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W miesiącu listopadzie płatne są
Miejskiej m. Piotrkowa:
Kasie
w
Oznaczony na konkursie.
- - Podwójny program 14 aktów.
1) podatek państwowy od nieruchomoścf za III kwartał rb. wraz z dodatkiem komunalnym,
2) podatek od lokalizaIV kwartałrb.
3) podatek państwowy i komunalny od placów niezabudowanych za
czyli Legendi Wschodu
IV kwartał rb.
4) opłaty specjalne na budowę i
sc~~NIE
utrzymanie dróg w 1927 r. 11-ga ratai
5) podatki i opłaty, których terminy płatności, oznaczone nakazam.
płatniczymi, przypadają na miesiąc
listopad.
W celu zlikwidowania zaległości
podatkowych za ubiegłe okresy MagiMarsz. Franchet d'Esperey dniem wygasają mandaty i nietykalstrat przystąpił do wzmożonej egzeność poselska, a zatem kończ~ si~
przybywa do Warszawy
kucji. Pniewai egzekucja powoduje
wszelkie przywileje z. tego tytułu pły
Huragan śnieżny na Kresach po- wysokie koszta, winien kazdy płatnik
nące.
We czwartek 17 b. m. przybywa
czynił mnóstwo szkód, zwłaszcza na zalegający z opłatą podatków, wpał,
do \Varszawy b. główny dowódca
linjach kolejowych. Szkody te są więk cić zaległość w jak najkrótszym czas!e.
wojsk sprzymierzonych na Dalekim
sze, nit przypuszczano. Na terenie
Wschodzie i b. dowódca wojsk okuWileńszczyzny burza wywróciła ogópacyjnych na Węgrzech, marszałek
łem 300 słupów telegrafi~mych. W NoFrancji Franchet d'Esperey, celem
wogródku dwa pociągi kolejki wąsko- " " " " " " " ' " " " " ' " " " "
życie t~rowej
wręczenia Marszałkowi Piłsudskiemu
SPECJALISTA
·
. został~ zas):'p~ne (śnieg~em.
najwyższej odznaki wojskowej francusJak się dowiadujemy, rozporządze~ Na tereme powi~tu wtlensko-t!c~kt7go CHOROB WENERYCZNYCH i SKÓRNYCH
kiej • Medaille M11itaire • .
do dekretu Prezydenta pokazało st~ większe stado ·,wtlkow, ·
wykonawcze
nie
Na dwor-cu powita go rząd Rzektóre dokonały znacznych szkód w go- D:ł! MED.
czypospolitej, reprezentanci sztabu ge- Rzplitej o rozbudowie miast zostało spodarstwach.
czasie
najbliższym
w
i
podpisane
już
neralnego, wojskowa misja francuska,
Donoszą ze Sztokholmu, że w pół- Ulica Piłsudskiego 67, Il-gie piętro.
1
a natlto posłowie państw sprzymierzo- ukaże się w .Dzienniku Ustaw".
nocnej Szwecji panują dalej niebywałe Godziny przyjęć: 12 - 2 i 4 / 2 - 7.
two·
reguluje
to
Rozporządzenie
nych, akredytowanych · przy rządzie
rzenie komitetów rozbudowy, Jrompe- mrozy, dochodzące do 32 stopni. Pół- v~·vvtJtv...,vvv~
Rzeczypospolitej.
tencje tych komitetów, oraz sprawę nocna część zatoki Botnickiej zamarza
rozdziału kredytów budowlanych. Roz- ·v dalszym ciągu.
z Moskwy donoszą, że w guber- UDZIELAM ,lekcji gry na skrzypcach
porządzenie to ma zasadnicze znaczeMin. Zaleski weźmie udzial nie dla , samorządów miejskich. Prze- nji Kostromskiej ulewa trwa już piąty Celejowski, Piotrków, Krakowska 1.
widuje ono między innemi, że plany dzień. Stan wody na Wołdze stale się =- -=--~-_,_~-~-~~~~~~~~
w grudniowej sesji Rady Ligi rozbudowy
miast muszą być opraco- podnosi. Ponieważ zachodzi przypuszNa sesję grudniową Rady Ligi wane przez komitety rozbudowy i za· czenie wylewu tej rzeki ·zawiązał się
Narodów, na której rozpatrywana bę twierdzone przez Radę miejską danego specjalny komitej ratowniczy.
dzie skarga rządu litewskiego prze- samorządu.
ciwko Polsce, wyjedzie minister spraw
zagranicznych p. Zaleski.
po knurze z rodowodem, czy-
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Nagrody dla polskich Obowiązek · zakładania stej rasy angielskiej wielkiej,
Nowy rekord lotniczy
bibljotek publicznych SĄ DO SPRZEDANIA
wynalazców
dniach zostanie za- W MAJĄTKU \VRONIKÓW,
W
Lindbergha
ruchu w dziedzi- akceptowany projekt
Celem
i utrzy/

najbliższych

ożywienia

Lotnik Lindbergh stworzył nowy
rekord lotniczy, przeby.wajltC drogę
Detroit-Nowy Jork w 2 godz. 45 m.
Na przebycie tej drogi pociąg pospieszny potrzebuje 14 godzin.
I

