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~ ,\s,rawa o~zus~ania · w~ta~ów z ~. ~as 'aństw~wue~ rosuis~ie~ 
Z działalności tymczasowego kontiłetu 

Swego czasu obszernie omawialiśmy, 
zapoczątkowaną akcję o odzyskanie wkk 
dów pieniężnych z b. rosyjskich państwo
"'Y~h kas oszczędności. 

Sprawa ta wywołała duże zainteresOW'.l 
nie wśród mieszkańców w Piotrkowie i o
hcy-;-9uśród których w1ehi skła:dało piemą 
dze do kas państwowych rosyjskich. 

Jak się obecnie dowiadujemy, tym~zaoo 
wy komitet organizacyjny zawiązany w 
Vlarszawie, n::i. czele 7. p . Batorskim, w 
cl>tlszym ciągu prowadzi tę akcję. · 

Sprawa ta o tyle posunęła się naprzód, 
że w obecnej chwili około 25.000 uczest
ników tych k?.s zgłosiło formalnie swój ak 
ces do zamforzonej akcji. 

Akcja ta vrowadzona jest zupełnie bez 
interesownie i bezpłatnie. 

Chodzi jedynie o to, aże-by wkłady z b. 
kas rosyjskich wynoszące ok.1.500.000.0.1)0 . 
zł., wpłynęły do kraju i przyczyniły się d,) 
zwalczania kryzysu 

Komitet postano\fił :1ic~ 
nvłocznie przystąpić do w1aściwej akcji 
czynnej. 

W związku z tem złożył w dn. 20 ub.m. 
na ręce wiceprezesa rady ministrów i mi 
r1istra skarbu inż. Kwiatkowskiego memo 
rjał; poparty szczegółowem uzasadnieniem 
zarówno natury !)rawnej, jak i formalnej. 

Komitet, który zapoczątkował tą akcję 
wziął od!lowiedzialność tylko za prowadze 
nic s9rawy, ale za doprowadzenie a~cji 
do skutku komitet nie może nikomu gwa-
1 antować. 

Ostateczny wynik tych starań jest bo-

Kontrola nad dowodami 
osobistemi . 

Jak t:ię dowiadujemy, ministerstwo 
spraw wewnęl1znych wv.dać ma w niedłu 
gim czasie' zarządzenie W sprawie kon
troli nad dowodami osobistemi, wydawa-
1-łemi pr-zEz gminy. Jak wiadomo, obowią 
zek wydawania dowodów osobistych na, 
leży obecnie do zarządów gminnych. Jed
nakże nie wszystkit:i gminy nadały tym 
czynncściom odrazu należytą i sprawną 
organizację. Zdarzają się przypadki nie
dość skrupulatnej kontroli nad wystawia 
niem dowodów osobistych i nad ewiden~ 
cją blankietów, które niedostatecznie 
strzeżone, mogłyby być użyte dla niewłaś 
ciwych celów. 

Zarządzenie, przygotowywane obecnie 
w ministerstW'ie spraw wewnętrznych, ma 
na celu wprowadzenie ściślejszej kontro
li i jednolitej rejestracji wydawanych 
przez gmi~y dowodów osobistych i ich 
formularzy. 

wiem zależny od Sowietów , czy będą one 
·::hciały wypełnić warunki traktatu ry
~kiego i zwrócić sumy, należące się posia 
da~zom książeczek cszczędnościowych. 

GDZIE MAJĄ ~.IĘ . R.EJJI!;BTROVvlAć 
FOSIADIACZE RiSI.Ą;żECZEK 

W skład komitetu tymczasowego wcho
dzą: Batorski Stanisław, naczelnik_ wy
dzialu m.inisterjum skarbu w st.sp. t War 
szawa, W~lcza nr. 53, m. 3e), G.uttmeyer 
Romuald referent dyrekcji b. dróg nadwi 

ślańskich w st.sp. (W1arszawa, ul. żóra
wia nr. 16), Sandecki Mlieczysław, b. właś 
ciciel nieruchomości '"-' Wnrszawie '(Kru
c..za 23), Warsza.wa, Senatorska 3 m. 12. 

