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Rok I.

Pabjanice, Sobota dnia 29 Marca 1.913 r.

\Vycl10.rlii 2 raz.v tyg·od1~iovvo we Hrod~y i \V Soboty }JO poludni11.
1 wirrsz pclilem przed tekslem
RO kop. 1 wiersz pelitem zn lek Lem 10 kop. Nckrnlogi i reklamy za wiersz 20 kop. Ogłoszenia
drnbn za wyraz :-3 k. Najmnicj:ze oglo zenie 30 kop.
Rocznie Hb. 4. Pólrncznie Hb. 2. K1H1rlalnic Hb. J.
·
23.
Rocha
Ś-go
ul.
Adres Redakcyi i Administracyi: IJabjanice,
Za Pdnoszenir do domu dolicza się 10 kop. miesięczuie.
Cena numeru pojedyńczego 3 kop.

Prenumerata wynosi: Rocznic Hb. 2 kop. 80.
Rb. 1 k. .+O Kwartalnie Kop. 70. 1\{iesięcznie Kop. 2f) . Z przesyłką pocztową:
Półrocznie

przyjnrnją: ,Ad1ninislrncya „Gazety
Pabjanickiej" , ul. S-U"u Rot:ha Ai• 20. Księ•
garnie miejscowe oraz Kanlory pism
p. Wadzyńskiego i p. Pobudkowskie go.
P1·pnnrncrulę

Redaktor przyjmuje od 11- 1 i od 5-8. "\V

Czas

odnowić

Lekarz-Dentys ta

J. SZAPOCZ NIK
SPECJT;LNOSĆ: technika złota i chirurgja dentystyczna. Przyjmuje, 10-2 i 4-7.

Pabjanice, Zamkowa 16, (lf piętro).

PielQ~:n111jjmjy
rQślb1in©1śó"
Nadcl1odzi wiosna.„ Pod wplywem
prornieui slu1 wt:znyel 1 przyroda cala budzi siQ Jo życia ze snu
zimowego. Nasze mia. la, wioski i pola niebawem przyslrnją się w piękn;~
sza l ę zieleni i kwiecia ...
Wiemy z doświadczc11iil, że roś ! innoM wywi Pl'H ogrnmn ir dobrnc;,ynny wpływ na islolę lud zką: jakaś ży
wio.Iowa polężna rozkosz . ogaru ia serca nasze, życie nabiern wiQkszcgo uroku, budzą się w nas u ·zucia sz la chclne,
człow i ek slaje się l ~pszym.
A Leraz, przechodząc do slrony
praklyczneJ, pomyślmy, co mym ies'z kancy miast, mamy do zawdzięczenia roś linn ości \\·ogóle, plantacjom mi j kim
w szczególności.
W picl'wszym J'ZQdzie, dziQki procesom l'izjologiczno·chemi cznym, jakie
na ogromną skal ę o<ibywają, siQ w przy ·
rodzi e„ świat roślinny jesl potężnym
czynnikiem uzdrowolnienia n::t::>zych
miast, następnie u1drzewienic chroni cię przechodniu ud pnlącycli promieni ;:;lonecznyc h skwa1·n go lata.

ożywczyeh

renumeratę

\V cznsic burz i. nall'alnit: zabrzpict:za :siedzi by ItH.1.zk ie od szkód i spn ·
sloszl'nin. Na wypadl'k pożarn j'Psl
r:cty donalura.111;~ Lam;, dl;.r U[;"nia.
damy jeszcze, żr zad1·zewienie i roślin11ośl'. pudno;:;i ll'ygL1d cslclyt:wy naszych o,;ad l'abrycznyeli, że zaslępujc
11nm cho<: w t:z~ści wirś, za kli>ri) la Lem wszy:;cy lQslrnimy, a nir. wszyscy
inożrrny z nirj korzyslać, lu <> l.l'Zymnmy ogrnmną st1mę kol'zyśt:i, dJ::t kltiryrh I.o powinni :my z większ;1, 11iż lo
rna micjsc·p ob cnic, lrnskli,,·ości;~ i
wdzię('zno ś cią odnosir si0 do nnszyl'l1
plnnlaeji rnit>,iskirl1.
Skol'o 111c'nvi111y o }Jlanlacjac·li rnirjskicl1, Io prz1·dL:wszyslkicm lrzt>lia nadlllicni1:, że obecnie sprawa la jesl. 11
uas w krnjn w zaniedbaniu. Wladzc
mnnicypal11e nic IYil'lr siQ lroszczą o
zadrwwiani miast. NiPwąLpliwic jednak p1·zy spodzicll'a:1ym samol'Z<~dzic
zwróci się uwagę na lę poll'zcbę i z
p~wności:t minsla na::1z<• wó11·czas będą
mialv inny, niż obl'Cnic wyg-h)d.
Trzeba jednak p1·zNllem rozbudzić li' na;:;zcm spo leczc1'1 slll'ic zarnilowanic i poszanowanie l'Oślinności, bo
obecni lu dopra11' dy los naszych drzc11·
i krzewów publicznych godzien jest
politowania.
D1·zew ko od eh wili posadzenia narażone jPsl slale na kl'zywdy i S:6kody.
Widzi się częslo, jak dzieci, wyroslki,
ba nall'ct dorośli niszcza w len lub
inny sposób r oś linno ść. . L"amie się paliki, „zgl'abny" woźnica zaczepia " ·ozem, ZL'ywa korę lub l::i.mie. drzewo znpelnie. Bzy niepilnowani szkodniey
lami ą do s zczęlnie, kasztany strąca się
z liśćmi i galf1zkami. A przecież drzewo lub kl'zew Lo 01·ganizm żywy, każd::i,
ranę lnb nszkodzenie musi odchorn-

Srebrne Wesele.
Pani JY[icha.łowa, będąc pod wplyv.„c'rn
swojej rodziny~ spad •le po matce uważała za
swoją wyłącz11<ł '\·vłasność, z którego to po wodu pomiędzy małżonkami nieraz przychodziło do g··waltownych scen i, gdyby nie Z·isia, która umiała. zażegnywać nieporozumienia
mięrlzy rodzicami - prawclopodobnie prz~r ~zlo
by do separacji, czego nieraz doma gała się
pHni Michatowa. Cóż więc dziwneg·o, że dzisiejszs' dziei't dwudziestopięciolecia ślubu , czyli
tak zwane srebrne wesele, był dla pana MiA i ed nak żonę jeszchała dniem obojętnym.
cze i teraz kochał, l ecz ·zul mocny żal za
jej postępow· anie z nim i za zupełne oddanie
siQ pod wpływ swojej rodziny.
P<m Michał, dobra du sza, jak go wszyscy prz yjaciele i koledz y nazywa li , byłby oclrazu zapomnin,ł i przebaczył wszystkie eicrpienia, spnwoilowane mu prz z żon~, g<l y11y
ta żomt przemówiła do uiego z serca i okaAle pani Miclrn low a, która
zała rnn srrcc.
w cichości swego serca kochala także rn QŻH,
zapicnijąc si ę tego przed SH.mą sobą - zaci0ln.
się, jak to mówią i byla dh1 111 'Ża. przykr~
i zht.

święta

Ogłoszenia=

redakeya otwarta od 12-2.

na kwartał drugi .

