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wychodzi 2 razy tygod11iowo we Środy i w Soboty i)rzed }Joludnie1n.
przyjmujr)_: Admi 1istracya „Gazety
Pabjanickiej", uliea Ś .~o .Rocha Na 23,
Księgarnie miejscowe oraz Kantory pism
p. Wadzyńskiego i p. P" budk.owskiego.

Prenumeratę

Prenumerata wynosi: Rocznie rb. 2 kop. 80.
P6trocznie l'b. l kop. 4:0 Kwartalnie kop. 70. Miesięczn i e kop. 25. Z przesyłką pocztową:
Rocznie rb. ł. Półrocznie rb. 2. Kwartalnie rb. I.

Adres Redakcji i Administracji:
=

Cena numeru

pojedyńczego

Ęedakcja otwarta~

3 kop.

Pab1aniee, uliea S-go Roeha M. 23.

===========~,===== Za odnoszenie do doinu dolicza się IO kop. miesięcznie.
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Ogłoszenia; l wiersz peLiLem przed tekst. n~ I-ej,
3-ej i 3-ej stronicy po 30 kop., na 4-ej przed le ks tern
L5 kop., za Lekslem po IO kop. Nekrologi i reklamy
za wie1·sz 30 kop. Najmniejsze ogloszenie 30 kop.

na

=

ś"W'ięta

od 12-2 pp

kwartał

drugi

niedziele i

W nadchodząc·, rciedzielę dnia 5-go Kwietnia o godzinie 2·ej po połud.

od!Jęi:lzie się ze1'l1J-a11ie ogólne udziałowców. o miejscu i porządku obrad
zawiadomimy w sobotnim M Gazety Pabjanickiej i afiszami. Zarząd.

-----------·------------------~------------------------------

w

nadchodzącą sobotę WIECZOR MUZYCZNO"' DRAMATYCZNY. Chór mieszany. Trio:
Galiński, ,S. Tymowski i Z. Szczepański. ,,lnteligient" scena z życia, Gorczyńskiego.
„Niedzwiedź" komedja Czecho" a. Początek o godzinie 8 m. 15 wieczorem.

_______ ______________
_______________________________________
Naukowe
Tow.
pp. L.

I

Zamkow~

7 dom W. Palma.

polskiej.

we, mają wyraźną tendencję zmniejszania, o i le można liczby islnieją,eych
poln.kó\\'.
Postępujqc zn. fródlami un, ędO\re
mi oll'zymujemy naslępnjącc liczby
z r. uno.
4,0U,221
Prusy
4,967,984
A us trja.
11,000,000
Hosja
1,100.000
Reszla Emopy
Stany Zjednoczone 2 1000.900
+oo,ooo
Inne części ~\1 in ta
Razem 24,-J.11~205 polaków

Berli11ska. "Germania" podaje obszerną statystykę ludno ści polskirj na
ziemiacp dawnej Rzcczypospolilej i na
emigracji. Organ ten zwraca na wsLę
pie uwagę, że nie jest rzeczą l::ttwą
podać znpeJnie ścisl'ą liczbę polakó,v,
gdyż Polska nie tworzy parisl.wa salllodzieln ego i dlatego trzeba dla oblicz0nia ludności polskiej po sługiwać się
11n:9dowcmi slatyslylrnmi pańslw interesowa.nycll, a te zestawienia urzędo-

Z tych 24-ł miljona zamieszkuje
19 miljonów geograficzną Polskę ua
przestrzeni 250,3:30 kilometrów kwadrntowych, z których 42.I79 kilometrów kwadr, przypada na zabór prusk i, 80,832 nu zabór austrjacki rnszla
127„319 na znhór rosyjski.
W Królcstwje Polskiem wykazuje
nrzędowa slnLys lyka rosyjska na 1909
r. 8,00I,:544 polaków. W reszcie byłe
go pa1h.twa polskiego, wcielonej do
B.osji, wynosiła wedfog tej samej sln-

Pabjąnice,

ul.

Dentysta M. KLEJNERT
sztuczne najnowszych systemów na
podniebieniu i bez takowego, na kauczuki1
i w zlocie, wszelkiego rodzaju roboty mostkowe i korony złote. Leczenie, wyjmowanie zębów bez bólu. Plomby emalJoWe,
ztotc:, amalgamatowe, cementowe i t. p.
Przyjmuje codziem1ie od 9-ej rano do 1-eJ
(384-8-8)
i od ;3-ej po pol. do 8-ej wiecz.
Zęby

', '

Statystyka

ludności

\

12)

Helena Buehnerówna.

~Promieniu~

ty mój jasny •••
Nowela.
a=ao=a

Ly"tyki liczba polaków w i:. 190H: na
.lkdorn si i LiLwil' u33,182 (w n.eczy
sa•nrj mie zlrn l11m znacznie więcej
p, 1akó\\'), w ruskich zic1niaeh (na
C1 l'ai11ie, Wo.lyoin i Podulul 801,790.
A wi~c: liczba pohtliów p1 ·d bodem ros11j.,;kiem pL'zedsLawia się jak następuje:
9,00I,3-19
l\11\lcsł. wo Polskie
H1 dorn~ i Litwa (mn„więcej) 1,450,000
80 l, 790
U'· •·a i nę, Wo lyt1, Podole
550,Q.OO
I~„ r..ln Rosji (mniej więcej)
fa1zern 11,803,139

z;

wskazówki należytego l'Ozwoju sil fizycznych tak i tężyzny ducha.
\\'szak same nawet najwzol'Owsze
recepty, przepisy, leki nie zatadzą zlemu L. j. obeenemu charłactwu, jeżeli
nie bęn;1 poruszone czyli powołane do
życia impulsy duchowe. Bo wlaśnie
la to przedziwna barmonja duszy i ciała,
nu \\'el bez calej zdobyczy dzisiejszej
medycyny i hygieny, l\Yorzylu z greków-oslatecznie najzdrowszy bo rrnjszcz~śliwszy naród na świecie.
Owóż krzewić ręka w rękę za.-;ady zdrowia ciała i jędrności ducha,
rumieńce twarzy i promienie duszystawia sobie za zadanie „Zdrowe życfo".
A że, ja~ pienvze numery dowodzą,
"Zdrowe Zycie" dąży do swoich zada11
świadomie i doskonalym doborem mn.te1·jalu, arLykulów, realizuje lamto,
pl'zelo polecić możerny, a naweL powinniśmy czytelnikom nZdl'OWC ;'t,ycie".
E. S.
Wydanie b. slaranne.

