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Stacja Opiek.i nad tnatką
•
1 dzieckietn .
dego
zdrowie dziecka. Bez odpowiedniego
zdrowia. niema radości życia, a czło
wiek chorowity staje się ciężarem
najbliższego otoczenia i wreszcie społeczeństwll.

Kraje o wysokiej kulturze spedziecko, dbają
o warunki higjeniczne dla niego tak
w domu, jak i w szkole.
Smiertelność dzieci w Polsce
jest dwa razy większa, niż w wielu
krajach, gdzie dbałość o zdrowie
dziecka stoi na wysokim poziomie.
Stąd specjal11ego znaczenia nabierają te instytucie, które mają na
celu ochronę zdrowia dzieci, zwłasz
cza w najmłodszym okresie ich ży
cia. Do takich instytucyj należy Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem.
Od 1929 r. istnieje w Pabjanicach Miejska Stacja Opieki nad
Matką i Dzieckiem. Zadaniem Stacji
jest zmniejszyć O/o smiertelności wśród
niemowląt i dzieci w pierwszych latach życia drogą profilaktyki.
Kaida matka, dbająca o zdrowie swego dziecka, powinna jaknajwcześniej zapisać je do Stacji, a stosując się do zleceń lekarza i higjenicjalną opieką otaczają

Zakończenie

samorządowego.

kursu

W ubiegły piątek nastąpiło zamkursu samorządowego, na
który uczęszczały 104 osoby. Na
kursie tym obok za~adnień, dotyczą
czych starego i nowego ustroju samorządu, omówiono kilką najbardziej
istotnych kwestyj z zakresu gospodarki miejskiej. Prelegentami kursu
byli pp.: dr. Eichler, komisarz Jabłoń
ski, inż. Hans Radosław, inż. Kowalski i kierow. Józef Sajda.
Kurs ten będzie jeszcze wznowiony po wydaniu przez Rząd regulaminów wyborczych, które będą na
kursie szczegółowo przepracowane.
knięcie

Pożegnanie

stek, wychowa maleństwo w racjonalny sposób. Aby uprzystępnić jaknajszerszym warstwom ludności korzystanie ze Stacji, pobierane opłaty są
minimalne: za pierwszą poradę lekarską zł. 1.- od dziecka, za następne
wizyty po 50 gr.
O działalności Stacji świadczy
sprawozdanie za miesiąc
poniższe
styczeń 1934 r.
Ogólna liczba dzieci w Stacji
404. Udzielono porad lekarskich 276.
Higjenistka odwiedziła 132 dzieci w
domu, udzielając matkom wskazówek
higjenicznych z zakresu wychowania
dziecka.
. Dokarmiano 204 dzieci. Na r-k
miasta 63, na r-lc Komitetu Lokalnego Funduszu Pracy 111, na r-k Ubezpieczalni Społecznej 18 i na r-k wła
sny 12. Wydano porcyj mleka 4567,
mieszanek leczniczych i odżywczych
578.
Szczepień ochronnych przeciw
dyfterytowi dokonano u 174 dzieci
po raz pierwszy.
Wszystkie matki winny zapisywać swoje najmłodsze pociechy do
Stacji Opieki, która nie jednemu maleństwu uratuje nietylko zdrowie, ale
jakżesz często i życie.

Liczna frekwencja na kursie jest
dostatecznym dowodem, iż społeczeń
stwo miejscowe interesuje się żywo
kwestjami samorządowemi, należy tylko dążyć do gru„townego poznania
podstaw ustrojowych i gospodarczych,
na których gospodarka miejska winna
się opierać.

ustosunkowanie się
Właściwe
obywateli do samorządu pozwoli i tq
bardzo, zresztą, ważną dziedzinę w
takiego
doprowadzić do
państwie
stanu, iż samorząd stanie się pierwszorzędną szkołą wychowania obywatelskiego.

p. Kazimierza . Staszewskiego.

W sobotę, dnia 17-go lutego
r. b. w lokalu Związku Nauczycielstwa
Polskiego przy ul. Kościuszki 14, odbyło się uroczyste pożegnanie p. K.
Staszewskiego, który został przez Wła
dze Szkolne powołany do Warszawy.
Pana StaszewskieS?"O żegnali : p.
Józef Sajda w imieniu Zarządu Ogniska Z. N. P. i Zarządu Okręgu Wojewódzkiego, p. Stefan Sadłowski w
imieniu Oddziału Powiatowego ZNP.
p. Roman Jabłoński, komisarz rządowy
w imieniu K.K.O. i samorządu m. Pabjanic, p. Fryderyk Bergfeldt w imieniu Sekcji Szkolnictwa .::>redniego oraz
p. Józef Józefiak w imieniu Sekcji

Pamiętajcie

Kierowa. i nauczycielstwa w ogólności.
Wszyscy mówcy podkreślali zasługi p. K. Staszewskiego na polu pedagogicznem i społecznem, bogatą inicjatywę i ogromną pracowitość, którą wszyscy podziwiali.
W odpowiedzi na to przemówienie zabrał głos p. Staszewski, który
w gorących słowach podziękował zebranym za Życzliwość, jaką okazywało mu zawsze nauczycielstwo pabjanickie.
Następnie ndbyła się herbatka,
która w miłym nastroju i na przyjacielskiej pogawędce przeciągnęła się
do północy.

o swym

obowiązku

Prenumeratę pisma i ogłoszenia przyjmuje Administracja: w „Naszej Drukarni",
(Dom Ludowy) Kościuszki 14, tel. 67.

Prenumerata kwartalna z odnoszeniem do domu 3

Konto P. K. O. Nr. 66.636 (dopisek: Gazeta Pabjanicka).

Jedną z największych trosk każ
społeczeństwa jest dbałość o

.. IN ORMAC J Y.

CENA OGLOSZEŃ 1 za ~iersz milimetrowy 1 szpaltowy lub jego miejsce
I-sza strona i w tekście 25 gr., strona 4 szpalty. Nekrologi i nadesłane
po tekście 20 gr„ strona 4 szpalty. Najmniejsze ogłoszenie 2 zł.
Fantazyjne 25 proc. drożej.

.

Cena numeru 20 groszy.

Rok IX.

Pabjanice, niedziela, dnia 25 lutego 1934 r.

zł.

Prawda o ustawach robotniczJCh.
•

I

o

scale~iu ubezpieczeń .

O ustawodawstwie robotniczem
ostatnio mówi się bardzo dużo i bardzo fałszywie. Poprostu komuś zależy
na tern, żeby mącić wodę, żeby
wprowadzać w błąd robotnika, żeby
go tumanić. Dlatego to robotnik powinien zadać sobie trud, zbadać i zapamiętać, jak to w istocie było i jak
wygląda prawda.
Fakty będą najwymowniejszemi
argumentami.
Już w pierwszych miesiącach naszego niepodległego bytu państwowe
go ukazują się w drodze dekretu Naczelnika Państwa, podstawowego znaczenia ustawy o czasie pracy i o
zawodowych, a wiemy
związkach
przecież, kto był wówczas naczelnikiem państwa.
Później w krótkich odstępach
czasu przyszły ustawy o urlopach, o
inspekcji pracy i o ubezpieczeniu chorobowem. Tak zbudowano fundament
którym szczycimy się do dnia dzisiejszego.
Dalej historia notuje lata sejmowładztwa, pięknych słów i zapowiedzi przeróżnych rządów robotniczych i włościjańskich, ale linja rozwoju ustawodawstwa społecznego nie
wykazuje wyraźnego postępu.
Wreszcie przychodzi maj 1926r.
Robotnik staje w szeregu obok
żołnierza i zwycięża-władza w pań·
stwie przechodzi w ręce obozu nie·
podległościowego, linia rozwoju ustaw
socjalnych idzie w gó1·ę.

