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PRZY JM UJĄ:

P.p. Irena Downard-Za polska Cpicw). Rega Bachnerówn a (cl0klamacja);
oraz pp. Józef Ursz-Urstein ( śpiew), Józef Leśniewski:(deH1 nrnrj<1), Stanisław · Ossorja - Brochocki (rnonu lugi)
Janusz Leszczyilski
lśpi e w), Stanisław Nawrot (akompa11jarncnl).
Początek

o g. 8L/ 2 wiecz.

W sprawie naszej
„Gazety ".
Uplynę la już pierw sza ć wierć roku od 1.:ilwili, kiedy I abjanicu poraz
pierwszy w s11·oim wiel owic•kowyin
istni eniu ujl'zaly swoją \\'Jn s ną, mi ejscow:.1 gazetę .
Prawda, niefo1·tnnnc
i ci Qżkie byty narodziny. Nic udal się
twórcom gazl'Ly jej pierwszy r ed;:iklo1·,
ani jako literal, ani jako organizalor,
więc pojawieniu się pierw szych numerów Luwn rzyszy!o rozczarowanir , niezadowol enie i zapakzy\Ya krylykn.
Wkrótce nastąpi r kryzys, rozejśc ie się Komitetu organizacyjneg o z r edaktorem, kilkoty godniowa pl'zcrwa,
w1·eszcie odżył 1 rgan miej scowy pod
nową nazwą, w nowycl1 warnnkach i
oto mamy przyjemno ść pisać nini ejsze
skowa już do IG-go num eru „Gazely
Pabjanicki ej ". Ni es tely, przyj e 11lność
tę zalruwa niepokojące pylanie - czy
aby będziemy mieć możno ść napisania
czegoś do numeru tnydziE'slego dru giego - i gotowa na Lo pytanie odpo-

wi e dź-ni e, j eżeli 11n sza praca, nasze
usilcmnuia i zabiegi lak slaby oddźwięk,
jak doly chcza. znajdować będą w :crcar·h i umyslach naszych wspóJobywateli. Bo olo liczyli śmy nap ew nu, że
ki dy faktami niezbilemi, ll'C Śc ią. numeró11· naszeg-o pi sma stwi erdzimy dowodnir, że tworz:ic i wydając gaże lę
jedyni dubro pnbliczn e mi e li ś my i
mamy na celu, że wolni od wszelkiej
partyjności, od wszelki ej prywaly jedynie dla na zegu dobra wspólnego
po ś więt:amy brzintel'e O\rni e S\Yój czas
i pracę, wr eszci(< rnbirny naldad pien ii,;żny - ż e po lych dowodach pozyskamy przychylność ogólu dla 11aswj gazety, że lit:zba abonc>nlów bQdzie się
sta le zwiększać, ż e ilo ść przedanycb
numerów będzie ciąg l e ro s ną ć.

H.achuby powyższe dotychczas na s
srodze za wi od Iy. Liczba abonentów,
zarówno jak ilo ść pojcdyńczo sprz edawanych n11meró11· jest c i ągl e ta sa ma, ciągle śm ie sz nie mala w stosunku
do luduo śc i Pnbjnnic - tak ma la, że
nietylko ni e pokrywa ko sztów samego
dl'uku, ale ni epomiernie szy bko wyczel'puje z l ożony przez ludzi dobl'cj
woli fundu sz pomocniczy. Nie wycz01·-
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jeszcze 1ego fundu sz u, mamy
oprócz sześćdziesięciu kilku dolychczaso wyc:h udzialowców, znajdą si ę }Jojecly11cze jednostki możne,
które z celami na szcm i sy mpalyzuj:;i
i 11as 111ater.jalnie poprą, ale powslaj0
wi elkie, ciężkie pytanie, czy wal'lo jest
poświęcać na :z cza., naszą może niruclolną narazic, ale pelllą dobrPj woli
pcwnoqć, że

kilka gazel i czasopism . To jest pobrak, poważna ujemna strona
naszej gazely. Ale jakże Jalwo lym
brakom zaradzić.
Wył011cie Lylko z pośród 60-ciu
70 tysięcy ogółu ludn ości pabjanickiej 5 tysięcy abonenlów, pJacących
l.ę mizerną sumę 2 rb: i kop 40 roczbezinlcre s owną prnc:ę, wkladać pienią
dze w papier i dru·k-jcżcli 11ic zdubę nie, czyli 20 kop mies i ~cz nie a 5 kop
dziemy mornl11ego poparcia ogólu lu- Lygodniowo - sumę, którą lak talwo
każdemu zaoszczędzić, zmniej szając np.
cłności, j eżeli nie uda się num rozruliczbę wypalonych papierosów o dwa
szać, rozbndzić, zainteresować szerokie
masy. To właśnie pytanie postawit na dzień, lub też ilość wypijanych
scrbi e komitet redakcyjny i lo pytanie kieli szków o jeden tygodniowo, wreszki eruj emy do na zyc:b. czytelników, do cie chociażby ujmując sobie jedną buł
kę dziennie a po s iądą Pabjanice
ogółu ludno.' ci naszego mia sta, a pro"''
wspaniały 01·gan codzienny, pelny najząc naszych wspól'obywalel i o odpoś wież zych wiadomości, kierowany przez
wiedź zastanówmy iQ obecnie nad tym ,
oddanycb jemu jedyni e ludzi, stworzą
jaką jest na sza gazela, jaką być powinna i dlacz~„g o na szym zdaniem ·.ga- 11ow·ą, wielką knlturalną. placówkę. Wlezeta ta powinna islnieć i być przez dy glos ll(\.SZ 1 opinja nasza nie tylko
po l abjanicach rozlegać się będzie,
ogól popierana.
'
ale hen, w Warsz.awie, zagranicą czyNasza gnzeta nie posiada redakto- tywać nns
bęclą, kraj cały ze zdaniem
ra, cz lo wieka, który by z 11icj 7.yl i dla naszym liczyć
się będzie. Prawda, co
nirj wylącznie ·pracowa.I , nie posiad.a za wspanialy
obraz przyszłości? Ale
pl tny h windom o.' ri, korespond encj i,
lak daleko marzenia nas7.o nio sięgają,
wogólc platnych prncowników. Zląd tak wielką nasza
ambicja pabj::mi.cka
pewien ni eJad i chaos w budowie nu- nie jes t, je steś my
o wiele skromniejsi.
meru, brak. wiadomości spiesznych, Dajcie nam
Lysi ąc , póHora stałych abrnk prac g ł ębszych i obliczonych na bonentów, pó! tysiąca
dorywczo kupudal szą metQ, dorywczo ść al'tykulów,
jących, a znajdziemy wam redaktora
zbyt CZQstc i niezawsze najlepsze uży  skromniejszego , niemniej
dzielnego i
cie nożyc redakcyjnych.
zacnego, i w dalszym ciągu będziemy
Dla ludzi ś l e dzących pilnie p1·zr.- mu bezinteresowni e pomagać swoją
ja11·y życia publicznrgo, żądnych win- pracą, a pracować będziemy spokojdomości z szerokiego świata i wiadoni ej, bez tro ki o jutro gaze ty, z pewmo śc i ś1rieżych, naj ś \\"i0ż s zych - oczyno ścią że wspólohywate le nasi zr9zuwiście gazeta na sza nie wystarczy, mumieli nasze dobre chęci, więc pracować
s zą opróc:z ni ej czyly\YaĆ jeszcze inną.,
będzie my lepiej ku lepszej wspólnej

Gdzi e ś była?
Szczepańska .

