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CYJNY •.
pisma i ogłoszenia przyjcja: w „Naszej Drukarni",
Administra
muje
(Dom Ludowy) Kościuszki 14, fol. 67
Prenumeratę

odnoszenie m do domu 3 zł.
Prenumera ta kwartalna zzagranica
4 zł.

IMIENINY MARSZALKA PILSUDSKIEGO

Pabja nice wraz z całą Polską składały hołd Wodz owi
Narod u. Caps trzyk . Nabożeństwo i defila da. Akad emje.
decznie i gorąco przywiązana
jest do Wielkiego Budownic zego
Mocarstw owej Polski Marszałka
Piłsudskiego.
wojnie
Józefa
w
dem imienin W od za Narodu, uczmow, poległych
z bolszewik ami. Podczas tej uroMarszałka Józefa Piłsudskiego.
W godzinach popołudnio· czystości wygłoszono kilka pię
wych przystąpiono do dekoro- knych przemówień. W tym samym czasie młodzież starszych
wania miasta.
Na wszystkich nieomal do- klas szkół powszech nych udała się
mach załopotały flagi o barwach do Kina Miejskiego na akademię.
narodowy ch, cały szereg gma- Program akademii wypełniła cał
chów pięknie iluminowa no, na kowicie młodzież. Po zagaieniu
wielu domach balkony przy- akademii przez kierownik a szkoły
brano dywanami z emblemat ami p. Józefiaka, uczeń szkoły Nr.
19 Kanar wygłosił z pamięci
państwowemi i portretem Mar
Kultura współczesna jest twoodświę
przyięło
doskonałe przemówi enie o Mar- rem wielkiego miasta. Nosi więc
szałka. Miasto
następnie wszystkie właściwości jego Życia,
Piłsudskim,
tny wygląd.
szałku
O godzinie szóstej oddziały chór szkoły Nr. 6 pod batutą tak dodatnie jak 1 ujemne. Zycie
wielkich miast wyciska piętno wyprzysposo bienia woiskowego na p. Januszewi cza odśpiewał kilka raźne
na stosunkach nietylko maczele z orkiestram i wyruszyły odpowied nich piosenek, wresz- łych miast i miasteczek ale i wsi.
z placu Straży Pożarnej na mia- cie dziatwa szkoły Nr. 19 odeUprzemysławianie kraju pocią·
sto. Po przedefilo waniu różnemi grała piękny obraz sceniczny ga za sobą koncentrację ludności w
ulicami, oddziały te ustawi\y si~ pod tytułem „Imieniny Marszał miastach. Na tle układających się w
wokół pomnika Niepodległości, ka Piłsudskiego" (obrazek przy- ten sposób ~tosunkach, zagadnieni e
a cały plac, iezdnie i chodniki gotowały pp. Staszewsk a, Fok- wychowani a i kształcenia młodzieży
opuszczającej mury szkoły, staje się
zaległy tłumy.
czyńska, Wilczyńska i Namowidla państwa i społeczeństwa tagadDo zebranych ze stopni czowa); na zakończenie dziatwa nieniem pierwszorzędnej wagi. lJopomnika okolicznościowe prze- szkoły Nr. 7 dała kilka pięknych tyczy to w pierwszym rzędzie miast
mówienie wygłosił p. dr. Eichler, piosenek (opracowała p. Cze- bowiem kultura wielkomiej ska działa
niezwykle silnie jako środowisko
prezes B.B.W.R. Po wzniesien iu kayowa).
wychowaw cye na wyrastającą w niej
okrzyku na cześć Marszałka Pił
młodzież.
Akademja wieczorowa.
sudski ego i odegraniu przez
„ Ulica wielkomiej ska posiada
orkiestry „Brygady ", capstrzyk
O godz. 20-ej salę Kina wiele wpływowych czynników wyzostał rozwiązany.
Miejskiego zapełniła do ostatnie- chowawczy ch. Tu uczy się młodzież
W dniu 19-ym marca we go mieisca publiczność, zgroma- podziwu dla dzieł rąk ludzkich oraz
poszanowa nia i rozumienia dla wywszystkich świątyniach odpra- dzona na uroczystą akademję.
umysłu i pracy fizycznej, pojsiłku
wiano uroczyste nabożeństwa.
Na pięknie udekorow anej
konieczność organizacji pracy
muje
Przedstaw iciele władz państwo przez p. Lisienkt(, nauczyciela i działania ludzkiogo, rozszerza stale
wych, samorządowych i organi- szkoły powszech nej Nr. 5, sce- swój widnokrąg umysłowy, ustosun·
zacyi społecznych wraz z pocz- nie ustawiły się poczty sztan- kowuje się do masy, odczuwa tętno
tami sztandarow emi zapełnili darowe organizacyj wojskowych. życia zbiorgy,, ego.
Tu jednak spotyka się także z
kościM św. Mateusza, natomiast
Wspaniałe pod względem
walką o byt, z nędzą i
bezlitosną
za·
ych
młodzież szkół powszechn
treści i formy przemówi enie wykalectwem, prc;łstytocją,
z
Najśw. Marii głosił p. dyr. Ulanowsk i z W ar- podłotą,
pełniła kościół
zbrodnią, alkoholizm em ... Wszystkie
Parmy na Nowem Mieście.
szawy, poczem nastąpiły produk- te wpływy odrywają wcześnie mło
Po nabożeństwie uformował cje chóru Związku Strzelecki ego. dzież wielkomiejską od rodziny i jej
się wspaniały pochód. W po- Dalszą część programu wypełnili: życia. Dzieje się to dzisiaj nietylko
w rodzinie robotniczej i rzemieślni
chodzie wzięły udział oddziały p. p. Nitszówna i Lubowski wszystko sprzyja wczes·
czej,
przysposo bienia w oj s k owego, skrzypce z akompani amentem for- nemu gdzie
usamodziel nieniu dziecka, lecz
organizacje młodzieżowe, orga- tepianu, śpiew i tańce zespoło i w rodzinie mieszczańskiej, do nienizacje społeczne - wszystkie łu rewioweg o Kina Luna.
dawna będącej. wzorem owej przy·
ze sztandaram i, oraz młodzież
Na zakończenie programu słowiowej „komórki społecznej" podszkolna.
orkiestra firmy Krusche i Ender stawy społeczeństwa.
Komórka ta dzisiaj rozpada się
Defiladę przed pomnikiem pod batutą p. Debicha odegrała
rodziny jest związany nieroKryzys
przy\ęli : p. wicestaro sta Zie- „Brygadę".
zerwalnie z kulturą wielkomiejską i
liński, p. dr. Eichler, prezes
Odbyły się rówmez aka- jest jednym z objawów gruntownej
B.B. W.R. i prezydent miasta, p. demie w lokalach niektórych przemiany struktury społecznej·.
B. Futyma w otoczeniu przedsta- organizacyj, między innemi w lo- (Zycie dziecka).
Obserwuje my w ostatnich czawicieli organizacyj społecznych. kalu Organizac ji Młodzieży Prasilny pęd młodzieży do skupiasach
cującej (O.M.P.).
się w organizacja ch młodzieżo
nia
Odsłonięcie tablicy.
Poniedziałkowe i wtorkowe wych. Zjawisko to należy zaliczyć
do
się
uroczystości świadczą nadto doPo defiladzie udano
niewątpliwie do dodatnich. Młodzież
gimnazjum im. J. Sniadecki ego, bitnie, iż ludność Pabianic ser- znajduje tutaj możność i okazję do

