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Rok I.

Pabjanice, Środa dnia 19 Marca 1913 r.

wychodzi 2 razy tygodniowo we 8rody i WSoboty po poludniu.
~renumerata wynosi: Rocznie Hb. 2 kop. 80.
Prenumeratę przyjmują: ,Administracya „Gazety
Ogłoszenia 1 1 wiersz petitem przed tekstem
, ófrocznie Rb. 1 k. +O Kwartalnie Kop. 70. MiePabjanickiej", ul. S-go Rocha :Nh 2~. Księ•
30 kop. 1 wiersz pelitem za tekstem 10 .kop. Neięcznie Kop. 2fi. Z przesyłką pocztową:
garnie miejscowe oraz Kanlory pism
krologi i reklnmy za wiersz 20 kop. Ogłosz e nia
Hocznic Rb. 4. Pófroc:.mie Hb. 2. Kwarlalnic Rb. J.
p. Wadzyńskiego i p. Pobudkowskiego.
drobne za wyraz 3 k. Najmniejsze og.łoszenie 30 kop
Adres Redakcyi i Administracyi: Pabjanice, ul. Ś-go Rocha 23.
Cena numeru pojedyńczego 3 kop.
Za odnoszenie do. dornu dolicza się 10 kop. miesięcznie.
Ił
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Redaktor przyjmuje od 11- 1 i od 5-8.
·'

iż we Czwartek; dn. 14/27 b. m., a wrazie niedojścia do
skutku, we Czwartek dn. 28-go Marca (1 O Kwietnia r. b. w
sali W-nej Hegenbart odbędzie się

XV Ogólne
zwyczajne Zebranie
.
.

dzienny

obej~uje:

Przedstawienie przez Za1·ząd sprawozdania z czynności, dokonanych w roku 1912-ym, i zalwiel'dzenie bilansu.
2) Zatwierdzenie wniosków Hady Za,rządzająct~j co do pod:lialu zysków .
3) Wybór, w nliejsce wyehoclzących, Czlonków Hady, Zarządu i Komisji rewizyjnej i ich . zastępców.
4) Uchwalenie etutu wydatków na utrnymapie i udmini s ll'nC'ję Tnwarzvslwa na rok 1913 .
. 5) Zmiana § 5· Ustawy Towarzystwa. '
1)

Lekarz-Dentysta

J. SZAPOCZNIK
SPECJRLNOŚĆ: technika złota i chlrurgja dentystyczna.

Pabjanice, Zamkowa 16, (II piętro).

W sprawie opieki
nad zwierzętami.
--~-~Uznając za zupełnie s.l'uszną zasadę, iż na pierwszym planie winniśmy
starać się o zorganizowanie pomocy
przeciwko biedzie i nędzy ludzkiej, 7,
nią walczyć i wyko1·zeniać takową pl'zedewszystkiem, to jednakowoż nie po-

winniśmy zapominać, o
zasłażyć na miano ladzi

ile chcemy
kultu1·alnych,
i o tych rozmaitych slworzeniach,
nad którymi mamy prawo życia i śmier
ci, uad którymi również pas twić się
nam nie wolno, jak z pobudek czysto
moralnej natury, lak cl10ćby wreszcie
i z utylilarnej- ze wzglęclu na poży
Lek, jaki z nich. osiągamy.
W pie1·wszej linji .mam tu na myś li wszystkie zwierzęta domowe, mi<.:dzy tymi zaś konia. Owe szlachetne
zwierzę, opiewane w tylu pieśniach,
. ów wierny przyjaciel cz!owieka w tozmaitych okoliczno ś ciach, ileż cierpi
ni e zas!użHnie od swych złych i niewyrnzum ialyc h wl aścicieli !
Wysługując się w lepszych warunkach, gdy byl zdrów i miody, na
starość zamiast odpoczynku zasłużone
go, idzie w poniewierkę wprost strasznri, nieraz, ;1,muszany do dźwigania cię-
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Niniejszym zawiadamia się Sz. Członków

•.

W

Jaś

był starszy, możeby i ?.anad tą kwestją, . ale Jaś . miał
latek, potrafił więc tylko płakać

Gdy służąca nakryła clo stołu i nalała
herbaty, pan Kazimforz rozpakował przyniesione z miasta prowianty. Ł isoś, kawior to dla Zoclmy, ona tak lubi. Ach prawda,
Zochny niema„. co ja plotQ. - Sardynki,
koniak.„ I dla kogo to wszystko?
Jej niema, dziecko takich !'Zeczy nie jada, a on? On strncił wszelką chęć nie tylko do jedzenia, lecz wog<'>le do życia, Nakarmił Jash1, zmówił z nim paciorek „za zdrowie tatusia i mamusi" ułożył go wygodnie
w łóżeczku, złożywszy na jego czole g·orący,
ojcowski pocałunek. Służącej kazał iM spać
a sam, mówi11c, że będzie czekał na panią,
usiadl na ka1rnpi<~ , oparłszy zmęczoną g·hwę

nad siły, katow.any i głodzony!
Za co? Za wierną służbę wieloletnią,
za to że nie ma sił-bo stary i głodny!
Tak byw;:i nieraz i z ludźmi. Słusznie
powiadają, że kulhura danego społe
cze1istwa określa się ilością batów na
skórze konia! Czyż nie mó~vim y wszyscy, że niema nic go!'szego, jak być
koniem dorożkarskim? A iluż z nas
bywa stale świa_dkami znęcania się nad
Lyrni c;tworzeniami? Kto z nas nie
widuje wynędzniaJych, ślepych na oba
oczy koni, które stanowczo winny być
zabijane, kto nie widzial z pasją zacinających po oczach koni woźniców
lub uderzających biczyskiem za byle
głupstwo, w rezultacie czego oko b.
częslo wybite zostaje? A bicie koni
po szyi, batożenie straszne nieraz wo·
bee ciężaru nad sily, używanie koni
kulawych, z pościeraną od niewygodnej uprzęży skórą-jest na p01·ządku
dziennym, na co zazwyczaj uwagi się
nie zwraca nawet, a wszak to tragedją jest dla tych stworzeń, która łez
nam nie wyciska po części dlatego,
iż zwierzęla te pie skarżą się głosem„.
i ni 1' :rlarzą,! To samo da si.ę powiedzieć i o innych zwierzętach, szczególniej o przeznaczonych na ubój. Takim wolno przyczyniać wszelki .ból,
gdyż i tak śmiet·ć poniosą.
Cóż szkodzi, że wyłamuje im się ogony, kręcąc,
gdy }Ś,c nie chcą, przetrąca się kijem
nogi wieprzom prowadzonym na rzeź,
lub do krwi bije się ich po ryjach,
cóż 'l tego, że biedne, odebrane matkom cielęta są głodzone nieraz długo,
a przewożone w niewłaściwych wozach
tluką zwieszonemi glowami o deski i
beczą żałośnie!.
A w jaki skandaliczny sposól;> transportowane jest bydło
pociągami
kolejowymi wiadomo
wszystkim. Nawet wierny pies nie
pozbawiony jest wielu niewygód-przymiera on często głodem, na zimę źle

n::i. dłoniach. Ogarnął go !Jeznaclziejny smutek.
Ze wszystkich kątów wiało wei'1 pustką, zimnem, opuszczeniem. Gniew, jaki (czuł przed
chwilą do żony) jaki g·o porywał przed chwilą na zonę, zniknął zupełnie, ustępując miejsca żalowi i tesknocie. O Zocl1110! Zochno!
czemuś ty nie talia, jaką sobie wymarzyłem?„
Czemu szukasz szczęścia fam, gdzie g·o niema, a depcesz te, które jest na twej drodze?
Gardzisz miłością dwu tak kochających cię
sel'c'?
Został takim samym idealistą jak przed
laty, g·dy marzył o cichem sielankowym ży
ciu , rod~iunem. Młody, światowy '"złowiek,
eleg·aneki, przystojny, zamożny, mógł znaleźć
tysiące rnzrywek i miłostek. · Nie starał się
o to zupełnie, bo Zoclrnę kochał nadewszystko i z nią tylko czuł. się szczęśliwym, choć
ona zlekcew11iyła jeg·o uczncie i jego pracę
aby jej zapewnić dobrobyt i spokój. I g·dyby
teraz przyszła., zarzuciła mu ręce na szyję
i popr.osiła o zgodę i przebaczenie, ucałował
by jej usta i z wdzięGznością · wszystkoby
się naprawiło.
Lecz nie wracała„. Pa.n Kazimi.erz czuł, że gorące łzy splywają mu po
przez palce„. Jagusia zajrzn.la ukradkiem
do pokoju i, widząc pam1 zamyśloneg·o i zmartwioneg·o, poczuła dla niego w swem µrostem

