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Rok I.

Pabjanice,. Środa dnia 12 Marca 1913 r.

I

'vychod~i 2 raiy tyg·od11io"vo 've Brody- i \V Soboty po 1)olud11i11.
Prenumeralę przyjmują: .Adminislracya „Gazety
Ogłoszenia~
wiPrsz pelile111 prwd lek:-;lC'rn
PóJroczni e Rb. l k. .J.O Kwartalnie Kop. 70 . .MiePabjanickiej", ul. S-go Rocha J~l! 2a. Księ·
BO kop. 1 wi rsz pdilcm za tekslem I O kop. Ncsięcz ni e Kop. 2fl. Z przesyłką pocztową:
garnie miejscowe oraz Kanlory pism
krnlogi i reklamy za wiersz 20 kop. OglnszP11i:i
HorzniC' Hb. 4. l ólrncz ni e Hb. ~. K1n1 1·lalnic Hb. J.
p. Wadzyńskiego i p. Pobudkowskiego.
drobn e za wyraz X k. Najmniejsze oglosz nic 30 kop
Adres Redakcyi i Administracyi: Pabjanice, ul. ś-go Rocha 23.
Cena numeru pojedyńczego 3 kop.
Za odnoszenie do do1nu dolicza się 10 kop. miesi~cznie.

Prenumerata wynoRi: Hocznic Hb. 2 kop. 80.

Redaktor przyjmuje od 11-1 i od 5 - 8.

, Pod

powyższym

Lytulcm pnignQ
ni e now::i:, lecz ze
względu na swe doniosJe znaczeni e w
życiu ;jednostek i ca lyth narodów, ni ezmiernie ważną sp rawę oszczędności.
Zas trzega m, że pod wyrHzem "oszczę
dności", pojmuję tylko rozumne i szlac:lwtne korzystanie z dóbr zicn:iskiclJ,
nie mam zamiaru nawoJyl\'aĆ do bogacenia s ię, ani leż, Boże uchowaj , wstręt
nego skąpstwa. .Oszczęd no ść j st to
umiejętne i rozu 1nne ukJadaniQ swoj ego
budżeLu w ten sp ~: só b, aby .· rnzch ody
nic tylko nie przewyższ;iJy dochodó''',
lecz były mniej sze, dawaly oszczędność,
Każdy powinien rozumiec, że trz eba
żyć ściśl e w rnmach budż e tu , mówiąc
innemi slowy, ni e nnd stan . „l odhig
stawu grobla" mówi przyslowic, a jednak jak niewidu z n:1s polaków stosuje się do t ej .zasady. 1 ewiC'l1 ame1·ykai1ski rniljard er powiecl7.iaJ, że J.atwiej jest gro madzić rniljony, a11iżeli
je pożyteczni e użyć. O tak! św ięta
prawda. "Wydawać, lo my nirs tety
umiemy wszyscy, ale c7.y god7iiwie, to
inna kw estja. Przypatrzmf s i ę, tylko
nie przez szk.Ja róż<nYc , nasze mu życiu
ekonomic7t11emu, a jaki s mutny obraz
mieć będziemy przed ocznmi. Dzi~ki
niq tyle moż e naszej, ni eza l'aduo ści, ile
poru s zyć

chocia~

skutki em l ek komy ś ln ego wydawania pienięd zy, marnotrawstwa, my polacy jesteśmy pewnie rn1ju~oż::;zyrn narodem
w ,ll:uropie. Prawie' na każdym kroku
widzi się okropną nędzę i spustoszen ie.
Ta dewastacyjua i rujnuj;.ica haj gospodarka datuj e si ę ni e od dzisiaj.
I iękne nu sze la sy i bory, które pamię
tały czasy pogm1skie, od kilkudziesięciu
la l poplynęly Wi ;:.: lq. do Gdańska, dzi ś
już ni ema co płynąć.
Więk sza i śr ed 
nia wlasność rolna kurczy się coraz
bardziej, drnbne rolnictwo i to się
usuwa. z pod nóg naszego kmiotka;
mamy ca le kol nnj e przybyszów, którzy,
w dodatku z powqdzeniem, orz::i. na z
zagon ojczysty. A więk:ze miasta?
I tu wszystko li' rękach obcyc h, my
moż e my się po c h\\"a li ć
chy ba jak::i:ś
budą na przedmil'ŚC:iu.
A przyczynr1
lego wszystkiego'? Przy ni ezaraclności
ni eum i 0j ętn c ruzporządzanic kapilaJ.em,
brak oszczędności, a wślad za Lem
nędza i ubóstwo.
SLopniaJy lasy, znikn ęły mają.Lki, n picni;1dzc za nie zosLa ly przeważnie rozLrwonion e w karly
Klasa
i inny ni eg·odziwy sposób.
śrnd nio zumożna Lt'Ż żyje und slan.
Wirlkopaóskie upodubania i :tbylki
rujnują caJ:e i·oclziny.
A wiPleż lo mamy przyk'Jndóll', gdzie chęć użycia życia
i zbytki p1·owad ·lą za kratki więzienne,
lecz to jako wyjątki, clioć ni e rzadkie
zostawiam na uboczu. Może klo mi
zarzuci, że wybvint i wielkie putrzeby
m <1ją i swoje dodatnie sli·ony, bo ży
wią se Lki bi edaków dając im zarobek.
Pozornie lak by s i ę zdawaJo, lecz gdy
s ię zważy, że do lawc;~ komfortu do
padały

2).

M.

Szczepańska.

(Nowe la.)

- ~m~
Jest młoda, piękna., wyksztalcona musi
bywać, clz i ałn,ć coś a1a innych, wreszcie bawić się, nżyć czego~ w życiu.
wrnocznem
bylo, że do111 ją nudził, a m~ż i dzieeko nie
wystarczali. a ponicwa.:?l pa.n Kazimierz byl
og-rom11ym domatorem i prnekhtdal pracę i cichy spokój rodzinny nad zaba·wy i rozrywki,
Zochna ::mgToziła mu; że potrafi sobie z1rnleść
innego ciekav\'Szego OJ~i e kpna i wielbicic Ja .
Pana Kazimierza. bolały te g-ro~by, czuł, że
na nie bynajm11inj nic zasłużył, gdyż bywał
z nią chętnie i często. f.,udzil się nadzieją ,
że to tylko clrnrilowe kaprysy pi ęknej kobiety
i pozwalał na nic z cierpliwością, g•odną podziwu , bo ją kochHł, kochal nad wszyi:;tko
w ~wiecie i gotów był jej przebaczy(\ wszrstkie, br.z niej' samotnie przepC}dr.one wieczory,
WSZ)'Stkie chwile zwątpiei'1 i goryczy, jakich
lJyła JHZ)7 c zyną, g·clyby tylko byht dla niego
lepszą i po~więcała urn choć dwa rlni w t)'g·odniu , zapomin<1jąe o wsv-elkie h wizyt':rnh ,
zebrania.eh i jonr' fix:e'Hch. Ol1cia.l w 11h~
wierzyć, tak jak przed bty, g-lctlioko, sznzerze, bez zastrzeżei'1 , wszak zlożyl w jo.i ręce
swe szezeście i fos. 1~cz coraz f'ześcic1·. 11::11

.

.

W

święta

redakeya otwarta od 12- 2.

na s j est zagranica, to rzeczywi śc ie psycholog:ja stawia francuza.
Może
zby tki tuczą,, ale uudzoziernców. A t e powiecie, że my j csb: śmy 1owiana111i
wyjazdy za g ranicę? (pomijam dla zdro- i IC'kkomy ślno ść jesl. nHszą wadą plewia.) Na równi z niemcami, francu- mienną. Tak, rzeczywj ś cic slatyslyka
zami, anglikami pe!no jest w zędzie dowiodla, że my polacy no i rosjanic•
polaków, z t.ą kolosalną różnicą, że zajmujemy pi1~rn·s;.;e miejsce pod wzgl~
Larnci wydają nadmiar Lego co posia- dern rozrzutności. Ale przypatrz111y
dajf!, a my wszyst!w i to bezpowrotnie, się Czechom, a c h oćby Bułgaro111, lo
bo na obczyźnie. .A lad nasz roboczy? też sław iani e, a jaki lam dohrnbyt, jalen już niema chyba co wydawać nie- ka tam intensywna gospodarka 11a1·0potrzebnie, bo sa m jes l bi edny,' a już dowa. NQdza to wpora cywilizacji, Lo
tymba1·dzi ej oszczędzać? Niepraw.da, hamulec wszelkiej kultury. Stoi mi w
zlolówka, czy dwie na tydzień oszczę pamięci satyra hodocia, gdzie na prod no ~ci w ciągu szeregu lat dn. pok<1źną pozycję "Macieju, macie książcczkQ"
sumkę i nieje dnokrn lnie zamkilie drzwi
polski cblop odpowiada "Panil', kiedy
przed nędzą. A któż to skład a w o· ja gło dny jestem". Co za okrop1rn gorzficrze monopolowi wódczanemu miljo- ka prawda! Dziś zaczynamy się odrany? Właśnie głównie le 111iljony naj- dzać, dążymy do wytworzenia s\\·ojsbi ed niej szyc h, bo ich jest najwięcej. kiego handlu i przemysłu, do zalożcnia
Slalystyka nrzędowa wykazuje, że w wlasnemi siJa rni inslylucyj społecznych
gube rnji Piotrkowskiej przypada wy- i knlturalnych w wielkim stylu, a 1w
pilej wódki za 5 rubli na glowę rocz- to wszystko potrzeba pieniędzy, pienie. · Więc na P.abjarnce wypadnie niędzy i jeszcze raz pieniędzy. Z czcm
ćwierć miljona. Pomyślmy lylko, coby
tu zacząć, kiedy kieszeń pusLa, od bicto można byJ'o zrobić za le pieniądze. . daka ofiar spodziewać się nie można.
Nas nie stać na powiększenie budż etu Zastanówmy się więc poważnie i poszkolnego o tysiąc rubli, a utopili śmy myślmy, jaka jest dro ga wyj~cia z Lc·go
w wódce ć wi e rc miljona. To okropne, op!akanego stanu. Tylko µra•:a i oto l1ańba X./ wieku. Z lych przykla- szczędność może nam zapcwuić i zbudów widzimy, że wszyscy trwonimy dowa ć lepszą przy szlo· ć. \V ja ki sponajniepotrzebniej w św i ecie ogrnmne sób oszczędzać, t.o już należy do szczPsumy. Rujnujemy zdrowie, npadlamy góJ'ów 1 każdy lo sobie sam dopowiecharakter, osłabiamy wolę. Przyjrzyj- dzi eć może. Zasadniczo powinniśrn y
my si ~ niemcnm, fran cuzom, anglikom. przedewszystkiem ujarzmić nasze wiell~rnn cja s luszni e jesl nazwana dzisiaj
kopnńskie zachcianki, , żyć rówuo i z
haj em bankj erów·, to najbogatszy na- kredką, ograniczyć do minimum wyród na św i ecie, ale lam każdy fran cuz datki na osobiste przyjemności, a naoszc:tędza.
.Tako wzór i typ czlowieka tomiast być więcej hojnymi w dodatkach
siln ej woli na punkcie oszczędności na cele dob~·a publicznego. :M:lodszą

