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TYLKO 2 DNI! czwartek 10 i piątek U .listopada br. TYLKO 2 DNll
Program urozmajcony.
· Wieczór humoru i śmiechu!
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arcywesoła

''

w 8 aktach pt.

głównej

DO D O bezkonkurencyjny komik scen

amerykańskich.

NA SCENIE I
N.A SCENIE!
nowy repertuar

Kierownicy zawieszonego lwow·ego Obozu Wielkiej Polski, Wło ·
'mierz hr. Dzieduszyński, Dr. Adam
- ilaiewski, Adam Bogusz, Dr. Staniw Bieńkowski i Tadeusz Bertoni,
- ieśli do Sądu skargę o obrazę czci
· eciw dyrektorowi policji: lwowskiej
'nlenderuwi. Wymienieni czują się
rażeni przez Dyr. Reinlendera orzeniem Dyrekcji Policji z 11 paździcra, motywującem zawieszenie O.W.P.
ierdzeniem '. antypaństwowej działal
ści, bez skonkretyzowania zarzutów
~ bez podania faktów szkodliwej ich
iałalności, godzącej w interesy Pań
a.
.,'--~~~~~~~~~-

Fermenty w klubie
„Piasta~'

otrzymać drukarnię
tysięcy zlotych f
t W celu wyjaśnienia sytuacji we,nętrznej prezydjum klubu „Piasta"
iwołało na wczoraj posiedzenie klubu
. tarlamentarnego. Na posiedzenie to
irzybyło 50 senatorów L posłów. rzybył takie i poseł Szmigiel, dowie- iawszy się z pism o wydaleniu go
la ~ partji.
Obrady rozpoczęły się w południe.
i
- >rezes Witos odczytał uchwały Zarząlu głównego. W chwili, kiedy poseł
• Witos kończył na salę wszedł poseł
'zmigiel i zażądał głosu. Poseł Witos
ldmówił, oświadczając, że głosu udziesię tylko członkom, poczem wezwał
osła Szmigla do opuszczenia lokalu
rtr01mictwa. Na to poseł Szmigiel odarł, że z sali nie wyjdzie, zaznaczac, że po 9 iu latach pracy w Stron·
ictwie chce pożegnać się z kolegami.
Przewodniczący wobec tego zarząził przerwę. Zarząd uda_ł się na nadt,adę. Tymczasem na sali został poseł
>zmigiel i wszelkim prośbom opusz- zenia lokalu odmówił. Około niego
się jego ~oledzy, którym
~,~ :gro!D~dzm
zm1g1cl tłumaczył Się. Zabolało go

to mial
i 100

ameryka~ska

zdjęcie z natury w 2-ch aktach.
1) GOSPODARSTWO RYBNE,
Nad program
2) JOURNAL GAMONT Nr. 15; ogólny widok Paryża, zdjęcie aktualne
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najbardziej postawienie zarzutu, że obiecywano mu korzyści materjalne za
wywołanie rozłamu w stronnictwie.
- To nie mnie obiecywano zyski
a sen. Bojce ofiarowano drukarni~
i 100 tysi(icy złotych
- wołał poseł Szmigiel.
Gdy zarząd klubu skończył narady, zapowiedział, że z branie odroczone zostało do godz. 3-ej po południu.
Zacz~ło się ono zatem od debaty
nad wnioskiem senatora Średniawskie
go. Postanowiono wystosować list do
senatora Bojki z żądaniem podania
nazwisk osób, którym senator Bojko
postawił zarzuty.
W trakcie dyskusji zjawił się na
sali obrad ponownie poseł Szmigiel
i zwracając się do posła Witosa złożył
na jego ręce list, w którym domaga
się oddania sprawy jego sądowi partyjnemu, Poseł Witos list ten przyjął
oraz przyrzekł spra vę załatwić. Wobec tego poseł Szmigiel salę opuścił.
Zarządzono przerwę, w czasie której specjalna komisja zredagowała pismo do senatora Bojki.
Następnie poseł Dębski referował
sprawę stosunku do rządu, poseł Bobek zaś zagadnienia zjednoczenia ruchu
ludowego. Dyskusja trwała do go-

dziny 11 w nocy.
Przewidywania pokładane co do
rychłego rozłamu w Piaście zawiodły.
W czasie dyskusji sen. Błyskosz
zgłosił wniosek o wyrażenie votum
nieufności Zarządowi Klubu. Później
jednak sen. Błyskosz wniosek ten co·
fnął, zapowiadając że zgłosi go na Radzie Naczelnej, która się zbiera 19 i
20 bm. w Warszawie. To posiedzenie
zadecydJ.tje ostatecznie o dalszym rozwoju wypadków w PSL Piast.

Metropolita Sergjusz
nie uznaje aut kefalji

cerkwi pols lej
W Moskwie „Metropolita Sergjusz
wraz z utworzonym przez niego sy ·
nodem odmówili ostatecznie uznania
autokefalji cerkwi prawosławnej w Polsce. Decyzja ta znajduje się w związ
ku z decyzją metropolity Sergjusza o
jego ingerencji w sprawie kościoła
prawosławnego w Polsce. Metropolita
Sergjusz zamierza przedewszystkiem
przenieść biskupa grodzieńskiego, Aleksandra, na katedrę biskupią w Kijowie na Ukrainie sowieckiej. Biskup
Aleksy ze swej strony, nie jest przeciwny tej tranzlokacji •.

Wielka defraudacja
w fabr. Krusche-Ender
.w Pabjanicach
W Pabjanicach w fabryce KruscheEnder, wykryto wielką aferę.
Wyższy urzędnik tej fabryki W.
Gajer, który pracował tam od 1O lat,
zaskarbił sobie zaufanie firmy. Ostatnio
wystawne życie
pro.wadzić
począł
i robić interesy na własną rękę. Firma poczęła obserwować swego pracownika.
W rezultacie okazało się, że od
dłuższego czasu zapisywał on w księ
gach płace robotników dawno zredukowanych i w ten sposób zdefraudował około 1OO tys. zl.
Stwierdzono również, że Gajer zamierzał założyć własną fabrykę i tytu łem zaliczki n11 kupno maszyn w pła
cił większą kw otę. Został on aresztowany, jednak wypuszczono go na wolność za złożeniem większej kaucji.

