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wychodzi o godz. ~-e,j rano z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych 

JERZY WOLSKI. 

Na nowym szlaku 
państwowym 

III. 

nie ośmiesza się rodzimych urządzeń, choć 
mogą byc one o wiele gorsze od naszych, 
tylko my z jakąś dziwną ironją plujemy 
-we własne gniazdo. 

Brak nam szlachetnej dumy narodowej , 
brak nam poczucia siły i jest to jeszcze 
jeden dowód chorobliwej psychiki społecz
nej momentu przejściowego. 

Rozpatrujllc tycie polit}tCzne u nas, rzu- • • * _ 
ca się w oczy nadmierna ilość stronnictw 

Przegląd prasy 
Ostatnie nominacje: p. Dobruckie

go na ministra Oświaty a posła Mie
dzińskiego na min. Poczty wywołały 
w prasie szereg komentarzy. 

Charakterystyczną ocenę tych no
minacji podaje „Kurjer Polski•, ktory 
pisze: 

Przyjść musi jednak czas, kiedy na no· 
oraz niski stopień uświadomienia partyj- c W naszych oczach odbywa się kon-wym szlaku państwowości polskiej znajdą 
n„go. Przez uświadomienie takie nalety sekwentna, wytrwała parlamentaryzac1'a 

d "'-· ł kó się nowi ludzie, ~ wiarą w naród i we rozumieć, taki stan 'wia omoilj\;1 cz on w gabinetu. Głowa państwa i kierownik 
własne siły, którzy wyczuj'l jego utajoną 

partji, który nie pozwala na przeciwstawie- gabinetu p9wołują na stanowiska mini-
energję i poprowadzą go ku lepszej przy. 

nie swych osobistych korzyści .!ywotnym strów posłów sejmowych, którzy posia-

W razie niestawienia się dostatecz
nej ilości członków, Zebranie odbędzie 
się w drugim terminie tegoż dnia o 
godz. 4 i pół, prawomocne bez wzglę
du na ilość członków z porządkiem 
dziennym następującym: 1) Sprawo
zdanie z działalności Koła P. M. S w 
Piotrkowie. 2) Sprawozdanie kasowe. 
3) W niosek Kom. Rewizyjnej w spra
wie sprawozdania kasowego. 4) Wy
bór 3 członków Zarządu i 3 zastęp
ców. 5) Wybór Komisji Rewizyjnej. 
6) Wolne wnioski. 

. ń N' t t b d szlolłci ... interesom pa stwa. tes e y u nas ar zo dają kwaliłikocje wyłącznie polityczne, - Z kroniki karnawałowej. W 
cięsto osobiste ambicyjki i lokalne zaga- a nie fachowe. Bo chyba nikt nie bę- sobotę dnia 29 stycznia 1927 r. na rzeci 
dnienia były motorem powstawania osob- Ob d z L N dzie twierdził, że ministrowie-posłowie ochrony im. Grossera i Pereca w Piotrko-
nych ckanapkowych• stronnictw. Niewy- ra y • , • R k" D b k M wie odbędzie się Wielka Rewja Maskowa omoc i, o ruc i i iedziński są o wielce urozmaiconym programie z udzia-
robiona jeszcze opinja polityczna. dawała w swoich resortach fachowcami. że ma- łem całego zespołu Pierwszego Polskiego 
często posłuch tym domorosłym politykom, vV gmachu Sejmu toczyły się ob- i'! jakiekolwiek kwalifikacje rzeczowe; Teatru Artystycznych Szkiców cMaska•, 
którzy nie umieli swych pragnień dostoso- rady klubu parlamentarnego ZLN. Po są to mianowania reprezentantów pew- który cieszy się wielkiem powodzeniem 
wać do ogólnonarodowych zagadnień. - przeprowadzeniu '~dyskusji politycznej nych partyj politycznych; dzięki którym wśród publiczności piotrkowskiej. P Irena 
Totet nic dziwnego, ze zarówno w Sejmie ustalono, że w dyskusji nad budżetem · Lubicz Korszówna w swoim oryginalnym . k d t .. 1 ZLN. m t'ać te part;e zmuszone będą ustosunkować repertuarze. Początek o g. 10 wieczorem. 
popn:edoim jak i obecnym byliśmy świad- Ja O prze ~ awtcte · prze aw się do rządu przychyloi'e•. p al . d b 

Gł k ozost e zaproszema o na ycia u gospo-
kami stałych przegrupowań wśród stron- ~dzie poseł ąbińs i., darzy balu p. A. Wajshofa Grodzka 1 i p. 
nictw politycznych, co' w krajach o usta- " Głogowskiego, Kaliska 26. Bufet we włas-
lonej ' jut tradycji parlamentarnej rzadko 

2 
• 'ł .

1
. k d -1 ~ pism. i książek . nymDz~rzą1dzie.1 W 

. d JOna re ytu - ma ·go utego ielki Bal Maskowy 
sic; ;a;~::· moim zdaniem. winny w pali- I po m1 Ukazał się N2 2 tak popularnego, Tow. Rzemieślniczego pod nazwą Bal We-

d t d 'k K b' S necki, który w roku ubiegłym tak wielkie 
stwie być tworzone na podstawie ekono- na WU ygo ni a 11 O teta w wiecie i miał powodzenie. Znany zaszczytnie ma-
micznej. a nie politycznej i tak: przemysł, • h • W Domu•· Starannym doborem za- larz-dekorator p. Włoczkowski pracuje jut 
handel, rolnictwo, praca, kierunek zaś PO· p· iekarn1e mec an1czne równo artykułów jak i w.:orów mód nad przybraniem sali im. Kilińskiego, a 
lityczny wszystkich partii winien być je- i robót przewyższa chyba jesz.cze no- Komitet szykuje niespodzianki. -
den - państwowotwórczy, czyli mający Jak donosiliśmy. Ministerjum skar- woroczny. Zarówno doskonale po-
na oku 