Już w dniu 18-ym marca
rozpoczęły się w Pabianica ch
uroczystości, związane z obcho-

odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy pamiątkowej,
na której znajdują się nazwiska

gdzie

Z Rady Grodzki ej B.B.W.R.
We czwartek w lokalu miejscowej Rady BBWR odbyło się organizacyjne zebranie Sekcji Właścicieli
Nieruchomości.
Zebrani wyłonili Zarząd Sekcji,
który niezwłocznie przystąpił do nakreślenia programu działalności i skupienia w sekcji możliwie najwic;kszej
liczby właścicieli nieruchomości.
Bezpośrednim zadaniem tej sekcji b~dą sprawy natury gospodarcz ej
bezpośrednio i żywo obchodzące tę
kategorię

obywateli naszego miasta.

Kształcenie
bezrobotnej młodzieży.
usamodziel nienia się, do realizowan ia
swych ideałów; do wypowiada nia
swych buntownicz ych myśli wobec
starszych, usiłuje tu budować nową
moralność.

Ale od jednej rzeczy należy
młodzie
organizac1e
żowe: od wciągnięcia ich w krąg
dążeń i interesów politycznyc h przez
poszczegól ne partje, grupy czy sto·
warzyszeni a. Przedwcze sne bowiem
rozpolityko wanie się młodzieży pociąga za sobą przesiąknięcie jej
płytkiemi hasłami demagogji, zobojętnienie na głębsze wartości moralne i prawdziwie idealistyczn e poczynania. Młodzież staje się wtedy instrumentem , używanym przez macherów partyjnych do demonstrac yj
manifestacy j i różnych wyczynów.
chronić

I chociaż niezbitą prawdą jest,
kto ma młodzież, ma przysełość,
to jednak powinniśmy umożliwić
młodzieży szukanie odpowiedn iego

Że

światopoglądu.

Z takiego postawieni a sprawy
prosty wniosek: należy odpowiednio zorganizować opiekę nad
dorastającą młodzieżą. Do funkcji
tej najbardziej powołanym czynnikiem jest państwo, które ma moż
ność ująć opiekę nad młodzieżą w
jednolity system.
Próby w tym kierunku zostały
u nas juz zapoczątkowane w postaci
Ośrodków Pracy.
wypływa

J.

s.

Kursy w Ochotni czej
St~aży Pożarnej.

Z inicjatywy Komendy Och. Str.
w Pabjaniaach otwarty zoinstrukt. Il stopnia dla oficerów i podoficerów Straży. Inauguracja kursu odbyła się w dniu 20 bm.
Wykładowcami są: Inspektor Kula,
instr. dca Rosiak, instr. Kowszun
instr. Zajdler, inż. Waltratus, inż.
Frydrychow ski, dr. Grzegorzew ski i
inni. Kurs obejmuje 30 godzin teorji
i 30 godzin praktyki. Wykłady odbywają się w poniedziałki i piątki od
godz. 7-ej wiecz. w lokalu własnym.
Pożarnej
stał kurs

óAZETA PABJANICKA

Uchwały

Izb
się

Przed paru dniami zakończyły
obrady l·go Zjazdu rady Związku

Izb Rzemieślniczych.
W dziale ekonomicznym

rada

Związku uchwaliła zwrócić się do
min. przemysłu i handlu z prośbą o
wydanie rozporządzenia wykonawcze-

go do art. 9, ust. III ustawy o izbach
rzemieślniczych i ich Związku w sprawie prac statystycznych, które ustawa
zleca tylko izbom rzemieślniczym z
pominięciem Związku Izb. W zakresie
targów i wystaw, Rada stwierdziła
konieczność ustalenia przez Związek
Izb Rzemieślniczych form organizacyjnych udziału rzemiosła w targach
oraz potrzebę opracowania programu
wystąpień rzemiosła na targach i wystawach odpowiednio do ich znaczenia,
gospodarczego dla rzemiosła. W sprawie rzemiosła szewckiego uchwalono
szereg rezolucyj, zmierzających do
ochrony tego rzemiosła przez zakaz
otwierania nowych fabryk, zakaz pn.ywozu obuwia do Polski, zakaz dokonywania napraw sposobem fabrycznym,
ograniczenie wydawania dyspens na
prowadzenie rzemiosła szewckiego i
t. d. W dziedzinie prawnopodatkowej
postanowiono złożyć min. przemysłu
i handlu projekt przepisów wykonawczych do artykułów 5, 143, 145 i 146
znowelizowanego prawa przemysło
wego oraz przedstawić wniosek rzemiosła kamieniarskiego o zaliczenie
do rzemiosł budo w lanych.
W sprawie dyspens rada ustaliła,
nią, winien się
Że ubiegający się o
wykazać conajmniej 3 i pół roczną
nauką w danym zawodzie rzemieślni
czym oraz wiarogodnem zaświadcze
niem 6-letniej pracy w tym zawodzie
po odbyciu nauki. W sprawie dostaw
rada podkreśliła konieczność uzgodnienia przez min. przemysłu i handlu
obecnego projektu rozporządzenia rady ministrów w ostatecznej redakcji

Komunikat.
Zarząd Związku Kaniowczyków
i Zeligowców Oddziału Łódzkiego
wzywa wszystkich uczestników b. For•
macyj Wshodnich do zgłos1enia się
osobiście w lokalu Oddziału Związku
w Łodzi, ul. Sienkiewicza Nr. 9, we
wtorki i czwartki w godz. od 18-20
celem zarejestrowania si<t ewentualnie
pisemnie do Kol. Nogackiego Józefa,
Łódz, Gdańska 137, m. 2.
zgłoszenia si<t większej
ilości członków, zor1;anizowane będzie
Koło względnie Oddział danej miej-

Wrazie

scowości.

