\iech wi.·zą pomiqdzy niebem H zi inią dotą<l ,
dop6ki jasne \n·o1nienie ło1ica. 11i.e rozś" i Pcą
foh inózgu. A ezy mia sto nasze wraz z okolicami vvolnC' jest od nich? Na to żacl1wj o.powie<1zi nie dam. Niechaj o<.lpowieJz~1 nam
instyttwjc· spolcczne - fila11tropijne, oświatowe
rzekł
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Ogłoszenia=

1 wiPrsz petitem p1·zed tekstem
(
30 kop. 1 wiel'SZ pelilern za tekstem 10 kop. Nehologi i reklamy za wiersz 20 kop. Og.Łoszenia ~
drnbne za wyraz 3 k. Najmniejsze oglosz nie 30 kop.

i finansowe.

Przypomrnjmy so bi e na trzeźwo,
jaki<' Lo nasz naród przcszedl CiQgi za
zie wychowanic mlodzieiy. Cóż siQ
dziale? Sarmalyzm zaściankowy z bogaLej gliny - światka dziecinnego-nie
da1rnl ojczyźnie moralnych kolosów, natomiast sypa l okruchy na wsze strony
a one Lonęly w blo<:ic- upodlenia.
lJziccJrn marnowalb się w ·zaraniu i
nieu~windomione społ ecznie pada:lo ofiar•! 11ajgo1·szych instynktów. Co robiono za Sasów? .l edzono, pito i popuszcza110 pasa, aż przyszedł czlowiek -obywatel Ks. Pijar Konarski i dźwi
grn1l dziecko z ruin zlego wychowania.
A dalej r. 1773, który nas shań
bil w obliczu Europy, wydaJ, jakby
nu szyderstwo tamtemu, piękne dzieło
Komi sjQ Edukacyjną.
lnsLyLncja Ln mia I a najwyższą
wladz~ nad caJym wychowanien:i publicznym we wszystkich ziemiach polskieh, ocalałych od pierwszego tozbioru.
· A przecież stworzyli ją ludzie ci,
co ukochali w dziecku przyszlego obywaLela: jak Zainoj ski, Potocki, Czartoryski, KoJiąLaj, Niem<.:ewicz; i ks.
Grzegorz Pirnmowicz, najznakomitszy
pcdag·og polski w. 18-go.
Przyświecala Komisji mądra zasada Kona1·skiego: nPI'ZCZ reformę wychowania do odrodzenia ojczyzny".
Pomimo najrnzmai tszych przeszkód
ze sLrony ciemno ty, nieszczęść poJi Lyczuych - Komisja Edukacyjna nic upad.Ja, by Ja raczej wedJ ug Brodzińskiego
ko Lwicą,którą. olrn;t c1jczyzny nad przepaścią utl'zyrnala.
W końcu wieku 18 i w 19-ym
StanisJaw Staszyc. swą mądrą g lową,
zlotym sercem i mil'osierną i;ęką służyl
spoleczeńst\rn.
Glosi zczytne zasady
wychowania, gdy mówi: "Dziecię, któr e najpiet·wszy raz otwiera sw oj e oczy,

Niechaj nam odpowie nasza „Gazeta Pa.bja 11 i clrn", któ rn na barkach swych
podjQla się najwięk zy dżwig·ać ciężar, która
potljQła się dobrowolnie informować szeroki
og·ół, jaką decz zawiera kielich życiowy, czy
słodko trujący, czy g·orzko leczniczy.
Dotychczas względem „Gaz,ty Paujanickiej" sze roki og·ól spolC('Z<"1'tstwa tutejszC'go
zachowuje l:!iQ jakoś obojętnie. A prz ec i eż
j es t to świątynia ducha obywatelskieg·o, w
której się winna og·niskować wszelka wymiana
myśli i \vszelka troska o dobro pu·bliczne.
Lecz w świą:t.yni ducha pracować i zachęcać
innydi do pracy w rożnych dziedzinach jest
to dla wielu rzeczą naiwną i niekorzystną,
a co najważniejsze 11ietrafo1jącą w najczulszy
nel'w żrcia. Zadośe uczynić jak najszerszym
upodobaHiom, za.stosować SiQ do wiru życia,
dawać to, za. czem najszersze masy ogółu
goni•L, co najbardzirj przypada do gustu i
smakn, słowem wszystko to, co nie jest pracą. a iycienl -- oto" sposóll jak.im 1rnjlatvviej
trafi: właśnie w irnjczulszy nerw życ.ia. Praca
i życie 'ą to <lwa odrctlm, pojęcia„ l)rnca,
to co~ potwornego, uoś od rażHj ąeego, coś bardzo trndne (lo wykonania! Praca -- to cięż
ka kara Boska, spaclają0a n!l rodzaj ludzki
za gTz.ech pierwszych rodziców (podług Biblji).
Prac~ cictżlo:~ karzą t ylko za \\'irlkie zbrodnie.
Do , pracy za,przęg·ają konie, woly. Pracują

ciężkie
ności

nic innego widzieć nie powinno nad
ojczyznę, dla klórej samej tylko zamknąć je niekiedyś obowiązek będzie
.mialo".
Idźmy za radą 8Laszyca. Budźmy
w dziecku poczucie obywutel.stwa, a
z pewnością stanie w zw:nlym szeregu
pracowników społecznych i opromieni
sLarość rodziców umilowaniem tych
. amych świQ lo ści, któ1·e czcili i jegu
pradziadowie.

frrosta

opowieść.
000- - -

Nie sil'E>szczarn ponmalu. To, co
opowiem, jesl proslą hislorją ludzi o
sercach prostych.
W sLyczniu 1911 roku angielska
wyprawa podbiegunowa kapitana ScoLta
wylądowała u skraju wielkiego lodowca antarktycznego. W listopadzie
Legoż roku ruszyła naprzód na zdobycie bieguna.
TPoretycznie wszystko zdawalo się
być doskonale przygotowane.
Ale w
prakLyce pokazało się, że motory sani
samochodowych psują się od mrozu.
Trzeba je było opuścić po przejechaniu stu kilkudziesięciu kilometrów. Gdy
zaś Anglicy doszli do podnóża gór
podbiegunowych, musieli zastrzelić ostaLnie kuce. Zabrakło dla nich obroku.
Nie zrażeni teru poszli dalej piechotą.
Simie wciągnęli za sobą ręka
mi na góra. Wreszcie 18 stycznia
1913 roku, po przebyciu ośmiuset kilometrów po lodzie i po górach, ScoLt
dotarł do bieguna-zastał tam zatknię
tą już !'lagę norweską.
f oald Amundsen wyprzedził go o miesiąc. ZawiodJa

'bo te czaru pięk
i nie rwą się do
nie posiadają bujdo życia i użycia
My, ludzie, wszystko to po-