0

interes państwa jako całości; co bu przyznało kredyty w wysokości myślana okładka jak dwie oddzielne 
jednak nie jest u nas naletycie zrozumiane. dwóch i pół miljona złotych na pie- plansze kolorowe i niezwykle liczne a 
Więcej bowiem mamy N. D., Ch. D. i t. d. karnie . mechaniczne. wytworne wzory sukien, ubranek dzie
nit właściwych obywateli państwa. w związku z tym odbyła się cinnych, wzory robót bardzo róino-

-tycie polityczne musi u nas 'wkroczyć w Ministerjum Spraw Wewnętrznych rodne (zwraca uwagę artykulik z ry
na normalne. tory, jednakie od nas samyc.h koeferencja ze zwiąLkiem m:as( pol cin;1mi tai\ lubianych obecnie podu
zale!y kiedy ta sanacja nast11pi i dopóki skicjJ i spółdzielniami spożywcó.w, na szek) - oraz treść zajmująca i prak
nie uświadomimy sobie istotnych zadań której to konferencji ustalono zasadę tyczna - czynią ten numer wprost 
stronnictw politycznych, wszelkie narzeka- qraz kolejność przyznawania kredy- niezastąpionym dl~ każdej z pań. 
nia na nadmiern;l ilo~ partji. na- rozna- tów na budowę piekarń mechanicz· Rozszerzony znacznie dział bele
miętnienie partyjne nic nie pomogą. Nie nycb, jak również i na mechanizację trystyczny daje nowelę i r.iąg dalszy 
istnienie więc partyj jest łródłem niemocy piekarń. powieści coraz bardziej fascynującej. 
naszego przedstawicielstwa . nar_<>dowego, Według zasięgniętych przez nas -w numerze tym wreszcie jest roz-
lecz brak przygotowania . do tycia pohtycz- informacyj _ najprzód Warszawa wiązanie szarady · z numeru świątecz
nego szerokich warstw, które dopiero po otrzyma kredyt w wysokości półtora nego i. przyznanie nagrody w posta
przejściu szeregu doświadczeń praktycznych miljona złotych, następnie zostaną ci flakonu perfum. Dań panującemu 
wyrobi;a sobie należyty pogląd na ich cele przyznane kredyty dla Zagłębia Dą- obecnie karnawałowi przynosi bardz_o 
i zadania. ' browskiego Zgierza, Żyrardowa i Czę- dobrze przemyślany artykuł pt. 11 Tan-

Jeszcze jedml kwestię należy poruszyć stochowy. ' ce powojenne" . Całość niezwykle 

Konkurs Orlego Lotu . . 

ORLI LOT 
MIESIĘCZNIK 

organ Związku Kół KraJo
znawozyon Młodzle~y. 

zamieszczający prawie wyłącznie prace i materja
ł] krajoznawcze, zebrane przez młodzież, ogłasza 

na rok 1927 kilka konkursów dla młodzieży: 
I. Na zebranie materjałów do zamków drew

nianych przy drzwiach. 
Il, Na zebranie fotografij zabytków przyrody 

znajdujących się na pewnym terenie (powiatu, 
województwa). 

III. Na wypełnienie jednego zeszytu pracami 
krajoznawczemi. 

IV. Na opis wycieczki odbytej pieszo, lub 
łodzią . -

Nagrody od 25-150 zł. wyznaczyły: 
Rada Główna Polskiego Tow. Krajoznawczego. -
Oddziały P. T. Kr. w Krakowie, Lublinie, Łodzi. 
Poznaniu, Państwowa Komisja Oe hrony Przyrody, omawiając intelekt polityczny naszego na- 1 wytworne a jeónocześnie praktyczna. 
W roku 1926 I. nagrodę 150 zł. otrzymało Koło 

- Krajoznawcze uczniów Seminarjum w Tomaszowie 
rodu, a mianowicie ryczałtowe ganienie ~VVVVVV 
wszy.stkiego, co polskie. 

Dziwn;a · zaiste jest rzeczą, że naród, 
który osiem lat dopiero jak' zdołał skrn
szyt pęta niewoli, który co pewien czas 
zrywał się do walki o swą niepodległość, 
dziś w przeciwieństwie do: francuza, an
glika, rumuna lub włocha jest pozbawiony 
uczucia dumy z własnego państwa. Nigdzie 
bowiem tak, jak w Polsce nie krytykuje 

SPECJALISTA 
CHOROB WENERYCZNYCK i SKÓRNYCH 

D:B MED. I. F AJMAN 
Ulica Piłsudskiego 67. li-gie piętro. 

Godziny przyjęć: 12- 2 i 41
/ 2 -7. 

. się tego co swoje, nigdzie tak, jak u nas ~•~V 

Polsk,a Macierz Szkolna 
Zarząd Keila P. M. S. w Piotrko

wie niniejszym zawiadamia swych 
członków, że Walne Zgromadzenie 
Koła P. M. S. odbędzie się w środę 
dnia . 2 lutego rb. o godz. 4 popołu
dniu . w sali Sejmiku (Pjłsudskiego 52 
I-e piętro . 

Mazowieckim. 
Il-gą. nagrodę 100 zł. Koło Krajoznawcze uczniów 

Gimnazjum w Bochni. 

Adres Redakcji Orlego Lotu: 

Kraków, Krowoderska 74, 11-e p., 
- - p. L. Węgrzynowicz. -

Cena egzempl ... 15 gr. . ' 

.. 

