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Wśród
-- ~·oi!l' ~ --·pamięci,

"Życia Pabjanickiego", przyniósl nam,

inn emi, krótką, napozór maloznaczna wiadomo ść o siedmiu anall'abelach \y nasu:m mieście.
Kilkunastowier:::zo\\"a wzm ia n l~a reporterska, zlekka zlośliwa, jnką:l istotnie tra g iczną wieść nam nios!H.
Jakim-ż smutn em ec hem odbija
się ona w duszy myślącego czlowieka,
jak boleś nie dolyka, jak ponuro brzmi!
To morn) il'onji~ a bezdeń nie-

między

szczęścia!

Tak malo

tak maJo żąd
gdy miljony tonących w
chętnych,

nych św iatl a,
ciemnociP!
\V szak my kroczymy na szarym
końcu Europy, ba , nas Azja wyprzcdzila- Japonja nic posiada analfabPtów!
· O zgrozo! nas wyprzedzila Nowa
Zelandja, kraik, gdzie jeszcze :lyją Ju dzie, co za młodości swojPj jadali miQ·
so„. ludzkie!
Nowa Zelandja liczy 150/o analfabetów ...
A my?- lcpiej nie mówić!
Rumienir.c wstydu Lwarz okrywa,
w oczach łzy 'toją, a w sercu żal i
nienawi ść wzbiera do ... Uumici eli oświa
ly, do tych prawdziwych synów nocy!
Niemówić?!

l\fo:le raczej krzyczeć, wolać, na
alarm w dzwony bi ć, we wszystkie
dzwony po kościolach -na wi elki e narodowe ni eszczęście, na na sze być albo
nie być!

Szczepańska.

·wESJF fol1K fo-.
(Nowela.)

--- -~m~-Malutki Jaś płakał. Duże, gorące łzy
po jego zaróżowionych Qcl snu policzkacl1, małemi piąstkami tarł rozpaczliwie
oczQta. przejmnjące łkanie wstl'ząsało jego
W pokoju było cieiuno,
drnbną postacią.
tylko na suficie odbijały się światła z lata ni
ulicznych, tworząc dziwaczne kraty i desenie.
Jaś, siedząc w skurczonej pozie na swem nrn.lem łóżeczku, odejmował od czasu do czasu
rączki ort oczn i oglądn.l się trwożnie.
CiemnoścS i cisza przejmowały g·o ogTomn ym lękiem. najmniejszy szelest sprowadzał
nowy, jeszcze gwaltow11iejszy atak placzn.
Jaś czuł si9 bardzo niesz zqśliwyrn i opuszczonym. W j cg·o g·lówce klębilo si mnóstwo
pytaft, na które starał się znaleźć odpowieclź.
-Gtlzie m•tnrnsia'? Cz mu nie przyjt1zic clo
swcg-o synka? nic popi<>ści? nie ntnli? On
tak mamusię ko ~ lw! Za.razby przestał plakat\,
mamusia zapalilaby lampę, <lała mu mleczka,
bo Jaś jest barrlzo, bardzo g·lodny. A może
spływały

W

święta

redakcya otwarta od 12- 2.

Jak na wiosnę, gdy wody rzek gólniej dzieciom, wyjrzeć w świat,
z koryt, Lak ciemnota rozla- podnieść wzwyż głowę, ku gwiazdom,
ku slońcul
na po caJym naszym narodzie.
\iViedzcie, iż na ucztę was proszą,
.Tak podczas roztopów wiosennych
nic prnwie nie widać, j Pno wodę i wo- na 11cztę, gdzie podadzą wam "sól ziemi i światło świata", gdzie wam ·Prawdę-lak w życiu polskiem jPno mroki
...
dę wskażą!
nędzą
z
bieda
jeno
wokół,
a ciemuota
A ktoby inaczej mówil, sam w niePrzerażającą jest wprost stalystyka naszej kullury! Oświaty nam lrzeba, świa domości toniP, lub łże, bezczelnie
szko ty, zkoly, po stokroć razy szkoły ! klamie!
Idźcie do tego źródła, skąd woda
3 tysiące lud owych szkółek pobije i pijcie na swoje dobro i
życia
tysięcy.
26
nam
trzeba
a
siadamy,
spo!eczności p~żytek ...
na
O, śp i esz się sl:ońce , zbyt wschoZ żywymi trzeba naprzód iść,
dzisz powoli nad przepaściami głębo
życie sięgać nowe I
Po
kich niedoli!
Emil Koźmiński.
O spiesz się słońce, niech dzień
świat!o
tylko
wszak
wstaniP,
nowy
-- ~*~ -zwyc ięża otchlanie!
Gdy tajne nauczanie prześladowa
ne jest więzieniem lub g1·zywnami-gdy
dzieci do szkoJ}' dostać się nie mogą
dla braku takowej-gdy na jednego
nauczyciela, ni ejednokrntnie męczenni
powodu Jubileuszu Dynastii·
ka oświa~y, przypada ·na wsi do stu
I )<&>~O~
dzieciaków-gdy są cale zaslępy 1·0. dziców, ni e rozumi ejącyc h zbawienPet. Ajen. Tel. uzupeJ:nia donien ego wp.fywu i konieczności o światy dla
samych si1~bie i dla swych laloroś li  sirni.q urzędowe następującemi szczegdy nie posiadamy pra'.wie wcale kur- gó łami.
"Rozkazano Najmiłościwiej: utwosów dla dol'OsJych analfab e tów -każdą
rzyć dla. poparcia sprawy opieki nad
dobrą my :1 w tym kierunku czynem
sierotami wiejski emi, b"ez różnicy stanu
lrzeba poprzeć!
i wyznania, oraz dla ujednostajnienia
własne
Nie wolno nam natomiast
mi ręk oma g r zebać z trudPm zdobytej rządowej, spolecznej i prywatnej dziaplacówki kulturalnej, slyszycie, ni e wol- łalności w tej dziedzinie, komilet Ro·
manowski.
no nami
"Utworzyć z rezerw Banku szlaRaczej garnąć s ię masami i uczyć
checkiego specjalny nienaruszalny funi uczy ć !
Niech jedni na dru gich wplywają, dusz w sumie 10 miljonów, od którego
ni ech nświ adom i en i ciemnym tłómacząl odse tki. użytP być mają na zasilenie
Tam gdzie nas siedmiu, winno szlacheckich instytucji wzajemnej pomocy.
być lysiącd
"Z zysków Banku wlośeiańskiego
Ju:l wielki czas pows tać ze sn u,
_
olrzymanych ze sprzedaży gruntów
przc1rzeć zaspane oczy obie, a szcze-

l ).
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wystąpi::i,

mroków.
Pierwszy numer, bylej

od - lł-1

Ulgi i tiaski.

z

niema? Ach tak, napewno wyszła., Jaś przypomina to sobie do konale, że wyszhi, nawet
pl'zy poż eg· uauiu powieclziała: „Jasiu, bądź
grzeczny i słuchaj- niani!" Dlaczeg·o nrnmusi<t tak często wychodzi z domu"? On tak
A g·dzie
tęskni za nią, płacze, gdy jej niema.
uim1i.a? Zacz<tł wołać deżącym głosikiem.
- Nianiu! Nfaniu! Chodź prędko, bo
'
ja się boję!
Nikt się jeclna.kże nie odzywał, a tylko
g·łos dziecka srnut1iem ehem rozlegał się po
ciemnych, cichych pokojach. Jaś z umil się
z łóżeczka na ziemię i boso w koszulee poLecz po drodze 7,;awadzil
biegł do kuchni.
się o dywan i upadł, zanosząc się g·łośnym
płaczem, rozbił sobie bowiem o wystający
kant stołu boleśnie glówkę. ·Wtem gwał
townie siQ uspokoił i zaczął nasłuchiwać.
Ktoś przeJuęcał klucz w zamku, to pewnie
ta tuś.
·~:·

Pan Kazimierz Padechowicz wracał do
domu po calodzi nnej, zmudnej prar1y biurowej , by odct·Jim1ć cieplą atmosferą rodzinną
i nncif~szyć się przez te kilka godzin wieczornych ukochaną żoną i pię ci 1lctuim, ślicznym
synki 'JU. Byl wyjątkowo pogodnie i uroczyście n posobiony, choć serce bHo mu njespokojui . - Zosia uapewno dzisiaj jest w

apanażowych utworzyć specjalny nienaruszalny kapila! Imienia Jego Cesarskiej Mości Najja::iniejszego Pana i
dol~czać corocznie, począws7.y od 1913
roku, zyski te do kapitału powyższego,
aż do doj ścia go do wysokości 50 miljonów z tern, żeby procenta od kapitału, oraz nadwyżka poza 50 miljonów,
obracane byly na środki, zmierzające
do polepszenia warunków pracy i utrwalenia bytu ludności wiejskiej.