a jeżeli zawicl e tego, lo nn1iern.
A \\'i >Je Lo razy dla. proslych f'iglów
11 ~ lamnjP się cale drzewko.
Zamiast bezmyślnego lekceważe
nia powinniśmy roślinę otoczyć lroWidzi z, że drzewko
;:;kliwą opi ką.
po'adzone przed lwoim domem usyl'lta- podlcj je wodą,, ma u::1zkodzoną
koi·ę - opa lrz rnnQ ma ' cią i oba11dażnj,
wylainany lub usunięty palik- zasl<1P
nowym. Aby rozbudzić w zerokich
1nasad 1 zam il uwanic do rośli n n ości,
ze wzglQdów knlLnralno-pcdagogicznyclt
d~i~ w szkotach urządza się z dziećmi
Ale Lo
„Swięta sadzenia drzewek".
nil' dosyć posadzić, l1·zPba jesz ze
!lrzewko oloczyć opieką, dopomódz .
nin do wegetacji, usuwać czynniki szkodliwe dln jego rozwoju i życia.
W Prns:ich dl'ogi publiczne są
drzrwami „. owocowymi:
Wj sadzone
A ;.;próbujmy u nas„. l'ftt:Z~ , że po kilku lalach drzewa lam ane i niszczone
rn1, m z owocami zniktyby z powiel'z<'1 li -najwyżej slcrczalyby pnie suche,
o ile oczywiście nic zostalyby wyrąbane na opal. A '" parkach na;:;zych nie postaw tylko stróża, nic groź
karami sądowymi, o ładnie będą wy"Wogóle
glądać lra1Yniki i klomby.
lrzeba wszędzie sto ·ować nakazy i zakazy; dla ·zego my je. leśrny lak malo
sublelni, że bez przymusu obejść się
nam ni epodobna, a czas jesl już wielki, aby bylo inaczej.
Tak, we~rny do serca Łych kilka
sló"", pokażmy, ze we w zelkieh objawach życia jeslcśmy sp0Jccze1\ lwem
kullun1lnem, że obcy nam jesL wandalizm. Slarajmy się nietylko nie nisz-·
czyć, lecz przeciwnie w miarę możnoś
ci ochl'aniać i pielęgnować roślinno' ć,
dążyć do jaknajszerszcgo zadrzewie-

wnć,

Oprócz Zosi pai'1stwo Michałowie mieli
j esz0ze dwó0h synków Stasia i Jerzego. Pan
Miclrnł ]HZC'p aclał za córką, pani Miehalowa
zaś, naprzekór mQŻOWi - okazy,rała Zosi mal o milości rodzi cielskiej, zn, to fc.lworyzowala
ehlop •ów. psując ich w najrozmaitszy sposób . l g·dyby ni c Zo i a, pan Michał byłby
nawet nic wspomniał o dzisiejszej uroczystoś
ci , co mia.la zamiur uczynić i pani Michało
wa. Ale Zosia wymog·la na panu Micliale
kupienie kwiatów i pan Michal po słanowil je
Pr zy nió sł kwiaty przez kuchnię, jak
kupić.
o to prosila Zosia i oddal jej takowe. Narl
wieczorem Zosia zamknęła . ię w stołowym
pokoju - pan Michał pracowal w swoim g·al>inecie, a pani Micluilowa clrzemala w sypialni. Stasiek i J crzyk na zmianę podpatrywali przez dziórkQ. od klncz:i, co :{osia
robi w st.olow ym pokoju, al Zosia przezornie
zafką z książkami. tak że
zastawiła otwór
pomimo eałeg·o \.Yysiłkn wzrokowego, ni c clojOkoło g·odzin y s iódmej wicrz c1ć 11i e mog·li.
ezore111, kirdy . tól liyl ,inż nakryty i przybrany kwiatamj, starn Maciejowa, sl uż ~1ca
pm'1sbvn. Michalostwa, uroczyście · oznajmiła
pann i pani , że panienka prosi już na herbatę.
Wszecll najprzócl pan Mic ltal i zajął przy stole
swoje rn1e.isco. W par~ minut potem weszla
pani Michal1nva i chciala ni:;i;~·,: tam. gdzie
zawsze, przy drugim ko1'wu stoln, naprzeciw
pa.na Michala. .Ale ~osia, wi<lza.c wchodzą-

nia nnszych miasl, a wówczas w tych
mi::islach-ogrodad1 życie będzie upły
wać nam milej i sympalycznirj.
S. Sz. •

Pabjanickie T-wo Ogrodnicze.
.

~ .;...~

Dnia 17 /III o 8-ej wieczorem w
sali p. Belchera odbyło się Ogólne Zebranie czlonków T -wa Ogrodniczego, którego celem jest upiększenie i uzdrowotnienie naszego miasta przez zadrzewianie skwerów, parków i ulic.
Możnaby więc sądzić, że T-wo o
lak sympalycznych celach w mieście,
luk jak nasze, pozbawionem zieleni i
miejsca do odpoczynku, cieszy się wielką popularnością i poparciem obywaleli i mieszkańców, zwłaszcza że skład
ka roczna rb. 3 jesl bardzo przystępną.
Tymczasem, jak widać z rocwego
sprawozdania, T-wo liczy zaledwie 87
czJonków, kasa zaś wykazuje w przychodzie rb. 1212.62 w rozchodzie
Jl 05 13, pozostałość na Hl 13 rok rb.
10'7.49 i 1200 rubli kapitulu żelaznego.
Ta śmiesznie mała liczba czl. w
mieście o 50 lysiącach ludności jest uajwymownięjszym dowodem, jak malo
odczuwamy· potrzebę piękna w otoczeniu życia codzicnn 'go i jak zżyliśmy
sit;] z szarzyzną miejskich murów.
A j .dnak mimo lak małego zainlere. owania siQ i poparcia ze strony ogółu,
dzialalność T-wa za 1,1bieglc dziewię
ciolecie j sl bardzo ffWo6nl!; jego środ
kami i staraniem powstał na luk zwanym placu slrzelackim Park angielski
na obszarze sześciu morgów z rnalo-

po<lbiegla do niej, wzięła za rękę
i prowadząc do miejsca, gdzie siedział pan
- A gdzież to na
Michał,, wesoło zawołała.
weseln panna młoda siedzi oddzielnie od pana młodego'? A przecież dzisiaj srebrne wesele mamy i tatusia. a więc miejsce mamy
obok tatusia. Przy tych łowach Zosia nj )a
Pan
rękę oj ·a i połączyła z ręką m~ttki.
nie
Zosia
ale
mówić.
coś
c.hcial
tal,
s
w.
Michał
pomię
Uklękła
dHła mu przyjść do lowa.
dzy rodzicami i, ob jmując icli kolHna, wybu ·hn~la głośnym plHczern. Pani Mi ·halowa
schwyciła Zo i. ·w ramiona i rozpłakała się,
a potem, puśchvszy Zosię, padła w ramiona
męża i to od tylu lat zwaśnion rnalże1'1stwo
w tym dnin uroczystym srebrnego wesela oclnależli znowu swoj' serca i swoją miłość I Zosia
zawdzięczając ·ór e swojrj - Zo i.
klaskafa w r<tce i rnz po raz tuliła się w objęcia li matki i ojca, i dumna z dokonan go
clziela. radośnie wolalrt -- wiwat, wiwat, niech
A StHś i Jerzyk, kożyją pa1'tstwo mlodzi!
rzystając z ogólnego zami .szania, ściągali
ciastka z tAcy i kuksali się o takowe pod
cą matkę

stołem.

Ko n i c c.
Michał Krajewski . ./
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prawie przemocą, król Je1·zy nrnsia1
Tam jeden z pal'wejść do ś rodka.
lnerów puznal kl'óla i domyślając się
pumylki, przepro ·il go, mówiąc:
- t>l' uszę \\'ybaczyć kelnerowi.
Nie zwracalibyśmy się nigdy do WaCzterej króSZP.j Król ews kiej Mości.
lowi e na111 wystarcza ...
Jerzy I ~dwiedz a! chętnie teatrzyki bulwarow e. Pewnego razu zamówił na "Piękn ą llclenę" !oż~ telP.!'onicznie, lecz przybywszy, za::;Lal miejsce u lrojon e '"' sz tandary narodowe
g1·eckie i ernblemata wlarlzy kl'ólewBal'dzo niezado\\'olony, kazal
skiej.
zawołać dvrekto1·a.
- Gr.asz pan dzisiaj Menelausa,
pra 1rda?-spyla1.
- Tak jesl - odparł dyl'ekLor,

wniczo rwconą pośrodku sadzawką,
obok zaś zale iono pszeszlo 40 morgów
puslcgo dawniej ugoru, dziś już miejscami pięknego In ku; w rriedalekiej
pl'zyszlości stan ie się on ulubionym
miejSL'PITI space1·ów, zwłaszcza wubec
po. tni11.iwionej budowy tramwajów, te111uż T-wn zawdzięcza miasLo zalożenie
parku przy szpilalu miejskim na prze.·lrzeui okolo 5 morgów, dziś już jest
on prawclziwc·m dobrodziejstwem dla
choryc li, a w przyszłości dzięki swemu polożcniu będzir jednym z ladniejalomiasl na ulicach Tuszy11·zych.
zkolnej, Dlngiej, Nowej, Zam~kil'j,
kowej i Hynku działalność T-wa jest
mnirj pomyślm1, nizki stan kulLul'y,
brak zHmiłowania i poswnowania cudzej wlasności jest powodem, że przy
naj;;tar111111iejszy111 zadi-zewioniu i otoczeniu mlodych drzewek specjalnymi
ko ·zykami, slan cll'zewek p1·zedsluwia
wiele do życz nia, czego nie uszkodzi
µ- lupola lobuzC'l'ji miejskiej, lego dopełnia brak poczuci11 obowiązku u nn,;zych obywnlcli; zalcd\Yie kilkunastu
opiekuje się drzewkami, posadzonymi
'mulne ale prawprzed ich domami.
dziwe! Oprócz wy7. j wymienionych
Lel'enów T-wo opiekuje się parkiem
miejskim i skwerem na starem mjeście,
na co kas21 miejska asygnuje rocznie
rl>. 500, co pokrywa zaledwie µensje
ugl'ollnika i tl'óża, którego utrzymanie
jesl t·zeczą uiezbędną,, ::>f! bowi em Judzie
lak !JezrnyślniP glnpi, że tlla posiadania
choinki albo kilku galęzi na Ziolone
Ś\\ iąlki ni zczą najpię°kniej ze okazy i
1taWl'L w parku miejskim wyciąto kilka

0

oczekująe kompłemenlu.