g·o zwątpienia. Starał się je odpędza<~
od siebie, lecz wrneały nieubhiganie, straszne.
Wsysaly sict w krew i jak robaki toczyły
kochające serce.
Myślał z rozpaczą, że. ona
g·o jnż nie kocha, miał na to jasne dowody,
lecz jeszcze wierzył i jak tonący rozbitek
ż yl: naclzi ją jej miłości, bo cznl. że jeśli ją
utrn ci, stanie się z nim coś strasznego. Rozpije ·się, aby zapomnieć. zmal'llnje swe zdolnosm 1 euergję życiową, stanie się marną
kreaturą.
Więc wierzył w nią ostatkiem swrj
wia.l'y , a każdy , z nią i z dzie ckiem spc~clzo
ny clzie1'1, dodawał mu l1odźca do dalszej pracy i zostawial w duszy rozkoszne i szczęśli
we wspomnienia.
Dziś zapomniał o wszystkiem, był wesoły, potlnieuony i żądny jej widoku i pieszczot.
Czekał z utęsknieniem chwili, g·dy ona zarzuci mu rączki na ·szyję i spyta fig·larnie:
„Mój mężu marnotrawny, czy pnmiętasz nasze
wesołe lata narzeczei'1stwa, gdyś jeszcze nmia.ł
spelnia.G wszystkie moje zachcianki i kaprysiki?" Mój Boże jak to pręclko przeszło te
sześć lat.
Już w sieni usly , zał jakiś żalosny płacz
tlziecięcy, z pewnym niepokojern więc wcho<lzil do micRzkanin. Bylo ciemno. rvfalei'llrn,
hinla fignrka dopadla jrg·o kolan z radosnym
·wyk rz l' kniki (~111:
„'ratuś!
rra. tnś!
Ach jak to dobrze. ja
„j~ tak bałem. ..
Wolalem niil11i: iiit' przyszła.
Wiec zsunalcm sic z l<'iżeczka i chciałem iść
po ;iią, ale. się pr~rwnYcilem i zranilem sobie
gJówkę.
O widzi tatuś. t.utr1j - pokRzywał

paluszkiem.

Pod panem Kazimi cl'zem nogi
Uczul jakąś dziwn ą pu stkę w
sercu, dławiła g·o rozpaez. O, co zn straszny
zawód! Jakie smuti)e powitani e. Zacząl
tlrżeć
nerwowo.
Pochw ycil dziecko lHt
ręce i w gwałtownym, g·orącym pocałunku
przycisnął jego główkę du ust.
- Ja.siu, male1'tstwo moje, koehanie unjrlroższe ... tak cię sameg·o, sierotko zostawili?
Moja ptaszyno biedna ...
- A gdzie mamusia? spytał pr,r,ytłumio
n ym ze 'vzri1szenia g·losem.
- Mam u i:1.
poszła już dawno, mnir. ni e cl1ciała wziąśe
ze sobą- skarżył si1t chłopczyk.
Poszht. .. powtórzył g·łucho za dzieckiern.
I dżiś nawet poszła. . Chwiejnym krokiem
z chłopczykiem 11a r ę ku wszedl do pokoju.
Zapalił lampę i przyniósłszy z sypialni mokry ręczuHc wytarł' załzawioną, splak~wą twal'zyczkę dziecka i troskliwie
owinął je"'o
stłuczoną g·łówkę.
Potem niewprawnie, mozolnie zaczął mu wci<tgać poi1czo. ·zki, majteczki, nakładać kurtkę. Ręce mu drżaly,
w g·łowie czuł szum nieznośny. 8tarał si,
11spokoić. - Może jej co pilnego wypadlo, może kto chory-- myślał , lecz cznl że tak Hi c
jest, ze wyszla tak jak zwykle, b ·z ważnego
powodu, dla pr~yjemności. 'rell jeden jedyny clzi e1'1 powinna l1rla pomimo wszyRtko,
bez względu na wszelkie zaproszellia, poświęci<:. jemu i dziecku.
się

ugięły.

(I>. ('. n.)
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GAZETA PABJANICKA.

2.
g •nerację

należy przyuczać

do

o_zczę

dno ~ ci.

Państwo i in::;tytucje finansowe zaprnwadzily kasy oszczędności różnego
typu, gdzie można skladać nawel kilkokopiejkowe oszczędności. Powinniśmy
wyrzec ię kosztownych, a zabójczych
nalogów jak pijaństwo, palenie, rozlowem ti·zeba mieć głowę na
pu ta.
karku, zaw ze oglądać się na tylnie
kola, a przedewszystkiem pozbyć się
klasycznego czy to polskiego ".Takoś to
będzie ... " .Myślą przewodnią powinien
by : dla na i dobrobyt następnych
pokuleri, powinni ~ my im zo la wić należytą pn' ciznQ po sobie. Przykładów
godnych na~ladowania nie potrzebujemy
szukać daleko, rozejrzmy się uważnie
wokolo a znajdr.iemy je na naszej ziemi tylko nieslety nie w naszem śro
dowi ku.
S. Sz.
-- ~·ę. · ~ --

l nziałalno~ci Tow.

~rajoznawcz~~o.

wWarszawie.
- ~+~ -

•Tak twierdza sprawozdanie, Towa1·zysl wo Kraj o zna wcze, krocząc naprzód w kierunku wytkniętym przez
lala ubiegle, ujawniło w r. z. nieslabnące napięcie w swej dzialalności. A
więc przedewsz~' tkiem - w dziale o
gólnej 01·ganizacji Tow., zebrany i wydany zoslal zbiór uchwal, powzi<;ilych
przez zjazdy dolegalów oddziałowych
za cały cza istni nia Towarzystwa.
Przep1·0,vadzona zoslala gruntowna
reorganizacja inslytucji czlonków-korespoudentów. Reorganizacja ta znalazła swój wyraz w przeprowadzeniu
antdely, dotyczącej ogólnej dzialalności
tej kalego1·ji członków, opracowania
nowego regnlaminu i mianowania nowycli kore pondentów we wszystkich
powiatach Królestwa Polskiego. Ogólna liczba ko re ·pondentów w ko1icu
rnkn sprawozdawczC'go wyno. ifa 160
o ·ób. Czlonków czynnych przybylo
na Ji"-cie cenlrali 396, oddzialów-ł90,
raz m więc liczebność Tow. w porównaniu z roki.em ubieg1ym wzrosło o
' 6 członków.
Do i LniLjf!cych dawniej 20 oddziulów, przybyly dwa nowe: Ostrołęcki i \Vieluó ki. Natomiast oddzial
Kulnow ' ki, zalegalizowany w r. 1911,
dolychcza dz ia la lno 'ci swej nie uja wn iL
Poglębiona zo lafa działa Ino~~ naukowa Tow., studja fizjograficzne prowadzone byly · przez delegatów n11 teren i Kujaw, Zamojszczyzny, Gór Swię
tokl'zy ·kich, Pole ia i na wybrzeżach
Znane w szeroki.eh kolach
Bałtyku.
naukowych wydawnictwo .Pamiętnika
li'izjograficzn go" przeszlo w r. spraw
pod gid Tow., redaktorem jego z
ramienia Tow. Kraj. został p. K. lolychwo, prawy zaś wydawnicze i admini lracyjne objął p. K. Kulwieć .
Najbliższy, XXI-szy tom .Pamiętnika.
na wiosnę.
ukaże się jnż zapewne
Znaczna cz~ść prac, o których byla
mowa powyżej, ogłoszona. zostanie w
druku na lamach lego tomu.
Pozalem dzialalność wydawnicza
prz brnla w roku praw., niebywale
dolychczas rozmiary: zaznaczy! si~
znaczny przyro t czytelników tygodnika Ziemia, będącego ot·ganem Tow.,
nn ukończeniu je t drnk pi~H·w ;:ego
lomu .Materjalów do geogt·atji ziem
dawnej Polski", rozpoczęto "Przewodnik po Królestwie Polskiem" (część I:
Kieł ckie i Radom. kie) w opracowaniu
tan. Thugulla, oraz .Bibljotekę
p.
krajoznawcz:b dla luriu" w opracowaniu
p. Al. .Janowskiego.
W dziale zbiorów olbrzymi postęp
zaznaczy! ię w roku ubiegłym w przyroście malerjalów fotograficznych dzięki po my ' lnie przeprowadzonej wys la w ie .Krujobrazu pot kiego". Uopt·owadzon do wzuro,,· go por;:ądkn zbiory folograficzne Tow. zajmują obecnie
niewątpliwie jedno z pierwszych miejsc
na ziemiach polskich , w 11ieklórych
za ś działach nie mają ró'irnych sobie.
W lym samym stopuiu wzrosla
w o talnich czasach i bibjoleka Tow.
znjmnjąc·a już obe ·nie wybitne stanowi sko w sz regu i ·tnieją.cych w kraju
naszym bibljolrk specjalnych. Powii.:k-