"Umorzyć

niespłacone

pożyczki,

wydane z kredytu, udzielonego na zasadzie ustawy z dnia 28 marca HJ06
roku, w celu polepszenia gospodarslw
w poszkodo\\·anych skutkiem rozruchów
rolnych majątkach.
"Wprowadzić

w

życie

Najwyżej

zatwiertizony wniosek o ulgach dotycbczaśowycb nagród N aj wyższych dla osób, pozostających na służbie cywilnej,
lub też odznaczających się wybitną
działalnością na pulu dobroczynności
lub. użyteczności publicznej.
"Do czasu wydania nowPj ustawy
ogólnej o emeryturze i zapomogfJ.cll
jednorazowych, przyznać Radzie mini trów prawo stosowania ulg przy
zalutwianiu próśb o zwiększenie emerytury lub zapomogi jedn01·azowe.
"Utworzyć z sum, asygnowanych
gJównemu zarządowi rolnictwa, fundusz
w wysokości 75 tysięcy rubli na wydawanie w roku 1!:113 włościanom, mającym wzorowe gospodarstwa, bezwrotn ych zasiłków pieniężnych pod nazwą
„N agród na pamiątkę 300-lecia Dom11
Romanowów."
"Uwolnić od wszelkiej odpowic>na służbie
pozoslającycli
dzialności
wojskowej, którzy zawarli związki malże11skie przed 21 !ulega sl. sl. 1913 r.
bez zachowania obowiązujących w tej

domu- wszak pamięta chylrn, że to szósta
rocznica ich ślubu, taka pamiątkowa dla obojga i uroczysta. Myślal z dziwną obawą
o tem; ze może jej nie zastać. Przez ca ł ą
drogę marzyl o tym dzisiejszym wi czorze.
Spędzą go w domu, przypominają· sobie w~
l1wile narzeczeństwa i cudne miodowe
sołe
Zochna
Pobawią się z synkiem
miesiące.
Pan Kazimierz tworzyl
zagra, zaśpiewa„.
projekty, lecz im bliżej byl domu, tem więk
sza ogarniała g·o obawa.
Pierwsr.e lata jego pożycia małże1'1skiego
były dosyć szczęśliwe: przysz ed ł na 8wiat
synek, Zochna siedziała w domu, razem spę
dzali wieczoqr na pogawędc e i czytaniu.
Lecz te jasne dni przeszł y bardz szybko.
ZauwHżył z żalem, że już od dłuższego czasu
żona spędza prawie całe dnie po za domem,
to u siostry lub przyjaciółek , to wreszcie na
zebraniach i posiedzeniach·, obrad uj~\C nad
urz<tdzaniem przedstawimi i rautów dobro ·zyn 11ych. Na jego łagodne uwagi, że zaniedbuje
dom i dziecko, odpowiadała szorstko że nie
może przecież zasklepinć się w ciasnych mm:tch gospodarstwa cłomoweo·o, poświ9rać dla
dziecka obowiązków społecznych i towarzy ·kich , wreszcie, że ni jest tworzona do C'i ż.
kiej pracy, do gotowania i 11im'tczenia „bachorów."
(O. ·.

n.)

sprawie pecjalnych przepisów wojkowych."
"Uwolnić kończących kurs w ui poddających 'ię e"'zani\Yersytelach
t>
.
•
mmo1y1 p1·zed komisjami egza.miuacyjnemi do :H grudnia st. sl. 191J ruku,
9d opiaty egzaminacyjnej, o ile z!ożą
swiadeclwo ubó twa.•
"P1·zyznać głównym naczelnikórn
w których za\viadywaniu
z:Hządów,
pozo ·tają wyż ze . szkoły, prawo udzielania, na skutek przedstawienia dyrekcji
nankowych, pozwoleń na powrotne
luchaczy i sluden tów
pt·zyjęcie byłych
uwolnionych za udzial w niedozwolonych wiecach, o ile nie byli organizatorami wieców i nie przeszkadzali
czynni biegowi zajęć szkolnych."
Amnestja.

"Osobom które dopuściły się do
lutego t„ t. 19,13 roku przestępstw,
me wylt1czaJąc pan twowych udzielone
zo Łają la ki i ulgi na tępujące:
„Hozkazano ula kawić wszystkich
którzy popełnili sprzeuiewierzenia ł
roztrwonienie na slużbie na sumę, nie
przekraczającą tysiąca rubli, i którzy
kazani zostali lub odbywają karę za
to przestęp two, o ile p1·zeniewierzorn1 urnę zwrócili w calości do 21 lutego l. st. 1913 roku.
. Uwolnić od ·ądu i kory: osoby,
wiun prze tępstw, przewidzianych arl.
93 i 94 kodeksu karnego, oraz art.
1575 u t. o karach; usoby, które do
21 lutego st. t. 1913 r. popelnily przctępstwa przewidziane art. l 03, 104,
106 i_ 107, oraz osoby, które do 21
J_uteg~ si. t. 1913 r. popełniły za posr~d~1 twem prasy przc>stępsl wa, przewidziane w al't. 128, 129 i 132 kod.
oby urzędowe usunięte ze służ
kar.
by prz cl 21 lutego st. sl. 19.13 r. za
przeslQp Lwa, popełnione nie w celach
korzyści osobi.slej, uważać za usunięte
z tanowiska, podlegające 1.aś usunięciu
ze lużby za takie przestępstwa usunąć ze stanowiska. Osoby urzędowe,
kazane za prr.estępshra powyższe oa
osadzenie w twierdzy z pozbawieniem
niektórych praw i pl'zywilejów, niezale~nie od skrócenia o jedną trzecią L rmmu kary nważać 1 wzamian za usunięcie ze lużby, za usunięte z zajmowanego stanowi ka.
. Laski puwyższe nie dotyczą: 1) osob, które popelni!y kead:t.ież, oszustwo,
roztrwonieni , lub sprzeniewierzenie
powierzonego im majątku, ukrywanie
rz czy kradzionych, kupowanie i przyjmowanie w zastaw rzeczy niewątpliwie
kradzionych, lub lichwiarstwo przedajność, zdzierstwo, zdradę s'Lanu w
dl'Odz szpiegostwa, oraz przestępstwa,
przewidziane w art. l.J.23 1 nsl. o ka1·ach
w urt. 524-52n ust. kar.
2) ni dotyczą osób, które pop lnily prze tępstwa przeciwko czci
oraz zamachy na nietykalność ciała i
zdrowia i podlegających zamknięciu
w więzieniu, zamiast u unięcia ze służ
by lub Leż karom, połączonym z pozbawieniem i ograniczeniem praw stanu jak również osób, którP. popełniły
przestępstwa, kat·irne grzywnami nie
nn rze 'Z karbu. O obom, ktÓl'e popelnily przestęp~lwa, objęte punkl(lm
lym, kat·y zmniej-zone zostają o jedną
trzecia.
„" wolnionym przed 21 lutego st.
st. mrn r. z więzienia z oddaniem
pod pecjalny nadzór policyjny, termio
nadzoru tego skróeić o jedną trzecią.
O obom. które przed ~l lutego popelnily przestępstwa, karnne zesłaniem
na osiedlenie, równie jak kazanym
już, lub odbywającym karę, dalej o ·obom, które obecnie z kategorji "katorżników" p1·zeszly do kategorji z slań
có,~', jak i tym, którzy przejść dopiero
tnaJą, : króc:ić 10-cio i l 5-letni termin
pierwszy do 4 drugi do 6 lal. Zesłań
con.1,. którzy przebyli na zestaniu najm nwJ ,9. lat, p~zw~lić na wybór miej:iCOWOsci, z wyJąlk1em <;tolic i gubernji
stołe~znych.' .~ ?ddaniem na lal 5 pod
n<.tdzor polic,p 1 z przyznaniem Lvch z
nich, którzy podlegaj<! pozba\\;ieniu
wszy·lkieh prnw, za pozbawionych
w ąstkich pecja Inych praw, bez przywrócenia jcduak praw majątkowych.
-Igi powyż ze nie dotyczą osób,
skuwnych na zasadzie art. 54, 8:) i
kazanym na roboty
9ti ust. karnej.
·iężkic skrócić termin o jedną trzecią,
bezlerminowe ·iężkie roboty zamienić
2~
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20 laty. Laska ta obejmie również
osoby, które skazane dopiero będa na
ci.ężkie roboty za przestępstwa, po.peł
mone przed 21 lutego st. st. 1913 r.
Wszystkim skazanym po dzień 21 luLego na karę śmierci, lub podlegającym
karze tej za przestępstwa, popełnione
przed 21 lutego, karę śmierci zastąpić
20-letniemi ciężkiemi robolami.
Laski powyższe nie dotyczą osób,
które popełniły przestępstwa przewidziane w arl. 923 do 93l2, 9371, 1449,
l.J.51, 1453, 1477, 1632 do 163.J., 16431
1654 1 ust. o karach, oraz w art. 100
do 102, 126 2 ust. kar. za zdradę stanu
w drodze szpiegostwa.
Osobom, którym dawne ma.'.lifesty
przyniosły łaski, skrócić termin zeslania i robót ciężkich jeszcze o 1 rok.
Osoby, podlegające karom administl'acyjHym uwolnić od nich. Na poddanych rosyjskich zamieszkujacych za
granicą i podlegających odpowiedzialności z art. 235 i 326 nst. i kod. kar.
przewidzianych · w artykułach lyc:h, nie
nakladać i poddać je tylko po powroci~ do Rosji pod dwuletni dozór poliUwolnić od sądu i kary osoby,
cy~ny.
ktore uC"hyli!y się od powinności wojskowf'j, o ile stawiły się przed 21 lutego st. sl. 1913 r., lub stawią się
przed 21 lutego 1914 roku.
'Cwolnić od dawnej kary osoby,
skazaJ1e w drodze art. 34 ustawv o
środkach ochrony porządku pańsh;• o
wego, na oddanie pod jawny dozór policyjny, dalej te którym zakazany zostal pobyt za udział 11· ror.ruchac:h w
szkołach wyższych, i wreszcie skazane
na ?ddanie pod jawny dozór policyjny 1 na wyjazd nie dłużej jak na 1 !'Ok
terminu nadzoru po licyjnego lub zakazu zamieszkiwania osobom, skazanym
na kary powyższe na termin, dłuż
szy niż rok, przyczem Śl'odek ten w
sto uuku do zesłanych na Syberję i do
odległości gubernji Hosji europejskiej
s~osować nt1leży dopiero po stwierdzemu dobrego zachowa11ia się zesłanego.
Uwolnić od więzienia osoby, skazane
za pogwałcenie postanowień obuwia•
zujących.
0