- Czyby panu bylo przyjemnie,
gdyby publiezność ciągle wo!a!a: .Ależ
lo nie Menelans! To 11nsz dyrektor!
On jest małżonkiem I lelcny!" Dajcie
mi inną lożę.
Podczas pobytu .lerzego I w Pal'yżu służbę bezpier.zeństwa okolo jego osoby powierz::ino zawsze s.lynnemu Paolemu, .detektywowi królów",
klóry pelnil ją bardzo dyskl'elnie i
Pewnego !'azu Paoli znu111iejętnie.
cborowa I i zastąpiono go dwoma wyż
szymi urzędnikami z policji lyo1'1skiej.
Król nie rnial chwili spokoju.
Gdziekolwiek się tnszyl, w::;zędzie jak
cienie pu mrali się za nim gorli\\·i
stróże. Na ulicy olaczali go z obu
:;tron, w reslaurac:ji ś ledzili każdy ką
sek, podnoszony do ust. Po <lwóch
dniach wrócił do s łużby Paoli. Jerzy I
p1·zyw0Jal go i rzekł:
.resle~ pan nnreszcie, d1wala
Bogn! Jeszcze dzic11 Lakiego piJnowania, a uwierzyJbym sam, że d1cc;i popełnić zamach na króla greckiego.

~wierków.

To Leż w roku ubiegJym Z::irząd
oddal kilku mieszkańców do sądu za
niszczenie drzewek, zoslali oni skazani
na zaplaccnie kilkunaslu rnbli odszkodowania i po -ł- dui kozy. Obecnie. za~
wszy cy ·zkodniay będą oddawam do
sądu i za dzieci :;;ą odpowiedzialni r odzice. Byłoby więc bardzo pożądanem
aby pp. nauczyciele wytlornaczyli dzieciom znaczenie drzewek i nauczyli po:znnowania plantacji, toż samo czynić
powinni więc j uświadomieni robotnicy-to obo,Yi:1zek obywatelski. Lecz nic
tylko moralne bo i materjalne popa1·~
cie je t niezb~dnem dla rozwoju T-wa
Ogrndnil'zego, gdyż bez Lego poparcia
b~dzie ono w możno ~ci utrzymać i lo
lylko z lrndnoscią to, co już zrobiło,
jeszcze do zrobienia.
n jP t lyk
Kto więc chce wpisać się w poczeL
członków, rnczy zawiadomić o tern prezesa p.lf1 liksfl Krnszego lub se.kreta1·za p.
J. Fillz rn albo frunciszka l~l'fenbergera.
K-rr.

- - ~-<is>~ - - -

Wsprawie artykutup. E. ~oźmińskiego

„Bez

~)~
\V numerze z d. 20 marca .Kmjera Lódzkiego" czytamy co na:;tęp uje:
• W M 9 .(iazely l'abjanickiej"
zamieszczony zoslal artykuł wslępny
p. E. Koźmińskiego pod tyt. "Bez lytulu."
W al'lykule lym inteligencja pabjanicka dopalrzyla się obrazy, zaś ks.
Zaluska blużuier s twa i znie1rngi religji, czego dowodem dwa listy do redakcji .Gaz. Pabj::inickiej," zami,..szczone w /\i• 11.
P. Ko;.miński w odpowiedzi nadeslal do redakcji .Gazcly" lisl z prnśbą
o wydrnkowanie, lecz od111ówiono inu
lego, zamykając dl'O~ę do obrony.
Wobec tego p. K. zw1·ócil się do
nas (t. j. do "Kul'jera Lórlzkiego") i
życzeniu jego w imię bczlronności zndość czynimy."
Tu następuje li st p. K., jaku odpowiedź ks. Zalusce.
Ponieważ, jak widać ze s lów powyższych p. K. wprowadzi'l w błąd red.
.Nvwego Kurjera Lódzkiego", a przez
Lo sn111u i osoby czylujące to pi:;mo,
przedstawiając w niekorzys tncm ~wielle
.Gazelę Pabjanick:1", musimy rzecz Lf!.

- --

-
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Kl'ól grecki .Trrzy T odbywa! ba1·Lizo cz~slo podróże po Europie. Zazwyczaj co rnku przep~dzal parę mie·ięcy zagranicą, z Lego kilka tygodni
w Pary7.u. O podróżach lych krąży
mnóstwo an gdot.
Temnl u doslarc:za lo najczęściej ści
sl • incog11ilo, zaehowywane pl'zez króla .J erzego w tych podróżach. Pewnego l'al.ll, gdy bawił w lolicy lł'rnncji, odbywa! się uroczysty wyjazd królesLwu lii'zpaii kich. Król .lerzy przecisną! się do pierwszego rzędu j dnej
z kawiani, nby przecież zobaczyć laki
nrnczysty pochod nad slrnny ludu" i
W tPj chwili wystanął na krzP ełku.
1·ósl jak z pod ziemi se l'gf'anl de ville.
z0j ~ ć! - oświadczy]
Prnszę
krotko.
To król greck i! sz0pną l gorliwemu policjantowi adjutanl, towarzyszący .Tt•rzemu I.
- Król 'I - zaśm ir1 I siQ sergeanL,
sadza<:, że zei't żartnją. A ja jes tem
i·~puhlikaninem. Zlazic: z tronu mój
slary!
\V Aix-Lt• ·-Bnins, gdy .Jerzy I
p1·zeclrndzal siQ przed kawiarnią, "'Ypat.11 kelner, wul::iją.c:
'bodźże p:in, pa1\scy parlnc1·zy ezekaj;! i klną od godziny.
Ual'1 11111it' król llomaczyl, żr z 11iki111 się 1w karty uie 111na\\·ial. KelPociągnięty
ne1· byl nienbłag'alny.
1

tytułu."

.

wyświel lić.

Wkrótce po ·wydrukowaniu odpowiedzi ks. ZaJnski i p ...... icza na artykul "Bez Lytnlu ," p. Koźmiński nadeslal nam dwa lis Ly do powyższych
osób.
Ponieważ list d·o ks. Zalu ski za·
wieral zwroty zbyl osLt·P, a nawet
wprost obrnźli\\'e, ZR propono\\'a I i ś m y
p. K. aby zgoclziJ się na wydrnkowanie
swych odpowiedzi, po usunięciu wyrażeń
uie licojących ze spokoj11ą polemikf!,,
byoajmni<'j , ani na jotę nie zmieniając Lreśc1 i myśli odpowiedzi, wlaśnie
w imię bezlronno ści, do któl'ej się zawsze stal'nrny stosować. W odpowiedzi
nu naszą propozycję Jl. I\. odrzckl, iż
pośle li sty ·swe do Lodzi.
Gdzież Ln, panie Koźminski, oclrnown wycfrukowa11in p:11iskicl1 li slów?
Ciekfl\\'H rzecz, czy p. I\. wlcn sposób
poinl'ol'llJOW<lł " owy Kurjer Lódzki"
i minął się z prn11dą, c:zy leż powyż
sze pi:1110 sam" od sit>bie owe slowa
wydrukoll'alo.