maszyny

żelazne,

życia nie pojmują
niego z . taką silą jak my,
nej fantazji i nie ciągną

tak , jak my.
siadamy!
J cżeli chcemy więc zagrać na nerwach
bez względu na ciężką chwilQ, na nędzę, na
potrzeby zewsząd nas otaczające i wołające
różnemi do 11::1.s g·losy, piszmy tematy naj
ballalniejs?.e, treści najbrzydszej, a uz11anie
i ka1:jera z góry zapewniona będzie! Śmiać
się można z powagi naiwnych, któn~y rzucaliby wyroki pog·ardy i potępienia! A na to
wszystko niepotrzeba wiedzy. niepotrzeba nauki ani wyrobienia myśloweg·o. Byle lowelas
napisze głębokie stuujum jak zba.łamuch~ naiwne głupie gąski, jflk urzą<lzić rendez vouz
przy blasku księżyca, gdzieś na łonie wdzię
cznej i pełnej czaru natury, napisze w jaki
sposób piękna kobieta zwali najłatwiej mlotlziei'ica aby zabezpieczyć sobie rychłe zamążpójście i zrobić dobrą partję.
Czyżby w Pal>janic.ach w ten sposób należalo redagować pismo, ezyżby w ten sposób nclcrzać w czuly n yw ży •fa, al>y zyskać
lićznirj szy zastęp czytelników?
Kubuś.
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nadzieja Lryumfu, klórn czlonkó\\' wyprawy podtl'zymy1Yala.
Hozpocząl się odwról - odwrót
· tl'a ·z11y. Wycier)czeni .Anglicy z ll'UdPtn doszli do lodowca Beardmore,
gdzie koiicq ię góry. Od miej ca
przygotowa nego na. zimowisko <lzi.elilo
ich jeszcze sześć et pięćdziesiąl kilomelrów, które t1·zeba było ciągu:ić sanie przebyć piechotą wśród nieuslają
cej z.awiei śnieżnej przy Lemperatmz e
między 350 a -t.3° niżej zera.
Pierw, zy 11ie wytrzymal podoficer
Towarzysze p uc bowali gu w
l~van:'.
·niegu kolo lodowca Beardmore. A i
inni uczestnicy wyprawy byli cl.Jorzy.
Kapitan Oat mial odmrożone ręce i
nogi. ~ie sz.edl, mógł ię tylko czoJA.le, mimu że opóźnia! on po~a.ć.
diód, inni nie chcieli go opuścić. Woleli narazić się sami na '"mierc:.
Wre-zcie '" dniu lo marca burza
lak it,; rozszalata, że pochód musiano
µrzenrnć . Oals oświadczy! nagle towarzyszom że wycli od zi "ua czas
dluż zy". Zrozumieli, że idzie na ::imierć
1
ic.> dal się jednak wstrzydobro\\'olną,
ie powrócil już.
ma:.
Ru ·zono znów naprz.ód i w ko1icu
dopięto tego że dwadzieścia kilometrów dzieliJo już Lylko wyprawę od
upragnioneg o · ln - dwadzieścia kilomelrów-,z.eść godzin zaledwie! ragle
burza śniegowa udel':t.yla ze zdwojoną
ilą nn nie ·zczę~ lill'ców.
'l'ych o tatnicb dwudzi slu kilomell'ów ni przebyl już z nieb żaden.
Dopiero w , ześć miesięcy potem czekający na nieb w zimowisku Lo,varzyW zystkie po~ze odkryli ich Lrupy.
musiały
ralunkowe
wypl'all'y
przednie
zawrócić wobec zawiei.
l\apiLan 'cott do oslatniej chwili
pamięta!, że śmierć jl•gu może być nauką dla innych. I choć umiera! z gło
du i zimna nie wypuści! pióra z l'ę
ki, aż sko11czyl lisl do dalekich wspólz.iomków.
Olo urywek z Lego listu.
•.le -te::imy słabi. Zaledwie może
'o do
my nll'Zyma: pióro w ręku.
mnie nie żaluję jednak, ŻPm przedsiQPoka:t.ala ona bowz.iąl lę wyprawQ.
wiem, jak~! może być wylrzymalu~ć
~ nglikt\\\', pokazała juk wielkim jest
\eh pocznl'ic solidarności i jesl dowod m że urn ie ją on i palrzeć w oczy
··n iic1· ·i z lą nmą udwagą, co i da\\·-

nił'j.
"Byli.'rny 1rn1·ażeni na niebezpieczeiislwu. Wiedzieliśmy z go1·y, że się
na nie narnżamy.
Nie
"Lm; był nam przeciwny.
uchylamy
ale
<lnak,
j
się
kal'żymy
czola przed zarządz niem Opatrznośc1,
zdecydowan i na spe lni <'nie obowiązku
aż du ko1'tca".
a1·ód, w którym bobatel' lwo jest
za pro ly obowiązek, może
uwużan
naprawdę śmiało palrzeć w przy zloś(: .
I lylko Laki naród jest pewny istnienia.
Niger.
(, Tyg. Polski")·.

Przegląd

Polityczny.

Z wlaściw ~o pola walk balkariskich "indomości Lak dubrze, jak nfrma, a Le nieliczne i nieścisle które czasami ię pujawiajtl świadczą, że impet
z obu lron znacznie si(;) zmuiej ' 7yl, że
turcy jeżPli je zcze ię trzymają Lo tylko dla lego, że bulirat·om i serbo111 rę
cr jakby pomdlaly i wybić icłt wsz.yslki ·h nie mogą. Tu już nie wal~rn, a
dobijnuie niedobitkó\\ ', ale md le i po wolne, bo i Z\\'ycię:t.có\\· zacąna zwy·iężać zmęczenie i wyczerpani e. 0slal cznc zwyc'ięzlwo ·lowian najmniejs:t.ej już nie ulega wq.lpliwości, chodzi
tylko o to, jak dużo zdołają. ocalić z
ruiny lurcy i ku t mu tylko wlaści
wil' z.d:1żajq. wszystkie.> ich u ilowania.
~\drj an 1pol bezwąlpicnin przypadnie w
udziale Bnlgnrji, l\'ięe zuiklaby wlaści
wie najglówniej sza pt·zeszkorla do zawarcia pokojn. g-dyby nie Lo, że Z\\'ią
zc I· balkai)ski po tano1ril obecnie pt wi1~kszyć swe wy111agania w ·Losunkn
do Tnl'cji i ż:1dać od niej znacznego
odszkodo\\'Ullin pirniężuego za prze\\"ypadnie więc jed]użanie wojny.
truchę polamuć ot\\'OIO
'
·zez.e rnoc:tr
bil' glowr nad ulożc11iern wal'Llnków

pokoju, ale kwe Łje pieniężne w takich
wypadkach dają się zawsze jakoś :t.alatwić, Lak że zadanie dyplomacji obeciech
nie będzie o \Yiele łatwiejsze.
\\'iQC tylko obie strony zdecydują siQ
ostatecznie na no\VC pośrednictwu moc:al'St\\', a pokój zoslanie wpt'ędce zawarty.
Czy j ednak zniknie jednoczc~nie
z wojną balkańską groźba wojny europej kiej, czy uspokoi się opinja publiczna a życie ekonomiczn e poplynie
dawnym szerokim korytem i u, tanif'
kryzys prz 'mys i owy tak ciężko i nam
tu we znaki się dająi:y - tu jeszcze pytanie. Ale i lo pytanie w oslatnich
dzie-ięciu dniach strncilo ostr oś ć, i \\'idmo wojny ęuropejskiej zaczyna się
cofać 11a dalszy plan, rozplywać ,,.
mgle przy ·zluści, pozostawiając wszelako widomy a cięż ki dla narodów spadek-ogólne wzmożenie zbrojeń wszystkich państw europejskich . Bo chociaż
po za sprawą pokoju związkowców
balkańskicli z T111·cją, pozostaJe jeszcze załatwienie zatarnu rumuńsko-bul
gal'skiego o wynagr~dzeoie Rumunji
za jej neulrnlność i u1·Pgulowanie granic: ni.ezawisłego księ twa Albmiskiego
· lo we wszyslkich Lycb spraw ach jednak
nastąpiło pC'wne zbliżenie się mural'sLw
europ jskich i wyrównauie różnic w
poglądach Lak znacznL', iż naraz.ie znikły obaw·y ażeby Le . sprawy zdultll' byly wy"· olać ogólną wojnę.
Wyciągując chciwie ręce po tę
samą zd1.bycz, zajrza ly sobie pańslwa
europej kii> w oezy, zmi rzyły swe siły i zasoby wojC'nnP, owaly mniej
więcej ró\\'ność sil, a więc niepC'wny
wynik walki, i cot'nęly się od zdobyCZ)' z ponul'ym pomrukiem : poczekaj,
powiększę swe si I y, pomnożę jesz.cze
ilość armut i mi9sa armatniego, a wte·
dy dopiero ię rozprnwimy .
Tak więc pierwszy da,I hasto rząd
niemiecki, glosz;v, że zażąda n·kl'óu·e
około ~WO miljouów na nowe zbr0jenia, wślad za nim F1·anc·ja wystawia
żąd:rn ia GOO miljonów franków nu Lakież cele i ". dodatku mu zamiar pow!'ócić do ll'zyletniej s lmiby wojskuwcj wobec bralrn ludzi na naw pu!ki,
za niemi idl); Wiochy, Hclgja i Auslrja,
a chociaż nie wyj::iwily j szczc swych
w tym względzie zamiarów ~ osja i
A nglju, jednakże nie w:1Lpliwie wslą
pią i one na. len sam Leren wyścigów
•
miQdzynaro do"·y ·h.
No\\·e podatki obci<J,żą ludy europ j kie, nowe miljony zamiast na kulluralne poll'Zl' b)', 11a armaty i k:nabiny obrócone zostaną - a o. laleczna
rozprawa i śmiel'le ln a "·nlka o przodownictwo światu niP zażc.>gna11ą lecz
Lylko odwleczoną będzie.
~ '11!'---::;E- -- .