28 b. m. ukaże się
dekrer zamykający
Sejm 1 Senat

nie pracy wynalazczej, M. S. Wojsk.
zamierza odznaczyć niektórych z tych
wynalazców, którzy dali się M. S.
wojsk. poznać ze swej pracy - nagrodą honorową, zależnie od okoliczpostaci pochwały, uznania,
ności albo też podziękowania. Ponadto M.
M. S. Wojsk. iamierza udzielić jednorazowych zapomóg, potrzebującym
pomocy do dalszej pracy, lub na wykon anie prób i modeli, albo wreszcie
jako zwrot kosztów w łasnych, poniesionych przy dokonywaniu wynalazku,
ofiarowanego bezpłatnie M. S. Wojsk.
Do nagród i zasiłków . mogą być
przedstawione osoby wojskowe, następnie osoby cywilne, zatrudnione w M.
S. Wojsk. (7.akładach), wreszcie osoby
cywilne z poza M. S. Wojsk.

zakładania

mywania bibljotek publicznych we
wszystkich gminach wiejskich i miejskich.
W gminach powyżej 5 tysięcy
mieszkańców będą zakładane obowiąz

kowo przez samorządy bibljoteki stałe,
w gminach mniejszych tzw. bibljoteki
ruchome.
Wydatki na organizację bibljotek
pokrywać będ ą gminy. Najbli~sze narady w tej sprawie odbędą się w wydziale oświaty pozaszkolnej w ministerstwie oś w iaty jeszcze w ciągu b.
miesiąca.

--..._,.. ...
Z Warszawy donoszą: W dniu
28 bm. w „Monitorze Polskim" ukażą. się dwa dekrety, .formalnie zamykające obecną kadencję, poczem wy,
•
•
• •
znaczona bt;dzie data nowych wybo- r.
rów i kalendarz wyborczy. z tym ZądaJc1e„Dz1enn1kNarodowt

Cena egzemplarza
15 groszy.

poczta i telefon Rozprza 8.

I i0t.C:łtiie)tłfA.C1t:CJc.C))J I

BA·ZAR NARODOWY
w Piotrkowie, Piłsudskiego 71, telef. 21
poleca po cenach umiarkowanych
wielki wybór papeterji 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 n y c h w wielkim wyborze.
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Z Brzezin
(Od nas11go korespontilnta).
Tułecki,

Pan Starosta

który w

ciągu

parumiesięcznego swego
urzędowania. w
Brzezinach wykazał wiele inicjatywy i energji, wydał do Mieszkańców Rolników
powiatu Brzezińskiego następującą odezwę,
która spotkała się na wsi z powszechnym
aplauzem:
W rozumieniu potrzeb rolnictwa- Sejmik na posiedzeniu w dniu 26 X 1927 r.
uchwalił program działalności rolnej, któ·
ry w ogólnych zarysach do powszechnej
wiadomości podaje:

Drenowanie gruntów

N

~

R O O O W y•

Zarząd Więzienia
~;vobec

w Piotrkowie pragnie zakupić 5 wa.gonów ż V TA,
czego uprasza o podanie c~ny l.a l c/m. loco , . stacja Piotrków.
Naczelnik

Więzienia:

OGŁOSZENIE.

produkty rolne, gotowe ubrania, obuwie,

każdy

czwartek.

Weterynarja
Lekarz Weterynarji przy Sejmiku zorganizuje pomoc weterynaryjną bezpłatną
w nagłych wypadkach oraz przeprowadzi i Państwa, równocześnie, by uchroniły W as prostocie wiersa Kruszewskiej c Zaduszki>.
bezpłatne szczepienie ochronne i leczenie. od zgubnych następstw, jakie wprowadzić Część praktyczmł p1 zynosi bardzo dużo ży
wych, fachowych opracowań aktualnych
Czynności Sejmikowego lekarza weterynarji mote polityka w życiu gospodarczem.
tematów. Dz1,l mód zawiera artykuł o no·
rozpoczną się z dniem 1 grudnia rb.
wośc1acb sezonowych, ilustrowany Jicznemi
Oświata rolna
modelami okryć zimowych i sukien, zastoSzkoły sowanych do wszelkich okoliczności oraz
prowadzona będzie w gminach i osadach przez instruktorów rolnych i b. uczsęrt:dfłjewicach licznych drobiazgów toaletowych.
niów szkół rolniczych przy zastosowaniu
pokazów praktycznych.
Rolnicza szkoła ź~ńska w Jeżowie zjed ·
Podaje do wiadomości, że nr•;.1.1 y
norocznym kursem rozpoczynającym Się d.
15 stycznia a kończącym dnia J 5 grudnia rok szkolny rozpoczyna się 1O styczkażdego roku, udzielać będzie ulg w opła nia 1928 r.
tach uczenicom pochodlącym z powiatu
Szkoła ma za zadanie przygotowa·

Dyrekcja Powiatowej
Rolniczej w
powiat Laski

brzezińskiego.