BENZYNA, OLEJE~ SMARY, TOVOT, „FLURIT".olej pyfochłonny 
do podł6g, Vacum -Oil Company _.. PE T E • HA Ż E L A Z N A 1 O. -.. 
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PRELIMINARZ 
Budżetu m. Radomska 
na czas od 1 kwietnia 1927 roku 

do 31 marca 1928 foku. 

DOCHODY. 

Budżet zwyczajny'. 

DZIAŁ I. 
Ma1qtek komunaln1. 

Majątek nieruchomy: z dzier:hw 
wieczystych 77 zł., z dzierfaw g·runtów 
miejskich 4.759 zł., z dziedaw placów 
i parcel. budowlan 3.435 zł., z dzierżaw 
lokali 5.480 zł., las: ze sprzedaży budulcu 
32.000 zł., ze sprzedaży opału 9.4.15 zl„ 
z użytków ubocznych 2.000 zł., różne (de
fraud, leśne i grzywny) 7.000 zł. 

Majątek ruchomy: za wynajem ko
ni 10 zl., ze sprzedaży nawozu 300 zł., za 
wynajem sali Rady Miejskiej 1000 zł. Ra
zem Dział I. 65.478 zł. 

DZIAŁ II. 

Przedsitbiorstwa komunalne. 

Rzeźnia 25.675 zł., za dzierżawę tlacz. 
500 zł., sól (koncesje dzierżawa) 1.150 zł. 
Razem Dziął II. 27 .325 zł. 

DZIAŁ III. 
Suówettc;e i dotacje. 

Cechy subwencja na szkołę · rzemieśln. 
500 zł„ subwencja ze skarbu Paµstwa na 
Opiekę Spał. 5.000 zł. Razem Dział III. 
5.500 zł. 

DZIAŁ IV. 
Zwrot1. 

Ze Skarbu Państwa na utrzymanie are
sztantów 4.800 zł., zwrot wydanych na 
Opiekę Społeczną 700 zł., zwrot kosztów 
leczenia 5.000 zł. - Razem Dział IV. 
10.500 zł. 

DZIAŁ V. 

Opiaty administracy;ne. 

Opłaty: kancelaryjne 8.000 zł., za Sąd 
Rozjemczy 1.500 zł., za karty i książki mel
dunkowe 500 zł„ za rejestrację aktów sta-. 
nu cywilnego 750 zł., za korzystanie ze 
słupów ogłoszen. 1.200 zł„ za zatwierdzenie 
planów i Kom. Techa. Budowl. 1.500 zł. 
Razem Dział V. 13.450 zł. 

DZIAŁ VI. 

Oplat1 za korzystanie z urządzeń zakladÓUI 
dobra publicznego. 

Za prawo wjazdu (rogatkowe) 9.681 zł., 
za postój na targow'icy i placach miejskich 
5000 zł. Razem Dział VI. 14.681 zł. 

DZIAŁ VIII. 
Udział w podatkach państwowych. 

15% w państwowym podatku docho
dowym 25.000 zł. Razem Dział VIIr. 
25.000 zł. 

DZIAŁ IX. 
Dodatki do podatków państwowych. 

90 °Io od 05 °/0 podatku od przemysłu 
i handlu (obrot.) 150.000 zł., 25°/0 od świa
dectw przemysłOwo-handlowych 10.000 zł., 
700/o dodatku od państw. podatku grunt. 
1.000 zł., 200°1o-100°1o od patentów akcy
zowych 7.000 zł. , 606/o udział dodatku do 
podatku od spożycia 65 OOO zł. Razem 
Dział tX. 233.000 zł. 

DZIAŁ X. 

Podatki samoistne. 

Podatki: od budynków i nieruchomości 
22.380 zł„ od lokali 44.270 zł., od zabaw 

.D Z-l EN N i~ N A O R O O W y• 

DOCHODY NADZWYCZAJNE. Przedmiotem narad będzie ważna spra~ - O moi złoci panowie, byłam u dok-

/ 
wa skoordynowania wymiarów podat- tora, już od wczoraj tu siedzę, a nie Zwrot 75 ° 0 wydatków na chodniki h ał 

15.000 zł., za 1500 mtr.1 drzewa z nasien- kowych, ujMnostajnienia stosunków c ci mnie przyjąć i muszę odyjść bez 
niczegój. 

ników (starodrzew) 30000 zł., pożyczka na władz SK..1rb, 1.,., ych do tego doniosłego - _ A pocót przyszliście? 
wykończenie łaźni miejskiej 55.000. zł. -1 problemu gdyi niejednolite traktowa- - Adyć nie ze sobą, ino o poradę Jo 
Razem dochodów nadzwycza1nych nie pcdatników w szeregu miejscowo- córki; chora jest na suchoty, leży u mnie 
1 OO.OOO zł. · , · · 6...1 t b ł ź · dł · w R dom ku Ch · ł · d ·ć I i SCl \".,:Q)CW -.z wa , y o ro em me- a s . c1a am St~ pora Zł ' a e 

ZESTAWIENIE DOCHODOW. 'ustanDych zatargów i nieporozumień. cót - bidokowi njgdzie nima wstępu; 

Budżet zwyczajny 
Budżet nadzwycz. 

bogaczy przyjmą, bo dobrze zapłacą, a mo-
526.400 zł. Z drugiej strony zjazd zastanowi się je dwa złote, to mu przecie zamało - t '• k 
100.000 zł. nad przeprowadzeniem gruntownej biadała. 

i radykalnej sanacji wśród samych Żal nam się serdeczny zrobiło tej bie-
626 ·400 zł. kemisyj, w których znalazł się, wsku- dy i ciemnoty wyzyskiwanej tak niemiło

·-----------~--- tek szeregu okoHczności, również i ele- siernie. przez tego wydrwigrosza, więc jal{ -

Ogółem 

KORESPONDENCJE. 