·wms~r fo.lii{p\.
(Nowela.)
~ · ->·...:--·~~

- To pan już przyszedł? tak prędko?
zdziwiona i przestraszona, Jag·usia stan ęła we
d~·zwi„1ch, patrząc z niepokojem na ubraneg·o
i siedzącego 11H kanapie Jasia, któreg·o, scl10tlząc na <lół, zostawiła śpiąceg·o w jalrnajlepsze na swe m łóżl'czku. JHś spojrzał na.
ni~ z dziwnie tryumfującym nśmiechcm na
buzi. Nie lubił jej CHłą mo cą swcg·o maleg·o
se t"dnszka. Or<l ynarna, wiejska dziewczyna
cz ują c swą ·władz<,: w 11i eol>ecności paui, obchodziła się z nhn hezc('J'emon ialni , poszt11 rch ując go i strnfują · za najmniejsze przcwi11ienie. Jaś ni e slrnrżyl siq uig·dy, lecz teraz z Llr.iwną satys fakcją patrzył na jej przrtrnszoną min et i myślHł z zadowoleniem: „tatnś jr.j · da bnrq.
No! Dobrze jej tak, dlaczeg·o zostawiła umie samego?" Samo\volne
zejście z łóżka i stłuczona g·lówlrn był to jego odwet za. wsz lkie przykrości, iaki ch oił
niej kie1l ykolwfok dor.nawal. \!\t obecności
tatusia czul: si~ bezpi cznym i tllatcp;n 11śmfo
chał si ę coraz złośliwi j, oczelrn.i~łc )inry"
Pan Kar.imi rz Rpojrzal na ni ~) sur<YwÓ i spytał krótko.
·

codzienną gazelę, którą zresztą fakże
się nie zadawalniają, czylając zwykle

U stróżk.i proszę pana..
Ja){ mogłaś zostawić rlziC'cko same?
Czy wiesz, że jak pani niema nie wolno ci
11u krok odejść z tlonrn. Patrz jak sobie rozbił główkę, mógł umrzeć z prze trachu. takie
malei'1stwo samo w ciemnym pustym 111ieszka11i11!. Jak mogłaś, jak mogłaś... unosił się
cornz więcej.
-- .Ja pro zę pn11a zeszłam tylko na
ehwi lk ę...
Dziecko s pało, nie myślałam, żr
sig tąk prędko obudzi tłomar. zyła się pokornie, patrz<tC ze złością na Ja si a.
- Dosyć! Nakryj (lo stołu, A jutro
możesz sob ie sz uk ać innej slużuy.
Dziewczyna w ys zła, a pan Kazimierz
pomyślał, że drug·a ni e b~dzie l epszą od tej,
że pr zecież zwyczajna. przyg·odna służąca nic
.moż' zastąpić dziecku matki.
W desperacji
cltotlził I o pokuju , sz uk ając jakiegoś rntunku dla teg·o male1'1stwa, o które „onn,' nie
dbała zupclnic.
- OfiHra - pomyślał, patrząr, z roirze\Yll ieniem na skuloną postać
syna .
- Ofiara - mojej g·lupoty i jej po<lloś c i
dok0!'1 czył z dziwn~ zacicttością na twarzy.
Dtngo si. nim zajmowala! Uwa lata. A pot m takie malei'1stw > zn!:ltawila na lasce bożej.
T to się nazywa ma.tka! Żr też to sict chowa taka kruszyna. I ja glnpi ni c nie rnówilem. -- Myślal z g·oryczą o żonie, o tej
ko bi<' cie I tórn" jeszcze jNlnn kowo kochał, a

ważny

która mu się niegdyś wydawała ideałem do1.Jroci i miłości, którą uwielbiał i czcił jak
anioła.
Biorąc ją za żon•' był głęboko przekonany, że będzie dla niego idealną towarzyszką życiową, kochającą i słodką pocieszycje lką w chwilad1 bólu i troski, subtelną
i mąclq doratlczynią, wzorową wychowawczynią jeg·o syna.
Widział rozczarowan y i
zawiedziony clo głębi, że zarówno jego cierpienia jak i radość były jej zupełnie ouojętne, domu uie lubiła, a dziecko sprawiało
jej j edynie Niepotrzebny kłopot. Że pieściła
.J asia lub przynosiła mn z miasta słodycze i
zabawki, to nie byly objawy macierzyński<>j
miłości, bo nie lubiła i nie eh iała się nim
zajmować.
Byly to raczej wybryki jej fantazji. A Jaś tak tę śliczną mamusię kochał!
Jak p i a czek patrzał w jej oczy, odgadując
każrlc życzenie. tak szczęśliwym się czuł, gdy
go tuliła i całowała, może dlatego, że zdarzalo ię to nader rzadko, zachowywał się
cic hntko i grzecznie, jakby z obawy, by jej
nie spło zyć . Drżał z pragnienia, auy była
z nim w domu jalnrnjdłużej, i płakał gorąco,
gtly odchodziła. Czemuż ta mamusia była
dht nieg·o tak obojętna, i tak uciekała z tlomu, jakby ją coś stąd odpychało? Czyż tam
na posiedzeniach dobroczynny h i na five' o
cloclrnrh n pa.ni MeJi. lub Ziuty tak bardzo
potrzebną bylH jej obecnoś :?
(Dok011czenie

nastąpi.)
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przyszło· ci.