Kredyt
Państwowy

Bank Rolny udziela kredytu długoterminowego na CP)e, z rolnictwem
związane dla Spółek Wodnych, maszyno·
wych, hodowlanych mleczarskich, ponadto
udziela kredytu na zakup ziemi, sphty r0dzinne, na budownictwo ·ogniotrwałe, na
zakładanie sadó"·
Kredytu krótkoterminowl"go udziel:iją
istniejące kasy gminne, oraz
Powiatowa
Kllsa Oszczędności w Brzezinach,
Szc1ególowej informacji co do sposobu
i formy otrzymania kredytu jak równi~ż i
pomocy fachowej udr.ielać będzie Biuro
Wydziału Powiatowego,
Wyszczególnione powytej działy pomocy rolnej prowadzone b~dą w ramach
uchwalonego buclżetu pntt:z Powiatowy
Zwi,zek Komunalny.
Inne działy rolnictwa będą załatwiały
organizacje rolnicze na terenie powiatu
działające a subsyrijowane przez Puw. Zw.
Kom. a w szczególności:

1) Okręgowe Towarzystwo Rolnicze z siedzib'& w Lodzi, ul. Kiliń
skiego 60 udzielać będzie pomocy fac howych przez swoich in!itruktorów w następu
jących działach:

a) dział hodowli koni,
b) ,, ferm i wzorowych gospodarstw,
c) „ nasiennictwa i nawozów sztuc.znych,
d) „ wycieczek rolniczych w kraju.
2) Okr.;gowy Związek Kółek Rolniczych z siedzibą w Koluszkach
prowadzić będzie:

e) dział hodowli .(za wyjątkiem koni),
f)
„ spółdzielczy (mleczarnie, sklepy i Kasy),
.
g) ,, ogrodniczy (zakładanie ~adów
handlowych)

3)

w

Związek

będzie:

siedzibą

Ziemian z

Łodzi, Kilińskiego

60

prowadzić

h) dział gospodarstwa kobi<:ce-

go.
Wszelkich wskazówek co do powyż
szych działów pomocy rolnej obowiązani
są udzielać instruktouy rolni, urzędy gminne, !które otrzymają wyraine • pouczenia,
ponadto biuro Wydziału Powiatowego do
którego także można wnosić skargi na
wszelkie niewłaściwe czynnośd organów
powołanych do udzielania rad, pouczeń i
pomocy rolnikom powiatu Brze~ińskiego.

nie młodzieży na samodzielnych gospodarzy i kształceme tejże na świa
domych swych obowiązków obywateli.
Program szkoły obejmuje przedmioty ogólnokształcące, rolnictwo, ogrodnictwo, pszc.zeh1ictwo, hodowle
tak teoretyczne jak i praktyczne w gospodarstwie szkolnym hodowli, ogradzie i pasiece.
·
Od wstępujących wymagane jest
wykszfałcenie w zakresie 4 oddziałó~
Szkoły Powszechnej.
Nduka trwa I 1 miesięcy i jest bezpłatna. U zniowie opłacają tvlku
rzeczywiste koszta utrzymar fa V: in·
temacie ( .ywienie, pranie, leczenie, w
wysokości 30 zi. miesięcznie).
Niezamozni a pilni i obowiązkowi
uzyskać mogą pewne ulgi.
Uczniowie w wieku poborowym
korzystają z odroczenia służby wojskowej na cz:is .nauki w szkol~.
Z1pisy przyjmuje się do 15 grudnia 1927 r. - do zgłoszenia dołączyć
należy; metrykę urodzenia, świadectwo
szkolne, świacectwo moralności wydane przez miejscowego proboszcza lub

wina bordowskie i inne.

Śmiertelny żart
prądem

sobotę o godz.
miał miejsce na

W ub.

eksptozja
gazu w Pittsburgu

4 m. 50

W Pittsburgu (Ameryka Pensylkatastrofalna eksplo·
zJa rezerwoaru gazowego w miejskiej
gazowni. Eksplozja była tak silna, że
całe miasto zostało zasypane żelazny
mi odłamkami rezerwoaru. W mieście
jest kilkaset rannych i około 30 zabitych
Przypuszczalnie powodem katastrofy było ni~ostroine obchodzenie się
z _Płomieniem gazowym roł:>otników,
zajętych przy naprawianiu rezerwoaru
gazowego. K8tastrofę powi~kszył fakt
że gazownia znajduje się w dzielnicy
gęsto zabudow11nej, w której znajdują
się liczne fabryki i mieszkania robotnicze. Wszystkie okoliczne fabryki zawaliły się, przygniatając sobą wszystkich pracujących tcim robotników. Prty·
puszczaj~. że liczba ofiar wzrośnie po
doldadnem obliczeniu. Do szpitali zgła·
szają si~ całe tłumy rannych. W bar·
dzo wielu wypadkach zgłaszają się o
pomoc ,lekarską całe rodziny robotnicze, ktore odniosły rany.
Naoczny świadek eksplozji dyr.
Smith opowiada, że olbrzymi tank zawierający gaz nagle wyleciał na kilkaset stóp w górę, przez pewien moment zawisł nieruchomo w powietrzu
i nagle wybuchł jak oibrzymia bomba.
Olbrzymie odłamy stali, wagi kilku
ton latały w powietrzu jak kawałki
te~tury. Tank zawierał 5 mil jonów
kubicznych stóp gazu. Lekarze obli·
czają, że do sznitali zgłosiło się dotychczas 500-600 rarinych. Gazownia zatrudmała 300 robotników. Do·
tychczas nie ust„lono ilu z nich znajdowało się w budynkac:h gazowni w
chwili eksplozji. Wybuch spowodował
przerwanie wszystkich połą::zeń telefonicznych w całem mieście. Ponadto
spowodował zepsucie rurociągów kanałowych i wodoci~gowych, woda zalała niektóre ulice, powiększając katastrof~ .. Zalew wody i upadające gruzy
domów utrudniały niezmiernie akcję
ratunkową ~ulicji i straży pożarnej.
W pe.~nej szkole znacznie oddalonej
od m1e1sca katastrofy znajdowały się
właśnie dzi„ci na podwórzu.
Wiele
z nich zostało rannych odłamkami stali.
W całej okolicy powstała olbrzymia
panika. Mieszkańcy uciekli na ulice,
obawiając się zawalenia domów.
.J~k dotychczas ustalono, wszyscy
zab1c1 pochodzą z klasy robotniczej.
~anja ), nastąpiła