szyly się rówmez i zbiory etnograficzne, powiększyla ię zaś, co najważ~
niejsza 1 ogólna praca w lonie Tow.,
njawniająca się zwln ·zeza na· posiedzeniach licznych komisji Tow., jak
np. fizjograficzne.i, wycieczkowej, fotograficznej, wydawniczej i. w. in.
~ · ..;.> <(". ·..:--·~

Ogólne roczne Zebranie
Stowarzysz. fokaiowo-galanteryjnego

„ŚWIATOWID".
W niedzielę dnia 9 Marca o godz.
2-ej popoL odbyło się w Domu Ludowym ogólne roczne zebranie Stowarzyszenia łokciowa - galanteryjnego

,,Światowid".

Po zagajeniu Zebrania przez przep. Kacpra Biskupskiego, powołano na przewodniczącego panu Fr. Ja.rnińskiego, ten
zaś na asesorów zaprosil pp. Szkudlarka, Szczerkowskiego i Dajniaka,
i na sekretarza p. A. Biskupskiego.
Po odczytaniu i przyjęciu proto ·
kółu z ostatniego pótroczne150 zebrania ogólnego, jakie miaJ'o miejsce dn .
15 Sierpnia 1912 r., wyjaśniono, iż komisja, wybrana w celu polu~o,Ynego załatwienia sprawy Zarządu „S1rialowida"
z dawnym sklepowym p. Bąclerem, nie
dopięta swego celu, i wobec tego sprawa . ta dalej prowadzona jest drogą
wodniczącego Zarządu

sądową.
Następnie odczytano
nie 7.a ubiegły 1912 1·ok.

sprawozdaSprawoz-

,
danie to wykazuje:
Stownrzyszenie "Swiatowid" liczyło w począlku lD J 2 1·. 152 człon
ków, przybylo rn, ubyło zaś 9, tak iż
pozostaje 156, którzy na dzień l Stycznia l 9li3 r. mieli udzialów za 2441 rb
76 kop. · KapitaJ zapasowy Stowarzy.
szenia stano1ri i:l74 rb. 04 kop. i kapitaJ rezerwowy 166 rb. 59 kop. Sprzedano w rnku sprawozdawczym towarów za 10120 rb. 56 kop. (gotówką,
nie sprzedaje).
gilyż na krodyl się
Pozostalo towarów w sklepie na 1-go
Stycznia 1913 1·. podlng spisu po cenie sprzedażnej 7021 rb . 43 kop., a
gotówką w ku ie 87 rb. 74 kop.
Czysty zysk za 1912 rok, wynoszący 776 rb. 83 kop., Zebranie Ogólne po tanowilo podzieli<~ w laki sposób:
Na kapitnt zapasowy
77 i-. ()8 kop.
100/o l. j. .
Na ·udzia!y w stosunku
146 " 50
6°/o L j. ·
"
Na dywidendę od zakufi2
pów w stosunku 5°1o 177
Na kapitał rezerwowy 209 " 77
Na gralyfikacjQ dla Za. 155 n 36 n
• rządu 200/o .
Na komitet pomocy dla
pozbawionych prncy 10 "
Raz m . . 776 r. 8. kop.
N aslępniP. przyjęto budżet na
rok 1913.
Wybory, komplelujące skJad Zarzą
du, da,ly lAkie wyniki pp.: Dajniak 38 gt.,
Kurpiewski 37 gl. 1 Radowicz 35 g.I.,
Wajs 35 gl. i Kanar 32 gL Do komi·
sji rewizyjnej powołano pp.: Fondera,
Trzeszczaka i Węgier kiego.
uchwalono zaciągnąć
Następnie
pożyczkę w kasie Pożyczkowo-Oszczę
dnościuwej w kwocie 800 rb.
W wolnych wnioskach dłuższą dyskusję wywolala podana przez Z1nząd
propozycjfl pewnl"j grupy osób, ofiarującej wejść w skład Stowarzyszenia
z większym kapi l~lem dla 1·0zsze1·zenia dzialalnośei "Swiatowida" i ewentualnego otwarcia sklepu filjalnego z
towarami droższych gatunków . Uchwalono polecić Zarządowi wejść w bliż
sze pertraktakcje z temi osobami, przyjąć je na członków, a następnie zwołać nadzwyczajne zebranie ogólne dla
powzięcia o latecznej uchwaJy i ewenlualnej zmiany Zarządu przez wybranie osób kompPtetnycli z pośród nowoprzybyłych cz!onków.
Bardzo dtugą, ożywioną i rzeczo-

-------

wą

dyskusję

wywołało

oświadczenie

Zarzitdu iż przy ostatnim obliczeniu
lowarów w sklepie okazał się pewien
niedobór. Ponieważ przy obliczeniu
Lem, jak się oknalo, mogly zajść pewne niedokladności, poruczono zarzą-

dowi w trzecie święto Wielkiejnocy
powtórny dokładny obrachunek,
i w razie okazania się braku, potrą
cić go z J..aucji sklepowego.
Posiedzenie skończono o godz.
8-ej wieczorem.
Z posiedzenia tego wynios!o się
wrażenie, iż ogó! członków intel'esuje
się sprawami Stowarzyszenia, wnika
w nie i l'Ozumie. Zarząd poświęca
tej sprawie bardzo wiele czasu i energji, lecz brak fachowego wyrobienia
ze strony Zarządu i sklepowego z jednej strony, a hrak kapilalu obrotowP.go z drugiej slrony stoją na przeszkodzie lepszemu rozwojowi.
Na posiedzeniu tym ,siyszeliśmy,
że mają napłynąć do .Swialowida"
Niecl1
świeże siJy i świeże kapitały.
się to urzeczywistni jaknajprędzej, a
Stowarzyszenie to, godne poparcia,
szybko rozwijać się zacznie i zajmie
w handlu naszym to stanowisko, jakie
mu się słusznie należy.
zrobić