I tak po 29 roku kolejno ukazywały się wspaniałe akty
tym to okresie ukazały się

prawne, w
wielkiego
znaczenia ustawy o najmie, pracy robotników i pracowników umysłowych,
o sądach pracy, znowelizowana ustawa o inspekcji pracy, wreszcie ustawa
o ubezpiec:.1:eniu pracowników umysło
wych, stanowiąca zapowiedź do analogicznej ustawy dla robotników.

względne. Nowe c1ęzary każą szukać
nowych środków pokrycia. Ustawa
scaleniowa daje duże oszczE{dności na

uproszczonej administracji ale to nie
wystarcza. Wyłania się potrzeba pewnych ograniczeń w zakresie dawnych,
na dobre lata obliczonych, uprawnień
i świadczeń. Dlatego to ulegają nowelizacji ustawy o czasie pracy i urlopach. Z bezwzględnie przodującego
miejsca w świecie cofamy się, by i
tak stanąć w pierwszych szeregach,
Pośród najbogatszych państw świata,
my młode i jeszcze niezamożne pań
stwo, nawet w tych dwóch znowelizowanych działach ustawodawstwa
robotniczego zajmujemy jedno z czołowych miejsc. · Ustawy te nie Sil nakazem dla pracodawczy, na wielu odcinkach tam, gdzie sytuacja gospodarcza pozwoli, robotnicy niewątpliwie
utrzymają stare uprawnienia, ale pań
stwo musi być czujne, musi mieć odwagę budowa~ normy prawne w myśl
wymogów su~owęj rzeczywistości.
Tak wię~ ci sami twórcy pań„
stwa, którzy. razem z robotnikiem
walczyli o niepodległośc, ci sami,
którzy budowali pierwsze zręby ustawodawstwa robotniczego, ci, co do
historji Polski wpisali rok 1926, ci,
co powoływali do życia sądy pracy i
inspekcję, ci obecnie muszą dopaso•
wywać prawo do potrzeb życi~, muszą-bo tak każe poczucie odpowie·
dzialności za przyszłość państwa.
Ale dopa~owywanie nie ą~nacza
zastoju. W tym samym czasie na naismutniejszym odcinku sprawy robo~
niczej, na odcinku bezrobocia, pow•
staje Fundusz Pracy, coraz większa
liczba młodych bezrobotnych znajduje
miejsce w obozach pracy, wreszcie
tych niezwykle ciężkich czasach nie
zawahano się i wprowadzono w ży
cie ubezpieczenia robotnicze.
Tak więc bezzasadnym atakom
opozycji przeciwstawia się argumenty.
Brak kapitałów zastępuje się zwięk·
szonym wysiłkiem pracy, większą
uproszczoną
ilością godzin, lepszą

Później przyszły lata kryzysu,
rozbudowany w okresie wojennym i
powojennym aparat życia gospodarczego zaczął trzeszczeć. Rozpiętość organizacją.
cen mictdzy płodami rolnemi, a prozwycięsko przetrwać
Pragnąc
duktami przemysłowemi rosła, z dnia okres burzy gospodarczej, stwarza
na dzień. Ramy życia obywateli, ich site harmonję między rzeczywistością
budżety i zarobki, zaczęły się kurczyć.
a konstrukcją normy regulujących ży
Linja rozwoju ustaw sc.cjalnych, jako cie codzienne. Swiadczy to o odwa•
ścisłe zależna od ogólnej sytuacji godze i pełnem poczuciu odpowiedzialspodarczej, musiała ulec częściowemu ności, pozwalającem na powoływanie
zahamowaniu, ale wyraźnie należy do życia tylko tworów realnych, opodkreślić, Że jako częściowemu, bo
partych o zdrową kalkulację.
oto mimo niezwykle ciężkiej sytuacji
To prawda, że w ostatnich ustapowraca do nieukończonego
rząd
wach robotniczych niema przepisów,
dzieła, wnosząc do Sejmu projekt
nowej ustawy ubezpieczeniowej, wpro- obliczonych na demagogiczny efekt,
wadzając nowe zasady ubezpieczenia ·niema upiększeń i dekoracyj. Jest to
robotnika na wypadek inwalidztwa i tylko jeszcze jednym dowodem mę
skiej postawy obozu niepodległościow
starości.
ców, wobec ciężkiej rzeczywistości.
Ale w życiu gospodarczem cu(Dalszy ciąg na str. 2)
dów niema. Prawa równowagi są bez-

i wnieście VI ratę

„Pożyczki

Narodowej".

Nr. 8

GAZETA PABJANICKA

2

Prawda oustawach robotniczych i oscaleniu ubezpieczeń.
(Dokończenie

*
*
Wprowadzenie

•

w zaraniu istnie„
nia Państwa Polskiego powszechnego
ubezpieczenia na wypadek choroby,
następnie również powszechnego zabezpieczenia na wypadek bezrobocia,
na obszarze b. zaboru rosyjskiego ubezpieczenia od wypadków, wreszcie
wprowadzenie ubezpieczenia emerytalnego pracowników umysłowych
oto kolejne etapy rozwoju idei ubezpieczeńia świata pracy, a'Ź po ostatnie
dnie.
Wszystkie te jed·n ak poczynania
jakkolwiek batdzo ważkie, nie zała
twiały jednego z najkapitalniejszych
haseł, a mianowicie ubezpieczenia emerytalnego robotników w b. zaborze
rosyjskim i austrjackim. Doszło do
robotnik straciwszy wszysttego,
kie siły przy warszfacie pracy, zaczął
zazdrościć temu, kto uległ wypadkowi przy pracy, bo ten przynajmniej
odsz~?_ł .od ~arsztatu z lakiem takiem
zabezpieczeniem. To tez .wprowadże
nie emerytalnego ubezpieczenia dla
robotników, było najbardziej palącą
potrzebą społeczną. Jednocześnie w
odzie~dziczonych po Niemcach ubezpieczeniach, groziła katastrofa finanso'Ya oraz zachwianie i tak bardzo
niskich rent. To też mimo ciężkiego
kryzysu gospodarczego, w jakim Polska znajduje się narówni z innemi
państwami, zagadnienia te musiały
znaleźć rozwiązanie w drodze wprowadzenia iednolitego . emerytalnego
ubezpieczenia robotników i zapewnienia wypłaty starych rent w woj, zachodnich. Zadość tym potrzebom czyni ustawa scaleniowa.
Ciężkie warunki gospodarcze, na
które przyszedł moment wprowadzenia w życie ustawy, nie mogły pozo' stać hez wpłvwu na sposób rozwiąza
nia. Wprowadzenie więc tak ważnego
P,Owszechnego ubezpieczenia, jak e merytalne ubezpieczenie robntui ków
mogło być dokonane tylko przy u·
wzgłędnieniu ogólnych obciążeń produkcji i przy równoczesnem skoordyitowa'l'liu różnych ubezpieczeń; wproubezpieczenie
wadzając emerytalne
robotników, ustawa scaleniowa zała
twill sprawę zaopatrzeń tych wysłu
żonych weteranów pracy, którzy, już
~e wźględu na wiek starsży, nie będą
objęci nowem ubezpieczeniem. Starcom tym, lub pozostałym po nich rodzinom ustawa przyznaje zaopatrzenie w wysokości 20.- zł. miesięcznie.
. Zaopatr.zenia te przyznają ubezpieczalnie społeczni.:, dawne kasy chorych.
•Robotnicy, objęci ubezpieczeniem