Podług art. 6 Ustawy o ochronie
lokatorów z d. 11 kwietnia 1924 r.,
komorne za drugi kwartał 1924 unormowano Vf stosunku procentowym
d.:> komornego podstawowego z czerwca 1914 i wzrastało stopniowo co
kwartał do 1 stycznia 1925 o 4 proc.,
a od 1 stycznia 1925 r. co kwartał
o 6 procent.
Podwyiki, zgodnie z punktem 3
tegoż artykułu ustają z chwilą, gdy
komorne dosięgnie wysokości 1OO 0/ 0
podstawowego komornego. Tak zwane „świadczenia •, t. j. opłaty dodatkowe, mogą być pobierane od lokatorów za przedstawieniem im przez
właścicieli domów szczegółowych rachunków, te opłaty dodatkowe ustają
i obciążają właściciela, skoro komorne
od całego pomieszczenia przekroczy
50 proc., lub 75 proc. podstawowego
komornego. Wszystkie większe lokale,
a w ięc złożone conajmniej z siedmiu
pokojów bez ograniczenia w górę oraz
pomieszczema, zajęte przez sklepy i inne lokale handlowe i przemysłowe,
za które podstawowe komorne w stosunku rocznym nie przekraczało sześ
ciuset rubli, pokoje umeblowane (pensjonaty), pracownie, niepołączone z mieszkaniem z końcem roku bieżącego,
opłacać będą całkowite podstawowe
komorne, oczywiście nie w złocie,
sklepy zaś i inne pomieszczenia handlowe, nie należące do powyżej wymienionych kategorji, doszły do 100
procent podstawowego komornego w
przedo:tatnim kwartale 1927 r., lokale
zaś, złożone z czterech do sześciu pokojów, pomieszczenia, zajt;te przez zakłady naukowe· i wyct-iowawcze, lokale spółdzielni robotniczych, związków
zawodowych w pierwszym kwartale
1928 r., opłacać b~~ą komorne przedwojenne.
O ile wiadomo, główne zasady ustawy o ochronie lokatorów co do komornego, nie ulegną zmianie, natomiast
ministerjum robót publicznych, jak sły
chać, opracowuje dekret co do pewnych ograniczeń komornego w nowych domach.

Król Jan Kazimierz na scenie
W piątek, dn. 11 b. m. ~ g. 7.30
wieczorem w sali im. Kilińskiego odbędzie się przedstawienie 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.

Związku Lud. - Nar.
Senator Wojciech Wiącek z Tamo·
brzeskiego, należący dotąd do Związku
Lud.-Nar .. zgłosił wystąpienie z tego
klubu i przystąpił do Str. Katolickoludoweg? .(grup~ i~atakiewiz~a ), ~tóre
dla
odbyło JUZ swó] wiec w Dz1kow1e.
Opieka i dobre odżywianie zapewnione.
,,
Wiadomość: J. Trepka, Piłsudskiego
~ a~
~l'I ~
I
Ządajcie„DziennikNarodowy"
N2 64, od godz. 3-5.
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OBYWATELE I
W dniu 11-ym listopada obchodzi naród polski największe święto,
zmartwychwstania Rzeczypospolitej do nowego trwałego bytu.
Dziewięć lat mija od chwili, w której jako plon krwawej ofiary
bohaterów kilku pokoleń polskich wyłonił się z pożogi wojennej świe
ży kwiat wolności i opadły ostatnie kajdany okupacji wojsk zaborczych.
Komitet obywatelski wzywa w szystkich obywateli miasta i powiatu do uczczenia tego wzniosłego momentu, stanowiącego o naszem
niepodległem życiu, przez jaknajlicznicjszy udział we wszystkich uroczystościach 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 god.z. 6 do 9 wieczorem.
święto

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
Dnia 11-go listopada 1927 roku
2) godz. 8-ma rano
9,45 rano
3)
11
„ 10-ta
4)
5)
6)
7)

8)
9)

li

„

11-ta

li

12-ta
3-cia po

„
„

6-ta wieczorem
7-ma wieczorem.

południu

hejnał

KRON IK A

Z dniem 26 listopada 1927 r . upływa
KALENDARZYK
termin wnoszenia podań o wpis uprawnień
wodnych clo księgi wodnej, zgodnie z art.
Dziś t Marcina B.
Pi ątek
253 Ustawy wodnej z dnia 19-9 1922 r.
Jutro Marcina P.
(Dz. U. 102 poz. 993).
Wobec powyższego Starostwo PiotrWschód słońca g. 6,51.
kowskie jako władza wódna 1-szej instannad
Listo
Zachód o godzinie 4,35,
cji, któremu w myśl Ustawy wodnej, or:iz
rozp. Min. Rob. Pub!. z 7.v 1924 r. {Dz.
U. 44 poz. 468) powierzone jest prowadze- Sen. Krzyżanowski nie chce
nie ksiąg wodnych ostrzega niniejszym po· brać darmo djet. Senator Bronbław
raz ostatni zainteresowanych, że ni e zgło
szenie uprawni e ń wodnych do wpisu do Krzyżano wski przesłał w dniu wczo.
księgi wodnej w wyszczególnionym wyżej rajszym do marszałka Trąmpczyńskie
go list treści następującej:
termi nie spowoduje ich wygaśnięcie.
Je dnocześnie nadmi enia s ę, że ct:lem
Szanowny Panie Marszałku!
ułatwienia zainteresowanym dokonywania
Przyszedłem do wniosku, żt
wpisów uprawnień wodnych zwalnia się
djety za październik i listopad r.b
ich na razie od przedkładania planów
urządzeń 'Wodnych, oraz dokumentów od
nie należą mi się i dlatego niniet
nośnych, które na żądanie Władzy wodnej
szem ich sie zrzekam.
w czasie późniejszym dopiero będ'l musiały
(-) Ktzyźanowskt.
być przedłożone.
Obecnie przeto wystarcza samo wniesienie podania o wpis uprawnienia wodnego przy dołączeniu deklaracji w której •

