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emy z.nów do Was, Drodzy
icy„. Idziemy do Was z ser-

~.

wszys · y, którym dobro kraju
na S€rcu. współpracują z nami, gdyż
rybunalski otwiera dla nich
mieszkańców Jeży

my.

°

u dniu dzisiejszym w Wasze
Czytelnicy, Głos Trybunalski,
V przede wszystkim o popar-

w ciężkiej
~! enuii<arskiej, ~z(zeg młe 11
1
C)l.
Trybunalski będzie Waszym

W ralne· i zachętę

· Iem.
ttie o wszystkich

ny:
iem

acht

bolączkach

skończył

~ ~swą karierę

i ję~, 27.11 Najważniejszym wykia1o d •w w~ęta:z~ej poliityce niemlie.cL - w teJ chwih daswno za.powiadane
~Pe dr. Schacbta.
arua t ina własną po9bę otrzyma! zWol
e staro.owiska .ministra gospoda.Tki
·, .zachował jednak stanow:ilsko
rterZSaillku Rz~zy i poźostał w T.ząidzie
p:ia~llister bez teki.
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JEDYNE PISMO CODZIENNE WVCH.ODZĄCE i DRUKOWANE W PIOTRKOWIE

84 jąc po kilkutygodniowejprzer-

~

I ADMINISTRACJA:

Piotrków Tryb.,

twartvm i oddajemy wznowioc łos Trybunalski do Waszej
-12ycji.
2. jest on 'własnością wydaw1, lub też jakiejś partii czy też
Jest własnością całego spotwa piotrkowskiego, stojąsego
nc.ie wskazań Marszałka SmiRydza dla podciągnięcia Polski
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w ·okres ·prac

Seimu i Senatu
WM.SZAWA. 27.11, Z dniem dzl!siejszym roZpooząl się okres parlamentaryzmu. W godzinach popołudniwych ukazało się zarząd'zein.ie P. Prezydenta R. P. o
zwołaniu sesji Sejmu i Senatu. Równo -

cześnie ,przesłany zosfał .do obu Izb nowy
preliminarz budżetowy i szereg ·p rojektów
ustaw.
W •związku ze zwołanie.in sesji TOZipo czął się już 4lilli'I. terenie parlamentu ruch
. .

'· {
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Od czterech dni bez zntian

Nie ma

wieści

WARSZAWJl. 27 .11. P0ilskJ. samo.i:ot :ko
munikacyjny, ktÓry we wtorek lądował na
terytorium Bułgarii dotąd się nie odnalazł
mimo trwainia energicznych poszukiwań.
Jak dotąd zdaje się w:skazy\\'·ać ślady "amolC\t .!_}0:Wfnie17 Rię 7.n:ijcloWaP ~ ~~i:i.c.h,
Ptrymtu. Ale z.naJ.eźć go dość trudno, bo
poszuki'\\·aruom nie sprzyja pogotl'a, panu
~ą mgły i pada .śnieg.
Razem z wieśniakami udział w ekspedy
K'to
cjach biorą policjanci i żołinier.ze.
m6gi, uzibroił się, bo 1gÓ1'z PirylD(U - to
dzikie leśne pustkowia, w których moc
jest dz~ego zwierza i ro.ii się od wiLków i
niedźwiedzi.

Saiinoloty ratunkowe

I nic dziwnego: w górach Pirymu panują
obecnie zawieje śnieżne nie tylko fatałne
dla posztikiwań, ale in.aiwet dla lotów.
Nie można też nic powedzieć o miejscu KOC CZY C.A.R ?
lą1dcwania statku ipowietr.znego, bo podob
Z tyeh arvtm.etyyznyc1' oz"Ważań -wysn~
'~:„.rknt (lf\t(\rt cł)JS:ZaJ•.o ::ilł' tyiUco n.a
~
' wają niektórzy wn.10sek, że z chwilą, pow;
zachodnim sfo1ru gór PerimJU, ałe podoihno
star..ia klubu „Ozonu", decyldującym czyiit
i na w:schodnim. W tych warunkach IIlale
w Sejmie będzie płk. Koc, a nie
nihlem
ży powedzieć, że nic nie wiad~mo zarÓW!no
Crur.
ma~ałek
o miejscu lądowainia, ani tym ba11dziej--iw
Kr~ą nawet pogłoskd. o zamierzonej •
ja;kich nastlJlpiło.
Do niedaW!!lO utrzymyVl·ało się p.mek0ina .zygtnacji .marszałka Cara.
Obiega .również pogłoSka, że ma~
nie, iż Douglas Osiadł na zachodnim stoiku
obejmie przewodnictwo lduibu. „O,r
Prystor
górskim DlJiliej więcej na wysokości 2.7,00
~, Senacie.
zonu"
metrów nad poziomem ~Orza.

działać przestały.

walczy z

„białym

kapturem"

Książe przyznał się, że był wiceprezesem t.zw. „komitetów samoobrony" .stwo
rzonych grz~z prawicę francuską dla ochro
nych K.s1ęcia Pozzo di Borgo. Na2lWi$ko ny swej .pracy politycznej ,p rzed komunis
tarni. Książę op.łacał czynsz za fokal zwią.ż
księcia, który swego czasu był pTzywódcą
praiwego skrzydła „Kr.zyża Ogniste gr.'.', ku.
stało się o staitn.io głośne WOlbec: oskarŻeń,
Policja na!dal przeprowadza liczne rewi
jakie rzucił na plik. de la Rooque. Areszto zje. Odkryto pilwnicę, do której wefficie
wanego . księcia łączyła przyjaźń z :zaiwzy . było za.maskowane niedaw.no postawionym
many.ro dnia poiprze.dniego gen. Duseig - murem z cegły. Do zamykania pow.n icy słu
neur
żył wielki blok .żelazo - betonowy. Mecha
Sędzia śledczy, podczas prizes~chainia,
ntk zajęty przy skonstru<maniu bloku, oś
zakomu.niikował k.siąciu, że jest on oskar
wiacLc.zył, że polecił mu ti zrobić syn kiero
fony o należenie do fajnego ~towarzysze - wnika młyna.
·
atia o wyiStfil>nych cela:eh. ~ ·

PARY~.

220 CZLONKóW. 0.iZ.N. ?
Zaiproszenie na to zebranie otrzymaH
"Vl-.Szy~cy posłowie i senatOil'owie, któ~y
zgłosili formalny aikces do „Ozonu." . Ilość
ich "lh ynosi około 220, co stanowi przesz
ło dwie trzecie uSta'\\·owej liczby posłów i
senatorów.

o Douglasie

Po nieudanym zamac~n , stanu ~e .FrancjiRząd

przygotowaw0zy. Na pie.mvszym miejseu
figuruje tu.taj spra.wa kltubu O.Z.N.
Zebr~nie .t ego klubu ma się odbyć w po
nied2Jialek.
Komisja orga!Ilizacyjna pod "przewodnict
wem sen. Olewińskiego opracowała już sta
tut klubu, oparty na zasadzie ścisłej dyscr.
pliny i solidarności w zasadniczych spra·w ach pol:ityc2lnych.

27.11. Policja franauska doko-

nała .sensacyjnego aresztowania, zatrzytmu
polecenia ministra spraw W'ewtnęmz,
jąc z 1

Przed 011eracJ11 Drzwznala sle do zamordo·

. wania meta

Jak prze~"lidywał lekarz, chora !PO 0peRIO DE JANEIR.O. 27.11. Do r.zaid!szych
w dziejaich krY,minail;styki ~a.le rac:ji ·z mada. WdrożOiie . dochodzenia wyka
wypadek., jaki zaiszeda w. POI!Ło · . zały, . że Nogensowa zamordowała swego
męża przed 12-tu laity, a bojąc się ooz€lkuAlegiro.
ją kary, rzuciła podejrzenie .na swą
jącej
Niejaika Erina N oge'ns, przed o,peracją,
i zięcia, obciążając ich .swylnf ize:z:na
córkę
lekarzem,
przed
jakiej miała się poddać,
!który ją uprzedził, iż operacja jest bardz.o niami;
S.Nl przyisięgłych, skazał oooje na karę
ciężka i może się nie udać, ze.znała, że jest
GEN. GOERJNG.
więzienia po lait 28. W .tef chwili włd:ro.żo
morderczynią swego męża, a oskarżyła: nie
ie dr. Schachta ozna.c~ podda· winnie· o tę zbrodniz Swą córkę i zi~a. Ze no „rewizję procesu, kitóra ma· iZWlolniić ska
ieo'.\tiego życia gospodarcizego pod · znatliie · swe ipOiWtórzyła Nogensowa . przed · zaipycł,l niewjmnie, wtórzy. ju,ż p1'z~byli :dwa
~eżwanY:m przedstaJwiiciel~Óli 1policji. . . · : naiśc:ie ~ait w Więzieniu.
I k?ffiendę Go~rilnga.

Pożar

dwu fabryk w Eodzi

ŁóD:Z. 27.11. Wi ciągu ubiegłej nocy WY, '
buchl: pożar w dWill fabrykach łódzkich.
Pt1Zy u.I. Rzgow$~ej zakłady przemyisfowe
należące do firmy W. Stolarow, oraz pr.ey,
Al. l-go Maja 46, faibry,ka Frysa.
Ogień który trwał do raro.a z00tał opalllo
wany przez s.traż ognio'Vl"ą, ik1tóra nie do·
puściła do jego rozprzestrzenienia się.
Straty w oibu wypadkach nie są zbyrt Zn&
czne i nie przekraczają 50.000 .złatych.

Pod

Łodzią urodził się

potworek
ŁóDZ,

27.11. We wsi Ba1bice p0d Ł;odzią

w zagrodzie

wieśniaka, Karała

GrdDiZUma
dwie głoWfi
PatrwQl'clc żył około godzim.y. PotwoTlka
przewióU wieśniak nastzpnie · do LO'dzii,
.g dzie .za 10 złotych sprzedał łódlZkiemu in
stytutowi pI'.zyrodniiC~emu, ktÓry spreparu
je sZkielet, sóra zaś Potworka •zQstanie WY.
.
pch'.ana:.
urodziło się cielę, ;posiaklające

wypadk~
żY .zall'ic;zyć

Orły napadły

na dziecko

K.RóLEWIEC. 27.11. W okolicach O~y
na Litwie został zastdzelony duży o?Zeł
mor.ski, 1którego skrzydła miały 2.20 m.
Również w lasach o~o.ti.Cz
rozpięto.ści.
nych zauważono kilka orłów, z których je
den zaatakował n'aiwet małe diziecko. Oso·
:bom .nadbiegłym z p0.m10cą udało się 1cłlZiec
ko uratować.