ze

istotne znaczenie. Niektóre
dotychczasowe renty za wypadki bę
dą w myśl nowych przepisów podwyższone, a w szczególności dotyczyć
to będzie rent, wymierzonych od zarobków poniżej 600.- złotych rocznie
dla mężczyzn i 480.- złotych rocznie
dla kobiet, orąz niższych rent wdowich i sierocych.
Ustąwa scaleniowa obejmuje zatem wszystkie rodzaje ubezpieczeń i
przez ich połączenie oraz uzgodnienie
zapewnia pracownikowi opiekę na wypadek tych zdarzeń, które go odrywają od możliwości zarobkowania.
Ustawa scaleniowa nawet po
obniżeniu świadczeń chorobowych w
porównaniu z zagranicą stoi narówni
z odpowiedniemi ustawami, podobnie,
jak i w ubezpieczeniu emerytalnem
robotniczem, jeśli zaś chodzi ó swiadczenia wypadkowe, to ustawa zapewnia
robotnikom lepsze warunki niż w innych państwach.
Ustawa scaleniowa, choć w pewnym stopniu obniża świadczenia
chorobowe, wzamian jednak daje robotnikom:
1. ubezpieczenie od inwalidztwa
i śmierci,
2. ubezpieczenie na starość,
3. zaopatrzenie dla 65-letnich
robotników,
4. ubezpieczenie od charób zawodowych,
5. podwyższa i rozszerza świad
czenia z powodu wypadku
przy pracy.

i ich rodziny po pewnym okresie cza- głych wypadkach oraz szereg zabiesu nabędą prawa do świadczeń z no- gów i leków.
Regulując całokształt ubezpiewego ubezpieczenia w postaci rent z
powodu inwalidztwa i starości, rent czeń ustawa scaleniowa poraz pierwwdowich i sierocych. W razie śmierci szy w Polsce rozciąga ubezpieczenie
ubezpieczonego bez względu na dłu z prawem do rent na choroby zawodowe. Niezdolność do pracy lub
gość okresu ubezpieczenia, rodzina
spowodowana chorobą zawośmierć
zapomogę
otrzymuje
pozostała
nim
po
ostatniego dową będzie traktowana jakby spopośmiertną w wysokości
zarobku miesięcznego zmarłego, nie wodowana była wypadkiem przy pramniej niż 75.- zł. Zapomogę tę wy- cyr Narazie objęte są ubezpieczeniem
zatrucia rtęcią i ołowiem oraz zakapłaca się niezależnie od zasiłku pogrzebowego należnego z ubezpiecze- żenia wąglikiem; lista tych chorób
zawodowych może być rozszerzona.
nia na wypadek choroby.
W ubezpieczeniu od wypadku
Obok tych świadczeń ubezpieczeni przez odpowiedni okres mają przy pracy ustawa scaleniowa wproprawo do kontynuowania leczenia na wadza nową dla b. zaboru rosyjskiekoszt Zakładu Ubezpieczenia Emery- go i austrjackiego rzecz, a mianowitalnego Robotników, gdy okres le- cie daje ofiarom wypadku prawo do
czenia. w ubezpieczalni się skończy, bezpłatnego leczenia skutków wypada choroba trwa dalej. Ponadto nieza- ku na koszt Zakładu Ubezpieczenia
Wypadków i do bezpłatnego oleżnie od czasu ubezpieczenia wymie- ·od
niony Zakład będzie prowadził · do- trzymywania protez. Pozatem ustawa
browolne leczenie swych członków znacznie powiększa w stosunku do
dla zapobieżenia grożącej niezdolno- stanu dotychszasowego wymiar rent
wdowich i sierocych i to na obszarze
ści do pracy.
Przy ogólnym rachunku kosztów całego państwa oraz przyznaje specjalnowego ubezpieczenia emerytalnego ne dodatki na dzieci dla ciężej uszkoz wyżej podanych powodów została dzonych. Ważną jest również rzeczą,
że w myśl nowej ustawy renty wyobniżona składka za ubezpieczenie
chorobowe. Obniżenie zaś składki padkowe nie mogą być niższe od określonego minimum, co przy dzisiejspowodowało zkolei pewne obniż.enie
nieraz b. niskich zarobkach ma
szych
świadczeń, w porównaniu ze stanem
oszczególności
W
dotychczasowym.
graniczony został okres pomocy leczniczej i okres pobierania zasiłków
chorobowych do 26 tygodni (zamiast
dotychczasowych 39), zmniejszona
wysokość zasiłku chorobowego z 600/o
na 500/o oraz wprowadzone drobne
dopłaty za porady lekarskie i środki
W ubiegłą niedzielę Liga Mor- dziękowanie p. przełożonej gimnazjum
lecznicze. Dwie pierwsze zmiany spo- ska i Kolonjalna urządziła uroczystą i p. Freizlerowi, dyrygentowi chóru,
wodówane są koniecznością zmiesz- akademję z okazji 14-ej rocznicy od- za trudy, poniesione przy urządzaniu
czenia się w mniejszych wpływach ze zyskania morza. Ze społeczeństwo na- · akademji.
_
składek, i w razie gdyby się okazało,
sze interesuje się zagadnieniem moźe finanse ubezpieczalni społecznych
rza. św ia dczy wypełniona na akademji
na to pozwa lają, ustawa przewiduje sala Kina Miejskiego do ostatniego
Dwa śmiertelne wypadki.
mozli wośc ro~szerzt:nia zakresu tych miejsca.
Stanisław Mikołajczyk, pomocnik
świadczeń, przy czem ograniczeme- oNa program akademji złożyły palacza w firmie Krusche i Entłer,
kresów leczenia nie będ„ii:: tak dosię dwa referaty, jeden p. · prof. Sło
mający 73 l., a więc zdawałoby się
tkliwe ze względu na możliwość dalmińskiego, drugi p. Mieczysława Tompraktyczny w swem zajęciu, w dniu
szego leczenia na koszt ubezpieczenia
czaka, który w mocnych słowach na- 17 bm. otworzył drzwi paleniska,
emerytalnego. Wprowadzenie zaś owoływał zebranych do składania ofiar
wskutek czego buchnął Ila niego pło
płat za porady lekarskie i środki
na Fundusz Obrony Morskiej, występ mień, parząc go na znacznej przelecznicze ma na celu ograni<!zenie
chóru Związku Strzeleckiego oraz b. strzeni b. dotkliwie.
nadużywania ubezpieczenia przez tych,
starirnnie wystawiony obrazek sceNa drugi dzień po dostarczeniu
co pomocy nie potrzebują kosztem
niczny przez uczenice państwowego go do szpitala Ubezpieczalni dnia
są
(znane
naprawdę potrtebujących
Gimnazjum im. Królowej Jadwiii·
18 b. m. zmarł.
np. fakty sprzedawania lekarstw oAkademia ta niewątpliwie przyTegoż dnia spadł z Il-go pi~tra
trzymanych przez ubezpieczonych z
człon
liczby
zwiększenia
do
się
czyni
Grala 43 I., rob. T. A.
Wojciech
kas chorych); ten zamiar znajduje
R. Saenger, ulegając pęknięciu czasz•
wyraz w tern, Że od opłat zwolniono ków Ligi .
ki. Zawieziony do szpitala UbezpieZarząd Ligi Morskiej składa za
całkowicie porady przy chorobach
również zmarł w dniu 18 p.m .
czalni,
poserdeczne
naszem pośrednictwem
zakaźnych, chorobach ostrych i na-