ma zaopatrzoną budę, często dzień i
noc uwiązany, zapomina mu się nierzadko dawać wodę czystą do picia.
Nieraz widywałem na ulicy Długiej
. psa uwiązanego przez całą noc pod
wozem z węglem wlaściciela żyda, w
mróz duży i absolutnie bez żadnej
podściółki.
A w jakiż wstrętny sposób odbywa się chwytanie psów bezdomnych, co powinno się robić siat,
kami, nigdy zaś drutem i nigdy w
oczach dzieci, z których rekt-utują się
w następstwie przywiązujący psom i
kotom blaszanki lub pęcherze z grochem
do ogona, wybierający z gniazd pisklęta,
topiący z lekkiem sercem szczenięta i
kocięta, a potem„.
potem gotowi i
z ludźmi tak samo postępować.
Jeszcze więcej może nieraz cierpi
ptactwo domowe; przewożenie takowego na targi po nocach w natloczonych
i trzęsących się kojcach, wleczenfo przez
kilkoletnie dzieciaki za skrzydJa ze
zwieszonemi w dól głowami - widok
b. często spotykany. Nie możemy tu
wreszcie pominąć milczeniem skrobania i krajania ryb na żywo! Czują
wszak one tak samo jak i my, tylko
niestety są nieme, jak„. ryby.
Gdyby wszystkie nasze zwierzęta
mogly głosem zareagować na le niezliczone krzywdy, jakie znoszą od swych
"opiekuuów," słyszelibyśmy wsz ę dzie
tylko straszne jęki, które porównaćby
można jedynie z nieludzkimi jękami
katowanych i męczonych za czasów
inkwizycji! Tylko że tamci męczennicy
byli uważani przez pewną, przynajmniej
grupę społeczeństwa za szkodliwych,
aczkolwiek przeważnie nimi nie byli
i mieli tę osłodę w śmierci, iż za ideę
ginęli, my zaś jesteśmy gorsi jeszcze
od owych inkwizytorów, bo postępu
jemy tak, jak byśmy ni e rozumieli
wJasnego interesu, jakbyśmy chcieli
jak najprędzej stworzenia te zamęczyć

„

chamski em sercu coś naksztalt litości: taki
sam„. biedaczek„. i markotny czeg·osiś„. A
pani jak poszła, tak siedzi. O mój J nzusku
tak ci to na świecie." Wróciła do kuchni.
- A jak chłop ma porządną kobit ę . to jej
ściel'wa nie uszanuje!
Zrobiwszy w duchu
tę filozoficzną u wag·ę, położyła się spać .
Pan
Kazimierz ciężkim krokiem powlókł się do
sypialni i w ubraniu rzucił się na łóżko. Jakiś spazmatyczny płacz wydzierał mu się z
piersi. Płacz za straconem szczęściem i rozwianemi marzenfami młodości. rrwardy sen
objął jego .zmęczoną, biedną głpw ę , na usta
wybiegł rozkoszny uśmiech.
Snił o żonie.
.Jaś, śpiący na swem małem łóżeczku, wymawiał jakieś 1uywane zdania, sylaby, prze, mawiał do kogoś niewidzialnego a drogiego.
1 jemu śniła się mamusia.
Wybiła pierwsza goilzina.
Drzwi do pokoj 11 lekko skrzypnęły. Rozszedł się zapach
perfum. Zaszumiały jedwabie, to pani Zofja
rozbawiona, strojna, uśmiechnięta, wracała na
łono rodziny z przydługiej nieco wizyty.
Koniec.

GAZETA PA BJANIOKA.
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na snnerć, chociaż nam tak \\iszechstronny pożytek pt·z ynoszą.
Tak samo po barbarzy11sku zachowuje ię człowi ek, a szczególni ej dzieci w slo unku do ptactwa . dzikiego.
Ni zcze ni e gniazd wprost dla amatorslwa, dla . portu, wybieranie jaj i pikląt, masowe !owienie pożytecznych
ptaków owadożernych- ·zerzy s i ę przez
cały niemal rok, a szczególni ej wiosną i latem, nicobliazalne szkody przynosząc ogrodnikom, rolnikom i leśn i 
kom; z drngiej zaś trony zwyczaj ten
utrwala dzieci w z ły c h skłonnościach ,
które jak to już mówiłem, mogą w
• później zym wieku stać się przyczyną
najgorszych naługów i ich skutków.
Nie dziw przeto, że w obecnej
dobie zmaterj a li zowanej w najwyższym
stopniu, w śro dowi skac h większych gdzie
wśród nędzy tak lat wo o zepsucie, 15dzie
ci<1gle widzimy jak człowiek człowi e ka
z zimną krwią zabija, trudno bardzo
wywalczyć coś dla tych cicbyc11 współto
warzyszów pracy ludzkiej. Postęp
wszakże jednoczesny na polu kultury i cywilizacji, dążący stale i systematycznie do
wykorzeniania zlych instynktów, a budzenia uczuć szlachetoych, rob · ii ZJ1o bil
już wiele i na tern ·polu. Sfusmiie powiada I. Młodkowski, że idea ochrony
zw i erząt wes:ila już · w dziedzinę moralności społecznej i stała s i~ j ednem
z urz11dz~ń na zego życia publicznego.
A.by wszakże praca w lym kierunku
mog!a dawać jaki eś rezultaty pozytywne, tak jak każda musi być zorganizowaną . Instytucję taką, która córaz

szersze kręgi zatacza po naszym kraju ,
posiadamy, a jest ni ą T-wo Opieki nad
zwierzętarni, które ma prawo zakladać
oddzialy w każdem mieście, gdzie tylko zbi erze się c hociaż 10 cbQtnych osób. Zasady, klóremi ki ernje s ię T-wo
są bardzo piękne i szlachetne, bo dą
żąc do ·wyrobi enia uczuci& milo śc i dla
zwiel'ząt, do wpajania w czlowieka
przekonania, · że i zwierzęta, maj ą. prawo do życia, maj ą· prawo tern samem
i do lepszego losu, T-wo to przyczynia
się bezwarunkO\ro do uszlac hetni en ia
obyczajów, wyrobienia pojęć etycznych,
u ·uwania tego wszy tkiego, co może
rozbudzać w czlowieku instynkty nizkie i poziom e, w ślad za którymi kryj e się zbrodnia. Oto w krótkim zarysie ważniejsze dane w tej sprawie,
kor zyść zaś rnol'alna jaka wynika z wyrozumi aJego stosu nku t:zlowieka do zwi erząt streszcza się ,,. krótki em zdaniu:
"oboj ętnego na ni ed ol ę zwierząt i Ju<lzka niedola ni e wzruszy."