A Lo już przecie zup~l zety· wiedzą jnk wiele znaczy zręczna wylnvali! A odwyklszy c.d lycb dwóch
nie możliwe: dwu tysiące numerow reklama, podane w odpowie<lnir·j chwi- nałogów, lak wielką szkodą czynią,cyeh
wlasnej gazety Pabjanic:kiej mogą roz- l i ogłoszenie, polral'ią zrnbić z gazety zdrowiu, kieszeni i sp0Jccze11slwu, \rykupi:. bez poświęcenia chyba i ol'i:.u-y organizm, l'egulujący miej cowc podaż slarczy już chyba kolegum si'! na Lyle,
ze sll'Ony swych mie::;zkał1ców. A zl'eszlą i popyl we w ·zyslkich dzit•dzinnch 7.L' do końca życia swego nic bęcłą ugdyby nawet to bylo połączone z pew- życia .
żywHli tych t.rncizn pra\\'dziwych, bo(:
1111 bardzo małą w każdym razie ol'iaGdzie niema gazety, Lam ludzie przecież byl by lo ogromny krok wstecz."
rą, to czyż cel taki n'ie wart jP::;t tuk
śpią.
Czytając o sprawach obcych,
małej ofiary.
Bo, pomyślcie tylko o- mniej lub więcej dalekich nigdy się
bywatele pabjaniccy, je:rn i gazela na- niemi tak żywo nie zainterL"sujerny,
sza ma poważne braki, jeżeli nie daje nigdy uie złożymy tak dużo wJasnej
wam t<'go, co 'dają inne gazety, to
myśli, wlasuego uczucia jak wlerly, kieprz ci ż z drugi«>j trony ma ona po- dy czylamy o spra,rach miejscowych
ważne zalety i znajdujecie w ni j to,
bezpośr dnio tyczących nas lub naszych
czego napróżnobyście w innych ga- znajomych. Dl~tego I.ei miejsco\\'a gaze;,,eluch sznkali:
Więc przedewszystla najlepiej może spełnić to wielkie
Kuchnia Współdzielcza.
kiem gazela na za nic jest. wlas1w 'cią zadanie: nauczyć ogó! my'leć, mó\\'iĆ
prywatną ani przedsiębiorstwem jeo sprawaeh publicznych, wyrabiać poPrzyjęty ua ogólnem zebra11iLrTow.
dno tki. Nie goni ona za zyskiem, nie gląd na 1·zeczy, l\rnrzać opinję, .przy- "3polem" projekt założenia w Pnbjaposzukuje przyuQty glos jej i zdunie zwyczajać du krytycznego poglądu na nicicach Knchni wspó!dzielczej wcl10nieprzedajne, na wagę zlola ich nie siebie i innych.
dzi na drog~ · urzcczyw1sLnien i<:1.
kupi - służymy wam w każdej · spraNie chcemy 11użyć cz.ytelników dalW zesz.lym tygodni11 odbylo się
wie prawdą czystą i szczerą t:ik, jak szym wykazywaniem wielkiego znacze- posiedzenie z udzia.lelll kilkudziesięciu
h najlepiej pojmujemy a jest na kil- nia spolecznego pl'asy wugólc, a naszej kobiet zainleresuwanych i organizatoku, i zdanie jedlnego polega kontroli gazety mirjscowcj specjalnie. Hzuci- rów. Zebrnni<.: zagnił p. W. Jakubowinnych. Każdy w niej znHjdz.ie moż liśmy lu wiązkę myśli, któl'e mamy ski, puczem nu przewodnicz:1cą powoność zabrania głosu, wyjaśnienia swonadzieję pobudzą nasz ogół du bliższe
lano p-nią M. Krwrrową, la zaś zaprojej lub cudzej a tycz:icej go spruwy, go zastanowienia się nad sprawą ga- sila na assesorki pa1iie: W. Hnnso'"ll,
i spotka w nas zaw ze ludzi nienpl'ze- zely naszf'j, nasuną szeregi nowych M. Grudlewicznwą i A. Hogozi11ską,,
dzonych, wolnych o<l zobqwiąznń wgtę myśli i uwag.
A prosząc naszych na sekrelarkę p-nę W. Osiko\\'ską.
dem kogobądź, mających moralne pra- współobywateli o poważne zastanor.·ie ·
W rezullacie bardzo ożywi1.i1yeh
wo i obowiązek udzielenia glosu każ nie się nud tą sprawą, jednocześnie rozpraw zebranie powzięło uclmaly
demu, kto zdolen jest skorzystać z te- zapowiadamy, że w myśl zasady „kie- następuhce:
go uczci wie, poważnie i przyzwoicie. dy gól'a nie idzie du Mahometa, to
Uznając otwnrcie kuchni \\'SpólTo jest zaleta wielka, niezmiernie cen- Mahomet idzie do gól'y" - - roześlemy dzielczej za bardzo pilną potrzebę,
na i niełatwo jest znalcdć urgan pra- z początkiem nowej ćwiel'ci listę za- jednogtośnie poslan 1.wiono uskutecznić
sy tę zalelę posiadajf1cy. A druga proszeń do przedp.laty za pismo nasze. Lo w jC1knajkrótszym cza ie i w tym
niezmiernie ważna zaleta naszej Gazety Wynik tej naszc•j próby będzie nam celu zająć się wyszukaniem odpowiepolega na tym, że w niej i jedynie w odpo"'iedzią na postawione w niniC'j- dniego lokalu.
niej szeroko mogą być oma wiane w zyst- szym artykule pytanie i zależnie od
Kuchnia czynna Lędzie codziennie
kie sprnwy miPj ·cowe. Wiemy prze. natury odpowiedzi dalej w sprawie z wyjątkiem niedziel.
Cena obiadu
cież, że w Pabjauicach kipi bujnie ży
naszej gazely postępować będziemy.·
wyniesie mniej wiQcej 15 kop.
cie kooperacyjne. Rzadko znaleść miasOsoby obecne na zebraniu zoboto, w którym i tnialuby tyle co u nas
wiąza!y się rozpowszPchniHĆ wiadotowarzy zeń i instytucji o najróżniej
mości o kuchni lvspó ldzielczej, ornz
·zych celach społecznych i kulturalnych.
zbiC'rać dane co do ilości pragnącycłt
wódlłi
Pracuje w nich w prawdzie tylko niez. niej korzystać.
,
wielka garść ludzi i :kdarza się że te
Wreszcie dokonano wyborów koame jednostki pełnią poważne funkcje
mitetu organizującl'go i zarzą.dzają~egu
w kilku odrazo instytucjach, ale <lziP.je
kuchnią. Wybory daly \rynik uastę
-:::;:r. •. ..;,.. •<S>• ·~··~
ię to z pewnością dzięki temu, że opujący: przewodniczrica -p-na J\. Lę
gól zbyt mato wie o tych instytucjach
O takiej uiezwykŁej, a bardzo po- ka wska„ wice - pl'z wodoicząca - p-ni
a nawet jedne stowa1"qszynia zamalo żytecznej uroczyslości dowiadujemy W. Dansowa, kasjerka -p-na R. Pawiedz<! o drugich. Naturnlnie, Lrndno się z korespondencji mil'oslawianki H. chnie\\· iczówna, sekretarka - p-nn W.
wymagać od gazet zamiejscowych, aby
Przegór kiej zamieszczonej w oslatnim Osikqwska, czlonko\\'ie zarządn: panie:
udzielaly tak dużo miejsca dla wiado· numerze „ Drużyny".
lJ. E l żanowska, M. Grudlewiczowa,
mości o naszych instytucjach, jakby
„ Uczniuwie ,·zktly rolnicz.cj w Mil'- Millero\\·ri, M. NoY.-:i.cka, B. Przedmojich dobro lego wymagało. Ogół lud- czyslawv\Yie, chcąc uczcić i upamiętnić ska, oraz kandydatka p. 11' . Andrzejewności czQsto i clukladnie informowany
dzień imienin kiPrownika glówne~o kurska. Kontrolerka i kiero\\'niczka kuchni
o działatuości Lych stowarzysze1i z jeów p. Stanislawa Dobrowolskiego, p-ni Studzińska .
dnej strony więcej odniesie z ich istnie- zmówili się p omiędzy sobą i wybrali
A wiQC bardzo energicznie zak1 · zą
nia korzyści, a z drngiej zaintereso- z wielu projektów ten, że się wyrzek- tnięto się około zorpniz.owania lej
waniem swym przyczyni się do wzmo- ną papiern ów i wódki. Wielką nie- nader pożyteez1wj inslytncji. Spodziecnienia ich bytu. A dalej, ca I a pu- spodz.iankę uczynili oni wszy::;lkim o- \rać się należy, 7.<' praca Ol'ganizatoważna gospodarka miej ka!
becnym i radość pra \\'dzi w;:i,. Punie- rów i \\' swyn1 l'<'Zllltacic odpowie
Przecież
budżet Pubjanic dorównuje budżetowi
waż zmarła już dla nich tak dobrana
i ·Lotnym potrzebom naszego miasta.
niejednego mia tu gubernjalnego, a co parn, jHk papieros z wódką, postano- O przebiegu dalszych prac organizawie ludność miasta o źródłach zasi łających wili \\'ięc wypl':.rnić jej pogrzeb nie- cyjnych będziemy slale informowali
ten budżet, o ' posobach \\'płacania i zwlocznie.
naszych czytelników - tymczasem znś
wydalkowaniu tych dzie iąlkó\Y ty ięcy
Zaraz po przybyciu zaproszonych dodaje1ny jeszcze, że pragnący korzyrocznie! Omawiajf!C szczegółowo w koleżanrk z Mirosfawic i ztożeniu wspól- stać z kuchni współdzie l czej winni. zanaszej Gazecie te sprawy nie jeden ty- nych życz ń panu nauczycielowi, za- pisywać się w sklepach Tow. „Społem ".
siąc rocwic udaloby się może obrócić
brali się koledzy żwawo do pogrzeboPrzy tej sposobności clw.emy przyna lepszy i odpowiedniejszy cel, ·nie wego obrządku, na ktÓl'y zaprosi! i n:n1- pomnif'Ć o jeszcze jednrj naszej in. l.yjedna myśl pożyteczna byłaby rzucona, ozycieli i gości. Rozpoczął się więc Lucji niedającej znaku życia o sobir,
podaną do wiadomości odpowiednicb
pochód Ul'oczy ty, odprowadzająt'y na miano\\'icie o Stuwnrzyszeniu Hównofer. Tak zaś, jak rzeczy sloją obec- \\'ieczny spoczynrk pnpicrosy z wódką. uprnwnienia kohid. L) ile wierny, Stouie, co wierny my, obywatele miasta, CiekawiP bardzu len pochód wygląda!: warzyszenie lo rnzporząclza nawql peo tym wszystkiem~ Tyle każdy wie każdy z palących niósl do gl'obu \\·szysl- wnym funduszem; były plidobno kieżr mu i płacić, w jaki zaś sposób grosz
ko, co mial na len r:zas: tyloń, papie- dy: dobre projekty, ale na pl'ojeklach
jego zo tuje użyty, na jaki cel obró- rosy, nawet pudelka od tych przedmio· się skończylo, a Stowarzyszenie śpi
cony- o lym ma pewne pojęcie za- lów, mundsztuki, lub napó! upalone snen1 nieprzerwanym. Czyby nic naledwie częś: naszych "ojców mia la". papierosy, a Lakże cygarnice, ci zaś, leżało pomyślPĆ o Lem, aby io StowaW ten posób instytucje miej kie· i którzy gorzalę spijać daw1eiej umic·li, rzyszenie rozwiązać jako niernahce r11in tytucje poleczne przywykają, doży teraz ją nieśli dobrowolnie do grnbu cji bylu, jako ab olnlnie bezczynne,
wota domowego, patrjarl'halnegu, do w jednej .rnblówce'" i kilka maJych a wszyslkie sily Lak intelcklualnc jak
którego 11ie ma dostępu kl'ytyka ze- próżnych buteleczek.
materjalne tego Tol\'arzystwa przelać
wnętrzna, ba w którym krytyku, jaGdy już w gl'obie spoczęli wrogo · do świeżo zorganizow:111ej Sekcji kownuść tnją się obrnz<1.
wie zdruwia lndzkiego: lyto11 i \\'ódka, biecej przy Tow . .Spo.Icm", klóru
Taki stan l'zeczy nie jest jednak cały 01·szak dzielnych Mieczyslawowia- pL'ze<:ież nie tylko knch1)iC ma na wzglę
normalny, ani dla sprnw pomyślny. ków i Mfro:=:luwianck powrócił do szkoly. dzie, ale projrkluje w dalszym ciągu
.Jawność i krytyka to główne clźwignie
Tutaj nastaJa chwila powagi peł załOŻt'Di żJobka, OChl'Oilki i I. d., H któl'a
postępu, doskonalenia siQ; gdzie tycli
na, lo jest chwila skladnnia przyrze\\' każdym razie już na samym wslQpierwiastków n iem a, tam lal wo za- cze11, zobowiązujących wszystkich ko- pir wylwzala dużą. cnel'g_:ję i znalazła
krada ·ię marlwota, stęchlizna, a, nie- l""gów i ich nauczycieli do lego, by oddźwięk w szel'okich kolach kobiet.
stely, cz~ lo i zgnilizna. Dlalego to przez fi !ul nie uży"·ać zupełnie napoPowinniśmy dążyć do I.ego, aby nic
w Ja :nie p1·a a slala się w czasach obec- jów spirytusowych i tylunio~rych "'Y- dopusżczać do egzystencji io::;tytucji
nych tak potężnym ·zlo11kiem organi- robów, pod karą \ryJączenia z grona zbytecznyc!'l, nic przynosz11,cych korzyzmu spolecznego; dlatego lo tam na koleżetiskiego i z11pcln 'go wyparcia siQ ki rnalnycli. Jeśli idzie o propagozachodzi , gdzi życie tak bujnie się takiego p1·ze::;lępcy. To leż slyszalam. wanie idei równouprawnienia , lo morozwija, każde 111iasleczko ameryb1'1- po niejakim czasie, że kilku z kolegów, żna ją propngować i lwz slowarzy:-szekie licząc' parę tysiQcy miPszkańców nawyklyel1 już do papiC'1·osa, mu ·iafo 11in, drogą odczylów, wykładów, al'l.yma wlasn11 gazetę; dlaleg<> przy za- . Lacznć ogromne \miki z sobą., hy \\'Ykulówwprasie-przecież więcej na l'Zecz
klacłauin nowego miasta w Am ryce
tnrnr, gdyż nic mogli n11i jeść, ani równouprnwniC'nia i Lak uobić niP
jl'duym z nnjpienv ·zycli szylrlów jakie spać, chudzili jak blędni przez :µi l'\\'- możm1.
nasz światrk J>abja11icki
siQ pojawiaj:! by\ra szyld redakcji i
ze dni kilka, ale ws~yslko zwycię7.yli, za mały i za ubogi jest. na to, a:by gQ
111iej::;cowl'j g:.1zely.
Ho amerykanie byli.' Jowa dolrzymac Dopomciż wam stać byto na r:zysto idejowc• slowarzyumieją praktyczne zy ki ciągn:'!Ć z gaBoże, abyścir w Lych postanowieniach
szenia. Pamiętajmy o trm, c:b Pl'll::;