Krwawa zabawa! 

mogliśmy, tak uspokoiliśmy babinę, mó
ment, nie zawsze stojący na wyso- wiąc, że nie wiele straciła nie otrzyma w 
kości zadania. Z tych względów zjazd szy porady i radząc jej, aby za pieniądze 
niedzielny wywołał. żywe zaintereso- przeznaczone dla znachora kupiła mleka 
wa~ie nietylko wśród sfer gospodar- dla swej córki, poczem odeszliśmy szukać 
czych, ale i władz które zamierzaj· ą swego woźnicy w celu przynaglenia go do 

odjazdu. 
(Od nas1ego korespondenta). 

We wsi Sowince, gm. Buczek powiatu 
Łaskiego, dnia 16 stycznia br. młodzież tej 

wydele~o:~.rać s.wych przedstawicieli . Woźnica jut dobrze podpity nie miał 
dla ~ ztęcta udziału w obradach, ma- wielkiej ochoty rusza~, ale przynaglony -
jącycłl na celu uzdrowienie pewnej zaprzągł i jedziemy. 
części stosunków polityki podatkowej. Jeszcze jeden charakterystyczny szcze-

wsi urządziła sobie zabawę-muzykę. 

U znachora 
pod Przedborzem 

(Dokończenie). 

Jak to zwykle bywa na zabawę. taką 
gromadzą się goście proszeni i nieprosze
ni, nie tylko z wioski miejscowej, ale i 
różni amatorzy tańca, przeważnie szurn0-
winy z okolicy. Tak też było i tutaj. Z 
początku bawiono się ochoczo, tańczono 
lecz kiedy Bachus wrnieszal się do . bawią
cych, oczy poczęły bły~zczeć, nerwy drgać, 
umysły podniecać, jakiś pomruk .niezgody 
szerzyć się zaczął na sali. W takich chwi· 
lach pretekst do rozpoczęcia bójki znajdzie W tym czasie asysta doktora trąca po
się prędko. M. z _Grzeszyna podchodzi do rozumiewawczo mnie ·i szepcze: płacić -
tańczącej pary, i krzycty: <Odbij:rny> ! ·- no kłaść pieniądze! Ja jednak nabrałem 
Wynoś się za drzwi; Nieodbijany! No i pesymizmu do lekarza i nie kwapię się 
nagle stał się tumult nieopisany. ·z zapłaceniem, chcąc jednak do końca 

Poszły w robotę najpierw pięście, po wytrwać w roli, zwracam się jeszcze raz 
tern kije, a nareszcie noże i sztylety. Je- do niego o poradę, co poparł mocno nasz 
dni drzwiami i oknami, kto gdzie mógl woźnica, który zdążył już nadjechać i roz
uciekał lub chował s i ę. inni stawali w o- siadłszy się za stołem - przepijał z mojej 
bronie pokrzywdzonych. Krew zaczęła się butelki do siebie, przegryzając obficie 
lać strumieniami, no i skutki takie: Jeden kiełbasą. 
z uczestników niejaki Ratajczyk ugodzony Wtedy doktór zapytaw~zy, czy mam ze 
sztyletem w plecy po godzinie strasznych sobą mocz, otrzymawszy twierdzącą odpo
męczarni tycie zakcńczył. Brat jego, oraz wiedź, wyprowadził m ;> ie do drugiej izby, 
kilkanaście osób zostało poważnie zraoio- gdzie pani doktorowa szykując się na od
nych. Oto skutki. Tak młodziet dzisiej pust - zmieniała suknie i pomimo silne
sza umie się bawić. Smutne to lecz praw go dekoltu nie krępowała się obecnością 
dziwe. Fr. Za;qcskowsk · pacjenta. • 

Doktór zwrócił się do mnie: Niech 

Z Wolborza 
(Od naszego korespondenta) 

Do naszego miasteczka przybywają 
Siostry Albertynki z Krc:kowa celem 
objęcia w zarząd przytułku dla kalek 
i s'tarców w Wolborzu. Otwarcie przy
tułku naznacz.ył Wydział· Powiatowy 
Sejmiku Piotrkowskiego na 1 lutego. 

Panuje opinja, że zarząd zakonnic 
w przytułku jest znacznie tańszy ani
żeli prowadzenie tegoż we własnym 
zakresie, względnie przez osobc; pry
watną. 

Z Grocholic 
(Od naszego korespondenta) 

Wśród duźego zainteresowania do
konano wyboru wójta, którym został 
Konstanty Larczyński, otrzymawszy 
największą liczbę głosów. 

Gosp. Stanisław Herudziński wy
brany został zastępcą wójta. 

pan się rozepnie. Posłuszny - rozpiąłem 
się - pomacał mnie po brzuchu, piersiach 
i pyta: Na co pan chory, co pana boli? 
Ponieważ chorowałem w tym czasie na żo-
łądek, więc mówię: Cierpię na żołądek. 
Raz jeszcze żgnął mnie palcem w brzuch 
i powiada: Ma pon katar !ołądka, trza 
go skanalizować; bedzie pon pił piersz;e
go dnia jedną szklankę gorącej wody na 
noc, drugi~go <lwie szklanki, trzeciego -
trzy itd. aż do dziesięciu, a potem codzień 
trza brać o jedną mniej, to jest: 9, 8, aż 
do jednej. 

Oprócz tego dorn panu lekarstwo -
i przepisał rn1 szwajcarskie ziółka <pipere
zyna burzanca>, balsam egipski, Amol. 