A teraz, jeżeli p. Koźmiński uważ
nie porówna te zmiany, które proponowali.:my mu, z le111i , jakie poczynione ą IV liście jego, umi eszczonym
w "Kurjerze Lódzkim," lo zapewne
też się zgodzi, że byli śmy daleko względ
niejsi, albo też poslat do "Kmju·a"
·
list zmieniony.
Gdzie bowiem poclzialy si~ zwroty
o "nieuctwie", "węszeniu bluźnierstw",
porównania z "Menelikiem" i .Neguse m abisyńskim" i niektóre inne?
Czy inleligencja pabjanicka obraziła ię na p. K. leż nic wiemy, gdyż
utrzymali ś my tylko, jrden lisl IV lej
kwestji, bezimienny.
OdpowieLlzi owemo panu .... iczowi
ni e umieściJ nawet .Nowy Kurjer Lódzki," nważając ją, widocznie za zby. Leczna.
Chcieliśmy dać oslalni glos p . .K.,
lecz nic ino15liśmy s ię zgodzić na 11ies111acz ną polemikę i tego zawsze Lrzyrnać się będziemy i na przyszfość; niema lo nic wspólnego z bezstronnością., i takuwa nu Lem nic ucierpi.
Nigdy nalomiasl nie zgodzi111y się,
aby pismn na szemu chciano nadać charakle1· nlicznego świstka.

Ustalenie dzienne! normy
zarobkowe! robotnieze!.
~.;„ -7'- ·+

·rft?'

Na mocy prnwa z d. 15 Czenvca
HJ03 r. odszkodowanie za nieszczęśli
we wypadki obliczane jesl na zasadzie
zar9bku poszwankowaprzeciętnego
nego za cały rok; w tych wypadkach,
i gdy robotnik pracował krótko przed
wypadkiem, lub w przedsiębiorstwie
sezonowem, gdy Ul'zędy do spraw fabrycznych okr•·Ślają z góry na 3 lata
przeciętne normy zarobku dzie11ncgo,
poniżej których przy obliczaniu orlnorma wynagrodzenia
szkodowania
spadać nie może.
W Królestwie Polskiem najwyż
sz0 dniówki wyrobnicze określono na
lrz chlecie 1913 - Hi dla gub. Warszawskiej dla pow. Wa1·szawskiego i
\Vloclawskiego, 1 rb. dla mężczyzn,
oO kop. dla kobiet doroslych; 50-40
kop. dla wyl'Oslków, 30 kop. dln dzieci; w pozosŁulych pow. gub. War::;zawskiej 85-55 kop. dla dorosłych; 50- 40
kop. dla wyrostków, 30 kop. dla dzieci.
W samej \Varszawie 1 rb. 17 kop.
dla dorostych mężczyzn, 68 kop. dla
kobiet; od 47 do 52 kop. dla wyros lków, 30 kop. dla dzieci. W Lodzi i
Pabjanicach dnió\\'ka mężczyzny wynosi 1 rb. 1O k., kobiety 85 kop., wyroslków od Ci5 rlo 75 kop., dzieci
40 kop.
dniówka wyrobnicza
Najniższa
obowiązuje w gnb. Hadomski,..j: łifi kop.
dla doro. łego mc;i7.czyzny, 40 kop. dla
kobiety, od 32 do 37 kop. dla wyrnstków, 25 kop. dla dzieci.
vV Warszawie w Cifl,gll lat 9 no1·rnę dniówki pudniesiono o 12 kop., w
Lodzi zaś utrzymano ją 1ia lym samym poziomie.
~ Gg „~-@:><S>·1W'~

Niezwykła

przygoda.

~@r

oblędowi i przed oczalJli
wają się jakieś wizje.

ich przesu-

Wreszcie odezwanie się jednego z
dziwacznej grupy w jQzyku przedmieść
paryskich rozwialo częściowo len straszny nastrój,
Od i::łowa do s.lowa okuzaJo się,
że firma kinemaLograficzna zainscenizowała. na lle natury jakiś obraz na
lernal męcze11stwa pierwszych chrześ
cjao. W tym celu wynaj<2to z mena7.ci·ji lwa i panterę, k1óryrn zaaplikowano pewm1 dozę morfiny, żeby zwierzęta ur:zynić lagoclnerni i poll'olnemi.
Czy dawka była za slnba, czy
zwierzęta wcześni j olrzeźwiały, dość,
7.e zbiegly z zaimprowizowanej areny,
„pierwsi chrześćjanie" zaś uciekli i uhyli się w gąszczac l 1 parkowych, a
p1·z0dstawicielc !'inny kinematograficznej pojechali po wlaścicielu menażerji
w nadziei , 7.e len zdola spro\\'adzić
zwierzęta do klatek.
Z powyższrgo widać, 7.e spacei-y
w okolil'ach Paryża nie należą do bezpiecznych.

Kronika
. miejscowa.
Nasze bruki.
Z magisll'alu dowiadujemy się, że
w rnku bieżącym projektuje się przc-

brukowanie niektórych ulic. - Mianowicie, odpowiedni projekt z!ożony został· na ręce Naczelnika powiatu w
dn. I.:ł Lutego t'. b.; prżebrnko\\'ane
mają być: ul. Z:imkowa od mngislraLu do JJlngiej, Nowa od Zamkowej do
Grobelnej, DJuga od ul. Ztotej do Rocha, cała ul. Rocha i Saska od H.ocha
do l'abr. Barncha.
Niestety p1·ocedura administr::icyjna z zatwierdzeniem tego rodzaju projektów jest tak dluga, że jak nas objaśniono, nie można spodzie\YaĆ się rozpoczęcia robót \\'c:ześniej, jak w Lipcu. Czy rzeczywiście niema sposobu
na przyspieszcuie decyzji odpowiednich
wlaclz?
Drobne l'eparncje ulic obo1Yiąza
ny jest uskuteczniać przedsiębiorca,
który olrzymuje za to oko l'o 2000 rb.
J'OCZnie.

Zebranie w sprawie
Hurtowni.
W dn. 25 b. m. o gad. 3 popohldniu odbyło się w Domu . Ludowym
Zebranie wia~cicieli chrześcjar1skich
sklepów spożywczych, w celu z::ifo7.enia wlasnej hmtowni w naszern mie8cie. Obr.cnych na Zebrnniu byko z
gór:1 300 o ób.
Po dyskusji, na jakich zasad·ach
ma być za.lożona powyższa hurtownia,
większość wypowiedzia!a się za .charakterem komandytowym takowej.
Następnie• uchwa lono wybrać komitet organizacyjny, złożony z 7 osób,
który ma zająć się doklaclnem zbadaniem ca!ej p1·awy i zwolać następne
zebrnnie w dn. Ul kwietnia. ])o komi Lclu wyb mu o pp. Gębalskiego, Kopja sa, Kneb lewskiego, Kurpiewskiego,
N ugebnuel'a i Piskorskie~o.
Powyższe 6 osób dobiorą sami
siódmą, dobl'ze obeznan:1 ze sprawami spóJek.

Mlode mal7.e1)slwo Dubois wybralo
siQ samojazdem na spacer do parku
Wypadek„
Ji'onlainebleau.
W pierwszy dzie11 Świąt Wielkiejalejami bocz.nem i
Priejeżdżając
nocy, 21-lelnia T. K., niezamężna, zapp. D. zajęci ożywioną rozmową, na- mieszkała przy matce przy ul. Dlugiej,
Z poza
gle oniemieli ze strachn.
wypilri w ccłn samobójczym buleleczdrzew wyszedJ na bt·zeg ait'ji majeskę j~dyny.
tnlyczny król pustyni - le11· i glo!:inym
Zycin jej niebezpiecze1)slwo nie
1·ykiem dal znać o swrj żądzy zaspo- .
grozi.
kojeniu. glodu.
Narazie palacz nie straci! przytoZezwolenie Gubernatora.
mności i szybko sh~cit w inuą alek
Dowi::idujerny się, iż nadeszło zeNagle i on zad!'żal ze slrnchu. Na
zwolenie Gubernatom na ot·warcie sebrzegu aleji nkaza.la się prawdziwa, zonu buduwlnnego, jest więc nadzieja,
Na szczęście i tym rażywa panlera.
że c:zęść znaczna polrzebnjllcyclr zazem 11niknięlo 11iPbczpiecze1'islwa bliż
pomogi, znajdzie zajęcie.
szego zapoznania ::;ię z krwiożerezem
-:::-·~·~
zwierz.n.ci m.
,,benzyny"
silą
calą
P~pędzono
dalej, ~dy na · lrn~r.ie samojazcl wpadl
na gl'llpQ osób, ubranych w biale kostjumy z przed dwóch tysi~coleci.
W dniu !J-go Marca r. b. odbylo
P. Dubois zdawało się, ż1• lo jasiQ ogólne zebranie czlonków 42-go
ka ś halncynacja Jub, że ulegli rn.1glemu