Marjan ]urakowski.

łogowski.

Po odczytaniu protokółu poprzedniego Walnego Zebrania i zło
żeniu sprawozdań zarządu, które zroswem szczególowem ujęciem,
biły
charaktery:rnjącem poszczególne działy
pracy dziewięriu sekcyj - wrażenie
b. dodatnie, iako wyczyn ogromnej
pracy dla dobra Z.S. Ogólną charakterystykę źycia Z.S. z podkreśleniem
zasług, położonych dla dobra związku
przez poszczególnych obywateli członków, jak również zadania wytyczne, jakie czekają przyszły z~rząd,
złożył prezes ob. K. Freisler, który
dobrze przesłużył się Z.S. przez umiejętne scementowanie i zespolenie ży
cia Wt:'wnętrznego związku, oraz taktowne wspólżyf'ie z pokrewnemi zw.
i społeczeństwem.
Na wniosek Komisii Rewizyinej

oświatowego, samorządu rzemieślni
czego, burs rzemieślniczych, komisyj

czeladniczych, regulaminów komisyj
egzaminacyjnych przy izbach rzemieśl
niczych, programów egzaminacyjnych
i faks; dyplomów mistrzowskich i
czeladniczych, przepisów regulujących
sprawy terminatorskie, umów o nauk<t
rzemiosła i t. d.
W dziedzinie zagadnień pracy,
t1da postanowiła wystąpić z wnioskiem
o pozwolenie na prac<t w niedzielę i
dni świąteczne pracownikom piekarskim w godz. od 7-ej do 10-ej rano
z tern, Że poza temi godzinami była
by niedozwolona sprzedaż pieczywa
na ulicę w zakładach gastronomicznych. Odnośnie do zakładów fryzjerskich rada postanowiła wystąpić z
wnioskiem, aby zakłady te w dni
świąteczne były otwarte od jl'cdziny
8-ej do 11-ej rano. Zatrudnianie nocne
uczniów piekarskich, w myśl uchwały
rady, byłoby dopuszczalne po ukoń
czeniu przez terminatora 16 lat.
Na wniosek prezesa A. Snopczyńskiego zjazd uchwalił przesłać
depesze dziękczynne min. Rajchmanowi za jego życzliwą opiekę, jaką otacza r:temiosło, oraz do prezesa Walerego Sławka za stale wykazywaną
przychylność i obronę spraw rzemiosła.

13)

Pabjanice w roku 1934.
CZĘŚĆ DRUGA.

Wszelkie miejscowe dokumenty z okresu Polski Przedrozbiorowej zaginęły lub spaliły się w
licznych pożarach, jakie wielokrotnie niszczyły
nasze miasto. Przechowała sit( jedynie piecz(fĆ że
lazna z r. 1548 (data śmierci króla Zygmunta Starego-prawdopodobnie wykonana z okazji wstą
pienia na tron Zygmunta Augusta). Piecz(fĆ ta z
pietyzmem przechowywaną jest przez p. Kaczmarka
Ignacego, cechmistrza cechu ślusarsko-kowalskiego.
Za czasów Królestwa Kongresowego cechy
zoŚtały ponownie rejestrowane. W wyniszczonem
kl<tskami krajowemi i wojnami mieście, cechy mu·
siały bardzo podupaść, gdyż dnia 31 grudnia 1816
roku wydany został tylko jeden statut: „Cechu
krawców", podpisany przez ksi{(cia-namiestnika
Zajączka.

W ubiegłym tygodniu odbyło
Walne Zebranie Zw. Strzel„ któremu przewodniczył prezes T -wa
Przyjaciół Strzelca, ob. dr. Eichler.
Na zebraniu obecny był prezydent
miasta ob. Bolesław Futyma, i szereg
przedstawicieli życia społecznego miasta. Zebranie zagaił prezes ob. Freisler, który przyjętym zw yczajcm zwyczajem Z.S. wezwał zebranych do oddania hołdu barwom państwowym
i strzeleckim, poczem poprosił na
ob. dr. F.ichlera,
przewodnic;zącego
co zostało przez 1ebranych jednogło
śnie przyjęte. Przy stole prezydjalnym
zasiedli: ob. prezydent B. Futyrna
i prezes Feder11cji P.Z.0.0. ob. Gosię

z samorządem gospodarczym. Odnodo wykonywania rzemiosła w
śnie
warsztatach wi<tziennych, szkołach i
t. d„ rada uznała konieczność wezwania izb rzemieślniczych do przesłania
Związkowi wyczerpujących informacyj
o · stanie faktycznym produkcji rzemieślniczej w tym zi\kresie. Spraw<t rozgraniczenia piekarstwa i cukiernictwa
postanowiono odroczyć do następne
go zjazdu rady.
W zakresie podatków rada uchwaliła następujące dezyderaty: dą„
zmiany obecnie
żyć do zasadniczej
obowiązującej taryfy świadectw przemysłowych oraz do przyznania ulgowej stawki podatkowej analogicznie
do innych przedsiębiorstw, prowadzących uproszczone księgi handlowe,
w podatku dochodowym obciążenie
nie powinno wraz z 10 proc. dodatkiem kryzysowym przewyższać 1 proc.
uzyskanego dochodu, nieprzekraczają
cego 3.600 zł., a przy większych dochodach 1,5 proc. Rzemiosło powinno
być uwolnione od podatku od lokali,
a zwłaszcza od budynków z przeznaczenia służących jako warsztat i lokal
w budynkach mieszkalnych.
W zakresie szkolnictwa zawodowego powzięto szereg uchwał, dotyfinansowych na
środków
czących
szkolnictwo rzi::rnieślnicze, z<:'sad rozbudowy sieci szkół zawodowych typu
zasadniczego, funduszu kulturalno-

~-·

Statut cechu krawców otrzymali żydzi, i od
tej pory cech całkowicie znajduje się w r<tkach
Cech ten nie posiada sztandaru.
żydowskich.
Członków liczy obecnie 101, cechmistrzem jest p.
Sztern Uszer;
Dziesiccć istniejących pozatem cechów - grupują przy swych sztandarach tylko chrześcijan.
Niektóre ;t cechów powstały dopiero w Odrodzo-

Związku

Z życia

Zjazdu Rady . Związku
Rzemieślniczych.