po poł.
Ostatnim
010„zu okropny wypadek śmierci,
spowodowany karygodnym wybrykiem trzech młodzieńców.
Zamieszkali przy ul. Bór w domu
.N'2 31 Józef Dziedzic, lat 17, Wacław
Rutkowski, lat 18, oraz 16 letni Wł5dysł iw Suchecki (Bielańska 5) posta·
now1li wyrządzić złuśltwego figla S\\emu koledze, 20 letniemu Bl1ksławow1
Jaskule (Bór 31).
W tym cel:.i Dziedzic przyłączył
drut do lampki elektrycznej, a Rut
kowski i Suchecki przywiązali drugi
koniec dr tu do klamki u drzwi zna1dującej się tam piekarni, poczem zawołali stamt44d Jaskułę, ciesząc się, że
ten zostanie zelektryzowany. J.askuła,
gminę.
nic
nie podejrzewając, uchwycił za
Wszelkich informacji udziela się
klamkę
1 w tej d1w1h pocz~ł się miow kancelarji Szkoły Rolt1iczej v,r 5~
tać
w
bólu,
krzycząc okropnie. Nie
dziejewicach lub odwrotną pocztą.
Ze wiględu nn o •.rrc,niczoną ilość mógł oderwać ręU od naeleHryzowamiejsc uprasza się o nadsyłanie zgło nf j klamki, a Dzkdzic trzymał połą·
czenie prądu przez 2 minuty.
szeń.
Ody wr~szcie rozłączył prąd, drzwi
Dyrektor Szkoły Rolniczej
się otworzyły i wpadł Jaskuła, krzyin~. Jan .H awczak.
cząc: „Jezus Marja, coście mi zrobili!?",
poczem runął na podłog~.
Z pism i książel<
Porażenie prądem było tak silne, !
Z laźni miejskiej
że Jaskuła po kilku minutach życie i
W druku uka~ał się 44- numer !>połec::z
Podaje si~ do wiadomości, te
no·ilustrowant-go tygodnika •Bluszcz>. Dw:t zakońclył. Policja aresztowała sprawmiejska od dnia 14 listopada rb.
pierwsze artykuły: D-ra M. Offmański!'go ców nieszczęsnego wybryku.
1

•Dusza>, charakttr i prace śp. Marjana Du
bieckiego> i St. Pomarańskiego •Ze wspomnień o Marjanie Dubicck,m> w pierwszą
rocznicę śmierci składają h łd zasłużony
pamięci wielkif' go człowieka.
Dział beletrystyczny przynosi cią,g dalszy w swoim
rodzaju na nieznanych materjalach opartej
monografJi o •Ksi~tnie Łow.ckiej> A. Czart·ROLNICY!
kowskiego, dokończenie świetnrj noweli H.
PraKnąłbym, by te wskazó111 ki ułatwiły Naglerowej •Koszula Dejaniry> ciąg dalszy
Wam zadanie podniesienia kultury rolnej, powieści M1łaszewskiej •Kaczęta>. W dziajakie spełnić musicie w interesie waszym lt: poezji nit~zmiernie wymowny w swojej
1

Polecamy również nasze wyborowe

Z figlów zabili kolegę
elektrycznym.

:w I N N ICKI.

30 osób zabitych, kilkaset
rannych

TARGI

co

(-) M.

Niezwykła

:Wójt gm. Rozprza pow. Piotrkowskiego podaje do wiadomości ogółu, że
w miasteczku Rozprza odby'ljać si~ będą

jako podstawa kultury rolnej 'uskutecznione będzie przez zawiązywanie spółek
wodnych korzystających z daleko idących
uprawnień i taniego kredytu.
Informacje co do sposobu powstania
na konie, bydło, trzodę chlewną,
Spółek Wodnych udzielają instruktorzy rolartykuły
żywnościowe i t. p.
ni, urzędy gminne, zaś w ~zczegółach z załatwieniem wszelkich wymaganych formalno,ci Biuro Wydziału Powiatowego w Brzezinach (gmach Sejmiku II piętro pokój Nr

2).
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.
Ogłoszenie.

421;2 morgi
ziemi pszennej
POD RADOMSKIEM
z inwentarzami kompletnymi sprzedam
ZA 125 TYS. ZL.
Kaliska 14. Trafika.