,,Zdrowe życie". Lwów. Miesię
cznik. Prenumerala 3 ruble rocznie
(wszystkie księgarnie). Hedakl.or Dr.
J. Bapdl'O wski.
„Rolnik Hrubieszowski•'. UrnBl'uk nam i·zeczywi śeie bylo Lego
bieszów. H.edaktor Wik. Kicscweller.
rodzaju pisma jak olo poja\\'iające się,
bo .lączące w sobie jak podsLawowc . Pl'enumerala roczna 3 rb.

cznyc\h środowisk życiH. Wandę do domu ro-

a Ilelll'yka na wyg·11a11ie, na
gdzie sł01'1ce skąpiej cfahy zlotymi
. promieni<uni, biala J)Owlolrn. śnieg·owa otula
ziemię większą część rok11 , ptaszęta nic rozbl'zmiewają dźwi Qcz nymi trelami w powietrzu,
dzicielskiego,
ziemię tę,

a nad ziemią t:1 królnje wciąż srnntek g·lę
boki i tęsknota.
I gdyby tu wsz y·stkic wylane i tlumione łzy, jęki, skargi i westclrnieuia zebnH: w

jeden niezmierzonej wielkości pąk. o twarJ.y~h jak stal obslonlrnch, to te ustąpilyby
i tak pod nadmiarem rozpierająceg·o ich żalu i wydałyby kwiat-łzę, któl'y z~1hllby po·
11nrn obszary sybirskjc i 1wzy1,1il z tej ziemi
pr.zeklętej jedno olbrzymie, słone jezioro.
Niiewdzięozna, żarlocr.na zaiste to ziemia,
pochlonęla jt1ż niejeden kwint młodzieży naszej, niejednego l>ojownHrn sprawy liarodowcj. ni(;jeclnó plomic1111<· ·serce, które nie wnltało się i8ć w bój 8mierteln y, byle tylko
lepsr. iL dolę 11a.rotlowi wywalczy(\.
Nl;l,d tą zicmi:i jasna postać Anhellego
płynie. skazana. na ofiarę cichą i bezkrwHwą,
a setki g·łosów z zAici8ni9tymi pięścin.mi pyta.
za co t<'ll dnc.h ~nieżn y i wielki cicl'pi, tak
banlzo cierpi?
Niepokój skasz ny zapanował w dOlllll
pa11stwa Lorskich po tnj<'nlllic.zym z11il 11i9ciu
córki, choć O<ll'nM prawie ob}łje domy~lili
się, że Wau<la. pojnchala ostnt11ilt·az pożegnać

koiwszy w mforę 1noż11ości żonę, natychmiast
udał sie do miasta W. celem odnalezienia
W a.nd y,- jetlnak minąl siQ z 11 ią w <lrotlze
pociąg·iem, to też Wanda. zbiedzona,

zbolal~i

wpadła w domu tylko w rami ona matki i tuląc
się do niej drżttca, ze łzami w oczach przy·
ciskała jej ręce do swych ust i tymi gorą

niemymi pocałunkami starała się ją
za wyrządzone poraz pierwszy w
życiu tak wielkie vrzykroścL
Pani Lorska, widząc, że córka jest mo·
cno wyczerpana podróżą i przebytymi wrażeniami, że drży, jak w fol>rzc, lub naprze·
mian silne rumielicr zapalają się na jej twarzy, wiuząc wreszcie jc•j upokorzenie, trwogq i skruchę wobec popelnionej winy, wszelkie ostre wymówki i uwagi odłożyła, a Wandę coprQdzej zaprowadziła do łóżka, otuliła
troskliwie, pocałowała po dawnrmu i zapła
kal::t na.cl smutną dolą nAjdroższego swego
dzieclrn, oki'utnym prawem miłości, która
opromienia i slorlzi znojne i cierpkie życie
ludzkie, bądź też żółcią i piołn 11rm poi. po
pierwszych, krótkotkotrwa1ych brzHskac11 swego ist.ni<~ufo.
Anioł zniszcze11ia od nieszcz~śliwego
wypadku z Henrykiem, zdawnlo się, rozpo-

cymi,

przeprosić

rzucenia si9 pod pociąg· mlodziewczyny zainteresowało naczelnika.
stacji i urzędników kolejowych.
ibiegauo się co chwila. do sali pierwszej klasy, dokąd zaprowadzono Wm1dę, dopytywano się o jej nazwisko, miejsce za111ieszkanfa. powód rozpaczy.
Wanda milczala , jak z~klęta.
Nie rnog·la wydobyć g·losu z g·Ardła, za·
wołać, precz, precz, czego mnie męczyuie.
Jeden z obecnych poznał wres.zcie w
niej p-nę Lol'ską, o czem zakomunikował
wszystkim zaciekawionym t:t kwestj<i:.
Naczelnik stacji, dowiedziawszy się: że
to jest córka z1wneg·o i poważanego ogólnie•
ziemianina odeslal ją niezwloczn'e pod opiestarł swe skrzydła nad spokojnym, szCZ<lŚli·
ką g·nwer1~antki ·swych dzieci nnjbliższ~ym powym d >tychczas dwnrkiem wirjskim, Ly
ch1giem dó dornu.
wciąż tam pustoszyć i burzyć.
Pocią:g·i, P<tdzącc jak wiuher nnosily tych
dwoje zbrata.nych, niorozcrwalnyrrd węzłami
(D. c. n).
&.uu-u~:.A.1..1.LU.,,ltr.u._.._........,.u;,,::.~~lW-""-..i..&.1...u.&...YwM.l.i.m..~..u"'-~"-l11.1-~L'-'..".o~rs~l~{t~____..u~s~l~O-:___~~~~~~~~~~~~~
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Od Nowego Roku nasze jedyne,
specjalne pismo prowincjonalne l'Olnicze pl'zeszcdlszy pod nową redakcję,
rozszerzyło swe ramy i oprócz czyslo
rolniczych kweslji, zaczęto zajmowac
się i sprawami nalury ogólnej, oslalecznie związanymi ze sprawami kraju. l lPn lo kiernnek, juk już wiadomo, naraził redakcję "Rolnika Ifrubieszowskiego", na dotkliwą karę adminislracyjną bo 500 rb. A że jest to
jedyni> czasopismo polskie wyc:bodzące
w granicach dzisiejszf'j ziemi Chełm
skiej, lo sądzimy że powinno by liczyć na podtrzymanie ~zerszego ogólu.
W

rzędzie

slałych współpracow

ników .Holnika" spotykamy nazwisko
Eug. Sokołowskiego, którego właśnie
pióra była "Zagadka 1·ozwiązana" na
którą padła wspólna kara.
KALE
Wschdd
Zachad

aładca

„

Długość ~ola

Ne 26.