więc przemysł łódzki, wyrzu cając na
bruk tysiące robotnikó\\', zarazem pogarsza swoje położenie, g dyż zrn ni0jsza zastępy swych spożywców. Robotnik zaś. dotknięty nędzą,, ograniczaj ąc swoj e potl'zeby co.dzienne, zm usza
takż e
innych do ich ogra ni czeuia,
wpływając na zmniejsze ni e produkcji
inn ycb, wytwórców. W len sposó b
lworzy się fataln e błędne koJo ekonomiczne.
Z tego wzgl ędu położenie robotników , pozbawionych całkow ici e pracy
lub niedostateczni e płatnycli, jest zjawiskiem, któte powinno żywo obchodzić każdego, naw et s toj ącego zdala
od tych warstw. S t oj ąc więc na stanowisku wspólzależńości, każdy czlonek myślący powinien gl ę boko si ę za ·
sta nowi ć nad waru nkami bylu \r a rstw
pracujących.
Z tego względu na szczegó ln ą uwagę zaslugują budż e ty rob otnicze, które dają dokładne wyobrnże·
nie o istotnych \\'arunkach życia i poPamiętajmy, że dążyć winniśmy
trz ebach zaspokajanych lub ni ezaspodo tego, żr.by nietylko czfow iek czlo- kajanych t ej warstwy ludno ści.
wiekow i wilkiem. być przestał, · lecz i
Najważniejszą atoli prze s zkodą w
dla zwierzęcia, b o wtedy . zniknie i len zbi en1ni u tego rodzaju danych j est to,
pierwszy. Później podamy dokl adniej- że znaezna większość roboto-ików nie
sze zasady, na których opiera sję T-\\·o prowadzi rachunków. Wielu z braku
Opieki nad zwie rz ę t arni, tymczasem zaś na\\' el elementarnego wyksztalcenia ni e
prosimy osoby, sympatyzuj ące z myślą potrafi zdać so bi e sprawy z pozycji
zatożenia w naszem mieście kóJ'ka T-wa,
swyc h wydatków. Pomimo lo uda.Jo
o zlożenie swych adresów w Redakcji s i ę nam zdobyć trnchę materjalów,
naszego pisma lub na l' ęce niżej pod- pochodzących b ez µo ś rcdnio od robot ników l'ódzkich, które choc ia:i. w przypisanego.
bliżenfo dnj11 jakie tak ie pojęcie o ich
D-r W. Eichler.
położeniu mate1'jalnem i kullurnlncm,
Mamy szereg li sló\\' 1 w któryc.h rnJ.)o tnicy opisują ba rd zo szczci·ze swoje
~·-· ~-~~~~~ ·*- -warunki życia, potrzeby i tro ski.
• Oto niektóre dane:
1) Robotnik w przemyśle włóknis
tym pracuje sam i ulrzymuje lroj e dzieci malych. Zarabia 1 l'b. 3fi k. dzien"
nic czyli po odtr ąceniu 21 dni św ią.
)lg>(·~~-tecznych, oprócz niedziel, z:nabi;t roc znie 392 rb. 85 kop . Wydaje na ży
Umarli ... drży ziemia, lwal'Z morderców zbladła!
cie, mi eszka nie, ś wiallo, opn ł , (idzież,
Umarł!„· śmierć .Tego na sfo11ce opadla!
pomoc l ekarską ild. f35 rb. 95 kop.
A więc na skrom ne wydatki nie wyI chmury niebo za lały ogl'omem,
starcza zarobków i rnbolnik musi doA wichry ryczą i grom walczy z grom em!
kł adać 41 rb.
Charakterys tyr.zny j est t en szczegóJ,
W mordercach burza s tokro ć srożej wyje!
że robotnik fabryczny wydaje na dokDlawi, pierś szarpie, krew ścina, mózg ryje!
lora aż LO rb. 75 kop., ";1, powodu ·Jedni z nich pędzą dziki em strachem zdjęci,
jak wyjaśnia - że fabryczni doktorzy
absolutni e ni c sobi e nie robią z nas,
A drudzy stoj ą - ~o ziemi przygięci ...
w ięc każdy, c h cący si ę l eczyć, zm uszoDuch oskarżyciel larga nerwy, m yś li ,
ny jes t czyn i ć to· na swój ko szl."
2) Robotnik przemysłu włókniste
Spełnioną zbrodn ię przed oczami kreśli ,
go
tkacz bawełniany . F'al)l'yka, w
I j ednej chwili spokoj u nie daje,
któ1·ej pracuje, j es t czyn na na dwie
A. wola - jęczy - zabity. „ powstaje!
zm iany. Praca zaczyna s i ę o go dz. 4
zr
ana, a kończy o go dz. 10-ej wieczoI zwyciężeni w tej walce z sumi eniem,
rem. Robotnicy zmieniają się co trzy
Ciężkim grób Zbawcy nakryli kamieniem,
m1es1ące.
Jedna zmiana pracuje od
godz . .+-ej zrana do 1-ej po polndniu,
Zbr~ijnej straż ni cy mogilę oddali ...
druga od godz. 1-ej po polndniu do
10-ej wieczorem. RoboLnik pracuje 54
godzin y tygod nio wo . Zara bi a 4, czaWydziercy życia, możni, nędzni, mali!
se m 5 do o-iu rb. lygo dniowo , zalei·
Światło zniweczyć? ! . . . nie macie sposobu!
ni e od materjalu, dobr ~go lub złego.
Ono przeniknie naprzód wiek i cale,
Hobolnik bezdzie tny. Zuna równi eż
pracuje w fa bryce ja ko s kr ęca rk a, zaRozświe'ci mroki, ciężką zwali skaJQ,
mbia
4-5 rb. lygodniowo. Na życie
A. was kaini ! zostaw i za so b ą - .
wydają tygodniowo o rb. f>O kop, na
Józef G.
mieszkanie 1 rb. tygo dniowo , na ubra nie i obuwie 75 rb. ro cz ni e. Na oświatę: pismo codzienne do współ ki
z innym robolnikiem 4 rb. ro cz ni c, na
Tow. krzewienia oświaly (50 kop roczkolwiek bowi em warstwy robotnicz e ni e, na Kullurę polską 1 rb. 80 kop,
nie posiadają tak szerokich potrzeb, na odczy ty i teatr popularny 8 rb. ,
j ak inne klasy społecz n e, lepiej upo- na knpnu książek naukowych 6 rlJ.
sażone i zajmujące wyższe ·zczehle kulOgółem wydaje z ?,oną. na OŚ\\'ialę- 20
turalne, na ogó! jednak ludno ść robo- rubli 60 kop i·ocznic. Na wódkę, pilnicza, poza przedmiotami zbytku, po- wo i lylm'i nic nie wydają., „Za to
chłania ogromną część a r~ykulów pierjes tc 'my zdrowi - pisze robotnik - ni e
„Kurjer WaL"szawski" w oslalnich wszej potrzeby najważni ej szyc h gatęz i wydaje s i ę na leka rstwa i doktor·ów ."
:3) Tkacz: Pracuje 5H godzin tynumerach drukuje arlykuly p. Z. P. wylwól'czości fabrycznej, rze mi eś lnic zej
pod pow)~ższ ym tylulem. Poz\\'alarny i roln ej. Niech tylko na 100,000 glo - godniowo. Mu ż o n ę i dwoj e dziec i
sobie p1·zytoczyć je prawie w całości, dnej ludno ści robotniczej przypadnie niżej 12 !cit. Zarnbek lygod niow y ojako zawierające dużo cie~awych szcze- dziennie na g lowę o pól funta chl eba boj ga \\' ynosi 14 rb. Ogólem 1·oczni0
mniej ni ż w okresach normalnych, a za r a biają 788 rb., wydają zaś 755 rb.
gó ł ów, a dla naszego środowiska mające
ju ż na rynku lódkim spożycie zrnn iejspecjalne znaczenie.
Pozostaje oszczędno .'.c i 33 rb. Fak"Obecna nędza :!'ód \r arstwrobo- . szy siQo 50,000 funLów chleba dziennie. ty cz nie jednak oszczędności ni ema, ho
Przemysł włóknisty po11osi znacztniczych jest klęską nietylko jednej
wszystko pochlania okres zmniejszonej
klasy; to klęska ekonomiczna ogó lna ne straly wtedy, gdy w Rosji panuje pracy lub bez rnbocie. W pozycjaeh
całego kraju.
Wie l o t ysięl)zne rzesze
nieurodzaj i glód, gdyż ogromne rze- poszczegól11ych vviJzimy: Mirszkanic
L"obotników, prucnjących i · zarobk uj ą sze ubogirj ludno ś ei oszczędzają na 70 rb. rocznie, życic :JG4 rb., ubranie
cych w warunkach pomyślnych dają ubl'ania. Jest to zjawisko wielokrotnie dla caJej rodziny 143 rb., nauka dzieugrnmne zastępy spoży.wców dla wszel- juź slw iel'dzone, tak dalece, żę kl ęs ki ci 23 rb. 70 kop. Na książki i ga:wty
kich galę:li produkcji. Z chwilą zaś glodowc w Rosji są zwykle klęską dla 2H rb „ na pomoc lekarską 10 rb., na
kurczenia s i ę sprnw no ści spożywczej pl'zcmyslu wlóknistego w okt'Qgu lódz- hy gj en ę (?) 41 rb. 90 kop, na opaJ
lych mas kurczy się pL"zemysl i han- kim. Spożywcami tego przrmy'sl'u są i św i a tlo :-n rb., na dobroczynność 5 rb.,
del we wszy. tki ch dziedzinach. .l ak- równi eż nasze warstwy robotnicze. A na teatr, odc11yly i rozrywki 12 rb.,
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nieprzewidziane wydatki 15 rb. Na
napoje wyskokowe ni c ni e wydają.
. 4) Tkacz: Pracuje 59 go dzin tygodniow o. Rodzina skJada siQ z 7-iu
oso b: mąż, żona ( 5-ro dzi eci. Ojciec
zarabi a 7 rb., cót'ka 5 rb. , syn 1 rb .
50 kop., żona 1 rb. 50 kop tygodniowo . Wydatki: mieszkanie 64 rb. roeznie, ubrani e dla caJej l'od ziny 2-1-4 rb .,
nu gaze ty 7 kop tygodniowo, na pomoc lekarską 11 rb . ro cznie, na napoje wyskokowe 50 rb. Reszta domyśleć
siQ nal eży-_:idzi e na utrzymanie. Dzi eci, licz ące 12 i więcej lat, nigdzie si ę
nie uczą.
5) Tkacz: I racuje 59 godzin lygod ni owo. Rodzina skJa<la si ę z 6-ciu
osób: rn:-1ż, żona, sta ra rnaLka , troj e
dzieci niż ej lat 12-tu. Maż .zal'abia
tygodniowo ' 8 rb. , żo n a 6 1'.·b., razem
Wydatki:
14, czyli 56 mi es i ęcz ni c .
mieszkanie GO rb., ubl'ani e dl a calej
rodziny 189 rb. , gaze ty tygodnio1Yo 9 k. ,
po111oc leka rska 5 rb . rocznie, napoje
wyskokowe 50 rh. rocz ni e. (Koszta
utl'zymania nie podane.)
6) Tka.cz b e zż e nn y . Pracuje 59
go dzin tygodniowo. (Nic pt1da l ile zarabiH .) Wyd aj e: na życie 208 rb. ro t:zni e i na ubranie 96 rb. 40 kop. Na
rni eszkanie 52 rb., na różne rozrywki
20 l'b. , na gaze ty i książki 16 rb. 60 k.,
na odczyty ] 1·b. 20 kop, i t. d. „A.
co do oszczędnośc i , to nawet ni ema o
r.zem m arzyć, tak, że j eszcze z jed nego
roku nu drugi dln g si ę ostaje."
7) Robotnik pracuje w l'nbryce
Lr ykotaży 59 god zi n tygo dniow o. Wydaje: na życie i mi eszka nie 5 rb. ::;o kop.
tygu dniowo, na ubrani e 70 rb. r oc7: nie
na książki i gaze ty 1 O rh. 80 kop. roczni e, na pomoc l e kars k ą 12 rb., na napoje wyskokowe 4 rb. rocznie', na hygjcnQ (?) oko.Io 50 rb., wysyl.a do domu 35 rb., na Leatr i sztukę 30 rb.
cznie. Oszczędza 100 rh. rot:zni e.
8) Ślusarz. Pracuje w zakl'adzie
:1usarsko-mechanicznym. Zarabia 520
rh. i·oczni e. _ Wydaje na ull'zymani e
(samego siebi e) 25 0 rb. ro cz nic, ua
mi esz kani e 25 rb., ubrani e 100, pranie 10, napóje \\'yskokowe 25 rb., zabawy 1!5, gaze t'y!;I, k si:łżki 2 rb. 60 kop.
i t. d., razem· 441 1·b. O szczędza 78
·
l'b. 40 kop .
8) Ś l usarz. Pra cuj e \\'. prz e myś l e '
żelaznym 60 go dziu Lygo dniowo.
Z
pJaq 12 kop . za go dzin ę, czyli 7 rb.
20 kop. tygo dniowo . Hodzina sklada
się z pięciu o ób.
Z dzi eci naj s ta rsze
12 la l. Nikl oprócz ojc:a ni e pra cuj e.
Wydaje na mi eszkani e 1 rb. 70 kop.
lygudniowo .
Na ubrani e (używane)
80 rb. roczni c, na naukQ około 20 l'b.,
na książki okoto 20 rb., na gazety 3 rb.
na pomoc le kal's k ą 10- 30 l'b. l"<iczni e.
10) R.ob ol.nik pracujący w odlewni żelaza . Zarabia tygodniowo 8 rb.
Praca I.rwa 1 O go dzin · dzi ennie. Ma
żonę i sześcioro dzi eci.
Córkf\ 20-leLnia zarabia 3 rb. 50 kop. lygodniowo w fabryce pl'zy ma szy ni e. Syn 17
la l pracuje pt'zy kelnel'acb, zarabia tygodniowo 4 rb. Pracuje ud 8-e;j rano
do 2~ej w nocy, l. j. 18 go dzin. Wydatki: mi esz kani e 80 rb. rncznie. Ubranie 24-ó rb. 20 kop. , sz kol a 32 rb. 4f>
kop ., gazcly 8 rb. 40 kop ., pomoc Jekal'ska 25 rb. Tym sposobem z zarobku trzech osób w rodzinie, wynoszącego 724 rb. rocznie, 387 rb. idzi e
na powyższe wydatki, reszla na ży
cie oraz f) rb. na rozrywki i napoj e
wyskokowe".
Przechodząc
do ogó lniej szyc h
rnniosków z przeprowadzonej ankiety
p. Z- P. zwraca uwa gę r;.a pozycje
wydalków na pomoc lek arską , do\\'odzqcą., że la pomoc ni e we wszystkich
fabrykach j es t dostalecznio zapewniona,
a wydatek 10 do 30 rb. na ten .cel
zbyln.io obarcza budż e l rob otnika. Dalej p. Z. P. pisze:
"C i rob olnicy, klórzy mni ej zarabiają i którzy mni ej maj ą możno ści
zaspokajania potrzeb duchowych i ku lLuralnych, \\'ydaj~ więcej na alkohol.
Snma lyc b wyda tków dorównywa prawic~ sumi e \\'y dalków na mi es zkani e.
Natomiast ci, którzy więcej zarabiają
i więcej mog~ wydawać na k siążki, pisma, lea lry, odczyty, wydaj~ nnjrnoi ej
na nlkol10l !nb nnw et nic ni e wydają.
Do\\·odzi to wymowni , a raczej s lwi erdza raz ;j eszcze zjawisko ni ej ednokrot ni e zauważone, ż e l.nm, gdzi e 1•o bo1.nik
ni e m oże mi ć zaspokojonych potrzeb
du chowych i kulturalny ch lnb ni e ma
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możności