Nr. 12
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Z życia

Związku

podziękowanie.

Własny lokal daje możność dal-

nej Polsce, t.j. za naszych czasów.
Wykaz cechów podług starszeństwa rejestracji:
l) Cech Szewc ki istnieje od r. 1820. Człon
ków 64, cechmistrz p. Mazurek Władysław.
2) Cech Rzeźników istnieje od roku 1832.
Członków 59, cechmistrz p. Maciejewski Józef.
3) Slusarsko-kowałski istnieje od roku 1837.
Członków 40, cechmistrz p. Kaczmarek Ignacy.
4) Blacharzy, bednarzy, kołodziei i tokarzy
istnieje od r. 1837, członków 28, cechmistz p.
Mees Chrystjan.
5) Murarzy i cieśli istnieje od r. 1816 (do
cechu tego należeli również garncarze-zawód ten
jednak został zupełnie zlikwidowany w roku 1882)
członków 16, cechmistrz p. Stano Józef.
6r Stolarski istnieje od r. 1844, członkow 45,
·
cechmistrz p. Nowicki Józef.
7) Piekarski, istnieje od r. 1846, członków 24
cechmistrz p. Muzo Aleksander.
8) Fryzjerski, istnieje od r. 1907, członków
30, cechmistrz p. Kuligowski Sylwester.
9) W<tdliniarzy i Rzeźników istnieje od 1924
roku, członków 73, cechmistrz p. Lewityn A.
10) Malarzy i Lakierników, istnieje od roku
1925, członków 18, cechmistrz p. Reile Gustaw.

Korporacja Tkaczy
ul.

Kilińskiego

•

z

Nr. 5.

Powstała na zasadach cechowych w dniu 14
lutego 1816 r. Obecnie liczy członków 210, prze-

przez aklamacje uchwalono absolutorjum zarządowi. W dyskusji w której głos zabrał ob. dr. F.ichle;, podkreślone zostało to, że zarząd w swej
kadendcji pracował z calem zrozumieniem dążeń i celów, przyczyniając
si<t tern do duźego rozwoiu i postępu
Z.S. za co zarządowi należy się peł
ne uznanie. Oświadczenie ob. dr.
Eichlera przyjęte zostało przez zebranyclt oklaskami.
Wyniki wyborów nowych władz
dały · rezultaty rzadko spotykane na
terenie naszego miasta, gdyż przedstawiona lista zarządu Z.S. została
jednogłośnie i przy oklaskach przyi<tla. Na prezesa wybrano przez aklamacje powtórnie dotychczasowego
prezesa Z.S. ob. Freislera, Pozatem
w skład zarządu weszli: ob. ob. Frankiewicz Karol, Maciszewski W. Przedmojski B., Januszewicz M., Luboński
T. i Oleinik T. W skład Kom. Rew.
weszli: ob. ob. Golii1ski P., Czekay
H. i Lauer R.
Po wyborach nowych władz odbyła się podniosła uroczystość zloienia przyrzeczenia członków zarządu
które przyjął przewodniczący zebrania
ob. dr. f.ichler: Uroczystość ta 7.robiła na zebranych głębokie wrażenie
dając gwarancję, Że przyjęte o iowiąz
ki w myśl przyrzeczenia wypełnią.
Po <lśpiewaniu „Brygady" zebranie zakończono w miłym nastroju,
jeszcze wiele chwil na
pozostając
rozmówkach,

Oficerów Rezerwy.

W dniu 16-ym b.rn. odbyło się
w Związku Oficerów Rezerwy Ogólne doroczne zebranie w obecności
delegata okręgu kol. Giełżyńskiego.
Prezes R. Kanenberg powitał
zebranych i wezwał do uczczenia pamięci zmarłego członka Koła, a jednoczesme członka Zarządu ś. p. E.
Pączkiewicza, przez powstanie i jed·
nominutowe milczenie.
Po odczytaniu porządku dziennego przystąpiono do sprawozdań.
Ogólne zdał kol. Kanenberg, Sekcji
Podchorążych kol. Czekay, Kasowe
kol. Missala i P.W. kol. Neugebauer.
Z poszczególnych sprawozdań uwydatnił się o~rom pracy jaką wykonał
Zarząd. Przedewszystkiem Związek po
długich latach istnienia doszedł do
własne:go lokalu co jest niewątpliwie
dużą zasługą kol. Kaoenberga, ś. p.
kol. Pączkiewicza, kol. Missali i B.
Hansa i Czekaya. To też zebrani iednogłośnie wyrazili staremu zarządowi
a szczególnie prezesowi serdeczne

.

Strzeleckiego.

szego rozwoju Związkowi. Lokal ten
składa si<t z 3-ch bardzo ładnie umeblowanych pokoi, utrzymany jest nader czysto i co najważniejsze stał się
dziś ośrodkiem, życia elity Pabjanic.
Niejednokrotnie gościł w swych podwojach odwiedzających nasze miasto
przedstawicieli władz i wojskowości
Lokal Z.O.R. dzi<tki umiejętnemu kierownictwu Zarządu, stał, się lokalem
reprezentacyjnym naszego miasta.
Po sprawozdaniach przystąpiono
do wyborów.
Prezesem ponownie został jednogłośnie wybrany kol. Kaner.berg.
Do zarządu weszli: kol. kol. Goło
gowski, B. Hans, dr. Piotrowski
i inni.
Przewodniczył zebrani.u dele~at
okręgu kol. Giełżyński.

