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eNQ. 18.

Rok I.

Pabjanice, Sobota dnia 22 Marca 1913 r.

'vychodzi 2 ra~y tygod11io,vo we Hrod~v i 'v Soboty })O poludni11.
Ogłoszenia1

1 winsz petilem przed tekslem
pelilem za tekslem 10 kop. N wiersz
1
PóJrocznie Rb. 1 k. -J.0
kl'ologi i rek lamy ża wiersz 20 kop. Ogłoszenia
s ięczni e Kop. 2fi. Z przesyłką pocztową:
drobne za \\'yraz 3 k. Najmniejsze ogłoszenie 30 kop ~
Rocznic Rb. 4. Półrucznie Hb.~. · Kwfl1·la l11i ' Hb. I.
Adres Redakcyi i Administracyi: Pabjanice, ul. Ś-go Rocha 23.
Za ndno zenie do dornu clolicia · ię 10 kop. mi esi ęczn i e.
Cena numeru pojedyńczego 3 kop.

Prenumerata wynosi: Hocznie I b. 2 kop. 80.
KwarLalnir Kop. 70. M.ic-

przyjmują: .Admi11islraeya „Gazety
Pabjanickiej" , ni. S-go Hoclrn. .~~ 2:3. Księ•
gar111ie miejscowe oraz Ka nlol' y pi:m
p. Wadzyńskiego i p. Pobudkowskie go.

Pl'rnumeralę

Redaktor przyjmuje o<;i 11- 1 i od 5 - 8. W

śwjęta

redakeya otwarta od 12- 2.

Hobić rnclmńek

Pabjanickiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu,
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 obejmuje:

I) Przedstawienie pl'zcz Zarz:)d sp rfl\rozd ania z czy nno ści , dokonany ch w roku 1913-ym, i zatw ie rdz eni e bilansu.
2) Zatw ie1·dze11 ie wniosków Hady Zarz:~dzająccj co do poclzialu zysków
3) \Vybór, w mi ejsce wychudzqcych, Cz lunków HHdy , Zarzqdu i Komi sji 1·ewizyjnej i icb zastępców.
4) Ucilwalenie et[ltll wydatkóvv Ila ulrzyma11ie i ndmi11isl1·ac-ję Towarzystwa na rok 1913.
·5) Zmiana § 5 U. tawy Towarzyslwa.

Lekarz-Dentys ta

J. SZAPOCZ NIK
ZAHNA~ZT

SPECJ~LNOŚĆ: technika złota i chirurgja dentystyczna. Przyjmuje, 10-2 i 4-7.

I Pabjanice, Zamkowa 16, (II piętro).
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Swia1".
"

.Te ste~my w

Świąt".

przede<lnin

„Wesołych

Swięla te są „wesołe" z pun-

widzenia nauki chrześt:ijańskiej,
gdyż są parriiąlką zwyciQslwa e hrz eści 
jnń twa. Są równi eż wesołe z punktu
widzenia pogańskiego i naluralislyc:znegp, gdyż wypadają w czasie przebudzeniu si~ wiosny, na cześć klórej w
klu

czasach przedchrześcija1'1skirh urządza
no specjaln e św i Qta.
Każdy z nas, j eże li sięg nie my ś lą
wstecz, w niPzapomnianc. dzieci11slwa
lala, najmilsze wspomnienia ze św i i;:La
·mi tellli wiązać bQdzi e.
W okresie · wiri,t lyc h robH się
l'n chu nek sumi enia i wesoJą byla czysla cj.usza, w okresie tym bielono 'ciany i uniwer. alny robionó porządek.
SJonko wtedy .tadni e świec: ilo i
murawy pokrywaly siQ zieleniri,, a na
l\Ya1·zach dom owników wi<lzialeś ja. ne
u śm i chy i d.lonie ich do pieszczot byly gotowe. SzciQ~liwyś, jeżeli lward e
życir późniejszr. nic ;r,atarlo w tobie
nroku Lych w spom ni eń, j eżeli i w wicku późniejszym odczuwasz pt·zeżyle
wtedy wrażr.nia!
.Jakkolwi ek 1iiejednc usta może
wzgardliwym skrzyw ią siQ uśmi eche m,
czy tają c „dziecinne" te slowa, powtórzę, że powinniśmy choć raz do roku
robić rachunek sumienia, bielić ściany
swych domów, mieć słońce nad sobą
i w sobie, i dłoń do pieszczot gotową,

Bmarfw ychwsf anie.
- -

~· cło~ ~--

„ Wesrl

swojej idri:
Zwyciężył piekło, to jest; despotów,
Ty, lutlu! drzcmir.sz w lliklej mHlziei!„.
Slaby~ do g·órnych ducha polotów!. ..
Czyż można rzecz Ci: „ Wesel się ludn! "
Gdy na. swe <lob ro żałujesz trncln? ...

Chrystus

zurnrtwywstał w

[pięście

Ci

nastl'oil'o mnie zdanie, wyczytane w ksiażce Stefana Górki·
• Dwadzieścia Lrzy miljo~y pola„ ków to jest ogrom i siJa olbrzymia.
.Połrz eba tylko zamienić to mnóstwo
. lud ~i na dwad~ieścia ll'zy miljony
• myslą,cych gJów i na cz le!'dzieści sześć
"miljonów dz ia laj ących rąk. Lecz glo""'.Y muszą myśleć celowo i praktycz" me,, ~ ręce muszą gromadzie, zdoby• wac i trzymać! "
J eżeli w pl'zyloczonym okrnsie zdolamy dwa wyrazy . trzeba zamienić "
przerobić na jeden . zamieniemy " to
przyszłość nasza jasna-i pewna-i ~lo
neczna-i tad osna, jak to nasze „Wesołych Świąt! "

ALLELUJ A!

Lnclu, co g·orzkie wyclajrsz jęki,
I wzrok blaga.lny wzno i z do nieba!
Tem tylko sobi<i dodajesz męki,
Le cz nic wyblag·asz„. krnRzyny chleba.
Śmial~rrn patrz wzrokiem! Twoje cenne
Muszą

sz lo ść,,

slowa rzyszrniac h sri, d ol'Ocrne zebrania ogólne, i na nich wzoro\rnĆ powinnitimy obrachunki i w inllych dzieclzinacli życia na szego. Czy obrachunki lakie Sf!: korzyslne, czy wpływają
na ualszy rorwój, ni ec h każdy sam sobie na to pytanie da o<lpowiedź, rozwijanie bowiem lej tezy w ramach
arlykulu uważam za niewykonaln e.
Powiem Lylko, że obra ebnnek taki.pl'Owadzi bezpośr dnio do bielenia ścia n,
gdyż tu i owdzie ujrzemy brudy i „w
ką,lach'· i ,,na suficie''.
F. J.
Doczekamy · moż e lych czasów,
gdy obrachunki takie sze rsie będą za1.aczać kręgi niż obecnie.
Miejmy niepłonn ą n adzi ej ę, iż Zl'Odzą si ę "ka plan i" , którzy będą robić
z nami rachunki Rumienia nie tylko
osobiste, lecz i spo lecz ne i narodowe. Hej! wraz s lańmy wszyscy wkoło,
Jutrzenka taka już św il[I, i od nas je- I huknijmy hen, wesoło
dynie zależy, aby jaknajprędzej n[I jasi1e niebo wesz lo złotonośne sl011ce. Na świa t cały, na wsze sł:rony,
A wzejdzie ono lemprQdzej, imener- Że na sz handel już spolszczony!
giczniej weźmiemy się do bielenia
Alleluja! Alleluja!
ścian domów swoich. Pozbywszy s ię
sami zakaszmy Choćby gromy hily z nieba,
fałszywego wstydu,
rękawy i '1niecie swoje wymiećmy.
Nam ię skupić jeno trzeba,
Przytulniej, milej pracować b .dzie- I przeminie zawierucha,
my \V czyJlych siedzibach; większą bę Gdyż mocnego marny ducha.
chie energjfl do prncy i więk. zą jej
Alleluja! · Alleluja!
wydajność, a pieniądz, oszcz dzony na
obcym naj em niku, 11a pożytek własny ~ poplynie po-nad św iaty,
obl'ócić będziem w stanie.
Ze z nas chłopy-zuchy, chwaly,
Pod ożywczymi pl'Omieniami zlo- Że nam ka:i.da praca miła,
tonośnego s lońcn , przy rozkwicie ogólŻe w nas przyszłość, bo w nas siła.
nego dobrobylu, slor)c e mieć będziem
Alleluja! Alleluja!
w duszy i pl'Omieniować nim możem
nazewnątrz na bliższych i dalszych.
Idźmy naprzód, idźmy żwawo,
Spokojni o byt swój sobisty i narodowy, dl01i będziem mi eli dopie zczol Kroczmy kupą, suńmy law ą!
A .Gazeta" z nami kroczy,
golow:1.
Przyz1)am sam, Szanowni c7.ytel- Bo to nasze ... u. zy, oczy.
'nicy , że slowa te są słowami optymiAlleluja! Alleluja!
ly. Na ten tdn oplymistyczny, na le
X.
uczucia, pełne nadziei na lepszą przy·