' rozbudzeuia i rozszerzenia
tych ·potrzeb, tam ich miej ·ce zajmuje
a lkohol i nadto - iin jesl cięższ.a . praca fizyczna, im ba l'dziej wyczerpująca
organizm, tern robulnik jesl sklonniejszy do zukania podniety w alkoholu.
Na ntrndnienie maLerjalnycb · warunków istnienia rzesz robotniczych
1\'plywa Lakże brnk mieszkań tanich
i dogodnycll, na co siQ uskarżają w
swych listach ci robotnicy, którzy podali budżety. Za Jiehe nory placą drogo, nabawiając się c:horób w mie zka- ·
niach ciasnych, wilgotnych i ciemnych,
niepl'ZewieLl'zanych,
ni odnawianych
przez szereg l:H, a więc przesią:rnięt.ycl1
miazmatami. Ale uaweL i lakie mieszkania nie zawsze dla nich są dostępne.
Sk::i 1·ż ą się qiekLórzy, iż gospodarz nic
da klucza nowemu lokatornwi, dopóki
nie otrzyma komornego z góry. Pl'zylem system niepomic1·n0go podnoszenia cen za mie zkania najlichsze dla
warstw ubogich jest upr:xwiany 11· I.Pn
sposób bezwzględny, jak przy śrubo
vvaniu cen za mieszkania, przeznaczone dla warslw zamożnych lub dostatnich.
W podanych Lu budżetach robotniczych zaslugujE' na podkl'eślenic Len
szczegól, że niektórzy robotnicy w slosun~ach do swyc•lt zarobków wydaj<1
dośc znaczne sumy na książki, pisn1a i
in11e pohzeby kullnralłie. Naprzyklad
robotnik, zarabiający 4- o rb. tygodniowo, a. razem z żoną 8- 11 rb. , czyli
41G- 572 rocznie, wydaje na potrzeby
oświatowe 20 !'b. uO l~op rocznic. Tkacz,
którego zai·obck tygodniowy wraz z zarobkiem żony wynosi l..J. !'b„ czyli 788
rubli rocznic, wydaje na książki i gazety 29 rb. rocznie, czy li zarobek dwnLygodniowy. Niewąlpliwie mamy sporo ludzi z inteligencji, zarnbiająeych
znacznie więcej, którzy nie wydają lyle na pisma i książki.
.leszcze · jedna pozycja w bndże
Lach rnbolniczych zwrac11 szczegó ln ą
uwagę: l'Obotnicy, w stosunku do swych
zarobków, wyd::iją względnie dużo na
ubrnn~e.
Hobolnik zarabiaj:1cy, l ~1cz
nie z żoną . średnio 670 rb. rncz11i0,
wydaje na ubranie 189 rb., czyli wiQccj niż czwartą część ·wych dochodów.
Inny, ·zarabiający wraz z żoną rocznic
480 rb„ wydaje na obuwie' i 11bta1lie ·
60- 70 rb. l'ocznie, czyli 8-m:1 czę.: ć
zarobku. Jeszcze inny, zarabiający z
żuną 788 rb., wydaje na. ubranie 143
rb. rncznie, czy li więcej niż pi:i:Lą CZQŚĆ
za l'Obków. W1·eszcie rodzi na, z.lożona
z 7-miu osób, IV kLól'ej p1·Hcują czle1·y
i zarabiajrt tącznie 720 rb. l'Oćznie,
wydaje na ubranie 244 1·b., czyli trzecią część zarobków!
.Tuż Lych kilka faklów wystarcza,
ażeby wykazać, że robotnik, praćnjący
w -przemyśle wlóknistym, oddaje pokaźną część swych zarobkó\\" przPmystowi wióknisl mu jako spożywca. Popiera to jeszcze dobitnirj nasz wnios k,
wypowiedziany wyżej, żr wyda lon e z
fabryk n~e::;zc L'obotnicze skutkiem prze::;i lenia p1·zyczyniaj<1 się w wysokim
stopniu do zmniejszenia konsumeji
pt·zemys.ln wlóknislego.
Wzięliśmy Lylko dziesięe możliwie
najpclniqjszych i najbardziej typowych
budżeló\\' robotników, pracuj~~cych 11·
kilku ważniejszy h galęziach przemysJu.
.Tak widzieliśmy, są one dośc wymowne i dają w kilku ry. ach obraz niedoli
ckonomicz11ej i k.11,llurnl11ej robotników
fabrycznych. lJdz ia! iclt w źyC'in knlluralnem \\' in!:llylucju~h spolccznycl 1,
oświalowych jest Lak drobny, że go
prawie dosLrzcdz nie n1oż11a. Nic ich
Lo wina. .lest Lo Lylko jcd n 1·ys ni domagaó i braków w ogólnych nrzą,
dzeniach i wan111kach na. zcgo byLu.
Nad u ·unięcicm, a racz·~.i zmniejszeniem lub zlagodzeniem tych b1·aków i
niedomagai't, możemy prn.co\\"aĆ tylko
na gruncie możliwie najs?.erszej samopomocy spo.J'cczncj 1 budować poclwaliny
zdrowszych i mocniejszych warunków
bylu, o ile ich sila wyższa od czas.u
do czasu nie zburzy, jak przechodzie11
stopami swcmi burzy mro1,1'isko. Dobrzr, jeżeli spofocze11slwo jeszcze po - •
siada tyle si l żywotnych, że może siQ
zabrać 1rnt~1 chmiast do odbudowania
zbUl'zunych cząś ·i podstaw. .Tesl to
znojna i syzyfowa praca.
Budżety robotnicze, uiedola ekono111iczna i zupelne za'nicdbanic knllmalne tych wielkich 1·zc. z są wymownem świadc ·lwem oplakanyeh \Yat·nn-
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ków ogólnych naszego bytowania.
Gdzieindziej, w spolecze11slwie oddychającem caJą g.lębią piersi i żyjącem
całą pel.nią życia zdrowegq, niedola.,
wynikaj:1ca lylko z przesilenia ekonomicznego, bylaby zjawiskiem przejścio
wcm, po którem zdrowy organizm zbio l'O\\'Y odzyskuje szybko swą, sprawn0ść .
U 1.as przesilenie na Lic stałych nic dumaga1) Lego organizm u zbi oro\Yego
1\'yll'olt:i-je chorobę przewlekJą, prowadzf)_c:1 za sob~ gl'Oźne charlactwo.
\VaJczye z niem Lrzcba wszystkie1ni
silami, jnkie się tylko dadz~1 wydobyć
z glębi życia naszego. N:i. inne siły
liczyć nic można.