Akademja
Ligi Morskiej i Kolonjalnej .

4)

Tekst Nowej Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. .
VI. USTAWODAWSTWO.

37. Aktami ustawodawczemi są; a) ustawy,
b) dekrety Prezydent'a Rzeczypospolitej. Zaden
akt ustawodawczy nie może stać w sprzeczności
z Konstytucją.
38. Prawo inicjatywy ustawodawczej służy
Rządowi i Sejmowi. Inicjatywa ustawodawcza w
sprawach budżetu, kontygent11 rekruta i ratyfik a'cji umów międzynarodowych należy wyłącznie
do Rzą~u. Sejm nie moźe bez zgody Rządu uchwalić ustawy pociągającej za sobą wydatki ze
Skarbu Państwa, dla których niema pokrycia w
.
budżecie.
39. Każdy projekt ustawy przez Sejm uchw·alony będzie przekazany Senatowi do rozpatrzenia. Uchwała Senatu, odrzucająca projekt lub
uważa się za
wprowadzająca w nim zmiany przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej większością
3/5 gło'sów.

ze str. 1-e1)

bęirdzo

sie i zakresie przez nią oznaczonym; upowazmeniem tym nie może być objęta zmiana Konstytucji. Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w czasie, gdy Sejm jest rozwiązany, wydawać w razie
konieczności państwowej dekrety w zakresie ustawoda wśtwa państwowe1io z wyjątkiem: a)
zmiany Konstytucji, b) ordynacji wyborczej do
Sejmu i .Senatu, c) budżetu, d) nakładania podatków i ustanawiania monopolu, e) systemu monetarnego, f) zaciągania pożyczek państwowych, g)
zbycia i obciążenia nieruchomego majątku pań
stwowego, oszacowanego na kwotę ponad I00,000
złotych. Dekrety, oparte na podstawie powyższej
będą wydawane na wniosek Rady Ministrów i
mogą być zmieniane lub uchylane tylko aktem
ustawodawczym. Dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej mają moc ustawy.
• Ilekroć konstutucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy - dziedzina ta może
być unormowana również dekretem Prezydenta
Rzeczypospolitej, wydanym w warunkach Konstytucją oznaczonych.
42. Dekrety, dotyczące organizacji Rządu,
zwierzchnictwa Sil Zbrojnych oraz organizacji·
administracji rządowej mogą być wydawane w
każdym czasie, a zmianiane lub uchylane tylko
przez takież dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.

40. Prezydent Rzeczypospolitej może w cią
gu 30 dni po otrzymaniu ustawy zwrócic ją Sejnowi z żądaniem ponownego rozpatrzenia, które
VII. BUDŻET.
może nastąpić nie wcześniej, niż Iia najbliższej .
43. Ustawa . ustala corocznie budżet Państwa.
8esji zwy.czajnej. Jeżeli Izby Ustawodawcze bez- ·
. względną " większością ustawowej liczby posłów i Rząd składa Sejmowi na sesji prnjekt budżetu
sanatorów uchwalą ponownie ustawę bez zmian . nie później niż na · cztery miesiące przed rozpoPrezydent Rzeczypospolitej stwierdzi jej moc i częciem roku budżetowego. Na rozpatrzenie badżetu pozostawia się Sejmowi 90 dni od złożenia
zarządzi ogłoszenie.
41. Ustawa może upoważnić Prezydenta projektu przez Rząd Senatowi w 20 dni od upły
Rz,e czypospolitej do wydawania dekretów w cza- wu ·terminu przepisanego dla Sejmu. Na rozpat·

rzenie zmian zapropono,wanych przez Senat, po·
zostawia się Sejmowi IO dni od upływu terminu
przepisanego dla Senatu. Prezydent Rzeczypospolitej ogłasza budżet; a) w brzmieniu nadanem
mu przez Izby Ustawodawcze, jeżeli Sejm i Senat w przepisanych terminach budżet rozpatrzyły, b) w brzmieniu, nadanem mu przez Sejm jeżeli Sejm w przepisanym terminie budżetu me
rozpatrzył, c) w brzmieniu nadanem mu przez
Senat, jeżeli Sejm w przepisanym terminie budie·
tu lub zmian Senatu nie rozpatrzył, d) w brzmieniu projektu rządowego, jeżeli Sejm ani Senat w
przepisanych terminach budżetu nie rozpatrzyły.
44. Wydatki niezaprojektowane w budżecie,
nie mogą być uchwalone a zaprojektowane-nie
mogą być podwyższone bez zgody Rządu.
Rząd nie może czynie wydatków bez upo·
ważnienia ustawowego chyba, że zachodzi konieczność państwowa, w tym wypadku Rząd na
. podstawie uchwały Rady Ministrów dokona niezbędnego wydatku. przesyłając do Sejmu w terminie 7-mio dniowym od powzięcia uchwały projekt ustawy o przyznanie kredytów dodatkowych.
Uchwała Kady „Ministrów będzie jednocześnie o·
głoszona w gaze·c ie rząd·owej i podana do wiadomości Najwyższej Izby Kontroli.
45. Państwo nie może pozostawać bez budżetu.

Jeżeli Sejm jest rozwiązany. a budżet lub
przynajmniej prowizorjum budżetowe do dnia, w
którym zaczyna się nowy okres budżetowy, nie
jest uchwalony - Rząd ma prawo pobierać dochody i czynić wydatki w granicach zesŻłorocz
nego budżetu aż do czasu uchwalenia prowizorjum budżetowego lub budżetu, który Rząd złoży
nowoobranemu Sejmowi na pierwszem posiedze•

mu.

