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rocz~icą odzyskania
Niepodległości ·Polski

W dziewiątBt

OBYWATELE I
największe święto,

W dniu 11-ym listopada obchodzi naród polski

zmartwychwstania Rzeczypospolitej do nowego trwałego bytu.
Dziewi.;ć lat mija ·od chwili, w której jako plon krwawej ofiary
bohaterów kilku pokoleń polskich wyłonił się z pożogi wojennej świe
ty kwiat wolności i opadły ostatnie kajdany okupacji wojsk zaborczych .
. Komitet obywatelski wzywa wszyatkich obywateli miasta i powiatu do uczczenia tego wzniosłego momentu, stanowiącego o naszem
niepodległem życiu, przez jaknajliczniejszy udział we wszystkich urocsystościach z świętem 11-go listopada związanych do udekorowania
domów i mieszkań od dnia 10 listopada wieczorem oraz do iluminowania okien dnia 11 listopada wieczorem od godz. 6 do 9 wieczorem.
lwięta

PROGRAM UROCZYSTO$CI:
Dnia 10-go listopada 19~7 roku
1) god&. 6-ta wieczorem

Dnia 11-go listopada
2) godz, 8- ma rano
„ 9,45 rano
3)

4)

„

10-ta

"
6)
7)

8)
9)

li

"
li

„

12~ta

3-cia po

południu

6-ta wiec1orem
7-ma wieczor~m

.

.

capstrzyk orkiestr wojskowej 25 p. p. i kolejowej.
19~7

roku

11 listopadaJ1921.'.„roku
1

Artykuł

13 i 14 przewiduje spraspopielania zwłok i otwierania krematorjów. Spalenie zwłok moie nastą
w mieście amerykańskiem
pić po udowodnieniu, że osoba zmarła
życzyła sobie tego. Spalone popioły
.Chicago Tribune" donosi z Hamuszą być na żądanie rodziny przyj- mond w. stanie Indiana, ie tajemnimowane przez cmentarze gminne.
cze wybuchy spowodowały w różnych
dzielnicach miasta szkody, wynoszące
około pół miljona dolarów. W jednej
z dzielnic został całkowicie zniszczony
teatr, a otaczające go budynki znaczniie ucierpiały. Poważne uszkodzenia
odniósł również ·pewien kościół. Według przypuszczeń policji chodzi tu
szpiegowskie
o zamach .
• Narodni Oswobodzenie" donosi,
że odszyfrowanie jednego z telegraZ dniem 26 listopada 1927 r. upływa
mów obciąża silnie gen. Gajdę. Z determin wnoszenia podań o wpis uprawnień
peszy tej wynika, że gen. Gajda był wodnych clo księgi wodnej, zgodnie z art.
gotów pełnić służbę szpiegowską na 253 Ustawy wodnej z dnia 19-9 1922 r.
rzecz Sowietów w czasie, kiedy znaj- (Dz. U. 102 poz. 993).
Wobec powyższego Starostwo Piotrdował si~ dla stud jów w Paryżu i
kowskie jako władza wodna 1-szej instanmiał stosunki z armją francuską.
któremu w myśl Ustawy wodnej, oraz
Nowy ten dokument potwierdza cji,
rozp. Min. Rob. Publ. z 7-V 1924 r. (Dz.
zeznania świadka koronnego przeciw- U. 44 poz. 468) powierzone jest prowadzeko Gajdzie, majora Kratochwila, w ca- nie ksiąg wodnych ostrzega niniejsżym po-

Gen. Gajda ofiarował
Sowietom usługi

'reror nad socjal-demokracją w :Kow1enszczyzn1e
e

I

•

Z Kowna

donoszą:

W związku

z wykryciem organizacji powstań
czej w powiecie tauroakim, wła
dze litewskie rozpoczęły masowe
kapitału niu, które dotychczas zajmował mmt aresztowania wśród członków socster .spraw zagranicznych, p. Zaleski, jakdemokracji. Aresztowano 'ogó· amerykańskiego
albo w jednem z mieszkań w gmachu łem 80 01ób, w tej liczbie wybitnePolsce
kolejami
P. K. O.
go przywódcę socjal-demokratów
·
S · Szaweł, p. Jubelisa.
W tych dniach powrócił do War-

Zainteresowanie
w

szawy dyrektor warsztatów ministerstwa komunikacji Wagner, który badał .w ciągu dwóch miesięcy stan kolejnictwa w Ameryce.
Dyrektor Wagner złożył ministrowi komunikacji spravwzdanie, w którem zaznaczył, że w Ameryce istnieje
wielkie zainteresowanie się kolejami
polskiemi. Szereg wielkich firm z towarzystwem .Baldwin Domp. • na czele wyraził gotowość udzielenia kolejom polskim wh;kszych pożyczek na
rozszerzenie sieci kolejowej, dostawę
wagonów, lokomotyw i t. d. Oczywiście nie wszystkie oferty mogą być
poważnie traktowane, niektóre jednak
z nich mogą być brane przez rząd na
serjo i ewentualnie akceptowane.

Budżet amerykańskiego

doradcy

amerykańskiego

Doradca finansowy p. Devey prr.yjeż
dia do Warszawy dnia 30 listopa~a
i zamieszka albo w pałacu Sobańskich
' w Alejach Ujazdowskich w mieszka-

Projekt usta wy

raz ostatni zainteresowanych, że ni.ezgło
SJ;enie uprawnie6. wodnych do wpisu do
księgi wodnej w ·wyszczególnionym wyżej
terminie spowoduje ich wygaśnięcie.
Jednocześnie nadmienia się, że celem
ułatwienia zainteresowanym dokonywania
wpisów uprawnień wodnych zwalnia się
ich na razie od przedkładania planów
urządze6. wodnych, oraz dokumentów odnośnycb, które na żądanie Władzy wodnej
w czasie pó&niejszym dopiero będą musiały
być przedłożone.