Na „YVyjaśnienic"' powyższe zmuszony jestem odpowiedzieć, aczkolwiek
z niechęcią, wobec tego, że już tyle
o Ochronce w naszej Gazecie pisano.
Odpowiadam kolejno na po zczególne
punkty „Wyjaśnienia".
Co do zmian w u lawie: pi. zą o
„zatwierdzeniu" przez ogó ln e zebranie,
mialC'm na inyśli sankcję naj"· yż zej
instyLllcji Stowarzyszenia, jaką jesl ogólne zebranie; szlo mi o zatwierdzenie
istoty rzeczy. arkana zaś kancelaryjne
nie wchodziły w zakres moich uwag,
jakkolwiek jest to aż nadto wszystkim,
a wiQc i mnie wiadome, że Lak uslawa, jak i nastQpcze w niej zmiany podlegają za lwi rdzeniu władz.
Co do corocznych wyborów: pisalcm, że ,,pożyleczny cz!onek Zarządu
zawsze wybrany będzie, choćby wybo''Y byJy nawet 2 razy na rok'', a \V'i .c
nie mialcm na myśli, aby koniecznie
cały zarząd zmieniać rnk rocznie, a dla
Wyjaśnienie.
przykll:idu wskazałem na Tow. Naukowe LuLejsze. I wogó lc wybory coroczne
nigdy przecież Lej idei nie mają.
W odpowiedzi na artyku l µana
O z::i 'tępcach pisałem tylko, żeby ich
Cz. K.. w M 12 "Gaz. P·1b." dotycz~~cy
Ochrnny Katolickiej, prngnę sprosto- bylo więcej niż dotychczas, a raczej
żeby wogóle byli, o czem niema w
wać niektóre zawarle w nim Z"arzuly.
ustawie. O liczbie 15 zastępców ani
OLóż,
kl'ytykqwana przez p. K.
uslawa Ochl'ony, przcwiduj:1ca wybór · "'spomnialem.
Co do glosowania: myli się p. A.;
czJ'on.ków Zarządu cu lat Lrzy, wzornwłaśnie ternz umy~lnio pytałem
·ię
wana je. L nH normalnej uslawie ochl'on
Sekretarza Tow. Dobrncz. pelniącego
Tow. Dobrocz. w \Va1·szawie. Każd::i
le fllnkcje od samego założenia Towazaś zmiana lub uzupclnicnie może narzystw·::i i dowiedzielcm si.ę od niego,
stąpić tylko ,,za każdornzowc. m pozwoleże ani ustawa nie przewiduje, ani nigni<~ m wfodzy" (Pl'zepisy ogólne str. 30
dy ·nie byt stosowany zwyczaj gloso31). Pan Cz. l\. widocznie malo jest
wania za osoby trzecie na mocy piś
obznajmiony z warunkami miejsco\\'cmiennych upoważnień. U Handlowmi, proponując zmiany 11· nsb-111·ic podców ustawa rzeczywiście to przewidudać
Lylko zatwierdzeniu cz.l ouków
je,
ale prawo tylko do jednego glqsu
Ochl'Ony!..
za piśmiennem upoważnieniem (w
Dodać n1-1leży, iż zmiana coroczna
ochronce niektóre osoby sk!aclaly po
Zarządu nalral'ilaby nn duże Lrndności,
kilka glo,;ów). Wreszcie pt·zecież mnie
gdyż osób chęl11ych rlo peacy w Ochronie
chodziło o Ochronkę.
Dalej, czyż agizbyl wiele niema, lak że, nall"eL, w tacja mu:i mieć na widoku tylko osoterminie Lrzylelnim, z trudnością daje biste korzyści; ja Lego bynajmniej nie
si<.i skompletować Zarząd z 15-tn czlon- twierdzę i nio twierdzilem i nikogo o
ków, rzeczywiście czynnych, u Lej ilości korzyści osobiśte nic posądza tern. Szlo
zastępców marzyć nawcL nie można.
mi o Lo, , żeby co do ilości rozporzą
Hab,iauicc mają dużą ilość slow::irzy- dzalnych glosów żaden czlonek Ochronszc11, osoby więc interesujące się 1·u- ki nie miał przewagi oad innymi.
c!Jcrn spo leczuym, mie1Yają czasem paCo do opiekuna: wiem o tern i oczyl'Q· posiedzc11 .na jeden i Lenże wieczór. wiście wiedziałE'm, skoro napisałem:
Nn. zarz.ul, iż w żadnej z tu Lej. zych „I Len paragraf należałoby zmienić' .
instytucji nie i. Loieje zwyczaj glosowaCo do sprawozdania: wbrew p. A.
nin z upoważnienia, odpowiadam, że kategorycznie jeszcze raz twierdzę, że
przyjęt m Lo jesl w LuLejszem Tow.
sprawozdania Zarządu nie bylo, co
Dobrocz., . w Stow. l racow. Handl, a wre zcic czI·onkowie. zarządu poLwiernaweL 8ćlnk Sp6ldzielczy IV Warsza- clzili w odpowiedzi na moją interpewi0, b::irdzo poważna instytucja finan- laeję, tfomacząc Lo Lem, że dotychczas
sowa, dozwala <·.zlonkom odda.wa(:. je- nigdy sprawozdanie nic bylo pi ywaden gJos z npoważnienia kari.ką. Myli ne; mogą to zaświadczyć ci, co byli na
się bardzo pan Cz. K., posądzając Za ·
zebraniu. Odczytam' bylo tylko sprarząd o "wytrwaJ · pódlrzymywanie lewozdanie kasowe. ,,Prawo" zobaczenia
go zwyczaj11 w celach agitacyjnych" planu zajęć dostatecznie omówilem w
Urzędy hdnoro\\'
w Ochronie ani sła swym artykule.
wy ani korzyści osobi tych nie przynoo do osta1niego ustępu „Wyjaszą, nic byłoby więc celu Lak zawzię
śnienia":
Jeżeli w swym artykule picie się o lak~Jwe nbicgać!
salcm, że z całą szczerością i uznal\1·ylykowany mizia! opiekuna O- niem konsLa Luję, że dzialalność Oc:hronrl1rony w komisji rewizyjnej 1 rz · wi- ki Lutejsz0j jest pożyteczna, lo p. A.
dziany jcsL przez ustawę.
nie miala żadnej zasady posądzać, że
Kwrsl.jonowane sprnwozdanic piś 1nówię to nieszcze1·ze; a jeśli tak, to
mienn z dzia ł a lno ści rocznej Ocltrony nicpotrz .bne bylo pl'zekonywanie mnie
o Leb1, o ezem am bylem i jestem
było odczytane na Ogólucm zebraniu,
postąpy zaś lzi ci
wobec niepobi - przekonany; z1~TacnJe11 1 uwag<J tylko na
rania p1·zez nie systema.lyczncj nauki, usterki, a l1ie na jakieś czyny rzucają~
trndno zobrazować; każdodzienny plan ce. jakikolwiek cie1't na dobrą wolę czy
sumienność kięl'owników Och!'Onki.
zajęć poi gających na grach, śpiewach,
· W rezultacie wię · j::ik widzimy, w
robótkac h, i l. µ. byll"a slnle wywiPszany w sa li Ochrony i lam intereso- ,, \Vyjaś11 i enin'' swem p. A. przeważnie
wyjaśnila rzeczy jasne, innych, o któwani obejrzeć jE' mogą.
Ustawa Ochrony przedstawia bcz- rych pisałem w swych uwaga ·lt, albo
nie zrozumiała, albo nie chciala Zl'OwąLpienia pewne niecloktadności, p mimo jednak Lych usterek, Zal'ząd, ma- zurnieć, jeszcze inne przed lawiła n1ylnie, wreszcie~ oba.liJa jedną jedynąmo
ł o zmieniają· się w swoim skladzie
j~
mni .i ważną uwagę (i .Lo nie w caof! lal d\\·óch, zdołal pomimo mal.ej
lic%by czlonk:ów, encrgją woją i za- tej rozciągłości) o tem, że żadna Lulejpobicgli wości~ pra\\'ie wykończyć ob- sza insly1ucja nie glosuje za upoważ
szerny gmach, obliczony na dalszy ro- nieniami. No, na laką porażkę mogQ
zwój miasta. Sprawozdanie z 8/Xl się zgodzić, lembardziej, że o Lym
1910 zaznaczylo w kasie Ochrony ka- szczegó le, o Handlowcach, pisząc swój
pil::i l 3000 rb., od tej pol'y nżylo na :wtykuL nic wiedziałem.
Bardzo to pięknie, ale ezy warLo
blldowę gmachu przrszło 9000 rb. oprócz każdo1·ocznego rozchoclu przeszlo hylo dla slwierdzenia tego mojego
4000 rb. na uLl'zymanie Oclwony, w hl.ędu rozpoczynać calą, polcmikQ? czy,
kasie zaś pozo Lalo jeszcze parę tysię zamiast występować z polemiką bez
doslalecznyeil ku temu podstaw nie lecy na dalsze wydatki.
piej bylo napisać coś ""sprawie życia
Spoclzirwam się, iż wyJHsmcnir Ochronki,
,ot chociażby o Lem, co w kuLo zak01\czy, zbyl dingo, dla więk lek braku sprawozdania
by.Io pominięte
s zości czytelników, rozL1·żąsaną spraw
na z0braniu, albo może o jakich prnOchrn11y.
jektach czy potrzebacli na przyszłość,
A.
albo chociażby jcszeze raz zachęcić
ogół do za.inLel'e owania się Ocbl'onką,
*
*
do zapisywani::i się na członków, do