(d. c. n.) ·

Nr. 8

GAZETA PABJANICKA

Pr a w ·d a ·
o Korporacji Tkaczy (Majstrów)
w Pabjanicach.
Korporacja Tkaczy (Majstr6w)

Pabjauice, 22 lutego 1634 r.

vt P'ABJANICACH.

Do Redakcji
„GAZETY PABJANICKlEJ"

w miejscu.
Prosimy uprzejmie Szanowną
o umieszczenie w swojem
poczytnem piśmie następującego wyRedakcję

jaśnienia:
Ponieważ

pewna grupa nieodpowiedzialnych jednostek rozsiewa naj-

różnorodniejsze fałszywe

wiadomości

o naszej organizacji, kierując je przeciwko osobie prezesa Korporacji p.
Wendlera, uważamy za swój obowią
zek podać do wiadomości publicznej,
iż przeciwnicy dzisiejszej działalności
Korporacji rekrutują się z tych elementów, które za różnego rodzaju
wykroczenia zostały z organizacji
usunięte. Szczególnie zaciętą kampanię oszczerczą prowadzą ci członkowie,
którzy żerowali na terenie istniejącej
Gospody i Kasy Pogrzebowej. Aby
zilustrować istotny stan rzeczy, pozwolimy sobie podac w dosłownem
brzmieniu protokół komisji rewizyjnej,
który nie wymaga żadnych komentarzy. Oto jego brzmienie:

Odpis

protokołu

dzał sztandarami,

nie

Komisji Rewizyjnej

z dnia 20.VIll.1933 r.

Uzasadnienie wykluczenia poszczególnych członków.
.
l. JURKA za to, że jako czło
nek zarządu był w ścisłym kontakcie
z członkami poprzedniego zarządu
Lewandowiczem, Skrzyńskim i Prokopem, przyczyniając się do poważnych
strat' sięgających około 7000 zł., że
jako skarbnik Korporacji pobrał skład
ki członkowskie oraz z Banku Ludowego zł. 57.10, zaległych zaś podatków mimo wielokrotnych zaleceń prezesa nie opłacił, narażając Korporację
na sekwestry, Że korzystając 1ako
członek zarządu ze swego stanowiska
w marcu 1933 r. w bufecie Korporacji
napił na sumę zł. 128.10, że funduszy osiągniittych ze sprzedaży otrzymanych w marcu 1933 r. cenników
w wysokości zł. 40.- nie zdał do kasy, obracając je na częściowe uregulowanie r-ku w bufecie, wobec czego
winien zwrócić za cenniki zł. 40.i za rachunek w bufecie zł. 88.10,
razem zł. 128.10; że pobranych od
jednego z fabrykantów 5-ciu zł. na
rzecz dozorczyni Korporacji Maśli
kowskiej nie oddał, przywłaszczając
je .sobie, że samowolnie rozporzą-

wydając

je · nawet

członkom.

2. KUŚMIDRA za to, że z pobranych za dzierżawę gruntu od Brzozowskiego zł. 500.- oraz ze składek
członkowskich zł. 308.50, razem zł.
808.50, wyliczył się z sumyzł. 324.88,
pozostałą zaś sumę zł. 483.62 mimo
wielokrotnych zaleceń nie wpłacił
do kasy, ani podatków nie uregulował, Że weksle wydane na sumę zł. 400
puścił
do protestu,
wskutek czego Korporacja wystą
piła do sądu dla uzyskania wyroku,
mimo to jednak b. skarbnik należności
tej, która obecnie wynosi zł. 483.62
bez O/o i kosztów nie wpłacił.
3. WEŁNY za to, że był w
ścisłym kontakcie z poprzednim bufetowym Zielińskim, oraz poprzednimi członkami zarządu, przyczyniając
sit; do strat, sięgających około 7000
zł., ie w stanie nietrzeźwym przychodził na posiedzenia, że w miesiącu
styczniu 1932 r. rozmyślnie rozbił
szkło i uszkodził

szafkę,

mieszczącą

patent i koncesję akcyzową, wyrzą
dzając tern szkodę na zł. 10, których
nie pokrył, Że funduszy zebranych ze
sprzedaży cenników wśród fabrykantów nie zdał, przywłaszczając je sobie w kwocie zł. 16.50.
3. PROKOPA za to, że będąc
w scisłem porozumieniu z poprzednimi członkami zarządu Skrzyńskim i
Lewandowiczem, przez podpisa.1ie
fikcyjnego dokumentu wyrządził Korporacji szkodę na zł. 1.989, że będąc
w kontakcie z bufetowym Zielińskim,
udzielał mu bezprocentowych poży
czek z funduszów Kasy Pogrzebowej.
5. KAPlTUŁKĘ za to, że bę
dąc w kontakcie z poprzednim zarządom; wyrządził szkodę Korporacji,
że twierdził, iz fundusze z rzekomej
pożyczki
były
obrócone na remont, tymczasem, jak wykazują dowody, fundusze na remont znajdow&ły
się w kasie.
6. PE.RKĘ za to, Źe w czasie
akcji strajkowej był niesolidarny i
pracował oraz postępowaniem swojem przynosił szkodę Korparacji.
7. SKRZYŃSKIE.GO i LE.W ANDOWlCZA za to, że osobiście, kiedy stanowili zarząd do 1930 r. wyrządzili strat'y,
sięgające 7000 zł.
pracz wystawienie weksli, rachunku
Zielińskiemu i przywłaszczenie cz«(.ści
wpływów około 2300 zł. i t.d.
(-) W. Janecki
(-) Wziątek
(-) K. 6r;balski

(-) I. Koziara
(-) Firpch
(-) (Just.

Sprawozda nie
. z przebiegu Ogólnego Zebrania członków
Rodziny Radjowej w Pabjanicach.
W niedzielę dnia 11 lutego r.
b. w lokalu Związku Legjonistów ul.
T. Kościuuki odbyło się Ogólne Rocz- .
ne Zebranie członków Oddziału Łódz
kiej Rodziny Radjowej. Obecnych 60
osób.
Zebranie zagaił prezes Oddziału
p. Nowak Teodor witając przybyłego
z Warszawy p. redaktora Jana Piotrowskiego, honorowego członka Rodziny Radjowej i wielkiego przyjaciela dzieci ociemniałych.
Do prezydjum zaproszono: na
przewodniczącego Komisarza Rządo
w,eg-0 'P· Jabłońskiego, na sekretarza
Jana Pankiewicza i na asesorów p.p.

Fałkiewiczową Annę,
Debichównę
Amalję, p. redaktora Jana Piotrowskiego i p. Midlera Michała.