Gdym skończył już ze sobą, wtedy wy-
jąłem buteleczkę z moczem 70 letniego 
starcu, stryja mego towarzysza, który cią· 
gie stojąc w otwartych drzwiach, wszystko 
obserwował. 

Znachor butelkę wziął, potrząsnął, po-
patrzył pod światło i pyta: 

- Kobita? 
Coś mnie podniosło i mówię - tak. 
- Młoda, stara? 
- Młoda - odpowiadam. 
Nie1na p ..... u, prawda? 
- Tak, mówię, pomimo przerażenia 

mego towarzysza, który słucha moich 
bredni. 

decyzja. 
aby nie 
receptę, 

gół wpadł nam w oczy: ·oto całe podwó
rze i pole prowadzące nad drogą, literal
nie było usianP. butelkami rozmaitej wiel
kości i kalibru a za.wartości koloru piwa, 
porzuconemi przez pacjrntów. 

Z powrotem jedziemy wolniej, gdyż 
i koń zmęczony i W(l):tnica podpity; wi
dząc, iż - jadąc w ten sposób - nie 
zdążymy na samochód, poleciłem woźnicy, 
aby donajął konia na nasz koszt i tak też 
się stało. 

Zawdzięczając temu tylko - zdążyłem 
na samochód odchodzący z Przedborza do 
Gorzkowic, 

Jadąc z powrotem - myślałem, że jed
nak jest to obrazek niepowszedni i nie 
każłlemu znany i że dobrze byłoby po
dzielić się wrażeniami z szerszym ogółem, 
co niejednego_ uchroniłoby od niepotrzeb
nej straty. czasu i pieniędzy. 

Stefa11 At#lłski. 
Gorzkowice. 

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,~ ........................ ~ , 
\\'ANDA l\H \ GIEHO\\ .NA 

. LEllRZ .DENTISTl 
UL. LEGJONÓW 16, -

Przyjmuje od tł -- I i od 3 - 5 po poł. 

~ ......... ..._...._..._..._111i..u„ ...... ,.. ...... ~ 
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„P-RZEZORNOSC" 
Sp. Akc. - Zalołone w r. 1892. 

Dyrekcja główna w Warszawie, 
plac Małachowskiego 4. 

Załatwia ubezpieczenia: 

Ogni owe wszelkich 'przedsiębiorstw 
przemysłowych, rolnych. 

Transportowe ~u~d~ie _i ~0-
Kradzieżowe wszetkict;i ru· 

chomośc1, go-
tówki w kasach i towarów· 

od nieszczęśliwych wypadków . . 
o~z uhezpieczenia zyc1owe kapitałów i rent 
zapewniajllc dogodne ~a ubezpieczaj11cych wa: 

runki, umiarkowane taryfy i opłaty. 
Zgłoszenia przyjmuje Oddział TowariystJ\\a 

W PIOTRKOWIE 
ul. Sienkiewicza 14, Telefon N2 75. 

i widowisk 13.665 zł . , 2°/0 od przeniesie
nia tytuł. własności 2.000 zł„ od placów 
i gruntów, budowlanych 500 zł., 0,5°/0 od 
weksli protestowanych 7.000 zł„ drogowy 
21.038 zł, od hoteli i domów noclegowych 
500 zł., od spadków i darowizn 10 zł., od 
przedmiotów abytku 1.000 zł., od psów 1 

150 zł., kary za zwlokę i koszty egzekucji 1' 

300 zł. Razem Dział X. 112.813 zł. 

Gminiac\1 spodziewają się, że no· 
wy Urząd Gminy będzie energiczniej 
zabiegał o sprawy lokalne, niż po
przedni. 

Zjazd- jakiego jeszcze 
nie było 

Chw1h powatnego namysłu i 
Obaj ubawieni, przygryzając usta, 
wybuchnąć śmiechem, zabieramy 
na której było napisane <Amol, 
egipski itp.>, odeszliśmy. 

balsam 

Ponieważ do odjazdu mieliśmy jeszcze 
z godzinę czasu, weszliśmy do lasu, do 
którego przylegały zabudowania znachora, 
aby wypocząć w cieniu drzew 

K~JAlKI o~ At~~~K~ w~ 
DLA ROBOTNIKÓW 

Leżąc w lesie, widzieliśmy, jak obok 
idącą drogą przejeżdżał nasz <dÓktór> do według wzoru, zatwierdzonego przez 

Sprawy podatkowe i komisyj 
szacunkowych. . 

~ Oleśna na udpust, a w ślad za nim zaczęli Głównego Inspektora Pracy 
sunąć jego pacjenci i ci s:1:częśliwi - co 

DZIAŁ XI. 

Ró~ne. 

5°/0 odszkodowania za pobór państw. 
podatku od nier. 4_476 zł, 3°/0 odszkodo· 
wania od lokalu 1.228 zł„ 3°1o odszkodo
wania składki ogniowej 951 zł. , zwrot kosz
tów sądowych 1.000 zł, nieprzewidziane 
różne 1.000 zł., 3°/0 od dochodów brutto 
od Częst. Elektrowni 10.000 zl. Razem 
Dział XI. 18.655 zł. 

\!\r niedzielę, dnia 30 bm. odbędzie 
się w Lodzi pierwst.y zjazd członków 
wszystkich komisyj szacunkowych 
i odwoławczych do spraw podatko
wych z całego terenu województwa 
łódz~iego. · W obradach tych weLmą 
również udział przedstawiciele szeregu 
warszawskich organizacyj kupieckich. 

• 

otrzymali poradę i ci zawiedzeni w na- SĄ DO NABYCIA 
dziei, co odchodzili z- niczem. 

Ci o;;tatni byli to przeważnie tacy, co Adm' 'st " n I ·~ u d Jl . 