łaźnia

j est
po·
20
~8 ej), natryski od godz. 14 (2-ej) do 20 (8)
1 w sob?tY od god~. 9 do 20 (8·ej) z obowil!ZUJ'łC:Yl'D cennikiem:
Wanny Łaźnia i natryski
Wtorek
zł. 0.70 gr.
zl. 0.50 ir.
Sroda
" 0.70 li
"
0.50 "
Czwartek
" 1.50 "
" 1.00 "
Piątek
" 150 "
" 0,75 "
Sobota
" 1.50"
" 0.75 "
czynn~ codziennie ZJ wyjątkiem świąt i
niedziałków.
Wanny od godziny 9 do

~·~ 212
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Pierwsze próbg.wgpiek ania

.aą trudn• dla każae1 początkujące/ m1oae1 gosposi.

t:ias.~

Nic 1atw1Biue90 dz1s1a;, 1ak u~iec sam"/ nai'!'1'iknttZ/sze batJv,
„Jacki, torty 1 wszelkiego rodza1u c~astka, fJ!Jnłllważ do oomocy
ma si~ staranni11 wvpr6bowane prz11p1s, oraz l1cznfi bal'Wnll obrazki
tiłN" w ksiqtfic1ic11 z nowemi prz<ip1sam1 Dra. 0fłtkfira w-v~„„
danie f. JIQWifłraiqcej bogaty wyb611 wszelk~· fX!tl'zebne wska·
;u11 '/we ciasto ma si'i utlat•.
raaosną aumq wyrazuyby Slft taksa· zdwki. "'· książeczcli. te/ pomieszczon• są _tez bllżs~f szcHqólv
mo mil/ony oań domu. my§Jqc z zadowoleniem o swem uaanem pis· o znakomitym aparacie eto p1eczema •• Podziw kucbm • zapomoc.4
csywie, przyrzqdzon<~m przy pomocy proszku ao meczema „ Backin ". któreqo można TJiec, smażył i qotowat na ma/ym płomyku qazowym.
X.siqżeczkt; .i Drzep1sam1 Dra. Oetket·a wvaanu• t nabył możn<J W'1 wszystkicb skłaaacl; za qrosz}I 40. w razu? wycz:rv.<An 10
0

/Vajlepsz4
TJomocq bęctq wttmczas rady do§wiadczonei matki, a ta m6w1
sawsze: „Bierz. 01'0. Oetkera

•
• BM ...
PfOSZek do p1et:zen1a
••
z

za vrzesianiem r:naczktfa WDl'OSZ oa

KRONIKA

wia przymus meldunkowy, powierzate czynności Magistratowi i urzę
KALENDARZYK
dom gminnym.
Za każdego lokatora będzie odpJDziś Edmunda
$rod a
wiedzialnym wobec władz, właściciel
Jutro Grzegorza
domu lub rz21dca, o ile posiada od
Wschód słońca g. 6,51. gospodarza formalne pełnomocnictwa.
Listo nad
Za sublokatora odpowiedzialny jest
Zachód o godzinie 4,35.
główny lokator, który powinien przypilnowa'ć, aby osoba zamieszkała w jego mieszkaniu została zameldowana.
Orzeczenie karne 11a grzywnę za
W Zakopanem o_si kilku dni sypie 'nieg
przenvanie, który warstwą grub. około niedopełnienie meldunków, można zacm. pokrył ulice Zakopant go. Sanna skarżyć w ciągu 7 dni do sądu poiplmienita, również narciarze ukazali 111;
koju.
okolicznych wzgórzach Zakopanego. jąc

16

Zim a

peratura kilku stopni niżej O, na Hali
ienicowej 8 stopni, przy Morskim Oku
stopni niżej zera.
50 letni wieśniak Wit Florczyk, wraca' nocą do swej rodzinnej wsi Rudnik
Włodowice

i

zbłądził

padłszy

ze

wśród

zmęczenia

śnieżnej

lat bezprawnie
wdomu obłąkanych
W warszawskim Sądzie Apelacyj-

m rozpocznie się wkrótce sensacyj-

proces niejakiej Natalji Trzcińskiej
przeciw dwu tamtejszym lerzom, Kosmacińskiemu i Frankowiemu, o odszkodowanie 100 OOO zł.
pięcioletnie bezprawne przetrzymyanie wymienionej w domu obłąka
ch. Trzcińska ·padła ofiarą walki
mieszkanie. Lokatorzy, chcąc załadnąć jej mieszkaniem, zawiadomili
ładze, że Trzcińska jest umysłowo
:bora. Lekarze wystawili odpowiednie
lwiadectwo i rzekomo chora umieszczoną została w zakładzie obłąkanych,
gdzie przebywała przez pic:ć lat.
Płocka

Sąd
sprawę

Okręgowy rozpatrywał tę
w Płocku i uznał wint: lekaNa rzecz poszkodowanej zasą

rzy.
dzono wówczas od d-ra Frankowskiego 8.000 zł. tytułem odszkodowania.
Obie strony złożyły apelację, przyczem
frzcińska podniosła sumę do 100.000
złotych.

Nowa
ustawa meldunkowa
Dotychczasowy tryb meldunkowy
oparty jest na starych przepisach pań
stw zaborczych i nawet nie jest jednolity w poszczególnych częściach kraju.
W Lodzi prowadzi meldun,ki policja, w innych miastach byłej Kongresówki policja i Magistrat, bądź też
tylko Magistraty.
Jak się dowiadujemy, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, poshmowiło
skoordynować system meldunkowy i
opracowywuje już specjalną ustawę,
która będzie obowiązywała cd 1 stycznia 1928 r.
Nowa ustawa wprowadzając jednolite przepisy dla całego kraju, ustana-

pewien skutek i już wkrótce projekt rozporządzenia Prezydenta Rzewydane odpowiednie zarządze ct.ypospolitej o zastawie rejestrowanym
nie.
na towarach. Nowa ustawa wprowadzi
niepraktykowaną
u nas formę kredytu,
- Wejście ku kasie biletowej na
która
w
wielu
wypadkach
da:~moźność
stacji w Piotrkowie jest od strony pekupcom
wywiązania
się
z
sytuacji fironu, a wyjście od strony ulicy. Czy
nansowej.
.
nie praktyczniej byłoby zmienić porządek tych napisów?