Na zebraniu tem p. redaktor
Piotrowski wygłosił referat, w którym

nakreślił historję powstania Rodziny
Radjowej, warunki życia dzieci ociemniałych,
których w województwie
łódzkiem jest ponad 200 oraz ofiarnosc społeczeństwa i członków Rodziny dla tych nieszczęśliwych dzieci.
W zakończeniu tego referatu redaktor
p. Piotrowski dziękując Zarządowi i
wszystkim członkom Rodziny za ich
prawdziwą troskę o los nieszczęśli
wych istot, życzył Oddziałowi Pabjanickiej
Rodziny jak najlepszych
wyników pracy.
Okres działalności obejmował 9
miesięcy od 1 kwietnia do 31 grudnia
1933 r. Jak wynika ze sprawozdnnia
Zarządu Oddział Pabjanicki bardzo
się rozwinął i stoi na pierwszem miejscu w województwie łódzkiem pod
wzgl<(dem liczby członków i rezultatów swej działalności. W dniu 31 XII

„„„„„...
...„„„„1111111111a
Dla tych rodaków, którzy znaleźli się poza granicami państwa polskiego, walczmy o szkołę polską.
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1933 roku Oddział liczył 263 człon
ków, w tej liczbie kobiet 106, męi
c:iyzn 152 oraz następujące · organizacje i związki: Samorząd Uczniowski
Gimn. Kr. Jadwigi„ Samorząd Uczniowski Szkoły Pow. Nr. 1 im. K. Promyka, Związek Strzelecki, Związek
Rezerwistów.
Wpływ kasowy za ten okres
wyraża się sumą Zł. 3.047.48, z której to kwoty wpisowe i składki człon
kowskie wynoszą Zł. 1.138.44, dobrowolne ofiary na budowę Zakładu dla
dzieci ociemniałych Zł. 817.42, wpływ
Ż imprez Zł. 1.091.62. Wydatki wyniosły Zł. 356.64. Wpłacono do PKO
na konto budowy Zakładu Zł. 2.210.
pozostałość na dzień 1 stycznia 1934
roku Zł. 611.20.
Celem zasilenia funduszów na
budowę Zakładu urządzone zostały 2
koncerty z udziałem najwybitniejszych
artystów Polskiego Radja, jeden wieczorek ·towarzyski dla członków i ich
rodzin oraz zabawa Sylwestrowa.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej
Ogólne Zebranie udzieliło absolutorjum ustępującemu Zarządowi i wyraziło podziękowanie za pracę dla nieszczęśliwych i upośledzonych
przez
los dzieci ociemniałych.
W wyniku tajnego głosowania
do Zarządu wybrani zostali p.p. Faust
Bernard, Lipski Zenon, Gertnerowa
Julja, Raszpla Władysław, Myszkowski
Leon-ponownie, oraz p.p. inżynier
Bartnicki Juljan, Brążewski Marjan i
Hans Witold, na zastępców p.p. Paś
niczek Jan Kubisiówna Janina, Pankie-

Stosowanie
w mniejszych

wicz Jan i Kostelecki Włodzimierz.
Prezesem, którego w myśl Statutu wybiera Ogólne Zebranie wybra•
ny został ponownie p. Nowak Teodor
Do Komisji Rewizyjnej wvbr,ani
zostali: pp. Nacz. Nowacki Franciszek, dyr. Dajniak Antoni i dyr. Jan
Ebenryter. Na zastępcę p. Lubowski
Karol.
Ogólne Zebranie powzię.ło sz.ereg uchwał, a między innemi przystą
pienie w roku bieżącym do budowy
pierwszego w województwie łódzkiem
a siódmego w Polsce, Zakładu dl~
biednych dzieci ociemniałych.
Na pierwszem konstytucyjnem
posiedzeniu nowoobranego Zarządu,
które odbyło się w środę, dnia 14 II.
roku bieżącego, mandaty podzielono
jak następuje: p.p. Faust Bernard i
Raszpla Władysław vice-prezesi,
Gertnerowa Julja - sekretarz, Hans
Witold - zastępcą sekretarza, Brą
żewski Marjan skarbnik, inż. Bart?icki Juljan ..,- przewodniczący . sekcji
imprezowo-dochodowej, Lipski Zenon
- gospodarz, Myszkowski Leon-bez
mandatu.
Zapisy ·na członków Rodziny
~adjowej, jak również ofiary przyjmu)ą: Bank Ludowy, Komunalna Kasa
Oszczędności, p, Nowak Teodor w .
w Ubezpieczalni Społecznej przy ulicy
Zamkowej Nr. 28, wszyscy członkowie ·
Zarządu i Sekcyj oraz sekretarjat Rpdziny, w poniedziałki od godz. 19-ej
(7-ma). Sekretarjat Rodziny rąieści się
przy ul. Sw. Rocha Nr. 19. (parter).

księgowości

przedsiębiorstwach
i przemysłowych.

handlowych

Niemożliwość zobrazowania stawładze skarbowe, a prowadzeni& ro·
nu interesu w każdej chwili bez pro- dzaju księgowości przedsiębiorstw duwadzenia księgowości, jest niejedno- żych jest tu niepraktyczne, w pierwkrotnie przyczyną złego prosperowa- szym rzędzie zbyteczna obszerność,
nia interesu, a nawet jego zupełnego potem trudność poznania i t. d. podupadku, gdyż nie mając możności kreślają powyższe.
sprawdzenia swych poczynań handloDopiero klauzula, którą znajduwych, nie znamy popełnianych błę jemy w rozporząpzeniu Ministra Skardów, które skierowane na inną dro- bu z dnia 13 kwietnia 1932 r. (D. U.
gę, dałyby jeszcze dodatnie rezultaty.
R. P. Nr. 41 poz. 412) uznaje uproszOprócz tego olbrzymiego zna- czoną księgowość za prawidłowo
czenia, prowadzone racjonalnie księgi księgi handlowe przedsiębiorstw hanhandlowe mają specjalne uwzględnie dlowych kategorji II, III, IV i przenie w sądach, podczas prowadzenia mysłowych kategorji: V, VI, VII, VIII
wszelkich kwestyj spornych, władze i jako takie, posiadają moc dowodopodatkowe stosują względem przed- wą we wszystkich kwestjach podatkosiębiorców prowadzących księgi, zniwych narówni z prawidłowemi ksic;·
żone stawki podatkowe, częściowe
gami handlowemi.
lub zupełne zwolnienie od państwo
Uproszczona księgowość handlo•
wego podatku przemysłowego (wy- wa obejmuje :
sokość stawki podatku od obrotu wy1) Dziennik sznurowany,
nosi od dnia 1 styczn!a 1933 r. dla
2) Księga kontowa (konta korprzedsiębiorstw 0,5 proc .. od sprzerent),
daży hurtowej 0,75 proc.. od sprze·
3) druczki targu dziennego
daży detalic20ej i dla przemysłowych
drobnych wydatków,
1 proc.-dla tych pnedsiębiorstw,
4) kopjał wekslowy.
które prowadzą przepisowe księgi
Po bliższem zapoznaniu się z tą
handlowe) większe zaufanie mają u księgowością ....... kaidy jest w możnoś·
wierzycieli i t. p.
ci prowadzić uproszczoną księgowość
Do 1922 r. prowadzenie księ co jest również jej dodatnią cechą.
gowości w małych przedsiębiorstwach
Reasumując powyższe twierdzę,
było utrudnione,
że każdy przedsiębiorca handlowy cv:y
gdyż
księgowość
uproszczona, którą właśnie można przemysłowy powinien prowsdzić r;t·
prowadzić w tego rodzaju przedsię · cjonalne księgi handlowe.
biorstwach nie była honorowana przez
]. Kaczmar~k.