GA ZET A r PA BJ A N I OK A.
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DA BZYK.

g. 6 111. 39 r.
g. 6 m. 31 pp.
godz. 12 m. 49 .

W1chdd
Zachdd
Przybyło

k1i,życa

g. 7 m. 15 r.
g. Im. 38 w.
dala godz. 5 m. l O.

„

Dziś:

Teodory M., Hugona B.
Jutro: Franciszka a Paulo.
Piątek: Siedm. Boi. N. M. P., Ryszarda W.

KRONIKA~~~
~~MIEJSCOWA.
Z zebrania ogólnego Stowarzyszenia „Swiatowid". W obe
cności u3 członków zagai1 zt:branie prezes Towarzyi:;twa p. W. Pomia11owski.
Na przewodniczącego zebrania powołano dr. \V. Stefańskiego, na assesot·ów pp.: .K. Biskupskiego, J. Lefika,
A. .Szczerkowskiego i W. Trzaskę, na
sekretarza zaś p. z. Mikutę.
Po odczytaniu i zalwiPrdzeniu prnlokółu poprzedniego zebn1uia rntznego przystąpiono do obrnd nad ~pra
wozdaniami z działalności zarządu, kasowym i komisjj rewizyjnej. Z tych
sprawozdań wyjmujemy poniższe waż
niejsze dane.
Stowarzyszenie liczy obecnie 268
członków; w ciągu roku ubyło 9, przybyto 121. Członkowie wpłacili udziatów na sumę 4158 rb. 44 kop. 3-ch
członków posiada udziały po 100 rb.
najwięcej bo 104 czt po 10 rb., reszta wpłaciła różne sumy w granicach
od 50 kop. do wyżej :50 rb. Wreszcie
24 czlonków nie wpłaciło nic.
Targi w ciągu roku sprawozdawczego stanowiły sumę ł2537 rb. 58
kop., z czego na członków przypada
2~()~ rb. 90 ~P· kupiono towarów za
Ulo6 rb. 34. Kop. Pozoslało podług
spisu lowaru po cenie sprzedażnej -

8957 rb. 71 kop. Do kasy wpl~nęlo
ogółem 14969 rb. 56 kop. pozo?$taje
w kasie Li03 rb. 76 kop. Kapitał zapasowy 451 rb. 72 kop., rezenvowy
557 rb. Pensje pracowników sklepowych 496 rb. 71 kop. Bilans na d.
31/Xll mrn r. wyraża się .sumą ~394
rb. 03 kop. Czysty zysk za 1913 r.
- 1270 rb. 87 kop. (z poprzedniego
bilansu zysk wynosiJ 776 rb. 83 kop.)
W dyskusji poruszono kweslję
cllonków którzy nie wpłacili nic na
Postanowiono bezwzględnie
udziały.
wymagać, aby udział 10 rb. był wpła
cony przynajmniej \\' ciągu 3 łat ratami po 25 kop. miesięcznie, (1 rub.
wnoszony jest przy zapisaniu się, w
przeciwnym razie członkowie będą
wykreślani ze Stowarzyszenia, Zwrócono leż uwagę na lo, aby kaucja sklepowego była wnoszona gotówką, a uie
wekslami.
Przy sporządzaniu remanentu okazu! się brak na sumę 168 rb. Zarząd
czyni odpowiedzialnym za tę stratę b.
sklepowegu p. Pietrasika. Ten ostatni zaś tłomaczył lo niedokJadnośc:ia
mi przy sprawdzaniu towaru, oraz
pewnem zamieszaniem wywolanem
przez jednoczesne zajmowanie się w
sklepie uslępując:ego i nowego sklepowego. Zebranie ogólne jednak uznało winę niedozoru ze strony b. sklepowego i uc:hwaliJo 2/ 3 powyższej sumy uzyskać od niego, resztę zaś zapisać na slraly.
Komisja rewizyjna znalazła braki
w prnwad;t,eniu ksiąg Towarzystwa.
Zaznaczając że suma remanentu towarów 71()!) rb. 96 kop. nie może zgadzać się z rzeczywistością, ponieważ
wykazuje tylko pl'7.ypuszc:zalną wartość
towarów po strąceniu 28°/ 0 z sumy
po cenach sprzedażnych, komisja uważa że i c7.ysty zysk w sumie 1270 rb.
87 kop. jest tylko p1·zypuszczalny. Na
przyszkość komisja zalec:a, aby przy
spisie inwental'za pozostałość towarów
by.ta obliczana i po cenach sprzedaż
nych i po cenach kupna, wówczas
stwierdw11y zostanie faktyczny zysk.
Dalej, komisja proponuje, aby Zarząd zaangażował p1·zychod1iiego fachowego buchaltera do prowadzenia ksiąg,
aby były zaprowadzone
następnie
kwitarjusze do wyp.t at i do wpisywania każdorazowo jaki towar i za j~ką
sumę sprzedann; księga targów dziennych, księga kalkulacyjna nabytych
towarów, księga tuwarowa z odnotowywaniem gatunku ilości i rozmiaru
zniżki cen, kwity przesy!kowe. Konictzne leż jesl pobranie kauc:ji od
sklepowego. Wreszcie komisja stwie1·dzita brak w wartości remanentu wyPotem wynoszący 172 rb. 96 kop.
jaśniło się że brak ten wynosi Hi8 rb.
Z proponowanych przez komisję
inowacji zebranie ogólne zaakcepto-

Soriety wiejskie.
Wioskowych bogactw można zebrać góry,
co uszlacheluią I duszę i serce,
gdzież Piękno znajdziesz większe od Natury
i ukojenie w serdecznej rozterce?
Dobra, Prawdy ni ę czują sprzeniewierce,
lecz jakże widzi kto synem Natury!
dluil piękno w każdym atomi'e, kropelce,
\V pogodnym niebie i w ryku wichury!
On dojrzy piękno ukryte gtębuko,
w se1·c11 Lkwi jego gorące rnrzewie,
co spmwia miękim "czueie, słuch i oko.
Ukoju dozna, gdy zostaje w gniewie,
kiedy serdeczna krew pada posoką, o innej Prawdzie, Dubru, Pięknie nie wie.