się

lndu!. .. "
Nie mam, niestety, ku ternu powodu,
Boś nie dokazał żadnego cud u,
Stronisz ocl 8wiatłH, i przymierasz g·łodu,
I nie che sz s pełni('. wielkieg·o zadania,
A by przyśpieszyć swój dzim'1 z111artwych!wstania .
Chciałbym powiedzieć:

snmi en ia powin-

bida rodzina ,
każda jednostka,
miasto,
każ<le stowarzyszenie, każde
każdy naród. Rachunkami takimi w

na

Niniejszym zawiadamia się Sz. Członków

Porządek

30 kop.

przy nieść

niezawodne

Wznieś wzrok do góry! Na ty h,

szczęści

co szale

Życia twojego w swoich dłoniach ważą,

A tnkżc na tych, co ua piede tale,

ku tobie obróceni tważą ,
O lepsze, jasne walczą lla cię losy.„
rram ZWl'Ól; si<} szczerze jako W niel)iosy!

:::;mutną

lm Alleluja! krzyknijmy chórem!
Niec11 jak a.nieli tlziś się we. l'lą!„.
Sta11111y w ich i,1zcreg pot .ż nym mur m,
Bo :ercPm, duszą z n<1mi się dzi e lą!

•ram zwróćmy serca, dusze i czyny,
By rychlej dobiedz na te wyżyny ...
Chrystus w swej walce dokazał cudu,
Choć swą ideę przypłacił życiem.

Boś

tlał przykład. g·nębiony

ludu,
ty walk Jego wiernem odbiciem„.
Czynem, jak Chrystus, <lokaż tego cudu,
A wówczas krzykniem: „Wesel się ludu! "

'l1obic

Kubuś.

pow i ększenie

PROGRAM MINISTRA
Spraw

.Nk 18.

GAZETA PAI-3JANICKA.

2.

wewnętrznych.

Minister spraw wewnętrznych,
p, Makłakow, wyłożył pt·zed korespondentem petersburskim paryskiego " Le
Temps " swój program najbliższycl1 refol'm, tudzież swe poglądy na ni ektóre
wybitne zagadnienia państwowe . Jakkolwiek rozmowa taka musiała być, z
na Lury rzecży, wielce sumaryczna, rzuca wszakże do tateczne światJo na dro ·
gę, któq zamierza obrać p. minister.
P. minister zaznaczy! . przedewszystkiem na wstępie, że jest n zwolrnnikiem decentralizacji". Słowo to
zawiera w obie pojęcia bardzo różno
znaczne. Jak j e ro zumie p . .Jiaklakow?
Wyłącznie j ako d ecentra li zację czy Lo
gubernatorską.
- Kraj nasz-mówił-jest

tak obzcrny, że trzeba koniecznie powiększyć
prawa przedstawicieli .Tego Cesarskiej
Mości w gubernjach. Władza centralna
nie może pretendować do rozs trzygania wszystkich spr aw w sto li cy. Osoby, którym powierzono :auząd gu bernją, powinny posiadać Lę pełną wła
dzę, która j est niezbędna, bez uciekania ię do kancelarji 111Jnisterjalnych.
Urzędni k zajmujący wysokie stanowisko, obdarzony god no ścią przedLawiania Monarchy, powinien po~;ia
dać władzę zgodnie z okazywnnem mu
zaufaniem. Po. laram się, według mo:imości powiększyć tę wladzę tak, aby
guberna Lornwi e czuli się do pewnego
stopnia ni zależnymi od Pelersburga.
Ale możliwe s:1 w takim rnzic
nadu życia w lndzy.
P. Mn.klakow uprzedza len zarzut.
Utrzymuj e, że niezbędna j es t kontrola
i że tę kontrolę latwo b ędz i e zaprnwad zić.
Będziemy organizowali "1•ewizj c".
,zlonek rady ministra uda się do gubemji, aby zapoznać i ę ze spl'awami
admini tracyjnemi i złożyć odpowiednie p1·awozdanie wladzy centrnJn •j.
Tak więc „decenlrn li zacj a" tu je t
wyłącznie w sen ie udzielania większycł1
pełnomocnictw przedstawicielom centralnej wladzy wykonawczej. O rozwoju in lytn cji samo r ząd n ych niema
lu mowy, w każdym razie one nie stanowią,, w nwczach minislt·a, punctum
saliens programu deceutralizacyjnego.
Tylko jakby mimochodam minister
u1znaczyl, że zaprowadzi ziems twa Lam
"gdzie ich niema".
Na t ępnie rozmowa zeszla, j ak się
należało spodziewać, na policję.
- Pofrzcba konierznie - mówi ł
minister- zwrócić natychmiast uwagQ
na położenie na zej policji. Pie1·wsz:!
moją tl'oską było zwo la 1ii e gube m atorów, aby na wspólnej z nimi naradzi e opracować projekt reorganiza<'ji policji. Pif"f\'1' zą rzccz:1 b ędzil.!

wynagrodzenia, co pozwo li na lepszy dobór . urzędników.
Podjęliśmy t akże starania, ab y nie bylo nadużyć ze strony policji.
,... Minister stw ierdza, ŻE' przestęp
Dlaczego?
czość wzrasta w państwie.
Odpowiedź ministra jest nader prosla:
- Sądzę, że można to wytluma<:zyć tern, iż młode pokolenie wyroslo
podczas rozruchów r. 1905 i HlOu.
Upadek moralności publicznej Llumaczy minister także rozwojem alhhołizmu.

-

\V ocz kiwaniu cznsó ,v, kiedy

wieś tanie się zamożniej szą, a \\'ło
ścianie wiQcej oświeceni, należy walczyć z pijaństwem na drndze admin i-

s lracyj nej.
W szereg u dalszych reform na
pienYszem miejscu s laj c sprawa pasportowa. Hędą w tym względzie zmniejsw ne różne formalności, a natominsl
zastosowane lepsze śl'Odki konlroli
nad nadu życi am i paspo rtow em i, czę
stem i z wła szcza w krajach pogranicznych, np. "w Kraj n Nadwiślańskim."
Co się tyczy reformy ustawodawLwa prasowego, to mini lcr u bmy ś lil
specj alni e d\\·a sposoby: dostarczanie
komitelowi do prRw praso\\'ycb pierwszych numcrów pism na trzy godziny
przerl ich ekspedycj ą. co, mówiąc nawiasem, sprowadziłoby ogrnrnny przewrót w dolychczaso,Yej technice wydawniczej i rniaJoby pewną analogj ę z da1Yną cenzu r ą-oraz o bowi ązki sk tndania przez wydaw nictwa w izbach skarbowych 2 do 3 ty . rb., j ako n funduszn
kar". Kary, nb. sądowe-b er minister
j est · p 1·zeciwn ik1 em grzywi en administraeyjnych- by.lyb y pokry,rane z tych
sum, które " b ędą uzupelniane natycbmiastowemi wkładami". Należy dudać,
że złożenie takiej sumy byłoby wymn.gane j edynie od tych pism, klóre dop ierwszego wykroczenia
puści.ly s i ę
prawnego .
Na zakończenie p: Maklakow mówi.J o sprawie żydowHkiej i sp ra\\'ie
polskiej. Co do pierwszej żadne zmiany i rcfor1ny nie są przewidywane.
Co do dl'lJ gicj, pogląd ministra wyraz ił s i ę w tych slow ac h:
- Nasze slosunki z Polską posiadają charakter chorob y chro nicznej .
Trudnu zna ! E'Ź~ śrudk i do zmiany slann r zec.zy. Przedewszyslkirm 11ttl cży
zająć się wzmocnie.niem władzy.