wieży kościofa

OO. Bernardynów;
wojskowy na placu Trybunalskim;
uroczyste nabożeństwa w kościołach wszystkich wy- podać należy:
znań, delegacje urzędów i instytucji w kośc. Farnym;
1) nazwę wody, miejscowości, właści
Przed kilkunastu dniami zamordo
defilada na ul. Słowackiego (Kaliska) przed gma- ciela i miejsce zamieszkania;
wany został w Spale, rezydencji Pre
2) odnośny zakład i cel;
chem Starostwa;
3) służebności odnoszących się do praw zydenta Rzeczypospolitej w tajemnicz'
hejnał z wieży kościoła OO. Bernardynów;
sposób leśniczy Edward Kerst. Polic
koncert orkiestr wojskowej i kolejowej na placach wodnych;
4) wyszczególnienie dokumentów;
łódzkiej udało się wczoraj aresztowa
miasta;
5) uwagi.
hejnał z wieży kościoła OO. Bernardynów;
sprawców morderstwa. Są to Stefa
Oiiłata stemplowa winna być uiszczona
uroczysta akademja w Hali Targowej.
na podaniu w wysokości 10 zł. od każde Wojtaszek i Stefan Pawłowski, Z2
go załącznika 50 gr.
mieszkali pod Łodzią właściciela młyru
X:OM:t:TET.
Omawiane podania nal eży wnosić bez Morderstwa dokonali na tle porachuc
pośrednio do Starostwa Piotrkowskiego.
ków majątkowych.
Podania uprawnień istniejących na terenie miasta Piotrkowa należy wnosić
w przepisanym terminie do Magistratu m.
Piotrkowa.
z

Aresztowanie sprawców
mordu w Spale

przegląd

Ozadrzewieniu ulic miejskich
Troska· o piękno miast, ich zdrowie i
kulturę nakazuje zarządom miejskim prócz innych wielu obowi4zków - dbać
o zieleń w mieście. Tej zieleni winno być
Zieleń jest nie
w mieicie jak najwięcej.
tylko bardzo cennym elementem zdobniczym·, ale i higienicznym . w układzie jmiasta. Nie naleiy jej jednak stosować za
w&zelkia cenę, byle było <zielono>, bo wówczas chybia się właściwego celu. W szczefólności zaznaczyć należy, !e wprowadzenie do miasta <du!ej ilości> zieleni nie
odbywa się na drodze <zapychania> ulic
miejskich (przeważnie wiaskicb) wszelkiego
rodzaju dn:ewami. Daj'ł il! par.ki, ogrody
skwery itp.
Zieleń występuje o kilku rótnych formach jako to wielkie ogrody, parki, boiska
sportowe, mniejsze skwery i zieleńce, szeregi i grupy drzew, pasma trawników, wreszcie jako ozdoba domów.
W niniejszym artykule pragnę omówić
jeden z powytszych sposobów wprowadzania do miasta zieleni tj. o zadrzewianiu
ulic.
O sposobach rozmieszczenia drzew, o
doborze tychte tak pod względem gatunków jale i wzrostu istniejll nawet u ludzi
bardzo mylne
miłuj'lcych piękno miast Przeważnie spotykamy się z żą
pojęcia.
daniem, ażeby na ulicach miasta sadzono
jak największe drzewa - nawet w kilku
rzędach, bo to <ładnie wygląda> i daje duło cienia w dnie skwarne. Dopiero znowu, kiedy w miarę wzrostu i rozwoju miasta uchodzi potrzeba przeprowadzenia czy
to podziemnych rurociągów - czy też napowietrznych linji telefonicznych, telegraficznych i elektrycznych przewodów wówczas okazuje się, że ile zaprojektowano zadrzewienie sprawia kłopot - trzeba
drzewa wycinać, obcinać gałęzie i korony
drzew - wtedy podnosi się krzyk oburzenia, epitety jak <wandalizm•, <pomnik bań
by> sypi'l się pod adresem Zarządu miasta
najniesłuszniej. Zapomina się o tern, że
najpierw nie należało sadzić na ulicy nieodpowiednich drzew (jak bujnie rosnących
kasztanów, lip, jesionów itp.) a wówczas
nie znajdzie potrzeb ich <oszpecania> (choć
i z tern oszpeceniem różnie bywa).
W konsekwencji dla dogodzenia tym
nielogicznym a puedewszystkiem n.ieuzasaduionym (ze względu na zdrowie mieszkańców domów przyległych) narzekaniom
trzebaby prowadzić kilkanaście razy droż
sze kable podziemne, lub osobne tunele
dla rurociągów np. gazowych. Zapomina
się o tern, że na każdym kroku obowiązu
je nas w ogólnej gospodarce społecznej
celowa i racjonalna oszczędność w szafo-