Posiadac~ \książeczek oszczędnościo-i 
;vych mogą zgłaszać pisemnie pod adre
sem. p. Batorskiego (W-wa, ul. Wilcza 53) 
uastępujące dane: nazwisko i imię, do
kładny adres, suma wkładów wraz z pro
centami, urzędowo zaliczonemi przez wła 
dzt> rosy:tskie oraz ostatni przed opuszcze 
niem b. K.rólestW'a Polskiego nr. książecz 
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Demokratyczna Konstytucja Sowietów 
M.0Sh.>lVV1A... ~1..§ród korespondentów za

granicznych dnżą sensację wywołała po
głoska, że rzą<l sowiecki czyni gorączko
we przygotowania do ogłoszenia w Sowie 
tach nowej konstytucji, opartej na zasa -
dach ,.dem9krą.tyzmu. 

Podobno powołany ma być do życia sta 
ły parlament, a wykazy będą tajne i pra
wa wyborcze przysługiwać będą wszyst
kim obywatelom sowieckim, nie zaś tylko 
członkom partji komunistycznej. Nowa 

ta konstytucja proklamowana ma być rze 
komo już w lipcu r. b. 

liljony zarobione 

Mówia a~Jej, że na czele Rosji Sowiec
ldej stall.ie Prezydent, a komisarze ludo
wi otrzymają tytuiy ministrów. 

W. kołach politycznych odnos74 się do 
tych pogłosek b~.rdzo sceptycznię. Prze -
'.Va.~a opinja, że jest to manewr, mający je 
dynie na celu wytworzenie w Anglji oraz 
w innych krajach Europy lepszego nastro 
ju dla RJosji sowieckiej w zWiązku z pod
jętą przez Moskwę na wielką skalę próbą 
wejścia d.o koalicji angielsko - francus -
ldej. 

na pianie od piwa 
W sądzie okręgowym w W,arszawie od między stronami były zawarte akty spółki. 

był ~ię nroces miljonera Józefa Paczka, Pączek jednak dowodzi, iż cały mają
oskarżonego przez swoją dawną wspól - tc;k stanowi jego wyłączną własność i nie 
nicz.kę. pochodzi ze wspólnego dorobku. 

ki oszczędnościowaj oraz nr. i nazwa ka
sy oszczędnościowej, do której wniesione 
były wkłady. 

Wlyniki rejestraeji ostatecznie koncen
trują się w rękach p. Bi:1.torskiego Stani
::;ława . W tym celu członkowie komitetu 
prowadzą i doręczają p. Batorskiemu wy
kazy zarejestrowanych osób. 

Klomitet tymczasowy żadnej korespon
dencji z osobami zainteresowanemi w tej 
sprawie nie prowadzi, osobiście nikogo 
uie przyjmuje i żadnych informacyj nie 
udziela. 

Jednocześnie tymczasowy komitet zwra 
ca uwagę, że gdyby ktokolwiek z posiada 
czy książeczek spotkał się z propozycją 
wniesienia jakiejkolwiek, choćby groszo
vrej opłaty w związku ze sprawą oszczęd
ności w b. rosyjskich kasach państwow. 
- winien niezwłocznie meldować o tern 
policji. 

Apanaże Edwarda VIII 
!..!ONDYN. Lista cywilna nowego kró

la angielskiego wynosi, według ogłoszo
nych tu danych, 7 42.000 funtów (ok. 18,5 
milj. zł . ). Dotychczasowe jego dochody, 
jako księcia W.alji, wynosiły.„ tylko 245 
tysięcy funtów (ponad 6 milj. zł.) i po
chodziły z wpływów księstwa Kcrnwalji. 
Z pozostałych książąt angielskich otrzy
muJe każdy około 10.000 funtów rocznie 
(ok. 250.000 zł.), a w razie ożenku podwój 
nie. Zr.amiennem jest, że wszyscy człon
kowie rodziny królewskiej, nie wyłącza
jąc sar.aego króla, opłacają, pełny podatek 
dochodowy. 