Z Gorzkowic

- Szkoła czy skład w~gla? Na
parkanie składu węglowego przy ul.
Piłsudskiego 73 przymocowano wy(Od naszego !torespondmta).
wieszkę szkoły znajdującej się poza
JE. ks. biskup K u b i n a przybył
składem w domu piętrowym. Czy nie
racjonalniej godło umieśdć na budyn- wczoraj po południu na wizytację Paku, w którym jest szkoła 7 Jeśli chce· sterską, witany z wielką serdecznością
my przechodnia uświadomi ·~ o istnie- i entuzjazmem przez całą ludność miejniu tej szkoły, może wywieszka być scową i okoliczną, .bez względu na
wyznania.
nad I piętrem domu.
Na powitanie Arcypasterza wysta·
- O. U. Z. Prezes Okręgowego wiono pięć bram tryumfalnych, a więc
Urzędu Ziemskiego p.
Władysław właso~ wystawili bramę rolnicy, nauHuman, po kilkudniowej lustracji Po- czycielsrwo, żydzi, kolejarze i Strai
wiatowych Urzędów Ziemskich w Ło ogniowa.
dzi i Koninie, wrócił wczoraj do PiotrU bramy żydowskiej witali JE.
kowa i objął urzędowanie.
ks. biskupa przedstawiciele ludności
Lustrację przeprowadzał Pan Pre- żydowskiej Rabin Szpiro, Salomon Winzes Haman w towarzystwie Naczelni· ter, Dawid Winter, Mott.I Zamel i
ka Wydziału Administracyjnego p. H. Ardel.
Szafnickiego.
Ks. biskup udał się następnie do
kościoła, gdzie wygłosił kazanie, które głębokie na wszystkich sprawiło

Targi w Rozprzy

Dzień oświaty

pozaszkolnej

z

(idańSk·O~·--~

niosły
będzie

Ministerstwo Oświaty zapowiedziakuratorjum łódzkiemu, iż nastąpi
radykalna reorganizacja administracji
szkolnictwa w tym kieranku, że wła
dze szkolne uniezależnią się całkowicie
od władz samorządowych i wojewódzkich.
W wyniku tych zarządzeń odpowiednio zwiększa się kompetencja
w1adz szkolnych.
Rekursy w sprawach szkolnych
rozstrzygać będzie nie Ministerstwo
Oświaty, lecz kuratorjum. Rola ministerstwa 02raniczy si~ do nadawania
W ogłoszeniu wczorajszem o tarogólnych dyrektyw poszczególnym gach w Rozprzy zaszła pomyłka drukuratorjom.
karska. Targi te odbywać się będą
w każdy cz w arte k, a nie we wtorEpilog kr wa wego napadu ki, jak mylnie wydrukowano.
Z Piotrkowa wybiera się w ten
na listonosza
czwartek liczny zastęp kupców trzody
Sąd okręgowy w Łodzi rozpatry- chlewnej na pierwszy targ do Rozprzy.
wał wczoraj sprawę przeciwko woź·
nemu urzędu pocztowego Zygmuntowi
Kulawińskiemu i Hieronimowi Mielczarkowi, oskarżonym o dokonanie
krwawego napadu na listonosza Lewkowicza, któremu zrabowali 20,000 zł.
Podobnie jak w roku ubiegłym,
Obaj oskarżeni zostali skazani po 15
Zarząd
Główny P. M. S., dZłżąc do
lat ciężkiego więzienia.
najszerszego spopularyzowania idei o~wiaty pozaszkolnej, urządza w całym
miasta
kraju dn. 20 listopada, z okazji rocz- Wizytatorem szkolnictwa.po- nicy śmierci Henryka Sienkiewicza,
wszechnego na powiaty: piotrkowski, Dzień oświa~y pozaszkolnej.
Wobec powyższego, Zarząd Koła
brzeziński, łaski, kaliski, radomskowski,
sieradzki i wieluński - został p. Sta- Okręgowego P. M. S. w Piotrkowie
udaje się z gorącym apelem do sponisław Bugajski.
łeczeństwa
o łaskawe poparcie swoim
Na . stanowisko wizytatora Semiwspółudziałem
i obecności4 tych ponarjum nauczycielskieio został powołany p. Aleksander Zaleski. Wizyta· czynań.
Inauguracją obchodu będzie w witorami szkół średnich mianowano pp.:
gilję
dnia, w sobotę 19 listopada o
Franciszka )adowskiego i Franciszka
godz.
8 wiecz. w sali Ki lińskiego Od Oziębłę.
czyt prof. L. Skoczylasa „o Sienkie- Organizacje rolnicze żądają wiczu•.
ujednostajnienia terminów płatności
W niedzielę ·20 bm. odbędzie się
wszelkich danin publicznych a więc b 4:esta uliczna, pogadanki popularne
podatków samorządowych, państwo dla dzieci szkół powszechnych i wojwych, komunalnych itp. od rolnictwa. ska, oraz Poranek Muzyczny orkiestry
Pobierania wszelkich podatków od 25 pułku pod dyr. por. Niemirowskierolnictwa w jednym terminie (raz na go.
rok) przyniosłoby znaczną dogodność,
gdyż obrót kapitału w gospodarstwach
Nowa for ma kredytu
wiejskich odbywa się raz do roku.
Jak się dowiadujemy z kółek rolNa jednem l najbliższych posiedzeń
niczych, starania w tym kierunku od- Rady ministrów omó~iony zostanie

w drodze, ło

ięć

t

Decentralizacja ndministra ej i
szkolnictwa

Dra. ll. o~•k~ra ~

•

wrażenie.