Obecnie przeto wystarcza samo wniesienie podania o wpis uprawnienia wodnego przy dołączeniu deklaracji w której
podać należy:

1) nazwę wody, miejscowości, właści
ciela i miejsce zamieszkania;
2) odno1foy zakład i cel;
3) służebności od.noszących się do praw
wodnych;
4) wyszczególnienie dokumentów;
5) uwagi.
Opłata stemplowa winna być uiszczona
na podaniu w wysokości 10 zł. od każde
go załącznika 50 gr.
· Omawiane podania należy wnosić bezpośrednio do Starostwa Piotrkowskiego.
Podania uprawnień istniejących na terenie miasta Piotrkowa należy wnosić
w przepisanym terminie do Magistratu m.
Piotrkowa.

doradcy amerykańskiego i
1 przymusie kanalizacji
jego biura przy Banku Polskim wynosić ma 28.000 dolarów rocznie, czyMinisterstwo robót publicznych oli przeszło 20.000 zł. miesięcznie. Na- pracowuje projekt ustawy o przymuleży zaznaczyć, że p. Devey w czasie kanalizacji we wszystkich miastach
sie swego urzędowania w Polsce nie Polski.
będzie pobierał z Ameryki żadnego
W myśl projektu ustawy ·władzom
uposażenia.
gminnym przysługiwać będzie prawo
Paweł
~-------------~ zmuszania właścicieli domów pod rygorem odpowiedzialności do przepro- ordynuje w chorobach skórnych
wadzenia kanalizacji, względnie wła
i wenerycznych
dze będą mogły roboty te wykony- (Leczenie światłem i elektrycznością)
wać na koszt właścicieli domów.
Od godz. 9 - 12 r. i od 4 - 8 wieczorem
Budżet

Bronlato\vsl\i

IJ-r

WPolsce będ~ie wolno
spopielać zwłoki

W toku ostatecznego uzgadniania

Przyjazd doradcy

·

-

hejnał • wieży kościoła OO. Bernardynów;
• przegląd wojskowy na placu Trybunalskim;
' uroczyste nabołeństwa w koiciolach wsaystkich wyznań, delegacje urzędów i instytucji w kośc. Farnym; łej pełni.
defilada na ul. Slowackie20 (Kaliska) przed gmachem Starostwa;
hejnał z wieiy lcościola OO. Bernardynów;
koncert orkiestr wojskowej i kolejowej na placach
miasta;
hejnał z wieły kościoła OO. Bernardynów;
uroczysta akademja w Hali Targowej.

X: O 24: I: 'J:'I E 'J:'I.

rrajemniczy wybueh

wę

Panie od 12-1 po

SPECJALISTA

południu.

Częstochowa, ul. Panny Marji 21
li Aleja I pi~tro.

pomiędzy ministerstwapii znajduje się CHOROBWENERYCZNYCHiSKORNYCH
- Wyku 2achorowań i .zgonów
obecnie projekt rozporządzenia p. Prew Piotrkowie. W Miejskim Urzędzie
zydenta o chowaniu zmarłych i o stwierZdrowia sanotowano w tygodniu NI! 44 (od
dzeniu przyczyn zgonu.
Ulica Piłsudskiego 67, II-gie piętro. 23-X do 29-X: r. b.) zachorowań i agonów
Ustawa wprowadza cmentarze gmin~
Godziny przyjęć: 12 - 2 i 4 1/ 1 - 7. na choroby zakaźne: dur brzuszny zachone, założone przez gminy miejskie lub
rowali 6, zgon O, błonica (dyfteryt) zacborowd O, płonica (szkarlat1na) .zachorowań
wiejskie i cmentarze religijno-wyzna9, agon O, odra aachorowań 11, zapalenie
niowe. Na cmentarzach gminnych
opon mó1gowych zgoa O, grutlica płuc
można chować osoby różnych wy1achorowa6 1, zgolly 3, ospa · wietrzna za-

D:! MED. I. F AJMAN

znań.

chorowali 1.

Str. 2

„O Z I f N N I K N

Qbrady PSL. „Piasta"

R O O O W y··

TYLKO 2 DNI! czwartek 10 i
Program urozmajcony.

W Sejmie obradował Zarząd Głó
wny PSL. Piast. Obradom, w których
uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu w liczbie 25, przewodniczył poseł Witos.
Powzięto m. in. następu~
jące wnioski:
Zarząd Główny PSL. Piast stwierdza, że poseł A. Szmigiel złamaniem
karności partyjnej i wydawaniem pisma
oraz usiłowaniem rozbicia jednolitości
partyjnej przez namawianie członków
stronnictwa do porzucenie partji, obiecując im

KINO

arcywesoła

głównej

•

nościowem na Jas·nej Górze przewodniczą·
ca Sekcji Kół Gospodyń CTR., p. Aniela
Zdanowska, zagaiła obrady wobec 2000 delegatek dłuższem programowem przemówieniem, poczem nastąpiły powitania im.
Władz Duchownych, Prezydjum CTR., Zarządu miasta Częstochowy, Redakcji Gazety Gospodarskiej i szeregu pokrewnych
Organizacji· kobiecych i młodzieży żeńskiej.
Prócz zorganizowanych przy CTR. 272 Kół
Gospodyń z województw centralnych i
wschodnich w Zjeździe :wzięły udział przedstawicielki Wielkopolski, Pomorza i Slllska.
Trzydniowe obrady poświęcone zostały sprawom wychowania, zawodowym i gospodarczym, interesuj;icym niewiastę wiejsk"l, i
po.kierowaniu kobiecym ruchem organ1za
cy1nym na tych polach, którego wyrazem
żywiołowego rozwoju jest rosnąca
liczebność kolejnych dorocznych Zjazdów w Czę
stochowie, gdyt wobec 70 uczestniczek na
1-ym - IV-y wykazuje ich około 600, a
teg'Jroczny V-y około „2000. Wraz z nim
zaznacza się w sposób coraz wydatniejszy
rola wiejskiej kobiety w rodzinie, gospodarstwie domowem i społecznem; ważność
jej została naletycie ocenioną przez potęt.
~Ił organizację zawodową i społeczml, jaką
1est Centralne Towarzystwo Rolnicze. Jednocześnie ze Zjazdem odbywała się w Czi;stochowie wystawa prac kobiecych.