Zebranie Ogólne

Staw. Spożywczego „Społem."
Niezwykle liczne było lo zebranie:
przeszlo 700 osób, a w tern uko!o 150
kobiet. Obrady toczące się w obszernej sali Towarzystwa Sportowego zagaił preztłs Stowarzyszenia p. Stępień,
powoJ·ując na przewodniczącego zebrania p. Artura Wajsa, który ze swej
strony zaprnsi t na asesorów pp. ks. E.
Goca, Wincentego Kuralskiego, Ignace·
gu Zatorskiego i Konstanlego 01rczarka, na sehelarza zaś p. Felik. a Chodkowskiego.
Na zebrnniu byl obeeny dyn·klor
Warszawskiego Związku Stowarzyszeń
3po:i.ywczych p. Slanislaw Wojciechowski.
Po odczytaniu protokółu poprzedniego ogólnego zebrnnia, prezes p. S lę
pień odczylal sprawozdanie Zarządu
dowiadujemy się, że Towaz klóeeao
.'
c
rzystwo powstal·o w 1900 r. 1 dz1s ma
już 5 posesyj, maga;:yn hnrlowy, wl.as~
ną piekal'nię, własny sklad węgli 1
dl'z wa, oraz 11 filji sklepów spo:i.y~~· 
czych. W skladzie sprzedawano węgiel
po 1 rb. 30 kop. korzec, podczas gdy
w innych sklepach pabjanickicli po
1 rb. 60 kop. Na poc:zątku 1912 r.
stowarzyszenie liczyło 862 cz lonków,
w roku sprawozdawczym przyby,lo 205
cz!onków, uby!o 21, czyli w d. 31 Grudnia 1912 r. członków było 1036.
Buchalter Stowarzysze1iia p. Waclaw .Jakubowski odczyla1: sprawozdanie rachunkowfl z którego wyjmujemy
ważniejsze pozycje.
W roku 1912 T-wo posiada.Io udziałów 2 1.851 rb. 44 kop. Wierzyciele 32.441 rb. 43 kup., kapitał zap<1sowy 2018 rb. 5 kop., rezerwowy
fi739 rb. 55 kop., czysty zysk 2866 rb.
74 kop. Wartość towarów w sklepach
i magazynie 21.870 rb. kop. 72, w piekarni 1792 rb. 22. kop. Ruchomości
38 19 rb. 48 kop. Nieruchomości 24.730
rubli 62 kop, konie, wozy etc 1454 rb_.
Bilans zamyka się sumą ogólną 64.911:1
rubli 21 kop.
Raclmnek strat i zy. ków: wydano
na koszta handlowe, wypJacenic °lo°lo
i amortyzację 14.537 rb. 32 kop i zarobiono b-tto na towarach, piekarni,
domach, węglu i drzewie, °lo°lo etc17.406 rb. 6 kop; czysty zysk 2866 rb.
74 ko:J?.
Członkowie Stowarzyszenia kupili
w ci:igu 1912 r. towa1·ó\V za 112.803
ruble~ postronne osoby za 71.503 - rb.
DO kop. Towarzystwo \rypJaca czlonkt•m 6°1o od udzialów i 30/o od zakupów.
Zatwierdzony przez ogóln e zebranie podzial czystego zysku p l'zedstawia się tak: 10°/ 0 na kapilaJ zapasowy
286 rb. 87 kop. o°lo dywidendy od 11dzialów 847 rb. 6 kop, na "fundusz
dzieci czlonków" 5tl0 rb.; dla rohotnikó'v pozbawionyeh pracy w Pabjanicach 100 rb., na kapitał l'ezerwowy
1134 rb. 81 kop. Każdy knpujący
zyskat przecięciowo 4 rb. 50 kop. dywidendy od zakupów.
Budżet na r. 191!3 przewiduje w
dochodach 17.200 l'b. w rozchodach

13.510 rb . przewidywany czysty zysk
3290 rubli.
Odczytane sprawozdanie Komisji
rewizyjnf'j stwierdza zgodność raclmnków w książkac h z dowodami, wobec
czego zgromadzenie calkowite sprawozdanie rachunkowe jako też i projekt
budżetu zalwierdzi!o.
Dodać należy, że buchalter Slowarzyszenia p. W . •Jakubowski poparł
sprawozdanie rachunkowe specjalnie
w tym celu opracowanemi przez siebie
i·ysunkami pog l ądc,wemi, wyjaśniającemi
korzyści czJ'onków oraz kwitnący stan
Stowarzyszenia; szematy te będą zakumunikowane centrali Stowarzyszeń
Spożywczych.

Przy podzia le czystego zysk u wywiązała się dyskusja w sprawie podwyższenia zapfaly zarządowi do 600 rb.
rocznie za jego gorliwą i uciążliwą pracę dla dobra Stowarzyszenia. Zarząd,
jednak odmówi! przyjęcia tej podwyż

ki wobec ujawnionej różni.cy zdań
zebranych, oraz wobec malej sumy proponowanej podwyżki; zaznaczyJ przytem zarząd, że pracuje nie dla osobistej korzyści, a tylko dla id ei i dla
dobra ogó lno - spolecznego.
P. St. Wojciechowski wyrazi! i.al
z powodu lej dyskusji, i zaznaczył: niekonsekwencję zebranych z racji braku
uznania cila swych wybrańców, których
praca jest tak widoczna na każdym
kroku. Poczem w dlnższern przemówieniu zobrazowal rozwój kooperatywy
w Królestll'ie, oraz poinforn1owal zcbra.1ych o znakomilej działalności Hll!·tow·ni Zwią:1,kowej, istniejącej zaledwie
od roku.
Odruzu w pienvszym roku l.lurtownia weszla i;v stosunki ;: 'ri elki erni
zagranicznemi, od których
firmami
sprowadza w dużych ilościach konserwy, owoce suszone poJudnio~ve, korzenie, pieprz, śledzie (30 wagonów), sól
(i:lOO wa~onów w 4 gatunk i) i t. d.
Pomimo nizkiej kalkulacji cen towarów,
osiągnęła Huytownia czyslego zy,;ku z
Suma ta bQdzie
gót'ą 30 tysięcy rnbli.
podzielo11a między stowa rzysze ni a w
Królestwie slusunko \\ o do wybranego
towaru bezpoś1·ednio z I.lurlowni lub
za jej poś1:cdniclwe111. Nasze Towarzystwo „Spblem" olrzyma z tego źród·
la oko lo 1000 rb. dywidendy.
Wybory 11a czlonków Zarządu daly wynik następnjący: ponownie wybrany zasiał p. Stanisław Stępień (398 gł.~;
nowowybrnni: pp. Slefan Niedzielski
(434 gt) Tomas.z Maluśk i ewicz (387 gL)
Wincelll.y Trzaska (311 gL) i Konstanty
Andrzejewski (354 gt)
Na zastępców wybrani pp. Antoni
Szabelski (352 gLJ Kazimierz Kępiński
. (326 gl.), Konslanty Sękalski (325 gt),
WJ·adysław J\ozJ'o~vski (322 gJ.), .T an
Chęcinski (320 gl.), Andrzej Kryslek
(298 gl.). Do Komis;ji rewizyjnej pp.
Arlur Wajs (307 gł'.), .fan Niedzielski
(405 gL) i Karol Gertner (284 gL).
unieGłosowalo 520 cz.tanków,
ważniono 32 kartki. Obliczanie gfosów
nskuteczniJa Komisja wybrana przez
ogólne zgrnmadzenie (pp. Andrzej
Pawełczyk, Wincenty Kowalski, Ignacy
Zatorski, .I' rancis~ek Koch, StanisJ·aw
Posiel, Karol Chorąży.
Obecnie więc do zarządu należą.
pp. Slanislaw Stępień (prezes), Adam·
Gajzler (wiceprezes), B. Sumiński (skarbnik-sekretarz), WL Brzozowski (zastępca sekretarza), członkowie: Stefan
Niedzielski, W njciech Pole, Ignacy Gajda,
Bronistaw Wolniewski, Stanisław Stanistawski, Tomasz Maluśkie-vvicz, Wince llty Trzaska i Konstanty Andrzejewski.
Ogólne Zebranie upoważniło Zarząd du zaciągnięcia pożyczki w Banku
Tow. Wspóldzielczego w wysokości
5000 rb.
Ostatni pun kl posiedzenła poświę
cony był wnioskom członków. Najdwa postanowione byly
ważniejsze
przez p. W ..Jakubowskiego a dotyczyJy
utworzenia kooperatyw~' dziecinnej i
kobiecej, prq~Tam klórej przewiduje
wielce pożyteczną. działalność. Kooperatywa dziecięca ma na ce lu rozwijanie w dzieciach zami!owania do prncy,
oszczędności, ornz wyrobienia samodzieln( ści. Znkupione zostaną specjalne szarki dla towarów kooperalywy
dziecięce',] w których znajd:i. miejsce
materjaly piśmienne i ksią.:i.ki. Każdy
mJodociany zwolennik kooperatywy
otrzyma ksi:-i:żeczkę wkladową w klórej
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zapisywane będą ud7.iały, zakupy. Zysk
z tej kooperatywy przeznacwny będzie
na dywidendę dla udzialowców oraz na
wykształcenie handlowo - kooperacyjm' przyszłych zawodowców handlowych
I rojekt ten uznano za najzupeh1iej
godny poparcia, jednogłośnie p1·zyjQto
i uchwalono ll<ł ten col wyasygnować
z Legorocinych zysków rh. 500.
Drugi projekt o sr.kcji kobiecej
poparJ gorąco p. Wojciechowski. W
jasnem i tl'e~ciwem przemówieniu wskazał na znaczenie kobiety w ruchu wspóJd~iekzym na potrzebę wzięcia pl'zez
nią udzialu w kooperatywie.
W dyskusji zabrała głos p-ni M. Knorrowa;
przyloc.zywszy bardzo wiele przykfadów potrzeb życia codziennego, zaprvponowaJa założenie kuchni spółdzie l czej
przy Tow. "Społem", ewenlualui e szkoly
gospodarczej, ochronki dla dzieci. Inne panie proponowały utworzenie żłob' ka, szwa lni i· l. p. Za najwięcej pal ącą potrzebę uznano zależenie kuchni wspóldzielczcj. I race organizacyjne
w tym kierunku wlożono na panią M.
Kno1·rową i p. W. .Takubowskiego.
O
poi;tępie w Ul'zeczywistnieniu tego pożytecznego projektu nie omieszkamy
poinformować naszych czytelników.
Z innych wniosków p1·zyjęto wniosek o wpisywaniu do deklaracji czfonków notatki, komu ma być przyznany
udziat w razie śmierci wJaściciela tegoż, uraz wniosek o Lem, aby prenumerowany w 100 egzempl. przez nasze Tow. organ Warsz. Związku Stow.
Spoż. p. t. „Społem" byl sp1·zedawany
po 2 kop. egzemplarz . lub rncznic po
I rublu.
.Jeśli rzucić okie1n na cala dzia.lalność ·Towa.rzystwa "SpoJem",· Lo niepodobna oprzeć si ę wyl'a:i.eniu \Yysokiego u:mauia tym, co dopl'owadzili
tę kooperatywę <lo tak kwitnącc ci o stanu .. Bo już nie tylko zyski bezpośred
nie mate1jalue Lu w grę w chodzą, ale
zwrócić tl'zeba uwagQ na to, że dziaJalność Towarzystwa pojmowana jesl
sze1·zej: tu zaprojektowano szereg czynów spo.lccznych, klMe wnnstępstwic
mieć mogą i będri, rezullaty donio ·le.
Tak rozumiana kooperatywa, Lo prawdziwa praca u· podstaw. I dlatego
niHocenionc zasługi pp. \i\Tojciechowskiego i Mielczarskiego jako nicslrndzonych organizatorów i propagatorów
tego ruchn stawiają ich w szcreg11
pierwszych obywateli kraju i dlatego
też bezpośredni kiNownicy Tow. "Społem" i wnio. kodawcy projektów pożytecznych mogą być clnmni z rezulLalów swej pracy. ·
A teraz slów kilka pl'o
domo sna.
W dniu wyjścia popl'zedniego numeru naszc•j Gazc1y oh'zymaliśmy wycinek. z jednej z gazet
Jódzkich w której zamieszczono ·pra wozdanie z zebrania ogólnego Tow.
"Społem . "
Na wycinku dopisal bezimienny wysyłający, że po przeczytanin w gazecie łódzkiej posy ln "W.
Państwu do Gazety Pabjanickiej"
Bardzo zJ:oś!iwe, ale czy rów1Jie
sprnwiedliwe? Co do stl'Ony faktycznej, Lo jak zaznaczyliśmy już w sobotę,
zbyt późno nades.lano nam nolalki
na to, aby u.tożyć sprawozdanie i oddać
do druku. Ze zlej woli ani 11iedbalstwa
z naszej strony nie bylo dowodzi Lo
;i,e o te notalki prosiliśmy w dniu zebrania i obiecano nam nadesłać je
i jeśli zapóżniono się to sądzimy również nie zla wola tu odgrywała rolę,
Lylk1'.l przeszkody mniej lub więcej
ważne.