~·4'·~ --

W 1pr1wi1
reb) (O)tDle1eJJ ~
~~~ "Tysiące robotników bez pracy,
lysi:1cr prngów przekl'oczyło sfraszne
widmo głodt1 i rozpoczęło bezlitosne
panowanie."
Zdanie powyższe czytamy, obija
nam się bezustannie o uszy, a 1neszcie sami jeste~my świadkami tego krytycznego położenia, jakie- spolkalo dziś
podwalin~ spo.tec:.mą - polskiego robotnika.
Wczytawszy się w karly hislurji
ojczystej widzimy, że los jakgdyby się
sprzysiągl nad proletarjuszem i cbJoszcze go bezustannie ostrym biczem upokorzeń, prześlado\\'mł, nędzy i cięż
W chłopie polki~j mozolnej prncy.
skim, nawet w okresie najwięksr.ego
rozkwitu politycznego państ11·a, częs
tokroć niP. uznawano człowieka, nie
starnno się w nim rozwinąć · żadnych
pierwiastków szlach tnycb 1 lecz uważano go za niewolniku, którego bezZa1rzględnie panem jest :zlachcic.
pewniwszy cbJopu zaspokojenie najelcmenturniej. zycb poltzeb fizycznych,
skazan~ go 11a nie:vo'lniczą pracę pań
szczyznianą, na meprzekroczenie granic rodzimej Wi'i, gdy ewentualnie w
?an;:m osobniku zbndzila, się nawet
,1akas drzemiąca indywidualna zdolność
'
pchając go na inne tory prncy.
Nic dziwnego, że podobne postę
p1wanie ~nnsinto .du~zę napełnić jadem
goryczy 1 prug111en1em zemsty u jednostek o temperumencie ognistszym
i lotniejszym nmyśle. .Jednostki zaś
flegmatyczne gnuśnialy, pogrążaly się
w apatję do życia i bez szemrania znosiły ciężkie jarzmo.
Okres najsilniejsz(lgo gnębienia
fizycznego i mornlnego przeżywaly
wszystkie państwa, przeżywał więc i
1rnsz naród, co jest dowodem nieubtaganego prnwa ewolucji ludów, które

zmierzając ku ideal0m,
skonalić stopniowo.

muszą się

do-

wszakże

do epoki, gdzie zapanuje praca dla pracy„.
Indywidualność człowieka zajmie
najwyższe stanovvisko \\' jego sferze
duchowej i podporządkuje inne mniej
ważne czynniki. Z tym okresem wiążą
się nierozerwalnie zmiany spolecznoekonomiczne i ludzkość starać się bę
dzie stworzyć ducha lotnego, nieokie.tznauego, skrzydła którego coraz wy~ej i wyżej rn knąć będą w krainę

czasy pańszczyzniane, postan intelektualny i materjalny chlopa, lecz nie przesta.ł ·On być
najnies:t.częśliwszą z klas spolecznych,
najwięcej zapomnianą i wyzyskiwaną
znów z chwilą, gdy lwia część ludu
przemieniJa się w robotników miasta.
Przynieśli tu swe zdrowie fizyczne i
moralne, by turkot i zgi·zyt maszyn,
wilgotne, cienrne mury wyciągnęly z ideałów.
He lena Buchnerówna.
nich to pierwsze, a pełno wL"ażeń de·
moralizujących w jakie obfitujr zwykle
- ~·..;..·~
Zmusiła
środowisko miejskie -drugie.
ich tu przybyć walka o byt. Wszak
przeżywamy okres kapitalistyczny, w
którym celem życia większości stal się
pieniądz, a środkiem praca.
zamężnych.
Wszak duch czasu musiał og::iruąć
płomiennym łańcuchem i najuiższą kla.Jak wiadomo, trzecia Duma uchwasę społeczną i wszczepić w nią współ
projekt, znoszący ograniczenia
liła
czesne przekonania: jaknajmniejszej
cywilnych kobiet · zamężnych,
praw
pracy, a jaknajwiększego osiągania zysków. Okres ten pary i elektryczności jakiemi są: zakazy mężatkom wyslaprzeistoczyl robotnika w automat, za- wiania weksli bez zgody męża (o ile
gluszyi w nim wszelką indywidualność, nie prowadz<i same handlu), zawieraodebrat mu nawet dawną czystość du· nia na wfasną ręk<2 umów najmu osocha i serca. 1 co za smutne wyniki. bistego, otrzymywania bez aprobaty
męża do służby rządowej lub spoleczOgólnopaństwowe, czy świa1011·e
jak również do szkól.
nej,
wyzbytu,
rynki
zamykają
zamieszki
Obecnie projekt ten rozważono w
współczesnego
trącają z równowagi
wodza ludzkości - kapitalistę - odbija komisji wniosków ustawodawczych Rady państwa J'ącznie z innym projektPm,
jąc się najsilniej na jego żywej mauchwalonym przez trzecią Dumę i ustaszynie - robotniku.
1 oto głód i chłód żawil.ai do je- nawiającym prnwo oddzidn(lg0 poży
go ciasnej izdr.bki i przybyło na bla- cia dla kobiet zamężnych w wypaddej twarzy robotniczej brózd je::;zcze kach, stwierdzonych przez sąd.
Komisja Rady państwa przyjęła
Zawięcej, ll'yrytych twardem życiem.
projekty łącznie, wprowadzając do
oba
rzuci niejedPn, że nieumiejętne życie
niektóre uszczuplenia. Mianowinich
robotnika, nieoglądanie się na przyszwstępowania do s l użby i
prawo
cie
lość doprowadzil'o go do takiego smumęża, komisja
zezwolenia
bez
szkól
tnego stanu rzeczy. Nasuwają się na
każdej mężatce, lecz tylnie
przyznafa
my81 rozruchy, strajki 1905 i o-go roku
1 zachowani~ się w nich robotnika: ko tym, któl'e uzyskały prawo oddzielnego pożycia.
hardość, szafowauie groszem, 'vzrost
Komisja orzekła, że sądy cywilne
alkoholizmu, a CJ zat 0 m idzie r.więk
mają orzekać oddzielne pożycie w wyszenie występków. Bezwarunkowo, jŁ•st
to czarna, niczem niezmyta plama na padkach, gdy będzie dowiedzione: okrnduszy robotniczej, lecz gdy postaramy 1.ne obchodzenie się jednego małżonka
z drugim lub z dziećmi, ciężka obrasię wniknąć w psyche ludzkie wogóle,.
zdrnda malżrńska, nadużycie praw
za,
w najskt·ytsze jej tajniki, gdy weźmiemy
malżeńskich, nieuczci\re pl'owadzenie
pod uwagę wrogie instynkty człowieka,
to napewno obserwator i badacz nu się, ciężka choroba umysl:owa lub zaraźliwa cbol'oba fizyczna.
tę ciemną plamę spojrzy przez pryzCo się tyczy paszportów, przyjęto
ol·
tę
plamę
i
mat ulomności ludzkiej
zasadę że kobiety zamężne, bez wzglę
śni łagodnym promykiem usprawiedliwienia. W człowieku każdym drzPmią du na wiek, będą mogly otrzymywać
pierwiastki egoistyczne, które czynia , bez zgody męża paszporly na swoje
go istotą zachlanną - inlensywną '~ i.mi~ od mzędów policyjnych . Nut0rnaczeniu materjalnyrn i duchowym. miasl komisja Rady państwa uchyliła
w projekcie Dumy artykuJ, znoszący
ZachJanność robolnika uwydatni ł a się
wpisywania do paszportu
w pierwszym wypadku w całej peJ'ni, obowi:tzck
Zona
mężowskiego żony po ślubie.
złagodzona może tylko u niektórych