J •

nakże

piwa

Braulińskiego są

najlepsze!
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Na

łamach

prasy

PROROOI'WO.
Warsz. „Dz. Nar.":
Zarówno „Legioniści", ja!k i „PeoWia ·-cy" gotow:i są pójść 111a drobne popraiwki
w budowie i funkcjonowamiu syS!temJU. Go
towi są wyipowieid:zi€ć półgębkiem 1pewtne
obietnicy, które mile łechcą ucho szczegól
nie „demlOkracji polskiej" i .stwall'zają po
zory pewnyich możliwo·ści zgodniejszej z
inią współpracy na przyszłość .
Zgadzamy się z p. Niedzia1kowski:m, że
„Poliska musi wyjść poza ramy systemu,
musi system zlikwidowa.ć".
Pol.ska to niechybnie uczyini, ale nie nadeży się spodziewać, aby ,nastą.piło to na 'Zjazdach legiono'V\-ych, czy peowiackich,
za zgodą i z iprzyzwoienia tego środowis

ka
Nast~i to na zupeł.nie innym gruncie i
·
'W zupełnie :iinnyc:h okolicznościach.

'

W, POLSCE W,Y PADKOM
OTWORZONA BRAMA.„

BOżYlM

;.Gazeta Polska":
to nie ibyły 1ko·
S~koła Pilsu.d:sikiego szairy, to była wysoka akademia, lecząca
stare przywary ducha polskiego; ·2llllierza
~a· do 1postal\\i~ienia charakteru na równi z
·
'intelektem.
PiłsU!d.ski obalił nałóg uważam.La każdej
siły wrogiej za słońce, a własnej za moty

.
· Niez.mtlenhą grangardą wszystkich bo jów Pilsudslkiego w Polsce wiskrzeszOlllej
był jednak zasitęp, który vv:prowadził do
niej w wyniku swej pracy przedwojennej i
wojennej - zal.stęp ~any pod nazwą legio
nistów i peowiaków.
Zmieniło .się .niejednolkrotnie uks.ztałto
wanie sił; .akrzydła tej armii faloiwały zmien
nie; c~asem wzrastało się szeroko i głębo
ko skrzydło lewe - czasem przychodziły
od_wody oid prawego.
I zawsze w wyniku tych falowań nara istał korpus główny, rekrutowruny według
clobonr psyiehic.:znego.
.W sytu.acji dzisiejszej grać będzie na
szalr wypadków i ten również SPośród '"W'.iel•
kich dorobków. żyoi1 a Piłsuds!kiego: szkoła
charakterów, przeiniikinię<tych zmysłem ·reai.'izacji. „Wypadok.o m Bożym. otworzona
brama"? Być może. W tej bramie stoi je
dnak nie.zł.a załoga: stara wiara legionow'O
peowiacka.
T·r zeba jednoczyć wysiłek nardd.'U, trze
Ba go ująć w kadry zorganizowanej woli
do tego wzywa Naczelny Wódz. W1Szyscy
się zgadzają, że to jest rzeC!Z dobra, śW'i~·
ita i konieczna ...
Ozyż tedy ma się robić, „aż się zrobi sa
tm!a"? Nie. My .będziemy ją 't'Oibić i - jak
znowu narOOlną nasze szeregJ.
lbyrwało izamiast_się wykruszać.
kę.

.

re
W1szyscy, któ.rzy wracają z Wa'l"szawv
po ostatniej niedzieli, stwierdzają z ulgą
że atmosfera się oczyściła. Po pa;ru tygodniach wyjąbkowego naJpięcia lu8.zie przestali sobie nareszcie pO!Wl:arzać z u.cha do
ucha naj.baroziej niesamowite plot.kii. Nie
które odezwania czyrn ników decydujll!cych
- o których dowiedizietiśmy się zresztą do
piero za pośrednictwem !Prasy zag.ra.nwz·
nej - a ostatnio zja1zd wnłeński Peowia ków, wyjaśnily nieco hotryzont i r0zi>ędzi
ły .najczarniejsze chmury.
Czy na długo ? - nie wiadomo. Daj, Bo
że ___.,. aiby jak najdłużej.
O czymiże to już nie mówiono przez ostatnich kilika tygodni ?

Ze Stronnictwa Narodowego
Jak się !dowiaduje ag. „Echo" w Stron
nictwie N arodow. trudności wew.nętrzue w
dalszy,m ciągu się pogłębiają. !Znawcy we
wnętrznych storu!llków twierdzą, że jest to
związane z odsunięciem. się w. zacisze na
pewien czas Romana Dimoiw.skiego nie zadowolonego z ostatnich wyiborów władz na
czelnych Stro!Il..IliQtwa.
Rozwiązanie kilku Zarządów Powiatowych przez władze administracyjne oraz
za:kaz urządzania maisow. zebrań tego
Stlioillnictwa świaJdczy, że zajęte stanowis
ko w dniu święta 11 listopada nie było for
tunne i tyJJjl się tł!Ulilaczy u,pa~k \fPływów
prezesa Kazimierza Kiowalskiego.

Dlaczego ludowcy nie poszli
i nie pójdą na zamek
numer naczelnego oTganu
który pdZ<>St,aJe
prezesa N.K.W.
stronnictwa M. Rataja w artykułe „Przed
stawiciele PPS. u Prezydenta R.P." stw'ier
dza, że wiadomości, jakoby przedst8JWlicie
ie Stron. Ludowego mieli taikże rudać się w
najbliższym czasie d:o P. Prezydenta RP.!
nie odpowiadają r.\·awdzie.
N aj.nowszy

Stronnńc.twa Ludoweg'O,
pod naczelną redakcją

zabiła rywalkę

na 3 lata

więzienia

WARSZAWA. - Zakończył się proces wyniku którego Zielebka zabiła 4 strzała
rosyjskiej aktorki Niny Zieleckiej oskar- mi rewolwerowymi spłewaczkę.
ionej o zabójstwo swei rywalki śpiewaczki
Na rozprawie sądowej obrońcy oskarteatrzyku rosyjskiego, Niny Blelicz.
żonej podkreślali stan wybitnego wzbuZielecka przed paru latv porzuciła swe- rzenia I rozgorvclenia, którv stał sha z~
gb meża, zakochawc;zy sie w urzędniku sądniczvm tłem zbrodni. Te motywy zdemałogór,skim. Zdradzony mąż starał sie cydowały o względnie łagodavm ·wyroku
przyjść żonie z pomocą materialną. Bie- 3 lat więzienia.
lecka jednak postanowiła uzyskać samodzielność i zaczęła występy na deskach
scenicznych. Blałogórski stale goszczący
u · zieleckiej poznał jej serdeczną przyjaWł.
cl6łke, Nine Bielicz, która bardzo przvpa·
,.KrąkoWfllkj · Kurier Wieczorny" pisze·:
dla mu do gustu.
„J edno z ugirupowań p0Htyc~nyich zwró
Zaniedbywana kobieta próbow~ła od- ciło się w konkretnej f Oll'mie Ido gen. Wła
zyskać utracone szanse, nie mogąc iednak
o przystąpienie d-0
te .osiągnąć zdecydowała .sie na bezpo· 1dysława Sikorsk.iegopoliityc2ln.ej.
Według
współpracy
czynnej
trednlą rozmowę z rvwalką. ~potkanie
krążących w .sferach rpliitycznyoeh
doszło do skutku. Obie kobiety jednak [poglosek,

Czy gen.

postanowiły poddać się rozstrzygnięciu
.&lałogórsklego. W drodze do meżczvzny

m1edzv rywalkami

nienieporozumienie słowne, w

w9h1śnione

I

zaszło jakieś bliżej

Kwlatw sztuczne
wyborze
Polna 5 m. 4.

w

dużym

iest

miłość

Nielegalne dmki, powielane p:nzez nieulotki mają tę właściwość, że do
cierają ta.m, gd2iie prasa jawna dotrzeć
nie mcże.
A .poza tym jest f akitem, że takiej zakoa1
spirowanej bi.buil.e wierzy się bairdziej, niż
prasie jawnej, oficjalnej,
- Bo to dczienniiki mogą p1sać prawdę?
Przecież cenzura nie pozwoli! -mówi je·
de.n z drugim poczciwy 01bywatel i wyc'i.ą
ga rękę pa wyfu\.1iechtaną wielokratnym
czytaniem ulo.tikę i nadstawia skwap:i:iwie
ucha na v,1sze1kie plotki i now:iinki.
A rezultat jest żałosny: ludzie nie mogą
spać, bo lada ch'\o\o'ila spodziewają się „k!rwa
znaną rękę

Chwiilowo fala plotek przygasł
no się zrobić wszystko, aby nigdy
•
ciła.

Postulaty Stronn1ctwa Ludowego, m. in.
postu.lat ~miany ordynacji wylborczej i no
wych wyborów do Sejmu i Senatu, były pu,
blicznie wielokrotnie vv-ysuwane i są znane
tak czynnikiom państwowym, jak Srpołe czeństwu. Wystrczy przy;pomnieć choćby
N owo si elce, gd.zie w czerwcu ulb. roku w
c.bec.nośd 200 tysięcznej masy chłopskiej
wręczony został memo'!'fał .z pos:tulaJtami 1u
dowymi Maręzałkowi śmlgłemu - Rydzowi.

Znany chirurg przejechany
przez własny . samochód
WILNO. - Nieszcześliwemu wvpadko.
wi uległ znanv w Grodnie chfrurg ppłk
dr. J. Sleszvń ski. P adczas zakrecania korbą samochodu, który stał z włączonvm
biegiem, samochód nagle ru~zył i przeje·
chał dr. Sleszyńskiego.
Dr. Sleszvński do?.n ?. ł kilku ran głowy'
uszkodzenia miednicv zmiażdzenia reki i
ogólnych obrażeń. Do rannego wezwano
z Warszawy I Wilna znanych chirurgów.
Stan jego jest groźnv.

Handlarz ży\.vym .towarem
schwytany w Wilnie
W pacią/gu, idącym z Wars~awy, pomię
dzy Oranam.i, a Wi1nem władze be~ieczeń
stvfa zatrzymały handlarza ko.bietami, któ
ry , przewoził z Łodzi: 22 letnią Marię Har
wa.r.t .z Węgier, siostry: Iru:dę i Elzę Kreu
zerfov:ny OraZ córkę bankiera z Łodzi, Różę Szule.berg.

1

Ojczyzny, ostatecznie przekreśla ·
niepoczytalne przypuszczenia.

Oczywiście tą bezinteresowną,
miłością, która nie reklamuje się
markach, a zazmaczą się czynem

mi.