Kronika
miejscowa .

ffogrz1:6

. .
z pap1erosow.

-~~ 16.
mówiJ, :i,c jednym z największych idealów życiowyclc jPsL użyteczność. :\
wi·ęc może w imiQ nżytecwośei da ł o
by siQ połączyć te dwie instytucje pod
egidą , ekcji kobiecPj Tow. "Spu.lem",
o ilu Slow. Równonpr. !\.obiel w da lszym ciągu ni~ ma znmiaru wyknzy\\'aĆ
swej żywotności.

- Strzały. 'vV śrndQ d. 12
b. m. po gud. 8-ci wicczo1·em jakiś
niewykryly złoczy11ca kręeiJ się". ogrodzie p. Szweikie1·l.a, dzierżawionym
przez ogrodnika Wiktora Majewskiego.
]\iedy Len oslalni wyszedł przf'd
dom, by zapytać się, co tu 1·obi, zloc;.y1'ica rla l śze~ć strzałów do Majewskiego, ranią,c go cię7.ku w lewe biod l' o.
Wez\\'any do rannc>go Dr. E. O.
stwierdził zlamanie
kości biodrnwej
przez posl1·zu1' i silny wylew kr\\'i .
- Pożar. W Srodę o godz .
10 wiecz. wybuch! pożar na ul. Targowej \\' zabudowaniu fabrycznen1,
dzierżawionym przez p. lfoperwusscra .
Po zja\\'ieoiu się Stni7.y Ogniowrj Ochotniczej pożar wkrólce ugaszouo. Straty niewidkie.
Dzięki
zabiegom J.
Ursz•Urstejna , który przed kilku

Lygodniarni dal się poznać publicznoś
ci pabjanickicj, dopęlniając swy1?1 sympatycznym śpiewem i jędrnym duwcipem pr. grnmu na jed11ym z podwieczorków ". Ochrouce katolickiej, dzisinjszy wie lce urozmaicony i bogaty
wiPczó1· będzie dla l abjanic prn\\'dziwą atrakcją, tembal'dzit'j, że w zapowiedzianym wieczorze przyjn1lljc udzial grono osób znanych ze swego
ta len lu.

Z Towarzystwa Naukowego.
W d. 12 b. m. odbyło się zwykJe
dwutygodniowe posiedzenie Zarządu .
Przyjęto o nowych czlonków, zn lalwionu rachunki bieżące i odczytano nad szlą. korespondrncję . Ze sp1·awozdai1 skarbnika i po. zczególnyc h Sekcji
wyjmujemy następujące dane: w kasie
gotówką, przeszlo 400 rb.
Sekcja odczytowa komunikuj<', iż w kwietniu odbędz i e s i ę odczyt p. A. Jnnowskiego
n Podole,"
o 1·az, o i le I 1ndejdzic przychylna odpowied~ na podane do legalizacji pp . A. Zięckowskicj i p. Wojcicchowskiegu. Prezes odczytuje list
p. E. !::iokoluwskiego, który wobec otrzymania zbiorowego listu, aby dal siQ
jeszcze słysz ć Pabjanicom, obiecuj1!
też przybyć na kwiee i eń. Jutro odczytu już nie będzie.
Czytaaki dla
dzieci odbywają się prawid lowo. Zorganizowano już 01·kic.'strę dziecinn:i,
która wywiązuje się b. dobrze z zadania, a kiel'Ownikowi jej p. Dą,bl'Owskir
mu nale7.y się slusznc podziQkowanie.
l1'rC'kwencja w czyteln i jes l dość znar.zna, zarów.no jak i w bibljolece. Co
do I.ej ostatniej, lo prezes zakomuniko\\·al, iż w km1cu b. m. bibljoleka
odbic:L"ze sporo dziel odp ..lana Lorentowicza, Iii era la z W:11·sza\\ y, jHko dubletów z jego wtasnnj bił.Jljoleki. Oprócz
tego uchwalono zwrócić się do Bihljoteki Pub licznej w Warszawie z pt·c śb<1
o przysla11ie T-wu niektórych dub letów, wybranielll któq1 ch w razie przychylnej o<lpowiedzi obie1·al zajri,ć się
p. Lorentowicz, który posiada kala log;
T-wa. Sekcja rnuącz.na wspól11ic z
Sckch drarpatyczną urządza koncerl
w d. fi kwietnia. Oprócz lego pierwsza przygotowuje "Widma", di'nga zaś
rozd;ila role do 5 aklbwC'j . ztuki " I larde Duszr.," obie le rzeczy pl'OjcklnjC'
siQ wystawić jeszcze w sczon i bież<i.
cyrn. Piel'\\'sze z 2 oslalnich p1·zedsta.wiru LN~ll'Ll Lódzkiego, o<lbędzie si~
dopiero w d. 7 kwietnia. Inne sekcje
pracnj11 normalnie, nic spccjt!lnego nit'
mając do zawa<:zenia.
Z dniet'n 16 b. m. T-wo przery\\'a
sw:1 dzial.11 l no~ć na czas l'e 1',ji Wie lkanocnych.

Z Komitetu niesienia pomocy
pozbawionym pracy w na•
szem mieście.
Posi<'ctzf'ni<' k1 111ilcln uclbylo c:;i~
nomu
Lud•iwym.

\\' d. 1J h. m. o godz. 8 \\', . \\'

•
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GAZE11 A PABJANIOKA.

J{g 16.