być wpisana do paszpol'lU mę
winna
osobników przez intuicję intelektualną.
Dlatego też robotnik nasz w żądaniach ża, poczern dopiel'o będzie mogła otrzynie znal rniat·y. Następnie grosz łat mać własny paszporl bez zezwolenia
wo zdobyty, J:al.wo trwonit, bo cóż peł męża.
Przyjęly w tej postaci projekt ma
niej i wyraziściej może wystąpić w .
rozważać wkrótce Rada państwa, poczlowieku ograniczonym w dążnościach
ducha. jak chęć nżycia bezdenna i bez- czem znowu wróci do Dumy dla wyAl- równania różnic. Pl'oiekt ten rnzciaZaczęto życie nad stan.
brzeżna.
kohol stal się chol'obą epidemiczm!, · ga się na Cesarstwo; co się tyczy Królestwa Polskiego, obowiązywać w niem
trawiąc organizmy .fizycznie powodując
zwyrndnienia duchowe, a' co zatem będą tylko przepisy co do paszportów
dla mężatek, najmu osobistego i wstę
idzie pl'zepetnienic więzień.
po,rania na s ł użbę i do szkół bez zgoMusi<tto to być konsekwentnym dy męża. W zakresie weksli w KróJeżeli jednostka
następstwem rzeczy.
lestwie Polskiem zostaną w mocy dla
dziedzicznie, ::ini też przez wychowa- mężatek przepisy kodP.k:m napoleoń
nie i odpowiPdnie wpływy nie rozdmu- skiego, wymagające upoważnienia mę
chane miała, tkwią.ce w duszy pienvia- ża. W zakresie oddzielnego pożycia
slki etyczne, jeżeli strona intelektualna malżonków, ludność kalolicka kraju
pozostala zupełnym ugorem, jeżeli umy- posiaćła przepisy o separacji.
~ły le wstrząśnięte zostały pl'zez najrozmaitsze teorje przywódców prze- ·
różnych stronniclw politycznych, które
ulworzyły w nieprzygotowanym do tego niózgu robotniczym istny chaos i fatalne tegoż następstwa. Czyż można
wymagać od człowio·ka, któremu nic
nie dano, lub też w atomowych daw„Kur. Ior." pisze:
kach, by on rozsądnie i knlluralnie się
zachował?
A możebyście panowie z .GoJoDlatego też nie winniśmy rzucać sa Moskwy" przestali nareszcie zajmokamieniem potępienia na brać robo- wać się nami! Bo to rzeczywiście z
październikowcami, tuk jak w Dumie>:
tniczą, starajmy się uprzednio wn i knąc
w jądro rzeczy. Patrząc dziś na te jeden krok na lewo, dwa na pl'awo.
Wprawdzie już nie nazywają tetwarze woskowe, zapadJe oczy i wyraz ci nasi przyjaciele Kró lestwa Po lmizerniałe c:iala, na pokorę p1·zechoskiego „Przywiśl ińskim krajem", jak w
dzącą. w zatracenie godności cztowieczej, nasuwają się pytania, czy istot- poprzednim artykule, gdzie to wyraź
nie nauka dążąca od tylu wieków do nie zdradziło ich serdeczne względem
etyki ludzkości nie potrafi rzucić ni nns uczucia słowiańskie, ale są tam za
jednego pl'omyka, by rozświetlić tą cie- to rzeczy niemniej "delikatne".
w Jli• 36 (26 lutPgo) nGotosa Momną otch!ań nędzy, a więc i występ
ku? Nasuwają się różne leorje które skwy~ pojawit S'ię arlykul p. t. „Na
nie miejsce i czas analizować, 'dąż11ce rozdrożu", w kL91·ym czyt.am y:
Minęly

prawił się

Prawa kobiet
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.Dla każdego z na.: jest oczywiscie jasnem, że niepodobna byt szczerym sLowianofilem, pozosLając: jednocześnie polonofobem, albo c:onajmiej śle
pym i gfochym wobec polożenia politycznego narodu polskiego. Tym razem' sta 1·ą, bolesną sprn wę podnoszą.
nietylko t· ozbudzone w społeczeństwie
rosyjskiem uczucia sJ'. owiai1skie; konieczność natychmiastowego ruzstrzygnięc i a dyktuje też zawik!ane polÓże
nie polityczne w Europie. I kf1żdy rosjanin zadaje sobie teraz pytanie: z kim
pójdą. polncy, z nami czy pl'zeciw nam?
To samu pytanie ui eprz~l'wanie, mę
cząco ciąży na mózgu każdego polaka:
i w Poz11aniu i 11· Królestwie Polskie;11
i w Galicji: czy pójść z rosj:rnami, czy .
przeciw ros,janom?"
"Hozdzielony na trzy części naród
polski· tylko w Austrji znalazł znośne
warunki istnienia politycznego"--pisze
dalej „Gotos Moskwy", zawaczaj}1c jednoc;:eśnie, że, "w AusLrji coraz czę
ściej rozlegają się glosy, przyjazne dla
Hosji", i że w Poznaniu "jaskrawo
wyrażane rusofilstwo uwilo sobie trwa.te gn iazdo", i konkluduhc zdaniem następując: em : „z Lakiego naslrnju spoJeczeństwa polskiego nasz rząd i nasze
spol eczeństwo ma obowią.zek skorzys tać dla roz stt-zygn ię cia sp rawy polskiej".
ZdawaJoby się więc, że rzecz jasno jesl postawiona i uczucia slow inń
skie względem nas wyrażone lak, że
niepodolma o nich wątpić.
A,le cóż, kiedy w'nct na drugi dzień
ten sam "Go,los Moskwy" (J'-.J'l! 37 z
dn. 27 lutego) pożalowal swoj t?j sympatji kn polakom-i to tak da lcc:e, że
aż oskarża publicznie dwa polskie pisma , wyd10dzące w gl':ln ieacb państwa
l'osyjski ego u rzeczy, klóre dalej wydają rnu się "wybrykami prowukat.orów ". Tego rndzaju publiczne oskarżenia mnją swoj ą nazwę t'ów11i e ści~lt
określoną i duprawdy podziwiać musimy dohry, slowiai1ski gest organu pa:/,d ziemi ko wców.
No i w km1cn "Go.los Mo kwy"
w tym numerze 137 zapow iad a, że b~
dzie przeciwnikiem polaków, o ile oni
się nie poprawią„.
Zawsze to samo!
.Test lo wielce cilaraklerystyczne
dla wszelkiego rodzaju inic:jalywy "pojednawczej" ze i:; lrony rnsjan, „no los
' Moskwy" utrzymany jcf't c:n lko\1·icic
slylu :tolypinowskiego „ wpierw uspokojenie, a poi.em reformy" .
Polacy powinni doj ść do lakiej
doskonatości, iżby nawel plotki żadnej
niH można było o nich puściC:, a dopiero wtedy „obiecujemy pomy~leć o
pogadaniu"... Jest Lo bnrclzo , obiecu-

,„.

j ące.

Kronika
miejscowa .
Z Pabjanickiego Tow. Nauk.
Odczyt p. Aleksandra Janowskiego odb~dzie się jutro w niedzielę
w Domu

Ludowym. .Tak ju:i. donosiLem a Lem odczyt.u .-ą " Nasze
miasta ". Ze względu na bardzo interes ujący temal spo dzi ewać s iQ należy
dnżej il o' ci s tu chaczów.
Odczyt ilustrowany będzie li cznemi pI'Z zroczami. Począlek o g. 6 w.
W Muzeum przed jutrzejszym
odczytem objaśnień w dziale przyroclniczym udzielać będzi e Dr. Ejchler
od godz. 5.
li śmy,

Zapotrzebowa nie
robotników rolnych.
Komitet, pomocy dla pozbawionych
pracy w naszcm