.-~.Głosy

publiczne

Wobronie honoru urzędników
państwuwych!

Spoliczkowanie Benjamina
Józefa Badowera w Tomasowie
Szanowny ~anie Redaktorze I
Kaidy obywatel Państwa ma prawo
zwracać uwagę na nieporządki, panujące
w Urzędach Państwowych, o ile istotnie
takowe mają miejace, tembardziej ma to
prawo prasa; każdy ma prawo zwracać uwagę na porządki i czystość, o ile sam
czysty. Niestety! Pan Benjamin Józef Badower, Redaktor «Echa Mazowieckiego•,
karany za kradzież z art. 574 cz. I K. K.
3 miesięcznym więzieniem - darowanem
w myśl amnestji s do. 6/VII 1923 r, nie
tylko pozwala sobie na to, ale nawet ubliża
urzędnikom Państwowym w swym tygodniku w N-rze 49. Staj11c w obronie ich
honoru i jako sam zainteresowany, udałem
się do redakcji «Echa · Mazowieckiego>,
proSt!iC o wyjaśnienie, Gdy jednakże otrzymałem odmowę i bezczelną odpowied~, pana Badowera spoliczkowałem. Po spoliczkowaniu go, p. Badower zachował się
nietaktownie, pragnąc wywołać bójkę.
Powyisze podaję do pvblicznej wiadomości celem wyjaśnienia powodów, które
skłoniły mnie do czynnego zniewatenia
Benjamina Badowera. .
Oraz zapytam, dlaczego człowiek s taką brudną przeszłością redaguje i czy ma
prawo redagow ać jedy·ny organ prasowy
w Tomaszowie i czy można się odnosić
do tego organu„ jako vox popult' Tomaszowa z pewnem zaufaniem.

T.
Tomaszów-Mazowiecki.

Dąbkow•kł

urzędnik państwowy.

.o ·z 'I f.! N N I I(
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E~~KTR~WNIA wri~trk~wi~ D~ M. Brams
Sp. Akc.
podaje do wiadomości mieszkańców
miasta, że przyjmuje nowych ab nentów prądu do oświetlenia ai do
odwołania według następującej taryfy
ryczałtowej miesięcznej:

Styczeń

gr.
•
Luty
„
Marzec
Kwiecień „
•
Maj
Czerwiec •

PŁYTYpatefono

Ul. SIENKIEWICZA L. 12

130 Lipiec
11 O Sierpień
85 Wrzesień
50 Październik
40 Listopad
30 Grudzień

gr.
„
„
„
„
•

35
50
65
90
11 O
130

za IO \Vatów mocy
Najniższa moc wynosi - 40 Wat.
Ńajwyższa - 70 Watów.

UWAGA: 1) Za moc lampki przyj·
muje się moc wypisaną na lampce
w fabryce w watach; o ile siła lamp
wypisana jest w świecach _ według
rzeczywistego zużycia tr<.h lampek,
sprawdzonego poprzednio w Elek·

najnowsze

J Es T

Chor. wewn. I dzieci.
Anallzy lekarskie.

Naświ1tlani~ lam~4 kwm~w4.

ZEGARKIEM

NIEZBĘDNYM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X

i

Wł8maku

herbata
Ta niezrównana
używana jest na dworze Króla
Angielskiego oraz na wszystkich dworach europt"jskich.

'-I

Hazarzł~ ~•1rofio\l

DL~ KAŻDEoo F~rl~~lany,

. ·---- -~

asMA o zE

''"

L oNs'a·

całego świata
X
X pi1"ą tylko
X
Do ·nabycia w sklepach
X angielską
kolonjalnych herbatc;
X
X
PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ:
X
ARZE {'u , War sza wa, Marszałkowska, 89. Tel. 53-46.
TEOFIL
X
X

~
X

aktualności

Pianina,

•

Fi~Aarm

i w·szelkie instrumenty muzycznt
STROI i NAPRAWIA

If RACH OWI CZ
Piotrków, ul Narutowicza

X
X pA N I E N K I M l ODE
X
X poszukuję od zaraz do księgą
X
W charakterze ekspedjentki.
X
X Kaucja wymagana. - Zgłoszą
X
X w Adm. „Dziennika Narodowegi

·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p erlmuttera Ultra marynl
i naj11
jest
tro2)\bonenci ryczałtowi nie mogą D-r pjl\\' cI Bron ili to wski ~,u i~le wauH' ~ Dzi~uikHar~~ "
wap
bielizny,
do
'
• "
~
powiększać ani mocy lampek, ani in- ordynuje w chorob eh s'<ómych
bezwzględnie
datniejszą farbą

stalacji bez wiedzy Elektrowni. W razie
znalezienia lamp silniejszych niż to
byio podane przy zgłoszeniu, Elek
trowni przysługiwać będzie prawo
przerwania dopływu prądu, pobrania
za nadwyik~ według pełnej taryfy za
czas do chwili znalezienia lamp silniejszych.

i celów malarskich.
Odznaczona na wystaw ach w B,·uk
(Leczenie świritłt=m 1 ekktrycznością)
- i Medjolanie złotymi medalami.
Od godz. 9 - 12 r. i od 4 - 8 wieczorem
Cł'~"'""~~I,)
Wszędzie do nabycia 111
Panie od 12-1 po południu.