Zam,ordowanie
króla greckiego.
Dnin 18-go L>. m. w Salonik ac h
zos lnl zabity kJ'ól grecki .J er zy T.
Podczas przechadzki popołudnio
wej króla podszedł do niego j aki ś źlr
ubrany mężczyzna i z ni ew ielkiej odS lrzal rewolwcrol eg ł ości wyslrzelil.

wy byl śmie rt elny , ponieważ kula ugoAdjulant króla rzucił
dziła w serce.
się na mordE>rcę i przytrzyma! go, a
na ·tęp ni e oddal w r ęce nadbiegahcych
żanda1·mów, którzy go aresztowali .
Jes L Lo socjalis ta grecki, nazywa
Znaleziono przy
s i ę Alepo Schinas.
nim rewolwer z 5 kulami, j edna b y ła
wystrzelona. Na zapylanie o powo·
dach morderstwa nie chcia ł zupeJ11i e
odpowiadać, dopiero przy po wLórnem

Kronika
miejscowa.
Z Komitetu Pomocy dla po•
zbawionych pracy.

W d. 18 b. m. o godz. 8 w. odbyto siQ zwykle lygodniowe posiedzr.nie J'omitetu.
Ddczyluno li s l Pabj a oicki egu T-wa
prz esłuc h aniu oświadczy], że dokonał
Ogrod Ili czego, \v kJ órym Zarząd T-wa
mordersLwa pt'zez zemstę, ponieważ
zwraca s i ę z :ibpy tani em do Kornilclu,
król odmówił mu udzielenia większej
Lakowy nic mógl do s tarczyć luczyby
kwoty pieniężnej. Gdy zapylano go,
przy plantacjach mi ej::;kich
pracy
do
dzi
czy nie czuj e żalu, że pozbawił naród
T-wa. Po dys ku sji
kir.runkiem
pod
dzielnego kr óla, a rodzinę dobrego ojw zasudzie Komite t zgodzil si ę na
ca i męża, odpowiedzial., że ni c.
propozycję T-wa Ogl'O dnicz ego, dzie l].{ról Jerz y odda wna nosiJ się z my ·
nic owi zaś czfonkowie Komitetu mają
ślą abdykacji i mówił, źe teraz, kiedy
zająć się skompl eto\\'ani em robotników.
duży l najświetniejszej eh \\'il i swego ży
Podobnyż projekt poruszyt i p . Sclncycr,
cia-zdobycia Jan iny, zloży k oru u ę na
mianowicie prnponuj:1c, aby Komite t
g l·owę s \\' cgo syna, ponieważ osiągnął
zechciał zaj ąć się dos tarcz eni e m robotcel swego życia, którym by.Io osw oników w celu doprowadz enia do pob odzenie gr E>ków w Epirze.
rząuku drogi do lasu miejskiego i saKról J e rzy odbywał ciągle przr-.
mego lasu, gdzi e często w św i ęto luchadzki w stronQ Hialej Wieży lub
dność miejscowa czas przepędza. W
rneczelu Karabu ru111. Popularność j ezasadzie zdeeydowano i t en pl'ojekt
go byl a bardzo wiclk a, pumimo to ·
poprzeć, o il e tylko fundu sze pozwolą,
j edn ak otoczenie j ego c i ąg l e oslrzrgalo,
co b ędzie za l1~ża to od e nergiczn ego inzwr<icając uwagę na to, że dla 1Ylnskaso\\'ania ofiar, o co prezes Komitetu
nego b ezpieczeństwa powinicn się ulaZ\rraaa się do dzielnicowych ezłonków,
Wyznaczono naczać większą opieką.
gdyż, jak mu wiadomo wiele osób chciawel 4 żandarmów dla ochrony osoby
łoby z l ożyć coś na cde Komitetu , lec z
króla, lecz w ostalnicli duiach straż
nikt do lej pol'y ni c z głosi .J si ę do nich.
t ę co l'ni ę Lo na wyraźne j ego życ:zenie.
Zl'e,.;zLri. ze sp ra\\'o zda11 poszczególuycli
Król na chw il ę przpd dokonaniem
dzic lni c wid ać, iż s kładki naplywaj:1
morderstwa roz11w wiał właśnie z ::tdjnopieszale i ni ejednak owo.
bardzo
t.antem o ostatnich wypadkach i rzeki :
sprawozdania skarbnika dowiaZe
"Na 50-lc tni jubileusz moich rządów
clujemy się iż do 18 b . m. zebrnno
przyda mi si ę wzięcie .Janiny. Następ 41()4 rb. 6 kop , \\'ydano 64fi rb. 35 k.;
nie mówił o przybyciu do Salonik
ni czap lacone są j eszcze :3800 kwitów
okrętu niemieckiego "Go ben" i pt'zydo "Spo lem" 11 a l'lości !.H50 rb. Dochód
p t! mniaJ, że juLro mus i zł użyć wizytę
za ostatni tydzic·1! , l. j. od 12 do 18
na okręcie. Zalcdwie wymówil lc s io b. m . ..t.88 rb . 78 kop, roz chód za len
wa, zosta .I zastrzelony.
czas 22 L rb. 42 kop.
Podczas morderstwa ksiąię 1\onZa tydzi eń bi eżący, karbnik wydal:
stan ly, byłv naslępc:a, a obecny król
gotówką bonów do Społem bon. na węgiel
grrcki bawił '" ,! ;m ini e, a knilo11 u w w I dz . 16 rb.
nic
200
A Lena ch .· O boj p • śpieszy li na "· i eść
50
1000
11ic
"
I.
1
o dokonanej zbrorl ni do Sa lonik.
nic
ni c
llT. " 7rb.
Młodszy syn hóla Miko laj, bawil w
ni c
I.OO
IV. " ł3 rb.
Białogrodzie, gdzi e by l serd eczni e wini c
rn c
V. " 12 rb.
tan y przez króla se rbski ego . W kn200
oOO
" VI. " 13;) l'b.
lac h dyplomalycznycli twierdzą, że
GoLówk ą wp ł ynęto z poszczególpodróż Mikolaja do Serbji miału na
nych dzielni c za pośl'e·dnicLwem czlonce lu ~aw:lrcie oso bn ego sojuszu .
ków Komil<'l.u: w J- !-l J'b. 50 kop , w
Smicrć króla J e rz ego "' nil'.ze m IJ-22 1·b. 42 kop, 11' IIl-(i~ rb. w
'
ni e wp lyni e na zmianę polityki' UrN:ji. l V--67 l'b . l O kop, w V-8 rb. 5 kop.
Król .J erzy miał w czer wcu ob- w VI- 8 rb. 47 kop.
c h odzić 50-lecie swoic h rz ądó w , n w
W poszcze;śólnych dzi elni cac h uo tatnim czasie usuwa] s ir cor az ba r- dzielona za us lalni tydzi e1'1
pomoc
dziej od polityki, zwlaszczu od chwili p11z<'dstawia s i ę jak nas t ę puj e:
.
kiedy rz:1cl y obją,I VL'nisr los, niezwyklc
Wydano bonów
Wydano bonów
Rodzin
zdoln y i unrr;dcz ny mąż s ta nu . Nowy
na węgiel
do Społem
kró l Kon sta nty uw ażany j est 1·ówni eż I. dz . 76
12
23()
za osobi s Lo śr: o ni epospulitej e ner gji ,
30
429
128
"
Il.
u o~talnic, lau ry wojenne zjedualy mn III. „ 10
9
22
ni ez wykl:i, pópnlarność w narodzi e JV.
:H
1
43
greckim.
7
V. ,, 14
24
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swej lekkomy~I11ośc1, uważas :r. it,lt za iclco- .
wycli „glnpców," iż g·oni<~ ZH c ;zemś 1ti e poj ę
tem. a czarn pi ę kno śc i życ:ia i nż yc ia po/jatapi:rnie s ię w marzeniach
jąć nie cli ·ą„ .
ickowycli, ich zdaniem, winni pozostawie, wysz umialym z ży cia starcom i m1iwnym fachow y rn rnarzycfolom - poetom! Słyszysz czę
Król poetów polski ch. Adam Mickiewicz,
s tokro ć luba młodzieży z ust swych rówie ś
w „O dzie do mlocłości" powiedział: „M Jodo ś ·i!
ników , którzy s iQ wybili wła s nerui ił ami
ty uad poziomy wyhttuj!'' SlowH powyż s z e,
rozwag·i, nad pozi,0111 nQclznej prozy na szeg·o
polska winny
młodzieży
w Twoim uchu
po,imowania , s łmv<l: ,, Trzeba poświęcc11fa dla
Pobrzmieć pot ęż ni e, j nk trą li a archn 11ioła!
ogólneg·o dohrH!" L ecz z<lHni e to , w mózg·u
w ta1'1, pow ta1'1; ~ gTobu bezmyślnośei, ty
twoim , wydaje s ię widce 11aiwnym i fanta1 kka młodzi eży, która butnie no y zaclzies tycznym„. Bo ci, którzy s ię ,. poswi ęcają,"
ni z w górę, jak te pnste kło sy . na polu źle
Lecz przeciwni e,
niedoznają w eso ło~ci iycia.
uprawionym i zaniedbanym! Młodzi ży polnantżaj ą s ię na vrzeróżnc prz eślnclo,va11ia i
ska! T y barwny, lecz bezwonn y kwi ecie!
A
11ien aw iś c i pewnych grup wpł y wowych„ .
'ry blizka, p1·z~rszla chlubo narodu! Zat1·zysię
nic
swym
em
·wzroki
kt1)ni,
eży,
i
lz
mło
ty
i
.
..
stoty
pu
swej
locie
w
mnj i ę ua c hwilę
gasz daleko, pl'zyczyn teg·o dojrzee uicrno1:1luehaj poważnie! Usł~rszysz, jnk potężnym
rozpae zli wym g·losem. " ·o laj ą cię wielkie · żesz. Poważniej tylko wejrzyj w ż yc-.i e golem okiem rozwagi, a przekona. z s i ę,. iż to są
obowiązki połcczne i wa.r1111ki tweg·o coclzicng·rnp y eg·oistów i s eptyków. Ujrzysz do~t:
wirzt·
w
-,
eż
orlzi
ml
neg·o ży ia! Lecz ty
li czn e zastępy: borsuków , sów, puclrnez y i
sw ~g·o 1 kkom yślnego zapędu, nic ehcesz foli
domowych gryzoni, których raj em rozkoszy
Rzu: okiem olill t:!l~rszeć, n11i wyroznmi ć„.
cie inno śc i no cllc, a. jasne 1n·om icni e
są erwa ji na życie a ujrzysz i swyc h ró"·icś
- pożogą! „
sloi'Hm
już
czy
1't
ników, któl'z y swój zapał młodzi e
\. czyż to j est tak coś trndnego i nie1:1 ki e row ali na drogę zlachetnych i pownż
do stęp1H·g·o J)a Ciebie młodzi eży , zaznnjomi:
ny •h zathu'i! Lecz ty mlorlzicży , w zapędzie