Jeśli wogóle poruszamy to bezimienne wystąpienie, w grnncie r7.eczy jako
bezimienne nieobowiąznjącr n..ts, to dlatego, aby skorzystać ze sposobności
i przypomnieć Sz. czytelnikom, że jak
im wiadomo do komitetu redakcyj nego
należą wyłącznie ludzie pracujący na
kawałek powszedniego ch leba, a więc
na wszelką inną dzialalność mogą poświęcać cz'as tylko wolny od swych
obowiązkowych zajęć; nic przeto dzi-'
wnego, że nie są nieraz w sta ni.e dorównać sp 1· ężystośc i zawodowych dziennikarzy. A pomocy nie mają za wie. le; przeciwnie spotykają siQ z przeszkodami, trudnościami i wprost z niechęc i ą.
Na życir slowarzyszc1't i instytucji miejscowych komitet zwraca
specja lni e pilną uwagę, wsze lki emi sił'ami stara się o dokładne i11rol'l11owa·
nie czylqlników o ich rlzialalności. I

jak dotychczas z wyjątkiem ostatniego
zebrania „Spa.Iem" informacjf'. nasze
by.ly dostatecznie \Yczesne. Ze nam
bynajmniej wogóle nie ułatwiają zbierania wiadomości miejscowych, przytoczymy fakt z ostatnich czasów, kiedy
dwukrotnie zwracaliśmy się do właści
wej osoby z prośbą o dostarczenie
wiadomości
z posiedzenia pewnego
miejscowego cechu - i nadaremnie·
do g·azet Lódzkich jeclnakżc wiadomośd
La przedostała się. A więc abyśmy
tylko mieli choć odrobinę wspóldzialania miej cowych mif'szka1ieów„ to
możemy zapewnić, że my sami nie pożalujemy wcgo czasu ani dobrej woli
na tll, aby w dalszym ciągu pn.wadzić
i doskonalić rozpol:zętą przf'z nas pra
cę, w zasadniczy pożytek której i rację bytu mocno wierzymy.
Niebawem zamieścimy obszerniejszy artykuł w spl'awie ninzej Gazety.
~·-:--· -tP ·<i--·..:C::-

Z Literatury.
J. Ochot·o,~· icz .• Zjawiska medjnmiczne", str. 180. Wa1·s.z awa 1913. Bibljoteka dzieł wyborowych.
Ochorowil:Z w nauce polskiej zdoby! sobie jedno z najbarclzicj zaszczylnych miej c, jakie wogóle badacz sumienny i od ważny zdobyć może. Nie
uląkł się on konwencjonalnego przesą
du o zjawiskach medjumicznych, który wtedy nakazywaJ z góry zaliczać te
zjawiska du rz.du licznych szal'latanerji~ lecz drngą zmudnych,
krytycznych obserwacji ·rozpoczął swoje
slud ja. Dziś ·toi Ochorowii::z na czele niemal mchu naukowego, który rewolucjoniznfe ' z·dożenia dawnej, fizjologiczn ·.i psychologji. Prace je!!O, drnkowane w Annales des sciences psychiques zjednaly mu. eul'op1.jskt1 powagę.

Ge11eza powstania jego naukowych
sympalji dla zjawisk rncdjumicznych
inleresowala dawno calą Polskę. Niegdyś przeci ż byl Ochoruwicz pozytywistą, materjali. tą, a więc zuiiana zalo żc 11 światopog l ądowych musiala odbyć się na zasadzie jakichś poważnych
faktów i przeżyć.
·
K Lo ciekn w Lej drogi-n iech przc('zyla książkę, której lyln! wynotowaliśmy, zawnrl w niej bowiem Ochorowicz ca!ą spowiedź swojej duszy, pragnącej wil~dzy i prawdy.
Przyc::tępnoś:
pamiQtni karska książki sprawia, ŻP każ
dy ją przeczyla napewno z wielk<1
przyjemności<! i po:i.ylkiem.
(„!(ur. Wa1·.").

Kronika
miejscowa.
Zwyrodniały

zbrodniarz.

Zamieszka.Iy na Górce Pabjauickiej (przy ul. Polnej) niejaki Horowiec
mający lat 26, sta le pozostający bez
zajęcia, od dluższego czasu kato"·aJ
nicmiJ'.osiernie Jadwigę Skibę 33 lal,
żonę robotnika z Fabryki "Krusche i
Ender". Zamieszki wa! u nich jako
sto.lownik, i gdy mąż wychodzil do fabryki, katowal żonę w sposób zwierzęcy.

Cialo Skibowej pokryte przeszlo
50 siniakami. Po knżdem biciu pokazywał nóż, i znpowiadnł, że tym nożem urżnie jej g łow ę, jeżeli slowo
piśnie mążowi.

Wystraszona bata się opowiedzieć
o tern mężowi i cale tygodnie byla
katowaną przez
I orowca, który to
znQcanie się tlom·1czyl tern, że "m u
się słodko robi", gdy kogo zbije.
Dziwić

się

należy

sąsiadom,

iż

sJyszri,c niejednokrolnio jęki katowanej
ofiary, nie dali znać policji, aby la
zamknę l a to
zwierzę (bo nic warl
on miana cz lowieka).
Aresztowany przez policjQ, Burowiec przy świadkach znakami pokllzywat Skibowej, iż t11·żnie jej g l owę.
Podobno zb1·odniarz ten, jak opowiada Skibowa, ehwalil się, iż już kilka ofiar zamęczy! w Lrn sposób.
]-rzesadny si rach przed zemstą
zbrodniarzy ośmiela ich i pozwala im
dalej broić bezkarnie.

Dla swego i dla bliźnich dobra
zbrodniarzy takich jak psów wściekłych
usuwać z pośród nas powinniśmy, gdyż
zbrodnie ich dowodzą, że są Lo nie
Indzie lecz zwierzęta.
Uhywając ich czyny zbrodnicze,
Lem samem jakbyśmy im w.pó lud ział
okazywali.
Hać ię ich nie lrzeba, bo sądy
usuną ich z naszej gromady.

Wyrodny syn.
W tygodniu ubieglym zamicszkaly

w domach familijnyc:h „Krusche ·i End er·", niejaki BronisJaw vVilCZl k mają
cy lat 21, tak silnie uderzyJ swego ojca, iż zJ:ama! mu Żf'bro.
Znany len awanturnik, sta le porzucający pracę, jaką wynajdywał mu
ojciec, zaraz nazajutrz potem zranit
w gtowę na Starym Rynku ustrem
narzędziem robotnika z fabr .• Rohman
i Filtzer".
Przed uwięzieniem zapowiedział
ojcu swemu, iż po powrocie z więzie
nia zabije go.
Próżniactwo,
wódka i porządni
koledzy ... niejednego joż doprowadzili
do zbrodni i więzienia.
Wyszukaniem tych kolegów, na
sumieniu których niejedne podobno
ciążą grzechy, zajmie się prawdopodobnie z inicjatywy sędziego śledczego
policja.