Niestetv taka miłość nie zaw
w sercach w:s.eysfrich "Polaków.
widzi nieposzanowanie prawa, eh
nia kos:otem innych, nęd2lę wielu
obywateli, a nadmierne eyski g
przywilejowanych, jawną zdrad
sów na;rodu i państwa po stronie
bywateli, ulegajll!cych wiPłvwom
gentm, brak wytrozurmienia dla
nych przekonań, wprowadzanie
sji polityc:;znej argumentów gw
talnej siły, odsuwallltie od wpł
ktÓry krwią -swoją
:łraju 1udui 1
Polski okupił, marnowamie wielu
które Polsce mogłyby oddać wi
gi .i t.d. i t.d., wtedy trudno IU\\
we wszystkim klierowano się ·
czyzny.
N aroo to wielka rodzina. Cz
wiek ·widział, by rodzina, w któr
·
m1iłości, łagodzącej wszelkie
tarcia, kiedyś się wybiła i zajęła
wości przodujące miejsce? Chy
dzina ro?JWija się tylko wówczas
jeżeli w niej panuje harmonia, j
wiOIIla jest miłością głowy rodZi
członków i odwrotnie.
Nieraz głowa rodziny ~ie
skan:.1ć kTnąJbrne dziecko, ale
niego nie pozwala jej dziecka
bo nim pogardzać.
Rodzic, który jedno dziecko
przywilejami, a drugie ikrzywillzi,
dno dziecko usadowi prtzy pię ·
tym stole, a drugie w przedsi
ja rodzi!Ilę.

N0.1Ulkę wyipływającą z taK.ieg-0
czenia należałolby zastosować w
wym życiu narodu. SpoB:eczeń
Dziewczęta wiezione były do Whlna ~e
skie n1czeg10 więcej nie wymaga.
komo do wyrtwór.ni. fililmowej„ a W Tzeczy nim tyle zapału, tyle chęci U.C'zci
dla dobra Ojc.zyl2llly, tyle dostęp·
wistości miały być zaprowadzone do jedne
z<loJiności do ofiar, że nie trru.dno
go z domów sc:;hadzek.
nim kierować, gdylby się :rzecz ·
sze odnoszono do niego z miłości
wiedi1iwą oceną woli i wysiłków
·kiich jego c:zJonków.
W warunkach, jakie się w kraju
kazała się prawdziwa, oz~załaby ona, że wytworzyły, słowa N.aczelinego W
gen. Sikorski wychodzi ostatecznie z woj· ją wielkie znaczenie. Oby te sło
~o zapadły w serca wszystkich
ska.

PISAC NA MASZYNIE
Piotrków, Legionów 2

: B.

ko~lsarz

czerezwyczaj

dyrektorem fabryki „Solali" ·
2 g~wdnia b.r. wyznaiczył sąd okr:. w
.dyr.
firmy „Solail.i" na Zabłociu w Żyt\\1cm, prze
ciw :robotnikowi Karolowi Skrzypkowi, któ
rY oskarżycielowi' zarzu,cil, ja.koby w czasie rewolucji bolszewickiej w 1915 w Win
nlcy na Ukrainie ·był komisarzem czerez·
wyczajk:i.

Na

żywcu ro.zpr.awę iinż . . GoMenlberigera,

1

- . tł .
, marsz. Sm1
, d zenie
. k ne powie
P 1ę
dza, że dyktatorem Po~ski ma byćs

Sikorski wychodzi z wojska?

W,a11szawy gen. Sikorski nie dał na razie
konkiretnej odpowiedzi, jednak odniósł się
·
do propozycji dość przychylnie".
N~ewll!1;piliiwie rpogłoska ta ma na myśli
Stronnictwo Pracy. Gdyby pogłoska ta oUCZĘ

,i
N a wyścigi wszyscy się dom '
kog? ~ęd.zie. mo~dował i dlaczego,
czyim 1m1en1u sięga po władzę. W
si? nastrój niezdrowej sensacji, w~
pra cować n~e można spokojnie. f

to wielka r
Miłość Ojczyzny to w sercach Polaków wielkich
rzeczy i nie ulega najmniejszej "
ci, że Polska stałaby się rychło
wem, gdyby wszyscy bez wyjątku
tele w swoich ipoczynaniach miło
c::c:ymy się kierowali

la froncie por ycznym

Po utracie ukochanego
Sąd skazał artystkę

ol ·

. Obio strony powołały szereg ·
Goldberger powoł~ mjr. St
Zmelanka ze Lwowa, por, rez. Jó
waka i ,kpt. ża~a. Oskariony zaś .
je się na świadka Feliksa Wojnar<
Józefa KijoW!Skiego, który mi_ał b
f em polskiego wywiadu w WinniCI
stępował pod nazwiskiem Kraje\!
inż.

Str. 3

Pierwszv śnieg
wojenni
Inwalidzi
Piotrkowie)
okazji dzisielszych
Spadł

uroczystości w

wdzięc:zność bezg,ranicz.na ...
Nie ta jednak wdzięcZ111ość, która go.to
zostanie .p omnik ib ohatenskiego
rała ~ojs.k Polskich ,; okiresu po.v.-sta wa „łzy kro.kodyile '' wylewać nad barło g1iem w nędzy umierają.cego inwalidy, lecz
1831 roku, Józefa So.wińskdego. ~
ta, która ·z ·braiterSką śpieszy pomocą i ui·tymże dlniu Po.wiatowa Legia Lnwali
Wojsk Polskiich w PiO!Wkowie Try!bu gę skuteczną niesie...
Nie ta W1d.zięc.zność, która wspaJD.iałe·t or
im obchodzić będzie uroezystość poganizuje pogrzeby d[a Zmarłych i Za ich
!enia szla.ndaxu.
haiter listopadowego po'W'Stania, ,bez życia zapomnianycli inwalidów, lecz ta,
inwalida - generał Józef Sowi:ński o- która, pOmna całopalennej ofiary, nie dozostał przez Legię Iinwalid<l\\~ Wlojsk puszcza, by nędza i roą>acz przekroczyła
. ·eh za Patrona, jako symbol &wietla próg domostwa inwalidy :wojennego.„.
A kiedy taik się złoiżyło niestety, że w
edości,gniQnego męstwa i cal0ipalennej
Polsce Odrodzonej Szereg cały warszta • n.ości dla Polski.
ila p0dn.iosła odsł<ntięoia; pomnika tów pracy, przy k!tóryich ~eźć winni za
~ rała Józefa Sowińska.ego w stolicy Od' . ~u~enie i g?dz.iwy Za.~bek i.nwailidza wo
nej Rzecz~politej WZru.Szyć powa..n Jenm,. stalll~ ~łasno~ obcych lu!b o~y
~ głębi ws.zy5t.ltie polskie serea, 81 za- watel1 polskich ~epolskiego poc~otl~IIlia,
troskę najrzetelnlejszą 01budzić 0 do to ·tl'\Udno w tak.ich warwikacll hczyc na
l a13dó.w Wpjsk Polskich, dla których
iwnikiem wobec narodo·wego sumie

dniu 28 listopada r~b. w W.aJ:1sza;wie
.'ęty

1

~. względnie być

niewygasła

winna.

poczucie wdzięc:zJll()ści tej części społeczen
stwa, która di:a spraiWy wolności i ni~pod
ległości Po:Jski jest usposobiona oibc>j.ętna,
a nawet w.ręcz 'WTogo.
Właściwe i pozy.t ywne rozw.iązanie bolesnego problem.u inwali&kiego w P~e
w podobnyich wal'Unlkach .nastą.Pi wówczas
tylko, gdy zmieni się grUllJtow.nie Y.' ~le
czeństw.ie polskim psychiczne jego na.stawienie d.o inwalidów wojennych i kiedy od
nośne Ustawodawsitwo sprawę inwalidów
ujmie w iramy rygorystycznych i jasnych
postanowień o.bov.ią,zujących.

Gdy do st6p pomnika bohaterskiego Oh
niemym
- alby
szara i rozpaezna <lol·a mwalidów Wojsk
Polskich r0zjaśniła się jutrzenką lepszego
Jutra„.
rońcy Warszawy pochylą się w
hołdzie serca milionów P.olaków

TANI i WYGODNY OPAtl

~ ' o Józefie Sowińskim.
•
J
oskutec:anej
i
'enie właściJwej
. Państwa i społoozeńst.wa nadi inwalli
b w Polsce, to woiąZ ~ze otwarta i
' ·ąca ra.na krzy.wdy tych wszystk~h
y w walkach o wolo~ i .nie.pod.leg )jc.zyzny mniej lub więcej clężki~
e wszy kalectwa - ezęściową utraci
-~ 1hiość do twarrdy:ch zapasów o życie
)_. yzysowych warunkach powojennego

Przenośne

wycieczek .narciarskich. Modne .miejscowości zaroją się od tysięcy bia.łylch swet rów. Ci wszyscy cieszyć się· będą, że nad
szedł zdawna wyczeltiwany okres, a biały
puch śnieżiny niesie iJn radość
Ale · nie · wsz)rscy się raidują. Jest bard?.o
du.żo, więcej niż zdajemy sobie z teg\'.) ą>ra.
wę tych, którzy pierwsze pła.tki śni~ wi
tają ze strachem. To tysiączne rzesze bez
robotnych. Zbliżająica się zima to dla mich
okres ciężkieg;o zmagania. i prwb'!Wainia.
Trzeba lrupió dla dzieci cie~ejsze ub.nmka, postarać się o O.pał, by zimllo najwięk
zawitał pad je
szy wróg bezrobotneg-0
go dach. .A tu nie ma skąd ~ pieni~
ozy. Wiszelkie możliwości zamknięte. Bo
któż da be2lrobotnemu na kredyt ?. Co 2JJla
czy słowo - ·bez.robdtny - . wie ty.lko tetl
kto sam nim zostaje. Niemal W!SZy.st:kie
drogi się zamykają i człowiek taki ~
.
otoczony ;mµrem przeciwności.
1)!.atego też musimy Z!llaleźć chwilę zastanowienia się nad tym problemem. I po
niewaa:, jak. już zaznaczyiliśmy, dla człowie
k~ bez pracy zamykają się \'\iszellcie m,oż
liwości musimy dl'ań otworzyć ·s we serca.
Nie wielki to trud, a skutki. zbawienne ·w
jakikolwiek byśmy sposób do zaga~
tego •p odchodzili. I dlatego też my ~
cy, którzy mamy pracę musimy być ofiarni. Zadanie to bynajmniej nie trudne. Od
mówmy sobie ja.kie.i$ pr-z.yje.m.ności i dajmy na PomQC Zimową to, cośmy d.Qbrowol
nie uchwalili.
Nie czekajmy na specjalne a.pe[e. Gdy
naszą ofiarę złiożymy samorzutnie ibęłdzie
to na.prawdę uczy;nek, płynący z serca, nie
·
z obowiązku.
Stańmy więc wszyscy do szeregu na. ochotnika i zwaJezajazy . beżrobocie, 'dostar<::zając .środków na za.pew.nienie pracy i Po
·' mocy dl'a bezrobotny.eh w Okresie . .zimy.
. Dołożyliśmy w roku ubiegłym cegiełkę
do - ofiarności "Ila pomoc :zimową uczyńmy
to· óbecnie z jeszcze większym zrozumieniem.7„.