Ze sprawozdan ia skal'b 11ika 0L1·zyrnujcmy dane nastQpnj<~c e :
[) o d. Ll b. m. z l ożuno na 1·ecr.
komileln 380:5 l'b. 8 kop Iw Lrm 12'00
rnbli od T ow. l)obrocz.). Docl1 ód ia
os tatni lyd zic11 wyniósl 834 rb. 25 k.,
l'ozcli ód 88 rb . U::! kop. Ogólem wydano 423 d.i. 63 kop .
Zlożon o gOLó wką podlug dzielnic:
[- 8 l'D. 6(1 kop za 2 Lyg., Jl- 38 l'b.
22 kop za 1 I., ]If- 18;) rb. za 2 lyg.,
JV- 70 J'b. Z;L 1 t. , \' - 31 rb. 50 kop
za 2 L., \'I cloµiel'O z loż o n e w cl. dzis ir jszym sica l'bnikowi po zarnk11iQciu
l.ygod 11iowych J'ac lrnnków, b ędzie 1ri ęc
la sn.ma pudana w p t·z y::;z lym Lygoclniu.
Zapomóg 11• go tówce, bonów do
„Spo.lr. m" or::iz na w ęgi e l , wydano jak
n.as lQpuj c:

Bonów do „ Społem ". Bonów na węgiel:

Gotówką.

T. dz. ni c
II. nic
[[[. 5.50

400
· 100
IOO

1V. 7·- \ pozostało z
VI. t' ~ · i::: Jzeszłego tyg.
V
• )'+. 7
-1-00

pozuslal o
'l zcsz lego
lygod 11i a
150

ruuki - ;35 rb. rocznic, ];) korcy zboża, 1n org ę ziemi pod karlofle, mog:1
trzymać kl'ów 2, i ..J. nicl'Ogacizny, dostaj ą micszka11ic os bn e dla każdej rodziny i opa ł. T o j est nll'zymani0 fbł'łlali,

P1·ezydent zak.omunikuwal, że na
dla klól'ych otl'zymano nl goll" e paszpot'ly, zgll>."ilo siQ po Lakowe
Lylko 55 osób. Uebwalono zwróc i ć s ię
z pl'Ośbą do gazety mi ejscowej, aby
zechciała wydl'ukować w cn.łośc i li s l
b. Lubomirski ej, w spra wi e l'Obol11ików l'Olnych, oraz oglosić lislQ nazwisk wszystkich dotychczasowy<.:l t o!'ia ·
rnda wcó w na rzecz pozbawi ony ch pl'ncy. Debatowa no nad Lem, żr. ol'iary
wpJywaj~1 opi eszale, co j edn i L101rn1,·zyli
bra ki em cza u, który 1ii0 puzwolił być
j eszcze u wszyslkiełJ, inni zaś że ui e
wszyscy dają tyle, il e by dać powinni
stosow ni e do stopnia swe j zamożności,
ni ek lórzy zaś wL" ęc'l odmawiają, Lwierdz:1c, że Komitet ma dość pi0niQdzy.
Tym o::;latnim musimy o dpowi edz i eć,
że Komilcl dla tego Odl'azn rozpol'ZQdza
większą sum::t, i ż zoslalo zlożone 1200
l'Ubli od T ow. Dobroez., klóryc h wolalby Komit et naw L nie rrnn1,-zać, pozostawiając na Len sam cel w dalszym
ciąg n ;
n as l ę pni e wplynQlY
wiQksze
s kl n cłki od właścicieli ł'a bl' .)'k, klórych
ju ż później ni e będzi e, a jak długo pomo c bQdzi c poll'zebna ni ew iacl omo.
Pu l1·zecie wreszcie n a l eży pamic,itać o
Lem, że wyd:rno dużo bon ów do "Spo lem " juszczc ni c zapfoconyeh.

ns osób,

•

Komitet pomocy
dla pozbawionych pracy
w Pabjanicach,

ni eza l eżn i e

od Lt•go każdy ·zlnnek rndzi11y, c h odząey do pracy i pJacony
dzienn ic, do slaj e pon:.iclto 1/ 2 morgi ogrod u i 7 pndów żyta. Ptacn dzienna w "1. imi 0 od 20 - do -1-0 kop. w lecie 50 kop - do uO. Warun ek, aby
ludzi e byli lrzci.wi - może są la ·y eo
1ii cdall'nu wieś porzucili i chęt ui e do
niej 11'1' ÓC}). Bloln ł.11 ll'ielkie, do mia: La 18 wio1" L, do ko ścio la 8. Koszla
p o rll'ciży po rok u 'llVl'tlCam. Mieszkan ie
p1 · zeważn i e z l ożone z alk iPrza, knchni,
spiż<n ni i sieni , nick!.ÓI'
nie mają alkiel'zy. Dla Ll'zody każden ma chl ew oso bno.
Oez1 · kiwać
bQdQ laska wej odpowi edzi, czy znajdr~ si ę kanc'!yclaci na
wyj azcl lu'Laj.
Powslaję z 1rysokim szac11nki r 111
M. X. Lubomirska.
Law l'ÓIV p. Lnck \Volyń.

ó)

Udzielo110 zapomóg w bo11a ch .zn usLnlni ly1izi e1i, a w III i IV dzielnicy
za 2 tygo dni e:
· l. dz. 74 l'Odz. 227 bon. „Spolcm"
i 12 bonów na węgiel
II.
45
HO
20 hon. nawQg.
Ill.
8
23
9
IV.
fl
18
3 "
(j
V.
Il
9
" 20
VI. 121
1:3H
55(:)
268
70 "
"
Dal'mowej pomocy h·ka rskicj i
api.bcz nej udzielono ogólen1 we w::;zy.' Lki cll dzielnicach w ciQgu 2 tygod ni
L3 razy i 1 chorego wysbno Liu szp ital a miej. ki ego.

3.

Z teatru.
Przypominamy o dzisiejszPrn pl'zcdstall'ieniu w Domu Ludowym; jak wiado1no, Koło Dramatyczne Pabjanickiego
Towarzystwa Sportowego odegra 3-ch
aktowy dramat hi slol' yczny Ludtvika
l~on dra lowi cza (W ladyslawa Syl'Okom ·
li) p. L. „Kaspe r l~ ar li1i ski" . Wyból'
warlo ś c iow ej
zł.uki, oraz komplet anrnto rów , któl'zy ju ż dl1brze się zarekomc nd uwa li naszej pnblicznośei, każe siQ spod~, iewa~, ż e p1·z0cisł.awicnic
b ędz i e mial .1 powodzeni

List do Redakcji.
H.obolnik W. N. pi sze do nas, c.:o
na stępuj e :
„ Czylając

D~df'inic11

I (P. Lorentowicz).

Tygodniowe ofiary

złożyli:

Hc l'l ikowski A.
lli:kupski Lud 1rik
nadeslat uam ~n a 'iępującą li stę
nycll dotyehczas ol'ia1·:
Holee howski .la11
Hulzacki A.
Czeka now ski }<lol'j :m
Uorzkie wi c'l Micha !
Grelus F.
Fisiak M.
Fukei1"1ski K11 rlll
J nszkiew icz Franciszek
Kaczmarnk Ignacy
Kaczorowski P.
Klim ek Tomasz
Klys Pawcl Kolod·liejczyk S.
Kolno\Yski .Tan
Ku ś mid er MichaJ
Masicki H.
Michalski B. Nawrocki J. Oczkowski .L. O Lojska Józefa
, Pawlowski Boleslaw Pawlo\\':ki Ignacy
Precel K.
Rako\vski "Spółka"
11o siń sk i Jan Śródka Teodor
Ś li siń s ki Kazim iel'z
Slimowski W.
Szwalbe L.
,Tsicl0l .Tulju s \Vanki ew icz .I a n
Wieczorek Boleslaw Zajd el M.
Zi eli11ski P.
Zieleziński S. -

0,10
0,30
zlożo-

1,00
0,10
0,20
0,30
0,50

0,20
0,15
0,15
0,15
0,50

0,15
0,30

0,10
0,20
0,20
0,30

0,20
0,50

0,30
0,20
0,25
0,15
0,30
0,50
0,15
0,15.
0,30
0,50
0,15
0.30
0,20
0,15
0,15
0,30
0,20