Peżar

granatow dymowych
na forcie Legjonów
w Warszawie
Wars~awy

donoszą:

amerykańskich.

NA. SCENIE!
NA SCENIE I
nowy repertuar

Z

Z

w 8 aktach pt

Nad program
1) GOSPODARSTWO RYBNE,
zdjęcie z natury w 2-ch aktach.
2) JOURNAL GAMONT Nr. 15, o~ólny widok Paryta, zdjęcie aktualne

materjalne
działał na szkodę Stronnictwa. Wo- zażądał proporcjonalnej reprezentacji
bec powyższego faktu i niezbitych do- dla grupy prorządowej. W rezultacie
w skład CK W. liczącego obecnie 11
w~dów, że poseł Szmigiel stanął w
osób
wszedł jako 12 członek poseł
sprzeczności z tatutem
Ziemięcki. Sprawę połączenia się podczas wyborów z Wyzwoleniem oraz
wyklucza się p. Szmigla
grupami socjalistycznemi mniejszości
ze Stronnictwa
narodowych przekazano do zdecydoJednocześnie przekazano sądowi
·
partyjnemu do rozważenia zarzuty prze- wania CKW.
ciw działalności niektórych innych człon
ków stronnict .;a. Ponadto zarząd głó
wny stwierdził, że członkowie klubu
Częstochowy
parlamentarnego PSL. Piasta, którzy
(Od Hasztgo ltorespo11dmta).
wystąpili z klubu przestali być człon
5 listopada 1927 r. został otwarty dokami stronnictwa.
roczny
Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich
Prz~i#I tej decyzji pos. Szmigiel
Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Po
odwołał si~ do Rady Naczelnej.
uroczystem nabożeństwie i kazaniu ekolicz-

W związku z uchwałami Rady Naczelnej PPS. donoszą, ie w sprawie
protestu min. Moraczewskiego przeciw ko wykluczeniu go z PPS. osią
gnięto formułę kompromisową. Wobec
zarzutów przyjaciół politycznych i osobistych min. Moraczewskiego, iż wydając wyrok wykluczający, sąd popeł
nił uchybienia moralne i'formalne (wykluczenie twórcy partji przez zdekompletowany sąd; nie zawiadomiono bowiem o sądzie wszystkich jego człon
ków), zwolennicy wyroku oświadczyli,
iż powzięcie przez Radę Naczelną
uchwały, zmieniającej wyrok sądu również nie byłoby formalne, gdyż sąd
jest instytucją niezawisłą od władz
partyjnych. Mimo to przyjaciele Moraczewskiego (w liczbie około 20) zapowiedzieli,· ii od swego żądania rewizji wyroku nie odstąpią. . W tym
stanie rzeczy zabrał głos uczestniczący
w obradach Rady Naczelnej, prezes
sądu partyjnego, poseł Marek i oświad
czył, że zarzuty o niefurmalności wyroku - o zarzutach tych p. Marek dowiedział się wedle swego oświadczenia
dopiero w toku obrad Rady Naczelnej
- będzie zmuszony wziąć pod rozwagę.
Wobec tego p. Marek zwoła sąd
partyjny dla powtórnego rozpatrzenia
wyroku o wykluczeniu min. Moraczewskiego.
W czasie dys~usji nad stosunkiem
partji do rządu Rada Naczelna PPS.
podzieliła się na dwa obozy. Przeciw
rządowi opowiedzieli się posłowie:
Daszyński, Diamand.. Lieberman, Pużak, Żuławski i inni, za rządem zaś
pp.: Ziemięcki, Malinowski, Bobrowski, Klemensiewicz, Jaworowski 1 Praussowa. Nie mogąc zlikwidować róż
nicy zdań na plenum wyłoniono specjalną komisję, która drogą kompromisu przeprowadziła uchwały opozycyjne Centralnego Komitetu Wykona wczego, złagodzone znacznie prżez
prawicę. Podczas głosowania nad wnioskiem o votum zaufania do C. K. W.
okazało się, ii grupa sprzyjająca ' rzą
dowi liczy 16 głosÓ'-', przeciwna rzą
dowi 27 głosów. Przy omawianiu
wyborów do CKW. poseł Jaworo-.1ski

amerykańska

D O D O bezkonkurencyjny komik scen

I

korzyści

P. P. S.

11 listopada br. TYLKO 2 DNI!
Wieczór humoru i śmiechu I

PECHO WY Sportsm en
W roli

„APOLLO"

farsa

piątek

Wybuchł

w Warszaw1e pożar na frJrcie Legjo~ów

pod Wilanowem gdzie zapaliły
granaty ręczne, t. zw. dymowe,
służące do wytwarzania zasłon dymowych podczas bitwy. Po półgodzinnej
akcji ratunkowej pożar stłumiono. Pożar powstał wskutek nieostrożnego zakładania zapalników.
się