nie

I

piecyki gazowe do ogrze„

wania mieszkań bi u·r i sklepów

;ania.
nilkoigo boAaj watka o byt

pierwszy .śnieg, sygnał zbliżają

się zimy. Cieszy się m.łodzie:ź- za.roją
się ślizgawki, -będ'Aiemy widzieć dzieciarW ,zmoże się ruch w
nję, cią,gn~cą sanki.
skl·e·p ach społ"towych. Amatorzy sportów
zimowych zac;z.ną się przygotowyiwać do

cej

tak ,t ragi
g
d i często bez4iadzie.i.ną nie jest, jak

dostarcza i wydzierżawi
dla inwalidy ·woje.nlllego, dyst~
U o przy waraztaeie pracy c;OO;zien.nej
t pełnowa11tościowych fizyc2'.llie praco
:r;1 , któr.zy na.ogół ba.rdzo niechętnie
do nader pr<>ibl~ycznych
się
'1
~y ''ejów inwalidów :wojennych; ja.kie
' ;a.ją z postanowień ustawy in.wad·
11 1m111an•m'E'lal?llDl,,..••m•m11...m111. . .;;::;
.,..,....ilM1111.1s„...im11mr1111m•«W• . . . . .
mem~'m
;al i .. \ <I l'.ll;hJ
• J•
~ najwznioślejszą duszy ludzkiej
,,,;.
•
'.1
.
1ęcmo_.„,
v
J którzy na ołtarzu poś,więceń dla
ie , w'olnośei ii ~egllości Polska
:-z \ m~yp. ~i~, należy s~ ~ i
~~„·.·„„-._....„„„„
~-.11m;.;mlmllilllmi„llilll„.....„ · .· .·:.•.~m·m~m
„ ...
Cil,~iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?.__.„,„„. . . . . .„ „ „ „. . . . . .
u

GAZOWNIA MIEJSKA

Gaz do ogrzewania
po zniżkowej cenie I

.

I,

„„...„ ......

„.Czy Jarowy już :wrócił .?„. Aha,
?„. DoibrZe, więc ;proszę go
111

~

c.hwilą

„nm

mnie

przysłać.

~tor policji" krymiruclnej N~ecUVlia

położy~ słuchawkę,, wstał ,p owali i
al sję do okna. W~tknął dłonie w. kie
el· podnis·i..czonego mu;nd\lll'U i spoig1ą
F1lac Te.a.tramy: padał id.es-zez ze
r I
!In, porywisty silny wia;tr sza.r-pał pa

ID.i nieli·c znych przechodniów, prze

na\Cy.ch

ło"..:"-

się pośpieszinie za.l'anym~

· -

'UUU\aml.

...

' .

1'

1vroI

I

rą<!ektor ,słyszał, jak za lltim id:rzwi się,
obtYły, a potem zamknęły, lecz stał Ci.ą
t" uchomo. Qdw:rócił się dopiero wte<: rn/f usłyS.zał za sobą ci~he chrząknię-

u, ł.ł komisarza ~i.ej śledcz.ej Ja.ro.rosłego, j~owło.sego ~ieńca. o
do ycll, szcoorze i otwarcie ipartrzących
z,l:,

komisarzu„. --. zaczął NiedźJ. ski i uśmiechnął się pod ~em.
5 ,'e tydzień upłyinął, ·jak Jarowy awo ał na, komilsarza. Lek.ki u.ś;rniech
b:!\o cbwill.i i t.warz inspekte>ra nabraśc~ wyrazu troski.- Pan był w przy
k J. b stosunkach z kom.iJsarzem Bore·
~ ta.k ?
wy apu.ścił mimowcill oczy, prześliz
; n~ iSiPojrzeniem JPO czarnej opasce,
'ał na lewym ra.mieniu, potem ped
ra owę i popatrzał na taiką samą 0pas
0 1~rękawie pneł.ożonego.

~!D >alllie

1był~1 trochę nieścj8łe określe

nie inspektorZe - <>dpowiedz.ia.ł o.I • ie się nieco.- Borewiez był ipraMie
~ ięć lat ode mnie sta11Szy, poza itym
zajmował znaC14lie wyż.sz.e stano-i Ale ja go„. to znaczy, WiSzy:scy'B f"' :bardzo Ju:bili.
N'edź
t..:.... „ •· :\
:an , tak „„ •
1
SA.li'~ g.i:ową
i. - Jednak mam wrażenie, że
r<s darzył szczególną sympatią i dla. bY także z innych powodów„. posta
.cy 111 sprawę nagłej śmierci Borewi ws kazać 1pa.nu do zbadania.
.łt.rowy J>O$łą.pił

porywczo kr<>1' na·'

„

~

~

-· J

„~,

„„.

~-~~~®lC:S

I
I

DLA

1

~#lll!I~~~~
- Panie inspekt~.ze !„.
_. O co chodZi ? - zapytał ozięble Nie
gźwiadowski.

-

Pr.zepra:szam najmpaniej„. ale pr.ze-

cie.ż zostało ustalone po.nad wszclką wąt
,P:iwość, że komjgarz Borewkz„.
· - Popełnił samobójstwo - dok-Ończył
i11&pektor. - Tak, śledztwo to stwierdzi
ło. Oczywaście>!-. Jedm.ak„. za.nim zaC:7Jnieµi.y o tym mówić, uprzedzam, że ta s.~a
wa jest ścisłą, tajemin~cą służbową, o ktorej nie wolno opowiadać na.wet kolegollll..

__. RQzumiem, ipamie :ins.pektorie ...
A teraz niech pa:n uważa, J airowy Był pan na
ciągnął N.ied2WliadowisJci. 1Pog.rzebie Borewicza, poza przemówienia.rod of.i:cjad.nymi niewątpliwie słyszał pai11 du
że pochlebnego o jego kolleżeńskości, olbo-wią.zkowości ... no, i o różnych itinych zaletach, z <;zego nawet czrowi~ illie znający
,niebos.zczY'ka mógł wywniioskować, ,że po:wodu do samobójstwa nie byt.o wła.ściwie.
A jednak Borew.ioz się .zaatrzelił... i wabec
tego nie p0zositaje nic iioinego jak przy ·
,puszczać, ··że popełini.ł ten krok pądi wpły
wein silnego rozstroju umysłowego.
- Rraiwdopod~bnie tak było, panie iin-

~pekltorze.

NiedźwiadQWsk.i przeSZedł się pa:rę

.ra-

zy po gabinecie słiu.ż,bowym, jaik: gdyby ,się
,wahał, czy naJeży mówić dalej.
....... Większość Lud74! - podjął IPO ·dłuż
.szym milczeniu - wol'i inie ·porusza.ć pew1nych okoliicznoścr, nie związan)11Ch beZ\P()ś
l·edrJlio z trCl!gi<:1mym, wydarzeniem. De mo
rtuis„. rozumie pa.n? Ale-·ipan wie, Jar.owy, że w naszym zawodzie uczucia 111ie ma
ją głosu. Jedyne, czym możemy się ipOWO,dować, to jest obowią,.ek. - WiestclliniV,
a potem dodał krótko i rzeczowo:- Nie

,mam przekonania.i

~

niego m,omentu W'ledział .dokładnie, ·c.o by
.
Jeg·o obowiązkiem..
Jarowy poczerwifiltiał z lekka. Chdał
za,przeczyć, lee.z się powstrzyma.ł i podu1osł przestraszone oczy tlla przełożo.nego.
--:--- Niech pan siald~. Jarowy __. powiedział spokojil.ie Nieazwiadowski. ,Zib!·iżyl
biurka1 otwor.zył teczkę,
się następnie do 1
.przewrócił kilka pa.pierów, wyjął vvireszcie
złożony kilka.ku-otnie dziem:ni.k i wiskazał
na airtykuł zakreś,Lony niebieskim ołówki-em
.
~ Zna pan firan.cooki ?
- 'l'rochę zna.rQ, panie mspektorze„,
mruknął komisarz, bior~ do ręki ·gazetę.
Zaczął czytać, opuścił s '. ę pc<Woli na krze~
ło pnzeczytał jeszcze raz i wrreszcie wyją
kał beZraidm.ie:
- Nie rozrumiem.„

ło

Niedźwiadowski chrząknął.

- Zdaje mi się, że pańska znajomość
francuskiego pozo&awia wicej do życze.
nia, niż przypU)Szczalem„.
- Nie pa111ie .. komiJsarzu, ale„. · pr.zecie.ż
to nie ma nic wspólro.ego· z BDrewiiczem !
- Zaraz pan się przekona„. Niech !Pan
spojrzy na datę, numeir wyszedł mniej 1wi~
cej prz~d dziesięcioma Jaty, a ten artykuł·
zawiera opis tajemJ11i.c.zeg·o mik.nięcia okrQtu „Aurelia", który prawdopodobnie za·
tonął. N as.ze dzienni/ki też zanotowały ten
wY'P.adek, alie :z mniejszą dokładin<mcią,„.
Parowiec zcikł gdzieś na MQl'zu Indyj skim, wiózł złoto i pewną, ilość nowych
banJknotów Banku Alngielskiego - to Wi.szy
~tko było przemaczane dla kolonij an.gie~
1skich w Indiach Wischodnich.
Długie lata, nikt .t ych ban.knotów nie wi
pooliewat „Aurelia" zginęła be.z śla
dział, 1
du, jak rzatdko który oiklręt ginie. Pierw&ze ślady katast:rofy ukazały się dopiero