waniu kapitałem inwestycyjnym. Inni znowu przypisujl} drzewom szczególną zdolpn:ez wytwaność odświeżania powiet ża
rzanie potrzebnego tlenu (przy wchłanianiu
bezwodnia węgla przez liście) i ż11dajll na
ulicach jak najwię ·~ej i najwię k szych drzew.
Otóż doświadczenia wykazały, że 1 hektar lasu (10,000m 2 ) w ciągu roku jest w stanie wydzielić takąsamą ilość tlenu, ile zużywa czworo ludzi przy oddychaniu i pracy. Wobec tak znikomej ilości otrzymy.
wanego tlenu trzebaby posiadać całe dziesiątki tysięcy hektarów lasu w koło miast,
by poprawić w nich atmosferę. Uzyskuje
ale to już nalesię to w inny sposób do dziedzi ny regulacji miast.
W zadrzewieniu ulic rozróżniamy dwa
główne rodzaje: zadrzewienie ulic z wykłych
z jezdni'\ pośrodku i chodnikami po obu
stronach, oraz zadrzewieni e szerokich ulic
przechadzkowych z kilim rozmaitemi linjami komunikacyjnemi {np. w wielkich miastach).
Zajmiemy się tutaj jedynie pierwszym
rodzajem zadrzewienia z pominięciem zabiegów ogrodniczych.
Obsadzanie zwykłych ulic drzewami,
czy drzewkami nie należy do ddań łat
wych, jakby się to na pierwszy rzut oka
wydawało. Nie wystarczy tu niejednokrotnie sama <wiedza> ogrodnicza z pominię
ciem walorów architektonicznych, jak również sama znajomość architektury z pominięciem ważnych szczegółów biologicznych,
dotyczących drzew, warunków ich życia i
rozwoju itp.
Już przy samym doborze drzew trzeba
dokładać wiele starannego namysłu. Drzewa rzędami sadzone w ulicach nie powinny być zbyt wysokie ani rozłożyste, aby
nie zasłaniały pnechodniom widoku i nie
przyległych dozabierały świ a tła oknom
mów. W naszym klimacie, gdzie w ciągu
roku m amy przeciętnie zaledwie 80 dni
słonecznych, jest to szczegół bardzo waż
ny. Słońce jest najważniejszym źródłem
zdrowia i życia - nie pozbawiajmy zatem
mi t: szkańców domów przyległych po ulic;
a zwłaszcza dzieci, dobroczynnego działa
nia promieni słonecząych.

Zniesienie martwego
sezunu

Wydział

hipoteczny

Fundusz Bezrobocia przesłał d
Warszawy pismo, omawiające obecn
sytuację na rynku pracy, dotycz~!
w pierwszym rzędzie bezrobotnyc
robotników sezonowych. W spraw;
W ostatnim „Dzienniku Ustaw• sytuacji ich zarząd funduszu bezroh.
ukazało się rozporządzenie rady mi- cia powziął we wtorek uchwał~. a
nistrów o utworzeniu z d. I stycz- tyczącą uchylenia artykułu 5, ust.
nia 1928 roku wydziału hipptecznego ustawy zasiłkowej. Artykuł ten pr~
widuje jak wiadomo moi liwość uchl
w Sosnowcu.
Wskutek utworzenia nowego wy- lenia przepisów co do sezonu mart~
działu hipotecznego wyłączono z wła go i podjęcia wypłat zasiłków w
ściwości wydziału hipotecznego sądu kresie 6 tygodni zimowych bezrołx
okręgowego w Piotrkowie, nierucho nym robotnikom sezonowym, a
moś.ci w ?br~~ie. powiatów będ_z~ńsk~e: z uwagi na faktycznie ciężką sytuaą
go 1 zaw1ercmsk1ego, a z własc1wosc1 Przyjęcie tego wniosku przez zarzi
wydziału hipotecznego sądu okręgo- funduszu spowodowane zostało złof
w:go w Kielca~h, nie~uchomości. po- I niem obszernych memorjałów pn
łozone na. tere?1e powiatu ollmsk1ego. robotnicze związki zawodowe, ktd
.Wy?z1ał ~tpf?t~cz~y w ~osnowcu / wysunęły ten postulat jako pal~
postadac będzie archiwum hipoteczne nakaz chwili.
i notarjalne, w którem będ~ księgi
hipoteczne z Kielc i Piotrkowa, dotyAresztowanie dziennikarzi
czące nieruchomości, położonych w p::lza ulotkę w Hadomiu '
wiatach: będzińskim, olkuskim i zawiercińskim.
W poniedziałek o g. 9 wieczon
Jednocześnie utworzono stanowis· aresztowała policja w Radomiu wsp
ko sekretarza hipotecznego przy sądzie pracowniczkę „Słowa Radomskieg1
okręgowym w Sosnowcu.
Jakóbowską, a we wtorek redakt!
„Słowa Radomskiego•, Cybulskiej
Aresztowani dowiedzieli się od wła
policyjnych, że ciąży na nich zan
SPECJALISTA·
znanej ulotki o 1
rozpowszechniania
CHOROB WENERYCZN~CH i SKÓRNYCH
ginięcm gen. Zagórskiego. We wtor
po południu oboje aresztowani zosl
MED.
za kaucją.
uwolnieni
Ulica Piłsudskiego 67, U-gie piętro.
Godziny przyjęć: 12 - 2 i 4 1/ 2 - 7.

w Sosnowcu

D:B

I. F AJMAN

vv·vvv1v" vvv<vvv;;;v
NOWOŚCI

Hodowla koni

w woj. Lódzki

I

NOWOSC

Dnia I O bm. odbyło się w M'
Ostatni wyral techniki w przemyśle sterstwie Rolnictwa w Warszawie ·
o:-:o branie złożone z przedstawicieli Mi
Gilzowym I
o:-:o
(Dok. nast.)
sterstwa, urzędów wojt:wódzkich i r
GILZY Z FILTREM
czelnych organizacyj rolniczych, I
u·~ tJylo
święcone ustaleniu rozmieszczenia
-~-;:--~~~~~-;=;:--:;:.:-~·~c.:::.:~~~~~~~
produktów państwowych na tok 1~
Wojewodę Łódzkiego reprezen
Przedstawicielstwo wyłączna sprzedaż
naczelnik wydziału rolnictwa i
wał
egzęmplarza
na Piotrków i okolice
Szostak.
Firma HELENA OPPELN - BRONITeren województwa łódzkiego 0
KOWSKA, Piotrków - Kaliska 14. sługiwany jest przez dwa stada re

Iu.

Cena
15 groszy.