Król Jan Kazimierz na scenie

Majątki

obywateli
polskich w Rosji

W miesiącu listopadzie płatne 1
w Kasie Miejskiej m. Piotrkowa:
1) podatek państwowy od nien
chomości u1 III kwartał rb. wraz z dt
datkiem komunalnym,
2) podatek od lokali za IV kwartał n
3) podatek państwowy i komuna
ny od placów niezabudowanych i
IV kwartał rb.
4) opłaty specjalne na budowę
utrzymanie dróg w 1927 r. 11-ga ra•
5) podatki i opłaty, który·~h te
miny płatności, oznaczone nakazan
płatniczymi,
przypadają na miesi~
listopad.
W celu zlikwidowania zaległo!
podatkowych za ubiegłe okresy Ma~
strat przystąpił do wzmożonej eg~
kucji. Pniewai egzekucja powod~
wysokie koszta, winien kazdy płatnił
zalegający z opłatą podatków, wpła
dć zaległość w jak najkrótszym czasit

Sprawa majątków obywateli poi~
skich wywiezionych i pozostawionych
w Rosji sowieckiej przedstawia się
w chwili obecnej w ten sposób, że
rząd sowiecki stara się za wszelką
cenę u~iknąć płacenia tych długów,
wyraźme zastrzeżonych w traktacie
ryskim.
Wielu obywateli polskich za czasów przedwojennych składało swe grosz~ d? kas .oszczędnościowych Tosyjsktch i obecme oczekują oni możliwości
otrzymania z powrotem tych pieniędzy.
Dla rządu sowieckiego posiada
cała sprawa charakter wybitnie politycz~y, to też tylko wyjątkowa sytuaCJa, któraby zmusiła Sowiety do
nawiązania z Polską bliższych stosunków mogłaby ich nakłonić do pokrycia należności. Rząd polski chciałby jednak już znal~źć sposób choć częściowego pokrycia strat obywateli polskich w Rosji, które według obliczeń departamentu
KALENDARZYK
likwidacyjnego ministerstwa skarbu
Czwartek Dziś Andrzeja
wy110szą przeszło 550.000.000 złotych
Jutro t Marcina B.
rb. W ltczbie tej 140.000.000 PWYpada na oszczędności w tzw. „zbiereWschód słońca g. 6,51
gatielnych kasach".
Listo nad
Zachód o godzinie 4,3
W tym celu zostały wprowadzone
p~wn~ ograniczenia dla obywateli so- Jaką dywidend.; wypłaci Bani
"'.1eck1ch, sprzedających swe majątki Polski za ,rok bieżący? W kołach gid
meruchome w Polsce, o ile takowe dowych obliczaj' dywidendę, jak11 Bad
posiadają. Realizacja takiego majątku Polski wypłaci swoim akcjonarjus.zom a
Była~
może nastąpić jedynie za zezwoleniem k~ńcziicy s'.ę .rok na 14 procent.
więc to na1w1ększa
dywidenda od czat
władz polskich, przyczem 50 procent założenia banku. W roku 1924 za 8 mil
sułl!y otrzym~nej ze sprzedaży zatrzy- sięcy wypłacano 8 proc, za rok ·1925 ~
mu1e w formie depozytu ministerstwo 11 proc., za r. 1926 - 10 proc.
skarbu.
- 55 proc. światowego Żapa
Były posiadacz majątku otrzymuje złota zn:ajduj~ się w Ameryce. w,
resztę gotówki, po potrąceniu należ dług of1c1alnych danych amerykańskiełf
ności podatkowych i wobec osób fi- mieisterstwa finan„ów, ogólna suma do
w mon~t~cb w Stanach Zjednoczonych si'
zycznych i prawnych w Polsce.
ga 4 mtljardów 500 miljonów dolarót
Ze swej strony rząd sowiecki wpro- Stanowi to 55 procent ogólnej sumy zło•
wadził takiet ograniczenie u siebie na całym świecie.
w stosunku do obywateli polskich.
~.ależy z~z~aczyć, że majątek oby- Papieros z ładunkiem dyn
wateu rosyjskich w Polsce wynosi
mitu urwał głowę samobójcj
około. 50 proc. długu, przypadającego
polskim obywatelom. Gdyby jednak
Z Warszawy donoszą: Dnia 8 b~
uznano tzw. emigrantów rosyjskich za w)'.darzył się strasziły wypadek samd
obywateli sowieckich, pobrane depo- bóJstwa we wsi Lesiniec pod Często
zyty pokryłyby całkowicie dług ro- chową. Oto niejaki Franciszek Zaja
syjski. T~ osrntnie jednak napotkałoby dły, lat 47 umieścił w ustniku papie
na sprzeciw bardzo poważny ze stro- rosa ładunek dynamitu, poczem papie
ny Ligi Narodów.
rosa zapalił. Wybuch urwał mu gł
W sferach rządowych istnieje prze wę, a całe ciało okrył ranami.
kon~nie, że. Sowiety w najbliższym
Policja wdrożyła śledztwo cele
czasie uznają za możliwe podjęcie wykrycia przyczyny targnięcia się
w tej sprawie rokowań. Gdyby się tak okrutny sposób na swe życie.
a~cja władz polskich w tym kierunku
me udała, obywatelom polskim wy- \Vynalazek Polaka
płacony zostałby ekwiwalent z depow Argentyni
zytu, o którym mowa wyżej.
Jak donoszlł pisma polskie, wychodząc
Naogół czynniki miarodajne odno
szą się do zamierzanej obecnie akcji w Argentynie, mieszkający tam Polak int
nier Frycz, dokonał doniosjego dla rolni
rządu polskiego z wielkim optymizmem.
twaargentyńskiego wynalazku. Mianowici