„
„

Hl8
457

508

200

-1:~22

sit; ze szlRchetn.emi zadn.11in.rni i se rcem i dnNie! Potrzeba tylko
s zą ukochae tHkow e?
cokolwiek dobrej woli do w ·zytywnnia się
w voważ11ą l ektur ę współczesnych myślicieli
i mal'zycieli! Wczytywae s i ę w historję naszej przeszłości i wyrozumieć ją z pnnktu
wszechstronnej sprawiedliwości. Obsc rw owae
wszelkie prze1a.wy, kierunki i warunki co<lzienn cgo życia, uprzytomniać sobie potrzeby i braki do lepszego ż ycia nieodzowne, a
to już będzie wystarczającym drogowksazern
·o Jtatlł krocz yć wy1_.Jacla. Zrodokąd i po
zumiem y ł<1two , co to jest dobro i piękno i
ś mi ałyrn i pewn yn1 krokiem do 11iego dążyć
b ę dzi e m y .

Wóv\'CZHS ty, barwny kwiecie narodu
wzbogacisz s ię duch em cnoty obywatelstwa
i staniesz się g·odnym miana synów polskiej
ziemi. Wów czas, z , rnrni01'1cem wstydu i pog·::mly oglądac~ się będzie s z na dotynltczasowy l e kkomyślny tryb życia! Rozv1 agi, rozwH,g·i i j eszcz raz rozwagi.
1

Kubuś.

I
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GAZETA PABJANICKA.

.Tako kandydaci na \\'yjazd do Lawrowa, majątku Ks. Lubomirskiej zg!osi..ly się do tej pol'y 4. i·,, clziny; postanowiono nie zajmować :ię tą spraw•!,
o ile nie zg l11si się więcej chętnych,
tembardziej, że rqboty odpo\\"iednic
znajdą się na miej scu, a wyjazd do
dość odlegtcj tnicjscO\YOŚd byłby bardzo kosztowny.
Pozatem prezL·s zakomun iko\\"al,
i ż po ś więtach ks . .liilLner przyjmie
potowę VI d:-:i.elnicy, jako najwięk;;zej,
pod swoją. opiekQ. Sp rawa powyższa
doklud11iej omówiona będzie na przysz-tl'm po ~ri r.clzcniu l\omilAu , klórc siQ
odbędzie \\'e środQ d. 26 b. 111. o godz.
o1/ 2 w. w !lomu Ludowym.

Tow~ Śpiewacze „Lutnia".
Zarzt];d Tow. Śpiew . „Lutn ia '· przypomina, że ,,. P~rniedziaJck 2-1: b. m.,
w drugi dzień Swiąt Wielkiej11ocy, w
Sali W-ej Hegenbard wystawio11t zostaną si lami kola drnrnaLycznego „Lntni" „ Krakowskie Zuchy", wesu.ly wodewil ze śpiewami i tańca rn i.
Początek przedstawienia o godz.
7-cj wiccz.
Po przedstawieniu odbędą, się La1'1ce dla cztonków i wprowadzonyeh gośc i za oddzielną doplatf!.
1