&llill„„„„„„„„„...
Zapisujcie

się

do

Oddz. Żeńskiego
Zw. Strzelckiego

..

,

wodniczącym jest p. Wendler E.dward.

Krosna tkackie istnieją od czasów niepa·
W Polsce wytwarzały si<t stroje ludowe
pit(kne i barwne. Do dziś słyną daleko wzory kra·
kowskie, śląskie i łowickie.
miętnych.

Po utworzeniu Królestwa Kongresowego w
Pabjanicach pierwsi zorganizowali Sit( tkacze.
Od r. 18l6-1843 przewodniczącym
był Bogumił (G<>tlieb) Krusche, założyciel
ważniejszej dzisiaj fabryki w Pabjanicach.

tkaczy
najpo-

Organi„acj.\ posiada 4 sztandary, sprawione
w latach 1836, 1854, 1910, 1926.
Majątek korporacji--dom przy ul. Kilińskiego
Nr. 5 oraz 2,5 morgowy plac przy zbiegu ulic
Moniuszki i Zachodniej przedstawia wartość ponad
złotych sto tysięcy.

Przy korporacji

istnieje

kasa

pogrzebowa.

Członkami są przeważnie t. zw. "chałupnicy", wykonywujący swą prac~ na nlon" - czyli wyrabiający

tkaniny dla osób trz•!cich z powierzonego im materjału.

Ponieważ niezorganizowanych tkaczy-chałup
ników jest około 800-zespolenie tych ludzi byłoby wielce wskazane dla ich własnego i ogólnego dobra. Piękne, acz trudne pole do działania!

d. c. n.

Z Kasy Komunalnej.
Prezydent p. Futyma zwołał na
sobotę nowowybraną Radę Nadzorczą
KK.O.. Na porządku dziennym sobotniego posiedzenia znajdują się tylko sprawy organizacyine.
Jak już wiemy, poprzednia Rada
Nadzorcza powołała w myśl zaleceń
władz nowy zarząd kasy w następują
cym składzie: p. Hertel Eugenjusz,
komisarz kasy powiatowej w Łodzi,
naczelnik zarządu, p. dyr. Hans
Bolesław i p. Orłowski Aleksander.

Ponieważ p. Orło w ski został wybrany do Rady Nadzorczej - ostateczny skład zarządu uzależniony jest
od decyzji p. Orłowskiego, który
mandat zatrzyma, członka zarządu czy
członka Rady.
Definitywnie sprawa ta zostanie
załatwiona na sobotniem posiedzeniu.
Wypada stwierdzić, Źe w ten
sposób Z (• Sl ałr uregulowane sprawy
władz K. K. O„

W dniu 15 b. m. przybyła d~
Pabjanic parokrotnie karana działacz
ka komunistyczna, niejaka Dora Aronowicz, zamieszkała w Łodzi, przy
ul. Łagiewnickiej 4, i przy pomocy
miejscowych komunistów usiłowała
zorganizować wiec.
Dora Arouowicz jest sekretarką
Komitetu Okręgowego Polskiei Partji
Komunistycznej, a pomocnikami jej
w Pabianicach by\i: Grinsztajn jakób
- lat 16, Konstantynowska 20, Lew·
kowicz Izrael Moszek, lat 26, Tuszyń
ska 11, Waier Dawid - lat 27, Warszawska 85 i Sieradzki Moszek - lat
24, Złota 6.
' Komuniści ci usiłowali zorgani-
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Wszystkim. którzy oddali

Tegoroczna

.Polska

Wystawa

września 1935 r.

Wystawa

obejmować będzi.e wszystkie dziedziny wytwórczości rzemiosła i przemysłu krajowego, oraz wytwórczość, zwią
zaną z potrzebami żeglugi, un:ądzeń

portowych i rybactwa. Godnym zobaczenia będzie specjalny dział morski,
oraz pawilon rybactwa, wybudowany
przez polski przemysł rybny.
Na olbrzymim placu przy ulicy
Jerzego Washingtona i Rybackiej, w
na}b\iiszych dniach rozpoczętą będzie
budowa całego szeregu pawilonów
wystawowych różnych rozmiarów, z
których największy pokrywał będzie
kwadratowych potysiąc metrów
wierz-;hni. Piękny będzie pawilon polskiego przemysłu bursztynowego, zbu·
dowany przez Pierwszą F'lbrykt( Wyrobów Bursztynowych, którei właść.
jest p. Piotr Trześniak.
Naogół Wystawa w Gdyni btt·
dzie dla wie\u niespodzianką, tak co

Edmundowi Wojciechowskiemu,

TYi.KO

a .w szczególności T. G. „Sokół", Tow. Spiew. „Lit·a"
oraz pracownikom f-my Kindlera. 1ą drogą skl:Hł!lj11
najserdeczniejsze podzękowanie

ŻONA i CÓRECZKA.

zować wiec przed fabryką p. Posta
i nie zorientowali się, Że w czasie
wyczekiwania na wyiście robotnik.ów
z fabryki byli obserwowani przez wywiadowców miejscowego komisarjatu.
Wywiadowcy czekali tylko na odpowiedni moment, aby wszystkich działaczy antipaństwowych przyłapać na
gorącym uczynku. I trzeba podkreślić,
Że zadanie to wypełnili doskonale.
Wszyscy wyżej wymienieni znaleźli
się pod kluczem. Tak skończył się
występ Dory w Pabjanicach.
Je!lt to npwy sukces mieiscowei
policji. Całą akcią na miejscu kierował przodownik p. Stemperski.

do swojej organizacji, wyglądu pawilonów, liczby wystawcow, jakoteż i
frekwencji. Konsulaty polskie -z Wrocławia, Szczecina, Kwidzynia, z Hull
w Anglji oraz organizacje z Ameryki
zapowiadają przyjazd specjalnych wycieczek do Gdyni. J;:>uże zainteresowanie Wystawą Rzemieślniczo-Przemy
słową jest w Londynie, w Holandji
oraz Belgji.
Ponieważ Towarzystwo Wystaw
i Targów w Gdyni, które Wystawę
urządza, postanowiło rozszerzyć jej
ramy, zgłoszenia wystawców przyjmować będzie do dnia 30·go marca b.r.
włącznie. Jak nas informuią, jest rzeczą
wskazaną, ze wzglt(dów organizacyjnych
aby ci, którzy zamierzają brać udział
w wystawie, zgłoszenia nadsyłali jak
najśpłeszniej i niczego nie odkładali
na ostatnią chwil((.
Wszelkie ZR"łoszenia należy kiena adres Towarzystwa Wystaw
i Targów w Gdyni, ul, Kilińskiego
Nr. 12.