Nasze bruki.
Pisaliśmy

już raz o skandalicznym wprost bruku na uliey Saskiej.
W sobotę byliśmy świadkami, jak para dobrych koni pociągowych z papierni nie mogła ruszyć wozu z wę
glem ua lej ulicy, który ugrzązł· w
wybojach. Musiano doprzęgnąć drugą
par~ koni i dopiero pod strasznem baLo:i.cniem wóz ruszyt. Dziwne, że wlaściciele fabryk z tej ulicy nic zwróca
się z odpowiedniem przedstawienieni'
do magisfralu w Lej kwestji, \YSzak
wobec takiego bn1ku naraża się na
ma1·nowanie zaprzęgi no i biedne konie, klóre przez niedbalstwo Zarządu
miejskiego otrzymują potrójne dozy
balów. Taki sam J,os czeka ,-,,. najbliższym czasie ul. S-go H.ocha, szczególniej w pob li żu szpitala fabrycznega
"Krusche i Endera".

Pod adresem Zarządu
elekir.kolejki podjazdowych
Łódź·Zg i erz • Pabjanice.
.luż

trzy miesiące temu pisaliśmy
„pobożnych życzeniach" pasażerów powyższych kolejek, które rzeczywiście wciąż pozostają tylko owemi "pia desideria" .-Gt·ono poważnych
obywate li pabjanickicb, z\\•róci!o się
wtedy z podaniem do Zarządu o zaproo wielce

wadzenie ogrzewania w wagonach,
które faktycznie niemożliwe !>ą w zimie
Za ciężką karę poczytuje sobie każdy
jazdę do Lodzi w tym czasie, a cóż
dopiero mówić o dzieciach dążących do
szkół, które codziennie zrywać się muszą o 7 r. i marznąć, narażając się na
r,Jzmaite choroby.
Rozumi~my dobrze, że nawet wrazie przychylqego
przyjęcia podania roboty odpowiednie
nie mogJy być do tej pory przedsię
wzięte, ale dać jakri,ś odpowiedź na
poważny adl'es, to chyba wypadało!
Również jeszcze l'az• musimy zwrócić
uwagQ na poczekalnię w Lodzi. Hozehorować się można czekając w lakirn
zaduchu, przesyconym dymem najgorszych papierosów. Obecnie, gdy wie1 bardzo osób nie pali, a n.iektóre
wprost nie znoszą dymu, chociażby dlatego, że im szkodzi Lakowy, doprawdy
taka poprostu psia buda dla ludzi, jest
szczytem lekceważenia publiczności.
Skoro zarząd niestać na dwa pokojeniech zabroni palenia w poczekalni.
Tak samo jak powinny wisieć napisy
aby nie pluć na pod!odę, oraz stać
hygieniczne spluwaczki! To ą wszystko rzeczy które 1Ykra czają w zakres
liyg:jeny publicznej, o stosowanie się
do wymagań któt'ej publiczno.' ć ma
prawo żądać, nic prosić. W sprawę
Lę winny wdać się komisj
sanitarne,
które lak niewiele robią. E ubliczności,
z której się żyje trakto\YaĆ stale "encanail le" nie wolno!
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Już po oddaniu do druku naszej
wzmianki o tramwajacL Lódzko-pabjanickich otrzymaliśmy co nasLQpuje:
Dn. 25 Listopada HH2 r. wysJanyu1 zestal do Zarządu Łódzkich wą
zkotorowych elektrycznych kolei dojazdowych list, podpisany przez kilkadziesiąt znanyd1 osób z Pabjanic, z
prośbą o ogrzewanie w zimie wagonów tramwajowych, kursujących mię
dzy Lodzią i Pabjanicami, przyczem
zwracano uwagQ, że z tramwajów tycl1
korzysta duża ilość dzieci szkolnych.
Wobec nje o trzymania odpowiedzi
grono osób Lych wyslosowalo dn. 3-g~
Marca r. b. L. j. po upływie przeszło
3 miesięcy, drugi list z ponowieni m
prośby powyższej.

Listy obydwa napisane sa w la nie· nadzwyczaj uprzejmym, a" nazwiska wielu o ób, na nieb podpisanych
nie mogą być nieznane nawet dygni~
Larzorn z Zarządu kolei podjazdowych.
Wobec tego zupełnie niezrozurnialem. jest "nieuprzejme" milczenie 3-cli
miesięczne na "uprzejmy" li~L.
Jeżeli tak się postępuje z listami
grupy .osób znanych, cóż rlopiero mówić o listach i zażaleniach pojedyń
czych osób.
Tc bez,yąlpienia idą do
kosza, nie zaslużywszy nawet Ila wZl'uszenie ramion ze slrnny dygnitarzy
Zarządu.
Przykład

idzie z góry; kultura lub
brak jej przenosi się z kierownikow i
na podwladnych. Uprzejmość konduktorów i woźniców tramwajowych jesl.
już u nas w Pabjanicacb przysłowio
wą, a ich dbalóść o wygodę i bez.pieczeńslwo vasażcrów-wpro t woła
jącą o pomstę do nieba.
Czyż nie jdst np. karygodnrm gaszenie świateł w wagonach nalychmiasl
po zatrzymywaniu ię tramwaju na slacji kra11cowej. Kobiety często z dzieć
mi na ręku i pasażerowie z walizkami
w ciemnościach zbijają nosy o drzwi
i upadają na schodkach wagonowych.
Szczególniej w Pabjanicach, gdzie
slacja je t oświetloną wprost niemożliwie, gaszenie takie i nalych1niaslowe
rnszanie framwaju, naraża pa:ażerów
na upadki i kalectwa, a zwrócenie
uwagi na Le karygodne be;,,prawie, nawet w najnprzejmiejszej formii? wywołuje sarkastyczne lub gbur~wale
odpowiedzi obsługi I ramwajowej. Szczególniej na 01:;Lalnich nocnych tramwajach jcsl jnż wprost nic do wytrzymania.
Monopol tramwajowy upoważnia
może • Towarzystwo Fikcyjne" do lekceważenia publicznQtici i trakto1rania jej
jako „bagaż'', lecz nic warto by przekraczać granic, gdyż coraz głośniej wo1.ać będziemy, że się nam krzywda
dzieje, a glos len wreszcie usJyszą
może ludzie - akcjonarjusze.