W sprawie
korespondencji
o Pabjanicach.
Gazeta „Naród - Wi.rdorności Codzienne'' 11· .Ni! u5 z d, 18 b. m. zamieścila korespm1d1rncję z Pabją11ic p. t.
„Z gospoda rki rniejskiej' 1 . Ze wzglę
dn na to, że p. „C iekawy"' pol'nsza w
swej korespondencji doniosłe sprawy
miejskie, nie mogliśmy pozosLać •obojętnymi na zką,d in ąd dość dziwne wystąp i en i e (o czem niżej)p. „Ciekawego",
i dlatego odrazu zwróc ili śmy s i ę do
p. but·mistrza pabjanickiego z prośb:t
o informacje, kLórych uprzejmie 11am
udziel il.
Niestety, !'akLy p odane pt·zcz p.
„Ciekawego'' oka;w ly s i ę prawdziwemi.
Tylko w oświetleniu Źl'ód low1: rn przybiNają une Lrochę i1111e k ·zLalty.
P. „Ciekawy" pisze:
,,Przc::;zl'o rok temu magislrat wynajął w domu Mo:zka Klecze\\'skiego,
na ul. Garncarskiej, mieszkanie na pomieszczenie sądu pokoju za cenę Lys i ą · kilkuscl rubli rocz11ie· podpisawszy umową zawiadomi ! p. SQdziego o
puwyższem, Lu jedn ak okazalo się, że
p. sędzia znpe.lni e je L zadowolo ny z
zajmowanego 1loka1u w cl1)111n PaLzera
pt·zy ul. Zamkowej, kLóry jest i odpow.iedniejszy i tańszy i dla tego sąd
pozostaje na llliej cu, a miaslo · jnż
drugi rok pJaci za pusly lokal ] GOO rb.
ku radości i zadowoleniu gospodar·za,
pobiernj:1cego wysokie komot'llc ·bez
lok atora".
Na zasadzie doknmenLó\\', okazanych narn p1·zez p. burmi::;l.t·za oraz
osobiście pl'zez nas dókonanego obej1·zen ia kwestjunowanego lok a lu , sprnwa przcdsLawia się w spusób nasLę
pujący:

20 Wrzcśuia 1911 r: w ladze powiatowe zaLwierdzily kont1·akt. najmu
calego dornu l\leczewski go na czas
od 1 I aździernika HHl · r. do 1 Paź
dziernika 191.J. r. zn cenę 3200 rb.
rocznie. Dom 8-pięL l' owy mini mieśc i ć mniej więcej w swc•:j pulowic s11d
pokoju, mieszkanie sędziego, a w drugiej polowie k1-1ncela1·jQ naczelnika slraży ziemskiej, koszary dla slrażnik.ów,
mieszkanie starszego s Lrflżnikn, fabrycznego dozorcy, sekretarza i inne ubika1.: je potrrnbne dla zaru1du policyjnego.
Dodać trzeba, że sam sęrlzia zwrócil
siQ do magistralu o wyszukanie lepsze:..
go lokalu, niż w domu Patzern . 18-go
Października tegoż
r., prezydent
zawiadornil sędziego, że 1ni csz lrnnic
jest. gotowe, a le jeśli sędzia nważa
swe mieszkanie w domu Palzern. za
odpowiedniejsze dla siebie, to ma~i
slrat zgadza się na wynajQcie lok alu
na mieszkanie prywatne sędziego w
rlomu Kleczewskiego komu innemu,
pl'Osi zaś Lylko o przeniesieni samego Sf);du. Ponieważ ~Qrlzia 11\niżaJ miesz-

rn11

kauie w dumu Kleczewskiego za wadl iw(;:, to 12 Czerwca 19J2 r. zwalano komisję, zlożoną "' bL11·mi. trza, nacze lnika straży ziemskiej, lekarza miejskiego i kilku obywateli w ce lu wydania opinji . Komisja orzekla, ż lokal pod każdym względem odpowiada
warunkom nil:!zbędnym. Nie wp!ynęto
to jednak na decyzję sędziego, a tymczasem cala la sprawa doszJa do wiadomości
gubernatora pioLrkowskiego.
Z polecenia tegoż w końcu zeszlego
roku druga komisja skJadajq.ca się z
naczelnika powiatu, budowuicz<'go gubernjalnl:!g11 i lekarza powiat.., w ego po
dokonanych oględzinach pot11 ierdzila
orzeczenie poprzeduiej komisji. 1Nobec jl'dn.ak wyjaśll"ienia wladz sądo
wyd1, że sędzia pokojn ma prawo
\l"yburu lokulu, cala spra\\·a w dalszym ciągu pozostała. w zawieszeniu.
Tak p1·zedslawia siQ kwesLja w świe
tle dokumentów.
A Le1·az sama isLotn. sprawy. Zarząd miejski niew11tpliwie zbyt opiesza le LrakLówal swe zadanie w lym
kierunku. Zgadzamy sią na Lo, że
mial un do czynienia ze z1rnn:1 prncedurą, ka111.:efaryjną, kiedy ua najdrobniejsz:1 decyzję lub sk(lmunikowanie się
Lrzeba wycz e kiwać tygodniami i rniesiącarni, i dlalego nie można eaJego
1 1/ 2 rukn pfaccn ia 2 mieszkań klaść
na karb \riny zarządn miejskiego. Ale
bą,dź co bąd:i. s i rata dla ' miasta pal'Ll
tysięcy rnbli nie powinna byla: dać
spokoju zarządowi miasta, dopóki ni.e
Z11u la zlby się jakiś punkL ll'yjścia chocial.by Len, kLóry propono11·aJ p. prezydent w swej odezwie do sędziego,
(p. wyżej) w 1911 r., skoro sta lo się
już wiadornem że sędzia nie ustąpi.
Teraz wi~c należatoby tylko wytę
żyć wszy Lkir sily aby narnszcie uwolnić
miaslo od ponoszenia zbylecznych a lak
wielkicb ciężaró\\', p rzez przy. picszenie
odpow ic:dniej decyzji gnhernaLoru, gdyż
obecnie l.am spr·awa la utkwiła.
A le myli s iQ µ. „Ciekawy'' piszqc,
że lokal w domu Palzera je L odpowiedniejszy i la1i ·zy; że La1i szy t.o prawda - choć chyba ten \rzgl::i,d nie byl
motywem sędziego. Tylko już nfgdy
odpowiedniejszy; p. nCiL·ka\ry" chyba
l.a111 nie byl; Loć to jest. nora nie zaslugoj ąca 11a naz\\'ę micszkallia, pozban- ionn najniezbędniejszych ubika1.:yj,
jak nap. pokojn dla świadków, " pocze
kalni; - a sama sala lub kancelarja pt'o:-:zę pójść zobaczyć.
W domo zaś
Kleczewskiego sa la . :1dowa o 7 uknucb
komplcLnie umC'l.Jlowann nowemi sloiarni, Ja\\'kami, krzes.la111i, przcdslawia się
okazale. i oprócz lego ze względu na
przylegle pokoj-c w zuµ,, ltw ści może
odpowiada~ potrzebom t.etejszcgo s~idu.
Tylko - wszyslko 1.o Leraz jesL nieprodukcyjne. l\ 0111 ornc h.Lotnie jcsL wygó1-..iwanc, ale uic możemy sądzić o Lem,
czy mużna bylo znaleźć gdzieindziej
tań. zy lok a l, lub ten Laniej wynająć.
Co do szkó.1, Lo p. „Ciekawy'' n1<1
mniej racji. lsloLnic domy Hitlera
przy ul. Tu~zy1 '1skicj i. Zielii'1skicgo przy
ul. Nowy SwiHL zosla ly wynajęte od
Nowego Haku i dolychczas jeszcze lekcje siQ w nic Ir nie . tldbywah (jakkolwiek unicblowanie już je1:1t.), ale s;~ to
lokale wynajęLr nic na zamianę islniejącyclt szkó l, tylko 1rn klasy nowootwierane, Lak że choć będą zajQtu klHsy w dumn IJil lent i Zieliriskiego, Lo
·inne szkoty p ;)zoslarn1 w dotychczasowych lokalach, naprz. w owym dornu Sti~in::i o którym pisze p. ,,Ciekawy", i klóry rzeczywiścit' jest nieodpowied11i na szko lQ ze względów wskazanych
pl'zcz pana , Ciekawego",
co również osobiście stwierdziliśmy.
Nir mog,ly zaś szko.ly nowe rozpvczą,ć
swych czyn no '.ci od Nowego Holrn, bo
konl.rakl poda11y Io zalwierdzcnia 28
li sLopada r. z. wJadze zaLwierdziJy 12/25
lulcgo r. b„ a więc l'aktyeznie z\\'.lokn.,
(uw.1,glQdniaj~c świ~Ln obecne) \\"ynosi
nie więcej niż 2 Lygodnie. I . bu1·misztrz poinfol'mowa! nas, że w czasie
najbliższym po święlach lekcje w nowych lokalach będą rozpoczęle.
Tyle na razie mogliś1)1y zcbrnć
inl'ormacyj o Lycb 2 sprawach. .TPś!i
s:1 niećlokladno, a klokolwirk jesL lepi0j
poinl'ol'rnowany Lo prnsimy usilnie 1 aby
zcc:t1cin l pod7.ielić ·ie SI\ emi wiadomo ·cinm i z ogólcm. Naszn Gazela nic
odmówi moż11ości wypo\\'icdz -nin się
nikomu, klo chce Lego w imię dobra

publicznego; a sprawy miejskie wszak
należą do tych, które nas bardzo blizku dotyczą; mówić o nich mamy prawo i obo\\·iązek.
:j:

*
Nazwa li :my wyst:}picnie p. „CiekawegCJ· • dziwuem. Bo nziwne jest,
żeby czJowiek, mający widocznie pewne poczu1.:ie SJ:>oleczne ignorowal poważm1 placówkę spoJeczną, jaką jest
miejscowa Gazeta. Dziwne, że ;;znkaJ
Warszawskich gazet, zamiast zwrócić
się do naszego pisma, klóre p1·zecież
jesL zatożonc wlaśtiic przede\\·szystki m
dla umawiania spraw i bolą.czek miejsc:uwycl1; że robi nam zarzut świado
mego przemilczania nietadn w zarzą
dzie miejskim 1 nie mając duwodo, że
Komitet redakc:jny wiedział o Łych
spraw ach; że nic ni a wnozumia!ości
na to, że kllka usób nie jest w stanie
objf).ć calego wielostr0nnego życia miasta
tak, aby nic nigdy nie przeoczyć, i że
dlatego koniecZ1Ja jesL pomoc ze strony ogółu .
· .le:li p. „Ciekawy'' nie chcial zdradzać swego nazwiska., Lo mógl je zakomuniko\\·ać tylko Komitetowi redakcyjnemu; ien cl,yba dość jest odpowiedzialny na to, aby Lajemnicy do1.rzymnć, a w gazecie podpisać tym samym pseudonimL m. A już nie miał
p. „Cieka.wy" żadnej podsLawy do
krzywdzącego posądzenia nas o jakqś
specjalną nlegiaść wobt>c ,,miejskiej powagi11 („Gazeta Pabjanicka" „bardzo
cicha i dyskreLna wobec miejskiej powagi"); przeczą ternu chociażby artykuły w spraw-ie szkól elementamych
tutejszych (N!~ li innne „Gaz.· Pabj.' 1) a
choćby i kilkakrotne notaLki o bruku
i moście. Są to może d!'obiazgi, ale
poważniejszych powodów do wykaza-.
nia swej hałaśliwości i niedyskrecji nie
mieliśmy.
Teraz znów trafi! się powód do pol'uszenia spraw miejskicl.J, Lo
też nic col'amy się przed otwartem wypowicdzenit>m S\\'cgo zdania. .Teśli się
mylimy- to prosimy o sprnstmrnnie,
tylko nie w gazelach warszawskich czy
Lódzkicb; i w naszej Gazecie znajdzi
się miejsce dla \vszystkich „ciekawych"
aby tylko ci przyszli „Ciekawi '' mieli
L1·0. zkę więcej prawdziwej życzliwości,
więcej dobrej woli do podfrzymania
pr;zeja\\·ów życia spuJecznego, może
na l'azie niedo. konalych, a le w założeniu
swem bezinteresownych i dodatnich.
1

Korespondencje.

Z Xonstantynowa.
W sobotę 15 mal'ctl r. b. w osadzie 1\onstanlynów odbylo się zebraJlie grnmadzkie obywateli osady, któ rzy uchwalili kilka bardzo pożylecz
nych i donioslych p1·ojektów .
Mianowicie; po;:;tanowili zwrócić .
się z prośbą do Minis \cl'jum Komnnikacji, aby zechcia lo obniżyć cenę przejazdn Lramwajem na przeslrzeni Lódź
- 1\ On si anlynów.
NasLępnie poslanowHi zwr~cić się
7. p11 0Śb•1 do Dyrekcji Drogi Zclazuej
l•'rbrycrno Lódzkiej i czynić w zelki e
możliwe sl.ara.nia, aby linj a drogi do
Aleksandrowa, przechoclzila okoJo Konstantynowa., na ten cel ofial'lljf!. dnrmo
gl'llnl pott·zeb.ny pod planl drogi i slację o ile 1.o będzie konieczne.
Uchwalono jeszcze starać siQ o l'abt·ykanta,
który by chciał pobudować zaklady
przemyslo\\·e w Kons1.::inLynowic na gruncie ofiarowanym na bardzo dogodnych
·dla niego w::irnnknch w ilości do 9
mórg 37 prętów, a w razie potrzeby
i więcej.
P rzyj ęto l'Ó\rnież w zasadzie pl'OjekL To1rarzyslws. Dróg podjazdowych
Lódzkich oświetlenia osady elckLryczno~kią i korzystania z lej si!y do porns:wnia wsz •!kiego rodzaju ma zyn.
Na oświell1 nic asygnowano 2000
rubli roeznie.
Dla wykonania l.ycb projektów
wybrano dwóch pelnomocnikólY i d\\'unasln cztonków komilelu narad.
Prócz Lego upownżniono Komilcl
pru ić o pomoc w L j pracy panów

d-ra 801·zuchowskiego 1 Karola Schwejkerta i Aleksandra Wahlfischa, jako
świaUycli i wplywowych obywaLcli.
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S_zanowny panie Redaktorz~l
Uprzejmie proszę zamie :cić w poczytnem swem piśmie poniższy list.
"Gazeta Pabjanicka" wciąż nawołuje do jedności i wspólnej pracy nad
polepszeniem bytu naszego narodu, ale
niestety, dużo jesL takich, co tego nie
rnzumieją albo zrozumieć nie chcą.
Jako przyktad daję wieś Julrzkowice,
polożoną tuż pod
samem miaslem.
.Test to wieś duża i zamożna. Niektórzy gnspodarze in tcresują si.ę spr a wami spolecznemi, prenumerują rozmai.te
pisma, ale większość jest takich co
twierdzą, że gazeta jest- wogc\le niepotrzebna, bo jak ma być dobrze, tu bę
dzie i bez gazety. Zato wódka znajdzie si~ niemal w:,zędzie. Pijani po
nocy ltatasują 1 awanturują się, rzucają
przekleństwa aż uszy bolą słuchać.
Dzieci zamiast być w szkole, calymi
dniami wałęsają się po ulicy, zaczepiają przechodniów i przejezdnych- rzucają kamieniami, psa na\\'et nie p1·ze-·
puszczą spokojnie. Matki nie zwracają
uwagi na takie zabawy ,;wych pociech,
bo przekonane są, ze wyrosną z nich
dzielni gospodarze. Copra\\'da szkoJa
jest w sąsiedniej wsi Byc.:hlewie i to
tylko jedna, która nie pomieści dzieci.
z dwuch wsi. Gospodarze noszą się
z zamforem wybndowania jeszcze jednej szko!y, ale nie mogą dojść do porozumienia, bo jedni chcą szkoły dla
wszy lkicb dzieci, jak dla dzieci gospodarzy, tak też i dla dzieci ich lokaLoró,v, inni zn"w chcą szkoJy wyłącz
nie dla dzieci gospodarzy, a tymczasem dziatwa calemi gromadami zbija
bąki na ulicy.
Nie lepiej jest ze sprzedażą niezbędnych produktów. Jeżeli kto chce
kupić kwartę mleka to przejść może
cal'ą wieś i nie dostanie ani kropli,
albowiem wszystkie mleko skupują ży
dzi dla miasLa. Kobiety zmuszone są
doić krowy w ich obecności, bo inaczej mleka nie wezmą, jakkolwiek placą
tyle co każdy prz<'ciętoy kupują1.:y L j.
sześć kopiejek za kwartę; gospodarze
zalem wolą sprzedawać mleko tym
handlarzom, niż komu innemu, ale dlaczego? Doprawdy dziwnem się wydaje, że żyd ma pienvszeństwo przed naszym bratem. Czas już nareszcie, aby
mieszkańcy wzmiankowanej wsi Jutrkowice zrozumieli. to wszystko i wzię~
i się energicznie do wyplenienia zła.
z poważaniem I. K.