·„TIGAN"

1
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N A R O O O W t•

duktorów państwowych: Bogusławickie polizyjna pod kierunkiem swego zało- 1
Ogłoszenie.
w powiecie Piotrkowskim, obejmują życiela i dyrektora Celejowskiego.
ELEKTROWNIA W PIOTRKOWIE,
ce 1O powiatów i gnieźnieńskie dla
Pisma donoszą, ie pewien trzyletSpółka
Akcyjna, ma aaszczyt podać do wiatrzec."J pozostałych powiatów: 'kaliskieni
chłopak
w Milhuza oblał naftą i
·Wa
I domości P. T. odbiorców pr,du, że pogo, konińsktego i słupeckiego.
\
spalił
18
miesięcznego
brata, którego
cząwszy od rachunków &a li at opad
W sezonie 1927 stado Bogusła
wickie dostaiczyło 58 reproduktorów, · Szkół radnich Wyższych r. b. pobierać będzie za ponowne przyłą- krzyki go niecierpliwiły.
(T. N. $. W.)
czenie w myśl § 61 uprawnienia 5 złot
gnieźnieńskie 37 reproduktorów .. Jednocaeśnie Elektrownia przypomina,
Ogółem zatem woj. Łódzkie koZ lażni miejskiej
Piotrkowskie Koło TNS W. zer- że rachunki winny być płacone w ciągu
rzystało z 95 reproduktorów państwo
· i·1czn1·k a
Podaje się do wiadomo~ci, że łaźnia
wych, podczas gdy w latach· poprzed- wała się do nowego lotu. Po dłuż- · dni 10-c1·u od dni· a o d czyt an1a
szym
zastoju
W
pracy
nastało
ożyi
w
razie
niezapłacenia
w
tym
terminie,
miejska
od dnia 14 listopada rb. będzie
nich wysokość przydziału nie przewienie.
Na
walnem
zebraniu
dnia
9
urządzenie
zostaje
odłączonem
od
siec;:i
czynną
codziennie
za wyjątkiem świąt i pokraczała 60 reproduktorów.
bm., odbytem pod przewodnictwem w myśl § 59, p. 4 uprawnienia, bez u- niedziałków. Wanny od godziny 9 do 20
Dra J. Magiery, wybrano nowy za- przedzenia.
(8 ej), natryski od godz. 14 (2-ej) do 20 (8)
rząd.
W
skład
jego
wchodzą
pp.
Muni w soboty od godz. 9 do 20 (8-ej) z omiasta
k" ·
J
d ·
k
-· - ---bowiązuj'lcym cennikiem:
iewicz anusz, przewo rnczący, s.
Wanny Łaśnia i natryski
- Dzień 11 listopada, w którym kanonik Potrzebski, zastępca przewoWtorek
zł. 0.70 gr.
zł. o.50 gr.
Rzeczpospolita Polska święcić będzie dniczący, Wrzask Jakób (skarbnik), Z ostatniej chwili.
Sroda
„ 0.70 „
„ 0.50 „
uroczystość 9 tej rocznicy wyzwolenia Miarczyńska Janina (sekretarka), KoCzwartek
„ 1.50 „
„ 1.00 „
się z pod obcych zaborów, będzie zarzewska Janina, Zmigrodzka Józefa.
Piątek
"
1.50 „
„
0,75 „
5
zwykłym dniem roboczym, jedynie
Walne zebranie uchwaliło jedno- Jeźdźcy
zdobył.I Sobota
"
t. o „
„ 0.75
urzędy państwowe i szkoły zwolnione myślnie podziękować serdecznie .doMagistrat m. Pi·otrkowa.
będą od normalnej pracy.
tychczasowemu zarządowi, a wszcze•
- S k 1 e p y w dniu dzisiejszym gólności dyr. Stawiskiemu, który jako
·JCAJOł'ICA:ICA:IOclOc{(~
od 10-3 po połud. będą zamknięte. przewodniczący nie pozwolił Kołu w . NOWY JORK. W międzynaro
najcięższych dlań momentach upaść
- Wizytacja szkół średnich. ani zamrzeć, skarbnikowi Zagrzejew- dowych zawodach hippicznych w bieBawi w Piotrkowie wizytator Oziem- skiemu za pełnienie trudnego obowiąz gu o „Redmount Service Coup-, polw Piotrkowie, Piłsudskiego 71, telef. 21
bły z Kuratorjum Łódzkiego, rozpoku gospodarza finansowego, który przy scy jeźdźcy odnieśli wielkie tryumfy
Płk. Rómmel zdobył pierwszą nacząwszy swe czynności od wizytacji
poleca po cenach umiarkowanych
obrocie z górą tysiąca zł. oddaje kaKoedukacyjnego· Gimn. żydowskiego. sę z piękną gotowizną, wreszcie ·sekre- grodę, drug~ por. Antoniewicz, czwartą
por. Starnawski. Trzeci~ nagrodę uzy- wielki wybór papeterji w pudełkach
- Tydzień Akademika. Zarząd tarzowi Szklarskiemu, który najcięższ~ skał Francuz. Prasa nie ma słów dla i kopertach, albumy do pocztówek,
A. K. P. podaje do wiadomoś.i, ii część pracy wytrwale spełniał nawet więlkiej sztuki polskich jeźdźców.
poezji i fotografji, garnitury na biurka,
Komisarzem Tygodnia został miano- wtedy, &dy z zawodem nauczycielskim
teczki, notesy i ołówki kieszonkowe
wany kol. Stefan Kowalski, Polna 11. się rozstał.
ozdobne, farby i kredki w pudełkach.
Dyskusja nad reorganizacją Koła
- Wykaz zachorowań i zgonów
fałszerzy
i
zamierzeniami
w
pracy
była
bardzo
KALENDARZE KIESZONKOWE.
w Piotrkowie. W Miejskim Urzt;dzie
ożywiona,
a
zabierali
w
niej
głos:
prof.
Zdrowia zanotowano w tygodniu Ni 45 (od
POCZTÓWKI malarzy polskich oraz
30-X, do 5-XI r. b.) zachorowań i 7-gonów Bieganowski, który w zastępstwie prei n ny c h w wielkim wyborze.
na choroby zakaźae: dur brzuliZny zacho- zesa dyr. Stawiskiego otworzył zebrarowań 2; zgon 1, błonica (dyfteryt) zachoPARYŻ. Według .Matin• śledz
nie, dyr. KułakoVirski, Kehyer-Zajcew,
rowań O, płonica (szkarlatyna) zachorowań
two
ustaliło, iż banda, która zajmo3, zgon O, odra zachorowań 2, zapalenie Munkiewicz, ks. Potrzebski, Zagrzewała się fałszywem ostemplowywaopon mó1gowych zgon O, grutłi~a płuc jewski, Wrzask i Szklarski.