Z Warsz awy.
W sprawie

miejskieh
elementarnyeh.

szkół

ooo
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Art. 32 pomiCJ1ionej uslawy brzmi,
lej liczby odl'zucić na uczących się w
domu, to w każdym razie 20.000 dzieci jak naslępuje:
LowarzyshYa
dzialalność
..leżd i
nic uczy siQ wcale, z powodu przepelspokojowi
i
Lwu
bPzpiecze11s
zagraża
szkól.
nienia istniejących
Plan akcji szkolnej obliczono 11a publiczneml l, al.bo przybiera jawnie
lal 10, w ciąiru których 11ależa!oby ki · rnnek niemoralny, gub<'matcr lub
naczplnik miasta ma prawo, zawi esiwol•;rnrzyć 600 klas szkolnych, biorąc
pud uwagę obecne braki, przyrost lu- szy wlasną mocą cz.ynność Towarzystwa, zaproponować jego z.winięcie kodności, oraz zwiększenie ilości szkó l
prywatnych , czyli roczni n<;'\lcżaloby mi ji do sp1·aw stowarzyszeń".
otwierać po GO klas miejskieh elemenLa l'll ych.
Wymaga to dnżych funduszów, ale
Prawo z dnia 3
powinny 011 e być.
Maja 1908 1" i 22 czerwca HlOH roku
<'VC>
przewiduje udzi la1iie zasilkó\\' rzci,dorocznie
rubli
390
wych w wysokości
Byl czas, że naród fii'tski można
na utrzymanie 1 istniejącej S.lkoly, oraz bylo bez przesady nazwać narodem
2000 rubli jednorazow o na budowę pijakó\v. Pod względ1'm spożycia alkoA więc obecnie holu Finlandja stala na pien~rszem
nowo o twierającej się.
wyllosić
ugó.lem
po.winien
ten
za ·i!ek
miejscu. Dziś jest odwrntnie. Zaden
dla istniejący'ch szkó l 105.iJOO rb. tym- haj nie spożywa tak malo ::ilkoholu,
miasto otrzymuje zalrdwie jak Finlandja.
czasem
i:lH:37 rubli.
Przed pięćdziesiQciu laty Ś !' ednie
Obecnie więc na zasiłek rządowy spożyci e alkoholu w Finlandji pl'zedpowinny sk!adać s ię uastępującf' pll- stawia!o si ę w na s tępującyc:h liczbach:
zycje: brakujące do stalegu zasilku na jednego mieszkańca rocrnie . wypadla isL11icjących szkól l 01.3G3 rb., na d al o 15 litrów wódki, 2 liLl'y piwu,
budowę oO klas po :WOO rb.-12000 rb.
0,1 litra ll'in a i 8 lilrów spi 1·ytusn
i na iclt utrzymanie po 390 rh. lOll-proc. W l'. l DlO zaś liczby te
Hio1·11c z.mieni ly się w następujący sposób:
23 .~00 rb., rnzern 244.703 rb.
pod u wagę oszczędności z fu 11d nszów wódki 1,8 litra, win:=t O,u i sp irylu su
na utrzymanie szkó l i dodall'k 120.000 1 OO pl'oc.- 1,2 litra. Różnica 1:z 2czyrubli na budowę 110\\·ycb szkóJ, otrzy- wiście zdumiewaj:}Ctt.
mamy sumę 196.76:1 rb. które miasto
Przrd pięćdziesięciu laty pjla cala
po\\'iuno i może> olrzy1nrJĆ ocl rządu ~"inlanclja. Po wsiacl1 istnia ly dziesią
obecni ', i wobec c:zegu w piel'wszym tki Lysięcy gorz.elni, w niektórych
roku mog!oby ul1Y< 1 l'zyć 60 kia.:. W mil'j.scowościach wypJacano najemninastępnyd1 lalacl1 l'uudusz na budo\YQ
kom i . lużbie część zaslug wcidką.
nowych klas był' by coraz mniej. zy, bu Pili starzy i mJodzi, pili mężczyźni,
coraz mnit>jsze byłyby oszczędności z kobiety 1 dzieci. Dziś z podziwem pautrzymania szkó l ze względu na zwięk lrzymy na z1nianę.
szoną ich liczb ę, nie w każdym razie
H.Pslaurnc.ie i bufety w gmac l1n
zasiłek slaJy l'und11szów rz0dowych usejmo 1rym , \\' fiń skim Leatr ze ludo,rym,
możliwilby wyko11:lllie powyżej \\' ka\\' lokalach Z\Yiązkó\\' l'Obotniczycll nie
znnrgo plauu, i ". ciągtl 10 lat po- lrz.ymaj ą wcale napojów spiry tu sowy.eh.
11·szechue uaucz.anie w Wursz::iwie ·ln- Na "·ystawacb rolniczych, 11a zjnzdach
!oby się faklem dokonanym . Trzeba spu.leeznyc h, oa żadnych uroczystotylko, aby przepisy pl'awa byly przez ściach 1udo,Yych nikt niP. dos tani e
a o [ll hopli wódki. Na tH:zlai.:h przedsla,riodnośne w ladze znslo ·owane o cirli ·narnd u uży~rnnc s:i LyJko napoj e
idzie
kiedy
LJ'Udno,
bywa
często
tak
naszą kot·zyść.
bez sp irytu su. Zadna ga.zrla f'i11ska
Naturnlnie j asnem jesl, że z ehwil11 ni c zflmiPszcza oglosz ń o Lrunkacl1.
ul'zeczywist nienia lego prnjeklu, I rnwa
Przed pól wiekiem wolno bylo
wyjątkowe staną się zbyleczur, bo dro"cl la użytku
każdrmu p~dzić wódkę
f!Cl. do wytępienia bandylyzmu i anurehji domowPgo" i wszędzie wolno bylo ją
jest Lylko .i 'cl11a - a jest nią oświala. sp rz edawać. Obecnie go rzelni e domowe su s la1Jowczo zabronione, zarówno
- ~- · .;..,·<j ak i sprzcdaż wódki i p-iwa po wsiach,
wyj:iwszy kilku boleli dla tUl'y::;tów.
Sprzedaż cząstkowa napojów słodowych,
j est
l'ównież
zawicrnjącycli alkohol,
Spl'zedaż piwa może się
iom1.
zabl'On
Mi11isterj11n1 handlu oprncowa lo
odbywać Lylko na s tncjnch poczlowycl1,
prnjekt przepisów dla wychodźców,
a le za zezwoleniem gm iny miejscowej.
udających :.;ię 11a zarobki zagranicę.
takich gmin, któl'e na sp l'z edaż lru Al
Wedlug .lyc:h p1·zepisów, rekr ntokraju jes t
pozwolą, ,,. calym
nków
,,·anie wychodźców pl'zez agenlów bę
urządzać
\\'Dino
Nie
zaledwie piQĆ.
dzie wzbronione . Paszporty będlj, zabrowaru bez. zgoani
,
gorzelni
nigdzie
stąpione przez specjalne cerLyfikaly,
dy gmiuy.
których termin ważności bQdZiP przrW miastach ruch przec·i walkohodJużony ua 5 Jnl.
odbywa się powolniej, nii na
czuy
li
Dla wychodźców, udających się Ztl
zreszlą jest l'Zeczą zrozumialą.
có
wsi,
g1·an ic ę drogą morską, będzie utworzokrok naprzód w tym kierunZnaczny
biuro pośl'ed1dctwa.
ne specja ln e
nczyn ila dopiero podczas
Finlandja
ku
Przewóz 11a stal.kac h będzi e doz.,rologo w J'. 1905, kiepowszechne
strajku
ny wyłącznie koncesjono, rnnym ad hoc
żądanie rnboLników, zamknię
na
dy,
przedsiębior lwom, zobowi:1za11ym do
to wszysLki restaura cje.
sk ladani a kaucji w wysokości 100 tyPrawda że w dwa tygodnie pósięcy rubli.
wladze miejskie znów pozwolily
źniej
Bilety na pl'zejazd sta tki em będą
restauracji , ale pierwsza
al.warcie
na
spl'zeclawan e jedynie w biul'ach rzebez skutku.
ptzeszla
e
ni
próba
czonych przedsiębiol'stw, posiadających
1907,
później, \\' I'.
Jata
dwa
W
na lo. Niezachowa nie
pozwolenie
na zasadzie gtozwalany
sejm.
nowy
przepisó\\' będzie karane grzywn:i aż
sowan ia powszechne irn, przyjął prodo 2fi tysięcy, rnbli.
prawa, zabraniają.cego przywozu,
jekl
\V pnnklach pograniczny ch będą
i wyt'obu 11apojów spir'y1u ·
sprzedaży
tworzone biura pośrednictwa oraz s laca lym kraju. Prawo lo
w
h
sowyc
komisa 1·zów emigracyjny ch.
11 o"·iska
na ostaleczne zatwierjeszcze
czeka
W miastach, przez które przeciąg·a
1·z ądu rosyjskiego , ale Ly11wzadzenie
masowy ruch wychodźczy, mają być
sem sp l'z 0daż Lrunków w miaslach
organizowa ne specjaln e knralorja na
spad la do minimum. i zmmeJsza się
klóf'r. będzie \YJożona opieka nad intewciąż w dalszym ciągu.
resmni \Yychodźcó·w.
(" Przyszlość").

mmźwiał~ ~ar~ll.