Paczek, ekskonduktor, dorobił si:} ol- 9''1"523'!7 · --.„-„„•••••••„„.„.„ ___ _ 
brzymiej fortuny, jako dzierżawca bufetu 
na oworcu Głównym, eksploatując otrzy
mają przy pomocy swojej przyjaciółki, za 
wo<lowej kelnerki, koncesję. 
Pączek nabvJ .na ~wojP imi<:_> m.„jąt ._:-k 

Raszyn, oraz Za.łuskowo. 
Gdy w 1931 r. dzierżawę bufetu powie

rumo komu innemu, zerwał on z przyja
ciółką, która wyszła potem zam.ąż i wystą 
.J?iła ze skargą do prokuratora przeciw Pą 
czkowi, że przywłaszczył on przeszło pół 
miljona zł„ należnych jej, jako wspólni -
czce. 

śledztwo zawiera szereg ciekawych mo 
mentów. . 

'.Urząd prokuratorski zarzuca P:iczkowi 
iż zarobił 66.000 zł. na pianie od piwa. 

%dlug książek bowiem, liczono piwo 
w sprzedaży w tej_ samej ilości, w jakiej 
znajdowało się ono w beczkach. · 

Jest rzeczą wiadomą, że w kuflu tworzy 
się warstwa piany, a zatem nie można ra 
chować, iż litr piwa z beczki równa się li 
trowemu kuflowi przy piciu. 
. .Suiet dał zgórą miljon zł. dochodu, a 

„Dęte figury'' z „Trylugji Sieękiewicza'' 
Kościuszko, jako autor „Halki" 

Jedno z pism nauczycielskich podaje 
dwa następujące fakty: 

__. Wf seminarjum nauczycielskiem na 
prowincji zadano do opracowania temat : 

„Czem jest dla mnie „Pan Tadeusz". 
Jeden z uczniów napisa1: 
„Jest pięknym bardzo utworem wielko

pańskim, z którego nie mam nic, bo jestem 
synem nędzarzy na 2 morgach piachu -
i pięcioro jeszcze mlego młodszego rodzeil 
&twa przymiel'a głodem w chałupie'. 

Maturzystka pisze: „Figury Sienkie,wi
cza w „Trylogji" są blaszane i dęte". Za
!Jytana przez profesora na maturze ustnej 
Jak przedstawia sobie wydymanie przed -
miotów z blachy - milczy. NauczycieJ. wy 
jaśnia: „'lo nie tyle z blachy, co z Feld -
mana - poczem prosi, ażeby powiedziała 
coś od siebie o Sienkiewiczu. 

Miturjentka plącze się coraz więcej_. 
Wreszcie mówi: „Trylogji" właściwie da
wno nie czytałam. 

Od matury już tylko jeden krok do eg 
zaminów eliminacyjnych na uniwersyte
cie. 

Jeden z kandydatów na wydział praw
ny w Poznaniu odpowiedział, że Kazi ~ 
mierz Pułaski zdobył sobie popularność 
założeniem instytutu gospodarstwa wiej
skiego w Puławach . Inny, tamże napisał 
że kompożytorem „Halki" był Kościuszko 

Rekord pobił maturzysta zdający egza 
min na poznaf1ski wydział medyczny. Ten 
napisał, że Pasteur był okrywcą bakcyla 
śmierci . 

Dany uniwersytet miał stanowC1.0 pe M 

cha do swych kandydatów na studentów 
w bieżącym roku akademickim. 
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·KRWAWA MAFJA 
-- 'l'o bardzo ładnie. A więc, zostawiam 

c1 Ją, albo raczej zostawię, kazawszy 
przerobić stosoW,nie do mego pomysłu. 

- Przerobić stosownie do twego po
mysłu? - - powtórzył Maurycy - co 
chcesz prZ€Z to powiedzieć? 