II.
Natury, .Malki milościwej,
aż się rozpływa, serca mu pl'zyrasta,
kiedy spogl11da na Przyrody dziwy l nic koniec.-:nie musi być niewiasta.
Dziecię

Lub pi~kno takie co wprost w oko wrasta,
którego wpływy wszechpotężne wplywy,
dlań pięknem lopian, sośnina iglasta
opal'y mgi1>t 1 złocisto wierzcbe iwy.

'
Z Tow. Opieki nad Zwierzętami. Dowiadujemy się, iż oddzial
miejscowy rozpocznie już czynności w
bieżącym tygodniu. We środę o godzinie 8-ej wieczorem w Domu Ludowym odbędzie się posiedzenie Zaną
du, co czwartek zaś od 7·ej do 8-ej

I ziemia szara w zagon ro2.cil')gniona
i sądzqc z kory brzezina sędziwa,
i mal y wróbel i brudaska - wrona.
Btękil, śpiew

I.

walo wszystkie. Dyskusję wywołafo
jedynie żądanie zaangażowania stałe
go buchaltera. Niektórzy mówcy, na
szczęśc:ie nielicznj, dowodzili że może
się "wyrobjć" na buchaltera k Łoś z
grnna członków. Dziwne lo zamilowanie do sklepikarslwa zamiast dąże
nia do prawdziwego solidnego handlu
nie znalazło poparciu zebrnuych.
Odparlo leż obawy inn('go mówcy przewidującego, że wobec wydatku
na buchaltera może zabrakw1ć w przysztym rnku na dywidendę. Oba wy te
dowodzą niezrozumienia podstaw kooperalywy; dobry gatunek Lowaru i
umiarkowana uczciwa cena już jesl
lym procentem, a najwyższa nawet dywidenda sklepu galanteryjnego nie zapewni nikomu ani nawet nie podlczyma bytu, więc forsowne ubieganie się
o nią nje ma racjL
Budżet na rok przyszły zatwierdzony przez zebranie ogólne wynosi
ł 864 rb. 54 kop. z czego na pensje
pracowników 1190 rb.
Czysty zysk podzielono w nastę
pujący sposób: na kapitał zapasowy
127 rb., na udziały w stosunku 6°/0
- 249 rb. 50 kop. na dywidendę od
zakupó\v w stosunku 5°1o -- 143 rb.
nO kop. na kapitał rezerwowy 450 rb.
15 kop., na gratyfikację pracującej w
sk'lepie 20 rb., na wynag1·odzenie człon
ków Zarządu 20°/ 0 - 254 rb. 20 kop.
na Oclironkę Katolicką 26 rb. 42 kop.
Na miejsce ustępujących 4 czJonków Zarządu wybrani zoslali pp.: dr.
W. Slel'ański (41 gł.), T. Nowak (40),
J. Lel'ik (32), .T. Kanar (31); zastępcy
pp.: T. Waligórski (30 gt.), Wl. Kucharski (28) i .r. Hans (21).
Do Komisji rewizyjnej przez a~la
mację powola110 ponownie pp ..T. Zurawicza, S. Ludwisitlka i J. Ebenryllera.
W wolnych wnioskach p. Biskupski upomni al się o J5 rb. z r. 1911,
kiedy zrzekJ się lej sumy jako wynagrodzenia w czasie pełnienia czynno(byl wówczas
Zarządu
ści członka
prezesem Stow.). Zrzeczenie to jakoby było warunkowe i leraz wobPc lego że jest czysly zysk, żąda wyp!ac:enia mu 15 rb. Zehranie żadauie lo
odrzucilo ni'ę znalaz!szy dostatcc:znych
podstaw do uwzględnienia takowego.
.Grupa inl9ligencji" mająca popierać Stow .• Swiatowid" by Ja nieobecną na zebraniu, z nader nielicznemi \ryjątkami. A laka silna zd:iwalo
się byla agitacja w swoim czasie ze
sfrony tej grupy.„„

nań

dodatnio wpJy,Ya,
kiedy co mrze, konn milości ogniwa.

ptaka

świecą,

Izy w oczach
z Malką je wiążą

III.
A gdy usłyszy flet, fujal'ki granie,
które upaja, jak niebios małmazja
w sel'ce mu wstąpi bez granic kochanie,
cudownym ogniem zapłonie fantazja.
Wtedy l9 wtedy natchnienia okazja,
ze wzrokiem utkwionym w błękity stanie,
cudu palace otworzy fantazja,
zaśpiewa uczucie zaczarowanie.
I gdy lak ptynie melodja prostacza
melancholijna i pełna tQsknoly,
w któ1·ą w!ożone cale czucie gracza,
najdroższe skarby i cenne klejnoty;
nic je ziemskiego wtedy nie wypacza,
jest jak wcielenie Pieśni i Tęsknoty!

będzie dyżurować

stale w kuncelarji
T-wa Naukowego jeden z cz!onków
Zarządu i wydawać bilety czJonkowskie
tym osobom, które się już na człon
ków podaly, zarówno jak przyjmować
kandydatury nowych.

Z kasy

Pożyczkowo-Oszczęd

nościowej (ul. Dluga J& 48). Wobec
tego że faLryki kończą w Sl boty pracę

o godzinie 5-ej.

Na posiedzeniu

Zarządu postanowiono skrócić pracę
biurową w kasie o jedną godzinę: lo
jest w soboty kasa czynną będzie od
godziny fi-ej do 6-ej i pół wieczorem.

Zatarg w fabryce Sinickiego
i Urbacha. W fabryce Sinickiego i
Urbaclia l'obolnicy swego czasu urzą
dzili slrejk, lrwający 9 tygodni.
Następnie robotnicy zgodzili się
pracować, żądając wyduleniu starszego majstra. !Jo porozumieniu się z
administracją robotnicy przystąpili do
prncy, poczem administracja zamknę
ta fabrykę, wydalając wszystkich l'Obotników i przyjmując nowych żydów.
Fabryka zatrudnia 150 robotników.
Wydaleni robotnicy zwrócili się
do inspektora fabrycznego, który zalecił jm skierować sprawę na drngę
sądO\rą.

Sędzia pokoju w Pabjanicach wyda! wyrok, przysąduijący na korzyść
robotników z górą 3,000 rb. wynagrodzenia od fabrykantów.