~~.:}it ,~~~:~~ :;~~k~~1~1·::ś:~~ 1 ~~ !;:.;_!:.':l~l:'\ll~ ... 1ii .... ~a.n ... 1 _ra:iil.clilllllillll~""~i;;l;u:..":z::!1e~n::!:n==1=la~11~a==~~o=u~o::w~e~~~o~-~--r 
Na leżących w lesie natknęła się wzdy- zginęło ·poświadczenie odroczenia 

chaj.ąca babina. ł 
- Niech będzie pochwalony„. S użby wojskowej wydane na 
- Na wieki wieków, a czego to bab imię Cher~zla Wendla przez Komisję 

ciu tak wzdychacie? Poborową w Piotrkowie. 
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KRONIK.A 

Środa 

KALENDARZYK 

Dziś Polikarpa 
Jutro Jana Złot. 

z~rząd .fabryki moszczenickiej stosował I - Kino „Odeon" wyświetla mo
s1ę do płac, ustalonych w zawartej 1 nurnentalny film p. t. „Mikołaj Jl i Oj
umowie, ob, 1wiązującei w przemyśle. ciec Ga pon", osnuty na tle rewolucji 
Zarzą~ .Główny Z~iązku „P~aca" 

1 
w. r. 1.005. Obraz wywołał olbrzy

zwróci się w tych dmach do Związku mte zamteresowanie. 
Przemysłu Włóknistego oraz do Za-

26 
Stycznia 

Wschód słońca g. 7,28. 
Zachód o godzinie 4;10. 

rządu fabryki moszczenickiej w spra· - Z Kursów dla Dorosłych m. 
wie przywrócenia robotnikom daw- . Pio~rk.owa. Sprawozdanie ~asowe z przed
niejszych zarobków i 0 ile takowe nie staw1e01a «Wesele na Prądniku> powtórzo-

1 neao przez Kolo młodzieży na Kursach
zostaną ~rz,r~rócon~, to W fabryce dla dzieci szkół powszechnych w dniu 16 

- Człowiek, który wygrał dola- moszczemcktej będzie proklamowany stycznia b.r. w sali T-wa Dobroczynności. 
rówkę. Przy ostatniem ciągnieniu dola- straj'k. Dochód 140 zł. 88 gr., rozchód 35 zł., 
rówki wygrał N2 597.328. Szczęśliwym 
właścicielem tej dolarówki jest obywatel . czysty zysk 105 zł. 88 gr. przeznaczono na 
miasta Poznania, dyrektor firmy cAJ{a La~ z Sali Sa dowei l wycieczkę do Zakopanego dla kursistów. 
val > p. Grous. "'Y ~ ! 

. Wygr~na nie ~ci~szyła zb~tnio szczęś-, Sąd Okręgowy w Warszawie roz- Z kroniki "policyjnej 
hwca, - Jak podaje ~dno z pism poznań- t ł Ad lf N , I 
skich. P. Grous oświadczył bowiem: cPrzy- pa. ryw~ sprawę O a owaczyn- Podczas chwilowego wydalenia się E-
wykłem już do wygrywania. Grając na sktego I St. Włodka, redaktora odpo- 1 milji Ławskiej ze sklepu (ul. Piłsudskiego 
loterji ro5yjskiej w Warszawie, zawsze wy- wiedzialnego „Myśli Narodowej", w j 89) pod~zucone zostało niemowle. Policja 
grrwałe~. Raz wygrałem nawet 3 OOO ru- której Nowaczyński zamieścił w roku poszukuje w:łaścicielki. tego dziecka. 
bit, czyli 1.5~ dolarów>. . . 1924 artvkuł pt. 

11 
Piłsudski ante portas". ' . ~ sklepie ~a~harjasza Landaua {ulica 

Na pytanie, co uczym z wygranymi S d-' k· ł b k . ,• Kaliska 65) policjant nakrył nielegalny ty-
8000 dolarami, p. Grous powicdliał: cGdy- . . ą s. 3 7a . o u os arzonyul na toń, pochodzący z Niemiec i ustalił, że nie-
bym był szewcem, kupiłbym sobie warsz- m1es1ąc w1ęz1ema. Nadto red. Włodka jaki Fryszec, wspólnik Landaua, już od-
tat, lecz w mej branży trudno jakoś 8000 , na zapłacenie 120 zł. grzywny. <lawn~ uprawia ten proceder. 
dolarów inwestow~ć. No, ale namyślimy UJęty został niebezpieczny złodziej ko-
się i rada się znajdzie>. z fil 

1
. a S t a lejowy Florjan Pietrzyk, zwany popularnie 

Szczęśliwy człowiek, który przywykł ' w kołach złodziejskich <Florek>. 
do wygrywania. _ N . d d , tó . t Za zakłócenie spokoju publicznego po-

. a z1az e · ega yv_ mias. · ciągnięci do od pow iediialności: Piotr Skwar-

Ograniczenia świą~ 
tecznebędąskasowane 

W dniu 30_-go b m. pr~eds!a~iciele Magi- kowski (ul. Oddzielna 14), Izydor Gontaur 
strat'! m. Piotrkowa w~Jeżdza)ą na dorocz- j (ul. Żabia 26) i Hieronim R bak (Plac Li-
ny zJazd delegatów miast, który zwołany tewski 10) y 
został w roku bieżącym do Krakowa. Jak · 
się dowiadujemy, na zjeździe będzie roz-
patrzony cały szereg aktualnych spraw, , 