mieście
ott·zymaJ za.
.
I
potrzebowame z 1n aJąlku Lawrów w
okolicy Lucka na Wo!yniu, gclzi.e od
1-go kwietni.a może znale:l,ć zajęcie state l fi rodzin, których ojcowie lub dorośli. synowie zajQliby posady w peł
nieniu wszelkiej pracy fulwarcwC'j,
dziewczęla zaś i mlodsi ehlopcy mieliby zawsze zarobek dzin1111y przy rozmaitych rubolach rolnych.
Warnnek 1 aby kandydaci na te posady byli trzeźwi, poż:1dani bardziej
tacy, klórzy nicdawn 1 wieś porzucili
i chęlnic do niej \\'rócą. Do ko ścioła
z LawrowH 8 wiorst, do miasta 18 w.

l o r:oku s lużby zwrócone zostaną. ko. z- Żydowskiemu Towarzystwu Dobroczyty pod1·óży. Po ' bliższe szczegóJy, do- nności rb. 100 pozostałym po zabitym
tycząc e warunków placy, mieszkania
podczas 11apadu na tramwaj w Ksawei t. d„ 1ial eży zwracać się do dzielni- rowie, czlonku Towarzysl\\a Brokmacowyc:h czlonków Komit etu pomocy nie rubli 180; dwa jednorazowe
dla pozbawionych pracy. Należy pręd- wsparcia po 10 rubli. Hazem rubli 300.
ko się decydować gdyż czasu wiele nie •
Zarząd odbył 14 posiedze11 i 2o
pozostało, a zarząd majątku
trzeba narad; zebra1't ogólnych odbyło się 3.
wcześniej zawiadomić .
Powyższe dane chyha dostatecznie wykazują iż Towarzystwo w pier-- Koło stacji tramwajo•
roku istniema rnzwinęł o się
wej zbiera się sta le gromada wy- wszym
pod każdym względem dodatni.o.
ro stków - l'obnzów, któ1·zy niepokoją
Na tym zakońqyl prezes Towapubliczność oczekującą na tramwaj lub
rzyslwa czytanie sprawozdan ia wyrap1·zechodniów przez swoje bijatyki i ziwszy
życzenie by liczba czlonków do
figle. Poli(;ja miej. cowa powinna wdać
przyszłego sprawozdunia się podwoiJa.
siQ w to ~ tanowczo i nie pozwolić w
Po 15 minutowej przerwie przynajruchliwszym punkcie miasta na ustąpiono do wyborów z następującym
rządanie slacj i l'obuzerskiej.
wynikiern: na pn~zesa Towarzystwa
Z prnśbą o wyd1:uko1rnnie otrzy- wybrano jednogłośnie p. Maurycego
Fausla. Do Zarządu pp. M. Gotthelfa,
maliśmy od Zarządu Zydowskiego ToD-ra
Paploc:kiego, .T. Frankenbnżankę,
warzystwa Dl'nmatycznego SprawozdaS. Tobolską, .1. Gottll'elfa, S. Urbecha
nie nasLępujące:
i F. Rozensztajna.
Żydowskie Towarzystwo
Na kandydatów pp. M. Sta.hla,
Dramatyczne.
M. Dobrzyi'1skiego, A. H. Adlera i I.
W obotę . 1-go marca w lokalu .Telinowicza.
własnym (ni. S-go Rocha :N'u 23) odDo Komisji Rewizyjnej pp.: G.
było się Ogólne Zebranie Członków.
Wajnsztajna, S. Kantora i · M. SrebrNa zasadzi e usLawy zebraniu prze- nego.
wodniczy! prezes Towarzystwa MauNa zako11czenie przyjęto nasLępu
rycy li'aust, klóry zagaił Zebranie jącc wnioski:
zwracając: się z radosną noll'iną, do
1. Ogólne Zebranie wyraża p.
tych \\' Szystkich, klórym sp raw a sze- 'J eorlorowi Hadrianowi szczere podzię
rzenia oświaly bliską sercu jest, iż kowanie za przyczynienie siQ do zaprood wtorku 4-go b. m. 0Lwarl~1 zo ta- wadzenia oświetle1tia elektrycznego.
nie, pr7:Y islnit?jącej bibljotece, po2. W cel'tl uwolnienia członków
wszechna czytelnia.
Zarządu od uciążliwej sprzedaży bileZaprenumerowano gazety i dzien- tów na każde przedstawienie, Ogólne .
niki w językach: polskim, rosyjskim, Zebranie postanawia by każdy z czlonniemieckim, hebrajskim i żargunie. ków Towarzystwa byl zobowiązanym
(Z pDlskit:ll zapr 11umerowano: "No- wykupić abonament na 6 przedstawą GazelQ",
"Ku rj er Vłarszawski ", wień, 1\1 zamian czego c:donkowie otrzy„Ku rj er Pulski", "Przegląd Codzienny", mują 20°io rabatu.
"Kurjer Lódzki", "GazetQ Pabja1.iicką",
:1. W odpowiedzi na piśmienną
"Tygodnik
Iluslrowany",
"S"'.ial", prośbę grupy m.todzieży z Lasku o u„N urty ",
„PrzC'p1yslowiec",
"Zycie tworzenie l ą.mże fil.ii Towarzystwa,
Warsza11·skiC'", "Smiech" i „F lirt ").
Ogólne Zebranie upoważnia Zarząd
Czylelnia będzie otwartą codzien- pl)c;zynić odpowirdnie kn.ki u '\\·ladzy
nie od 7 1/ 2 do 10-ej wioczor m. Człon w celu otrzymania ,pozwoleuia.
kowie Tow. pJacą za wejście p<J 3 ko1).,
4. Hozważywszy, i;i, Towarzystnieczłonkowie po 5 h ·E·
wo przez jeden rok istnienia już staCiężką niezmordowaną
pracą i
nęło na pewnym gruncie, rozwija się
bezgranicznym poświęceniem zclobyto stale i że działalność Towarzystwa jest
nową ważną placówkę oświaty z której
bez wątpienia pożyteczną, Ogólne ZeLak mJode Towarzysi.\\'O dumnem być branie postanawia by ze wszystkich
może.
sum b1·ulto 10°/0 zdeponować w Kasie
Pu lym wstępie przystąpiono do Oszczęcln9śc:iowej dla nt.wol'zenia kapo1·ządku dziennego, a więc: odczytano
pilalu potrzebnego do budowy wlasprotokól z ostatniego Ogólnego Zobra- nego gmachu.
·
11ia , prolokól Komisji Hewizyjnej, z~
Po wyczerpanin porządku dziennetwierdzono sprnwozda ni e kasowe, klóre go Zebranie zamkniQLO, poczytn obecni
wykazalo w przychodzie rb. 2924, w podziQkowali prezeso11·i Towarzystwa
rozchodzie 291:1, zalwierdzono budżet za dzielne i umiejętneprnwadzenie legoż .
na J 91: r. w wy:iokości 1400 rubli,
poczym prezes Towarzystwa odczylal
Tow. „Społem".
sp rawozdanie z dzialalności Towarzyslwa za pi 'l'Wszy rnk istnienia. (Tow.
Z powodu zbyt. późnego otrzymaol\\'arto 1-go grudnia 1911 r.).
nia notatek z Zebrania Ogólnego Tow.
Z bibljoteki , która czynności sw • "SpoJem", zmuszeni jesteśmy wydrur ozpoczQJa 1-go maja 1912 r. korzy- kowanie sprawozdania odlożyć do naslaly 742 o oby (438 czlonków, 304 stępnego numern "Gazely Pabjanicki;j".
nieczlonków), a więc przecięci owo l 06
osób miesięcznic). Księgozbiór liczy Jubileusz Dyn as tj i panującej,
707 ksią,żek a mianowicie: 392 polskie
i 315 hebrajskich i żargonowych. 1 :3
Przedwczoraj w dniu jubileu zu
ksiQgozbioru sk lnda się z tr eśc i nauko- 300-lccia panowania Domu Homanowej, z dziedzin histo1·ji, geograf.ii, cli e- wych odbyJ się po mieście pochód na
mji, l'izyki, przyrody, aęronautyki., li- klóry uzyskalo pozwolenie p. Guberlel'atury i t'ilozol'ji. Poczylność przed·- nntora niemieckie stowarzy zenie Strzelslawia ·ię w nas tępujący sposób: w ców. W pochodzie brała udzial slraż