- Chcę powiedzieć, że mój jubiler od
rzuci dolną część i zastąpi ją szeroką o
brączką złotą, przez co zamieni się na ład 
ny pierścień do krawatu. 

- Ależ - odrzekł Mla.urycy -- teraz 
pforścieui do krawatów już_ nie noszą. 

- Bajki, mój najdroższy; przeciwnie, 
znowu wchodzą w 100dę. Miój jubiler urzą 
dzi to 2: gustem. Pozwól ml. tylko się tem 
zająć. 

Maurycy byłby da1 wiele, aby mógł nie 
pozbywać się, choćby na czterdzieści ośm 
godzm przedmiotu, ·który, powtarzam: ---. 
mógł się stać strasznie kompromitującym 
- ale odmówić pozostawienia tego przed 
miotu w rękach Oktawji wydawało mu 
się szczytem niezręczności, gdyż odmowa 
z pewnością natchnęłaby młodą kobietę 
podejrz<:>niem. . 

Zgodził się więc bez żadnego oporu na 
jej żądanie. 

O.ktB.wja obwin~ła . starannie w papier 

spinkę i schowała ją do portmonetki. 
Maurycy skończył się ubierać. 
- Gdzie twoje rękawiczki i kapelusz? 

- zapytała Oktawja. 
- W pokoju sypialnym. 
-· PójdQ po nie. 
- Ja eam pójdę„. 
..--· Pozwól... mnie przyjemnie tobie u

służyć. 
I ·oktawja weszła do sypialni. 
Maurycy skorzystał z jej nieobecności, 

ażeby prędko otworzyć szufladę swlego 
biurka i zabrać paczkę biletow banko
wych. 

Paczka t.a zniknęła w jednej z kieszeni 
jego palta. ·, 
Zamknąwszy szufladę, wyjął z teki pa

piery, których treść, jakeśmy słyszeli od
czytywał i włożył je w duży portfel adwo 
kacki; który już zawierał wiele zapisa
nych kartek i drukowanych korekt. 

Oktawja wróciła. 
Niosła rękawiczki i kapelusz. 
- Czy masz powóz na dole?„. - zapy

tal Maurycy. 
- A to mi pytanie. Przecież zdaje mi 

się, nic przypuszczasz, ~bym przyszła 
. piechotą z ulicy Oaumartin na ulic~ Na-

varin w takie zimno i gdy na chodnikach 
śnieg leży na cal grubo. 

- Zawieziesz mnie do redakcji? 
- I owszem, ale pamiętaj, że dziś wir-

czorem jemy obiad z sobą. 
- Nie zapomnę. 
Młoda kobieta włożyłat kapelusz i za

rzuciła na ramiona ciężki aksamitny pła
szczyk, podbity sobolami. 

- Kb, się zajmuje twojem kawaler
skiem gospodarstwem pod nieobecność 
fa10jej służącej? - zapytała schodząc . 

- Odźwierna tego domu. 
- Za1 em ty jej zostawiasz klucz? 
- Naturalnie. 
Odźwierna czekała na lokatora u drzwi 

swojej jzdebki. 
Odeorała klucz z ukłonem i uśmiechem 

i z widocznym zachwytem popatrzyła nit 
Maurycego i . Oktawję, wsiadających do 
malej karetki bronzowej, której koń ude
rzał nogą po bruku oślizgłym od śniegu. 
Opuśćmy mordercę i jego kochankę, 

oddalających się razem. Powróćmy na 
cmenfar.z Pere-Lachaise i pójdźmy za śla 
demj nieznajomego w futrzanym surou
cie, który jakeśmy widzieli ukląkł nad 
grobem, złożył na nim wieniec, a pot·3m 
widoc;mie się zajął śledztwem, rozoocze
tem 7. powodu straszliwego dramatu, któ 
rego teatrem był grobowiec rodziny Ku
rawiewów, 

~.fo~ czytelnicr pamiętają, że komi-

sari:1 policji, wzywając świadków, aby za
czekali \'I; kancelarji nadzorcy cmentarza, 
rzucił okiem na otaczającą go gromadkę 
i zapytał, co się stało z owym ciekawym 
jegomościem, przyzwoicie ubranym, któ
rego zauważył przed kilkoma minutami 
pośród robotników. c 