niem
obligecji węgierskich przed przyzachorowań O, zgon 1,
ospa wietrzna zaKoło posiada pi~kny zbiór bibljochorowań O, zapalenie opon mózgowordze- teczny i przyrodoznawczy, umieszczone byciem do Francji operowała już w
niowych gruźlicze zgony 2.
w Zamku w komnatach T wa Krajo- Londynie, w Belgji i w Berlinie. Poznawczego, gdzie Koło ma też swą szkodowane są wszystkie państwa sukurzędow~ siedzib~. W progamie pracy cesyjne. Sędzi2 śledczy ocenia, iż łu
zł.
poległych Koła są zebrania dyskusyjne (np. na pem fałszerzy stało się około 30 milmożna otrzymać zegarki, budziki,
temat szkoły średniej 5-a 8-klasowej) jonów franków.
poliej an tó w-boba terów,
złote pierścionki, łańcuszki, oraz
i ogólnej natury (odczyt naczelnika wyinne towary. Nie zwlekajcie, lecz
którzy w liczbie 36 padli ne tere- działu z Kuratorjurn p. Czapczyńskie
więcej"
dziś jeszcze przyślijcie swój adres.
nie Województwa Łódzkiego, spełnia go o stosunku szkolnictwa do liczby
Warunki, cenniki i serje wysyła
jąc swoją szczytną odpowiedzialną luduości w Polsce a innych krajach
Na
uniwersytecie
berlińskim prof.
my po otrzymaniu 43 groszy.
służbę, odbyło się wczoraj u Fary Europy). Nawet miejscowi członkowie
prawa Meller zaatakował o~tro żydów
zgłosili
już
opracowania
interesujących
z inicjatywy miejscowej Komendy
Tow. „JAK" Warszawa.
poczcm wezwał słudentów katolickich
Powiatowej uroczyste nabożeństwo zagadnień. Odmłodzony zarząd Koła i protestancVich do wykluczenia stuSkrzynka pocztowa N!? 5544.
żałobne, które celebrował ks. prałat pełen myłli najlepszych niew~tpliwie
dentów żydowskich ze swego środo
Mnóstwo listów dziękczynnych.
wzmoże i uskrzydli działalność Koła
Stanisław Szabelski.
wi'ska
ojczystego.
Studenci
żydowscy
. W nawie ustawiono wśród krze- TNSW.
opuścili salę wykładową. Profesor zawów katafalk, przy którym wartę howołał w ślad za nimi: Nfo wracajcie
norową pełniło czterech posterunko·
więcej!
wych. Kompanja policji z p. Pirogiem
I
Berlińska prasa lewicowa w związ
na czele zająła miejsca tuż za kataku
z
tern wyraża wielkie oburzenie i
falkiem.
Na stacji Towarowej w Piotrkowie
apeluje
do rządu, by nie dopuścił do przedmiotów z żelaza i skóry
Do świątyni przybyli przedstawi- 42 letni Józef Korzeniowski, podczas
stosunków
jakie obserwuje się na uniciele wszystkich władz państwowych, przesuwania wagonów dostał się pod
tanio do nabycia
wersytetach
węgierskich i rumuńskich.
sąłłownictwa, samorządu i społeczeń- koło, które mu zgniotło nogę. Mimo
stwa. Obecni byli m. in. na nabożeń- natychmiastowej pomocy w arnbulastwie pp.: starosta Kaczyński, prezes torjum kolejowe111, a następnie w szpipożyczki
Sądu Okr. Leonard Cybulski, wice- talu Sw. Trójcy nieszczęśliwy zmarł,
prezes Sądu Tchorzewski, proku ator osierocając żonę i troje dzieci.
Dyrekcja Banku Polskiego otrzyprzy ul. Piłsudskiego 71.
Sobiesław Ziemski, sędzia Henryk KoMiędzy Koluszkami a Rogowem mała wczoraj w nocy depeszę z N.
narzewski, inspektor szkół Leon Ja- pociąg pospieszny Warszawa-Kraków Yorku przekazującą na Bank Polski
siński, Naczelnik Wydztału Prezydjal- wpadł ·na przejeżdz.ający wóz, kiero- 60.000.000 dolarów, które wpłynęły
nego Magistratu Jan Bieńkowski, inż. w~?Y . przez 22 letniego Ignacego Ku- z pożyczki amerykańskiej.
Grabowski (imieniem prezesa Okręgo- klm~kt~go,. który w~a.cał. z Lodzi do
wego Urzędu Ziemskiego, który wy- s~eJ wioski Stary. ~el.iqanow ~~m: Dłu
pod Lodzią do sprzedania
jechał na inspekcję), Naczelnik Wy- ·g~~) ~o~. ~rzezi~s~i. Kuklmsk1 poa 1440 morga.
działu radny miasta Henryk Szafnicki, ntosł sm1erc n~ ~te]scu, wóz zosta! roWiadomość: K a l i s k a 14 - trafika.
radny miasta Władysław Guderski, zerwany ~ kon ~te uratował z te1 kaUroczystości związane z dziewiątą
insp. samorządu D. Dratwa, zawia- tastrofy. 1 przyb.1egł na podwórze ~a rocznicą powrotu z Magdeburga Mardowca stacji Jankowski, Naczelnik grody . Jako ~wiastun strasznego me- szałka J. Piłsudskiego rozpoczęły się
1
Depot ini. Kraśkiewicz, inspektor pra- s~~zęścta. Pociąg ~strz1mano, a po~ wczoraj wieczorem capstrzykiem orcy inż. Humięcki, Komisarz ziemski roz?ym ~rzedstawtł s~ę. grozą prze1- kiestr i oddziałów wojskowych, które
ziemi pszennej
Wróblewski, Naczelnik więzienia Win- mu1ący widok. Na miejsce W}'.'padku następnie z pochodniami udały się pod
nicki, insp. więzienia Tomaszek i ko- przybyły władze sądowo-lekarkte.
Belweder.
POD RADOMSKIEM
misarz Giziński, który zastępował na
Do Belwederu udali się równiet
tej uroczystości żałobnej komedanta ff
wszyscy oficerowie garnizonu war- z inwentarzami kompletnymi sprzedam
ZA 125 TYS. ZL.
szawskiego, aby złozyć Marszałkowi
orkiestra
życzenia.
Kaliska 14. Trafika.