Borewicz do ostat przed Jdlkozna,

mies~.ami i prz~·

tem

w:

formie bardzo dziwmej: w jednym z ban.;
ków warszawskich .z.mieni.ono. dwa bailklio
ty... z liczby , zaginiQny.ch. Od tego c:l.aSU
w. .Polsce 21lll,ienio0no jeszcze dwainaściie ta
ki.eh ba.Iltktno-tów, w Niem.c.zech osiem, we
F'rancji siedemnaście, no ~ pewną j]oi§ć w
iunych państwach europej$kich. TyJ!ko w
Anglii nie zanotowano ani jednego tai.kie
·
·
·
go wypadku. ·
- Afeż ba.nk ,miusiał ~ać ,nu:znery i serie tych bainknotów, wi-.ęc .mógł ?Jl'Q}lić zazawołał komisarz Jazzywy,
.strzeżenie ! - Amgie]iski Bank państwowy postmlo
PeW1Ilych powoidów zająć - ina razi~
wił z 1
przynajmniej - stanowisko wyczeku.jąee.
łtozesłał centralnym władzom :policyjnym
wszystkich państw · wykazy zaginionych
banknotów, natomiast banków nie zawiaWymiana ustałaby niew~11tpliw:ie,
domił.
gdyJby ci ludzie zwąchaJi, ~ kit.oś wpada na
~eh trop. Ro~ie pan 2l .tego, »ką Wa:bną spraw-ą je.st zachowanie tajemnicy, po~
mijając już to, że władze naczehne policji
s.kompromJ:tOtWałyby się okropnie w OCZ8Jch
·takich samych instytucyj innych państw i
wof;óle w oc:zach całego świata, g.dyby SWo
ją niezręczaio.ścią, sploszyły przestępców. ·
- DoskonaJle to II'ozumi.em, panie mspektorze __. · wttrącił w zamyśleniu, Jarowy - tylko.„ muszę jes.2lc.ze raZ zaipytać :'·
co to wszy1s tko ma wispóhnego „z. ko:m.ii.sĄ ~,.
rzEm B0rewiczem ?
- Aha! T~„ fak ... W~dii pan, po pierw
sze Borewicz o,pracowywał tę ~ra.wę, p~'
wtóre, w jego biurku zna.leziono .sześć baal,.
knotów z lliczby iposzukiwa.nych, . a przy
tym- na co zwtracam oSQlbliw~ uwag~ !~
w aktach i w zapiskach Borew~a nie tn,a.
n3\imp:iiej~ej: wmiii.am.ki, jak~ drogą. ®szedł do tych pienię4zy. P.aai. wie~~ ·
le, Jamwy, że takie postępoiwani.e tnie było nigqy w .s tylu Boirew.icZa. Jeśli się po.
myśli, że wystait<:zyfoby paru wierszy ia·
ledwie., .'h)i ;wytłumaczyć„.
- Więc pain inSpektor pr~a, ża
Borewicz„. ? J arow uśmiechmął się z nie-<lowienza.niem. .:..- Nie; panie- ins,pektorz.e?
Przepraszam_ bardzQ„ ;Je to P.odejr:aen.ie.
j.est stanowc?p za ciężkie. . . •
.. - .-\. ~(~ ciji~/~tj.P.1~ ..J
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INWALIDZI WOJENNI W.
obcho~zą dziś wielką uroczystość

RA O I O

Poświęcenie

NIEDZIĘLA.

8.00 .Czas i pieśń "Ave Maria"; 8.(}5
Dziennik; 8.15 Audycja dla ~; 9.00 Tran
·s misja lla!bożeńatwa z.Bazyliki ~'W. Jana w
Toruniu.
11.30 Muzy.ka lekka (pł.); 11.57 Czas i
hejnał; 12.03 Poranek symfoniczny; 13.00
Przeglą.d kuJJtura1ny; 13.10 „Gamzjda" opowiadanie z ży.cia KOP.; 13.30 Muzyku.
obiadowa; 14.30 TranSm.isja fragmentu uroczystości odisłoni.ęcia ipemnika ·g en. Sowińskiego; 14.45 Audycja dla wisi. 15.45
Aiudycja dla dzieci; 16.05 Powieść mów'io
na; 16.20 Podwiec.zorclt przy m.ikrofOl11.ie;
18,05 RecitaJ. forteipianowy Zb. Drzewioo
kiego; 18.30 'Dransmiisja z krypty za.słUŻO
nyeh na Skałce; 18.45 Teatr Wy.obraimi:
„W.a.rsza,wia.n.ka" St. Wyspiańskiego; 19.
45 „Słynni wirtuozi" ---' audycja z płyt.;
20.40 Pr.zegJą,d Po}itcY1llny; 20,50 D'Aiennik
21.00 Transm. zawodów pływaiekich w Lo
dri; 21.15 „Lic-ytaoja pi<>Senek"; 22.00
„Opowieść o M~e"; 22.50 Dziennik i
1komunikat meteoroiogi.czny.

wręczenie

i

Piotrkowski oddział Legli posiada chlub·
Dla Ciebie Polsko i Twej Chwały Taki napis widnieje na sztandarze Legii ną karle swej pracy. Zapisana będzie ona
Inwalidów Wojenn·;ch W. P. Im. gen. Jó· dotymi żgłoskami po wsze czasy.
zefa Sowińskiego.
W tych słowach kryje · sie cała treść
dążeń i pracy tvch synów 01czyzny, którzy
na wojnie w bojach sterali swe zdrowie,
a nastepnle, gdy ustał oręża szczek wzieli
się do pra<;y nad umocnieniem granic
Polski i dJa dobra Wielkiej Idei Pierw·
szego Marszałka Wolnej i Nlepodległ.?j
Polski.
Blizna lub rana - to szczyt dla żołnie·
rza. Tym właśnie szczycić się mogą inwa·
lid zI.
Zdali oni egzamin na polu chwały wykazują obecnie na polu pracy pokojo·
wej wielkie zalety cnót prawdziwego oby·
watela Rzeczypospolitej.
Społeczeństwo piotrkowskie bez różnicy
przekonań darzy Kompanie Legii Inwall·
dów Wojennych Im. gen. Józefa Sowiń·
sklego w Piotrkowie wielką czcią i sym·
.....}
WARSZAW.A II.
tlą .
pa
. 14.45 Płyty; ·15.00 Transmisja urroczye·
Prezes Marian Stankiewicz
Toteż dzisiejsze-uroczystości będą ma·
1to.ści odsłonięcia pomnika gen. Sowińskie
grodu
mieszkańców
wszystkich
nlfestacją
go; 16.QO Felieton; 16.10 Muzyka salono- Trybunalskiego.
Jest to nic dziwnego. Wszyscy członka·
wa; 22.~0 MUz.y~a lekka .i ta.ne~na ([pł.)
wie na czele z prezesem p. Marianem
Członkowie· Legii Inwalidów Wojennych
w Piotrkowie pracują na wszystkich od- Stankiewiczem pracują bez reszty dla
AUDYCJE KRóTK,OFALOWE.
cinkach pracy społecznej, wykazując pracy dla Panstwa.
·2 4.00 1. Dziennik; 2. Duety ludo.we w wy ofiarność i karno~ ć.
Prezes Kompanii piotrkowskiej Legii
konani..u A Boguckiego i J. · Godlewskiego
3. ·Chwilka dila dzieci; 4. ~porjaż; !j, Kon
. , _, 1 i . i ·•'1 . j
•cert.

Apel
Komitet ufundowania i ~enia
sztandaru L_egii Inwalidów .Wojennych W.
P. im. gen. Józefa Sow.ińskiego ~"\\Taca się
z aipclem. . do P•P· Wlaści~eli Nieru.chomoś
ci w Piotrkowie z ,prośbą o udekorowanie
W" dniu 28 b.m. podczas uroczystości sztan
darowy,ch ora.Z z okazji rocznicy Pow!stania Listopadowego - s~h domów .flaga
mi narodowy;m;i.

N-iema bezrobotnych
b. Ochotników A. P.
. Uzięki !Staraniom Zar7ądu b. Ochotników A.P. w Piotrkowie - wszyscy ozlon
lfowie tej origa.n.i.zacji ZQstali zatnudnieni
w za~adach iprzemy15ło'\\)'(!'h na terenie
Piotrkow.a lub powiatu.

dzi.Si~jszym.

. Oto

dzięki staran~m

miejscowego „Pat

tOWl.tu'' Towarzystwa opiclti nad 'Aięź:nia
mi. przy w:y;datnym ~ałaniu :ze stro
ny Naczelnika więzienia p. Fr. Giehliewskiego, odl~e . się ina.ugura~ja prz~kaza
ma glośników radiowych, które $taal.owiĆ
będą rozrywkę dla chwiiloWych miet2lkań
ców ŚZarego domu.

WY,StJld>i

l'Ó'i\lnież 21 konwr.tem chÓr

,,Li-

ra" pod osobi.st»n ·.kieroWnictwem p: dyt.
Celejo~kiego.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczną
godz. I.O rano nabożeństwem w k
farnym. Po złożeniu wieńca na
Nieznanego Żołnierza odbt:dzle sie
lada.
Uroczystości zakończone 'zostaną

niem gwoździ w drzewce sztandaru
daniem podp_isów w Złotei ~si~d2e:
Uroczvstoścl

odbędą się

pod pr

ratem Wojewody łódzkiego Ale
Hauke· Nowaka, Dowódcy Okręgu
su ' gen. Władysława Langnera i
Biskupa Włodzimierza JasińskJego
Godność rodziców chrzestnvch
pp.: Stanisława Strzemińska, Marla
Gierymska, Zofia Stankiewrczowa
dypl. Adam Świtalski, prezvdent
Stefan fi szer i komendant powiat
nadkomisarz Witold Kaliszczak.

dornów ntleszkalnych
SAMOOBRONA LUDNOśCI c ·v wlLN.E J
N a zasad.z.ie Ro~. Pana Prezydenta
RZ0czypaiwo.litej na terenie całego państ
wa przy15tą.pio.no do zorganiZQwania domów mies21ka!lnych pod w~1ędem obrony
przeciw lotniczo ... gazowej.
N.a terenie Piotrkowa Zarząd M!ej,Sk.l u-

TEATR:IM. KILIŃSKIEOO -

·kończył

zwi~
mi.eszka~nych i

jUi; prace przygotowawaze

za.ne z reje.stracją domów
•\VY'borem kandydatów i ich zastępców na
lkomendantóW domów i bloków. B1ok do:n,ów s.kła<l.ać się będzie z 1kilkni posesji po
łoi.onych obok siebie.

W NIEDZIELĘ 28 LISTOPADA -

Wieczór piosenki i humoru wypełni

,

O GODZINIE 20.30

c Ho R DANA

PROfiRt\M: Zapomniana godzina, Kuplety warsuwskle, Murztnek Jim, Pamiętai.„, R«dlo, Nie ·bę c' ę
cl-: prosił, Kochana, St. Louis Blues, Jungle ftver, Amenka, Jak nigdy nikt .... Acieu Marie, MazureK
A gdy nocą, Jak morze Óle pomo1e, Polowanie na tygrysa, Raz jest dobrze, raz ies1 ź i e ..• I im:e
uraz se . iści: M. FOOO najpopularnlejs y piosenkau Laure~t Konkursu Polskie.go RaC>!a. 1937 r
i A. WYSOCKI. - Chór w . stąpi z rewelacyjną amerykanską aparaturą scen1czno·dzw1ekow~

szczupaczki
tylko w restauracji

Pensj()narjusze. zakła.du karnego w ·Pio
trkow~ będą mieli nie!:ada atra:k.cję, w din.

wskazań Marszałka Smlg.łego· Rydza

Przeszkolenie komendantów i zastępców O. P

S.mażone

Jasne chwile w szarym domu

In w a lidów Marian Stankiewicz do
służvł się tej organizacji oraz spo
stwu piotrkowskiemu.
Jest ofiarnvm działaczem. Od na·
szych lat walczvł o wolneść I Nie
głość w szeregach Legionów Polski
wodzą komendanta Józefa Pilsud
Dziś zaś z pe•nvm poświęceniem p
dla poddźwignlęcia , Jej wzwv~

„„„„„„............„ ...„„„„„iml„.„„„„„„...„„...„„llllllfl

Kler. Adm.