Z Pabjanickiego Tow.
Naukowego.
Sekcja odczytowa.
Odczyt p. Aleksandra Jąoow
skiego. Opowieść o "N a zycb miastach", rozpoczą,1 prelegent od treści
wego przedstawienia rozwoju miasl
wogóle, od "grodów" t. j. sadyb ogrodzonych czy Lo drewnianemi cz<;] ·Lokołami, czy później waro\\'nemi murami,
i aż do miast współczesnych. Zw1·acając się do miast naszych na mieji;ce
rzuconej na ekran mapie wskazal granice
zamieszkiwanych przez polaków dzielnic
z głównicjszemi miastami, poczem opowiedzial nam ważniejsze szczegóły dotyczące ca!ego szeregu ,;ni a st iluslrujf!C
swe slowa licznemi a pięknemi przezroczami. A więc us.lyszcliśmy o l rastarym grodzie Kru zwicy nad j ziorem Gopłem, niegdyś ludnym, później
stopniowo podupadającym aż do rozmiarów nędznego mia leczka; o Cwrsku nad Wislą, który JynąJ z fabryk
sukna wówczas kiedy Warszawy wcale jeszcze nie było; sukna czerskiH
nie lylko w haju miały popyt, ale szly
też na ubrania ż glarskie do Anglji,
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nem bylo, ir. dadzą w poniedziałek niu że aresztowany ni ma nir wspólne"O
imiennikami wvpuszrzo~o
10 Marca .fJobrze skl'ojo11y f'rak", i zgol'abjanickiemi
·
na wolność-.
.
h. nauczyciol 111. Pahjnuic,
Lak glosil~' a[isz0. Trupa <"ilci:.Ua to
opntrzonr św. Sak1·auwuL11111i z11111rl du.
g1·a(i, ket. 11 i pud dyrekcją p. l\Lil iLI ~llll' 'li mrn r. Jll'ZOiywszy Int ii i.
SZL'IVSkiego, ker. pod wodzą kiNow11iPo/,!rzcb odbędzir się d. B-go Mare-a o
Łodzi.
kn artyslycz11eg-o Jl. B cl11arczylrn, zaś
gotlz. lO rano z kościoła 1' . M. Panny
na Nowem Mieście, na który zapraszają
pan rlyrt>kL .i· 1Jil' e:l1cial irn wydać
io111\ i tb:ieci z111nrłego.
Z ochrony ptactwa.
P~zemplarza, dek ,>rac:ji i kusLj11mów.
onir•w11ż ~L:ilo sit,; lo w t1;;lnl11i1'.i
l
Zarz;trJ To\\'al'zyslwa opiL•ki nnd
l•'Jandrji. Skandyna11·ji; dalrj o Sandobilelów bvlu zwiL·rzęlami do\\'iedziawszy siQ, ŻL' 111iejuż dużo
gdy
c:hwiJi,
mi1'1·zu z liczncmi pat.0iąlkarni histosprzedanych i odwolywać p1·r.etlsl:l\\:ie- szkaniee !ludy J->nbjanickicj, .lan Sko1·ycznemi, o Kazimierzu nad '\Vis1:! ie
z inicja- wr01'1ski, zajmuje się lowi en iern i li anslyun '111i 'piechzami zbożowymi, o ni<' by!o niepodobieńslwein,
szlukQ _dlem plaków leśnych, wydc lego\\'al do
wybrano
Bednarczyka
p.
tywy
Krnkowie, Warszawie, Lublinie, Gdaóinną, nie wy1nagaj;ic:ą wielu dekoracyj
Hudy kilku czlonków wrar. z inspekloskn o Kali zu najslarożytniejsr.ym mioś
i
pozwoleni
uzyskano
koslju1nów,
i
Towarzystwa. Wyniki i·rwizyi
rcm
Sło
calej
w
ale
-ce
cie nie tylko w Pol
.
wystawiono.
daly rezullaty nadspodziewane, w rniewiaiiszcr.yźnie, bo już w II sluleciu po
Wstęp Len, może zbyt dingi, niech
walebowiem Sko\\T011skieao
s;,kaniu
b
•
'llry~tusie Ptolomeusz Aleksandryjski
slnży jako usp1·a,riedliwienie ia braki
lep
la,
sid
le:inych,
ptaków
kilka
~10110
w::;pomina o Kaliszu, nazywaj<,);C go
w dekoracjach, inscenizacji i kostju- 1 L. p. przyrządy do łowi enia .
• Calisia,~ i t. d. i l. d.
macb. Co 1.nożna bylo zrobić, na raOgólcm w H.udzie Pabjanickicj i
\V drugiej ezęści odczytu usłysze
wybaciyć Lrzeba
re::;zlc,:
a
zrobiono,
zie
wiosce Gatki-SLare skonfiskos~1siedni0j
li :my o mie zkańcach miast naszych.
należy.
i
na wolność 22
wypuszczono
i
wano
dokładnych
dawnych
mieszczanach
O
Grano bul'leskę w 3-ch aktach szczydJów, J 3 sikorek, 5 gilów, 1 dzię
wieści nie mamy: jak "·yglądali moBrunona Wina wol'a "Losy Europy", eio.la; dobrowolnie za:i !owcy ptaków
żemy tylko pośrednio sądzić, naprz. z
na scenie wypuśeiJi 80 szluk .drnbnego plactwa
cieszącą się powodzeniem
lwosza gdyż ą dane że
rzeźb Wita
wskiej.
sza
war
śpiewającego i owadożerczego.
wizerunki 12 apo toló\\' ,,. oHarzu w
wdając się w sr.czególową oceNie
Sidla potrzaski i lep skonf'i ·kowaKrakowie są
kościele Marjackim w
nę samej szLuki, nie mogę jednakże
winnych pociągnięto do odpoi
no
skopjowane z natury, r. ówczesnych
iż
powsLrzymać się od zazoaezenia,
wiedzialno~ci sądowej na 7asndzie armieszczan. Wiadomo leż, że dawni
malo snbtelną : . zadużo tykulu 400 usl. rolnej, klóry prze"·idumieszczanie byli ba1·dzo zamożni, mieli jest 011a zLyL
"kładzie Jopa tą do głowy",
autor
nam
je za łowienie ptaków śpiewajl}eych i
w paniale domy ozdabiane pięknemi
zarnalo zmusza do myślenia i do glęb owadożerczycb po .1O rb. Inny za kHz
zbożowe,
picbr;,e
'
bogale
.1zeźbnmi,
szej krytyki. Czuć w Lem robotę po- żdego złowionego plaka.
wielkim przepychem przyjmowali lluśpieszną i zbyt obliczoną na efekl domy gości a · naw el królów. Odznaczali
rywczy. Zdaje mi siQ, że gdyby na
' iQ le7. gorącym patrjotyzmem, przeburleskę lę narr.ucono muślinową zatym
wyższ;:ij:1c o w·iele szlachlę pod
fłraju.
Wieści
ona o tyle milszą i
słonę, była by
Wre zcie, sLan mieszcza11względem.
efektowniejszą, o ile milszą i el'eklowski dal I olsce niejednego wielkiego
Lnszic, Malejko, niejszą jesl niejedna "piękna dama",
człowieka: ~ opernik,
Nowa szkoła rolnicza.
gdy wyjdzie z rąk IJersego, Aurelji i
Wyspinń ki byli mieszczanami .
Cenlralne Tow. rolnicze, dzięki
i
woali
Flory. Tych wlaśnie zasłon,
Pomijając z konieczności szczegóof'iarności prezesa kaliskiego Tuw. rolinnych ztucznych cieniowań w tę
1y odczylu. zaznaczymy że licznie zeniciego, p. Ludomirn Pulaskiego, p.
drugą stronę braklo sztuce samej.
brana publiczność (276 o ób) z \\'ielGra ;:irtyslów byla naogó.t bardzo Antoniego Sicmiąlko\\'skiego z Męckiej
wysluchala
kiem zainter<' owaniem
wielnym byl p. Leśnie"· · ki Woli, ks. Waclawa BJizińskiegu i znadobrą.
bardzo ciekuwcgo i piękn go odczyLu;
jako bankier Portalez, pysznym sądzią nego szeriyciela oświaty rolnkzrj, p.
o naólnem zadowoleniu świadczyJy
Hodotenctro":iczem p. Zbysze\\-ski, do- A. Piąlkowskiego, kupiJo w l'. z. usade
pożegnano
przeciągle okla ki, jakimi
C cylją p. 1:3achner. Utrzyma! się w Liskowie, p1·żesll'zeni 17 morgów~
br;!
Widocznll jest, że lematy
prt'łP.genla.
w ruli amba ·adorn von Kiebilza p . Na osadzie tc•j posla\\'iony będzie koszkrajoznawcze zn,ysze będą mlle sluchaWirski, reszla grata zupeloie popraw- Lc:m kilkudziesięcin LysiQCY rubli budyne. Pann .Tanowskiego zobaczymy znów
nie, choć niektóre role jak np. Rozy, nek, w którym znajdzie pomieszczenie
w nnszPj sali odczytowej 20 kwir.lnia:
.Jerzego i Ikosandrowicza byly mniej szkoJa rolniczo inleezarska. l Ian bunH.iwić b~dzie o Podolu.
dynku wykonal arcilitekt Wiśniewski
lub wię1;ej p1·zcszarżowane.
z Warszawy. SzkoJa lu . urzą,dzona bQOd Tow. Wzajemnej pomocy
podlug oslatnich wymagań Lechnidzie
Koło dramatyczne Pabja•
dla niezamożnej młodzieży
ki i hygjeny-, posiadać bowiem l)(~dzie
Spor•
Towarzystwa
nickiego
tutejszej szkoły Handlowej,
towego już dwuholnic wysl.awi;.110 kanalizację, centralne ogrz \\'Unie i o-·
otrr.ymali~my sprawozdanie rachnnkoelektryczne. Przy szkole
świellenie
większe szluk1 ludowe z ·dużem pow~ z pl·zed tawieni.a teatral1wgo urzą
znajdować się będzie internal na 40
·
wodr.r.niem.
dzonego na duchód L0go Tuwarzyslwu
\V nadchodzącą sobutę zobaczymy uezniów. Roboty bndowlane rozpoczw d. 3 b. m.
na scenie Domu Ludowego w wyko- ną się na wiosnę r. b. i w Lym celu
Osiągnięto:
naniu tychże amalorów poważne dzie- gromadzone są malerjal:y budowlane.
W koi1cu r.aznaczyć należy ofiarHb. 299.20 Jo bi loryczrro Ludwika l<;ondralowicza
Ze spl'zedaży biletów
i g łęb okie rozumienie oświaly
ność
88.50
pl'Ogl'amów . n
"
C'iV"lady lawa Syl'okomli) p. L. „Kasper
ol.uO Karliński" wierszem napisany dramal rolniczej wśród wJościun liskowskich
Z naddatków
wszyscy bowi0m pez wyjąlku, nawet
l{aiem
Hb. 4.+9.30 hisloryer.ny w 3 aklacłl, przedslawianajzagorzalsi nieprzyjaciele dolychczający bohalcrsk11 obronę zamku Olszlyń
Wydatki:
instytucji kulturalnych w Liskosowi
skiego przez Ka~pra Karlińskiego stronRb. urn.- nika Zygmunta Wazy Kl'ólewfoza szwedz- wie podjęli się b1::zplalnic zwózki rnapłacenie artystów
2.slużby.
"
kiego, pretende11La do tronu Polski, terjalów budowlanych przyszłej uczelni.
"
3.50 przeciwko najazdowi Zb.orowskich i Budynek ma być gotowy ,,. jesieni r. b.
Ornki .
--i oddany do użytku.
Rb. 155.50 innych, jako stronników Maksymiłjana
[' azern
Obecna mleczarnia i maślarnia,
kandydala do
drugiego
Austryjackiego,
Wobec L go zysk czysly wynió ·I
się przy Domku ludowym,
znajdujące
korony polskiej.
rubli 293 kop 80.
będ~ do nowego gmachu.
przeniesione
Wybór sztuki jest niejako uczczeZa pośrednictwem .Gazety Pabja- niem p1·r.ypadte,i w zeszłym roku 50-ej
Z łagiewnickiego kółka
nickiej" Zarząd Towarzystwa pomocy rocznicy .'mierci 'yl'okompli (ul'. 29
rolniczego.
dla ni •zamożnej m!odzieży szkoły Uan- Września 1823 r. urn. Li Wrze:nia
Otwal'ty nieda\\'no w Zgierzu na
dlow<>j na zego miasta sklada serdecz- 18G2 r.). To leż nalPży się spodzi wać
SLarym Rynku skład nasion, nawozów
ne podzi kowanie Towarzystwu Nau- że sala tealralna zapelni się prngną s11Lucznych i narzędzi rnlnicr.ych !agiekowemu za bezinteresowne odsląpienie cymi zobaezy(: na scenie dzieło znakownickiego kólka roluic11ego, rozwija się
sali W-nej pani. End ero wej r.a udeko- m i Lego naszego poety.
bardzo p,omy.:lnic.
l'OWanie sali roślinami, w1·cszc.:ie liezW os[alnich dniach skJad len zuni zc:branej publiczno· ci za życz! iwe
zosla! "" znncznc zapasy
upalriony
popal'cie uczącej iQ niezamożnej mJoWYPADKI.
ogrodowyeh i polnych nasion w najdzieży.
przedniejszych gatunkach. .J ednocześ
- Napad. W ubiegłym tygodniu w
nie spi·owadiono do składu znaczną
- W d. 15 b. m. o godz. 7 nory z środy na czwartek 5 b. 111. dokona- iluść nawor.ów sztucznych.
Dobrmi,
wsi
mieszkańca
dom
na
napadu
no
wiecz. w domu wlasnym przy ul. Dłu
Wymysłów, trudniącego się rze:tniWystawa prasy.
girj od bQdzie siQ zebranie ogólne pel~ gminy
ctwem. Rabusie dowiedziawszy się, że
nomocników Pabjnnickiego Towarzy · wspomniany mieszkaniec zabit dwa wie ~
Olwa 1·tn zo -lala w PPlersburgu
prze na handel i szynki z nich wraz z
lwu P >życzko\\'o-0-zczędno~cio\\'ego.
wystawa wylwórslwa prnsy.
ś.