rować

Należy zaopatrywać się

I

w mater lały budowlane:
gips, ce ment, wapno smolę, karbolineum, pak, papę zwykłą i papę białą, dachówkę azbest.-ce ment„ ce gł ę ogniotrwał ą, zaprawę
sza1110tową i t. p.
Maszyny i narzędzia rolnicze, części do maszyn i narzędzi
rolniczych: młocarnie, s iewniki, kieraty, flieczkarnie, pługi, radła,
brony żelazne i sprężynowe, lemiesze, płozy i t. p.
Produkty naftowe z Paflstw. Fabr. Ol. Miner. „POLMIN"
w Drohoby czu: naftę, benzynę, olej e: gazowy, automnbilowe, maszynowe, smary wszelkiego 1·odzaju, g udron, asfalt i t. p.
Nawozy sztuczne: N a w o z y azotowe: Azotniak, Nitrofos,
Saletrzak, Saletrę, Supertomasynę, Wapnamon, Siarczan amonu.
N a w o z y fos I or owe: Superfosfat, Tomasynę (Żużle Thoma·
sa) krajowe i zagraniczn e, Fosforytu mineralne. N a w o z y pot as o we: Kainit, Sól potasową.
Specjalne ceny na cement w więk s zych ilościach lub wagonowo
oraz wyłączna sprzedaż smoły produkcji firmy „Krusche i Ender"
po cenuch przystępnych na warunkach płatności zależ 
nych od umowy
W

KOT

ostatnią posługę

śi;.

na wystawie
w Gdyni.

Przemysłowo-Rzemieślnicza, która się
odbędzie w Gdyni w sezonie letnim,
potrwa 2 miesiące, od dnia 29 czerw-

rozwojowi choroby. Przy reumatyimi e
stosuje się przyjmować 2-3 tableteki
Togalu 3-4 razy dziennit>. Togal ró ~
wnież stosuje si'( w czasie już rozwi niętej choroby: w reumatyźmie, arłr <"
tyźmie, podagrze, nerwobólach, bólac h·
głowy, grypie i prz e z ięb ie n i u.
Togal jest dobrvm środki <" m pn e ciwbólowym i przeciwgorączkowym .

Osoby dotknięte reumatyzmem
si<; czesto chronicznie cierpią
cymi, a czasami inwalidami, zwłaszcza
w przypadkach w porę niezauważonych
i nieuleczonych. W naszym wilgotnym
i małosłonecznym klimacie, objawy
reumatyzmu są łatwe do spostrzeżenia,
a rozpoczęcie w porę prawidłowego
leczenia, może zapobiedz dalszemu
stają

FIRMIE:

OWSKI i S·ka

Sp. z ogi·. odp.

w Pabjanicach, ul. Ostatnia Nr. 5, tel. Nr. 134
naprzeciwko Towarowej Stacji Kolejowej.
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ostatnią posługę
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Władysławowi
a w

Dobierzewskiemu

szczególności

składa

Przyjacio!om i
serdeczne „Bóg zapłać"

Sąsiadom

tą

drogą

RODZINA.

•
KR O N I KA.

będzie

Co

plagą społeczną.

Reumatyzm

Wielki sukces niiejscowej
policji.

ca do 1
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Staranie o kredyty na
roboty publiczne.
W piątek wyj e chała delegacja
do Warszawy w sprawie kredytów
na roboty publiczne.
W skład delegacji wchodzą: p.
dr. Eichler, p. prezydent Futyma, p.
inż. Kowalski, p. i p. Dąbrowski.

Ogólne Zgromadzenie
Tow. Sport. Kruchender.
W dniu 30 marca rb.

6 po

godz.
Tow.
przy ul.
o

poł. w sali gimnastycznej

Sport. „Krusche i Ender"

Zjazd

żołnierzy-spółdzielców.

Tegoroczny ziazd przedstawicieli
Spółdzielni
Rewizyjnego
Związku
Wojskowych został zwołany na dzień
12 i 13 kwietnia b.r. do Kasyna Garnizonowego w Warszawie.
Prócz zwykłych spraw zjazdowych przewidziany jest referat o metodach wychowania spółdzielczego w
wojsku.
Sprawozdanie Związku Rewiz.
Spółdz. Wojsk. znajduje się w wydanym właśnie Nr. 5-6 Spółdzielczego
Przeglądu Wojskowego .Społem".

W Niemczech- niedobrze.
Ostatnie dane z Niemiec wskazują na dalszy upadek spółdzielczości
spożywców. Spadają obroty, produk·
cja, nadwyźka, a nadewszystko, co

jest bardziej charakterystyczne- liczba członków i oszczędności. Niema
w Niemczech zaufania do nowych
przymusowych zarządów spółdzielni.

Wieś

kupuje coraz mniej.

Ciężkie położenie

wsi obrazuje

poważny spadek obrotów wiejskich
spółdzielni spożywców. Podc?.as, gdy
inne spółdzielnie spożywców wykazują w styczniu b.r. w stosunku do

stycznia 1834 r. albo minimalny spadek (3,25 proc„ podczas gdy spadek
cen artykuł. żywnościow. ok. 10 proc.)
albo nawet wzrost, spółdzielnie wiejskie wykazały prawie 16 proc . spadku
obrotów.

Pierackiego 3, odbędzie siit Wal ne
Zgromadzenie Towarzystwa z nas tę
pującym porządkiem dziennym:
1) zagajenie i wybór prezydjum
Walnego Zgromadzenia, 2) odczytanie
protokółu z ostatniego Walnego Zgr.
3) sprawozdanie z działalności zarzą
du, 4) sprawozdanie kasowe, 5) spra,
wozdanie Komisji Rewizyjnej, 6) wybory uzupełniające 5 członków Zarządu, 7) wybory 3 członków Komisji
Rewizyjnej, 8) wybory 5 członków
Sądu Honorowego, 9) wnioski Zarzą
du, 10) wnioski członków Tow.
Uwaga: Wnioski Członków Tow.
winny być zgłoszone na piśmie do
Zarządu conajmniej na 3 dni przed
Walnem Zgromadzeniem.
Jednocześnie zaznaczamy, Że w
razie nieprzybycia w oznaczonym terminie dostatecznej ilości członków,
Walne Zgromadzenie odbędzie się w
drugim terminie tegoż dnia t.j. 30· go
bm. o godz. 7 wiecz„ i uchwały jego
będą prawomocne bez względu na
ilość przybyłych członków.