~l

-- -- °""7=*

i wenerycznych

Czc;stochowa, ul. Panny Marji 21
II Aleja I

piętro.

(
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NAR ooowA

O
INTROLIGATORNIA
OPiotrków,
>
(( wykonywa
tanio, szybko i do- ) O

Tani sezon zimowy
w Nałęczowie
do dnia

najlepszą

(
(
(

.
NOR . ł\

marca 1928 r.

Za 255 złotych w przeciągu 21 dni,
z doliczeniem 1O 0/ 0 usługi. Całodzien~
ne utrzymanie, porady lekarskie, środ·
ki lecznicze, światło elektryczne i opał.
Taksa klimatyczna. Zapisy przyjmuje
i informacyj udziela Zarząd w Warszawie ul. Raszyńska 52 lub Administracja Zakładu w Nałęczowie, ziemia
Lubelska.

<
(
(
~
((_

słuchawki
(NORA BABY Typ Kc.
- CENA 20 ZLOT.) -

najl·spsze

(

I

Kaliska N9 3

roboty w za.
ni erst w
> Owchodzące. Robota s o
) OO 1 id Il a i Wyk \V i Il t Il
)
) o wykonana przez w ar·
\ o 8 z a w s k i c h kuśnierzy.
t: 0
) •<><><><><><><>a<><><><><><>q
) O Przyjmuje
) oo kres k u ś
)

kładnie wszelkie roboty w za-

kres sztuki drukarskiej wcho·
dzące, jako to: dzieła, broszury, sprawozctama, książki
buchalteryjne i biurowe, afisre, klepsydry, formularze,
ulotki, programy, zaproszenia
ślubue, bilety wizytowe, oraz
wszelkie inne roboty drukar- skie i introligatorskie. -

~ ł~~ ~ WI LLA piętrowa
RA
O
N
> murowana 8 ubikacji
ki
n:;jlapsze
~;;ct~~ ~ i 1 morga ogrod1
.
N
O
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pod samą Lodzią do sprzedam
ł ~ ~wwvvvw""VV"~~~
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przedm1otow z zelaza 1skory
tanio do na bycia

gł 0 śni

~
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Ostatni wyraz te~hniki w
Gilzowym l
o:-:o ·
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przemyśle
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poleca na
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traffl
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nadchodzący

PKU. Piotrków na nazwisko Wo~
nia Bronisław zam. w Nowych Gałkowie•

•
•
•

sezon

PO CENACH KONKURENCYJNYCH

skład

17500

B:l~~~U~i~; i<!f:'. ! Wiadomo:; Ka Iis~: y~4·-

UNISZEWSKI

hurtowy i detaliczny wyrobów żelaznych, budowlanych
i przedmiotów gospodarstwa domowego

w Piotrkowie, Rynek Trybunalski
ZYTELNIA w 5 językach, około 3000 •
tomów, z urządzeniem, mieszkaniem,
sprzedaje się w Warszawie, Żórawia 13, • • • • a • • • • • • •
v
m. lOA.

C

)

P a s y s k ó r z a n e, :
O e m e n t, P a p ę, •
•
.S m O ł a

• ANTONI

Przedstawicielstwo wyłączna sprzedaż •
na Piotrków i okolice - - Firma hELENA OPPELN · BRONI
KOWSKA, Piotrków - Kaliska 14.

·- ---

~I WYKONANIE DRUKÓW

~ (fvv·v""""'""""""~ zginęła ksi'lźeczka wojskowa wydana prl

~

7J.

GILZY Z FIL'J'REM

)

)qaJ (
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Piłsudskiego

rów, kartonów, biletów wizyt.

I ;;ĘDZI~ ~gNAB;CI~ I(
I

najlepsze

uMD no
w~AlA Rl~ nAnijIJU n id •• • •
przy ul.

drukarnia w Piotrkowiem

7, telefon 2.

•

8
8

•
•
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Powyts•y dokument ....

student uniwersytetu pny~otowuje d
egzaminów, oraz udziela korepetyq
w zakresie klas 8-miu. Wiadomość w Ada
<Dziennika Narodowego>.

·nnia 5 listopada, zaginęły Stefano•
Kamockiemu z folwarku Modra
wek, gm. Golesze następujące dowt
dy osobiste: 1) wyciąg z ksiąg lu~
ności gm. Golesze 2) świadectwo I
państwowe,
kończenia gimnazjum
w Piotrkowie, 3) pozwolenie na bra
na okres lat trzech wydane przez Sb
rmt~o w Dąbrowie woj. Krakowskir
4) legitymacja .N2 855 na krzyż Legie
nowy.
Powyższe dokumenty unieważn~
się, ewentualnie malazcę uprasza si
o odesłanie do administracji .Dzienniki
Narodowego• za wynagrodzeniem.
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