Dotychczasowe ograniczenie spo
żywania alkoholu nie odpowiadało wy
mogom życia codziennego i stale by· 
ło przekraczane. We wszystkich res
tauracjach bowiem, nie zwracano na 
nie uwagi, podając alkohol miast w 

między innemi sprawa rozbudowy miast 
i kwestji mie;;zkaniowej, projekt nowej u- Z ostatniej chwili. 
stawy budowlanej i stosunek do niego sa
morządów, stosunek państwa do samorzą
dów oraz szereg innych kwestji. Obrady 1' 

potrwają . dwa dni w ciągu 31 b. m. i l 
lutego. 

kieliszkach w filiżankach r licząc za - z as ił ki dla bezrobotnych 

Centrowy 
blok wyborczy? 

to słone nieraz ceny. w naturze będzie wydawał Magistrat, Wedle pogłosek krążących w sfe-
Wobec powyższego, jak się do- począwszy od 28-go b. m. Korzystać rach parlamentarnych, na ostatniej 

wiadujemy, w najbliższym czasie zo- z tej zapomogi spożywczej będą ci Radzie naczelnej NPR. postanowio
stanie udzielone zezwolenie na sprze- z pośród bezrobotnych, którzy nie są no dążyć do stworzenia bloku wy
dai wódek i likierów w niedzielę, w uprawnieni do pobierania zas1łkó w. borczego, którego ośrodkiem byłby 

., zakładach gastronomicznych wyższych z Funduszu Bezrobocia - i którzy t1ie NPR~; Piast i Ch. D ., przyczem nie
kategorji. gdyż władze uważają obec- otrzymali zapomóg na święta ostatnie. wykluczonem jest, że blok ten po
ne patrz~nie przez palce na podawa- Wkrótce rodziny bezrobotnych dosta- rozumiałby się ze Zw. Lud. Nar. 
nie trunków w filiżankach za niemo- 1 ną również i węgiel, po 2 3 ~etry W takim razie zblokowałby się 
ralne, i przyczyniające się do nadu- na rodzinę. z nim w okręgach zagrożonych 
żyć ze strony właścicieli zakładów narodowościowo, tj. w pierwszym 
gastronomicznych. Odczyty rzęd~ie na Kresach wschodnich, 

Małopolsce wschodniej i Górnym 

Katastrofa kolejowa 
pod Częstochową 

ż dziedziny hygjeny 
; Komunikują nam, iż staraniem Za-
rządu Kasy Chorych, przy współ-

Pociąg towarowy nr. 1071, zdą- 1 ud~\ale pp .. lt:kar.::i.• r:: n}jbli75lych 
tający w stronę Sosnowca, wykoieił dma~h w P1otrkov.:1e wygł?~zony zo
się na stacji Częstochowa wczoraj 0 stame cykl odczy~ow na r?zn~ tema· 
godz. 10 rano. Skutkiem wypadku t~ (przedewszystk1em z dztedzrny hy-
7 wagonów węglarek zostało zupełnie . g}eny) przez?a.czonych_ dla ogółu ubez
rozbitych, a 10 częściowo uszkodzo- pieczonych t ich rodzm.- . 
nych. Wagon służbowy w którym . Z le~arzy w . akCJi odcz~toweJ 
znajdowało się 4 funkcjonarjus!Y· zo- 1 współudział .łaskawie pr~yrzekh pp.: 
stał wyrzucony z szyn, skutkiem cze- dr. Bą~o.wskt, Bra.rns, Fa1man, Now~
go ciężkie rany ponieśli: nadkonduk- kows.k1 1 Otrębski. 
tor Marjan Firek maszynista Bet 1 ej , P1e~wszy odczyt .P· d-~a. N.owa
i Adam Mądrala. Przewieziono ich , kowsk1ego pt. „Hyg1ena c1ązy i po
do ambulatorjum kolejowego w Czę· rodu" . (ty~ko dl~ k?biet dorosłyc~) 
stochowie. Powód katastrofy na razie odbędzie stę w me.dzielę 30 stycznia 
nieznany. Ruch towarowy zupełnie , o g. 5 pop .. w sah Rady Z~ .. zaw. 
wstrzymany, skutkiem zatarasowania · przy ul. L~g1onów 1. 4. We1sc1e dla 
toru. I ubezpieczonych (członkiń Kasy i czł. 

Śląsku. 

z Sejmu 
(Ielefonem od nas1ugo korespondenta). 

Wtorkowe posiedzenie Sejmu o
czekiwane było z naprężeniem w 
kołach polityczno-parlamentarnych. 
Powodem niezwykłeg-o zaciekawie
nia była oezywiście sprawa aresz
towanych pięciu posłów. Przebieg 
posiedzenia zawiódł żądną sensacji 
licznie zebraną publiczność, albo
wiem · awantura zaincjonowana 
przez komunistów i ich soiuszników 
w osobach pp. Wojewódzkiego, Ba
lina et consortes spaliła na panew
ce i wyszła nader blado. 

Wniosek o wydanie przekazany 
został komisji regulaminowej, po 
przemówieniu wicepremjera Bart
la, który oświadczył, że 

Str. 3 

Prowok'.łcyjne wnioski 
komunistów 

Dodać należy, że pos. Sobolewski 
(Białoruska Hromada) postawił wnio
sek, aby Sejm zażądał natychmiast 
zwolnienia posłów. 

Pos. Sochacki (komunista) posta
wił wśród wrzawy wniosek o wyra
żenie votum nieufności rządowi marsz. 
Piłsudskiego. 

Wnioski te mogą być rozpatrywa
ne na jednym z najbliższych posiedzeń. 

Debata bud2etowa 
Następnie rozpoczął debatę budże

tową gen. sprawozdawca pos. Byrka 
(Piast), poczem przemawiał pos. Głą
biński (Zw. L. Nar.). 

Olbrzymia~ kradzież 
w warsztatach kolej. 