Czyja gęś.
W Komisarjacie P. P. (Garnc ar ska 7) znajduje się do odebrania gęś .
Prawy właściciel po udowodnieniu
może lakową odebrać.

Odczyty o

Sląsku.

We czwartek przy wypełnionej
po brzegi sali Kina Miejskiego prof.
p. Mach wygłosił piękny odczyt o
Sląsku. Odczyt ilustrowany był filmem, przedstawiającym wielki przemy sł
śląski i dorobek już niepodległe go
państwa Polskiego.
Niebywała frekwencja na odcz ycie jest zasługą p. Dr. Eicłtlera, prr.·
zydenta miasta p. Futymy oraz p. dyr .
Kanenberga, którzy zmobilizowali 700
pracowników Zakładów Krusch c:! i
Ender na powyższą prelekc ję.
Następna prelekcja o<lb ę dzie. !'l i ę
na ten sam temat w niedzielę, 24-go
marca o godz. 10 rano w sali Kina
Oświatowego.

Czy jesteś już członkiern
L. O. P. P.?

lJAZETA PABJANICKA
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Jego muzyka budziła miłość!
] ego miłość była jak muzyka!

Kalejdoskop humoru, pikanterji i werwy.
Film tysiąca przezabawnych sytuacyj i nieporozumień.

MELODJE CYGAŃSKIE.

•
I

DAMA on MAXI MA

Romantyczna rapsodia przemawiająca wprost do
serca cygańską muzyką i cygańskimi tai1cami.
W ROLACH GŁÓWNYCH:

Miejski e

••••••••

Awanturnicze przygody[młodej kobietki, którą wzięto za damc; z tow.

W roli

C. Boyer, L. Young, J. Parker, P. Holmes.

Środa, czwartek, ł'iątek, sobota, niedziela
Piękny

Nr. 12

głównej słynna

F L O RF. L L E .

Wielki podwójny program emocji I sensacyj I

POZWÓ L SIĘ KOCHAĆ

„ o
~ :t
,._ ::„ :„
....
~

Ili;

Kuzyn z Ameryki

Porywający hymn o ekstazie dwojga kochających się serc, odsłaniający
z niebywałą odwagą najtajniejsze kulisy praktyk ateliers filmowych.

W rolach głównych:
ANN SO'l'HER oraz E. Lowe, M. Jordan i T. Birem.

z LIDĄ BAROWĄ

pi:

"" os „.Ili
...

Dla uzupełnienia programu
komedja cz eska
świetna

romans muzyczny.

:

•

najznakomitszą czeską

,...„:."

·o·

artystką' rkomedjową.

~-:„

Ili

~

s
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Dyrekcja Piotrkowsk iego Towarzyst wa Kredytowe go Miejskiego ,
dopełnią niżej
je. n_iż~j wymie~1io!rn nier~1chomości obcjążone pożyczkami_ T-~va, za. zale~le raty, b~~lą sprzed~ne pr_zez licytacj~, których
Dyrekcji lub w kanwymiemem notariusze. Zb10r obJasmen 1 warunki hcytacy]ne dołączone zostały do otlpowiedmcb ksH1g lupotecznych 1 mogą byc prze3rzane w biurze
celnrjach hipotecznych. Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Piotrkowskiogo Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
. Gdyby w dniu do Iicytacj~ wyznac~onym sprzedaż nie do~zła do. skutku, z braku_ licytantów, dr~tga i ostateczn~ sprz~d~ż rozpoczni.( się 0d sumy zmuiejszonej,
w terminie oznaczonym przez Dyrekcję T-wa i ogłoszonym dwukrotme w pismach bez powtornego wręczema osobnych zawiadonuen.

w my ś l.§ ę2 Usta.wy, zawi~~ami~,

Rep. hip.
Nr.

152~

545
280
657
754
17
845

Suma nieumo-

W l\U E Ś C I E,
PRZY ULICY

rzonej

Złote

w Pabjanicach:
Pomorskiej

20000
22419
47453
3545
24300
19550
34839

Puł::iskiego

Krótkiej
Kilińskiego

Laskiej
Warszawskiej
Kopernika
w Lasku:
11 listopada
Narutowicza

42
217

pożyczki

J

gr.

12
30
27
68

59700 12000 -

Suma zalegratacb

łości w

Złote

Licytacja rozpocznie sif;
od sumy

J gr.

Złote

Wadjum
(kaucja)

z;-;:-i-;;
- przy
- przy
„
„
50
„
50
„
„

70
73
94
19
30
90
05

30000
34350
72150
6375
36450
29325
52500

3000
3435
7215
637
3645
2932
5250

8:J99 93
1973 82

89550
18000

8955 1800 -

2563
3201
7800
422
3638
1359
3247

"

„

Sądzie
Sądzie

„

„
„"

"

„
"

Okr. w Łodzi
Grodz. w Lasku

Zaborowski Józef
Szwedowski Bol. Ziemowit

„

"

"
"„

„
,,
„

„
„

„

"„

„
„
„
„

"

„

Licytacja odbędzie si.~
o godz. 10 zrana
w dni.u:

Notarjusz,
który dopełni licytacji,
lub jego zastępca

Nazwa Wydziału
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KRD li I KA.
Walne Zgromadzeni e
Ligi Morsk. i Kolonjalnej.
Dnia 25 marca r.b. o godz. 19
w lokalu Związku Legj onistów przy
ul. Kościuszki 14 odbędzie się Walne
Zgromadzenie członków L M. i K.,
na które zaprasza się ws1ystkich
członków.
Porządek obrad.

l) wybór pre-

zydjum, 2) odczytanie protokółu z
poprzedniego Ogóln. Zgromadzenia,
3) sprawozdanie z działalności, 4)
sprawozdanie ko!llisji rewizyjnej, 5)
wybór Zarządu, 6) wybór komisii rewizyjnej, 7) wybór delegatów na
zjazd, 8) przemówienie delegata Zarządu Okręgowego, 9) wolne wnioski.