W piątek, dn. 11 b. m. o g. 7.30
wieczorem w sali im. Kilińskiego odbędzie się prledstawienie sztuki historycznej p. t. „Król Jan Kazimierz",
według powieści Henryka Sienkiewicza.
Udział przyjmuje zespół artystów teatrów warszawskich. Dochód przeznaczono na ofiary dotknięte klęską powodzi. Sztuka składa się z 5 aktów.
Akt I - Bunt na Ukrainie. Akt II Napad na Rozłogi. Akt III-W Czartowym Jarze. Akt IV - Na odsiecz
Zbarażowi. Akt V - Zwycięstwo.
Ządajcie„Dziennik Narodowy',

KRONIKA

10

.I

wybudował model iniwiarki, umożliwiaj
cej zbieranie kukurydzy odrazu na trzy r
dy, dzięki czemu sprz,tać motna w ci'lg'

N;
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jednego dnia kukurudzę z 6 hektarów, kosztem 4 do 6 pezów na hektar, gdy dotycticsasowa ręczna zbiórka hektara kukurudzy
kosztuje około 30 pezów.
Wynalazek ten poparły miejscowe czynniki, iłównie prof Psorowie szkoły agronom iczne] •Santa Catalina• a int. Frycz· pracuje obecnie w dalszym ciągu nad zbudowaniem maszyny do mechanicznego sprzę
tu trzciny cukrowej.

.77,57; w Kamocinie, przewodn.
Filantropja z CUd7.ej kieszeni II zł.
Screpłek zł. 25,43; w Moszczenicy,

p. G.

prze-

Piszą nam: Zdarzył się taki przypadek: wodn . p. S. Jaworowski zł. 17,20; w Łęcz
Jednemu z obywateli miejscowych dorę- ' nie, przew.o?n'. ~· W. Miller . zl. 9,64. Koło
czono wezwanie po.;ztowe, aby za dopłat'ł Mlodz. W1e1sk1eJ w Słostowicach zł, 11,96.
Ra.sem zł. 759,50.
.
·i • d , d
30 gr. wy k up1 11st, on a resowany a meWYDATKOWANO:
zupełnie opłacony. Z 30 groszami posłał
Przesyłka paczek i korespondencji zł.
służącego po list. Gdy na kopercie za- ,
uwaiyl karnych czyli dopłatowych znacz- I 2~,65; ~z~ilec~ki . do znaczków zł. 9; Zaków tylko za 20 gr. zwrócił się do urzędu I w.1esz.en1e 1 zdJę_cie reklam zł. 1~; Ustawiepocztowego z zapytaniem dlaczego zażą · me 1 rozebrame samolotu na skwerku
zł. 31; Ulotki i odezwy zł. 58; Wyja1dy
'
.,
dano oden urzędowo .dopłaty 30 gr. gdy na lotnisko i kos.iła podróży lotnika zł. 23;
urzędowych znaczków Jest tylko za 20 gr. Inkaso od sprzedanych broszur - d. 6,13.
nalepionych, a na 10 gr. jest tylko ina- Razem zł. 168,78.
Ogółem wpłynęło zł 2004,03.
czek filantropijny cna uzdrowisko urzędniW czasie onegdajszych tradycyj- ków pocztowych„ urzędnik pocztowy wyWydatkowano zł. 168,78.
Czysty zysk zł. 1835,25.
. .
k.
k.
· ś ·1 ż
nych wyścigów jesiennych 17 pułku !a
01 '
Komitet LOPP. w Piotrkowie dodał od
e ta ie znacz 1 po1ecr 1o im nakleułanów, stacjonowanych w Lesznie,
Jać ministerstwo, że tak się praktykuje i ani siebie zł. 2164,75.
zdarzył się tragiczny wypadek. Pod- rusz go przekonać, że to jest bezprawne
Razem zł. 4000.
czas jednego z biegów, biorący w nim wyciąganie ofiary niedobrowolnej i to jeiZSuma ta w dniu 8 listopada rl>. przeudział lekarz-kapitan 17 pułku uła n ów cze przy pomocy wezwania awizem urzę kazana została Komitetowi Wojewódzkiemu
dr Jan Kruszyński, spadł z konia tak dowem. Nie idzie o drobną kwotę, ale o w Łodzi na rachunek jego w Banku Zw.
Spółek Zarobkowych, za pośrednictwem
nieszczęśliwie, że doznał pęknięcia cza- zasadę, by urzędnicy nie ści.~ali ofiar na
.
oddziału w Piotrkowie.
szki. Dra Kruszyńskiego w stanie bar- cele 1woje wł~sne związkowe przy pomocy
Wazystkim osobom, które tak chętnie
dzo poważnym, przewieziouo do szpi- druków urzędowych.
i z całą gotowością, zrozumieniem zadań
na apel Komitetu zaofiarowali swojii
LOPP.
tala św. Józefa.
Coby to było, gdyby tak nauczyciele
pomoc i pracę, jak również wszystkim
zechcieli na świadectwach uczniom nakle- ofiarodawcom, Komitet LOPP. w Piotrkojać bez ich zgody znaczki na sanatorja na- wie składa niniejazem szcze·re podzięko
uczycielskie, to samo gdyby czynili skarbow- wanie.
cy na pokwitowaniach podatkowych, s•dowcy na wyrokach itp.
Członkowie każdej organizacji czy zrzeamerykański ·
szenia mają wiele sposobów legalnych
W Napoleonowie (gm. Parzniewice)
Pola Negri otrzymała od kapitana i prostych do zgromadzenia funduszów na
się Stanisław Cichocki, rodem
utopił
opodatkoncerty,
(wydawnictwa,
cele
swe
armji amerykańskiej Pearsona, stacjoNowa Wola, gm. Rozprza. wsi
ze
itd.)
taneczne
zabawy
członków,
się
kowanie
nowanego obecnie w Chinach, wiaodnaleziono w stawie dopiero
Zwłoki
omość, że żołnierze 15 pułku piecho· Przemocą i bez zgody obywatela nie zdopo upływie tygodnia.
, są jej entuz1astycznymi wielbicie- bywa się błogosławionych funduszów.