1

0

Przepisy dla

wychodźtwa.

To,rarzystw o wlaścicieli nieruchomo 'ci zlożylo wluściwym władzom
memorjal w sprawie obecnego stanu
nallki elementame j w Wal'szawie, oraz
kwe:;tji spo obów zaprowadze nia
\Y
po\Yszechne go nauczania'" ' Warsza\Yie.
.rak lo niernz daje się stwierdzać, i w
tym l':JZie byloby znośnie, gdyby prawo bylo przesli'zega na, gdyby miasto
oLrzym Y"' Il lu zasi lek rządowy w \l'Ysokości sumy należylej.
Z memorjalu dowiadujem y się, ż
o bee n ie szkolnictwo elcmenlal'IJe w Warszawie przedstawia się nieszczrgóln ic.
W r. 1911 z funduszów miejskich wydatkowano na Len cel i:lD2.30B rb, 28 k.
co wub.::c 800 .000 ludno śC'i stnnowi
J9 kop. na glo\\'ą w stosunku l'ocznym.
.T sl tu i bezwględnie mulo i "·zględnie
do zagl'anicy a na\\'el miasl rnsyjskich.
lVIinislel'jum oświnly określa ilość
dzieci w wieku szkolnym 1id 8 do 12
lal na <J°!o 11gcilnej liczby mieszkańców;
podług lej 11o!'my powinno być w WarPreze · cent raln ego zarządu Towaszawie 72 lysią1:e dzieci ''" tym wieku;
utrzyma l
polskiej
lymcznscm, pocUug urzQdowej staLysLy- rzystwa kullury
JJ.
że
u1·z<Jdowe,
ki we w ,;zy:-:Lkich szkotach, miejskich z11wiC1domienie
i pry\\·alnych 1·azrm z żyd9w. ·kiemi uczy gnhPrnalor warszawski , na rnucy at'l.
;35 ustawy o zw i ą.zkacb i lowarzyst\\· ach
się Lylku 42.0Ho dr.ir>C'i. ezyli 30,000
dzieci w wiL•kn 8-12 lat ni<' uczy się z d. 17 ma!'ca '" 190(), Lymczasowo
w szko lach, a jeśli jeszczP 10 Lys z . zawiesi! dzi11lalnośc: Towal'zysl\\ 'a.

Zawieszenie Towarzystwa
Kultury Polskiej.

Kronik a
miejsc owa.
W sprawie podstępnego
bankruc twa.
Chila Hotberg-11, bra ci llolhr~ l'g,
M. Ch. Lewkowicza i .1. Bnl'llcbowicz.a,
o czem nić pi. al i śmy w oslaln im uume1·ze naszego pisma C'h •:1c zebrać
dokladniejs zr dane. Obecne ze s l'eL",

x~

1s.

GAZETA PABJANIOKA.

blizk u s toj ącyc h Za1·z<lflu Tow. Wzaj emn egli K1·edytu, nad es lano nam nas tęp uj ące szczegó I y:
Z wyżej wymienionych osób obrnty Cb ila i bra t: i H.otberg dochodzi ly
do poważnych ruzm iarqw. Żyl'O-obligo
ty c hż e \\'ynosi r azem 342. tys. rnhli ,
7. CZf'go lylko ('i8 ly;:;. rubli pokryte są
różtw mi zabezp ieczeniami .
Oficjalnie,
wymienieni nie zawiesili swyc h wypbl
je;;zcze, i. :la pośrednidwem swyc h pelnomocnik ó\Y, g d yż sam i s i ę ulotnili,
któ rym pozo:;tawili upoważnienia rejL: nta ln e, w da lszym t:iągn pr_olongują
p l a.~n e Wf~k::>lc przy pt'zyjętych sp la tac h.
Is tni eje wszakże poważna obawa
podstępnego ban-kru cl\va, wobec ich
p .Jdejrzan ego postęp o wania, jak nprz.
wysłania swyc h zap::isó11· w towarze
do rnzmailych miejscowośt:i i za trzymania so bie za takowe p1·zypadaj:1cej
gotówki. Przez pośredników wspomniani o f'ia1·o"· ują 70 lys. rnbli go lów lc1
za wykup weksli , zaopalrzonycli it: h
żyrem, które uważa ć unl cży za wąt
pliwe. Można siQ spodzi ewać, że wię
ksza c z ęść w0ksli wplynie w terminie,
tak że ryzyk o ogó ln e T-wa Wzajemnego Kredytu , o il e ui e uda się przy Japać u c i e~< in icrów, dosięgnie sum y 100
tys. rubli. Jest nadzieja, że zmu sze ni
oni zostaną do powrol11 i l11' egul t1wania swej sprnwy. Malka braci Rotbergów tymczasowo osadzo na zos l<d a
w mi ejscowym ar0szcie.
Co się l. yczy zaś samej instytucji
bank 1J wej, to egzystencja j ej wypadkiem ' wspomn ianym jnkkolwi 0k bolt-snym , w żadnym razie zachwian:1 ni e
będzi e, ponieważ in s tyl.n cja La 1·ozpo rz ądza jeszcze dost.a leczn emi r czu nvami, a by s ll' a tę z ni eść mo3-JA , u: mbardziej , i:i. ogólna s um a z bi eg iem czu:u
z r c~d ukuj e s i ę jeszcze.

Z Pabianickiego Tow.
Naukowego.
Sekcja

odczytow~.

- Odczyt p. Tadeusza Turkowskiego. W osobie p. Turkowski ego
poznaliśiny

pl'elegenta niepowszedniej
Ni ez mi el'l1i 0 ja sn y
wyk lad 1
p l ano\\~ e objęcie przedmioln, glos mily, uhikani e wszelki ch ef'ck tów , a pomimo to żywość ll'ymow y, wszystkie
le prHmi oLy skl ada ly siQ 11a Lo, że
odczytu p. Turkowsk iego slu chalo s i ę
z wi'L'lkiem zaintcresowanic•m i przyj emno ścią, a ze wz g lędu nn Lr cść i z
duż ą, kor zyścią,.
'
.Tako tema!. do odczytu p. Turkowski obral sobie d z ialalno ść Jj[ erac k~
i spb l ł:cz nQ .T. I. Krasze ll' ski<'go (ur.
1812 r. um. 1887 r. ,) tego olbrzy111a
pracy, ogromowi której nikl. dotychczas ni e jes l w ~lanie dorówn AĆ .
Dl a braku mi ejsca ni e moż e my I.ii
. szczegółow o st r eszczać odczytu, m oże
my ZWl'ócić uwagę tylko na wytycz ne
punkly wskazane przez prelegenta..
A więc Kraszewskiego dzi a l a ln ość
możnA podzielić na prace· literack i · i
spotecz1w. liternc.ki e, to 600 tomów
napisanych przez ni ego po1Yieści, i
ni ez li czo ne mnóstwo arlylrnJów, li stów,
wraż eń z podróży.
W swyc l1 pracach
pisa l o sz tuc e, lit.eraturzr swoj ski ej i
obcej, bi storyi , rt1Jeheolo~ji, 1lomaczy l
literaturQ s larnżytną , \\·r eszcir jako publicysta redago\1·a l pisma, porusza ! najróżn o rodni ej sze
sprnwy
spo le'czne:
eko nomiczn e, wl'< . śc i ański e, rolni cze,
bandlow t', pi·zcmyslowe, szkoln e i bardzo wi ele innych. Jak o dla dzialacza
spol.ecz nego żadna sprawa ni e byln.
mu obca; najwięcej czasu i pl'acy pośw i ęcaJ' sz ko.lorn, dalej dobl'o czyn n ośc i ,
sprawie wlosciml.ski ej, i emi gracy i polski ej.
Przerwiemy wy li czanir wszystkich
jego czynów 'i p1·ac 1 bo dalekoby na s
to zaprowa.dzilo, ni epodobna tego żro
bić w krótki ej notatce.
Tylko jeszcze
streśc imy ogó ln y pogh1d prelegenta na
Kraszewski ego .
Hyl to człowiL' k lytunit:zo r.j pracy,
nlb1·zyrniej miJo ści swego spol eczei'1st\\'a
i ogrnmnej wsze ·b stronn 0j \rir~ d zy.
Ale ni e mia! kwalif'ika.cji nn. przc\\'odnika na1·odu.- bl'nklo mn do tego
;:;talowego harln przekonm1, Jatwo ul0gal opinji , falwo zmienia! pojęcia.
.lnko powi0ściopi s nrz ni e mn sobie równego pod względem plodności pisarski ej .
miary.