J ei.di o tern pamiętają, to zapewne nie 
zapomnieli, że Cabirol, podmajstrzy ka
miemarzy, zapytany w tym przedmiocie, 
odpowiedział: 

- Panie komisarzu, on odszedł, ale me 
nie widział, przybywszy po odkryciu mor 
derstwa! aby się cze,go dowJedzieć. Stał 
sobie z ciekawości tak, aby się pogapić 
troch~. 

XVIII. 

W istocie, rzuciwszy okiem do wnętrza 
grobowca i dojrzawszy twarz zamordu
wanej, wskutek czego gwałtownie zadrżał 
- · człowiek w futrze oddalił się, idąc tym 
samym krokiem jakim przyszedł, z miną 
obojętną, lecz pochyliwszy głowę na pier 
si, gdy tymczasem rysy jego, wykazywa
ły głęboki niepokój. Zachował powolny 
krok i minę człowieka, którego nic nie 
zajmuje, aż do bramy cmentarza; ale jak 
tylko jej próg przestąpił, chód jego nagle 
się zmil•nił i krokiem szybkim, jak krok 
młodzieńca śpieszącego na schadzkę mi
łosną, pośpieszył bulwarem aż do ulicy 
Oberkampf. d.c.n. 
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Wybór delegatów
fabrycznych 

W dniu jutrzejszym odbędą się wy~o~y 
delegatów fabrycznych w fabryce „P1oc;r 
kowska Manufaktura" S.A. 

Złożone zostały trzy listy: Związku Kla 
sowego, Z.Z.Z. i ZwiąZku' Praca. 

Robotnicy zatrudnieni w tej fabryce 
wybierają 9-ciu delegatów. 

,,GŁOS TRYBU'N.A.I...$l". WTOREK, dnia 11 lutego 1936 roku. 

latkaidwojedzieciznalazłyśmierćwognin 
Wstrząsający wypadek pod Piotrkowetn 

W:czoraj rano mieszkańcy wisi Parznie
wice, gm. Lękawa pow. piotrkowskiego, 
zaalarmowani zostaH wiadomością o po
żarze, który wybuchł na krańcach wsi. 

Jak się okazało, palił się dom i oborar 
znajdujące się pod jednym dachem, a na 
leżące do Lucjana żarskiego. 

Wobec te.go, że zagroda znajdowała się 
na ustroniu, pomoc ze strony mieszkań
ców w·si okazała się spóźniona i ci. którzy 
przybyli na miejsce pożaru zastał{ już tyl 
ko tlejące się zgfiszcza. 

Wieśniacy zaintrygowani tern, że w po
bliżu nie widać nikogo z domowników, 
zaczęli odgrzebywać zgliszcza. 

'ru oczom ich przedstawił się mrożą~y 
krew w żyłach widok: Pod tlejącemi się 
jeszcze belkami znaleźli zwęglone zwłoki 
żony nieobecnego w tym czasie w dom,u 
żarskigo, 22-letniej Rleginy. 
Wstrząśnięci tero odkryciem wieśniacy, 

poczęli czynić dalsze poszukiwania za 
dwojgiem · dzieci żarskich. Wt wyniku zna 
leziono wraz ze spaloną kołyską 6-miesię 

cznego synka gospodarzy Wiesława, oraz 
zwęglone.go trupa ich 4-1etniej córeczki 
Ireny. . . . 

'l. jakif'h przyczyn powstał poża_· w za
grodzte żarskich nie zostało dotychc::-as 
ustalone. Pożar wybuchł wczoraj około 
gcdz. 3-ej nad ranem, gdy cała rodzina 
rugrążona była w głębokim śnie. Najpraw 
dopodobniej żarska wrHz z dziefmi ule
gła zaczadzeniu. Nie jest wykluczone, że 
żarska przed położeniem się spać, napa
liła w piecu i zaprószyła ogień, który już 
w czasie snu całej rodziny rozniecił się, 
powodując najpierw zaczadzenie a potem 
spalenie się domu wraz z domownikami. 