p. MARJAN NEJMAN

Z
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Z teatru.
.lak wiadomo ~z. Cr.ylel11iko111, na
oslalnie pl'zed ·Lrt\1·iPnia leall'Hl110 w
Domu Ludowym :a1e1ngażmrn11ym r.oslal 'l'<'nlr ] niski r. Lodzi, pozoslaj:1ey
pod dyr k ·ji1 p. \\'. · Mali:;zc wskiego.
LPt'Z l'o::; się lamp p:ulo i popsnlo lak.
7.t' aklo1·zy nie cheiPli dł11ż0j uznawnt: wladą p. Mnliszrw ki go.
\Volwc lego znalc>źli:irny się w ar1nóll'ia1•y klupolliwPm poloż niu.
:ł

innymi częściami mięsa umieścił w wędlar
ni, dostali się do lakowej przez dach, i
wszystko w niej znajdujące się wynieśli.
Właściciel zbudzony szmerem wybiegł na
dwór i począł wołać o pomoc co usłyszaw
szy rabusi nakazali mu milczenie, obierując jednorzcśni0 przybyć za dwa tygodni'f'
powtórnie i za wsz,:zęty alarm pozbawi('
go nawet życia .
O dokonanej kradzieży poszkodowany
zameldował policji, któranatvchmiast wdrożyła energiczne poszukiwan'ie.

- Pomlfłka. W Sosnowru areszlowani_i j~kicgoś Rotberga posądzają1· ~o o
nalezcnt do Rotbergów Paf>janickich którzy S<! pos;iukiwani jako winni podst pnego bankructwa. Okutego w kajdany przywieziono do Pabjanic skąd po sprnwdzc-

Za I ednklura i Wydawcę St. STEFAN.

Cukiernia

„LOUVR.E"

w Pabjanicach, ul. Zamkowa N11

20.

Na nadchodzące święta poleca
znane ze swej dobrocie Hnhy·Plllcki·
Mnz11rki·'l1 orf;y·Ilanlmchc11y i Pinek i r. se1·c111
Ornz 11osf/Ld11 wielki wybor: UnrAuk(11v,
Jnjok i wyroków c11kicrnJczych.

l~~ł~~ r~~~lt~~wr

M.

.Tesl Lo wystawa doroczna, szósta
org:111izowa11a przcr. glciw11y
zarz;~d <lo spraw pra,;o\1·yelJ.
\Vyslawa Z<1jęla s111•r1'g sa l, ,,. kl.óryt:l1 mnic::;zc:zonu ukulo ::l7.000.000 c·g11emplar 11y k:;iążck, brnszUI', e11aS01:Jism,
gazel, plaMi\\', rnap, lil• µTa iji i l. cl.,
podziclu .. yeh na 70 11rlcl:.::i<iló\\'.
W~ród LPj r.cln111il'Wt1j;,1cPj obl'il.1.Śl'i
okazó\\' Z11:1jcluje się tyłku wyda\\ nid\1·
puJskieh sześć i póJ miljona egzemp larzy k ·iążek i gazel.
Hrak jedynie na wystawie L. zw.
pinkierlowszczyzny, nawet za o,.:Lalni
rok, zarówno w języku rosyjskim jak
i w innyeh.
(Według slal.yslyki główn ~go zarządu do spraw prasowych w r. z.
ogótem wydano. książek 34.640 u.i rb .
46.7J2.704 w 4o j ęzykaeh i narzeczach.
W jęiykn rosyjskim wyszlo ksiażek 27 .i"l99 \\' 133.561.886 egz., po r~
syjskim idzie j<;izyk polsh--1.9(51 Lylulów. na ·Lępnie żydowski-1.0(51, nicmiecki- 822, lotewski-738, tat:.11'ski3ol i t. d.)
Wystawę zwiedzi.Jo d:t.iś mnóslwo
osób; wystawa Lnvn ć będzie do Wielkanocy sl. sl.
r. l'r.Qdn,

--

.

o~tatniej cfiwili.

Z

Proszeni jesteśmy o zaznaczenie
w nadchodzącą Sobotę d. 15 b. m.
,,. sa l i W-ej llegenbart odbęcizie się
wielki „ Wieczór Momusuwy" z udzialc111 ulubieńców warszawskiej oraz
łódzki ej publiczności artystów war;;zawskiego ka ba re Lu al'lystycznego ·"Momus" oraz teatrów warszawskich
Polskiego w Lodzi:
P. P. Ireny Downar-Zapolskiej
(śpiew) Hegi Bachneróll'ny (deklamacja) Józefa U1·sleina· (śpiew monologi)
(dc:>k łamucja)
Józel'a Leśnie1Yskit·go
Stanblawa Ossorji-Brochockicgo (monologi) Janusza Leszczyńskiego (:pi ew)
orai Slanistawa Nawrota (akompaniam en l).
Bilely wcześ1Jiej nabywać 1nużna
w księgarni W-ej Hinenl_a lowej.
że

· 'f eleg~ra1n y.
Ubrojenie Niemiec.
Beriin. .Lokal ::mzeige1·" oglo-

siJa widocz11ie z in spirowanegu źródJa
siJ
następujący p1·zy1"osl niemieckieh
zbl'Ojnych:
Hoez1w pomnożenie armji 1~· ynie
·ie GS.OOO Judzi . Na 2 lata następne
przyrosl będzie uastępujący:
117.000 żoJniei·zy, 15.000 podofice1·ów, 4.000 ol'icerów, z następującym
planem rnzkfadn <:o do gatunku broni:
J8 puików pieehoty, dotychczas
2-u balal;jonowych, otrzyma 3- ·ie baluljony;
piecboly,
kompanje
wszystkie
zwłaszcza pograniczne, zostaną wzmocnione;
nowoulworzunych zosl.ani 6 puł
ków kawaler.ii;
. :uly lel'j a polna oll'zyma 30,000
koni więcej, celem wzmoenie11ia uprzę
ży dzial;
Lwierdze \ \7 f rusach Wschodnich
zoslaną wzmocnione;
utworzone zostaną nowe bataljony a1·lylerji pieszej; .
odd zia ly tecbnicz.ne i kolumny ~o
ciągow' 7,oslaną silnie wzmocnione.

Ofiary.
Nn 11ozhnwio11ych 1n·ncy. P-na Anna
Lęka wska zamiast biletu na sobotn ie przedstawi nie .Liry 70 kop.
Prarowniry drukarni Z. Lipskiego, s tal ą tygodniową skladkę I rb. 30 kop.

Otwarty

został

SALON FRYZJERSKI DAMSKI

wyrohy r. włosów. Ceny b. nizkie.
'Pabjanire, Zam ko wa 16 d. W einberga ( l pię.)
lt1\żno

Potrzeb~y

KOŁACZA

inkasent-agent

do sk ladu mas11yn &
w Pabjanicn.ch.

S in~N

wPab!aniaaah, Zamkowa 28.
(przy Fabrycznej),

enaeh przystc;pnyrh, wielki wybór trumien
~etalowych i z drz •wa, porzynaJąc od najtat'iszych, aż
.
.
. .
.
.
?o naJW.)_'kwintn1cJszyrh; lakze posiada. w dużym wyborze: wieńce metalowe i z kwiatów
zywyrh 1 szturznych, duży zapas garderoby męskiej, damskiej i dziecinnej 1 karawany
duże i małe wysyh1. oraz żałobników, a także urządza dekorarJe pogrzebowe. 6-r-423
polera po

W drukarni St. Stefana, Zamkowa 11.