Tragiczny wypadek
na · wyścigach

Pierwsze wyniki
naszych jeźdźców
w Ameryce
W pierwszym dniu międzynarodo
wych konkursów hippicznych w Nowym Jorku w biegu myśliwskim por.
Starnawski zdobył drugą nagrodę, a
ppłk. Rómmel czwartą .
W zawodach o nagrodę min. Ciechanowskiego, słynny puhar srebrny
króla Jerzego III, zakupiony przez Polskę w j~dnym z antykwarjatów londyńskich,

odniósł

zwycięstwo

koń

wojskowy kanadyjski .Bucefał".
Klasyfikacja w tej nagrodzie była
następująca: 1) Kanada, 2) Francja,
3) PoLka, 4) Stany Zjednoczone.

Wydawnictwo naszego pisma,
dbałości o wprowadzenie ulepszeń, nie uciekało:się nigdy do społe
czeństwa o pomoc materjaln'ł, nie zbierało
ofiar na huidusz prasowy, nie nacią2ało
wpływowyeh jednostek cna udziały„ sło
wem, nasz organ bezpartyjny i niezaletny
od nikogo materjalnie, nie był nigdy cię
iarem dla społeczeństwa. Wszelako nawet
najiolidniejs1e firmy, pragnące dziś egzystować uczciw11 a wytętoną prac,, do1najll
wiele przeszkód na swej drodze. Do takich
przeszkód na drodze pomy,lnego prospe·
rowania naszego wydawnictwa, zaliczyć musimy zaległości w opłacie prenumeraty.
Za papier trzeba płacić gotówk11, a w
niemożności zapłacenia składnicy i farasie
We wsi Borowa (gm. Lękawa) zai, czego dowodem przyjęcie jej i·
doliczają odsetki od dyskonta weksli
bryki
strzelił się z rewolweru Antoni Wiermienia za godło pułku.
nik, gospodarz, lat 27, pozostawiając Tymczasem liczni prenumeratorzy nasi liKapitan prosi polską gwiadzę filtylko prze1 zwykle bagatelizowanie tej spra1ową o fotografję, która zostanie uRoboty około uruchomienia studni list do rodziny.
Do szpitala św. Trójcy w Piotrko- wy zalegają nam w opiacie należno,ci za
klubie pułku.
'eszczona
wodociągowej N!! 1 prowadzone są
wie przywieziono Józefa Frankiewicza, kilka miesjęcy a niekiedy i dłużej.
w tempie przyspieszonem.
Wobec tego, ie kilkakrotne upomnienia
W związku z powyższą sprawą murarza z Sulejowa, który spadł ze nasze nie odniosły należytego skutku, muwysc,kości w czasie naprawy
bawił onegdaj w Warszawie p. inż. znacznej
simy z prawdziwym smutkiem wstrzymać
otrzymają
W. Cyło, przyczem na konferencji komina na domu Rączkowskiego w Su- wysyłkę nasr.ego pisma wszystkim zalegaremuneracj~
odbytej w Ołównem biurze firmy Ulen lejowie.
j,cym prenumeratorom.
proz
wspólnie
Warszawie
w
Co
et
Proiimy więc wszystkich Szanownych
Magistrat warszawski postanowił
inż. Zwierzp.
politechniki
fesorem
Prenumeratorów, aby w celu uniknięcia
wypłacić pracownikom i robotnikom
chowskim ustalono warunki pracy ~ostatniej chwili.
nieprzyjemnej ewentualności, pospieszyli
~iejskim jednorazową remunerację w
pomp wodociągow ych tak studziennych
z uregulowaniem swych zobowi11zań, wpła
11ysokości pensji listopadowej.
jak i głównych oraz ich typy. Pomcaj~c należną sum~ w Administracji.
przy

ciągłej

Pola Negri adoptowana
pułk

przez

piechoty

Z kroniki wypadków

Wodociąg

w

Pracownicy magistraccy
w Warszawie

Przeciw znieksztalcaniu
imion żydowskich
W

myśl

uch wały

przyjętej

przez

tminę żydowską w sprawie zniesienia

l<!eformowanych _imion żydowskich,
k np. Mosiek zamiast Mojżesz, wy. ną zostanie w tych dniach starall
. em gminy, specjalna księga, która
b uczy rabinów, jakie imiona mogą
L ć nadawane noworodkom.

f

~·

Z miasta

żałobne za popolicjantów. Dziś we czwark o godz, 10 rano w kościele Farnym
nabożeństwo żałobne
stało odprawione
dusze 36 funkcjonarjuszów Pol. Państw.
• \Tojewództwa Łódzkiego, ,któny zginęli
llliercią w obronie współobywateli .