Walne ze~ranie Powiat~WBiD Hola Ho~ow~ów Honi w Piotr~owie 
Straszny ten wypadek wywołał wstrzą

sające wrażenie wśród mieszkańców bliż 
szej i dalszej okolicy. 

Odbyło się w Piotrkowie przy b. licz
nym udziale członków, walne zebranie po 
wiatowego koła hodowców koni, które 
zagaił preze,s koła p. Stefan Dembowski. 
Sekretarzował kierownik o. Józef Czech. 

,Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z 
poprzdniego zebrania dłuższy re.f erat fa
chowy wygłosił inspektor uódzkiej Iz
by R-0lniczej p. rotmistrz Rozwadowski. 
Następnie kierownik J. Czech złożył spra 
~'\rozdanie z dotychczasowej działalności 
koła i podkreślił, iż zarząd koła reprezen
tował interesy hodowców na przeglądzie 
ogierów oraz na targu remontowym. 

Skolei zjazd dokonał wyboru t.zw. przo 
downi.ków gminnych ognisk powiatowe
go koła hodowców koni, przyczem wybra
no na gminę Bełchatówek p. Stanisława 
S.iedleckiego, na gminę Bogusławice. p. 
Jana D~iadczyka, Bujny Szlach. -1 wójta 
p. Adama Mb.ksymowicza, Gorzkowice -
p. Stanisława Sienkiewicza, Golesze - p. 
Franciszka Michałowskiego, Kamieńsk -
p. Romana Wieczorka, Krzyżanów - p. 
inż. Konrada Dąmbskiego, Lękawa - p . 
.Józefa Kruszyńskiego, Lęczno ~ p. Jana 
Suwarda, Parzniewice ·-- p. Józefa Barty
zela, R!ęezno - p. Jana Krupę, Szydłów 
- p. Wlładysława Kutalskiego, Wadlew
p. Piotra Pisarka, Wioźniki - p. Antonie 
go Siedleckiego, Uszczyn - p. Francisz
ka Olczyka, Grabica - p. inż. Janusza Za 

Polska Partja Radykalna 
w Piotrkowie 

-,.,"'Rm 
Jak się dowiadujemy założona przed 

niedawnym. czasem w Wiarszawie Polska 
Partja Radykalna, znalazła na terenie 
Piotrkowa SWYch zwolenników, wobec 
czego otwarty został W mieście naszem 
oddział tej partji. 

Dancing strzelecki 
,Zarząd i .Kiomenda żeńskiego Związku 

Strzeleckiego w Piotrkowie urządza dan
cing-bridge W salonach Kasyna Oficer
sk~ego w dniu 15 b.m. 

Organizatorki przygotowują dla gości 
m.oc niespodzianek i atrakcyj. 

Dancingi Zarządu i Komendy że11sk. 
Związku Strzeleckiego mają już ustaloną 
jak najlepszą renomę, to też twierdzić 
można z całą pewnością, że i sobOtni dan
cing zgrómadzi elitę towarzystwa piotr
kowiskiego, która zwykle doskonale się 
bawi na tych imprezach w przemiłych sa 
łonach Easyna Oficerskiego. 
Początek o godz. 20-ej. 

Zawody ping-pongowe 
Staraniem Miejskiego ~mitetu W.li„. 

i P.W. w dniach 22 i 23 b.m. odbędą się 
zav;ody · ping-pongowe zespołowe (po o-u 
graczy w zespole) o nagrodę przechod
nią Miiejskiego Komitetu W.F. i P.Wt o
raz zawody indywidualne o mistrzostwo 
Piotrkowa. 

Zgłoszenia należy przesyłać do miej
skiej Komendy vV.F. i P.W. (Plac Zamko 
wy Nr. ?., I piętro) ·w terminie do dnia 
15 b.m. w załączeniu 1 zł. jako wpisowe 
dla zespołu. 