ZT

s

3-letni bratobójca

•
1·
Nauczyc1e

z

polscy
p1erWSZ8 nagro dY I

11

I
BAZAR NARODOWY

Banda
30 milj. franków

Tylko za 1 zł.
zatniast 25

l(u czci

,,Nie wracajcie

GLAZURA DO M~BLl

Z kroni·k" wypa dk,ow

Przekazanie

W~AlAlłl[ ~A~@ijWYM

6 parceli 30 ~~~!~~lhch

Rocznica

Marszałka

42 12 morgi

Ma~~~~~!·~~zy ŚW. grała
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W miesiącu listopadzie płatne są
1
w Kasie Miejskiej m. Piotrkowa:
1) podatek państwowy od nierui wenerycznych
chomości za III kwartał rb. wraz z doświatłem i elektrycznością)
(Leczenie
datkiem komuna] nym,
- 12 r. i od 4 - 8 wieczorem
9
godz.
Od
2) podatek od lokalizaIV kwartałrb.
od 12-1 po południu.
Panie
3) podatek państwowy i komunalny od placów niezabudowanych za Czt;stochowa, ul. Panny Marji 21
II Aleja I pi~tro.
IV kwartał rb.
4) opłaty specjalne na budowę i
utrzymanie dróg w 1927 r. 11-ga ratai
5) podatki i opłaty, który1:h terminy płatności, oznaczone nakazam.
przypadają na miesiąc
płatniczymi,
listopad.
W celu zlikwidowania zaległości
podatkowych za ubiegłe okresy Magistrat przystąpił do wzmożonej egzekucji. Pniewaź egzekucja powoduje
wysokie koszta, winien kazdy płatnik,
zalegający z opłatą podatków, wpła
najlepsze słuchawki
cić zaległość w jak najkrótszym czasie.
(NORA BABY Typ Kc.
- CENA 20 ZLOT.) wojskowa wydana przez

.....;_

Q~::.~"" · "-""llĄ~~~"f)

/

(~

--~ ~ NA RODO WA ~>

NORA

Z

ginęła

ksi:iteczk:a
PKU. Piotrków na nazwisko W oj ta. nia Bronisław zam. w Nowych Gałkowicach
gm. Parzniewice. Powyższy dokument unie-

NORA
n i ki
najlepsze
N oR A

ważnia si~.

S

-,

.
Og1oszenie
Poszukuje

się

do

najlepsze

wynajęcia

Konia z furmanem (bez wozu)

jest bezwzględnie najlepszą i
datniejszą farbą do bielizny,

najwywapna

i celów malarskich.
Odznaczona na wystawach w Blukseli
- i Medjolanie złotymi medalami. ·Ws1ędzie do nabycia 11 !

poleca na

:

p A N I EN KI MŁ o D EJ •

e

•

Pani Zofja K.

~

Największa i najstarsza.

drukarnia w Piotrkowiem

)

~

(

• • • • • • G• • 9 •

•
•
:

sezon

hurtowy i detaliczny wyrobów żelaznych, budowlanych
i przedmiotów gospoqarstwa domowego

w Piotrkowie, Rynek Trybunalski 7, telefon 2.

•

e
e
•

--

17 ~.

o-R

-

M. Bram s
1

DLA ROBOTNIKÓW
według

-

·wzoru, zatwierdzonego przez
Głównego Inspektora Pracy -

„
we~o
;1~;
r
w~llminist;~ji~~zi;;
kwarcową.
lam~i
Naświltlanl~
080
1
Farl1~1&ny, Pianina, Fi!Aarmanj~ ~t11'.1.'UZ11'.i~
A.

wszelkie instrumenty muzyczne
STROI i NAPRAWIA

ERACHOWI~Z

Piotrków, ul. Narutowicza

i:~.

PŁYTY patefon owe
\V

zł. 168,78.
Ogółem wpłynęło zł. 2004,03.
Wydatkowano zł. 168,78.
Czysty zysk zł. 1835,25.

Razem

Prezes: H.

•<><><><><><><>•<><><><><><><>•
O
O

o

aktualności

Bazarze Narodo\vyn1

fort~~iani~

Uczy według m e t o d y i n o w ac z e s n y c h wymagań pedagogicznych, co daje gwarancję szybkich po·
stępów w muzyce. Ceny .Przy_stępne.

NIEZBĘDNYM

Adres: Ulica

n&

Piłsudskiego

O

uVRE"~

Piotrków, Kaliska Nt 3 iO
~ Przyjmuje roboty w za- o
Okres k-u śnie r st w a ~

Owchodzące. Robota s o._ O
~li dna i wykwintna~
Owykonana przez w ar- o
~ z a w s k i c h kuśnierzy. ~
•<><><><>C><><>rJO<><><><><><>i

piętrowa

murowana 8 ubikacji
JEST
ZEGARKIEM

uQzilla l~k~j! ~ry

Lo

Honar~ew•ki.