s

3.
ofiar. Korzyść z Lego dla Ochronki
byłaby niewątpliwie większa, niż z ponownego poruszania ~w stji już dosLatecz11ie omówionych.
Cz. K.

Przp. red. W celu zakończenia
jednym numerze dy kusji w tej
kwcstji umieściliśmy jednocześnie glosy
p. A.. i p. Cz. K., po uprzedniem zapoznaniu się Lego ostatniego z lisi.em
p. A. Nadal udzielać glo. u w lej sprawie nie będziemy, uważając ją za dostatecznie wyjaśnioną.
w

.-- -~-

Kronika
miejscowa.
Nasz Konkurs.
Obowiązki sędziów w sądzie konkul'sowym nowelek nariesłanych na nasz
konkurs przyjęJy łaskawie następujące
osoby: pani .Jadwiga Eichlerowa 1 p-na
Antonina Zięckowska, panowie: SLanislaw Ląpi11ski (redaktor "Rozwoju"),
Wladysfa.w .Tarmołowicz i d-r I1'ranciszek .Tarniński. Po uko1!czcniu swych
prac sąd oglosi w naszej Gazecie wynik konkursu.
Rozlepianie afiszów.
Olrzymujemy słuszne uskarżanie
się mieszkai1ców Starego Mia ·La na
pomijanie tej dzielnicy przy roilcpianiu zawiadomień o oclczytach, teatrach
etc. Powinny wziąć lo pod uwagę nasze instytucje i osoby prywatne korzystające z tego spo obu zawiadamia11, i
wydawać odpowiednie polecenia, aby
afi ze. hyJy rozlepiane przynajmniej w
rnchliwszych punkLaclJ n:i. Starem Mieś
cie; będzie to z obustronn:i ko1·zyścią.
Wieczór~Momusowy.

Pomimo, że na sobotnim wieczorze momusowym publiczność . nie wy._
pelnila sali calkowicie,to jednak artyści bynajmniej nie . slracili na humorze, darząc s!ucbaczy obfitym programem, aczkolwiek króconym z powodu
nieprzybycia dwóch osób, p. Regi Bachncrówny i p .•Janusza Leszczy1iskiego. Weso .lość panowala ogólna, sala
\vybuchata niekiedy spazmatycznym
śmiechem,
wobec . czego dziękowano
artysLorn hucznemi oklaskami. Prócz
humoru i dowcipu mieliśmy też wiele rzeczy poważniejszych. Z pośród
grona artystów wyróżniła się swym
· śpiewem p. Irena Downar-Zapolska.
Szkoda Lylko, że niedyspozycja kLóra
dawała
iQ chwilami odczuć w glo. i
nie pozwoliła aslyslce wykazać calej
pelni i iły swego dźwięcznego "slowiczego," jak ::;ią wyraził p. U1·sz-Ur sLejn1 glosu. Pomimo Lo odśpiewane
z precyzją pieśni zoslaly przyjęte burzą oklasków.
Z kolei zachwycil sJuchaczy p . .Tózef Leśniewski pięknie
wypowiedzianym prologiem i ·zeregiem
treściowych bajeczek dla "doroslyclt
dzieci." Co zaś do humol'll, lo pp.
Stanisław Os orja-Brochocki i ,Tózel'
Ursz-UrsLejn byli wprosl niewycznpan i. 'Pierwszy z nich ująl publiczno ś ć
bezpretensjonalnością w wypowiedzeniu
kilku wierszyków i monqlogów, szczególnie za' wywolal dużo śmiechu opowiadaniem chlopa o cesarzu Napoleonie, wreszcie parodja tańca klasycznego w przebraniu kobiecym, jakkolwiek
przedstawiona byla dowcipnie, jednakże wzbudzila pewien niesmak.
Prawdziwie niestrudzonym wykonawoą był
p. Urstcjn, bo prócz Lego, ~e z wrodzonym sobie dowcipem ćiągle utrzymywał kontakt z publicznością, od śpiewał kilka wesolych piosenek i wypowiedział
wiele l. zw. .kawaiów,"
przyczcm najbardziej podobal się wszyslkim ni~zrównany .telefon." Wreszcie
p. SLanisJawowi Nawrotowi należy :ię
prawdziwe nznanie za doskonuJy i dysheLny akompanjamcnl.
Całość wieczoru wypadła nader
udatnie, wobec czego na przyszlość artyści zapewnili sobie powodzenie o ile
zjadą jeszcze do naszego miasta.