Dzielnica II (P. Masicki1

Gazetę Pabjanicką od
Jednorazowe ofiary złożyli:
pocz}tlku jej islni enia , ll apolykarn ua
jej lat nach naw u I ywanin, nby llgół
Biskupski Lukasz
0,50
pabjanicki zec ll ·iul 1Yziąć szerszy udziaJ
Rrudnicki ksiądz
25,00
w wypowiada nin s1v cgo zuani.a i swyc h
Gram sz Adolf 0,50
myśli, doLycząeych wsz elki ch sp r a w,
mających zw i ązek b <1dź to z życi e m
Tygodniowe ofiary:
ca lego spo lccze11sl\l'a polskiego, bądź
Lo z życi cll1 poszczególnych j 'go sł.aO,LO
11cjw. Do I.ej pory j dnak mało na.po - Banasik 'fomasz
0,15
Lyb le111 ar Lykulcllr, klóreby pochodzi- Biskupski Luka z
0,15
ly ze s l'cry rnb olni rzej i klóreby pisa- I il ski Leo n
Borow
ki
Franciszek0,30
ne przez samych r obo lnilló \1· byly,
Bralkowska Franciszka
0,20
b e zpoŚl'cdoio dotyk::dy ich życia i daBrzozowski ksiadz
1,00
wały doklaclny obrnz pot1·zeb z nim
Cho1·~ży \V. _::_
0,10
związanych. Poniell'aż rob otnik, jako
0,10
cz low iek my ~lący i dzialajf);cy zali cza llzi niakuwska Frnnciszka
Drabikow ki E.
0,30
i ę do ogóJu , clmylam pl'zelo za pióFunkicwicz Antoni
0,10
1·0 w nadziri, i ż dam dobl'y przykład
0,10
robolnikum ś wi a lł cj szym oden111ie, że Frnnkiewicz Adam
0,10
nic je. l l' zeczą Lrudną 11api sać cośko l - Frankiewicz .Tózef
:rabski Slefan
0,20
11·iek, byle L y lłrn szcze rz i byl eby
Gnmel'L Bl'Onisl·aw
0,20
wiaclomoŚ!:i ni e rnij a ly się z pt'awdą".
Lorenlz
1,00
NasLQpnic, zw 1·acahc lllra gę na
0,20
I.o, że za r ówno robo l.ni cy, jak i ich Sko .wroński
Nic nal eży przelo aby ogó ł zmn iej - n ajb
Sl ud z iń sku
0.30
li żsi zw ic1·zc:hnicy-majs l1"0wi e, zjaszy ! s11 ą ofiarność, c h cąc : ię ll' YkrQ· wi ają się ni ernz do pracy
Gilewicz
Konrncl
0,25
ni ewysp1rni
c ić od dalkn przez falszywe l.10111ncze0,20
i ZmQcze ni po no cnej hulanc<', wskutl'k ll ans .Tózef
nie slanu ku so1n•go KomiLelu, opiera0,05
czego wspólna praca jcsl t1Lrudnionq, • J) eider An iela
ją c sic,i Lylko na ogólnej sumi e, kt óra
0,10
jak r ówn i •ż 11i ' 10ają czasu z.1 j ą: si ę Hein
mu imponuj e, nic ·~ii;gaj:1c nnło111ia L
Tlill
ebrandt
·w
acla
w
0,25
sp rawa mi bliż j ich o b c hod zącem i,
g.lQbi rj.
ITill
e
.lózef
0,5
0
tenże r obotnik pisze dalej:
.T irnkowski T eo fil
0,50
„W eź my siQ, robol.nicy, do naszej .fann ako wski Fran ciszek
0,~5
"Gazety Pabjanickiej ", zacznij iny z nią J as iń ski Bl'Onislaw
o,2.- Komitet pomocy dla 1.; spó lną p1·acQ, przylulmy h rlo swyc h Klimż)1nski Adam
0,50
piersi
czyc b, a sł.anie się ona Kleitwr·L S lanislaw
0,25
pozbawionych pracy w Pa· na zym robolni
dzwon m po l ężny m , który b ę . Klim k .Tan
O,
15
bjanicach nad es la l nam do wy- dzi a lal' mowal wszystkich, wnilrnjąc
Kokosiń ·ki \Vaćlaw
0,10
drukowania ol1·zyrnany Jisl:
w na. ze• p1 l.l'zr.by, w nasze bol ączki. Kozerski ~li cha ł
O, 15
A
więc: podajmy ręce naszej kochatH'j
Najup1·zcjmiej clonoszQ że czyla lam
Kozłow ski Karol
0,20
w pismach War.,;zawski h, iż Towa- Gazecie, id źmy za przykladem roboLui- l<.ubisiowa M. 0,10
rzyslw Dobro czyn no ści, za jmuje s i ~ ków warszawskich, klól'zy :Lwor·zyli Kuli gowski Leon
0,10
wynajdywaniem µracy robotnikom po- so bi e wlasny orga n Życie Warszawskie, Kurowski Stani s1.aw
O, 15
zbawionym zajęcia - olóź donosZQ iż ktc\ry pi ę lnnj IY.~zys lki c h bez 1 ·óżnicy Lacki .lakób 0,20
u mni e potrzeba od I-go Kwi Ini a L5 ll' yznan ia i nurnd owośc i, klo 11·obcc L~ szkicwi cz Leokac'lja
0,20
nas zawi ni. Knpujmy za t 'm sł.ale~ Ga- Luczak A mbl'O ży
(p i c lna śe i e) l'Odzin z kLóry ch ojcowie
0,15
lub synowi e cl o ro ś li zaj lib y p risndy z.etę Pabjanicką, zawiadaminj111 y ją o Ma jewska Fnrnciszka
0,30
·fornali i 11"oło1rc-z yków - dla on1nia i 11a sz j niedoli, klórą nieraz znosim y Malcnda Jó ze f
0,10
wogóle npl' a1rinni a pola, i prlnienia 11iesl11szniL', ale wiedzmy L• ' Ż, że i my Mal iszewskn J\ .
O, 1O
l\TSZPI ki1 j pt·acy fol w n l'CZl1e j dzi l'W- nie je. t0 ~ my najlepsi, buć · dnżo zla Ma ł ek K.
0,15
j<'s l wśróc'I nas. Pi . zmy szczerze i MRlnkow ki Ani.oni
ezę ta i rnl udsi brn cia mi ' liby zall'sZ<'
0,15
zarob ek p1·zy 111locrc z b ożn - czysz- prawdziwir, a Gazeta PabjaniGka nam l'viorą s zck lJcl na
0,15
czeniu zbo;i.n - l'UZL'zt1canin na wo zów, dopomoże".
1\fusiał ,l a n
O20
kop a niu kal'Lo('Ji i przy ż niwa c h. \Vn Nowick i ,J ózef (.Nu 12)
0,50

Nowicki .J ózef (N2 19)
Nowicki Edward
Orlowscy A. Peplo\\'ska Weronika
Piskurski Feliks
Piskorska · Antonina
Pli. zka .fakób Pliszka Stanisław
Pliszka M.
Płoszajski Franciszek
Przedmojski Józef
Przed molslri Ma rei n
Rabalski Ludwik
Roszak Mikotaj
Schumann Marja
Siarkowska Ludwika
Śm ialkow !?ki .Tan
Świellieki Lukasz
Szlaps Ludwik
Sosnowski .Tnljan
~p ion ek Ludwik
~pionek M.
Spionek Mateusz
Świeciecki Michal
Szlelmach Roch
Tuz Franciszek
TL"zeszczak Franciszek
Umiński Frnciszek
Wajsowa Anna
Walasi ~ .l an Walte r Konsi.an ty
Wiśniewski ;I:gnacy
Wlazlowicz Kazimierz
Woldańska Janina
Wolosd1ski Konstanly
Zagórowski Ignacy Dzielnica III (P.

0,30

0,20
1,00

0,11)

o,

10
0,15
0,10
0,15
0,15
0,15

0,20
0,10
0,15
0,15
0,15

0,20
0,15
0,15
O,J O
0,30
0,15

o,

7

0,10
0,15
00,l
0,20
0,10

0,25
0,20
0,30
1,00
0,20
0,10
0,20
0,20
0,20
Woldański.)

Ofiary jednorazowe:
Filtzer Hadrian Teodo1·
Jarniń ski Fr. Dl'.
Knothe Ludwik
Kru sc he Feliks
Lipski Henryk
Philipp Wiktor
Stefan Stani ł aw
Tow. Akc. Krusche i Ender

15,00
100 ,00
25,00
100,00
300,00
J5,00

2,00
5,00
1000,00

Składki miesięczne:

Betc!Jer E.
Falzmann Rober
llilłe Ludwik J ackel Artur
Kasperski. J. Kosc hade K. Kujawski Cz. D-r.
Kuźnikowski Franciszek
Merkert Karol Morawski. L. -

4,00
4,00
IO.OO

Piątkiewicz

M'..

Piątkowski

J ózcf

2,00
3,00
10,00
1,00

Prnsse I.
Szydlowski i
Smoleński J.

Pączkiewicz

Składki

2,00
2,00
5,00

5,00
1,00
1,00
2,00

],oo

tygodniowe:

Drze1Yiecki

1,50
5,00
1,00

K~sa Pożyczk. Oszczędn.