ZTowarzystwa

„Jedność".
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Czlonków 79. l rzychód 893 rb. OO k.
Uczą.eychsię48.Rozchód 81)0 rb . OO k.
W dniu zebrania znajduwalo się
w kasie nFtszcgo Towarzystwa 432 rb.
2fi kop.
Do zal'z:1d11 wyb1·nni zostali.
Przewodniczą.cy Komitetu p . Marjan · Wilkow ki. Zastępca przewodniekrt'ezącego p. Szczepan Be1fo'1"ki.
Larz p. Franciszek Zaol'ski. Skarbnik
Slcl'n11 Wojlatowic:z. Zastępca Sekretarza p. \V acl:nv Piolrowski. Opiekun
sekcji szkolnrj p . .Tan Kalisiak. Kontrolerzy: pp. Wfodyslaw :::lzczcµnnik.
Wladyslnw Fronczak.
Drlegari na walne zebrania.
pp. Henryk Jzdebski. UJ'ban :Mrówka.

kota Towarzystwa .Jednu'ć" . Obrady toczyJy się w sali szko ln ej Legoż
towarzystwu.
Po zagajeniu posiedzenia przez
przewodniczącego Kmnitelu p. Wojlalow icza. 1r yb1·ano jednog.lośnic na
p1·zcwodniczącego zebrania p. l erl ifrskiego, który po\l'ołal na assesorów
pp. Piot1·u1rskiego i Hoju1\czyka a na
sckrcta1·za p. vViLkuwskirgo, przysląp
jono du zalwierdzenia łrndż elu i sp1·awozdanin za l'Ok ubiegły, u lalenie
projektu budżetu na rok bieżący i' wyboru now<·go komitetu i delegatów.
Budżel za rok Hl12/13 przedstawia się tak:
Czlonków 84. Przychód 745 rb. 30 k.
Ucz:1cychsię45. Rozchód 782 rb. OO k.
Budżel na rok 1918/ U pnedstawia się tak·

iębiorcy, u plan robót przesiany do
zatwierdzenia wfadz.
Na początek zatrndnienic dostanie
JO mężczyzn, którzy prac:Q mogą rozpocząć w pi;1lek d. -t kwietni<l stawiając się orl rana na miejsce z zaświad
cze11im11i od dzi0lnicowych członków
Komi leLu.
\VobPc I.ego prze11· odniczącr Kom1Lelu zwraca się zn naszem ptJŚl'C'd
nicl.11·em z prośbf!, do pp. dzi hiicl wych
czlonków Komilelu, aby zechcieli zakwalifikować na przy ziem posiedzeniu
do zalwiel'dzenia kandydatów.
\V mi:il'ę muż1H) ~.ci i polrzeby póż
niej zajęcie będzie mogla oll'zyrnać i
większa ilo :c: o ób.
Lopaly i·obolnicy oll'zymują.

Eeha katastrofy na kolei
Warszawsko . . Wiedeński ei.
~· · -=:-

featlta orlica.
Na szczycie gó r Karpackich, gdzie "·oli wróg nic sk nwa ,
Przy i;rnieździe 01·Jów uialych-malka orlica czuwa,
Skrzydlem od bm·zy chroni, do lotu ich zaprawia
I codzień, jako pacic1·z, do synów tak przema·wia.:

orly bialr„. skl'zyd lu im ro,.;ną.„.
01 niechno z na zych równin, zapachniP wiosną.„
O! niechno zoi·za bJyśnie.„ wnet wstaną z k•ży,
Trzy orly bi :1 le sl'run:! oci swej rnnciel'zy!
Wzrastają

A ona mówi:

Lećcie

w świata trzy strony,

spoJem lud rozdzielony,
zataczać kręgi,
wkolo
jasne
Skrzydlami
Dla świntlFt, prawdy, dobra- wielkiej potęgi!

.Tednoczyć, łączyć

Lećcie

na pola, Jany
Pocieszać, wzmacniać, krzepić naród znQkany,
Przodować ukochanym do gól'nych szczylów,
Wznosić Ojczyznę przyszJą z trw<:~lyclL granitów,
I dalej mówi:

A kiedy Krzyż zoczycie„. pochylcie glow y,
Tylko Jemu siQ klania wódz narodowy,
l od Jego znakiem walczy, uzbrojon w mQsl:wo
[ chwalQ .Tego głosi„ . On, · da zwyci<;)sl.wo!
Wanda G..
„

Z I\omitetu pomoey

dla pozbawionyeh praey.
---7~~~<·
W d. 2() b. ID. O godz. 0 1/2 W.
odbylo się w Domu Ludowym posiedzenie KomiteLu pod przewodnictwem
d-ra Eichlera.
Ze sp1·a wozdania skarbnika otrzymujemy naslępuj:1ce dane:
do d. 26 b. m. zebrnno gotówką 4984.71.
wydatkowano 1263.91.
pozostaje golówk:! 3720.80.
Dochód za oslalni tydzień wyniósl G90. LO
. 6 l 8.i56
Rozchód
Bonów do lej pory .wydano ogó.tem
4600 za 11!50 rb.
. 258.50.
Wypłacono a conto za niP
pozostaje do m·<?gulowania . 891 .50.
W poszczególnych dzielnicach za
ostatni tydzień ndzielono zapomóg:

Bonów
Bonów
rodzin Gotówką do Społem na węgiel
50
300
69.50
95
I. dz.
40
475
97.75
148
II.
10
30
15.fiO
15
III.
nic
9D
23.50
19
IV.
8
38
17.-13
V.
nic
~50
220 132. 75
VI.
108
Ogól em !510 :~56. -- 1292
W poszczcgólnyah dzielnicaclr z0b1·ano w ostatni Lydzie1) oprócz ofiar
z fabryk od robotuików: w T. dz. 9 l'b.
20 kop. w 1I dz. 12 1·u. 1)0 k., w III dz.
63 rb. w IV. dz. -J.2 rb. 90 kop, w V.
dz. 32 l'b. 82 k., w vr. dz. 21 rb.
Ilość

~ aslępnic

zajęto

się podzialem

dziełn icy VC na dwie części A, i B,
część A, kLórcj grnnicę stanowić będzie

lewa stl'Ona ul. Zamkowej od Ogrodowej, koóczy SiQ domami familijnymi
fabr. Krusche i Endera, czyli do Górki,
prawa sti·om1 ul. 015rodowej od Zamkowej do Tylniej. część Tyloiej od 0gl'Odowrj do Gó1·ki i ulice pofożone za
Ta dzielnica pozostanie
ul. Tylną.
p!'zy p. pastorze Schmidcie, calą zaś
Górkę, począwszy od ul. Dzielnej aż
do kolei, po le1rcj stronic szo. y, czyli
część B. obejmuje ks. kanonik .Ji.iltner.
Pozatem zajęto siQ kwestją dosta!'czaniu !'Obotnikc\w do robót miej kich, a
mianowicie w c lu uporządkowania
drogi do lasn miejskiE>go i w samym
lesie, a w razie pGtrzeby i do I olażni.
P. bnrmisLrz Scb1·eyer przyrzekł
na naslQpnc posiedzenie przedstawić
komitetowi projekt w tej sprawie.
P. Schreyel' również podniósł sprawę uporządkowania parku miejskiego,
co wszakże już podlega kompeleucji
T-wa Ogwdniczego. Następne posiedzenie wyznaczono na śronę d. 3 kwietnia o gdz. 8 1/ 2 w. w Domu Ludowym.
Zawiadomienia specja ln ego rozsylać się
ni będzie.

*

*

*

W wyniku uchwaly Komitetu I omocy dla pozbawionych pracy,'" kwe::-lji
dostarczenia za.jęciu tym ostatnim przy
robolach miejskich, pl'zrwodniczący Komiletu odbyl konf'crencjQ z prezydentem
mia La i inżynierem powiatowym. 0kazalo się możliwem rozpocząć kopanie
rowów, poczyna.he od Jasu miejskiego
mi:tsla, gdyż część drogi od
w slon
miasta do lasu j sl oddana już pl'zed-

nadchodzą
slamląd
Wiadomości
Przywoż<! je poskąp<" i bezladne.
dl'óżni, którzy przybywają kolejami.
Początek cyklonu nas1ąpil o pólnocy, kiedy mieszkai1cy ·byli pogrążeni

w glęboki111 śnie.