Odczyt posła na sejm
d-ra B. Fi chny.
Na zaproszenie Rady Grodzkiej
BBWR w Pabjanicach poseł B. Fichna
w dniu 18 b. m. wygłosił odczyt na
temat: „Nowy ustrój konstytucyjny w
Polsce".
Sala kina „Nowości" była wypełniona kompletnie, nawet około 200
osób nie mogło wogóle dostać się
na salę.
Przypomniawszy Konstytucję 3go Maja, prelegent poddał krytyce
.wady konstytucji marcowej i poddał
szczegółowej analizie tezy główne
nowej Konstytucji, obrazując prace
nad nią na terenie Sejmu.
Konstytucja nowa, podnosi autorytet Prezydenta Rz-ej, który jednocześnie jest arbitrem w konfliktach,
zachodzących między Sejmem a Rzą
dem, to jest między ciałem ustawo·
dawczem, a wykonawczem; pozatem

sprowadzają

-

one Sejm do właściwej
roli, bez prawa mieszania się w sprawy sciśle należące do Rządu; zachowuje ona jednak prawo Sejmu do
kontroli i uchwalania votum nieufności dla Rządu.
Ukrócając ujemne cechy sejmowładztwa, a wzmacniając rząd, now.a
konstytucja znakomicie przyczyni się
do uporządkowania pod każdym wzglę
dem stosunków w Państwie, usuwajĄc
przeszkody do mocarstwowego rozwoju Polski.
Podziękowanie •

Stow. Pań Miłosierdzia Sw. Wincentego a Paulo przy parafji Sw. Mateusza, składa podziękowan'ie wszystkim osobom, które składając b~
imienne ofiary na Stowarzyszenie, i
tym, którzy w dalszym ciągu przysyłają należność za rozesłane tymczasowe bilety wejścia na „Czarni\ Kawę•.

-
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TYLKO 4 DNI.
Ostatnie arcydzieło genjalnego Cecil B'de Mill

~

~

Nr. 8

Bunt

Ili~

Porywający

Poniedziałek,

Wielki podwójny program.
Król humoru HARRY LLOYD w najlepszej swej kreacji

tnłodzieży

KINOM ANIAK

rozmachem dramat, na tle życia amerykańskiego,
pozostawiający niezatarte wrażenia.
Arcywesoła

komedja

Od

•

Koc haj mni e
z dawno niewidzianymi

Maurice Chevalier, Jeanette Mac Donald i

Jedyna okazja uśmiania si~ aż do łez.

Jako drugi numer: Film cowboyski Paramountu.

poniedziałku

dziś

ulubieńcami publiczności:

Myrną

Loy.

Środa.

wtorek i

26-go lutego.

Pot((Żny

dramat kryminalno-pry chologiczny

Morderstwa przy Rue Morque

NADPROGR AMY: Tygodniki PAT'A, FOX'a i PARAMOUN TU oraz niezwykła sensacja dnia:
Wkrótce: Reportaż z podróży ministra BECKA do Moskwy.

reportaż

z „Krwawych rozruchów w Wiedniu".

•**MM

KR O N I KA.
Wieczór Artystyczn y.
Klub liter.-art. „A" (Łódz - Pabjanice) zgrupowany przy czasopiśmie
„Szklane Domy" organizuje jutto, t.j.
w sobotC( dn. 24 lutego o godz. 5 po
poł. w sali gimn. im. Królowej Jadwigi „ Wieczór Artystyczny".
Na program złożą się: artykuły
literackie,- społeczne, polityczne, feljetony, recytacje (kol. Przybysz - Przybyłko) i mqzyka.
.
W „wieczorze" udział biorą wyłącznie uczenice i uczniowie gimnazjów pabjanickich i łódzkich.
Bogata i wartościowa treść
imprezy pozwala Komitetowi Redakcyjnemu spodziewać siC( licznego
przybycia społeczeństwa star:izego i
i młodzieży.
Ceny biletów 30 i 50 groszy.
Sala gimn. im. Król. Jadwigi.
Podziękowanie.

· Komitet „Dni
Przeciwgruźli
czych" składa serdeczne podziękowa
nie tym wszystkm osobom, ktore swą
prac!\ lub materjalnie przyczyniły siC(
do powodzenia „Dni".

Z „Legjonu

Młodych".

Dnia 21 bm. odbyło siC( w lokalu własnym L. M. Walne · Zebranie
Obwodu Pabjanice pod przewodnictwem leg. kom. okrC(gu łódzkiego
JDgr. Stanisława Woźniaka.
Po sprawozdaniu ustC(pującego
komendanta leg. Kleppera Henryka,

Komunika t.
Zarząd

wyłoniła siC( dłuższa i ożywiona dyskusja, poczem inspektor obwodu, leg.
Cz. Molenda postawił wniosek o udzielenie absolutorjum. Wniosek przeszedł jednomyślnie.

Komendantem został ponownie
wybrany przez aklamacj(( leg. Klepper Henryk. Zebranie zakończono
odśpiewaniem hymnu „Pierwszej Brygady".
Po zebraniu odbyła się informacyjna odprawa komendy z udziałem
łeg. kom 1 okręgu, Woźniaka.

...

*

W sobotę, 24* b. m. rozpoczyna
si(( trzeci kurs kandydacki L. M. Deklaracje należy składać w godz. od
19-21 w sekretarfacie L. M. w śro
dy i soboty. Prelekcje( n. t. „Deklaracja ideowa L. M." wygłosi Komendant Obwodu leg. Klepper Ht:lnryk.
Związek
Kobiet składa

.hacy

Obywatelskiej
podziękowanie tym
wszystkim, którzy przyczynili siC( do
zorganizowani a zabawy dzieciC(cej w
w dnin 4 lutego br., a w szczególności p. dyr. Jędrychowskiej za bezinteresowne ofiarowanie sali, uczenicom gimnazjum z organizacji P.W.K.
do O. K. za szczere i miłe zaj((cie
siC( dziećmi, orkiestrze gimnazjum
m((skiego za bezinteresowną prace(.
Czysty zysk z zabawy w sumie
170 zł. przeznaczony został na świet
lic(( dla najbiedniejszej dziatwy ze
szkół powszechnych.

OGŁOSZENIE
w sprawie wnoszenia opłat na rzecz Funduszu
.Pracy.
Ubezpieczalnia Społeczne w Pabjanicach wzywa P. P. Pracodawców, którzy zalegają w opłatach na rzecz Funduszu Pracy za czas
d.o dnia 31 grudnia 1933 r. by zaległości te uregulowali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego r. b.
•
Po upływie wyznaczonego terminu, nieuregulow ane należ•

kucji.

przekazane

zostaną urzędom

skarbowym do egze·

Opłaty zaległe należy wpłacać bezpośrednio w Ubezpieczalni

wzglC(dnie w jej Ośrodkach Leczniczych lub do P. K. O. na konto

Nr. 65.278, zaznaczając, za jaki okres

opłata została uiszczona.
Jednocześnie podaje SiC( do wiadomości P. P. Pracodawców, że
w myśl osiągniętego porozumienia Izby Ubezpieczeń Społecznych
z Dyrekcją Funduszu Pracy w Warszawie, opłaty na rzecz Funduszu
Pracy należne za czas od 1 stycznia 1934 r. należy uiszczać w łącz
nej kwocie wraz z należnościami z tytułu składek ubezpieczeniow ych
co miesiąc zdołu, najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca.