Ogólne Zgromadzeni e
Zw. Handlowców
łV Pabjanicach.
Zarząd

Związku

Zawodowego
Handlowców Polskich w Łodzi, Oddział w Pabjanicach, przypomina swym
członkom o Ogólnem Rocznem Zgromadzeniu, które odbędzie siit w dniu
29 marca r. b. o godz. 7.30 wiecz. w
lokalu własnym przy ul. św. Rocha 19.
Na zebraniu tern omawiana bę
dzie obecna sytuacja Swiata Pracy i

UWAGA P. P.

jego rola w życiu gospodarczem Pań
stwa, jak również sprawy ubezpieczeń
społecznych i be-zrobocia wśród pracowników umysłowych.
Wobec ważności spraw obecność
wszystkich członków konieczna.
Młodych.
W środę dnia 20 bm. odbyło
sict zebranie wewnętrzne, na którem
przedyskutowano projekt Deklaracji
Ideowej, opracowany przez Kom.
Okr. Łódź.
W dniu 24 b.m. przedstawiciele
obwodu Pabjanice wezfD:ą udział w
obradach na Zjeździe okręgowym w

Z Legjonu

Łodzi.

27. b.m. odbędzie
zwykłe zebranie środowe.
W

środę,

DO

się

Katolickim.
Dnia 18 b.m. o godz. 19-ej, staraniem Kolejowego P. W. odbyła się
w Domu Katolickim uroczysta akademja ku czci Marszałka J. Piłsud
skiego. Na program złożyły się: referat deklamacje, epizod dramatyczny
w jednym akcie p.t. „Szaleńcy" oraz
obrazek sceniczny „Leguny".

NOWOBUDUJĄCY

SIĘ

FIRMY

KUTNOW SKI i S·ka
PABJANICE, UL. OSTATNIA 5, TEL. 134.

kur karmazynów, indyków mamutów, brązowych i królików angora

JADWIGI

DĄBROWSKIEJ

Nagrod1.ona 'llledalaml:
złotym ł srebrnym na wy•
stawncb w Łodzi, Pabjanł
cacb I Toruniu.

Sprzedaje jaja ze stadek zarodowych a30 gr.
szt., od kur 'Z ogólnego stada a 20 gr. szt.

Hodowla Jest zakwalUlkowana przez

Przebieg akademii przy dość
licznei frekwencji miał charakter podniosły i serdeczny.

Ogólne Zebranie.
Polskiej Macierzy
Szkolnej w Pabjanicach zawiadamia,
że we v.torek dnia 26 marca 1935 r.
o godz. 19-ej w sali Zw. Legjonistów
przy ul. Kościuszki 14, odb((dzie się
Doroczne Walne Zgromadzenie Koła,
na które zaprasza wszystkich członków
Zarząd.

...„„„„...„„.......
Sprawa L. Franka p-ko

maiż.

Mosz.

Odpis.

Sygnatura: 465/35.

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości.

Komornik Sl\du Grodzkiego w Pabjanicach, Kazimierz Garczyński, mający
kancelarję w Pabjanicach, ul. Pułaskiego
Nr. 17 na podstawie 602 K. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że dnia
2 kwietnia 1935 r . o godz. 11-ej w Pabjanicacb, ul. Polna Nr. 43, odbędzie się 1-sza
licytacja ruchomości, należących do Henryka i l\Iarji małż. Mosz, składających się
z konia-wałacha, 3-ch wozów, kolejniaków
w deskach, powozu-wolantu, bryczki na
resorach, 2-ch par uprzęży skórzanej i
mebli, oszacowanych na łączną sumę zł.
1030.-.
Ruchomości można oglądać w dniu
licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Pabjanice, dnia 18 marca 1935 r.
Komornik (-) K.

Redaktor

'~yda wca w

mm•mu Komitetu· Józef Sajda.

w Rydzynach

SKRZYNKA POCZT. Nr. 66.

-

POCZTA PABJANICE.

Zarząd Koła

Akademja w D.o mu

Zapowiadamy przewrót w konstrukc.tł,
systemie, kosztach wykonania, jako też
w praktycznym użyciu .
Tanio wybudować dom własny - poży
tecznie, to jest zadaniem naszego ogło
szenia.
ZWRACAĆ

ZARODOWA HODOWLA

• Nasza Drukarnia" sp. /.

Q.

G11rczy6skł •

o

w

L6dzką

Izbę

Rolnlcz4.

Odpis.
Sprawa W. Kircho/fa p-o f-mie „Bracia
Rothberg i Ch. lH. Lewkowicz".
Sygnaturn: 410/34

ObwieszczenJe o licytacji
ruchomości.

Komornik Sądu Grodzkiego w Pabjanicach, Kazimierz Garczyński, mający
kancelarję w Pabjanicach, ul. Pułaskiego
Nr. 17 na podstawie art. 602 K. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że dnia
9 kwietnia 1935 r. o godz. 12-ej w Pabjanicach, ul. Kapliczna Nr. 24 odbędzie
się 1-sza licytacja ruchomości, należących
do f-my „Bracia Rothberg i Ch. M. Lewkowicz", składających się z motoru na
gaz ssany Pravisiems-Sauggasm ot, fabrykatu Hille Werke A. G. Dresden, Modeli
S.O.E. 20, z kompletrtem urządzeniem i
wszystkiemi przyrządami, oszacowanych
na łączną sumę zł. !O.OOO.Ruchomości można oglądać w dniu
licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Pabjanice, dnia 21 marca r.
Komomik (- ) K.

Garczyński.

LEKAR~·DENTYSTA,

JAKÓB

SZAPOC ZNIK
b. przedwojenny asystent Beri. Uniw, kliaiki

dent11ł.

przyjm. codzien. od 9-6 prócz niedziel.
rabat kryzys.
Pabjanice, ul. Narutowicza 4 (Ogrodowa)

Urzędnikom

Telefon Nr. 91.

Pabianicach. ul. Kościusiki 14, tel. 67.