3.

śp i ewać lrud11 ą
kompozy cj ę
„Straż
gó r ę n ad bogactwem i prozą życia hannocna"; i na wet ten utwór należ al do dlowo-kan torowego. W olelibyśmy wilepiej wykonanyr:,h , jak rówrnez i dzi eć na tego rodzaju przedstawieniach
„W gorac ll " . Natumiast o wiele go- jakąś rz ecz klasyczną, coś poważniej
rz 0j wykonano „Se r ce~ " Galla; piękny szego, z czegoby i młodzież, dla któlen utwór by.L śp i ewany w tak bajecz- rej wszak ów wieczór s i ę odby!, monie powolnem lempie, że chwil am i za- gla osiągnąć jaką korzyść nwra ln ą.
tracalo s i ę nawet poczucie melodji;
mość bi storj i polski. Ale i pow i eści pod
Teatr był przepełniony, z prograwzglQdem literack im ni c są bez zarzutu . bard zo na t.em stracila sama kompo- mów również spo ro osiągnięto, a \\'i'ilc
Pumimo lo Kraszt~\\·ski ni e trnci zycja, a ś pi ewakom wielce to 11trud- na wpisy pewna. s11mka s i ę zebraJa,
prawa do wi e lk ości , bo najwi ększą :la - niJo zadauie. Mazur z „Halki " na która ni ejedn em u ni ezamożnem u uczchór mę,;k i lepiejby wyszedl:, gdy by niowi pozwoli pracować spokoj ni e.
sl u gą j ego jest to , że obudzil w spo leczei]stwic l'u cb u myslowy zamarl'y po dyrektor dyrygowaJ, a akompanjam ent
- Zapowiedziane występy
rewo lo cy i 30 roku, obudzili stale pod- powierzył komu inn emu ; bez ba tuty
trzyrnywa l; swojerni powieściami wy- dyreHurskiej śp i e"· akom trudn o było tl'upy operetkowej p. Myszkowskiego
rzuc iJ z czy tan ia rom a nse fr a1 1cuskie, utrzymae n a l 0ży ly charakter mazura. zasłały odwalan e.
kLÓl't' ini wyiącznie wówczas się kar mio- Co do glusów, to dawało · s ię uczu ć .
no. Bezpośl'ednią zaś swoh pracą niepewne brzm ieni e sopranów ; ba sy
spo le r:,zną polożyl
zas lu gi niemające w „ Lutni " są silne i z dobrym słuch e m;
rów11yr:, h sobie u wspó.lczt:snych, a mo- tylko forte basó w bylo zbyt raż ące ;
~o·...;-·o~
że i potomnych.
Ocenili Lo wspólcze- ś rodkowym g ło som zbywalo czasem na
foi , bo w 187!-l r . urzadzili obchód czys tośc i tonu. Na ogól c!Jór pl'zedPlon konkul'su jest obfitszy niż to
jnbil enszowy prac:y Kras~ews ki ego, bę stawia materja.t dobry i są dan e po podaliśmy w poprzed nim numerze gadacy wielka manif'eslacja narndowa. tem u, że w dalszym ciągu do sk onali ć si ę
l)~ięki I.em u' obcho dowi P~iwstaJy dw~1 będzi e . Należa.J'oby tylko j eszcze po- zety . W dnia ch do 3 Marca nadesłano
kapi taln e dziela: ze zlo:i.o nyc h do 11 z- sta r ać si ę o wzmocnienie sop ranów nam j eszcze 11 nowelek z datą stemnani a Krn::;zewsk iego skrom nych oszczę d<Jbrymi glosa mi.
pla pocztowego o wJaściwym terminie,
Oprócz „ Lutni " wystąpił znany tak że ostateczni e liczba nowelek nadności pl'wnr.go k s i ędza powsl.ala Macier z ·zkolna ga li cyjska, r ozwi jająca już publi cz no ŚGi pabjanickiej skrzy pek . des lanych na konkurs .Gazety Pa.bjadotychczas tak p.lodnr1 dz i a l a ln ość, i p. A. Bl'andl. Przy zaslug11jącym na
11111zeu111 w Krakowi e, któr ego zacz:1t- specjaln e wyróżni e ni e doskonaJym a- nicki ej" wynosi 32.
Naj więcej n o\rnli nadesłała W arki em byl obraz, ofi a row any na jubile- komp anjamencie p. Mazul'kiewicza odeusz przez Siemiradzkiego. Zn Qkany gra ! on kilka utworów , z klórych naj- szawa-7, dal ej , Lódź-6, Pabjanice-5
wir,cej podobały się fantazja z opery L11blin i Wlodawek '. po 2, wreszcie po 1:
b ezprzyk J a dn ą. praq i przykrP.mi wypadkami, jakie go spo tkaly po jubil e- Faust, Gounod-Wieniawskiego i polo- P11la\\'y·, Szczebrzeszyn, Skiel'l1iewice
usz u, Kraszewski H.l Marca 1887 r. do- nez Wieniawskiego.
Grn p . Brand~a odznacza się pięk Mita wa, Częstochowa, Wilno, Kamienkona I swego za!) ILl żo n ego życia .
Zaled \\'i e ·w nnjgrnb;:;zyc ll z:u·ysach nym tonem i duż ą sprawno ścią tec h- ka (gub. Podolska), Słomniki, Sosnoniczną i \\' Sku tek tego s lu cha się tej
wiec, i Kramatorskaja (g. Charkowska)
:> l.r eśc ili ś my odczyt p. Turkows ki ego, z
gry z calą przyjemnością.; to t eż pukonieczno ś ci pomijając wie le ni ezm ierni e ciekawycb szczególów. A . z koda, bliczność gMąco oklaski wala artystę.
Powodzeniem również cieszył się
że s l.11sunkowo malo osób slysza lo ten
- Napad bandycki. W pią
c i ~:kawy odczyt.
\Vj)rnwdzie dużą p1·ze- p. Or!o1Yski deklnmalor, też już nie tek o gudz. 7 1/ 2 wiecz. do sklepu mopo raz pienYszy w „Lutni " występują nop olow ego przy ul. Tuszyńskiej róg
szkodę sta n•)w ilo llumu e zebrani e ogó l11e 'l\iw .• Sp 1lem" ni euk oóczo ne jesz- cy · piękna jego dek lam acja zawsze du- Nowopo lnej weszJ:o 3 bandytów, któcze w godzini e o1czyt.u, a le znalaz.Lo hy żn wl'a że ni e pozostawia; · zwłaszcza r zy postrzelili dwome1 strz ałami zarzą
„O rz e.l"Cze rwii1 sk iego zawsze bardzo się dzającego sklepem Gramsa.
si ę dużo osób, klóre nic byly na ze!JRanny
rnnin, a p om imo Lo na odczyt ni e ogólnie podoba. Bardzo też dobrz e, mi al tyle j eszcze sily, że uciekł aż na
przyszly. Może ni e l;"JchęcaJo ni Prna ne z nal eży l:ą si .l ą wypowi e d~i a l Konop - Stary Hyn ek pod sklep Masickiego,
w Pabjanicacll nazwisk:1 ])1·c]egenla( ni ckiej: „N ie damy się". Zarcik o ka- zkąd s tróż no cny odwiózł go do szpiA moż e temat niby wany? Ale czy maszach uznalibyśmy za dowcipny, la.I a m~ejskiego.
my za1Y,.;ze l.ak stra sz ni e produkcyjnie. gdyby ni c byl pol ączo ny wlaśnie z lem
Stan churr.go ni.e budzi obaw o
czas spędza my, . żo bez korzy~ci jes l co jes l „taki e na sze''.
życie.
.Tcszcz p- na Stagieńska śpi ewała
pos lu chani e, r:, hn ćby w celu odświe?. e
- Z fabryki Krusche-En·
nia w swej pamięci, rzer:,zy na1l' e l zna- kilka pieśni. A nawet arję z Cyrulika
nych, c ho ć by o nir:,h mówi! prelegent SP.wilskiego i kaw ale1{ arji z Halki. der. Majstrnwie i ekspedjcnci tkaljeszcze nie opatentowany na mi ejscu? Nie pos iad aj ~1c odpowiedniego mate- ni A.kc. Tow. " Kru sc he i En de r " opoCzy Lo ni e przyjcmno °' ć posiedz i 'Ć l'j a.hl g lo sowe~o, ani umiejętno ści śpi e datkow a li s i ę dobr owulni e na korzyść
go dzin Q w nlrnusferze Lak różn ej od wania poważniejszych 'nt1Yorów, ni e komiletu dla głod nych w Pabjanicach
codz iennego życia, posluchać o lndzi ac h mo gla s \\·ym śpiewem wywala ć dodat- do czasu istnienia tegoż komitetu.
Tygodniowo la sum a wynosi 14 rb.
czy rzeczac h wielkich. Nie ~.a luj rny w ni ego wrażenia.
A ponad program p. Powiadow- (i4 kop.
przysz l ości w Lym cc ln go dzin y s11·ego
dl'Ogoc0n 1wgo czas u i zapolniajmy za- ski odegra! na l'orlepjanie Chopina
wsze sa l ę odczylową. a nap ew no wyj- poloneza. A si ur i . pr0ludj11111 C moll.
dzi r111y stamt:1d za.wszo ze wzbogaco- W grz e p. PowiadolYskiego dnwa.la
się odc zu ć przypadkowość występu,
nym nrnyslern lub ser eem.
z kr zywdą dla Chopin a.
- Odczyt znnnego prel·egcn tn p.
Sala byla zapelniona.
Aleksandra J anowskiego odbędziP. s i ę
''' nadchodzą.t:::i, ni edz i e l ę w Dorn11 Lu Tow. Śpiewacze „Lira".
dowym. Temnt odczy tu „ Nasze Miasta " .