"Zelazo" Tow. Komand.
Składki

perjodyczne:

Broniewski J. D-r.
2,00
Chmielew ki WLadyslaw
3,00
Pracownicy Drnkarni S. Lipskiego 1.30
Przez R<?dakcję "Gazety Pab. • 24,50
Robol.nicy Przem. Chemicznego 88,88
Robotnicy Tow. akc. Krusche i Ender
z Tkalni
67,64
ze Starej Przędzalni
8,21
z Rylowni
3,72
z Drnkami
2,76
Nadzwyczajne ofiary:
Tow. akc. R. Kindlera
H.óżnc dro bniejsze -

172,00
27,50

nr.

!Dziel nica
(P. Sch reyer).
Ofiary jednorazowe.
Rcr Bronisław
Herowa \\' anda
Bunzler Konrad
Ciep liiiski Andrzej
Cyp ryjan
bm ielewski e
Ginle1· Dani l
Hans Jó zef Jankowski .ln11 Slanislnw
.Tarmoh1wicz Władysław

0.60
0.40
25.')

"'·

0.20

o.oo
J.
5.-

3.1.-

M 16.

GAZETA PABJANTCKA.

4.
3.-

Kaleciński
Kal ciń. ki

Edwurd Edward syn
Ko1·zc11iowski tel'ctn
Lefler Adolf Lud"·isiak S.Macicjew ·ki WiktorMnjclmmkowska l•'elicja
Millt>t' Jan
Pus;,, ]\Jara Hen z .l ózef Ru zak Ludwik
"'adowicz
Sowiński Roman
znabel Józef
Szerfer Wilhelm
zty1·cbezyc Adolf
Thiele W.
Wasry1'1 ka Stan islawa
\Vc>ndt Fr.
Zięckowska Anlonina
Składki

0.50
0.50
~ .-

-

1.-51.-

--

6. 1.50
0.20
0.50

5.-8.1.-3.1.5.5.5.1.-

tygodniowe.

Doradki1iski S.
G ller Berta Gros, Olto Ilaman Karol
llarn:m W. Ueininger
Kalinowski .T.
Kapu::ciński Teofil
I<i'aez W.
Kolbe Wilhelmina
Klu e E.
Kranz \\ ilhelm
Krnsze Amandn
Kuligow ki Aleksander
Kuligo\\'ski Sylw ster
.
Kunke l
Ku1·te Kal'Ol Lciman Marja
Lein Oskar -Lefier Oskar Lipczy11 ki Feliks
Reiusz .1 ózef' zneider Karol
Skibiń ki Piolr
Szulc Jan
Wojcik And1·zej
Zagórnwski J.

0.30
0.50
1.50
0.50
0.25
O.iłO

0.50
0.50

1.0.50
0.60
0.30
0.50
0.30
0.20
0.30
0.50
0.50

1.0.20
0.50
0.40
0.25
0.50
0.50
0.40

Tymczasowo złożyli:
2.6iJ
Robotn icy Drnkarni Griininga
Robotn. Firmy " \\' ald. Krusc:h t: " 3!1.82
Skła dki tygodniowe:
1.-l~ich l el' \V. Dr.
75.To\\'. Akc. I ~. l(indil'l'il
8.20
Hubot11. z \\ '11l'szl. f eper. Składki perjodyozne:
Ffubut11icy Tol\. Akc. H. Kindle1·n
84.71
z Tkalni
2~.8:3
Przędzalni \\·e111y
J 0.02
Przędzalni ba we ln y
l 3.t:i2
Farbial'l1i
Dzi e lnicn VI (p. Pastor Schmidt).
:3.ll crme l
1.Krusc he L.
Tow. Śpi ew. Ewang. Kościeln. 10.50
2.~
Pastor R. S.ti.-1: 7
Nau('zyciele SzkuJy l Kindlera

Buchholz Theodor
Borkowski L.
Eu ming r Adolf'
Gintel' Daniel
Hans Wtnd~1 ,., l aw
Herma rrn .J ózef
Jerke Golllieb
.Tendryka SL.
Kimpfel August
Kirschmann Adam
l\.irschtnann Oskar
Kru. che A. Dr.
Kunert .I.
Levitin A.
Lęka w ki A. i L.
Langner A.
Michel .J ózef
, chmirlt B.
Trynk

1.1.-

3.- -

L1.2.8.1.-1.4.1..J..1.:~.-

Lekarz-Dentysta

Cukiernia

piętro).

Katastrofa kolejowa.
Nocy ubiegJcj na kolei kalisk iej
stacjami Ożarów i Płochocin
1·oz biJy s i ę pociągi towarowe. Spo tka·
nie naslf!:piło wskutek wadliwie f'un Podobno· 6 okjonującego telegra fu.
só b z t> bslugi pocif);gowrj jest zabityc l1.
Bliższych szczegó.lów brak.
między

znjem w calej przyrodzie
Świeże t ·lmien ia i wonie:

Rozpostal'la już 11·iosna
Po nad z i L' mi ą swe dlonic>!
W duszy naszej weselej,
Se rce 1· ;,1źn i ej nam bije,
Może z wiosmi cz::il'Owną
Co zama rł o„. ożyj 0?!

•Z

W nocy z czwal'tku na pi:}tck spal'ab ryk<t Lkuclrn na
ni. Warsznw;:;kiej za lrnplic:1, stanowią
c:a wlai-ność pp. Gr lb at'La, Hako\\'skiego
i Hogajskiego. Sp to nę l o 54 warsztaty.
Strnty okoto 30 tys. r ubli .
Z p i ątku na ebolę w nocy splun ę ł a fab1·yka „Hohman n i Filtzcr'' p rz y
ul. T yln ej, za lrudni a j ąca okoJ'u 100 ro botnikó\\'. Straty poważne.

Odpowiedzi Redakcji.
Samobójstwo.

Ś. p. Walery Przyborowski

przepis brzmi:

znany powieściopisarz i hi storyk zma!'J
w W::irszawie przrdwczornj ( 13-go nw1·:
c::i) w 69 roku życia,

Ostateczny wyrok na Macocha i inn.
!:;enat zalwierdzil. wyrok Wal'szawskiej Izby Sądowej w spr aw ie

I
ł
•

Ghrześai!ańska praaownla
najmodniejszych

KAPELUSZY UAMSKICH

-

l
l

OdpowiadaP. Wojtałowiczowi.
my li stownie.
P. Nagielowi. Prosimy o przybycie
do redakcji w dzień pow zed nipni ędzy 7-ą i
8-ą godz. wieczorem
P. „Szczeremu". Z pi e rwszej częśc i
listu skorzys tam y. Drugiej polowy uw zg l ęd
ni ć nie możemy, ponieważ nie wiemy z kim
mamy pr zyjem no ść w osob ie .szcze rego"
korespondować.

kę

cze
P. A. Z powodów od nas ni eŻal eż n yc h
z mu szen i jesteśmy "Wyjaś ni en i e" odłożyć
do środowego numeru. Za opóźnienie
przepraszamy.

8 wiorst od Pabjanic

Zofjówka letnie mieszkania.

2 pokoje z kuchnią 60 rb., 1 pokój z kuchnią
40 rb. Dom Sobiejanka.
Wiadomość

MONIKI -==Ili

Pabjanice, Długa 33,

w lewej oficynie, 1-sze

piętro .

20.

Przyjmuje przeróbki i poleca kapelu sze n owe
_
po b. przystępnych cenach.

krótki 1 t.:zarny w dobrym sta nie po
cen ie bardzo przystępnej.
Wiadomość:

bez zajęcia
Niniej szym podaje się do
ROBOTNICY ROLNI, którzy pragn ę liby siQ udać na roboty rolne
w Kraju lub w N iem czec h powinni zao patrzyć si9 w półpaski i zgło
sić si. do przedstawiciela Centralnego Biura pośrednictwa, w

Pabjanicach ul. Targowa .N2 965.

Józef Nagiel.

Wyjazd robotników 26-go Marca r. b.; późniejsze partje wyjadą
w Kwietniu i Maju .

l~~ł~~ r~~~zt~~w~

M.

KOŁA CZ A w Pab!aniaaah,

Zamkowa 28.

(przy Fabrycznej),
poleca po cenach przystępnych, wie1ki wybór trumien
metalowych i z drzewa, poczynając od najtańszych, aż
do najwykwintni ejszych; także posiada w dużym wyborze wieńce metal owe i z kwiatów
żywych i sztucznych, duży zapas garderoby męskiej, damskiej i dziecinnej, karawa ny
c- r- 423
dute i małe wysyta. oraz żałobników, a także urządza dekoracje pogrzebowe.