-

Nabożeństwo

głych

Z

lażni

miejskiej

' Podaje się do wiadomo~ci, te łaźnia
• niejska od dnia 14 listopada rb. będzie
~oną codziennie za wyjątkiem świąt i po'edziałków. Wanny od godziny 9 do ;w
ł ej), natryski od godz. 14 (2-ej) do 20 (8)
" 11oboty od god t. 9 do 20 (8-ej) z oiowi,zującym cennikiem:
Wanny Łdnia i natryski
to rek
zł. 0.50 ~r.
zł. 0.70 gr.
oda
" 0.50 "
" 0.70"
wartek
" 1.00 "
" 1.50 "
"tek
" 0,75 "
" 1.50 "
bota
" 0.75 "
" f.50 „
Magistrat m. Piotrkowa.

py te będą zmontowane na stacji pomp
się
w połowie przyszłego roku.
•
Obecnie będzie uruchomioną jedynie studnia .N2 1, dla którtj urządze
propozycJ.ę
nie maszynowe poprzednio zamówione zostało już zmontowane i tak, że
po wykonaniu instalacji elektrycznej,
Prezes Partji Pracy, pos. Kościałktóre rpa być do 6 dni gotowe (częś kowski,
wystosował do zarządu Stronciowo prowizorycznie) rozpocznie się
próbne tłoczenie wody do miasta wzg!. nictwa Chiopskiego list z zawiadomieniem, że Kiub Pracy przyjmuje prona wieżę ciśnień.
.Stronnictwa Chłopskiego•
pozycję
w sprawie odbycia konferencji co do
stworzenia wspólnego demokratxczne·
SPRAWOZDANIE
z „ Tygodnia Lotniczego", odbytego go bloku wyborczego.
w czasie od 4 do 11września1927 r.
• Wyzwolenie natomiast wymawia
na terenie m. Piotrkowa i powiatu się od udziału.
Piotrk.owakiego.
.

„Klub Pracy" godzi
na
., I KAJO\J1C:ttł0t~ou0t:CC~ I
„Stron. Chłopskiego BAZAR NARODOWY

WPŁYNĘŁO:

a) z m. Piotrkowa.

Barbarzyństwo sądów
litewskich ·

Ze sprzedaty znaczka w dniu 4 wrzeinia
rb. zł. 403,35. Ze spqedaiy znaczka w do.
l1 września rb. zł. 191,73. Ze sprzedały
broszur i znaczków zł. 47,60. Kino <Czary> ze sprzedaży mareczek zł 119,15. Ze
W sobotę i w pcniedziałek odbysprzedaży mareczek w Kinie cOdeon• i w
wała się w Kownie rozprawa przerestauracjach zł. 206,90. Urząd Skarbowy
ze sprzedaży mareczek zł. 40. Okręgowy ciwko 65 członkom Stowarzyszenia
Urząd ZieRlski ze sprzedaty mareczek zł. polskiego "Pochodnia• w Kiejdanach,
45. Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli ze oskarżonym o działalność a ntypańsprzedaży mareczek zł. 39,30. Starostwo
stwo?-'ą. ze w~ględ~ na. zaszczepi~nie
ze sprzedaży mareczek zł. 70. Urząd Poczu dz1ec1 polskich miłości do Polski(!).
Razem zł. 1244,53.
towy zł. 81,50.
Akt uskarienia zsr~uca, ie wymie-

w Piotrkowie, fiłsudskiego 71 , telef. 21
poleca po cenach umiarkowanych
wielki ,wybór papeterJ'i w pudełkach
i kopertach, albumy do pocztówek,
poezji i fotografji, garnitury na biurka,
teczki, notesy i ołówki kieszonkowe
ozdobne, farby i kredki w pudełkach.
KALENDARZE KIESZONKOWE.
POCZTÓWKI malarzy polskich oraz
i n ny c h w wielkim wyborze.

I ~~~V.~~V..,,.łl.~ I

wobec Polaków

b) • pow. Piotrkowskiego:
Koła LOPP.: w Rozprzy, pn:ewoda. ka.
prałat Korwin· Szymanowski zł. 432,4 7;
w Kamieńsku, przewodn. p. M. Bugajski
zł. 37,30; w Grocholicach, przewodn. p. J,

Popiel zl. 45,09; w Gorzkowicach, przewodo. p. U, Krzyszkowska - zł. 102,84;
w Kleszczowie, przewodn. ks. L. Hlawsa