,,Zlotr Róg••

sztandaru·

Wł.

Gar:owski.

Bilety do nabycia w Pijalni Mleka .,Zdrowie" Slowackiogo4

O siedzibę dla b•. kombatantów
Podczas wojny N.Z.R. (później N.P.R.)
na:był z udziałó"\\< członków organizacji nie
ruchooiość przy ul. Legionów 14, gdzie
obecnie mieści się Kasyno Ofice.rSkie oraz
związki b. wojskowych jak: P.O.W., Zw.
.
b. Ochotników A.P. i pokrewne.
Wobec przeprowaclzonej j-uż likwidacji
N .P .R. na terenie Rziplitej., a tym samym
i w Piotrk(YVl,ie, stała się aktualna sipraiwa
tytułu własności tej pose.s ji.
B. udziałowcy, członkowie N.P.R. roZpo
częli akcję w kierunku definitywnego zlik
widowania stosun:ku swojego do tych nie
·
, .
zucha.mości.

Właściciele ud:żi.alów c.zł0nkowski.ch doma.gaj~ się zwołania walnego zebrania, ce
leI? ustalenia stanu pra.wnego tych posesyJ.
Organizac~e b. wojskowych domagają
się, aby w l:okalach tych nieruchomości z.na
lazły swą siedzibę wszystkie orgrunizacje
kombatanckie, spotkały si·ę z ogó1ną a.pro·
batą ze strony udziałowców.
Gdyby akcja ta w dalszym ciągu na.po
tykała na trudności, zarządy ot"ga.nizacyj
kombatanckich zwrócą się w tej Slp!ratwie
be21pośrednio do władz administracji ogól
nej.·

Akuszerka i tel ofiara na ławie
oskarżonych
Przv drzwiach zamkif:tvch rozpo2nawał
Okręgowy sprawe karnFl akuszerki
Heleny Lewickiej z Radomska (ul. Żerom·
skiego 5) oraz 20· to letniej Ewy K., której
położna SJędziła 4·ro miesięczny płód,
Sąd

popełniając

W związku z powyższym Liga
1Powietrnnej i Przeciwgazowej w
mieniu z ·P. C. K. f .Związkiem s
•żarnych przeprowadza od .dnia 1
.r.b. kursy: 20-godziinine dla kome
i ich zastępców. Ze względu na
ilość słuchaczów uruchomi.one b
1równoległe kursy w godziinach od
rw różnych punktach miasta stoso
dzielnicy jaJka będzie szkolona.
Wykłaidowcami bę.dą Sekcja I
rów O.F'.L.G. Li.igi Obrony Powie
Przeciwga.zowel Polskiego Cze
Krzyża i Związkiu Straży Pożarn

Wyszkolenia należy do LOPP. a
nikiem kursów jest instrukt0r O
O.P.L.G. p<>r. Ludwiik Niedź'Wiecki
Wyznaczone osoby na przeszkol
rzymywać będą z Zarządu Miasta
nia na poszczegóiue kursy z
miejsca i godzin.
Za~naczyć należy, że stawienni
-obowiązkowe, a na niestosujących
dą naikładane grzywJny i kary ares

nie z ustawą o obrome przeciw lot
IZOWej.
N a kursach dla komendantów.
ne będą następuj<l!Ce przedmioty
1Uie lotnicze wnętrza kraju, śroak.i
1n~ do napadów · lotniczych, or.g
ludności be
.rr.Jiasta, samoobI'Otil.a.
I
•
st-wio przeciwpożarowe, obrona ·
aJna, obrona ~bi0rowa (pomiesz
czelnione i schrony przeci!wga.zowe
Janie pierw,s zej pomocy zagazo
.szczegółowo omawiane będą spra
zane z o'.l'galllizacją dom.ów i blokÓI
czenia praktyczne z obrony indywi
uszczelniainia i beZJpieczeństwa pr
żarowego~

Pokazy obejmo'YaĆ będą sposobf
się środków za
•c ych, działania środików gazowych.

miania, spalania

niedozwolony ·zabieg.
Akuszerke skazał Sąd na I rok \ulęzie
nia; Ewie K. wymierzył Sąd kare 3 mie· .· Każdy kuI"s zakończony ~d.zie
sif:CY aresztu z zawieszeniem w:ykonania •n em, a z u.kończenia absolwentom
.n e będ~ specjalne świad-eotwa
kary.

CUKRY i PIERNIKI tylko.od FEL1KSATENSZER1
.

.

NIEDZI.EI1A'., dnia 28...go ltstOpada 1937, r·

•

szwagra

I
a

pieniądze stracił

na hulanki

Zuzański (Pl. Niepo·
otrzymał w spadku po stryju

postarał się

zjer p. Leon

;ści

4),

złotych.

Za ri ieniądze te zamierzał
sobie w ł.odzi ~aklad frvzierski,
w Piotrkowie powodziło mu się
:~zególnie. Na swoje nieszc zęście. Zui powołany został jesienią r. b. na
r nia wojskowe. W J jeżdża!ąc z Piotr·
Zuzański wręczył swe pieniądze
Stełaniif a ta oddała je n:i przecho·
matce, Ewie B3ion, dozorczyni nie·
ości przv ul. Al. 3 M ~ja 4. B3jo·
ukryła 2.000 zł. w komórce, sąd:i:ąc,
,dą tam naibezoieczniej ukryte. O
3aniu prze:i: matkę poważnej kwoty
i żnej I miejscu ukrycia ich wiedział
t:lni szwagier Zuaańskiego Franciszek
t , który wspólnie ze swvm kolegą,
arolem prokopem (Górn~ 3). uplakradzieź 2 ooo złotych. W tvm celu
w~1ął odcisk klucza z komórki, a
1pić
waż

PrJkop

Str. 5

f\AILłONY

KOBIET

NA CAł::YM
SW·łECIE ·
KOSMETYKI

o taki klucz. Rankiem

17 września, gdv rodzice Bajana udali się
na H ilę· Targową, pom v słowi młodzieńcy

otworzyli komórki, wyjęli stamtąd 1925
złotych, a nastepnle wyjechali taksówką
z Piotrkowa. Przez kil!<a dni hulali obaj
w towarzystwie fordanserek 1 przygodnvch
kolegów po naidroź s zvch knajpach wł.o ·
dzi i W rszawie, póki kiesa ich pełna
kradzionvch pieniędz y. n ie ujrzała dna.
Wtedv też powrócilt do Piotrkowa, gdzie
zgłosili się sami do K Jmisariatu P. P.
Wczorai, przed Sądem Okręgowym, Ba·
ion i Prokop przerzuc.:tli nawzaiem na
siebie ciężar winy, każdy dowodząc, iź
kradzieźv dopuścił się z namowv drugiego.
Sąd s <a zał K ~rola P ~oko pa· na 2 lata
więzienia; Fr anciszka Bajona zaś na 1
r:>k więiienia, aresztując go na sali sądo·
wej, na wnloselł prokuratora.

Krew na zabawi·e
»fundy» w postaci ~6dki. Wobec odmQWf

W dniu 25 lipca rb. w czasie zabawy
ogniowej w Radziechowicach, za·
czepiony został przez 4 ' osobników Jaq
Kowalik, od którego napas~nicy zażądali
straży

i'!e strony Kowalika, napastnicy'" rzucill się

na swą ' ofiarę, której zadaU sz~,,.eg cię~~
kich ran, gdyż Kowalik doznał ztainanhr
kości czaszki' przez ;. co ż\iciu · ·;ego ugra.i
falo niebezpieczeństwo..-sprawcv· a\iral'llu.;
rv i pobicia Kow'allka stanęli przed Sądem
Okręgowym, który skazał -pana Lithtrtę.
Stanisława Sękows~iego i Franciszka Leś„
niewsklego - po 1 i pół roku więzienia
i Jzwartego_ oskai'ionego - Parasa Teo„
fila ' - f •.na
' 1 rok
wiezienia.
·
.
•'
.
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COWNICY SAM~HZ~Ull MlfJSHlf60 • D~BRZY PAIRIOCI

r odatkowali

się

na pontoc

zltnową

P t pracy zavrsze staje w pierwszych skiego, na którym uchwalono opodatkoi eh, gdy sprawy dotyozą dobra Pań wać się na pomoc zimową według sta.wek
V lub przyjścia z pomocą biednym. wskazanych przez główny komitet.
obywatelom.
Poza tym na wniosek prezydenta Fisze
t pracy zawszą zdał egza.miJn.
.ra wszyscy pracownicy opodatkowali się
s znów mamy do zanotowania oibiaw dobrowolnie na F.0.N.
zasługuje ze wszechmiar na uznaaśladowanie.
. sobotę pod

przewodnictwem rpre·
miasta p. Stefana Fii.szera odbyło
branie pracowników sa.mlorządu miej

ta

na

społecznego.
Lokata tegoż
CIERPIĄCEGO NA
KONIECZNĄ

!71

Wł. Rybiński

wzorem obywatela

)

ę ektor reprezentacji browaru „Oko~ Piotrkowie 1p. Władysław Ryibiiński

wiedzi na apel Powiatowego Komi
>omocy Zi;mowej przeznaczył z kaiż·
k. zedanej. bute1ki piwa - 2 gr, a wo
, owej - 1 gr. na rzecz najb~dziej
~
śHwych współobywaiteli grodu Try
z kiego - be2lrobotnych.
. Wł. Rybiński tniejedJnokrobnie j1Uż
7-J ał, że dola bezrdbo.tnych nie jest mu
:i zawsze jeden z pierwszych zgłaszał

i:.

kces.

:n dyr. Ryibińskiego wiitlen .wa.leźć na
'ECÓW I ! !

~ąv

komornik wPietrkowie

mornikieim I rewiru w Piotirikowie
rany zostaJ: p. Grzegorz .Jełłaczyk,
.., czasowy długoletni :komornik w N a
11, ZllalllY dziiałaoz społeczny.