Sprawa fabryki Barucha. SQdzia pokoju rn. Pabjanic rozważal
sprawę cywilną powództwa. robotników zamkniętej obecnie fabryki Barucha przeciwko admi'nistrncji o wypłacenie 3,000 rb. zalegJości za 6 tygodni pracy.
Sędzia całą sumę \\'l'a7i z koszlami sądowemi przysą,d~i.t na korzyść
robotników.
Z Ochronki Katolickiej. W śro·
odbyt się w Ochronce • podwieczorek· to,rnrzyski urozmaicony
produkcjami muzycznemi, śpiewem,
Odczytana też bylu spe·
deklamacją.
cjałnie napisana przez p. ",Ralfa" humorystyczna satyryczna gazetka z bardzo dowcipnym ukladem wszystkich
działów gazety. Na pogawędce i grach
towarzyskich mile spędzono jeszcze
polem kilka godzin.
d~ ubiegłą

- ·zarząd Ochronki Katolickiej
skfada serdeczne podziękowanie wszyst·
kim, którzy swemi produkcjami taczy·
li przyczynić się dp uruzmaicenia i
uprzyjemnienia "podwieczork11" w dn.
25 -go Marca.
Podstępem. W ubiegły wtorek
po poludniu do p. Tyca korektora
instrumentów zamieszkałego przy ulicy Kościelnej zglosiJ siQ jakiś męż
czyzna w towarzystwie jakoby swej

Do czucia, mitości staje się prędszy;
mi końskie na błoniu rżenie„.
żywe i martwe nuci hymn najświętszy
w chorał ten dusza wplata swoje pienie'.

śpiewem

Bli;tsk na mnie pada świętego Franciszka,
ducha-kolosa, olbrzyma miłości,
nie patrzę na zwierzę wzrokiem bazyliszka,
lecz okiem serca, okiem bralerslrnści;
bracią mi robak, skow1'01Jek, sum, pliszka,
potęgo, mocy, miłości, milościl

V.
i calujQ ziemię,
k7.arni, krwią zroszoną,
tulę się do niej w rnmiona objemię,
pieszczę miłośnie jej piaszczyste lonó.

Padam na

ziemię

polską ziernicę

Jak b!yski ognia oczy moje ploną!
kocham w tej chwili ca!e polskie plemię,
mi!ością, klót'ej cierpienia km·oną
i niebo kocham, las, wodę i ziemię!
Wówczas się dusza moja rwie do czynu,
niewoli rzną mię jak szakale,

więzy

•

IV.
Uczuwam w ziemi jasne rozmodlenie,
a kiedy spoglądam do swoie h wnęlrzy.
widzę że znika ziemskości spodłrnie,
czuję się zdrowszy i czuje się świętszy.

W tym jasnym ducha a wieszczym zapale,
widzę nasze czola w wieńcach wawrzynu,

Emil

Kotmiński.

I
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szóstym stuleciu po Chr., i aż do czamatki w celu kupienia skrzypiec za 5
sów dzisiejszych, a nawet przyszłych,
- 6 rb. P. Tyc odrzekł, że ma tylko
kiedy Lo juź zacznie wyczerpywać się
nawet
droższe po 20, 30 1·b., a są
zapas znanych obecnie !'Ud bogatyclJ
jedne za 250 rb. Kupuj<tCY zaprng11ąJ
w żelazo, zmuszając szereg stuleci do
ub ej 1·zeć wlaśn ie le najd rnższe skrzy eksploatowania rud mniej wydajnych.
pee, a po obejrzeniu sam scbowal: niby do fulern.!u i postawiJ lukowy na . W dydakLycznej Lej części odczylu
us!yszeliśmy o epo1.:e b!'onzu, o rudach
szafie, poczem pożeg11a wszy się wyżelaznych, o żelazie zawartym w staszedl'.
nic czystym w aerolitach, u stali i
Wkrótce potem p. Tyc chcąc Le
wielu innych szrzqioJach z zakresu
skt-zypce pokazać komu innemu stwieri eksploatu1:ji żelaza.
poznania
dziJ z przera~eniem brak instrnmentu
Nawir!zuhc zaś pojęcia żelaza do
w futerale. Bezowocne już \\'Ledy byżycia, prelegcnl \I' drugiej części udly poszukiwania zrQCzncgo zJodzieja,
czylu zwróci! uwagę na h:ul ducha
klóry przypra wiJ p. Tyca o Lak pona czynniki, niby żelaznym
ludzkiego,
stratQ.
ważną
uści8kiem krępujące życie ludzkie, Z Tow. Naukowego. W nadna uwą źądzę władania i przemoc silcl10diąc11 sobolę dnia 4-go b. rn. odniejszego nad sJabszym, na ż11dzę zlobgdzie się wieczór muzyczno-dramatu, na ciemnotę, i wskazal jakiemi
tyczny kółka śpiewaczego i dramatydrogami dąży<: do wyzwolenia, stawiacznego Towarzystwa, odlożony z dnia
jąc jako przeciwwn.gę kult ducha, zrze21-go zeszlego miesi!J:ca.
szenia i koopern.lywy, oraz oświn.tę, teu
Chór mięszany odśpiewa kilka
polężny czynnik wi0dący :do szczęścia.
utworów po raz pierwszy, a między
In Lercsująccgo od czy lu wysluchaniemi wi<,Jks;.:e a piękne kompozycje
J'a jak zwykle liczna na odczytach p.
Mincheiu1cra z op. .l'Yiazepa" i MoSokutowskiego publiczność, szczelnie
niuszki z „W·idm". KóJko zaś dramawypclniaj:1c salę, H nawet zajmując
tycwe odegra 2 jednoaklówki: „lnlemiejsca na scenie.
ligienl" Gorczy1iskiego i „Niedźwiedź"
Śmiertelne strzały. W ubiegłą.
Czechowa.
soHys w8i Hermanow<1, a zasoboLę
Dużą n.llrakcją. będzie też udział
fabryki Kru. che i Enrobotnik
razem
w koncercie znanego w Lodzi „l1·ia",
l~nrowiec lal 50 wraKonstanly
dern
TyZ.
pp. L. Gali1'1skiego (skrzypce),
ca! z nocnej zmiauy do domu o gomowskiego (wiolonczela) i S. Szczedzinie -t-C'j rnno w towarzystwie innepańskiego (fortcpja n).
go robotnika. Na drodze około wsi
Dochód z wieczoru przelany bgKarolewa spotkali oni jakichś 2 męż 
dzie na powiększenie fnndnszu budoczyzn jadf).cych wozem, a ponieważ
wy wtasnego domu; niewątpliwie więc
wydali się oni podejl'zanymi, więc BoLembardziej cały nasz ogól pospieszy
rnwiec zapytul się kto jedzie, a nie
na ten interesujący i, nrozmaicony ll'ieotrzymawszy wyraźnej odpowiedzi zaczór.
trzymal konie i zaż'1dał od jadących
Bildy są do nabycia w księgarni
świadeclwa.
okazania
p-ni BincnLalowej, nabyle zaś up1·zenieznajomi kilkakrotnie
Wówczas
d11io zachowują swą ważność.
strzelili z brauningu do Borowca cięż
- W niedzielę dnia 5-go b. m.
ko go raniąc. Po odwiezieniu ranneodbędzie się Odczyt p. Ludwika Wlodgo do szpilala fabl'ycznego st\\~icrdzo
ka z Warszawy na lemal „Polscy emino że dwie kule trnfily w okolicę ne.
granci w Stanach "'merykl Północnej".
rek' przeszywając na wyloL bl'zuc I1, JeOdczyl ilustrowany będzie licznemi
dna zaś w prawą rękę. Borowiec podp1·;.:ezroczami, a Lemat dla naszych
dany został naLycl1miasl operacji, p1·zy
slosnnków w-ysoce aktualny.
której stwierdzonó rany kis~ek. Pomimo energicznej i rnoiliwic szybkiej
Z sali odczytowej. W swym
pomocy ranny nazajulrz po poludnin
niedzielnym odczycie p. Eug. Soko!ozmad osieracają.c żonę i kilkoro dzieci.
wski dał nam µrzedewszyslkicm szeRabunek. Za Pabjanicami przy
reg wiadomości ścisłych dotyczących
Strzelnicy w slronie Lasku, policja
żelaza jako pierwiastka, zajmującego
przyti·zyma!a trzech rabusiów Miko!awybitne miejsce w układzie wszechja Dziubę, Wojciecha Zaspotę i Micha&wiala. A więc skreśli! hislorję, po! u Grzolika wszyscy trzej robotnicy z
chodzenia i roli jak::i, odegralo w ży
fabryki Krusche i Endera którzy w
ciu ziemi żelazo od pierwszego poznaubiegłym tygodniu z czwarlku na pią
nia go pl'zez człowieka na półtora tytek w nocy zalrzymywali przejezdnych
shłca lat przed Chrystusem, do wproi obrabowywali ich z pieniędzy.
wadzenia go w użycie w Europie w