L.

s.

•

4.

Tow. Śpiewacze „Lutnia."
Kolo dramatyczne "Lutni" wystawia w dt'ugi dzic~ ń świąt Wielkiej
Nocy, t. j. w poniedziałek 24 b. m.
w sali W-ej Hegenbart 4 · o akto''Y
wodewil .Krakowskie Zuchy" ze śpie
wami i b11cami. Sztuka ta, osnuta na
tle życia u1ieszczan wielkiego Krakuwa,
napisana banvnie i z dużym humu1·em,
graną była po kilkanaście razy z rzę
du w Warszawie, Krakowie j Lodzi.
Przypuszczamy że i unas w Pabjanicach dozna powodzenia, na jakie w
zupełności zasługuje .
·

-
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Sobotnie Przedstawie·

nie

„Kaspra Karlińskiego" dane przez
Kolo dramatyczne Tow. Sport9wego
bylo mniej udatne, niż dwa poprzednie.
Zauważyć się dawaiy duże braki tak
W · grze poszczególnych amatorów, jak
i w ca!ej akcji scenicznej, oraz w charakteryzacji u jednych niestarannej,
u innych niewłaściwej.
Poprzednie
przedstawienia dowiodły, że widocznie
obecny zespól więcej nadaje się do
sztuk Indowych. Przyszła reżyserja
zapewne uwzględni rodzaj uzdolnienia
obecnych amatorów, wśród których
znaleźć można niewątpliwie dobre siły.
Sala była prawie zapełniona . .

Zamordowanie rannego.
Złoczyńca, który postrzelił niebezpiecznie Wiktora Majewskiego, o czem
donosiliśmy w poprzednim numerze
pisma, nie zadowolnil tern .swych zbrodniczych instynktów.
W niedzielę o 5 rano do mieszkania · Majewskiego, przy ul. Konopnej, ktoś zapukał, wzywając Majewską
do chorej, gdyż jest ona akuszerką.
Majewska nie podejrzewając nic zlego,
wpuściła nieznajome>go do ciemnego
mieszkania, sama por.zedtszy się nbrać.
Złoczyńca wtedy zapali! zapałkę, a zobaczywszy, gdzie Jeży ranny, dal do
niego kilka 'strzałów, zabijając go na
miejscu. Podobno bandyta miał twarz
uczernioną i zasłaniał się czapką.
Nikogo podejrzanego o ten prawdziwie zwierzęcy czyn do tej poi·y nie
aresztowano.

Ogólne roczne
zebranie '
Tow. Pożycz.-oszczędnościowego.
-- ~~ --

w Sobotę dnia 15 b. m. o godz.
8-ej wieczorem, odbyło ·1s ię we wfasnym domu przy ul. Dlugiej Mi 48.
Ogólne roczne Zebranie pełnomocni
ków Tow. Pożyczkowo-oszczędnościo
wego. Po zagajeniu zebrania • przez
prezesa Za1·ządu p. A. Knorra, . zaproszono
na
przewodniczącego
p.
dyr. H. Lipskiego, który ze swej strony zaprosił na sekretarza p. rejenta
W. Kucharskiego i na assesorów pp.
S. Lukowskiego, ks. Goca, S. Jankowskiego i W. Kowalskiego.
Po oclczytan]u i przyjęci u protokółu z ostatni.ego ogólnego Zebrania,
przewodniczący odczyta! następujący
porządek dzienny:
l) Zagajenie posiedzenia.
2) Wybó1· przewodniczącego Zebr.
Ogóln. i. zaproszenie przez tegol. sekretarza i assosorów.
3) Odczytanie sprawozdania z działalności Tow. za rok 1912 i podział
zvsków.
· 4) Określenie wydatków Administracyjnych na rok 1913 i zah>vierdzente takowych.
5) Wybór czlonków Rady i Zarządu zamiast ustępujących, w myśl
§§ 85 i 96 ·statutów T-wa.
6) Wniosek Rady i Zarządu co
do rozszerzenia Ustawy na Górkę-Pa

nego zebrania, a miano\\·icie: w kweslji rachunków bieżących, kt6rych wla-·
dze nie zatwiel'dzi ly; w kwestji nieudebranych przez i;zfooków. dywidend i'
°Io od oszczędności, proponując laku\\'e
pl'zele\\'aĆ na docl1ów, a wrazi~ zgfasza11ia się p11 odbiól' wypłacać · z dochodów, co też ogólne Zebranie zatwier-

karskiego i .T. Niedzielskiego.
Więk
gtosów wybrani zostali A. Wajs,
.T. Ebenryter i S . Szydtow!:iki. P. S.
.Jankowski z11p1-.J po11"\rnl· pudzięku\Yac:
uslęplljąaym cz.Jonko 111 R::idy i Zarządu
za ich gor liw ą i długoletni:.! prat.:~ dla
dobra Towarzystwa, co ll'Ź Ogólne Zl'branie przez po,,·stn r1ti0 LH.:zyniJo. 1't·0zes H.ady odczylal wniu .· Pk Hady i Zarz ądu eo rlo rozszerzenia uslawy na
gminę Gót'ka Pabjanicka, \\'ieś .Tuczkowice, Bychlew i Hyptowice grn imy Widzew, wniosek ten po krótkiej dyskusji
przyjęto.
Z wniosków członków, przyjęto wniosek p . .T. Ebenrytera,
by
urzędnicy Tow. Poźycz. Oszcz. niemogli. być członkami Towai·zystwa, wniosek p. Kami eńskie go, by na przys złość
sprawozdan ia byly drukowane w obszerniejszych zeszytach i na tydz i e11
przed Ogólnem Zebraniem wysyłane
wszystkim pełnomocnikom,
oraz by
wnioski mające być rozpatrywane na
OgóJnem Zebraniu, by!y na 3 dni przed
tym składane piśmiennie do Rady.
Odrzucono wniosek p. L. Koziary, by
nie pobierać kar za niepJacenie w terminie pożycze>k, gdyż sprzeci \Yia się to ustawie. Na::> tępnie p. K. Biskupski pol'uszyl kwestję bylego skarbnika, lecz
przewodniczący zaznaczył, że kwestja
la nie podlega atrybu cji Ogólnego· Zebrania, a tylko Zarządu, który ma pra\\'O przyjmować i uwalniać urzędników
wedlug swego uznania. P. B. Wyganowski pornszył kweslję rozsiewanych
przez wrogów Tow., a nic opartych
na żadnych podstawach plotek, na co
przewodniczący Zebrania odpowiedzial,
że plotek nie powinno się słuchać a Łych,
co ich rozsiewają można przekonać
danem i. rzeczywisłemi ze sprawozdań.
P. B. Czarnecki zapytał, dla czego Zarz ąd niechce udzie>lać informacji, kto
j est członkiem i ile posiada oszczędności,
odpowiedział mu p. Knorr, że Zarząd
niema potrzeby
informować
każ
dego, a nawet obowiązany· jest zachować ścislą tajemnicę, co do oszczęd
ności i udział-u członków.
Po zupelnem wyczerpani.u porządku dziennego
przewodniczący Zebrania zamknął posied·z·enie o god~. ·12 w nn('y,, przyczem
p. W. Kamieński podziękował w imieniu zabranych Dyr . . IL , Lipflkiemu za
energiczne j. umi ejętne. ;p1·owadzenie
zebrania·
Od siebi e Aotujemy jako dodatni
objaw ,że na 100 pełnomocników pl·zybylo 8li co dowodzi interesowania s ię
sprawami. Tow., które w zupełności
zasfoguje na lo. Mamy nadziPję, że w
przyszłości zainteresowanie s ię to będzie
szlo w parze z Jepszem zaznajamfaniem
się członków z działalnością· kasy, co
wyjdzie tylko na pożytek i dobro in sty tucji.