J,

~odkładaj

gro.sza :w :Zdlrcmiu lud.z·

ale jeszcze _dzisiaj złóż
ę na „Pomoc Zimową"

'

Opodaitkowanie -na F.O.N. 'jest Q 100
proc. wyższe niż na pomoc zimową.
Uchwała ta świadczy najdobitniej, że
w &prawie dozbrajania initełigent i 1robotillik nie s.zczędzą życia oraz ofiar .pieinizż-:
nych ze ~:;wych skromnych zarobków. .

Zar7.ądzeniem Pana Wojewody Łódzkie
go z dnia 11 lutego 1937 r. powołana została do życia w Piotrkowie Tairgowiskowa Kom~sja Nadzorcza w skłaldzie nastę
pującym:

Józef Czech (przewodniczący), , Piotr
(zast. przew.), Józef Piech,
Dr. Julian Madejczyk, Eugeniusz Bartenbach, Władysław Szwajkowski, Bol. Morawski, (członkowie) oraz zastępcy człon
ków: Ignacy Czarnu~ha, Władysław Czaj
ka, Marian Perliński, Stanisław Sabaciń ~ki, Bolesław Zielonka.
Zadaniem Komisji będzie dopilnować 1
aby w powiecie piotrkowskim przestrzega
ne były przepisy tych 11.•n;~w i rozporzą dzeń. 1·~ore zmierzają d:r, uf10 . 3ądknwania
nieiidrowych i krzywdzących stosunków
panujących obecnie na naszych targowisikach.
Stosunki na targo:wiskach są jak "ia·
domo takie, że naogół rolnicy wolą sprze
dawać swój im.wentarz haindlarzom domokr~ym, · niż korzystać z targowisk i na
rażać się na szykany, a c~sto i UJPO&orze
nia ja!kich doznają od różnego rodzaju po
Jędrzejczyk

Również i
nującymi na

,kupcy poważniejsi zrążeni pa
targowiskach stosunkami, wo

lą się posługiwać domokrążnymi pośredni

kami,
gach.

niż brać bezpośredni udział

w tar-
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Zaszczrtne.

c)Clzftaczenie :
przemysłowca

Podczas nieukaizywania się „Głosu." od„
była się w Piotrkowie podn.ioSła UI10ezystość w d. 11 llst0pada o której z obow'iąz
ku dziennikarskiego nie wolno n~m .nie
wspomnieć.

dzieci

Nadzorcża

•

znanego

J

kim, w zdrowiu naszej młodzieży t<> naijba.ndziej isto.my cel sbu.żby społecznej.
Dyrekcja Ubezipieozalni Społoozriej· prze·
znaczyła na aJkcję dożyiwial).ia dzieci i mło
dzieży w okresie nadchodzącej zimy
ZŁ. 10.000.d?Jieląp tę SIU.mę między tnfaSta Piotr'kaw ·i ·
Radomsko.
Dodać musimy, że w bieżącym ll'oKU U- .
bezipieczalnia Społeczma ze swych fun:d:u.- ,
szów profilaktycznych przezna!CZYła juZ na
akcję pólkdlonj1 Zł. 14.000,__.. i ina a:koję _
1 dożyWiania
.dzieci 1,500,- czyli ra;zem
kwotę 25.500,- zł
·
·

Targowiskowa Komisja

średników.

do jutra,

i t=. O. N.

akcję dożywiania

ra w trosce o zdrowie Tzesz ub~eczonych
przejawia ciągłą inicjatywę i WSzędzie taim
gdzie tylko mo.że być pomooną w służibie
dla .zdTowia ludzkiego wi'dzimy ją w akcji
w pierwszym szeregu.
·ujmowanie zagadnień ochrÓny °zd~owia
w sposób przemyś~any musi dać efekt do
dart:ni. Utworzenie Szipitala Ubezpieezat
ni Społecznej w wairuJnkach miejscowych
- to dowód, że grosz publiczny znajduje
dobrą lokatę i podt11osi: wavtość mająJtku

~l -

~

zł.

Podkreślić należy z wielkim uznani.em
stanowis~o Ube24J?ieczalni Społec~ej, iktó

di ES 'C 02.. A

~

Ubezpieczalnia SP.ołeczna
w trosce o zdrowie ntłodzleży
1o.ooo

. REUM A TYZM

·

W dln.iu tym udekJorowany .został WlEG
KĄ GWIAZDĄ GóRNOśLĄSKĄ, z.-iany i
ceniony ofiarny Cł.ziałacz oraz dolbry patriota PREZES FRANCISZEK BRAU!Lm
ski za duże zasługi położone na polu [pracy;
w kierunku odzyskania G:~'lą1Ska.
W u~oceystości tej wzięli udział wSzyscy członkowie Zw. Powstańców śląskich i
Rodziny Powst. SI. w Piotrkowie z t>P· pre
zesem Piotrem Kowalskim. i prezeską Eugenią Niewińską na czcle.

Pożar

w Piotrkowie

Od rury piecyka :wyibudlł po.żrur ' w mie
SZKaniu p. Józefa Króla porzy ul. Garn.car, sk.iej 1. Ogień strai"Wił sufit i częsć dach.u•

W. .rezultacie rolnicy sprzedają na targach sztu.k.i najgQrsze osiągając ceny nis
kie, przez co obniża się także cenę sztuk
dobrych, które sprzedaje się v.i domu. W
ogólnej sumie pr.zy1nosi to rOln.ictwu bardzo poważne straty.
Targowiskowa Komisja N adzoroza w
Piotrkowie dążyć będzie do tego:
1) aby na ta.rgoiwiskach zapanowała atmosfera bardziej ludzka, aby rolnik na tar
gowisku nie był ty~ko bezbronną ofiarą
często nielega1nie1 handlujących nieodpowiedzialrnych pośredników;
2) aby 'll.I'.zą,dze.ni.a targowisk odpowiadały obowiązującym przepisom;
3) zwłaszcza, aby na targowiskach ur.zą
dzone były odp0wiednie wagi do ważenia
zwier7.ąt i aby Sprze1daż sztuk rzeźnych od
bywała się wyląc.zinie ina podstawie wagi;
4) aiby na targowiskach nie było zmovry
na szkodę ro1ników;
5) aby zairządy targowisk ogłaszały na
ta~gowiiSkach ceiny lokalne, ora:z ceny notowane przez giełdę mięsną w Lodzi - a
to celem należytego orientowa!Il!ia się rolników i zachęcenia ich do siprzedawamia
zwierząt tY'lko na targowilSkach, a .kUjp ·
ców oldipowiedzia1nych - do kupowacnia
tych 2lWierząt bezpośrednio u, rolników.
Co piątku w Piotrkowie, a na innych tar
gowiskach doraźnie, dyżurować będą człon
ko wie Komisji, do których należy zwra cać się z wszelkimi zażaleniami i· sk<l!rga-.·

Miód pszczelny

lipcowy pierwszej jakości pod gwarancją
bez żactnvch domieszek. 3 kilogramy 7.50;
5 kilo 1 t.20 zł.; 10 kiio 21.50 zł.; 20 kilo
41 zł.; 30 kilo 61 złotych, wraz z naczv·
niem i opłatą pocztową wysyła

]tfałopolski Eksport 14ioa1·
w Zbarażn
S~uyl<a pocztowa

70 mórg ·pszennej ziemi

6.

-

budynki murowane 6 pokoi, Inwentarz
I martwy nadkompletnv. · zapasy:
Cena 15'.ooo, · wpłatv 9000. Franciszek
Szyja Ostrzeszów Kolejowa 24.
żywy

:

•

: "- ·

~

: •

•

~

•

•

•

ł-

••

•

'

•• • ••

".

'

mi. Niezależnie od tego, z w:szelkimi zarzutami i spostrzeżeniami dotyczącym.i tar
gowiak - ;IDiożna się zwracać do ;przewodniczącego, względnie
do poszczegó1nych
Członków KOllllisji, w biurze O.T.O. i K.R.
w .Piotrkowie, ul. S'ienkiewicza 8, (tel.
12·31).
Komisja prosi niniejszym wszystkiieh,
k omu leży na sercu aprawa pcdniesienia.
poziomu i cywilizacji naszego hand}u na
targóW.isltach, o pomoc .. w wy;konywaniu ~

T

NIEDZIE~,

Str. 6

Pań

Zw.
~i

Domu przy pracy

Państwowe

dniu 25 ib.m.„ staraciem; Dyrekcjil Ga

2o'Wlli, zOlstal ro~oc:zęty konkurs gofoiwa
na: gazie dlla: członkiń Zwi.ą~ Pań Do

ma

mu.
Konkurs .zostanie UJkońcwny 29 lb.m. po
tzem nast@i ro:?Aanie nagród, ofiaJI'O'V'ianych przez Dyr. GaJZOwni, za najszybsze
ii najbairdziej oszczę,dtne gotowamie na gazi~

W, dniu 2 grm.dnia r.1b. ?m. P. D. ocgaini~
rzu'je wieczór towarzyski z brydżem: dil'a
ezłonków i zapros.ronych_ gości.
. W: dniu 6, 7 i 8 grudnia ir.ł>. ocłbęl~e się
lokalu Zw. Pań Domu :pokaz dekoracji

w

stołów.

· Ks. Michał Radziwiłł
nie będzie ubezwłasnowol
niony
Sąd

wn.ą>. rozpatwniosek_rady familijnej rodzby
Radziiwiłłów o tymczasowe UJbe.?JWłasnowol
menie klsięcia Michała Rad'Aiwiłła z '.Ali.to
ni.na pow. Ostrów, postaJIJ.owif do wniosku
się nie przychylić.
Rodzina RadziWliłłów podobno ~erza
!Wnieść od powyższego po.stanowienlai za-

Grodzki w Ostrowie

łrzywszy

olenie.

ośrodkiem

Zuchwale

sądzie.