o o

Ł

są,

Dolychczasowy rozwój naszego
miasta zawdzięczamy kilku wielkim fabrykom i kilkunastu małym tkalniom.
O powstawaniu jakiejkolwiek uowej
gałęzi przemyslu absolulnie nic nie
Bazi zupeJny brak przemysłychać.
slowo-rzemieślniczycb zakładów, z których w następstwie pewnego czasu
powstają przedsiQbiorslwa, zatrudniające dziesiątki i selki pracowników.
Przyczyną tego zjawiska, omijn.nia
Pabjanic przez ludzi energicznych i
przedsiębiorczych jesl brak w naszym
mieście grnna obywateli rozumiejących
swój obowią.zek, no i własny interes.
Gdy gdzieindziej obywalele db<1ją
o rozwój miasta i starają się przez
zaprowad·lenie odpowiednicli urządze11,
przyciągnąć i umożliwić różnym przernysJowcorn osiedlanie się w jego murach, my czekamy na los szczQścia,
bo na energję przedstawicieli miasla
nie mogących uporać sią nawet z bło
lPm, liczyć Lrudno i śmiesznie.
, Tymczasem oczekując tn.k z zaJoźonemi rękoma na ów los szczęśliwy
że 111óże kloś przyjedzie i coś zal'oży,
zbliżamy siQ szybko do punktu martwego.
Dziś już brak prncy zmusza cale
l'odziny do opuszczHnia naszego miastn. i uiem:il że w każdym domu marny puste mieszkania bo "weber ka•
nie idzie, a żadna z więk ·zych fabryk
nic powiększa ilości robotników.
Należy więc co pl'ędzej uprzyLomnić sobie przyczynę icgo zgubnego
dlu miasta zastoju i zabrać się do naprawy slosunków.
Czasy ręcznych warsztalów minę
ły bezpowrotnie i dziś te tylko miejscow0ści mają przyszlość przed sobą,
gdzie przedsiębiorca znajduje tanią
i tatwo dost~pną si!Q pociągową-ele
ktryczność a nam brak nawel gazowni
miejskiej i to jesl wll:tśnie przyczyną
zła, którego następstwa z każdym dniem
qorai dotkliwiej odczuwać będziemy.
Elekhrownia miejska zdecyduje o rozwoju miasta czas więc pomyśleć o tak
O.
ważnrj sprawie.
Przyp. red. N ajchęlniC'j umieszczając otrzymany przez nas powyższy
arty kul pragnęlibyśmy, aby .Gazeta•
nasza stała się terenem do zgrupowania poglądów obywateli Pabjanic w
sprawie potrzeb naszego miasta.
Im częściej g!os publicznie zabiera~ będą ludzie mający dobro miasta
na celu, tym większe będą szanse, że
wytrwale nawoływania skutek o dni o-
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LODŹ,

pożyteczne

wskazówki i projekty

E· N
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reszcie Pabjanice opinii miasta pod
wielu względami tak bardzo, zaniedbanego.

Z Kraju.
Z RÓŻNYCH STHON.

O

W początkach kwietnia drugi
piolrkowskiego sądu
wydział karny
okręg )Wego na kadencji w Lodzi rozważać będziP sprawę kilkunastu fabrykantów zgierskich, oskarżonych o

zanieczyszczanie slawów miejscowych
fabrycznemi.

ścit„kami

O SQdzia pokoju po rozważeniu
sprawy "nadr1rnchiwaczy• cielęciny,
skonfiskowanej na targu, skazaJ ~2
osoby od 1 do 3 miesięcy bez zamiany na karę pieniężną.