Miejsce zawodów będzie podane osobno. 

rębę, R.Ozprza - p. Konrada Kuśmierka 
i Srock --. ks. proboszcza Bielskiego. 

W! dalszym ciągu zebrania wywiązała 
się ożywiona dyskusja, w której głos za
bierało szereg mówców, podnosząc najroz 
maitsze s9rawy związane z hodowlą koni. 

Na zapytania wyczerpujących i facho
wych odpowiedzi udzielali p.p.: dyrektor 

Państwowej Stadniny ·Ogierów w Bogu
s~awicach p. Nosażewski oraz rotmistrz 
Rozwadowski. 

IW! toku dyskusji rozważana była rów~ 
nież sprawa urządzenia w Piotrkowie 2-
dniowego pokazu koni. Sprawa W7.nowie
nia wyścigów konnych w Piotrkowic roz 
patryWana będzie r>rzez zarząd koła. 
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Piotrkowianin p, ·Bolesław Fotyma 
prezydentem m. Pabl.anłc 

Piotrkowianin p. Bolesław Futyma, by
ły sekretarz °"'lYdziału Powiatowego \V 

Piotrkowie, ławnik Zarządu miejskiego, 
!rnwaler złotego K';rzyża Zasługi i jeden z 
najwybitniejszych samorządowców na te-

renie Polski, został wybrany na okres 1'-D 
lat prezydentem. miasta Pabjanic. 

Dotychczas p. Futyma w Pabjanicach 
pełnił funkcję prezydenta z nominacji. 

Kurs kucia koni 
\iV czasie od 24 b.m. do 1 marca r.b. w 

majątku Ł.ękińsko pow. piotrkowskiego, 
odbywać się będzie kurs kucia koni dla 
kowali wiejskich i dworskich. 

Kur:I ten organiz.owany j€st przez Po
wiatowe Rloło Hodow.ców K'!Oni. Uczestni
cy kursu otrzymają zaświadczenia. 
· Na zakończenie kursu, ~t dniu 1 mar
e ai•.b., jak nas informują, przybędzie p. 
Ignacy Strzemiński, starosta powiatowy. 

Dziś dyżuruje . 
Dr. W, issman, Słowackiego 5. 
Dziś dyżuruje aptekil 

Jana Ryła 

Strzelanina pod Piotrkowetn 

Trzy osoby zostały • ranione 
Na polach wsi Imielin, gm. Kiluki, po

między kilku przyjaciółmi, powracający
mi do domu, powstał ostry zatarg na tle 
nieporozumień osobistych. 

W pewnej chwili kłótnia zamieniła się 
w bójkę, która zakończyła się tragicznie. 

Oto jeden z kłócących się kmiotków, 
niejaki Wacław K;waśniewski, mieszka-

,. ·~' !.~.-i-;:·. ''. . . . ' . : . . \ ,. < ,j ·wypadek samochodowy Omal nie 
Czas uniknąć swawole rower1wst6w 

Samochód osobowy Elek~rowni piotr
kowskiej, prowadzony przez kierowcę p. 
Stanisława H'utnego, zderzył się na szo
sie Piotrków - Tomaszów z jakimś ro
werzystą, którym okazał się Antoni M
piecki, mieszkaniec Piotrkowa. 

Oto, kiedy samochód dojeżdżał do ro
werzysty, ten chcąc uniknąć kurzu, usiło
wał przejechać 11.a przeciwną stronę szo
sy. W tym momencie szofer, widząc gro
żące niebezpieczeństwo, raptownie skrę
cił w bok, chcąc wyminąć prze~iegające
go przez szosę Kopieckiego. Przy tym 
manewrze rowerzysta został przez samo
chód potrącony. 

Doznał on lekkich obrażeń ciała i w sta 

nie nie budzących żadnych obaw ·przewie
ziony do szpitala św. Trójcy w Piotrko-
w~ , I ' 

'l'ylko dzięki przytomności umysłu szo
fera, który zdołał ss.mochód w ostatniej 
<::hwili zahamować - obeszło się bez tra
gicznięjszych następstw. 