Za Redaktora i Wydawcę St. STEFAN.

Pa bjanice, ul. Fabryczna N2 2
1·3-133
u Tyszkowskiej.

APTECZNY

FARBIARN!A ~ PRA,LNI:A.

J. KA,SP EB,SKIEGO

CHEMICZNA

w Pabjanicach, Zamkowa M 15.
Poleca: p erfum erję najmodni ejszą krajową i zagraniczną, kremy do twarz y i rąk .
Pastvlki Valda od astmv i kasz lu. Cukierki Eukaliptu sowe me ntolowe od kaszlu. Przyrządy elektrotechniczne. Olej
sło n ecz niko wy i ma kowy. Farby i pokost
Wanilię w laskach i proszk u. Proszek do
ciasta. Grz<>bienie, szczo tki i inn e galanter y jn e a1:tykuty
po cenach przystępnych. 3-3-·426

G. Heiningera
w Pabjanicach,

Długa

34,

pierze i farbuje

.AW1?'f~~ w Pabjanicach
~ F !!!!I 111. Długa 50 2 piętr.

pozostający

na mi ejsc u lub w r estaurarj i
W-ej Hegenbart.

FORTEPIAN
do sprzedania

w oficynie na lewo,

wiadomości, że

P. Jasińskiemu w Łodzi. Nowelotrzyma li śmy. Sąd konkursowy jeszsię ni e odbył.

SKŁAD

„LOUVRE"

Wykonywa podług najświeższych fasonów paryskich gorse ty , an ti-gorsety, napi erśnik i ,
nnbiodrniki, szelki ortopedyczne, pasy, orc.z przyjmuje wszelkie przeróbki i r eperarje
wchodząre w zakres gorseciarstwa, wszystko po cenach 1n·zy 8tę 1rnych . Gorsety wykonane w mojej powyższej pracowni odznaczają się trwałością i wykwintnem wykoticzenicm.

cfiwili.

Z Konstantynopola telegrafuje
korespondent do „Koełnische Ztg. ":
Dowódca wojsk tureckich w Adrjanopołu, Szukri-basza, zawiadomił
rząd turecki za pomocą telegrnfu
bez drutu, że w twierdzy )panuje
skorbut i tyfus, 11 oprócz tego wyczerpany zostnł zapas żyw1'1ości i ·
llmunicji. Wobec tego wzywa
Szukri-basza do jaknajprędszego
zawarcia pokoju, aby tym sposobem uprzedzić konieczną w niedfogim cznsie kapitulację fortecy.

liła się doszczętnie

poleca
Na
znane ze swej dobroci: Ba1Jy-l'l1wki·
Mnzurki-11 orty·Ilnnk11chouy i Plncki z serom
Oraz 11osin1lu wielki wybor: Rnr1\11ków, •
Jnj ck i wyrol:lów cukierniczych.

Pierwsza c~rześcijatiska smA~''lj '
Pracowma gorsetów ~'1 i ~il~ -

c;'~tatniej

Z wojny.

Poza ry.

nadchodzące święta

gja dentystyczna.
f&, ( li

korzystać

w Pabjanicach, ul. Zamkowa Na

SPECJRLNOŚĆ: technika złota i chirurZamkową

nie

.Pozostajf);cy pod ś l edztwem za
pl'Zestępstwo 1 ulegaj::ice umorz en iu na
mocy Manifeslu, jeżeli chce udowodnić swą niewinnnść, mogą w ciągu
miesiąca od daty przedstawienia im
decyzji sątl u w pl'zedmiocie umorzenja
sprawy, prnsić o wznowienie sprawy i
przeprowadzenie ś l edztwa sądow ego;
również ci, ktÓl'zy za czyny popełnio
ne przed d. 21-ym lutego (st. sl. ) r.
b. bQdą, rn ig li w przy::;ztości skorzystać z ulg, nadanych na mo cy Manil'es tu , mają prn wo w ci ąg o lego czasu
pt'o:;ić o ukończenie sp rawy w porząd.
ku, pyzepisanyrn przez pt'awo.
Ządanie dalszego s~1 dz enia spra\\'y
ma jednak względem tych osób Laki
sk utek, że, j eżel i zapadnie wyrok skamogą
zujący, osoby pomi enio ne nie
już kol'zystać z darowania im kary na
mo cy .hlaui festn .

.

J. SZAPOCZNIK
Pabjanice,

można

Odnośny

2.4.1.1.2.1.-

P::;zczólka ;,, nla ll"ylata,
swr. le:i.c.
Weś niak w po le wyrnsza
I do sirjby s i ę bierzr.
Opnszcz::ijąc

Nocy ubieg.Jej powiesi! s i ę na park<rnie przy domu stryja swego, w którym mieszkał, Pawel ]fasek 24 lata
mający, zamieszkały na ul. Ląko\\'<'j,
robotnik l•'abryk i Tow . akc:. R. l\i11dl ern.

z amnesłji?

Dzielnica V. (p. Buchholz).

A. K.

.fi1:i. 1 r;,,ylccial sko\\'l'O\lck
[ Zll\Yodzi pii sc 11 ki,
.Już i pol:i s i ę sl!'Oj;!
\V s11·c· zielone "nki0 11ki !

. Michał ".

· Ostal.ni " Świat " pośw i ęca glów,ni c>
uwagę drugiej ojczyźnie naszej, poza'-.
allantyckiej, rozpatrnje kszta I tując:ą
pod wzg l ędem narodowym
się tam
psychologję olbrzymiej 11· swej li cz bno~ci, cz.Leromi lj o11oll'ej ludn ości polskiej.
AL'tylrnt wslępny pióra znanego
publicysty, WI. Studn icki go (.Geneza
duchowej Sta11ów
nieprodukcyjności
Zjednoczonych") pozwala nam poznać
podłoże. intelektu<1lnc, na którem rozwija się życ i e ogromnego odla mu naszego nal'Odu.
HeszLę num ern wypel.ni<1ją prace
związane.: ;,, przejawami życ i a birżitce
go Lak u nas jak i zagranicą.

Czy

Macocha i jnnych, shzujący Macocha
na 15 lal ciężkich l'uból; S ta rczewc::kiego nu n lal; lkl enę i\lnccch 1. \\'l! 11 a li
l:1t- O l e s ii'1 s ki e :~n 11}1 ;3 lul:i rol lll'CSZtanekic.:11. Prawtlopodo lrni c> rlu wszyslkicli skaz:111yc l1 , z wyjąLki01n Mat:oel1n,
zasloso 11·<1 11a bęchir nnJ1!f' slja z11111i rj ,.,zn j ;~ca ku 1· ę o 1/:i l'Zę~C:.

_;;:i-•. ..;....~

Z prasy.

O.;iO

Składki miesięczne .

•
frowrót w rosny.

wszystko w

całości.
3-4 428

00000000000000
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o

SKLEP

o

o
o

J. Sikorskiego

o
o

w Palljnnicach, Długa .Ni 36. o
o Sprzedaje po cenach przystępnych 0
o świeżo otl'zymane najmodniejsze o
u
===: gatu nki===:
o
o
"
sukna, kortów, resztek
u
na ubrania i kostiumy, któl'C o
o
3-3--430
poleca Sz . P.P.
oo C C O O O E , _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o

°

~T~'IA'TM\

Palljanice, Świ1Jtojnł1s łrn ~~ 3.
na n adchodzący sezo n, swój
magazyn w wielki wybór obuwia1 damskiego, męskiego i dzi cr inn ego . najdokła
dni ej wykończonego, podłu g najświeższych
fasonów i z najl ep,szej skóry ch romow ej , ge mzowej i inn ej, któ r e polera Sz. P. po cenach bardzo przystępnych . J ed no cześ ni e przyjmuje si ę wszelkie zamówienia n a nowe
3-3- 421
i r e p erarjc.
Zaopatrzył,

, Pabjanice,
D p I Eł L Swi
/n,„JTrTWJA
ętojańska N~ 2.
V

~).D.~J . ~ ~ ~'ii 11.łl

1

L

_ 1

•·

Posiada w wieJidm wyborv>: najróżnorodniejsze obuwie: damskie, męzkie, oraz dziecinne wykońcsone najstaranniej z najtrwalszej gen1Zy, ch 1•om i t. p. podług najnowszych
fasonów , które polera Sz, Nabywcom 110 ccuach Jlrzy stę 11nych . Przyjm uj e się takż e
3-3 42~
wsze lk ą reperację i obstalunki na now<>.

W drukarni St. Stefana, Zamkowa ll.

•