okresie sprnwozdawczym (w przeciągu ogn iowa z orkicsln1, cechy ie zlanda·
7 miesięcy) wydano 25.+6 książek, a rami , niemieckie. towarzyszenie gimnami:rnowicic: 1451 polsk. i 1095 żarg., slycznc i śpiewacze. W kościołach kaprzecięciowo 304 miesięc:znie.
tolićkim i ewangelickim odbyły siQ
Bibljoteka jesL czynną 2 razy w nabożeństwa w obecna ' ci uczestników
Lygodniu: w ponieclziulki i czwartki od pochodu, dzieci szkól miejscowych i
godz. 7 1/ 2 do 9.
mieszkańców. Przed magistratem przyCzłonków •;v dniu otwarcia Towajęly pochód wJadze miejscowe z narzy:ilwo li czyło 96 w okresie sprnwo- czelniki.em powiatu na czele, gdzie
zda wczym wystąpiJo i zostato wykre- odczytano .Manifesl Najwyż zy, orkieślonych za ni op.lacenie skJadek 3-+,
stra odeg rala hymn „Boże Cara chraprzyjęto Hl, a zalem na 1-go stycwia
ni ", zaś wyżej wzmiankowany cbói'
liczono 80 czlonków (obecnie Towa- śpfowal .
rzystwo składa się z 98 czlonków ).
W lokalu Straży Ogniowej oclbylo
Przedstawień odby.lo się !ł ponasi ę 'niadanie dla cz!onków SL1·aży i
dto urządzono 2 zabawy z czegu osią. zaproszonych gości, naczel1~ika Pow,iagni lo 500 rubli czystego zysku.
lu, nnczelnika traży Ziemskiej i PreCo do zulwierdzonej, na ostatniem zydenta mia La. 'iV lokalu niemieckiego
ogólnem zebraniu, sekcji muzyczno- stowarzyszenia gimnaslycwego odbyl
śpicwac:zcj poczyniono jnż odpoll'iedsiQ akl uroczysLy dla dzieci szkół
nie krnki i lakowa zosLajc powolan:i miejski.eh wszy lkich wyznań ; w zado życ:ia po świętach wielkanocnych.
tQp twie prezydent.a mia ta przewod8ekcja odczyLo\\'a rozpocznie sy- niczyl Jawnik honol'owy p. H. Faust.
!':tematyczne urządzanie odczytów do- Miaslo bylo udekoro1Yane flagami.
piero w sierpiu I'. b.
Wieczorem llumy spacerowały
Na cclr dobroczynne pracowano przygląda,j:_c: się iluminacji. Niektóre
vv miarQ możności Wydano wsparcia: domy były okazalr iluminowane różna-

3.
kolorowemi lampkami elektrycznemi z

wyobrażeniem Herbu Państwa i liter:
H. N. M. w języku rosyjskim oraz liczby 300. Zauważyliśmy \\' ten sposób
udekoro1rnne następujące domy: gmachy Magistratu, policji, Straży Ognio-

1yej gmach biur firmy Krusche i Ender, domy i mieszkania p1·ywalne:
p. T. Endera, p. F. l\ruschego, p. L.
Knotbego; w ksztalcie gwiazd i koron
-fabryka T. A. R. Kindlera i dom
p. Lentza; udekorowane też były s~lep
p. Stabla i księgarnie p. Keila i Lichtensteina.

Korespondencja.

Z

9Jełcliatowa.

Może niejednemu czytelnikowi
znane jesl miasto Be!c:hatów, odlegle
okolo o-ciu mil od Pabjanic. hlialem
sposobność
zwiedzić to miasteczko
dnia 22/II to je •t \\' sobotę. Zajechawszy larn myślałem, że się znalazłem w
Palestynie: wszystkie sklepy zamknię
te, panowała grobowa cisza. Korzystaj ąc z okazji zwiedzenia Bek.halowa,
chcę slów kilka skreślić o tvm miasteezku. Domy przeważnie d1:ewniane,
dopiero na krańcach miasta zaczęto
budować kamienice pięlrowe. Ryn ek
w śrndku miasta brukowany i na niektórych ulicach chociaż bruk nieodpowiedni, ale jednak wszystkie dołki pokryte tą śmieciami żydowskich sklepów;
żydzi po calodziennym largu zamiatają sklepy i wszystkie brudy wyrzucają
na ulice. Przechodziłem po trotuarze
o godzinie 8 i pół wieczorem i zostałem obsypany śmieciami; musialem
zejść na ulicę chcąc zabezpieczyć się
od lakich wydarzeń.
Zaznaczyć lrzeba, że w Bełchato
wie była założona spóJka, ale wskulek
malego poparcia wlo.'cian podupadła.
Sklepów chrześcia1'iskich jesl 3, skl µów rzefoickich chrześciańskich 5, piekarni cb1·ześciańskich 4, jednak wszystkie le sklepy prowadZf1 suchotniczy ży
wot, jakkolwiek w ostatnich lalach powiększyło się miasto znacznie pobudowano 6 Lkalni parnwych, ~ieszczą
cycb po .kilka warszlatów, jeden młyn
.pa.rowy, Jeden lartak; browar egzysluje
.Juz parę lat i dwie cegielnie odlegfo
okola 3-ch wiorst od miasla.
We wszy 'lkich Łych zakladach
pracują przeważnie dzieci wlościan
a!bo żydzi, klórych je l z gór:1 9 lys 1 ęc:y.

Praca nad przeprowadzeniem szosy
z B 'łchatowa do Pabjanic już rozpoczę,ta, wobec czego szo :; a bQdzie wykonczona w końcn bieżącego lub w
przyszłym roku.
T. w.

Z

Łodzi.

Zatarg w teatrze.
]( rylyczna sy tuacja ruaterjalnn, w
jakiej zna lazł się tealr Polski w Lodzi,
byla przyczyną zebrania Tow. lealralnego, o czem donosiliśmy wczoraj,
obecnie zaś, jako dalszy wynik opJakanych stosunków aktorów z dyrekcją
i dyrekcji z Tow. tealralnem, nasląpi
lo gremjalne podanie się do dymisji
artystów tea lru Polskiego.
W odpowiedzi na memonmdum
arlystów Tow. lealralne wysto. owało
do ogółu aktorów lisl, w którym calą
odpowiedzialność za obecny stan rzeczy w lealrze: słabą frekwencję i niedobory t'inan owe składa na niedbałą
jakoby g rę aktorów i wogóle lekceważenie przez nich obowiązków aktors~icb qakk?!wiek na onegdajszym posiedzenm I ow. teatralnego zebrani
czlonkowie ustalili jako przyczyne kryzysu chaotyczno 'ć repertuam ). •
Slusznit? urażony niegi·zecz11y111
lonem listu i niesprawiedliwośch1 zarzutów w nim zawartych, ogól aklorów, po wzajcmnem porozumi nin się,
zawiadomil dyrekcję teatru Polskiego
i zarząd Towarzystwa teatralnego, iż
z dniem 16 bieżąc. miesiąca gremjalnie podaje się do dymisji, przyczem
jednak do tego termiuu speluiać bę
dzie swe obowiązki ściśle i bez uchybie{1, wcdlug kontraktu.
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J.
.Tak widzimy, inslylucja , dźwignię
ta z takim mozolem, placówka kullnl'nlna i artystycwn, pl'zez lekk<mytilnL'
powiL' rzenie ki01·0\\·nic:lwa w l'~c·e 11iepowolam' ma usn:~ć w erą.gu dni 11ajbli:i. ·zych i.„ bodaj że na dlugo.
' pl'awę zntar~a swegu z przedsiQhiol'cami aktorzy kit-rnją im drogę ą
dowa.

Zebranie właścicieli tkalni.

Odbylo ię zebranie wlaścicieli