Odsetki zwłoki w wysokości 1 O/o w stosunku miesięcznym, należne w razie nieuiszczenia opłat w powyższym terminie, liczone będą

od naSt((pnego dnia po upływie terminu płatności t. j. od dnia 11-go
każdego miesiąca, przyczem każdy rozpoczęty miesiąc liczy się za cały.
Pierwotnie obowiązujący formularz „deklaracja opłat na rzecz
Funduszu Pracy" wobec wprowadzenia deklaracji nowego wzoru dla
Ubezpieczalni , staje się nieaktualny.
Pabjanice, w lutym 1934 r.
DYRĘKTOR

(-) P.

Redaktor

Goliński.

Ogólne roczne zebranie
członków,

na które uprzejmie prosimy Sz. Kolegów o łaskawe i bezwzględne przybycie.
1) Zagajenie i wybór prezydjum zebrania, 2) Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania, 3) Sprawozdanie z
działalności Zarządu: a) Prezesa b)
Sekretarza c) Skarbnika, 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 5) Dyskusja nad sprawozdaniam i, 6) Dokonanie
wyboru nowego zarządu, 7) Wybór
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń
skiego, 8) Wolne wnioski.

KOMISARZ

(-) J. Komarnicki.

zabawę. Od Komitetu
otrzymałam do podziału

Zabawowego
mi((dzy wymienione dwa Stowarzyszeni a zł. 962.
29 gr. jako czysty zysk.
F. Grzvwakowa
Przewodnicząca Stow. Rodz.
Koło w Pabjariicach

SKRZYNKA DO

Do Redakcji
,,GAZETY PABJANlCKI EJ"

w

Skład

Komisji Szacunkow ej
dla podatku przemysłow.

Łódzka Izba Skarbowa zamianowała dla Pabjanic nową komisje( szacunkową dla podatku przemysłowego
(obrotowego) w następującym składzie:

Berlikowski Antoni,
Górny Stanisław,
Goldberg Hersz,
Halbert Alfred,
Kasperski Juljan,
Missala Witalis,
Pabisiak Walery,
Pawłowski Bolesław,

Zylbersztajn Matys.
Zastępcami zaś mianowani zostali: Lipmanowicz Sz., Glas Ch.,
Gliksman Sz., Gajzler Br., Kulas A.,
Dr. Manitius St., Krzymiński Wł.,
Cywiński B., Wajntraub P., Dyr. Sokołowski L.
Kadencja Komisji trwa 4 lata,
po 2-ch latach jednak kończy siC( kadencja połowy członków i na ich miejsce powoływani są nowi.
Podziękowanie.

Z upoważnienia Zarządów Stow,
Rodziny Policyjnej i Polic. Klub Sport.
tą drogą składam serdeczne podzięko
wanie całemu Komitetowi, który pomógł powyższemu stowarzyszeniu urządzić wieczornicę taneczną w dniu
1.11. r. b. Jednocześnie składam również podziękowanie W'Szystkim tym
osobom, które materjalnie popierały

wydawca w 1m1emu Komitetu: Dr. Witold Eichler. .Nasza Drukarnia" sp.

i;

miejscu,

ProSZ(( nprzejmie Sz. Redakcję
o umieszczenie w swojem poczycnem

pi śmie następującogo oświadczenia:

Od dłuższego czasu na łamach
miejscowego pisma „Prawda Pabjanicka" prowadzona jest przeciwko
mnie oszczercza kampanja przedwyborcza. Przeciwko autorom tych ou
szczerstw i redaktorowi Sławińskiemu
wystąpiłem na drog(( sądową
Z poważaniem

E. Wendler.

Komunika t.

Zarząd
Związku
Zawodowego
Handlowców Pulskich w Łodzi, Oddział w Pabjanicach zawiadamJa swych
członków, że Ogólne Roczne Zebranie Związku odbędzie się w piątek,
dn 2 marca r. b. o godzinie 7-ej wieczorem w lokalu własnym przy ulicy
Sw. Rocha 19.
Na porządku dziennym m. in.
będzie sprawa wyborow do Rady
Miejskiej oraz przemówienie przedstawiciela Centrali Związku.
Ze wzgll(du na ważność obrad,
Zarząd zwraca SiC( tą drogą do wszystkich członków Związku z gorącym apelem, by stawili się licznie, dając
tern dowód spoistości organizacyjnej .

Pol.

LISTOW.

Zarząd.

Podziękowanie.

UBEZPIECZ ALNIA SPOLBCZN A W PABJANICA CH.

ności

Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy R.P. w Pabjanicach zawiadamia niniejszem, iż w niedzielę
dnia 25 lutego 1934 r., o godzinie 3
p. p. w 1-ym terminie, a w razie nieprzybycia odpowiedniej ilości człon
ków w 11-im terminie o godz. 3m. 30
p. p. odbędzie się w lokalu przy ulicy Sw. Jana Nr. 1

.

Z kraju i zagranicy.
Oficjalna wizyta p. ministra Be·
cka w Moskwie ugruntowała stosunki
sąsiedzkie miC(dzy Polską a Rosją.
Poselstwo rosyjskie w Warszawie, a
polskie w Moskwie ma być w najbliż
szym czasie podniesione do klasy
ambasady, Należy się również spo•
dziewać rozszeżenia stosunków handlowych.

*

W sobotę
zginął śmiercią

•

•

ubiegłego
tragiczną

tygodnia
król bel-

g-ijski, Albert.
Król udał się samochodem ze
swoim służącym w Alpy. Samochód
zostawił ze służącym na drodze, a
sam udał siC( w góry. Służący zaniepokojony długą 9ieouecnością króla,
zaalarmował władze, które rozpoczęły
natychmiast poszukiwania. Ciało króla
znaleziono w przepaści górskiej następnego dnia.
Smierć bohaterskiego króla Belgów wywołała w całej Europie powszechny i niekłamany żal.
Pogrzeb odbył się we czwartek,
w którym wzi((ło udział przeszło miljon osób. Rząd nasz na pogrzebie
reprezentował generał Konarzewski.

•

*

•
Prasa łódzka odsłania
obecnie
kulisy różnych afer, jakie działy się
na terenie Banku Handlowego w Ło
dzi. Do grona aferzystów należy cały
szereg znanych osobistości ze świata
finansowego.
Zaginął
na

weksel in blanco
Zł.

1000.-

z wystawienia Leona Wandachowicz a
adres: Pabjanice, ul. Kilińskiego 15.
Weksel ten odebrałem od prez. Resursy Rzemieślniczej, jako kaucję przy
dzierżawie bufetu. Weksel powyższy
unieważniam i ostrzegam przed nabyciem.
Leon Wandachowic z.

....„ ......„ ......„„....

o, o. w Pabianicach, ul. Kościuszki 14, tel. 67.