Sila orkann byla lak straszna, że
budynki przewracaly się jak domki z
karl.
Zbudzeni mieszkańcy biegali jak
oblakani.
· Ctrozę położenia powiększaly wyb.ucl1a,i:tce cornz lu nowe pożary, których opanować byJo n'ie sposób.
PopJoch wzrnagaJ się coraz więk
szy.
'v\T gmachu Lclcl'o11ów paslll'ą 1i'gnia padło 20 lele!'onislPk.
Ofiar ludzki cli mnóstwo; wydol)y. lo z pod gruzciw 320 zwlok; rannych
liczą na tysiące.
Cyklon spowodowal wylew Missul'i, ·kulkiem czego znalazło sic,: potl
wodą miasto Dcmoisnes (?); ulonęly
tam 52 osoby.
Miasto lndiana zburzone; pod
gruzami znalazlo śmierć przcszlu 160
osób.

O przyczynach ku.lasll'Ofy na kolei W.-W. pisze .Kurjer Poranny".
Bezprnfrednią pl'zyczyną kFtlaslrol'y bylo bezsp1·zecznie Io, że dyżurny
pomocnik zawiadowcy p. Czermi11ski
nir sposlrzt>gl, że pociąg ;Ni 167 przeszedł przez stację nic w pelnym kompleeic. Są jednak i inne wynikaj:ice
bczwzgl dnie z syslcmu oszczędno
ściowego, slosowunego na szeroką 'lopę przez nowy zal'zącl kolei, jak również przeciążauie l'unkcjonarjnszów kolejowych pracą. Obecnie pomocnicy
zawiadowców zobowiązani ą dyżuro
wać od 1.4 do 16 godzin na dobq
bez przerwy. Na icli glowie spoczywa obstuga 6 aparntów telefonicznych,
manipulowanie zwrotnicami scentralizowanemi, .a świeżo dodano im uową
pracę, pod postaci:1 pl'owadzenin poglądowego schematycznego kontrolowania biegu . pociągów. .Tak na j dnego czlowieka, to stanowczo zadużo.
To też dyżurni pomocnicy nie mają
wprnst czasu na wychodzenie na peron
podczas przrjścia pociągów towarowych, co prawdopodobnie zdarzylo się
i w tym wypadkn, i slalo si~ przyczyną katastrofy.
Na lępni1~ nowy zarząd kasowa]
sygnaly, alarnrnjące drożników p1·zejnzdowyclr podczas przejścia pociągów,
wobec czego dróżnicy nie zawsze, a
zwl'aszczn w porze nocnej, wychodzą
na prz jazdy podczas przejścia pocią
gów. Gdyby dróżnik wyszedł oa swój
posterunek, wobec lego, że rozerwanie
pociągu towarowego nastąpiło luż za
p1·zejazdem, bezwzględnie zauważylby
byl przeszkodę i niebezpiecze1\slwo
móglby w porę za.żegnać.
Oszczędność kol i posunięta jrsl
do lego stopnia, że służba pociągowa
ma ściśle określoną. ilość paliwa, a
nawet knota, jaką jej wolno zużyć podczas drogi. Wrazie przekroczenia lej
normy, rnn~i ona dokladać z własnej
kieszeni. Być może, że smarownik
nuszyński, ze względu na świtani .e,
oszczędzając nafly, pogasi! światla sygnalowe na końcu wagonu, co Leż
minlo nie w mniejszym slopniu wplyw
na katastrofę, gdyby bowiem sygnaly się paliły, rrinszynista mógłby, jeżeli nie zupefoie uniknąć kala lrofy, w
każdym bądź razie silę zderzenia. O!!raniczyć do minimum.
1

Gdy wielkich celów swoich macic być godni,
Kochajc:ic si~ wzajemnie, dziHl<1jcie zgodni!
A paciel'Z ten ol'lic y, to jej leslanwnl:,
A miJość, klórą wszczepia- orli sakrnmcnl.

szala! w stanie Nebrasca w dniu 2J
marca.
l\fo2dzy innemi dono zą. że n1iaslo Omaha zoslaJo odcięte od świata.
Komnnikacja lelegrafiezua i lelrfoniczna przerwana.

*

*

*

podajemy malą
14 Kwietnia r. b.
t1plywa rok i kwartut, jak kolej wirdm1ska przeszla \\' ręce nowego zarzą
du. v.,r przeciągn lego czasu wydarzyło się na lej drodze ląc:znie z kol eją kalisk:1, 7 kalasll'Of, nit' licząc dl'o bnych u zkodzeń parOl'\:ozów i roz0rwa11 pociągów, które nie po,ci:gn~ly
za sobą poważniej zych następsl.11'.
Ciekawe byloby porównanie powyiszych cyfr ze . tatyslyką wypadków na
kolei wiedeńskiej w chwili, gdy znajdowala się ona w rękach prywatnych.
zakończeniu
W dniu
·talyslykę.

W

Katastrofa

żywiołowa.

Z różnych miejclono zą o spuslosz0ninch,
jakie poezynil straszliwy cyklon, klóry

Nowy Jork.

scowości

LITWY
~~
Gen. Rennenkampf w
podejrzeniu. Korespondenci Birż.
Wied. i Riecz. donosz:t z Wilna o charakterystycznym dość !'akcie denun!!jacji
nacjonalistów rosyjskich na głównodo
wódzącego wile1)ski0go okręgu wojE>nncgo, gen. Rennenkampl'a, jako „nieprawomyślnego."
Treści denuncjacji do la!'czyły uW
roczyslości jnbil1::uszowe Dynaslji.
kolach wojskowych, potem wśrórl nacjonn listón· i związkowców, zaczęlo
jakoby ulrzymywać, że g!ównodowodzący po ukończeniu naboże1i . lwu w

soborze pl'awoslawnym, zaniedba!, jak
zwyczaj każe, powin zownć woj kom
uroczyslo 'ci, powiedzieć odpowiednią
mowę, wygłosić toasty. Natomiastgen.
Renncnkampf, wyszedłszy z soboru, powitał jakoby jedynie woj ka i wydał
rozkaz, aby ceremonjalnym marszem
udaly siQ na plac Lukiski, gdzie odbywaly się uroczystości.
Pogwałceniem programu przez ge11.
Rennenkampt'a, jak donosi Riecz, za·
interes.owała si. nawel ocl1rana.
•i'

!@?•

e~{\ < .

J\o?majfośc:1.
W sprawie ma1·ek
1

Jubileuszowyc11.
Spra\va wypuszczonych niedawno
w obieg marek jubileuszowych z pu1·-

lretami Monarchów zoslala już oslalecznie l'Ozslrzygn ięla. Po 11 yczerpaniu przygolowanego zapasu, wypuszczon będą nowe marki jllbileuszowe,
lej samej wielkości co i poprzednie,
ale nez porlrelów, nalomiasl z widokami rozm;:iitych zabytków i miejscowości !Ji,;;torycznych.

Tymczasem więzień
umarł!
O pośpiechu, z jakim zalalwiane
w drodze urzęd1,
bywają przesylcm
wej papiery i. prnśby w wydziale wię
zie1} warszawskiego rządu gubernjaln go, świadczy fakt następujący: ~l wrze-

śnia r. z. gubernator kaliski zwrócił
się z prośbą do gubemalorn warszawskiego o przyjęcie do lulcjszcgo wiQzicnia odsiadującego kal'ę w Kaliszu
Fnerstenbe1·ga. Prośba la motrwowana byta lą okolicznośc-ią, ż, więzie1'1
Fuel'slenberg zachorowal i, według opinji lekarskiej, powinien być poddany
operacji. Ponieważ miejscowe wal'tl11-

M 20.

GAZETA PABJANJCKA.

4.

enum era
ki w Kali zu LHl clokom1uie lakit·j nperncji nie pozwalały, przrlo gnbl'rnatur
kaliski prn il, by w najkt-ól>:zym czusit> t.ło protihy lej ::;ię przyc:hylo1w.
Prn :ba ta wędrnjąca od binrka
ilu binrkn po różnyeh 1ryrJzialacl1 l'zą
du gubernj:dneµ-o, doczekala ię rezolntji po sześciu miesiącach i d. 17 lutrgo gubernator warszaw ki za1riadomil
gubernalora kaliskiego, że, przychylając
się do jego pro~by, pozwala na umieszczenie w wiQzieniu warsza1v kiem Fuerslenberga,
Onegdaj olrzymala kancelarja gnbernjalna odpowiedź gubernatora kali ·kiego, wyrażając:ą ubolewanie z powodu niemożnotici skorzystania z pozwu! 'nia umieszczenia Fuer lenberga
w więzieniu warszawskiem, gdyż wię
zie11, uie doczekawszy si~ rezolucji,
wrnrl dn. 1 mal'ca w więzieniu kal~skim (.Kn1·. Pol'.").