.f ego pow1esc1 r:,zy to sz lac heckie,

m a luj ące nizki poziom moralny, czczość
clncliową ówczesnej szL:u.:hly,
czy to
ludow 0, o b rnz nj ące r:, i ężką do l ę "·!uścian,
I.i czą s i ę 1rn dziesiątki; wreszci e najliczniej szy dzial lo powieści hi storycz ue,
w klól'ych IV)' kaza l z nak omitą znajo-

Nasz konkurs.

Korespondencja.

Z 3<onstantynowa.

Sekcja Muzealna.

Konstantynów d. 27/Il 1913 r.

W

W ni edzielQ nbi eg lą przed odczylem p. Pomianowski nd zielal objaśnień
zwiedzający111 Muzeum.
S ln chala go
ni eliczna garstka osób. A jedna k te
objaśnienia SIL la k pożyleczne, podawane w laki ej .l alwej formi e, że znuiy ć
nie mogą, a nau czą wiele. Przypominam y o t 0m . Ci co byli w niedzielę
nAjwidoczn icj bard zo zadowoleni byli
z wprn wH dzon<'.i od ni edaw na inowacyi; słu c hali bard zo uważnie i sam i
zadawali . duż o pytań. Spodziewamy
si ę w przyszlości większej f'rekwencyi
chQtnych slu chn czów.
\

Sekcja Muzyczna.
Prosze ni j es t eśmy o przypomnienie cz lonkom Sc.kcji o dzisiejszej próbi e która będ z i e zurazem zwykłem mies i ęczn cm Zebraniem Ogólnem Sekcji.

- -·--

Koncert

„Lu~ni".

vV ubi cglf!: so botę „Lnlnja" wy s l ą
pila z koncel'tem o urozmai co nym progrnm ie. Chór miQ:izany \r ykonal. kilkn
pieśni pod dyrekt.:ją p. Powi ad ows ki ego. Z uznani 111 n a l eży zaznaczyć, że
lni.niśc:i poświęcaj:1c krótki e cl twilc
swctł'o wuln cgo t:zasu na nnnk ę śpi e
wu zbiorowego pratnją w lym kierunlrn wylrwa.l e, skuru m o~ li naprz. za-

nad c hodzącą so botQ cz!oukowic
od eg raj ą powlól'nie ' sztukę Ga-

"Liry "
lasicw icza p. t. „Cza rtowska Lawa".
Przedstawie ni e odbędzie s ię w Dumn Lndowym.

Tow arzys two kolei podjazdowych
lódzkich zamierza w bieżącym roku
wybudować ele ktrowni ę w Brussie, pomiędzy Lodzią, a Konstantynowem.Elektro\"i'nia owa ma być po\\'ażnych
rozmiarów, gdyż ma ona zaopatrywać
w silę nielylko kolejki już istniejące,
ale i nowe m aj ące być przeprowadzonymi.-Zarząd Towarzystwa poda! obyW d. 8 b. m. odbyJo siQ przed- watelom Konstantynowa myśl skorzystawienie na korzy ść ni ezamoż n ej mło sta nia ze sposobn ości i proponuje przeprnwadzi ć kabel dla oświetlen i a miasta
dzieży kształcącej si ę " . Pabjauickiej
i
zastoso1Yania sily elektrycznej do przeSzkole Ha ndlowej.- Lódzki teatr polmysłu.
W tym celu wczo raj szego dnia
ski odegrał , , Trage aj ę F lor e n cką" Oskagrono
obywateli
i fabrykantów odbyło
ra Wilde a i „Upadek domu Abennaradę w kancelarji gminnej z przedsz tern " Bt·. Wina1Yera. - Obyd\vie sztu ki gran e byly naogó1 do ść dobrze, cho- stawicielam i Towarzystwa kolei podjazdowych. OkazaJ:a si ę potrzeba wyc i aż chwilami temp o byt.o za wolne
i gra za ma lo ożywion a . Mie lib yśmy da lkowani:t 200 rubli rocznie na oświe
natomi as t więcej do zarzucenia sa m<.>- . tl eni e miasta Juko wemi lampami, na
mu wy borowi sztuk powyż szyc h. Ostat- co zebrani obywatele wyrazili swoją
nia sce na. w pierwszej, p1·zedstawiają zgodę.
Chodzi o to aby zebranie osady
t:a zbyt r ea listycznie ·walkę dwó ch męż
przyjęło (uchwalilu) leo wniosek, a wtec:zyzn . samców o kobi etę wobec tejdy wyb!'any kornitel może dopiero perże, a kończąr:,a s i ę dłu g i em dodu szatraktować i ewentualnie zawl'zeć umoni em rannego rywal::t przez zwyc ięzcę
i rzucaniem · i ę kobiety 11· r amion a wę z Towal'zystwem kolejek podjazni enawidzonego do lej pory. m ęża z dowych.
Może ta wzmianka. da por.hop jaokrzykiem „d laczegoś mi nie mówil
kiemu
kapitaliście 1ub grupie kapitaliżeś taki silny"-zbud za w widzu uczustów
do
przedstawienia 1\onstantynocie nicsmaki.1 .
·
Druga nś-os nuta u a tle postępu wowi swoich warunków.
X.
w s!'c rn ch żydowskicli, gdzi e idealy i
d1·oga ku celom umifowanyrn bierze

Z teatru.

Z prasy.
Gołos,

pi::;Zt' na czele nr. Hl:
przeżywamy czasy.
W
głuche
niezadowolenie,
wolne, co prawda, od krańcowości rewolucyjnych nie Lem poważniejsze i

"Ciężkie
krnju rn~nie

gląb~ze.
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GAZETA PABJANIOKA.

4.

,lednocześnie

gromadzą

się

czarne chmury na w:ld nokr~gu po li tycznym, i być tnuże, w niedalekiej przyszłości będziemy wysLawieni na ciężką
próbę.