Na marginesie tej notatki należy zazna 
czyć, że pod Piotrkowem na szosach ro
werzyści uprawiają różne harce, naraża
jąc nietylko swoje życie ale i ludzi, mają 
cych w swej opiece pasażerów. 

Czas najwyższy, aby odpowiednie wła
dze ukróciły swawolę amatorów ·sportu 
row:erowego. 

Związek strzelecki przoduje 
w sporcie· w Piotrkowie 

W niedzielę, dn. 9 b.m. odbyły się zawo 
dy rewanżowe w tenisa stołowego między 
drużynami K,.S. „Orlę" a '.K;.S'. Z.S. 

Niezawodni strzelcy i tym razem roz
gromili rrzeciwników w tymże sam,ym sto 
fmnku ro i tydzień temu 11 :3. 

Jak z tego wynika, drużyna strzelecka 
jest bodajże najsilniejszą w Piotrkowie, 
dzięki ofiarnej pracy i gorącej inicjaty
wie komendanta Oddziału p. Marjana 
Szysza, który zajął się z zapałem spor
tem w O.Z.S. 

W przyszłą niedzielę o godz. 10-ej ra-

no dzięki gorą,cej inicjatywie Komendy 
Powiatowej Z.S. odbędą się zawody o mi 
strzostwo indywtidualne Zw. Strzel. w 
ping-pongu. 

Za wody te będą jednocześnie elimina
cyjnemi ·do wystawienia drużyny strzelec 
kiej na mistrzostwa m. Piotrkowa. 

.W zawodach brać będą udział gracze z 
Wolborza, Sulejowa, Moszczenicy i pobli 
skich okolic, to też impreza ta zapowiada 
się nadzwyczaj ciekawie i w sferach spor 
towych wzbudzi niewątpliwie wielkie za
interesowanie. 

niec wsi Osiny, wydobył rewolwer i p0-
czął z niego strzelać do towarzyszy. Jed
na z kul trafiła w brzuch Stanisława Szpi 
kowskiego, natomiast niejaki Władysław 
Ciesak postrzelony zostal w lewą skroń. 

W: czasie strzelaniny, sprawca postrze
lenia Szpikowskiego i Ciesaka został rów 
nież ranny w rękę. Niewiadomo czy zo
stał on postrzelony przez swych towarzy
szy, czy też sam manewrując nieostroż
nie bronią spowodował wystrzał. 

Rannych Szpikowskiego i Cie.saka w 
stanie beznadziejnym odwieziono do szpi 
tala sw. Trójcy w Piotrkowie. Sprawca 
został aresztowany do dyspozycji władz 
sądowych. 

Kradzieże 
Nieznany sprawca dostał .się do sklepu 

Kazimiery Szatkowskiej w Piotrkowie 
przy ul. Częstochowskiej 2. skąd skradł 
80 złotych gotówką z szuflady. Jak się o
kazało, złodziej dostał się do sklepu przy 
pomocy podrobionego klucza. 

W: Wadlewie, podczas zabawy u jedne
go z miejscowych gospodarzy, skradziono 
z kieszeni marynarki 200 złotych meJa
kiemu Wlitalisowi Stusikowi, mieszkań
cowi wsi Podstole gni. W.adlew. 

Oprócz tej sekcji Oddz, Z.S. posiada je 
szcze kilka . ruchliwych jak: siatkówki, 
bokserską, lekkoatletyczną, które ćwic:1.:ą 
i z~pra~ają się na sali gimnastyczne3 w 
szkole im. Poniatowskiego. 

WiYffiienione sekcje zapowiadają się bar 
dzo dobrze, gdyż w ich skład wchodzą za 
wodnicy ambitni i fizycznie dobrze rozwi 
nięci, to też są pewni na każdem spotka
niu wykazać swe maksymalne umiejęt„ 
ności_ i rozstrzygnąć je na swoją korzyść. 
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