- Władze decydujące o-.
sl.aleczni, UC'hwalily, że zamknięla nie dawno pl·zcz policję kaplira Hosjankalolików w Pelersbul'gu nic będzie
jnż ol\rnrla, gdyż synod prnwo lawny
uznał ją zu unick:1 i wyjatinil , że ukaz
loleraucyjny unii.ów nie dotyczy.

Wojn a.
Obrona i upadek
Adrjanopo la.
Dala 2G Mr11·ca siała się hi ·Lo·
l'FWie tlouioslą. Ca la pt·asa emopPjska niesie wielką wiadomość u \\'Zię
l'in prwz bu!garów Adrjanc;pola, klóry pud dowódzlwrn1 Szuki-lfaszy i.Jrn11il ::;iQ l'ozpaczliwic już od pięciu tniea począlku wojny \\' dniu
siQcy.
18 J>aździE>rnika I'. z., Bulgai·Ja " ·yslala iw :\drja11opul drngą swoją arn1jQ,
klÓl'a rozlożyla się obozem pod miaslem . Pu zdobyciu Kirk-Kilissc pierw·
,:za annja odcięla polf-!CZcnie wojsk
A brlnllalia-Bnszy ze stolic•! i po przesunięciu si~ IJH li11ję · Lueleh-BnrgasHunar-1 lis an zndala pomiędzy 29 Paź
t.łzicrnika i 2 Lislopada sly11ną klęskę
wojskom azima-Haszy. \V lym czasi dl'Llga armja oloczyla lwierclzę
.i\drjanupolsk:t ze wszyslkic·h stron i
odpierała wszystkie wyci0czki oblężo
nych. Dopiero w po101vie Lislopada
próbo\\'al<1 po raz piPrwszy wziąe mia ·
slo ·zturmem, lecz b zskulecznie. Pomimo lo jednak nie n · Lępowala ani na
kruk i nawet, po za1rieszeniu bru1ii
::! Ul'Jldoia, Bułgarzy odcięli ~\ d rjano poi
od dowozu pro\\'j<llllów, co wywołało
p1·olPst ze strony pelnomoC'ników Lu·
reckich na kunl'erencji w palacu St. .Ta111cs. Po wrzeniu w Kon lnntynopolu
w dniu 23 'tycznia 1rnjna zoslata ·
zukri · Ha za, obru11ca
wwowiona.
Adrjanopola zapowiedzial, że, gdyby

twierd;1,a zosla la zdnbylą, porl p:ili 111agazy1iy i procho11·nie i wyrż11ie w pic1'1
ludnu~e chrześcija1·1. k[!. Bulgarzy prt.ysląpili du poclkopy\Ya11ia :;iQ piouiCl'skiego i bornhnt'dowa11ia, IPcz 11 ·ięk;::zycl1
szlurmów, na sknlek sprzrci \Yi :in ia się
króla Fcrdyuallda l'ozl cm wi kr11·i, du
lvj p ory unikano. \V pierwszy dziv1'1
naszej Wielkanocy Szuki-Hasza, wycze1·pa11y brakiem żywuo::\ci i amunicji,
rzueil się na bulgarów, klórą zwycięsko odparli Len rnzpaczliwy nl,a.k.
Forly De!'wcndcre, .\jwas Baba i Ta.-.
szlepa zoslaly wz·ięte szlul'mcrn wy
\\'lorek zrana. Wzięlo przytem do niewoli 700 ludzi, lG oficerów, 1-+ ciężki.e h
dzial i czlery mitraljezy. Z wlorku
na środę w nocy rozpoczQLO szlul'm
ostatni, na klórego czele szed l 23 pulk
piechoty, z:t nim pulk 10 ora;1, ósma
dywi:t.ja. Do godz iny 10- ej nmo wszyslkie fol'ly Adrjanopola byty już w ręku
bulgaró1Y, zdobyt bagnetami. SzukriBasza slo1Ya dotrzymaJ, bo ~dy sposl rz cgł, ie jesl już zgubiony, 1·0;1,kazal
zwl'ócić ogiei1 na składy prochu i arscnal, które \\'Skul0k lego wylecialy w
powietrze. Prawdopodobnie że i sam,·
wysnd'.lając prochownię, zginąl dobro\Volnie. Ludność w chwili szlurmu oslalccznego rzucila się do ucieczki kn
walcim, na klót·e wdzierali :> ię bu!garzy, aby njtić rzezi, klól'f! zapo1riaclal
Szukri-Basza. Mi~1slo cale było w ploHu lgarzy wzięli 1200 żol
in ieniach.
nicży zal(\~i do niewoli i wszyslkiP armaty. Na wszy. tkich porlach powie waj~ obcenie cho1·ągwie bulgnrskie.
Bulgal'ja jednak mogla byla doslae Adrj anopo l bez \\'alk i. l) fi arowy\Yaly go macm·stwa, orldawa la go już
Turcja - pod \\'a runki em, że bulg:u·zy
wyr;1,ekll}! się .:loslępu do morza Mar111ara, że grecy wn1·zekną si~ wysp przy
cieśninie Dardanelskiej, że serbowie i
czarnogórcy wyrzekną się Durazza i
Skodry, że wszyscy rnzcm wyrzekną się
zwrolu wydanych na \\'ojnę se lek miljonów. Lecz gruzy i zgliszcza Ad rja·
nupola, klóre ,wpadly pod brrio Majesla lt1 Cara F<'l'dynanda pod dowódzlwrm gencra la Sawoll"a" są wymoll"nii>jsze, niż \vszelkie noly pisan<'. Bull!'a1ja
nie polrzebuje jnż czynić iarlnycil uslępslw kosztern swoic h sprzy1J1 ierz e11ców, aby otworzy<: sobie na przy,,;zlość
równą drogę do Konstantynopola i nic
wyjśe z próżocmi ręk01mi z tej slrasz11ej
wojny. Co więcej - może już bez pomocy mocarslw porozumieć się z llumu11ją odslępując jej Sihsl rjQ i u1 Lf!
cenę w ·iągając ją do Związku H:ilkań
sk iego. Opi11ja btl'lgarska w dniach
lrynml'u lalwo zniesie t~ ol'iarę. Turcji nie powstaje nic innego, jak apelowa ć do wspaninlomyślności 7.ll'yCiQZców i przyjąć podyklowane p1·zpz nich
warunki.
Czyn gen era ła Sawowa zmienia
ca l.e położenie - 1rzmacnia stanowi sko
wszystkich uczestników Związku, \Vytrąca Europie z ręki atut, którym spcdziewala się doprowadzić Hnlkańską
koalicję do pos!uszeilsl\rn i pokory.

artal drugim

na

ę

Czy sk i oni to m carstwa do poda11ia
subie r(,'.ki i do \0.<1j t>m nyi.:h u,.:IQpSl\\',
ażeby 1101q 1·osnącą µolc,;gę 1 g1·ani czye,
skrępo\\ a_~, czy LPż przeci\1·11ic I' l1zdr:.iżni i 1-. .zj}1Lrzy anlngonizmy i pr zyspiPszy kat~1slror~ ogól11:1, 11· lej 1,:h11 iii
nit:jes;1,cze przewidzieć 11i t·muż11a. Zagadka polożenia spoczy,Va w zahylych
To
wciąż dot.c1d kartach Petersburga.
pewne, że Europa staj e wobec nowej
syluacji i spięt rzon ego slosn coraz bardziej wiklnjących się problemó\r.
•

·~·

Q

• .,.;...

o·~· .

'relegra1ny.

la się Lu pogl1 skn, ŻL' dolrnn:.1110 morclrnzego zarna1:hu 1w żyei1· królu 1\ll'onsa..
Madryt. l\l'ól All'ons ~rn J 1rcwraj
w „po ll'n " i ze sLa l pudt"Z<IS f!' I')' cięż!..u
r:i11iony.