-Li1ta
nowoprzybyłych

ofiarodawców na cele

Komitetu Pomocy
dla pozbawionych pracy
w Pabjanicach.
~~~

I Dzielnicn.
Bolecliowski .Tan
Stelmach Roch

1.i)O

0.15

li Dzielnica.
Jednorazowe ofiary

złożyli:

Osikowsk1 .Tan
Rutkowski
Świąlkowski -

5.1.1.-

III Dzielnica.
Jednorazowe ofiary
Kinkial
Kolbuch Marta
Lipski Zenon -

złożyli:

5.0.50
a. ~

GAZT~TA PABJANI CKA.

4.
Składki miesięczne:

1. -

Bincnlal Zofja
Budzytiski Rudolf
"Engelhorn i Ma t·kgrnf"
(za 2

5.2..J,.-

miesiące).

1.10.
2·.1.-

Hegenbnrl Reinhold Knchar ki \V ladysla w
~LPfański Wacla\\' Dr.
Wadzyriski Ad::ttn

9Jałfłańsfła.
Oblężenie

Lorenl1 Oskar
Neumann Teodor
N. N. Reinsch OUo Stawiski Bronis1aw

V

15.25.3.3. -3,-

inżynier

- Echa katastro fy na kol.
Kaliskiej . Stwierdzo1io że p1·zyczy-

Dziełnic11.

Miesięcznie:

Kaczmarek Antoni
Składki

1.-

-

perjodyczne:

Robotnicy z Tow. Akc. R. KINOLERA.
38.91
Tkalnia
7.4:3
Przędzalnia \\'elny
2.55
Przędzalnia bawelny 5.64
Farbiarnia
9.20
e
Reparacyjn
Warsztaty
Robotnicy z Tow. Akc. KRUSGHE i ENOER.
116.%
Tkalnia (:iO, 70 i 56, 26
6.tH.i
Rytownia i Drukarnia
7.77
tara Przędzalnia
o.Wykończalnia biala 5.06
Bielnik
Robotnicy Prz.em. Cllf'micznego 17 .7 4

m1 katastrofy pod Ożarowem bylo zepsucie linji telegraficznej i ni edbalstwo
w doręczeniu służ bi e stacyjnej za st. pujf).cej depesze kartki. .Tak wiadomo
~ ofiary lego niedbalstwa sl racily ży
cie, kilka jes t rannych .

i ARBIARNIA i PRALNIA.
CHEMIC ZNl\

G. Heinin gera
w Pabjanicac h, Długa 3.J.,
w oficynie na lewo,

pjerze i farbuje

=

wszystko w

całości.
4-4

428

Nadzwyczajne:

•
Anna zamiasl biletu do
teatru
Masicki Rudolf okazyjnie R. Kindler za inkaso weksli
Tow. Śpiew. "Lira" odsetek z dochodu z przedstawie nia 8-go
Marca

Adrjanop ola.

Clazely s rbskic, zuwi c r:i:i•! szc r(' go slruii e annj i sr l'llskoAdrjanopol .
obleg1:1jącej
bnl ga1·skiej1
I Lak dziennik „ Veczernyjc novo sti ,. oglosil sprawozda ni e, ska rż ~1ce siQ
na strasz ne mr<izy, kl.óre jeszcze niedawno panowaly pod Adl'janopol em.
l)ochodziJy do 25 slopn i Celsiuszn.
ZoJnierze nn po. lernnkach mnl'li. Warstwa ś nieżna jeszcze l.craz gdzienirgdzie
ma 2 melry µ- robo ści.
Oblężenie idzie pomalu. Wojsko
sel'bskie sto i o 13 klin. od miaslH,
wojsko bulga.l'sk iP zajęln jeszcze lalsze stanowi ska. Zaloga Adrju.nopola
liczy Lylko 18,000 ludzi. Wszys ·y mają dobt'L' i ciPp.te mundmy ornz olrzymują. dziennie 200 gra.mów chlc:ba.
IJzia la oblc;!żnicze ser bsk ie j1~szcze nie
stoj~1 n::i wlu.~eiwych pozycjach, ponieważ zaspy ~ rrieżnc ni e pozwab1ją icl1
wpt·uwadzić na Ló miejscn, z ktMycl1
możnal.Jy minslo ostrzeliwać skn lcczn ir•.
Najpoważuirjszy dzi eunik sel' bsk i
„Trgovi11sk i Clasnik'' c.glosil li sl pe\\·negu oficera se 1·b;;;k iego, klóry należy
do wojska, stojącego pod Adrjanopolctn. W lym li 8cir oficer St'l'bski maluj e st ra szne cierpienia wojskn oblęż- ·
uiczego . w ostalnicb lygodn iach. Zimna były luk wielkie, że ludzie nie
mogli wcale sypiać, ponieważ ni e znajdowali odpowiedni ej ochrony przec! zimnem. Brakow:do materjalu opalowego. Mundury żrdnieży nie są wysta rczaj11ce. Zwłaszcza brak dobrego
obuwiu. W ostatnich tygodniacl1 hilw
prawie nie bylo. Mimo to, jesl mnóstwo chorych, a ci, którzy s ię chorobie
oparli, są :zupełnie wyczerpani.

jowa. Tym 1·azem na kolei Nadwiślańskiej sku tkiem źle nastawionej
zwrotnicy wykoleiły się w pociągn Warszawa- Odessa 2 wagony z klóryi:ll
j<'den zoslal poważnie nszkodzony. 8
pasaźerów odnioslo rany.

Lękawska

0.70
1.20
0.50

Nowe postan owieni e
obowiązujące.

Wydawc~

Tyfus plamisty .
18-go marca.
Białogród.
Zawleczono ln z pod Adrj::inopola lyl'u s plamisty. Dolycbcza:; stwierdzono
::lOO p1·zypatłków tej chol'Oby.

Flota w pogotow iu.
Fiola a11strjacka przyhyla do Callal'O, gdzie r.zeka na rozkaz odjazdu do San Giovanni du Medua i Durazzo.
Rzym. Część !'loty wloskiej s loi
w pogotowiu, aby poprzeć 11· danej
c: lmi li a keję A nslrji.
Wiedeń.

z ostatni ej chwili.
Straszny wypadek .
Wczol'aj zrana robotnik. z f'u b!'yki
,,Kruscl1e i .h:1Jde1·'', Beze wyp!'awil
troje swoich dzi ec i do rodziny w Be,tclia.lowi : l u drodze przysiadla1 s ię na
wóz jesz<:ze jedna lli eznajoma koLieLu
z Llldzi z cól'ka. Pod l.lula. kolo DJuLowa pO\ryższą. l'nrmaukc.: cbcia la wymin:~ć drngtt z pijanymi ludźmi. Konie
pi01·wsze,i furmunki sploszyly się i
poniosly, wywracają.c, wóz, Skutki
cz„go okazały si~ l'ulalne, niE>znajoma
kobiela z Lodzi poninsla ś miet'Ć na
mieJS<:u, a z' dwócj1 synów BC'zego,
jcclc>n ulegJ wst!'Zą!inieniu mózgu, drngi zoś pokaleczeni u Lwarzy. Sprawcy
" ·ypadku zbiegli, przez •nikogo nieza1rzymani i nieznani.

Inspektor podatkow y Mogilańskij.

1-3-134

Za Redaktora i

posiada po111'11 c 11·i;1do111u~1·i, ŻP J\dr·janopol 11111si kapilnl1>\\·;1c: 11· ci:)~U bie1.11111 ·zuny do Legu
ż:1ccgo 1.ygod nia ,
glod crn. lJlal.ego leż armja bułgarska
nie przypuszczała sz LuJTnu, aby oszczędzić ludzi.

Prezes Pabjanic kiej i Łaskiej komisji miejskiej podatku
mieszkan iowego podaje c;lo powszec hnej wiadomości, że
deklarac je podatkow e na rok 1913 zostały rozesłane do