D Skazanie marjnwitek. Za rówybryki i zaklócenie spokoju publicznego, p. gubernator pi olrkowski
skazał adminislracyjnie na 3 miesiące
areszlu rnarjawitki: Karolinę :Masztalanową, Lucję Kurkową, Cecylję Bleszy11ską i Stefanję Różabską.
żne

O Aresztowanie bandytó". Aresztowano 10-ciu bandytów, którzy dokonali szeregu na padów i rabunków,
między innemi, w Zduńskiej Woli na
jednego z włościan, któremu zrpbowali 2,000 rb., oraz na drodze pomię
dzy Tuszynem a Rzgowem na kilku
kupców, którym zrabowali kilkaset
rubli, przyczem zabili wystrzaJami z
rewolweru kupca Abramowicza, gdy
zacząl wzywać pomocy. Osadzono ich
w więzieniu Mdzkiem.
O Wyroi{ na studentów. Z pośród

studentów uniwersytetu i polilechniki w Warszawie, aresztowanych
z powodu manifestacji prr.ed konsulatem niemieckim, administracyjnie skazano 5 - na 3 miesiące więzienia., 1
- na 2 miesiące, a pozostałych na 1
miesiąc. Pośród skazanych jeden pochodzi z Pabjanic. Wszystkim oprócz
tego ma być wytoczona sprawa sądo
wa o zakłócenie spokoju w publicznym
miejscu.

Odpowiedzi Redakcji.
Zajc:liśmy się

Robotnikowi.

zJ:>adaniem

wiadomej kwestji.
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OBRĘBSKIEGO

FRBRYKA KWIRTÓW SZTUCtNYCH

ELŻBIETY KIBF'PER

DZIELNA .M 5.

WARSZAWA,+++

Poleca gotowe obuwie w dużym wyborze z najlep- ~
szych materjałów podług najnowszych fasonów oraz
mecbUJliczne z własnej wspólnej fabryki, które to
nie ustępują zagranicznym i petersb. CENY BARDZO NIZKIE.

Ad. KUBIKA, Łódt, Piotrkowska 275. Telefon 53-94.

a

w czyn się zamienią, pozbawiając na-

o s z
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Popierajcie własnej fabrykacji wyroby
fartuchowe, płócienka pościelowe, gotowe fartuchy najnowszych fasonów i so- - lidnej roboty tylko u- -

3.
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DŁUGA

POLECA:

NI 46
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KWIATY BRLOWE DO Kl\PELUSZY
I OZDOBY DO GŁOWY. -

Nagrodzona na wystawie „Królestwo Mody"

SKŁAD

Nowootworzony Kantor Najmu Służby

„

Towarów Kolonjaln. i Delikatesów
.,.-

fllg,

.•

MEDALEM.

•

WIN

2ódi, 2'zielna

ZŁOTYM MAŁVM

::

Przy zakupie towarów prosimy powoływać się na ogło
szenia umieszczane w „Gazecie Pabjanićkiej''.

•

11

Zdrowie jest bogactwem i

w·

Z'ct> E- d k:

.

o ewa

szczęściem!!!

7·

zatwierdzone przez
o
(i) ~e
(!)
Kto ~ierpi na żołądek głow~ .i ogó!~
· rząd za N~ 3478.
•
· , „
·
ne niedomagania ten powinien pic
Wino Żołądkowe, zastosowane w EkuLerynburskim pałkowym szpilal1J przy chorobach żołądka, wyka7.alo znakomi Le rezultaty, co stwierdza świadectwo, wyda11e przez slarszego lekarza w UHO r., jak również w 1911 r. przez
slarszego lekarza szpitala Czerwonego J{r;.:yża, gdzie wino hylo z powodzeniem stosowane. Wina Żołądkowego
.M 7 w żadnych innych składach niema, jak tylko w Składzie Win M. D. Okojewa w Łodzi, Dzielna Na 11.
Tamże OLIWA do lampek 20 kop. funt. Knotki bezpłatnie.
Prócz tego różne WINA SZAMPAŃSKIE krajowe I zagraniczne, oraz WÓDKI i LIKIERY krajowe i zagraniczne. -

Stary Rynek Ne 17. Słuz'ące i dziewczynki
od 11 lat do posługi dostaną natychmiast
( 13-6)
zajęcie.

OENNlK WIN
Ni Nazwa wina.

„~

Osorwou I blllł1
wyinwoo.
Kaultasltlo. • . . ~
Stołowe .. , ..
lepsze .
•
5 Kachetyńslcle ..
Stare wypróbow. 1
7 Żołj\dkowe ..• J

~ Ni Nazwa włoa.
7 Malagi\.

.g

. •.• l

Żol11dlcowe . . .

Wlu urnnlozu

Win !rym1kl1
1lo4kl1, blłlo
I csorwooo.
'2 Stołowe . . • . .
Deserowe • . . .
4

•

lepsze .

stare. · · · · · ·

w.-K-o„śc-iei...ne=·...· -·· - - - - - - - -
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a nawet bez

pieniędzy!
Powszechnie zna11a firma

1cie na ·wi~t
'

o ina ''
są

Wina Chasta
Wina Chasta
Wina Chasta

;,.- Tanio, dobrze
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Sprzedaje na sezon 1914 roku
• nowe typy rowerów.

·-

ł
„Ormon~f'
'' •

as a

Szosowe, wysc1gowe i dams,kic
najpierwszych w świecie wypró•O b owanych angiel skich marek R.
G> S. A. Tl'inmph, U.aleigh, RudgeI Witl1ort i OIUIONDE po nieo
bywale przysLępnych ce11acb a tn- ,
kże na warnnkach rozpłaty do
~
::s 30 miesięcy, począ1rszy od 3 rb .
N 50 kop. miesięcznic. Ceny go·
Ili
tówką od 75 rubli.
o
Największy dom Automobilowo1:\i
Ru we rowy
••

"
"
...

uznanej dobroci.
pod gwarancją naturalne.
wybornemi winami stołowemi.

są
są

g

'ii~ie wo~e~ tego tylko win n„~HRSTR"
-

O E

Nł

o
l

2
3
4
5
~

CZERWONE&
Czerwone.
Stalowe
Grenache.
Bordeaux.
Lafite
Chambertin
B I A Ł E:

Białe

1C Stolo we

Skład

N

N

l1
12
13
14
15
16
17
18
40 19
55 l9a

40
55
70
80
90
1.25

...„ta

>ii

~
~

'/,but.
kop.

N2

DESEROWE (słodkie):
65 20a Portwein stary
70 20 Portwein.
75 21 Muscat Lnnel
..
70 22 Madeira
80 23 Tokaj słodki
70 24 Kościelne.
70 25 Malaga.
90 26 Muskat biały, słodki
1.- 27 Muskat słodki
1.50

Biały

Muskat
Riesling . .
Sauternes.
Chablis
Tokaj wytrawny.
.Chasta"
Mosel
Yquem. .
Montrachet
Tokaj stary

-:

I K.