tku-lni znrobnycb okręgu przemyslo\\'ego lódzkiego 1 na które przybyło z Pabjanic, Zdml!:;kiej Woli, Konstantynowa,
właścicieli tkalni.
Z~iN·za i Lodzi ił
Przewodniczył obradum p. l\fazo,
który pr1,ed-Lawil zarazem zebranym
projekt ustawy, mającego si.ę ut\rnrzyć
Zwi<Fku p. n. " towarzyszenie tkalni
:1; urobnych okręga przemysłowego łódz
ki go•.
Proj kl Len zebrani jednomyślnie
zaakceptowali i upoważnili komilet organizacyjny, wybrany nn poprzednim
zcbrnniu, do podjęcia starai1 o :zalegalizowanie Stowurzy. zr'ni.a i zatwierdzenia u · tawy.
Na tępnie podzielono czyonosc1
Związku na 4 sekcje różnych galęzi
przemysłu tkackiego, do których wybrano komitety. Z chwil~ zatwierdzeniu u tawy, Związek nalychmiast rozpoczni? działać.

Z Warszawy .
Zebl'anie bojkotowe.
·wczornj odbyło się w Związku
kupców m. Wa1· za1Yy, do klśrego ua·
leżą sami żydzi, zebrani<?, na klórem
powzięto dwie ucbwaly następującP.
(w dług brzmienia ga:1;. żyd.): l) "podać pro 'bC;J do władz 11 zalegalizowanie
komitetu, mającego na celu udzielanie
wsparcia kupcom żydow kim, klórzy
ncierpieli 7. powodu bojkotu; 2) ulwo1'7.YĆ pccjalną komi ję, która będzie
·ię zajmowała badaniem i :1;bieraniem
materjalów dotyczi1cycb bojkotu oraz
obmy:leniem środków w celu poleps:1;enia naprężon~1 ch , to unków między
1.ydami a Polakami ".

l\I. Nordau o bojkocie.
W ·pólpracownik war z. gaz. ży
dow kiej zwl'ócil ię do głośnego M.
No1·dan'a z prośb:t o opiuję w sprawi e bojkotu. Nn1·dau odrzekł mięclzy
innl'mi:
"Pojmuję dob1·ze wielkie nieszczęś
cie, jakie potkało żydów polskich".
,laku środki zaradcze w kaZllje: "dobre
zorganizowanie się 2 miljonów żydów
poi kich", oraz .czynić tarnnia o przy-

l~~ł~~ P~~~lt~~wr

M.

wrócenie zgody z Polakami za pomocą pra y polskiej, zebrań wply"·u na
po zc:zególne jednostki uczciwP· nale1.y
tC':i. till'zymać s lo nnki lilen1eki o. 1rnn kowe, eko11omicz110 i socjalne z Polakami".
I ol'dan radzi] ni<' bunlO\rnĆ opinj~
nl'Ul'Opej ·kiej„ p1'7. ' CiW l->o\r1kom, bo
l..i ich jc:>:zcl'.lL' więcej rozdrażnia. Z l~
opinj<1 nie zgad:1;a się gnzela :i.ydo11·sb.

Zkolei

warsz.-wiedeńskiej.

Ponad liczbę tysiąca od 1 b. m.
powiększyl szeregi, jako spadly :1; elntu, zarządzający telegrafem sl. Kalisz,
p. Wladyslaw Dołęga-Otocki.
34 lata tl'wa! na stanowisku, świe
cąc prawością, przykładem

i wzorem
pracownika zwierzchnika.
Po wystąpienia ze Szko,Jy Głównej,
wkrótce poświ~cil się dwojakiemu zawodowi: pedagoga i kolejarza; pierwszy piastował 25 lat, jako profesor
matemalyki i przyrody w szkole ł'a
binniego, drugi do dni ostatnich.

Wyjaśnienie

Rmnestji.

Najwyższy ukaz do senalu, oglo
szono wczoraj. W części dotyczącej
zwalniania od kar, wymienia szereg
Statystyka samobójstw
arlykuJów kodeksów karnych, które postanowi. niezaprzeczPnie ważpy przyże
niżej przytaczamy, nadmieniając,
czynek do okrl'śJcnia slanu moralnego,
artykuły te obejmuje amneslja:
Art. 84 1101Y. kod. kar. dotyczy społecznego i ekonomicznego ludności.
tych, któ1·zy '" sposób gwaltowny lub Nie należy z niej oc1,ywiście wy ·11u za pomocą oszustwa sk!onili osobę wać zbyt daleko idących wniosków,
wyznania prawosławnego do zmiany nadaje ona jednako\\'OŻ tragiczno ·charakterystyczne cechy przeżywanemu
religji.
Art. 85 i 96 dotyczą st:kty t. zw. ·okresowi. Stalystyk::i, tą zajmuje się
" kopców" i wogóle sekl, propagują w Wal'szawie systematycznie dr. Niedzielski, który w!aśnie świeżo rezultat
cych zadawanie sóbie kalectw.
Art. 93 i 94 nowego k. k. prze- badań swych z r. Hl12 w pismach oglosil. Sa one przerażajace.
widują kary dla duchownych wyznn11
Gd"y w 1-. 1910 popełniono 11· Warchrześcim). kich, lecz nie prawosJawnych, którzy dokonali obrządków swe- szawie samobójst\\' 561, w roku
go wyznania nad osobami wyznania 1912 do 102:3. Powiększa się więc
ilość samobójstw znacznie szybciej,
pra wos!::twnego.
Art. 103 now. k. k. przewiduje aniżeli odpowiedni procentowo przykary za tbrodnię słownej ob!'azy Ma- rnst ludności.
Zamachów samobójczych popelnijestatu; art. 104 dolyczy tej samej
to 548 IDQżczyzn i 475 kobiel.. Smierć
zbrodni. dokomu~ej na piśmi e .
Art. 106 i 107 przewidują obra- natychmiastowa następila w 178 wypadkach, w 160 stwierdzono slan barzę łowną i piśmienną czlonków Dodzo ciężki.
mu Cesar:::.kiego.
W największej ilości wypadków
Art. 128 i 129 now. k. k. dotyczą
Stwierdza przy .
żażywano trncizny.
przestępstw prnsowych i agitacji rewo·
tern dr. Niedzielski wysoką liczbę otruć
lncyjnej-bądź ustnej, bądź piśmiennej.
nieszkodliwych,
względnie
Arl. 132 prz<rniduje kary dla au- jodyną,
lorów odezw rewolucyjnych i dla win- w. kazującą na to, iż powiększy.ta się
znacznie liczba samobójstw symulonych przechowywania tych odezw.
Art. 325 i 326 kod. kar. gl. i popr. wnnych; fakt to bąd% co bąd7. ciekawy.

w Pab!anicracrh, Zamkowa 28.
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Pierwsza 6~rześcrijańs~a

Pracownm gorsetow

Dr. med. P. Langbnrd, ~~~!icaz, ;
0

b. asystent kliniki berlińskiej, specjalista chorOb,
wenerycznych, skórny~h, własów, niemocy płciowej.
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Z teatru.
Dzisiaj w Domu Ludo,rym odbę
dzie siQ przedstawienie "Liry", wystawiona zostanie sztuka Galasiewicza
p. L. "Czartowska Lawa", po raz drugi.

Ofi~ry.
Na robotników pozb. pracy.
Dla uczczenia ś. p. Władyslawa Weila
Dr. medvc. P. Schroeter rb. 5. Pracownicy druk-arni Lipskiego tałą ~ygodniow~
składkę rb. l kop. 30. Prar.owmcy rytowm
i drukarni fabryki "Krusche i Ender" rb.
6 kop. ,2.

'ff ~

ul. Długa 50 2piętr

Tow:irzystwo Dramatyezne

ulica Ś-go Rocha N's1 23.
istniejącej bibljoteee

otwarto

CZYTELNIĘ

minów i udziela pomocy w kompletach

młodzieży, uczącej się zarówno w szkołach
rządowych, jak i prywatnych. Wiadomość

ul. Zamkowa N2 23, m. t, od 12-ej do 2-cj
i od fi-ej wieczorem.

CHEMICZNA
w Pabjanicach,

Długa

:l4-,

w . ofic:ynie na lewo,