Łasku dn. 6-go Marca r. b. za N2 10, i do Pabjanic dn. 7=go
Marca · r. b. za N11 11. Termin składania reklamac ji upły
wa d. 7/ 20 Kwietnia r. b.

2,15

"Warsz. Dn." og!osil w numerze
wczorajszym postanowie nie obowiązu
jące, wydane przez genern!-gu~er~ato
ra warszawski ego na mocy NaJwyzszego nkazu z d. 29 Sit-rpnia r. 1912 i
pp. 1 i 2 art. 15 przepi ·ów o ochronie wzmocnione j dla wszyslkiclt gubernji Królestwa Polskiego.
Według tego postanowie nia zabronione jest:
1) Niespokojn e zacl10\\'anie siQ,
krzykliwość i zuchwalst\\' o, które aczkolwiek nie zaktócają spokoju publiczne"'O
•
J
' J'ednakowoż wvwolu„
„ i porzadku
ją niezadowole nie wśród . oto~zenia.
jakoto: natrętne narzucame się koinne czyny, utrudniając e
muś oraz
prawidłową komunikację na ~lica~b,
chodnikach 1 w rnP lacach ' droaach
.
" i 'lokalach pubhc~nych
;
uych miejscach
rozmyślnie gwałtowne l'Ozpychame publiczności; strzelanie i rzucanie kamieni lub innych przedmiotó w na przejeżdżających i przecliodnió \\' 1 na domy
mieszkalne i inne budynki, do samnjazdów, powozów, wozów, pociągów,
parowozów i statków żeglugi; aw.antnrnicze i zuchwale psucie lub mszczenie cudzego mienia itp.:
2) ukazywanie ię w miejscach i
lokalach publicznych w widocznym dla
otoczenia, nit•trzeźwym staniC', wykraczającym przeciwko przyzwoitości;
3) \\'tn1·gnięcie, wbrew woli i ~ez
wiedzy osób interesowan ych, do ich
micszkaii, pokoju, domu lub innego
lokalu, tudzież nn podwórze, posesję,
ogrodu lub inn~go ogrodzoneg o obszaru, przytem oboj~tnc jt>st, c:zy p~szko
dowany jest właścicielem pomienionych obszarów, czy użytkuje t post'sje na mocy r.zyjegoś pozwolenia lub
z najmu; zabronione jesl'ró\\'nież przebywanie w tych lokalach i terenach
wbrew ż~1d1rniu gospodarza. lub jego
zastępcy, aby pomienione obszary i lo•
kale opnśl·ic:.

w A •lr,ja.uoi.H>lu.
Sofja. - Hz:1cl bL1l g·nrski

Głód

--

wiado111o~ci

Znów katastro f a kole·

składki złożyli:

- Wiedeń. - Z Sotji donosi
,,Zeit", że bul garzy zunieclrn li u1mianr
ctnLzcp·o Lomb:ll'd c,wania Aclrja11opoln.
i (ll'Z)'f •llSZCZ;lJ1iu ;.;;<. IUl'lflÓ\\' du f'ul'LÓ\\'.

Wo jna

Winni wykroczeniu przeciwko tym
postanowie uiom o'bowi[);zującym ulegaj'!
administrncyjniL kai·w do 50 rb. !nb
arl'sztowi du :i miesięc~'·
Rozpo1·z:~dzenie niniejszr zysknje
111oc prall'ną 11d dnia ogluszeni:1.

lV Dzielnica.
Jednorazowe

;NQ 1 8.

Jesionki

męskie

Niniejszym podaje się do wiadomości, że pozostający bez zajęcia
ROBOTN ICY ROLNI, którzy pragnęliby si~ udać na roboty rolne
w Kraju lub w Niemczech powinni zaopatrzyć się w półpaski i zgło
sić się do przedstawiciela Centraln ego Biura pośrednictwa, w

19.50

·o statnie fasony 18.SO 22

Eleganckie Garnitury
wykouanc jak JlOdłng miary
21.GO 18.- 15.óO

Pabjanic ach ul. Targowa

N§

965.

Józef Nagiel.

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

12. 50

Jana Bolech owskie go
Pabjanic e, Stary-Ry nek 10.

Palta damskie

NABYTY

nnjmoc.łnfojsze fHso11y
12.i>O Jó.=>O 18.-

WŁADYSŁAW A ŚLIWOWSKIEGO

od 10.50

zaopatrzony we wszelkie towary apteczne, techniczne, wody naturalne i sztuczne, w wielkim
wyborze kosmetykę i perfumerję oraz mydła toaletowe, a także najświeższe nasiona kwiatowe i warzywne, które poleca Sz. P. po cenach niewygoro wanych. 2-3-433

Kostiumy damskie od 18. 50

Kas·a11n @bww!a ~·

--;ozostał1' z pOJll'Z:~t~i~go-,

F. Rozw ensa

. ezonu

Palta damskie
'l'ernz wyprzedamy po:

I

Pabjanice, .F:11.lrycznn 6.
Posiada wielki wyból' obuwia: damskiego, mc.:skiego i dla dzieci, wykoń
czonego. stsrannie z najlepszej skó ry
gcmzowej, chromowej i innej , które
poleca po cenach zniżonych.
Pl'zyjmuje s ię takż e zamówienia- na
nnw c i uskutecznia wszrlką r eperację.

I

Zofjówka letnie mieszkani a.

4. 90 j 7.90
.

Kostjum y damskie? .90 i 9.50 11

-

-

Garniturki dziecinne

H.. 3.90

Paletlrn dla

lt. 4- HO

chło~ców

8 wiorst od Pabjanic
2 pokoje z kuchnią 60 rb,, 1 pokój z
40 rb . Dom Sobiejanka.

Suldeueczl<i dla dziewczyne k 4.50
Paltocild dla dzi<"wczynel• U.. 5.-

Wiadomość

Schmechel &Rosner

St. STEFAN.

PRZEZ

na miejscu łub w restauracji
W-ej I lege nbarl.

l~~ł~~ r~~~lt~~wr

ŁÓDŹ,
J

praaownla

najmodnie jszych

JUl>EIJUSZY DAl\lSIHCH

l~

Ili:= MONI KI :=li

l

Pabjanice, Dluga 33,

w lew ej oficynie, 1-sze

piętro.

Przyjmuje przeróbki i polera kapc,
lu ze nowe

~

po b. przystępnych cenach. ·

FO'R TEPIA N

do sprze dania

hólki, czumy w dobrym slanie po
cenie bardzo pl'zystępnej.
Wiadomość:

Pabjanice, ul. Fabryrzna N~ 2
3-3-133
u Tyszkowskie go.

M KOŁACZ A w Pablaniaaah·, Zamkowa 28.

(przy Fabrycznej),
po cenarh przystępnych, _wielki wybór trumie1~
metalowych i z drzewa, porzvnaJąc od najtańszych, az
do najwykwintniejszyC'11; takż e posiada w duży111 wyborze wieńce metal owe i z kwiatów
zywych i sztucznych, duży zapas ga rderoby męskiej, damskie) i dzi eci nnej, karawany
c- r-f423
duże i małe wysyła. oraz żatobników, a także urządza dekoracje pogrzebow '.
•

ul. Piotrlww1'lrn I OO.

kuchnią

~

Ghrześaiiańska

'

połera

W drukarni' St. Stefana, Zamkowa 11.