16 mórg ziemi pszennej
z zabudowaniami murowanemi,
pół krescencji zostawiam,

sprzedam pod Piotrkowem,
b·
a 1300 ł0 t l1

z Y~ morga o sian?.
.
Kaliska 14 - traf tka.
Wiadomość:
w
wygłaszanych
nieni w odczytach,
~~~~~~;;;;;;;_~~~~~~~
lokalach Towarzystwa „Pochodnia · - ~~~~• Wilno nazywali miastem polskiem•.
Wyrok zapadł w poniedziałek póź
nym wieczorem. 1O oskarżonych skazano na karę więzienia od 1 do 5 lat,
resztę uwolniono.

Cena egzemplarza
15 groszy.

.M

Str. 4

Obwieszc zenie
Komornik przy Sądzie Okręgowym
w P10trkowie, rew. II pow. Piotrkowskiego Jan Popielawski zamieszkały
w Piotrkowie przy ul. Żelaznej L. 8,
ogłasza, iż w dniu 23 listopada 1927 r.
od godz. 1O-ej rano we wsi i gminie
Lękawa w miejscu przechowania przedmiotów w pomieszczeniu Józefa Bąko
wicza odbędzie się za dług Józefa i
Zygmunta Przedpełskich sprzedaż przez
licytację publiczną ruchomości, oszacowanych na 780 zł., należących do tegoż
Bąkowicza a mianowicie: pięciu fur parokonnych żyta niemłóconego, dwóch
jałówek i dwóch krów.

W rb. na całym obszarze państwa
przeprowadzony będzie powszechny
spis koni, bydła, trzody chlewnej
i owiec, stanowiących własność publiczną i prywatną.
Osoby i instytucje, posiadające
zwierzęta wymienione, winny udzielać
władzom spisowym oraz ich organom,
delegowanym do dokonania spisu,
wszelkich informacyj, niezbędnycą dla
wypełnienia arkusza spisowego.
Czynności władz spisowych powierza się powiatowym władzom aaministracji ogólnej, a w miastach z ludnością 25.000 i wyżej magistratom

Piotrków, dnia 5 listopada r917 r.

.Ian

tych miast. Czynności władz spiso- -~~„
)
wych w zakresie spisu w instytucjach, {I
~'zakładach i przedsiębiorstwach , woj- (
t:.J
skowych sprawować będą właściwe (
)
D
(
władze wojskowe.
()
n
(
roku
1927
Spi~ odbędzie się w
•
w okresie od 1-go do 10 go grudnia, (
~NTROLISATORNIA
według stanu z dnia 30 listopada te-~(
wykonywa tanio, szybko i do,,.,
goi roku.
kładnie wszelkie roboty w zaZarządy gmin wiejskich i miejskich,
oraz instytucje, zakłady i przedsię- (( kres sztuki drukarskiej wchodzące, jako to: dzieła, brobiorstwa pań~twowe i komunalne winny złożyć władzy spisowej wypełnia- ( szury, sprawozdania, książki
ne i zsumowane formularze spisowe ( buchalteryjne i biurowe, afinajpóźniej w dniu 15 grudnia 1927 r ~ sze, klepsydry, formularze,
ulotki, programy, zaproszenia
· 1
.
ślubne, bilety wizytowe, oraz
\
wszelkie inne roboty drukar- skie i introligatorskie. -

RUKARNIA
NA oowA

~

OBWIE SZCZE NIE.

Komornik S!ldowy
.Popłelawdd.

Sekwestrator Urzędu Skarbowego podatków i opłat sk. w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomości, że na pokrycie zaległych podatków odbę
zginęła ksi1l!ec2ka wojslcowa wydana przez
licytacji :
,
PKU. Piotrków na nazwisko Wojta- dzie się sprzedaż z publicznej
r.
b.
dnia 24 listopada
nia Bronisław zam. w Nowych Gałkowicach
gm. Parzniewice. Powyższy dokument unie- u Stanisława Bronikowskiego w folw. Mierzyn - zboże,
.
ważnia się.
- cegła,
68
N2
Sulejowska
ul.
Piotrkowie,
w
u Marjanny F!akiewiczowej
oraz urządzenia domowe,
- ----- -- -- --- - - - - - ===- dnia 28 listopada b. r.
tudent uniwersytetu przygotowuje do '
·
13 - rózne
M
1 T · k'
p· t k ·
t J 1 · S k'
z
korepetycyj
egzaminów, oraa udziela
w zakresie klas s-miu. Wiadomość w Adm. u ygmun .a. ?e a t - t w tor owte, przy u. omie 1ego .i'42
ruchomosct 1 wyroby fabryczne,
cDziennilca Narodowego•.
u Zygmunta Przedpełskiego w folw. Łękawa - zboże oraz inwentarz żywy
_
i martwy i
dnia 29 listopada b. r.
Ogłoszenie
u Rubina Frydmana w folw. Kociszewie - zboże.
Poszukuje się do wynajęcia
SEKWESTRATOR (-) Klemań.

S

i najstarsza
drukarnia w PiQtrkowiem
Najw1ększa

Na składzie duży wybór papierów, kartonów, biletów wizyt.'

I'

WYKONANIE DRUKÓW
PUNKTUALNE
i B AR DZ O 2 Z YD :(i E

Ii.vvvvvV'Vf"""""".
(

•
do dorywczej pracy. Wiadomość w
Administr. Dziennika Narodowego". • • • • • • • • • • • • • •

e

Perlmuttera Ultramaryna

•

P a

o

•
jest bezwzględnie najlepszą i najwydatniejszą farbą do . bielizny, wapna .•
i celów malarskich.
Odznaczona na wystawach w Brukseli •
- i Medjolanie złotymi medalami.·Wszędzie do nabycia! I I

e

e

p A N I E N K I Ml O D E J •

' poszukuję

od zaraz do

księgarni:

•
w charakterze ekspedjentki.
Zgłoszenia •
Kaucja wymagana. w Adm. .Dziennika Narodowego•·

e

Pa nl. ZofJ' a K.

e

rZ an 9, •
•
•
~,
p
a
e m e n t, p
~
e
••
s rń "O ł a
S- Y $

poleca na

;==:================- •

• • • • • • • • • •

k

1

Q

nadchodzący

sezon

PO CENACH KONKURENC YJNYCH

ANTO NI UNISZ EWSK J
skład

hurtowy i detaliczny wyrobów żelaznych, budowlanych
i przedmiotów gospodarstwa domowego

w Piotrkowie, Rynek Trybunalski 7, telefon 2.

:

NOWO
NOWOSC!
Ostatni wyraz techniki w przemy§
o:Oilzowym I
o:-:o

Gl LZY Z FILTREM

Konia z furmanem (bez wozu)
11

208

„TIC3A N"

Przedstawicielstwo wyłączna sprzed!
-· ~
-- na Piotrków
· i okolice- BRON
Firma 'HELENA OPPELN
KOWSKA, Piotrków_ Kaliska 11

•

G1AZURA D~ M~m

e
•

w~AlARl[ ~A~ijDijW~

c

• .przedmiotów z żelaza i skór ~
s
tanio do nabycia
:
przy ul.

•

Piłsudskiego

71.

"
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Piotrków, ul. Narutowicza 13.
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Uczy według m e t o d y i n o w oc z e s n y c h wymagań pedagogicznych, co daje gwarancję szybkich postępów w muzyce. Ceny przystępne.
Adres: Ulica
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Adnl.•Dzien. Narod.", Piotrków, ul. Piłsudskiego 71 parter (Wejście od frontu) Biuro otwarte od godz. 8 rano do 7 pop.

R~dakcja ł

Drukarnia Narodowa.
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