całości.
428
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Potrzebny inkasent-age nt
do

składa

wszelklemi wygo1lttml od 1-go Ll11on
do

wynajęcia

Wiad. w domu A. Lamprechta.
Pabjanice, Zamkowa róg Ogrodowej.

3-3-116

f w.KOWALsmctika

maszyn & ingC'r
w Pabjanicach.

materjały wełniane na suknie
i kostjumy w różnych gatunkach i kolorach " .•
:: „

Sprzedaż

pierze i farbuje _
wszystko w

MIESZKANI E
z składające się z 6·ciu pokoi

poleca Sz. Paniom:

G. Heininger a

Sprzedaje po cenach przystępnych

o
====gatunki= ===
u
sukna, kortów, resztek
na ubrania i kosLiamy, klóre o
2-3- ·430 o
poleca Sz. P.P.

okrętu.

transportowy parowiec grecki, wiozący
na pokładzie wojsko serbskie :1; Salonik do Durezzo, ll')'!'zucony zostal na
ląd w bliskości pólwyspu Chalcydyjskiego .i rozbił się o skaliste wybr:1;eża.
Mieszkańcy pospieszyli na pomoc i
u1~atowali prawie wszystkich rozbitków.

!JL__ ;ii~ai

I'\.. uniwersyteckim przygotowuje do egza-

o
o 8wie:i.o ol!·zymanc najmodniejsze o

o
o

Rozbicie

Ateny.-Z puwodu silnej burzy,

która posiada olcoło 4-0 pi m w różnych językach.

o

3().

Janiny.

Tulejsze poselstwo
greckie otr7yrna!o dzisiaj depeszę z
A ten, że Janina skapitulowała.
W ostatnich dniach grecy, po
krwawych walkach i gwałtownym
szturmie, zdobyli najważniejsze
forty twierdzy, wobec czego upadek miasta był nieunikniony.

Czytelnia jest codziennie Gtwartą od 7 1/ 2 do IO. Oświetlenie elektryczne
Za prawo korzvstania z czytelni członkowie Tow opłacają każdorazowo 3 kop„
nie ::zlonkowie 5 k. Bibijoteka je~t nadal c;.ynną w poniedziałki i czwartki ~2~

? O

O

0000000000000

o

w Pabjanlcach, Zamkowa N2 15.
Poleca: perfumerJę najmodniejszą krajową i zagraniczną, kremy do twarzy i rąk.
Pastvlki Valda od llstmv i kaszlu. Cuki<:>rki Eukaliptu sowo mentolowe od ka~zlu . Przyrząd~ elektrotechniczne. Olej
słonecznikowy 1 makowv. Farby i pokost
\\' anilię w laskach i proszku . Proszek do
l'insta . Grzebienie, szczotki i inne galanteryjne artykuly
po cenach przystępnych . 2-3- 426
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Outynowany nauczyciel z dyplomem

Przy le_czeniu syfilsu stosowanie p1:eparatu 0 6')6"- 0 914". Leczenie za pomocą
elektryczności (elektroliza). Masaż wirbacyjny . Badanie nerek, pęcherza i kanału.
Endoskopja i cystoskopja.

Zaopatrzy!, na nadchodzący sezon, swój
magazyn w wielki wyb6r obuwia= <łam
skiego, n11;skiego i dziecinnego. najdokladnieJ wvko1'iczonego, podług najświeższych
fasonów i z najlepszej skóry hromoweJ, gemz. P. po cezoweJ i innej, któr poleca
nach bardzo przystępnych. Jednocze~nie priyjIllUJ • się wszelkie zamówienia na nowe
2-3 421
i reperacje .

'l1elegra1ny.

Wykonywa podług najświeższych fasonów paryskich gorsety, anti-gorsety napierśniki,
nabiodrniki, szelki ortopedyczne, pasy, orr.z przyjmuje ws~elkie przeróbki i reperacje
Gorsety wykowchodzące w zakres gorseciarstwa, wszystko po uo111tch przystę1mycl1.
nane w mojej powy.i:szej pracowni odznaczają się trwałością i wykwintnem wykończeniem.

Po ·iada w wielkim wyborze najróżnorodniejsze obuwie: dam kie, męzkie, oraz dziecinne wykońcsonc najstaranniej z najtrwalszej gemzy, chrom i t. p . podług najnowszych
fasonów, które poleca Sz. Nabywcom im oeuaoh Jlrzystępnyoh. Przyjmuje się także
2-3 - 423
wszelką reperację i obstalunki na nowe .

•

Na uwagę zasługaje statyslyka
zawodo1ra samobójców. \Vyknnje ona:
105 osób w t. zw. zn11·odach wolnych,
2.J. mlodzieży, :~51 z J.lU~ród wurstwy
rnbotnic:zrj, :a z pośród policji, 12 w
wojsku, 78 slu:i.by, 2 1rid11ió11·, J (j prostylui.1'k i ~o(i osób o zajęciu nil'Z!lnnem. Udel'za 11 ysok:i liczba pl'zcdstaw.ic:idi lndu p1';1cująel'g-o, :1;wiąwna
uc:1;yvviśc·ie '.l ciQżkiemi ll'n1·unkarni byLu, ni.!;kierni p!acami, drożyzną..
\Vedlug wyznań nbliczuuo: katolików 797, żydów l I 4, prawosławnych
fi2, protestantów 14, 1 anglikanin i 1
rnarjawila. WedJug wieku: do lat ·10
jeden s:-imobójca, od 11 do 15 lat 29, od 16 do 20 lat -- 330, od 21 do
30 -·~27, od 31 do -!0-134, od 41 do
50-58, od 51 do 60-28 od ol do
70-14, powyżej 70 lat--2. Przeważają więc ludzie młodzi do lat 30, których życ:ie zmęczyło. Oto kil ka cyfr
wymownych z zakrrsu statystyki samobójstw w Wa1·szawie.

Podda.nie

poleca po cenach przystępnych, wielki wybór trumien
metalowych i z drzewa, poczynając od naJtańszych, aż
do najwykwintniejszych ; także posiada w duży1n wyborze wieńce metalowe i z kwiatów
żywych i sztu zoych, duży zapas garderoby męskiej, damsi{ieJ i dziecinnej, karawany
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duże i małe wysyla. oraz żałobników, a także urządza dekoracje pogrzebowe.

Til' ~' A"" n~Tr'frlWr"iA

kary za samowolne opuszczenie granic pańsh,'a.
Art. 1575 dotyczy clacl1 .1 1\' nych ,
klÓl'zy ni e zachow;.tli formal11o śc: i przy
dokony1rnniu obrządkn ś lubnego.
Poniższych artylrnfo\\·, które wy111ie11iono ". ukazie do senatn, an111est.ja nie <•bejmuje.
· Art. 100 now. koel. kur. p1·ze1riduju zamach na istniejący w Ro:;ji
ustrój pa11stwowy, jej · calość i. kolej
dzi edziczenia Trnnu. Art. 101 dotyczy
osób, które. wspomniany w art. J OO
zamach przygotowują; wreszcie art.
102 126 dolyc:1;ą osób, winnych należenia do parlji, dążących do zmiany
islniejącego ustroju państwowego lub
sp olecznego.
Art. 922-930 kod. kar. gL i popr.
przewiduje kary za tworzenie band
występnych; n.rt. 931 2-dotycy złodzie
jów koni.
Art. 1449, 1451, I 473 dotyczą
'danych dokonania morderstwa z rozmyslem; art. 1477 przewiduje kary dla
winnych rozmyślnego zadania ran.
Art. 16i:l2-163..J. i 16-1:8 dotyczą
winnych rozboju i rabunk_ów.
przewiduj~!

sztukami i na

łokcrie.

Wyrnby gwaranlowanej dobroci
:: po cenach możliwie 1iiskich. ::
Adres: ul. '1'11szy1'1skn (róg Szkoluoj)J
.
<S> <S> <lom W-go R11hnlsklego. <$> <8>

W drukarni St. Stefana, Zamkowa 11.