Madryt. Ki edy król Air. ns,
który jest zamilowanym spo rsrnencm,
w parku przy pa.lacu kt-ólewskim zabawia.t się z kilku znakomitymi gracza111i w angielską grQ .golf", jeden z
partncr6w, trzymaj ący obllrącz kij do
uderz en ia pilki, machnął nim całą siKról
1 l ą i lral'i.I stojącego obok króla.
upadł zemdlony.
K1·ól jest t:iężko ranny, ale niebezpieczrństwo ulraty życia nie zagraża.

Echa zdobycia Adrjanopola.
.Malin " donosi w deParyż.
peszy z Sofji, że pomiędzy lurkami,
11iewoli
wzięlyrni przez bnlgarów do
w Adrjanopolu, znajduje s ię Lm·0t: ki
naslępca tronu j . 40 oficerów nie111ic·ckic:h, klórzy prowadzili w Adrjanopolu ubro nę.
Sofja. Wedlug oslal.nil'l1 chini e:=;ie1! blllgarzy podczas oslalnicgo alaku na Adrjanopol, slraci li lfJ ,000
ludzi pol1~glych i rannych.

Walki pod

Czataldżą.

Sofja. Ogloszono urzędoll'nie,
wojska bulgarskie zajęJy po 2-dniowej \Yalcq wid Czala'idża i wrócily
Lym sposobem 11a pozycje, z klót'ych
przed miesi<!ce111 ze wzg lQdów lakly ·zllycb cofnęly się.
Ateny. Hulga l'ja zaiąda la pomocy grrków dla zdobycia 11·spólne111i
si lami Czalaldży. y,rniwlos oświad
czyl, że przytile nalychmiasl pięt: dywizji pod wa1·t1nkiem, że król Kon slanly X[f ObCjlllil' IJ<l CZt' lll C cio11·ódzlWO
nad sprzymiC' rz011 cnii annja1ni.
że

Spisek w

J{on~tnntynopolu.

Paryż. Donoszą . z l\on slanlynopola, ż aresztowano lam wiele· osób, należących do spisku przcciwrzą
do11·ego.
W wielu gmachac h rządowych i
w blldynku Pol'ly, znaleziono p1·zygo iowanc wielkie zapasy dynamiLu, który mial sluży e do icli "·ysadzenin.
slacji kolcjo\l·cj
Hównież w pobliżu
w dzirlnicy Slnmbuln, znaleziono zapasy dynamiln.
Spisko11·cy rozrzucili odezwę, naspo\YOJującą luo11 ość do pomsly za
niewieranie przez niPwi ernych, grobów
świętyc h w Adt'janopolu.
Odezwa zapewnia, że su llan Mahmud Szl'fked basza i caJy rz;~d zbiera
się clo ucieczki do Brussy.

Pogłoska ozamachu na króla Alfonsa.
M a d r y t. Wczo raj rozesz-

Madryt. Dwór hó!Pwski wydat biuletyn , w któl'ym ogłasza, że
hól Alfons podcza~ gry w _,.po lo ''
spadJ z konia i poltókl się nieznacznie .
Riulelyn Len nspokoil ni eco opinję.
Madryt. I oglo. ka o zamachu
okazu.la .·ię myln~~.
Król Alfon: spa d! z konia i odniósl obrazenia 1yewnęlrzne.
Dziś na stqpi prześwietlenie pl'Omicniami Rocnlgena.

Zatarg Austro- Czarnogórski.
"Rcichsposl." uważa
Wiedeń.
ohec:nc poloż ·nia ~a wysoce krylyczne.
W razie, gdyby Czarnogórze nic zaprzcslalo akcji ohlQżniczcj pod Skul:'ari, nalcnc;1,as A uslrjH i WJocl1y zaż~!
dają peJ 11 0111ocnicL11·;i vd mocarstw, aby, jako mand a larjnsze Em·opy przySlf!p ić do czynnej inlenvencji.
W 1·:i;1,ie nie olrzyn1ania takiego
mandal.u, Auslrja i Wtochy go lowc
s:~ przysLąpie do inlerw encji na \\"hsną 1'.Qkę.

Odpowiedzi Redakcji.
Nowelki', nadesłane na konclo czasu roztrzygnięcia takowego
zw rócone ni e b ę dą.
I'. Lks.

kur~,

Ofiary.
Irma i Edward Ehrentrant, Bronisław
i A rkad.1u sz M. i J ózeJ Olszewski na biednych 1 rb. 50 kop .

DENTYSTA

;

M. KLEJNE RT±
Pabjanice, Zamkowa 19.
sz tu cz ne najnowszyc h syste mów
na podniebieniu i bez takowego na
kauczuku i w złocie, wszelkiego rodzaju roboty mostkowe i korony złote.
Leczenie, wyjmowanie zębów bez
bólu. Plomby: emaliowe, złote, amalgama towe, cementowe i t. p.

Zęby

Jana Bolechow skiego
LUDWIKI ŻMIGRODZKIEJ

Pabjanice, Stary-Rynek 10.
NABYTY

PRZEZ

WŁADYSŁAW A ŚLIWOWSKIEGO

zaopatrzony we wszelkie towary apteczne, techniczne, wody naturalne i sztuczne, w wielkim
wyborze kosmetykę i peńumerję oraz mydła toaletowe, a także najświeższe nasiona kwiatowe i warzywne, które poleca .Sz. P . po cenach niewygorowanyc h. 3-3 - 433
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~bujwi& ~
F. Rozwens a

Ua1g11yn

P;\hjnnice, Ji'nbryczua H.
Po ·iacta \\"ielki wybór obuwia: darnski<>go, m '·kiego i dla dziet:i wyko11ezoncgo tarannie z najlepszej skóry
gcmzowcj, chromow j i innej, które
pole ca po cenac~ zniżonych.
J>rz.yjmnjc się lakżl' zamówienia na
1101n• i nskulecznia wszPlką !·cperację .

Zofj6wka letnie mieszkania.

2 pokoje z kuchnią 60 rb„ 1 pokój z kuchnią
40 rb. Dom Sobiejanka.
\\'iadomość na mic>jsru lub w restauracji
W-ej I lege nbart.
Wydawcę

ł
~

Chrześcijańska pracownia l~
najmodniejszych

== ~j8c~ D~u~3~,
P "Yj m

Ili

:j~·~i~:::~~'J:~~:~;: kapo-~

po b.

przystępnych

cenach.

J

Magiel

z powodu zmiany interesu tanio
sprzedam.
i J.36
IA'.'iadomo ść , ul. Długa 70 w sklepie.

Wiadomoś1',

wiejska gospodyni potrzebna do Rucly.
Księgarnia PabJanicka.
1; 137

Zaraz do wynajęcia umeblowany
pokój kawalerski.
Wiadomość Długa 48 m. 3.

St. STEFAN.

n

HLJ r~~~lt~~w~

IAVŁA

IUPELUSZY IJA.l\ISinCH

Kucharka

8 wio„st od Pabjanic

Za H duklora i

l

N'11 48.
W obsz<'rnym lokalu, urządzonym według· najnowszych wymag-a1't
h ygjeny od 1-g·o Kwietnia r. b. , przyjmuje nowe dzfrci, wieku od
lat 3 do 9. W dni c iepł e i pogodne zajęcia, gry, pogada11ki i zabawy dh! dzieci odbywać si9 uędą w dużym, specjalnie w tym
celu urządzonym ogrodzie, tamże kursy freblowskie dla
starszych.

Pabjanice, ul.

M.

Długa

KOŁACZA ~

Pabjanicach, Zamkowa 28.

(przy Fabrycznej), .
poleca po ce nach przystępnych, wielki wybór trumien
metalowych i z drzewa, poczynając od naJta1iszych, aż
do najwykwintni ejszych; takż e posiada w dużym wyborze wieńce metalowe i z kwiatów
żywych i sztucznych , duży zapas garderoby męskiej, damskiej i dziecinnej, karawany
c-r-423
duże i małe wysyła. oraz żałobników, a także urządza dekoracje pogrzebowe.

H~

Prezes Pabjanickiej i Łaskiej komisji miejskiej podatku
mieszkaniowe go podaje do powszechnej wiadomości, że
deklaracje podatkowe na rok 1913 zostały rozesłane do
Łasku dn. 6-go Marca r. b. za M 10, i do Pabjanic dn. 7-go
Marca r. b. za N'11 11. Termin składania reklamacji upły
wa d. 7/20 Kwietnia r. b.
3-3-134

Inspektor podatkowy

Mogilańskij.

W drukarni St. Stefana, Zamkowa 11.