WI LLA

Emilja KR.USZYŃSKA

·

Komitet LOPP. w Piotrkowie dodał od
siebie zł, 2164,75.
Razem zł. 4000.
Suma ta w dniu 8 listopada rb. przekazana została Komitetowi Wojewódzkiemu
w Łodzi na rachunek jego w Banku Zw.
Spółek Zarobkowych, za pośrednictwem
oddziału w P.iotrkowie.
w„zystkim osobom, które tak chętnie
i z całą gotowością, zrozumieniem zadań
LOPP. na apel Komitetu zaofiarowali swoją
pomoc i pracę. jak również wszystkim
ofiarodawcom, Komitet LOPP. w Piotrkowie składa niniejszem szczere podzięko
wanie.

·······=~"
=·········••o••·
w:j~~~ała
K~łAl' Kl ij~li~~~~~[ijW~ ~O
;[::~;~

C

najnowsze

WYDATKOWANO:

PUNKTUALNE
S z y ~ :<. ! E

nadchodzący

ZYTELNIA w 5 językach, około 3000 Ut. S t E N KI E W I CZ A L. 1 2
tomów, z urz'ldzeniem, mieszkaniem,
~~~~· ;';7e"k~~=·:~~:
sprzedaje się w Warszawie, Żórawia 13,
10
DL

•

l BAR[' z Q

ANTONI UNISZEWSKI :

.;=-

~od „Zakopane

b) z pow. Piotrkowskiego:
Koła LOPP.: w Rozprzy, przewodn. ks.

Popiel zł. 45,09; w Gorzkow1cach, prze)
)"" wodn. p. U. Krzyszkowska - zł. 102,84;
1
w K 1eszczowie, przewodn. ks. L. Hlawsa
I zł. 77,57; w Kamocinie, przewodn. p. G.
) Sciepłek zł, 25,43; w Moszczenicy, prze) . wodn. p. S. Jaworowski zł. 17,20; w Łęcz) I nie, przew_o?n._ i:>· W. Miller zl, 9,64. Koło
) Młodz. W1e1sk1e1 w Słostowicach zl, 11,96.
Razem zł. 759,50.

!J·~j do admi- ~~~
(sci~~~f~~~~~
się pisemnie
interesie zgłosić~e~~~~
nistracji

Ze sprzedaży znaczka w dniu 4 września
rb. zł. 403,35 Ze sprzedaży znaczka w dn,
11 września rb. zł. 191,73. Ze sprzedaży
broszur i znaczków zł. 47,60. Kino cCzary> ze sprzedaży mareczek zł 119,15. Ze
sprzedaży mareczek w Kinie cOdeoo> i w
restauracjach zł 206,90. Urząd Skarbowy
ze sprzedaży mareczek zł. 40. Okręgowy
Urząd Ziemski ze sprzedaży mareczek zł.
45. Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli ze
sprzedaży mareczek zł. 39,30. Starostwo
ze sprzedaży mareczek zł. 70. Urząd PoczRazem zł. 1244,53.
towy zł. 81,50.

prałat Korwin. Szymanowski zł, 432,47;
Jt: w Kamieńsku, przewodn. p. M. Bugajski
) zł. ~7,30; w Grocholicach, prz~wodn. p. J,

~~""""'.,,.,..,.~

PO CENACH KONKURENCYJNYCH

skład

a) z m. Piotrkowa.

)
'

pa S Y S k Ó r Z a n 9, •
9 e. m e n t, P a p ę,, . •
:
Smoła

:

od zaraz do księgarni=·
w charakterze ekspedjentki.
Zgłoszenia
Kaucja wymagana.
w Adm. „Dziennika Narodowego•· •

)

WPŁYNĘŁO:

Przesyłka paczek i korespondencji zł.
~
~~ 26,65; Szpileczki do znaczków zł. 9; Za') wieszenie i zdjęcie reklam zł. 15; Ustawie<f
nie i rozebranie samolotu na skwerku
,
~vv ·~vvvvrvvvvvvil) zł. 31; Ulotki i odezwy zł. 58; Wyjazdy
na lotnisko i koslta podróży lotnika zł. 23;
Inkaso od sprzedanych broszur - zł. 6,13.

(

~-----

poszukuję

)

I (~ WYKONANIEDRiJKóW

radjoaparaty

o-o
WSZĘDZIE DO NABYCIA

•e
••

)
)

„N..,...„~~""''"'''""""""'""'~

do dorywczej pracy. Wiadomość w
Admini&tr. „Dziennika Narodowego", • . • • • • • • . • • • • • 8

Perlmuttera Ultramaryna

kładnie

Na składzie duży wybór papie·
rów, kartonów, biletów wizyt.

I T. D.

o-o

~

wykonywa tanio, szybko i dowszelkie roboty w zakres sztuki drukarskiej wcho·
dzące, jako to: dzieła, bro(
( . szury, ~prawozdania, książki
buchalteryjne i biurowe, afi·
(
( sze, klepsydry, formularze,
.... ulotki, programy, zaproszenia
( ślubne, bilety wizytowe, oraz
wszelkie inne roboty drukar(
( - skie i introligatorskie. -

(
(

głoś

tudent uniwersytetu przygotowuje do
egzaminów, oraz udziela korepetycyj
· w zakresie klas 8-miu. Wiadomość w Adm. ,.
«Dziennika Narodowego>.

~ INTROLIGATORNIA

(

w czasie od 4 do 11września1927 r.
na terenie m. Piotrkowa i powiatu
Piotr ko wskiego.

»

~ DRUKARNI A' ~

(
i

S PRAWOZDANJE

„ Tygodnia Lotniczego", odbytego

z

DLA KAŻDEGO

i 1 morga ogrodu
pod samą Lodzią do sprzedanLJ
za 17500 złotych.
Wiadomość: Kal isk a 14 -

trafika

UDZIELAM lekcji gry na skrzypcad1
L. 73. Celejowski, Piotrków, Krakowska 1.

Redak ej a ł Adm. „Dzien. Narod.", Piotrków, ul. Piłsudskiego 71 parter (Wejście od frontu) Biuro otwarte od godz. 8 rano do 7 pop.

~------

Drukarnia Narodowa.

Telef, 21

·--------Wydawca i redaktor Tomasz

Pluta.

,_,..