coraz więcej
Następnie

szością

odczytano podział zysków, zapropono,rnny przez Radę i Zarząd. t\.,.
dzint ten wywolaJ. ożywioną dyskusji',
w której zabierali głos dyr. H. Lipski,
ks. G1.c, p. B. Wyganowski i inni,
chodziJo mianowicie o podzia.t 318 l'b .,
dziło.
które ogólne zebrnnie niechcia.lo pl'ZC ·
Następnie p. M. Wajs odczyta{. lać na re>zenrę, juk proponowaJa Hasprnwozdanie za l'Ok: 19J 2, a W. Ru- da i Zarząd. Znaczną więks zośc:ią gJoszewski sprnwozdanie kasowe.
.
sów sumę t.ą podzielono pomiędzy dwie
Sprawozdania te wykazują rozrost oświatowe instytucje: 200 rb. na wpiTowarzystwa, które liczy 2890 członków sy dla niezamożnych uczniów miejscoi obrót którego przekroczyJ. w sprawo- wej Szkoty Handlowej-dzieci człon
ków T -wa, i 1J8 rb. na ochronkę kazdawczym roku 2,000,000 rb.
'
tolicką.
W dalszym ciągu przystąpio
Dokładne liczbowe sprawozdanie
no do rozpatrzenia wydatków adminibędzie umieszczone przez Zarząd w
przyszłym numerze naszej „ Gazety".
sfracyjnych na rok 1913, propanowa·
nych przez Zarząd, w ogólnej s umie
Dyskusję nad sprawozdaniem wy11,500 rb. Dyskusja nad tym punktem
wołał głównie> fundusz dla ksztatceni:a.
rzemieślników,
wynoszący 405
rb.: porządku dziennego była bardzo gorą
Ogólne Zebranie wyrazito życzenie, by ca. Czytając sprawuzdaniaz innych kas w
Zarząd nie rezerwował tej sum'y na· Królestwie Polskim i porównując j e, wiprzyszte lata, lecz i obecnie postarał dzimy, że wynagro<lzenie naszych urzędników j est znacznie niższe jak gdzie
się o odpowiednich kandydatów, którzy mogli by korzystać z tego fundu..: kol wiek; a już wprost śm n iesznie małe
szu. P.rezes Rady p. W. Kamieńsk~ Rady i Zarządu. A przecież instytuzaznaczy!, że Rada kilka razy do rokui cja finansowa, obracająca setkam i tysprawdza książki, a i obecnie doklad~ ę.ięcy rb. nie powinna zależeć od łaski
nie i ściśle sprawdziła wszystkie po- !ub dobrej woli czyjejkolwiek, lecz prze zycje i może zapewnić, że ws,zystko ~iwnie powinna dobrze wynagradzać
znalazla w zupeJ:nym porządku, co by ci chętnie i z większą wydajnością si! pracowali dla dol;>ra instystwierdziła własnoręcznymi podpisami w
odnośnych książkach.
Ogólne zebra- tucji. Po wyczerpaniu dyskusji Ogólnie przyjęło cake sprawozdanie bez ne Zebranie zah\'. ierdziło cały budż eL.
żadnych zmian.
P. A. Wajs 9dczyta~ Następnie p. A. Knorr przedstawił raprotokół rewizyjny Inspektora drobne~ chunek budowy domu, który wynosi
go kredytu p. Krestjaninowa, który wraz z placem 86,120 rb. Ponieważ
w Październiku 1912 roku dokonał suma ta j est o 4,120 rb. większą od
sumy wyznaczonej przez poprzednie
ścislej .rewizji kasy. Z protokółu tego, T-wo może być dumne, gdyż in:- Ogólne Zebranie, Zarząd zaproponowat
spektor wyrazi! tylko pochwały dla zatwierdzenie takowej, co też zebranie
zaakceptowalo. W dalszym ciągu przystąpiono do wyborów czlonków Rady
435
i Zarządu. Z Hady ustępowali pp. Z.
Tryuk i W. Pole, których kandydaturę Zarząd postawi! ponownie.
. Oprócz tego na Ogólne>m Zebraniu wystawiono jeszczP. i innych kandydat<?w pp. S. Jankowsk ie go, K. Biskupskiego K. Gestnera, T. Wulkiewiczl;\ i
.l.. Niedzi·elskiego.
• Kartek wyborczych złożono 81.
Do rady znaczną większością wybrani
zostaJi. pp. W. Pole i K. Gertner. Z
zarządu występowali pp. A. Wajs, K.
Walter W. Ruszewski i Chmielewski.
W myśl postanowień przeszłych o ogó lnych zebrai1, by zredukować liczb ę
cz!onków Zarządu do pięciu', obecn ie
powinno się wybrać tylko tr.zec~.
Rada Tow. zdając so bie.dokładnie
I
sprawę, jacy powinni być Człónkowie
: ..,
zarządu i jaka powinna być ich praca,
wystawiŁa 3-ch swych kandydatów pp.
A. Wajsa E. Ebenrytera i S. Szydfowskie19.50
ostatnie fnsony 18.50 22
g0 (wl:asciciel apteki). Ogólne·Zebranie
zaprollonowaio i swoicb pp. S. Pie-

Ili

Jesfonki

męskie

Elegane~ie

Garnitury · .50
12
wykonane Jllk podług minry
2 l.60 l 8. -

Jana Bolechowskiego
Pabjanice, Stary-Rynek 10.

15.W

NABYTY

zaopatrzony we wszelkie towary apteczne, techniczne, wody naturalne i sztuczne, w wielkim
wyborze kosmetykę i pąrfumerję oraz mydła toaletowe, a także najświeższe nasiona . kwiatowe i warzywne, które poleca Sz. P. po cenach zniżon„ch.
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naj motlniejsze fairnny
12.50 15.50 18.-

~ost!umy

Tera.z w.yprze<la.·
my po:

~ostjumy

F.- Rozwensa

z po przed niego
sezonu

Palta damskie

Pabjanice, Fabryczna. 6.
Posiada wielki wybór obuwia: damskiego, męskiego i dla dzieci, wykoń
czonego starann ie z najlep szej skóry
gemzowej, chromowej i innej, które
poleca po cenach zniżonych.
Przyjmuje się także zamówienia na
nowe i uskutecznia wszelką reperację.

9

.
4' 90 I 7' 0

damskie 7so ig5o

Garniturki dziecinne

u.

chłopców

7 J Wnioski cz!onków.
Zanim przystąpiono do rozpatrywania poszczególnych punktów porząd ·
ku dziennego, p. A. Knorr' w krótkiem,
lecz treściwem przemówieniu zaznaczy!
doniosłość posiadania własnej siedziby,
jako potężnej ostoi dla dalszego rozwoju T-wa. Oprócz tego p. A. Knorr dal
wyjaśnienie, co do dwóch spraw, zanotowanych \v protokóle z ostatniego ogól-

Sukieue<~zld

dla. dziewczynek 4.50

Palto·c ild dla dziewczynek

Cukiernia

lt. 3.90

Pnletlca dla.

St. STEFAN.

M1~111n ~bwwia ~

damskie od 18.50

Pozostałe

łt.

Schmechel & Rosner
ŁÓDŹ,
ul. PiotrlwwRlrn l OO.

'

It

Ghrześaijańska

(
~

MONIKI

Pabjanlce,

Długa

w lewej oficynie, 1- sze

33,

:= I
·

piętro.

Przyjm uj e przeróbki i poleca kapel
!usze nowe
·
po b. przystępnych cenach.

FORTEPIAN
do sprzedania

20.

Na nadchodzące święta poleca
znane ze swej dobroci• Bnhy·P1noki·
Mnznrki·'forty·Bnnknohony i Plncki.z serem
Ornz JlOSindn wielki wybor: Ilnrl\uków,
Jnj ek i wyro Iłów · oukieruiczych.

praaownla

najmodniejszych

JUPl<JLUSZY DAMSIHCH

„LO UVRE"

w Pabjanicach, ul. Zamkowa Na

4. 90

ó.-

PRZEZ

WŁADYSŁAW A ŚLIWOWSKIEGO

_Pa_lt_a_da_m_sk_ie__ 0d10.50

bjanicką,.

Za Reduktora i Wydawcę

świetnie prosperującego i
rozrastającego s ię T-\Ya.

•

kl'ólki, czarny w dobrym sta1)ie po
·
ceme barpzo przystępnej.
.
Wiadomość: Pabjanice, ul. Fabryczna. M 2
2-3-!33
u Tyszkowskiego.

annolconwv
M. KOŁACZA w Pabj~~}z~a~~~r~~~~~wa 281.
CDU I
przystępnych,
l H~AVŁAnHU r.uun

poleca po cenac h
wielki wybór trumien
metalowych i z drzewa, poczynając od najtań sz.yc h, aż
do najwykwintniejszych; takż e posiada w dużym wyborze wieńce ·metalowe i z kwiatów
żywych i sztucznych, duży zapas garderoby męskiej, damskiej i .dziecinnej, karawany
duże i małe wysyła. oraz żal·obników, a także urządza dekoracje pogrzebowe.
c- r, 423
.

W drukarni St. Stefana, Zamkowa 11.