'/,but. N2
kop. =

1... „The New Maison-Ormonde"

' I

=

(I)

Oddział

włodzi, Spacerowa

N~

40.

Cenniki bogato ilustr. bezpłatnie>.
W niedziele i święta magazyn
olwarty od godz. 9 rano do 5 p. p.

1.50
1.25
1.25
1. -

1.25
80
2.

80

SO

w Pabjanicach u E. Boettchera
Restauracja, Zamkowa 17.
•11rr 1 111·-11:1n111111111111: 1 ·1111111111u111111111m11 .111111111111111111111m111111111·11111:11 11111n111111111111111n111111 "·m1 „ 11111;i 111nm11]1 rn11'11m·11111111· lll"mt 111ummm11111rntt:"""li" · :w··:m11111n1111ui11111111:11 1:<m 1r•:1:1111111 1 111· 1 :m1111111111111111111111111~.
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Warszawa

PRACOWNIA POŃCZOCH

Telefon 192·06

PRZYJMUJE OBSTALUNKI na: Pończochy,
Skarpetki, Dziecinne, oraz nadrabianie.

Ułównn Zoletn

Telefon 192·06

Marszałkowska

101 róg Jerozolimskiej

tuż· przystanki tramwajowe.

naszych Palt damskich
i kostjumów jest naj•
nowszy krój i eleganc·
kie wykończenie. ~

Zmiana wfa~cicieln. i administracji, ocl11owletl11io służba skom11Iotownn11, na żącln·
nie jęr.yk niemiecki. - Rostn.uracjn, knwinruin 111\ miejscu. Ceny 111uinrkownne.

UW AGA: Dla robotnic i słu
wyroby po cenach niskich.
-

~

żących

Wiadomość

Hoł eI Czes.I\~
.I,· Warszawa

~

wRedakcji ,,Gazety Pabjan. 11

ODLEWNIA METALI

~

Modne palta wiosenne

ZYGMUNTA FRUZIŃSKIEGO
W

Magazyn Kapeluszy

nych fasonach.

ze swej dobroci Babki, Placki, Ser-

PRACOWNIA NA MIEJSCU

Ceny

A SPOSOBNOŚĆ

stałe,

Średnia 5
D r. B . ReJ.•t ' Łod:i:,
telefon 33.79

'
kupna drzewa
budulcowe•
go, atola.-kiego wazyatk.
gatunkow, oraz opałowe.

Specjalista chorób: skórne, włosów, weneryczne, moczopłciowe i kosmetyka le.karska.

Tartak „I{olttmna" pod haski em
przy szoirie·poczta łask, J. Szv.te!aer.

Leczenie syphilisu snlvaroanctn Erlich-llntn 6o6 i 9'ł
wśródtyl11ic). lr,czcnie elektr)'Cznolic_iĄ
. , e_lektrolizq
usuwauie szpe„qcych włosów) ośw1ctlcn11.: kanału
uretroekopin). Przyjmuje od 9 1/1 do Hl'/• i od 5 - 8
o o o W 11lcdziel e i świQtu od 10- 2 pp o o o

~

PROGRAM. . . . .

==============1111

31~go ct;P'iątku

(!-)

Felczer F. Kuźnikowski ~i~z~~r~~ifrJ~

J'_..ótlż,

gą

Choroby

Od Wtorku

d1J1~~~c~ ::a~~~n

"Gazety Pabjan."

Dr. MED. J. SZWIIRGWIISSER
PIOTRKOWSKA 1~
wewnętrzne i nerwowe.
S11ecjntist11 chorób: żołą1lka, kiszek I 11rze·
miany 11111terji (cukrowa, podagra, otyłośc,
i t. d.). Niezbędne dla djagnozy analizy
chemiczne i bakterjologiczne wydzielin i
krwi w laboratorjum wlasnem.
Przyjmuje od 11 - l i od :i - 7 i pół po poł

32

Piotrkowska 100.

Potrzebna panienka

ceNY,( UMIARKOWANB.

nizkie.

Łódź,

do

~~!!!!!!w~!!!!!~!!!i!!NJ

niki, Mazurki, Baumkucheny, Torty
i t. p. Baranki i Jajka cukrowe i czekoladowe. Massy migdałowe i doprawy do mazurków oraz kwiaty <:ukr.

przyjmuje do przefasonowania kapelusze damskie, męskie i dziecinne filcowe
i słomkowe. prasowanie cylindrów. cq,rq,

KONKU"BENCYJŃm

1850 2250

~~!.J\~1~;~J~~1,~ ~o~~~~!~:: I

Kapelusze tilcowe męskie i dziecinne.
Czapki' uczniowskie i sportowe wróż

32

granatowe i inne modne kolory

POLECA NA SEZON

Tak, jak pan czyta
to ogłoazenie, tak
cz.ytaliby inni pań•
akie ogłoszenie. u

do

i fasonów

Eleganckie kostjumy

Przyjmuje wszelkie ob51tnlunki z Rot·
gussu, mosi111lzu, nluminl.11111, cynku,
cy11y i ołowiu, oraz wszelk. rc11ernc.

12

materjałów

1250 1550

PABJANICACH

NOWO-FABRYCZNA 597 dom W-go Hillego

A. H0LLEGO
Pabjanice, ==Zamkowa

z najnowszych

N2 39 naprzeciwko

Szkoły

Handlowej

Ofl'cyn·ka murowllna składajl}C~ się z2-C~l

Q
pokoi I kuchni,
ogródka, komórek i t. d, do wynajęcia zaraz, lub do sprzedania. Wiadomość biuro
dzienników W-go Wndzyńńskiego.
(2-1)

3„go f<VJietnia

v.tłąaznie.

O Zł EN N IK GAUMONT A, kronika ostatnich wydarzeń.

PROGRAM.~
Ili==============
.....

Cznrnn DIVśł czyli Z~emns~owony przest,ptn ~!;{~
Gdy

teściowa wraca, wszystko się przewraca, wspaniała komedJa w 2-ch częściach.
Zmiana programu wa Wtorki i Soboty. :::;:: Początek przedstawień wdni powszednie o godz. 7 wlecz. wniedziele i święta o godz. 3 po połud.
Dyrekcja·

Za Redaktora i Wydawcę St. STEFAN.

=

W drukarni St. Stefana, Zamkowa 11.