.Objawy te wymagają szczególnego buczeniu na potrzeby kraju, na jego pragnienie, aby rychlej urzeczywisl n iły się napt'a\rdę liberalne reformy,
zapewniające wolności obywatelskie.
„Niechaj środek Dumy ujawni ten
nastrój! Niech on właśnie wskaże, jaką zniewagę wyrządzily narodowi \vybory, przez pp. Sablera i Charuzina
p1·zcprowndzone, i niech on z niewzruzom1 stano11·czością nie odstępuje ani
nu krok od żądali ·swoich . Niepewność
i cliwicjność \ridoczne w pierwszym
mie ·iącn prac Dumy, 1.rzeba bezwzglę
dnie potępić!„
W kilka dni później, z powodu
wystąpienia ministra oświaty 11· Dumie,
Gołos (nr. 23) pisze:
• Hząd nwnżu za rZL'CZ prawidlową
mówit p. Kas::;o - st1·z dz szkoJy od
pi::;m nielegalnych, od kółek i zebr::d1
rozstrząsających zagadnienia, d<J klóryeh ucznio,ric nic dorośli."
.Pod lemi słowami mógłby podpi ać się każdy, komu isl•ltnie szkoła
rosyj ka je t droga, gdyby nie sta!o
' ię Lera·l wiadomem 1 jakiemi środkam i
rzt1d uznaj' za możliwe "strzedz" szkoły.
"P. Ka ·so ze zdumiewaj~1c::i, szczero ~cią się ]:Jrzyzna L, że do stn,e~enia
szkoty rząd nic po,;iada innych srudków, oprócz policyjnych. Gdyby-mówi! 011- klóry z ojców, dowiedziawszy
się o niel<'galoem zebranju, chciał zawiadomić o Lem zwierzchność szko lną,
nic móglby tego uczynić, ponieważ
dniu 23-go grndnia (dala aresztowania
uczniów) przypadała niedziela, w niedziele zaś minislerjum oświaty, od
ministra do bedC'la wJącznie- odpoczywa. Chcąc, nie chcąc, trzeba byto
"zwrócić _iQ do organu . władzy pań
sl wowej, który odpoczynku nie zna"-'du policji.
„ zyż to wyznanie nic jest zdumiewające w uslach mimstra oświaty(
o za niemoc zupelna, co za wyjątko
wa obojętność dla szkoły i jej mlodziulkich wycl10wo1ńców!
.Znamienną cechę przemówienia
p. Kas-a, tanowilo, że, przytaczaj~1c
fakty, opierał się wylącznic na rapo1·.Policja znalazła
tueh policyjnych,
dowody... uczniowie podczas badRnia
w policji zeznali... wykryte p1·zez rewizję policyjnq materjaly s twierdziły"
i. l. d.
.Bezwąlpieuin : policja jest wyśmienita!
le, na mi!ość boską!_ odkiedyż Lo dep<H'tament policji przeniesiono do ministerjum o~wiaLy~
.P. Kasso lwierdzi , że żadna omył
ka ze strony policji nie zaszla, a tego,
że ciula pedagogiczne o niczem nie
wiedziało- nie widzi.
Zatem wszysLko odbylo się prn.widlowo. Tak byJo
i tak bQdZi !"

Przeeiw napadom bandyckim.
- ~·~

W biurze policmajstra ni. Lodzi
odbył się szereg narad z udzialem przed·Lawicieli władz policyjnych Ol'flZ dyrektorów kolei elektrycznej miejskiej
i podjazdowej w celu obmyślenia Śt'Od
ków zn rndczych • ochrony slużby Lramwajowcj od powlarzającycb się napadó\\' bandyrkicl1.
Wynikiem tych narad było opracowHnie 11astc:pnjąccgo projektu: 1) na
krat1cowych stacjach Le 'niczówki i lJelenuwa od godż. (} wieczorem do 12
w nocy wyznuc~yć poslernnki policyjne
z 5 slrażnikow i rewirowych 01·az przy
depul lra111wajowej (11f1 ul. Tramwajowej :"-...~ u: 2) zaopatrzyć kondnklorów
i maszynistów w rewolwery, które obo\Yiązani l>ędą skladać d11 dcpot codziennie po ::;ko1'u.:zuuej słnżbi '-zaopatrzenie w bro1i paluą s lnżby na od powiedzinlność uyrekcji· 3) n ·Lnlouo, ż<' naZa Reduktora

Wydawcę

pady zdarzają się pezeważuie okolo 12
\\' nocy na kra11cowych stacjach przy
ul. Mil ·za, Srebrzyóskiej, Helenowa, i
Widzewie. .Jl Ze wzglQdU na niedostaL1.'czn:~ lic zbę policjantów w .Ludzi,
zapr11ponowano, aby za l'z ądy tramwaj1l\l'e na 11·zor in. tytncji bankoll'ych utl'zym ywa ly ll'lusnym ko ztem slaż ni 
ków policyjnycl1, mianowicie Lr;;mwaje
miejskie 24-ch (po 6 nu każdej slacj i
kra1)cowej) i lo-u na kolejach podjazdowych (po 4-ch na ka.żdej slacji krai1cowej.) 5) Na wypadek napadu słu
żba trnmwajowa alarmować ma posterunki policyjne oraz użyć dla sam oobl'ony broni palnej. o) Zarządowi
tramwaj ów · podjazdowych za proponowano, aby fundusze z dziennego wplywu codziennie byJy wnnszonr. do glówncj kasy por1 osłoną esko rty specjaln1~j.
Wskutek tej uc;hwnly zarządy tramwajowe qdpowiedziały:
1) Ze nie mogą brać odpowiedzialności nn siebie za noszen ie przez
s łużbę bl'oni palnej-skladającą. się z
500 ludzi.
·
2) Od roku 190tl do 1912 wy okuść zrabowanych sum wynosiła 919
rubli 32 kop.
3) Wobec tego, że zarząd Lramw;1jów miejskich placi corncwie na
i·zecz kasy 1ni ejskiej HO.OOO rb., a na
rzecz skarb u '90.000 rb., przeto min::;Lo
powinno wziąć 1w siebiC! obowiązek
ponoszenia kosztów t.chrnny s!użby
lramll'ajowej, z Lej samej przyczyny
nie uważa za wlaściwe wydatkować na
uLrzymanie 24 s lraż11ik.ów 12.000 rubli
rncznie.
Uchwalę, oraz odpowi e dź i wnioski dyrekcji tramwajów przesl'ano do
decyzji gnbernatorn pioLrkowskiego. ·

-

Nadeszło

rozporządzenie

kuratorn warszawskiC'go okręgu naukowego, ażeby z powodu uroczystości
jubileuszowych 300-Jetnicgo panowania
Domu Romanowów, \.VszystkiP zakJady
naukowe zamknięLc byly od 6-go do
10 b. m. \1· l ącz11 i e.

Zkolei

warszawsko-wiedeńskiej.

Oszczę~ności
Oszczędności na
przejllą w przyslowie,

na kolei.
rzeczonej kolei
ale w znaczeniu

ujem nem.
Dowodzą
pujące:

tPgo znowu fakty

nastę

Na stacji Piotrków, ·wskulek zagrzania się osi, co jest następ s twem
skasowania smal'Owników, z pociągu
.Nb oO .Surd Ekspress" wystawiono
\\'agon sypialny, z którego dzi esięei n
pasażerów, jadących. z Nicei, musieli
sig przesiadać do innych wagonów.
To samo stalo się w kul'jerskim
pociągu J 2 o, z którego \\')'Stawio no
na lej samej s Lacji wa.gon idący wprost
z Krakowa· i 40 z górą podróżuyrh
musialo przesiąść się do innego, świe
żo doczepionego wagonu i rozumie się
11ieogrzancgu.
Parowozy najnowszego typu kol ei
wieder1skiej, pl'Owadzące p ticiągi kurj erskie pospieszne, mialy latarnie oświe
Llan e gazem, obecnie zarząd drogi projelduje zamienienie oświetlania lalarń
na na!'lowe, gdyż koszt gazu jest podobuo o kilka kopiejek d1·uższy na każ
dej godzinie.
Do jak ich oszczędności dąży obecny
zarzl'.ld kolei W.-'vV., może posłnżyć
fakt, że skasowano wynawanie mydła
do mycia rc1k we wszystkich biuracb.
Skasowano również ll'ydawa1iie
słomianek do "ycierania nóg we 11 szyslkich przedpokojach hiul'.
Do obecnej ch1rili nie wydano ani
materjalów piśmienuych ani Lt>ż funduszu ua materjaJy.