' :_. "".1" ' • .~'.I „ •:
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&NTIB.&
:: p.uszkiem

~
PUDER

ANTIBA

Z

PUSZKIEM
rze c zywik ie
ostatnim słowem w 1-:Qs mely ce tym się różni od innych pud rów. że:

ŁABĘDZIM

będący

1) jego cząsteczki
niknięciu do porów

po prz enie pęc :z

nie{q pod wpływem wil g oci
I ciepła skóry - o zotym puder len
2) nie rozszerza porów,
3) jest naf-htelniejszy z pośród doiychczos używanych,
4) nie zbifa się w qrudki

i nie'
skleja się - dzięki czemu
5) nie zatyka porów - o więc
6) pozwala skórze normalnie oddychat I tym _samym
7) przeclwdzlała obumieraniu tk.onki powlerzchnoi·o wei
.skóry, o- rołym
18) zapobiega .tworzeniu si~
zmarszczel<,
'9) .test dy.kretnle pe.rfumo.wany specjalna kombinacja zo>pachów .air emboume".
10) it-est , wyrabiany w 12-11'
1 colo„oc:h
11) test sprzedawany w lad41ych pudełkach zawierajq- •
~yc1t „uuek w najl1~aazv~

wać

w Piotrkowie Tryb. w dziedzinie żywyk0naniu podjętej inicjatywy w
dniu 15 b.m. na Walnym Zebraniu Koła
Przyjaciół Gimnazjum Państwowego (Ko:mdtetu Rodzicielskiego) powołano do ży
cia przy Zar~dzie Koimitetu Sekcję, która zajmie się opracowaniem programu, ja
koteż jego wykonaniem.
Akcja ta z!Ilai·azła dużo zrozumienia i po
parcie Kuratorium Okll'ęgu Szkolnego w
WarSZawie, oraz Zrzesrenia PiotTkowiaków.
Dzięki współdziałaniu Zrzeszenia Piotr
kowiaków jest możliwość zorganB:zQlWania
ki1kiu wy.lda1d ów wybitnych naukoiWC:ÓW, z
.W arszawy.
Brojektuje się zorgainizowanie pieir.wsze
go vrykładu już w dniu 12 grudnia b.r.
Program wykładów, oraz szczegółowe
tenniny podane zostaną do puiblic2IDej v/ia
domości w najbliższym czasie.
Wstęp na wykłady będzie ·wolny.

w,

łup

.Wieluń został zaałammowany wiadomoś
cią

U:niewaźnia się zagubiony dowód osdbi
'Sty i ksiąiżeczkę wojskową, wyda111~ przez
P.K.U. Piotrków, na naz.Wisko J1U1rkiewi·
cza: .AMer:a Pinkusa, zamieszkałego w Pio
hkowie przx uil. Litewskiej 8,
• • ~

oświato.wo•sDolecznei

świętolrradztwo
Bogaty

powyższej spra;wi:e książę Ra<łziwił
l>awil osoibiście w OstrOW:ie u swego pleni:

w

pracw

Zabytkowy gma.ch Gimnazjum Państ
wowego im. Bolesława Chrobrego w Piotr
.k owie Tryb. majduje się ()\cl, kilku miesię
cy w gruntownym remoill.Cie.
W pierwiszym stadium tego remontu od
nowiono wiei•ką saJ.ę na drugim !Piętrze,
w .k!tórej za cza.sów moskiewskich md.eści
ła się cerkiew. Dzięki temu Gimnazjum po
zyskało wspaniałą aułę, która wyzyskana
może być nietylko dla celów' wewnętrZ!Ilo
szkolnych, lecz ibędzie mogła służyć szerokim warstwom miejscowego społeczeńst
wa. Podjęto w związku z tym inicjatywę,
aby w Gimnazjum Piotnkowsk~mJ stwo rzyć, postawiany na odpowiednio wyso kim poziomie ośrodek pracy Jrultocalrno oświatowej, w którym organizo.waine były
periodyczne wykłaldy z zakresu nauki ścis
lej i stosowa;nej, jakoteż ·k oncerty i audycje muzyC2llle.
Dzięki tej iinrejatywie zrupełniłaiby się
choć częściowo Lu.ka, ja.ka daje się odczu-

.

Or~

6imnaziu1 im. Bolesława Chro~re10
w Piotrkowie Tr1b.

W:

potenita

dnia 28-go listQpada. 1937 r .

o :ruchwałym świętokradztwie. Wi clą
gu nocy do kościołia po-Pijarskiego diosta
li się jacyś !Ila razie nie wkryci spraJWCy,
którzy dokonali tu zbrodni świętokradlz twa.
·
J:łlk ustaliil:o wszczęte energiczne dochodzenie złoczyńcy do kościoła dostali się od
podwórza pocmy, po przepiłowall1iu kraty
okielliilej.
Po witarginięciu. do wnętrza świątyni,
skradli Z ołtarZa plllSzkę sremną Z kiOmuni

w Wieluniu

.OLLA.

Sf()ISKO WVJfAWOWf.1

PAVllUJN DE LA $ANTf 249

'-•zen~• iWtmk6
Cllorolllf sk6r11e • •enerv1

Dr. med. PA ')MI
przvimu1e od 12-2 i od 5-7J
Piotrków.ut Plł11udslde~n 67, Il 0

STARSZY FELCZER

A. Piotrków.
LEWKOWI
Wykonww~

SŁOWACKIEGO

ochrt. nne szcza
przeciw ospie • dyfteryt\

?astrzvkl, oraz wszelkie zabiegi w
fdczerst v. a wchcdzące.
Posiada stale świeżP piiawkl wei

zbrodniarzv
pozłacany, dwa
srebrne lichtarze. Następnie po wybiciu
muru w skairbcu otworzyili żel:a.zne dr2Wt'i i
za'brali strury kielich wartościowy-srebr
ny i d.mlgi lllowszy oraz srebrną monstran
cję. Poza tym w poszukiwaJD.iu dałszych
łUiPÓW sJllląidlrowali wszystkie szaf.ki w Ea
krySitii.
;po~cyj,ne ipOstalWione na · ~i
bezcze1nością bandytów, wszczęły jak naj

kairutam,i, kielioh S1rebrny

H

· m-acI.ze

energiczniejszą akcję.

Niesamowita alera trucicielska
W Ostrowic't1 kieleckim na sesji wyjazd.o
wej radomskiego Sądu Okręgowego ro~
częła się rozprawa karna przerj.wko szajce
truaicieli, na czele której stał b. żohlierz;
:rosyjski Polezajew.

•..)

Z kolei zeznaje Fryzi~fowa, która przy
znaje się do otrucia męża z namowy Stępie
nia. Fryzielowa twierdzi, że truciznę otrzy
mała od PoJezaj.ewa. Mattia Guirgul i Pole
zajewi do winy się nie przyZ.111a.ją.

MOR

W.icuś i WacUś są, bl.iZniak
dziców na ślizgawkę. Mróz był
godnia Wicuś paszedł bez pozwo
cy i chłopiec okropnie zmarzł.
c:ił do dqrnru., ojciec mu powiedzi

- Marsz do lóżka ! A jak się
jesz, to ci skórę wyga.rbu.,-ię za
szeństwo

!....

Wiicusia pakują do łóżka. W.
ga go ·ok4rywać, popra.wi.a. Dl!t1 koł
ły czas siedZi. przy nim.
- Spójrz - odzywa się ojciec
do .ż<>ny. - Czy to nie jest
aJk Wacuś troszczy się o braciSz
W tej chwili przybiega W a.cuś
czy:
- Taitusi.u! Już moźna! On
nie się ro~z.ał... !

Następnie rozpoczęli składanie ze.znań
Brzed ~dem · stam.ęli: Jan Stępień, ~at
60, oskairżony o otrucie żony Marianny 1 świadkowie, których We'JJWa!llO na rozpranaikłonienie Wiktorii Fryzie! do otrucia ar wę 16·'.tu„
szeniikiem swe.go ;nwża .Antoniego, Wilmo
Sąd skazał Stępnia na dożywotne więzie
ria Fryzie! ilat 35, oskarżlna o otrucie swe nie, Fryzielową na 15 ~at i Poleżajewaę na
1g o męża .AJiltoniego, Aleksander Polez:łljew 8 lat.
I { i
łaJt 49, oskaJl'żony o to, że namówił Miarię
Gurgul do otr.ucia_Wailerii Gurgul, oraz Ja
SPRYCIARZ.
na Stępienia dio otrucia żony, dostarczając
im trud.My, Maria Guir.gul lat 47 oskarż0 ·
- J aJDku co będzies.2J robił, gdy .
na o u.siłowanie otrucia Walerii ~ z
n.iesz ?
1
chęci zysku.
- Wyruszę w podróż do bi~
Piervrszy zeznaje osk.a.ciony Jan Stępień
nego, a tymczasem daj mi wuju
który początkowo_ wypiera. się winy, lecz
ci greszy.
w ogniu krzy;żowyc'h pytań załamuje się i
-Atona.co?
rprzyMaje, że otruł żonę arszenikiem i na
Kupię SOibie parcję lodów.
mówił WikJtorię F'ryziel o'o otrucia jej mę
przekonać, czy z.noazę dQlbrze mrÓI
ża w tym celu, alby ,później ją, poślubić. Na
stępnie OSkalI'ŻOIIly zeznaje, że truciznę ku
!Pił za 12. zł. od Polezajewa.

WARSZAWA,

S«tA>O· Gt.0W.H-Y • Pn-„ HenA
Z-..,~ t.t.\OWlltSPIES$1 SYN$. A.
WAJ.SZ,AW4.

Marszałkowska J.

Rozkład

•citunku.

t2) Ce.no pudełka dużego
wraz • łabędzim puszkiem
...,nosi 1zł. 2.75. Cena pudeł
•a małego wraz & pu~zklem
wynQ.ał·. aL 1.50
e

·-

T-wo HANDl:.OWO - PJIZEMVSE.OWE „ARBON"

na linii

SPÓl:.KA AKCYJNA

Tel.: Biuro 8-53·80,

garaże8-56-82

komunikacji autobusowel

PIOTRKÓW-WARSZAW A

przez Wolbórz,

Tcmiszć

w Maz,

Rzwę

Maz., Mszczcnów i Nadarzyn
Piotrkew Tryb.
9.4·5 12.10 16.50
Mszczonów
12.40 15.10 19.40
Wolbórz
10.11 12.36 11.J 6
Tomaszów Maz. u.oo 13.3-0 18.00
Nadarzyn
13.16 15.46 20.16
Rawa Maz.
11.56 14.25 18.55
Warszawa
art J3.45 16.15 20.45
WARSZAWA. PIOTRKÓW
Warszawa
7.00
9.00 17.00
Tomaszów Maz. 10.00 12;.00 20.00
Nadarzyn

7.34
8.12
&57

9.34
10.12
10.5"7

17.34
18.12
18.57

Wolbórz
10.26 12.26 20.26
PiotrkówTrvb.trz. 10.50 12.50 20.50
ROZKł:AD KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ na linii:

Mszczonów
Rawa Maz.

f iotrków ·Wolbórz- tomas2lw
Piotrków Trvb.
Wo·lbórz
Tomt1sz6w Maz.llfZ.

Za; redaktora 1 wydawnictwo: Piatir ślil\Viński.

14.00
14 26

14.50

24.00
22.06
22.30

Z:omaszów- Wolbórz. Piotrków
Tomaszów Maz.
Wolbórz
Piotrków

-

Trvb.Pft

8.00
8.26
8.50
't- '. ,;. ,'

15.20
15.46
16.10
'I

' •

~~.

_,