następuje:
w I-ej dzielnicy nie zebrano jescze nic, w II-ej-l'b. 4 kop. 7,
IIT-ej-nic, IV-C'j - rb. 29, ". V-ej--nic,
w VT-ej nie.
W niektórych dzi •lnicach faktycznie zebrnno pe\\·nc snmy, lecz dopiero na posiedzeniu z.Lożonu skarbniBałkanach.
kowi, będą więc 01w pod1-rne 11· przysz łym Ly godn iu.
Z Fabrvki Kiudlera zfożo110: z
Tkalni - l'b.' 42 kop. 4, z przędzalni
Ambasadorowie Ottomańskiego rzą welny - rb. 12 kop . .J.7, z przędzalni
du we wszystkich stolicach sześci u mo- bawełny rb. 5 kop. 92, z farbiarni rb.
ca1:stw eut'Opcjskic h wręczyli ministrom 7 kop. 15, z warsztatów mecbani.czspraw· zagranicznycl1 noty, proszące nych-rb. 9 kop. 20. Ra'zem rb. 76
o pośrednictwo mocarstw do zawarcia kop. 78.
pokuju z pm'tstwami Bal'kańskicmi. Do
Z Przemyslu Chemicznego, gdzie
nol Lych dołączone zostato oświadcze skladano· już dawniej przelano do Konie, że Wysoka Porla oddaje ca.Lkowi- mitetu rb. 70 kop. 84,
cie w ręce mocarstw sprawę zaprojekZ fabryki .Krusche i Ender" lowania pokoju. Ponieważ · rządowi 1·b. 6 kop. 48, w tej ostatniej w tytureckiemu wiadomo, że mocarstwa godniu bi eżącym zbieranie ofiar będzie
wyrzeczenie się Adrjanopola uważają zo1·ganizowane w sposób wlaściwszy.
za warunek nieodzowny zawarcia poCo do udzielania pomocy, tu l.a kujn, 1\·ynika z Legu, że Mahmnd-Szew- knwej w gotówce udzielano 1.ylko w
keL-Ba.'za decyduje się nietyJko f' La1 1ąć oslaleczności, a rninnowici e:
na s tanowi sku, jakie zająl rząd obalow I dzi elnicy nic nie dano gony przez mlodoturków, ale naw et pójść Lówką, w Il- o rh„ w ILI-B.50 kop,
j e.'zcze dalej w Qstęµstwacl1.
w JV- 1 rub., w V-11ic, w IV-24rb.
MocarsLwa zwl'ócily się jnż do 50 kop.
pnńslw Bałkaiiskich z wezwauil'm o
Bonów do sklepów Spofrm rozdapodanie swo icl1 wamnków. Prnsn Emo- no Czlonkom dzi lnicowym: J--300,
PY nie \\'ątpi, że Państwa l.e chll'ycą Jl- V po 100, VJ-200. Z t ego wysiQ skwap l,iwit' t0j okazji, aby poclożyć dano w I dzi elnicy l 27, w II- :31 , 11•
koniec 1rnjnic, nie dajr1cej już w obec- III - niewiadome z powodu nieobecnej fazie widoków powodzef!ia. Bar- ności członka, w IV~4, w V-- 16, w
dzo być może, że Lak istotni e będzi e, VI-146. Oprócz lego każdrmu z człon
o ile ś rodki finan sowe koalicji są na kó11· dzielnicowych wydano po 50 bowyczerpaniu. W przrciwnym jedna k nów na 1/ korca węgla, z cze~rn wyrazie, należy przypuszczać, że inlerwe n- d~rno w I 4dziel. 5, w V-4, w IV--33 .
cja mocarsLw ni e jest dla baJka{1 skich
Wogole w I dz. udzielono pornocy
mQżów slunu ponęlna.
Dotychczns po- 4i) t'Oclzin w II- 11 rodz. w Tll--nielilycy so fij scy, nte_ńscy i biało grodzcy winrlomo, w IV- 1, w \7-6, w Vl- 7!1,
s tali na stanow isku, że pokój może być ogó~e111 142 rodzinom.
·
zawarly tylko po bczpośrednicm zwróNastępni0 zajęto się rozpatrzecr niu się porty do rządów Balka11skicli. ni em nas tręczających się wątpliwości co
SLano-vviskn mocarsLw w sp rawi e Sku- do udzielania z:apomóg. Przyjęto do
larji, Djakowy, .Taniny i dostępu buJ- wiaclomośt!i, że Stow. „SpoJ'em" ofiagarów do morza .Marmara jes L zbyt rowafo na Zebraniu Ogólnetn JOO rb.
sprzeczne z interesam i państw koalicji na cele Komitetu. Postanowiono w
aby te państwa rniaJy z lekkiem se rc em bieżącym· tygodniu wydawać zapomogi
powierzać rnedjacji Europy określenie
w piątek.
Cchwalono zawiadomić
plonów ich wysiJku, ofiar i zwycięstw. Stow. „Społem'', aby bony przesyJali
Medjac.ia taka nif! j C'st bezpi ecz na do sprawdzenia buclialterowi D-rnwi
i dla pokoju Europy ze względu na Oslaniewiczowi, wypłata zaś gotówki
jaskrawe różnice i.1Lel'esów oraz jaw- za takowe będzie uskuteczniana w każ
nych i ukrytych dąże1i Austrji, Niemiec, dy czwarlek u skarbnika p. Pączkie
Wloc!J, Anglji, Francji i H.osji w za- wicza.
wik!R11y111 sp locie kwestji wschodniej ..
Następnie posiedzenie Komitetu
wyznaczuno na 11-go b. m. o godz.
8 1/,1 w. w Domu Ludowym.

Przebudowa toru rozpocząć się ma
na dystansie od Lowicza do Aleksandrowa. Kaszl tyci! rohót wyniesie 8
mil. rJJ.

Wojna na

Z ostatniej cfiwili.
Zposiedzenia Komitetu pomocy dla
pozbawionych pracy, wd. 4 h. m.
Zlożono clo d. 4 b. m. 2,971 l'b.,
a wydano na z:apomogi w galówce
oraz na kupno bonów na WQgicl 335 rb.
Co siQ tyczy ofiar jakie naplynęly
w bieżącym ty godniu, to po za grubszemi ofiarami od wtaścicieli fabryk,
z.Lożonych już tydzień tem u, podług
dzielnic sprawa przedstawia się jak

St. STEFAN.

Na )10zb1nvio11yoh prucy. Pracowniry
drukarni Lipskiego s tałą tygodniową skład- •
kę rb. I kop 30.

Odpowiedzi Redakcji.
P. Wożniitknow&kfomn w ł:.ęczycy. Nie
wydrukujemy.

----------------------------------------------------------------'
M. KOŁACZA w_ Pabianlaaah, Zamkowa 28.

l~~ł~~ r~~~lt~~w~

(przy Fabrycznej),

poleca po cenach przystępnych, wielki wybór trumien
.
.
. .
.
~etalowych. i z drzewa, poczynając od najtańszy~h, aż
do naJw~kwtntnteJszych; takze posiada w duzym wyborze wieńce metalowe i z kwiatów
żywyc h 1 sz tucznych, duży zapas garderoby męskiej, damskiej i dziecinnej 1 karawany
duże i małe wysyła. oraz żatobników, a także urządza dekoracje pogi;zebow e.
s - r-423

I

zostnł.

W dniu wczornjszym otwnrty
Jedyny w Pabjanicach
przy ul. Św . Rocha M 13

CHRZEŚCIJAŃSKI MAGAZYN

JRNINY ŚWIETldGl\IEJ

t1m mngnzyn stnrnćJ
z1id11wul 11inć nnj wybro1l niej·
szo gusty :Sz1111ow11ych Pn1't.
~

się hędzie

P

kupię

na

parę

własność

miesięcy

lub

(ratami)

fortepjan krótki lub pianino.
Warunki dzierżawy, ewentualnie cenę,
upraszam adresować: Poste-restante
Solidny.
Zaginął

ciciela

2·2-118

Plerwszorzę1l11y

na

wynajęria.
stróża. Właś

zastać można

od 4-6 wiez.

sklep
S przedam
warunkach. ul.

i dziecinnych

ra gnę wynająć

różne

i
mie sz kania do
S klepy
UJ. Tylna N2 26, wiad. u
2-2-119

Kapeluszy damskich

Rozszerzenie toru.
Ministcrjum kom u nikacji wystąpi lo
do ciał usta11·odawczyc:h z prupozycją
wyznaczenia kreclyln w sumie 80,000
rb. na sludja, opra<:o\\·ania projektów
i rcfernló\\ w sp rawie przebudowy loru 1\'ązkirgo na szeroki na kolei 1rarsz.11'iccie1]:;kiej. \V0dlug kosztory1:;u zmiarrn to1·u m1 cal<'j kolPi \1·a rsz.-wiedei1skiej poc:hłonęfaby 28 miljonó11· rb.

Ofiary.

kwit od paszportu Michała
Bukowskiego, wydany przez firmę Krusche
i Endcr.
2-2-120

Do

korzenny na dobrych
Nowo-Fabryczna dom
W-go Zyka N2 597.

wydzierżawienia

• l 1/ morgi
2

warzywo - owocoweg·o ogl'odu.
W ttrnuki przy'"'-tcani<1.
Wiadomość

dolll p.

ni. Garncarsku
Ko s ińskiej.

2-2-123
Potrzębny

inkasent-agent

do skladu maszy n & SingC'r
w Pubjanicuch.

W drukarni St. Stefann -

7n-•