W warsztatach kolejowych w No
wej Wilejce pod Wilnem dokonano 
włamania do składu materjałó~J kole
jowych i skradziono stopy ołowiu, 
cyny i tak zwanej kompozycji na su
mę kilku miljonów złotych. 

Zdemaskowanie „lojal
ności" poselstwa sow. 

w· Warszawie 
Władze policyjne aresztowały w 

Warszawie komunistę Edwarda · Uz
dańskiego, skazanego . już na 2-letnie 
więzienie, który uciekł z lokalu tech
ników komunistycznych . w chwili 
schwytania innych członków rozbitej 
ostatnio organizacji komunistycznej. 

Uzdański był do ostatniej chwili 
urz~dnikiem poselstwa sowieckiego, 
gdzie ukrywał się też przed areszto
waniem. 

W ten sposób została zdemasko
wana „lojalność" poselstwa sowieckie
go w Warszawie. 

Ks. Kardynał Lauri otrzymał 
z rąk pana Prezydenta 

biret kardynalski 
Wczoraj stolica była świadkiem niezwy

kle pięknej i barwnej uroczystości, przy
pominającej odległe czasy, kiedy to królo
wie Rzeczypospolitej przekazywali otrzy
mane z rąk Papieża insygnia kardynalskie 
akredytowanym przy nich przedstawicie
lom Stolicy Apostolskiej. 

Obecny władca Stolicy Piotrowej, pa
pież Pius XI, kocha naród polski, wierzy, 
Ż " t ak, jak ongiś, gotqw on jest zawsze 
i wszędzie wiary bronić i za nią ofiarnie 
krew przelać. To też nagrodził on naród 
w osobie jego Prezydenta, poruczając mu 
w swojem imieniu nałożyć biret kardynal
ski na dostojną głowę obecnego nuncju
sza ·kardynała Lauri. 

Groźba strajku 
w Moszczenicy 

1 rodzin) bezpłatnie. Ze względu na 
wys0ce pouczający temat prelekcji -
pożądane jest jak najliczniejsze przy
bycie słuchaczek. 

Rząd z calą strnowczością --~--~ ========= 
stłumi każdą akcję wywro ~PZJ~P.JP.J~~~~~~ 

tową. 
1

. . - ·---· . 

- Na uroczystość poświęcenia 

Zatarg na tle obniżenia zarobków. sztandaru ucz Hów gim11 . im. ~Jle
sława Chrobrego przvb~dą do Pwtr-

W Moszczenicy zostało zwołane kowa - jak już donÓ3iliśmy - pp.: 
ogólne ~ebrani~ robotni\ów

1 
fabryki ~ Delegat Min. W. R. i O. P. 0-r Zagó

w sprawie obntżonych zarobi\ÓW o 9 ! rawski, dyrehtor Depaitami>ntu 1 Ku 
procent. I rator szkół o. Jan Owiński wraz z wi-

Uchw&lono sprawę powyższą ocl- zytatorami. , Uroczv~·tość ta odbędzie 
• dać Zarządowi Głównemu Związku, się w murach szkolnych w poł.>wie 

który ze StJ 1ej strony będzie interwen- 1 przyszłego miesiąca. Term·n będzie 
. jował u odnośnych czynników, by I wkrótce podany. 

Podczac; przemowy p. Bartla j 0:8 M. BramS 
poseł Wojewódzki najbardziej się 
awanturował, wykrzykując ciągle „ Chor. wewn. I dzieci. 
<Kataryniarz> pod adresem min. Anallzy lekarskle. 
Meysztowicza (aluzja do udziału - przeprowadził się .._ 
min. Meysztowicza w odsłonięciu Ul. SIENKI EW I O Z A L. 12. 

~~e).nika carycy Katarzyny ·w Wił- ~rd~~~C'iJ~~ 

Pos. Wojewódzki został wyklu
czony na jeden miesiąc z posiedzeń 
Sejmu. ~~~jcie „Dziennik H~raAawy'1 
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Dziś i dni następllJChI Wielka sensacja doby obecnej! Dziś i dni następnych! 
' . 

KIN(J-TEATR Dawno oczekiwany film w 2 serjach razem pod tytulem: 

„lPOLLO" NAJNO\N'S.ZE PRZ'YGODY 
' , , 

Plac Targowy 5. I TARZA-NA ~SROD MALP·. 
W roli głównej: ELMO LINCON. 

.................................... ~ ... „ ....................................................... „„„ ..... 

Co mówi nowa ustawa 
stemplowa o wekslach 
Kto nie chce płacić kary, niech 

dobrze przeczyta. , 

W N-rze 10 cDziennika Narodowego• 
była notatka w sprawie zmiany w prote
stowaniu weksli. 

Dodatkowo wyjaśniamy, że w myśl no · 
wej ustawy stemplowej weksle obecnie są 
bezterminowe, t. j. można je_ wystawiać na 
czas dłuższy, niż 3 miesiące, Zarazem za
znaczamy, że weksle tak jak dawniej, na
leży protestować, gdyż w przeciwnym wy
padku odpada odpowiedzialność wszystkich 
żyrantów, na wekslu );odpisanych. 

B;iczyć należy przy użyciu blankietów 
wekslowych starego zapasu, aby oplata 

. stemplowa była zgodna z obowiązującą 

obecnie, t. j. na wekslu dawnym do sumy 
60 .złotych wolno wypisać sumę złot. 50, 
do sumy 90 z~. - sumę zł. 100; natomiast 
na wekslu do sumy 150 zł. wolno wypisać 
·tylko 100 złotych. 

Jednocześnie przypominamy, że w myśl 
nowej ustawy _stemplowej obowiązują na
stępujące opłaty stemplowe na wekslach : 

Do 50 zł. - 20 gr. 
Od każdej setki pełnej lub zaczętej -

30 groszy} od każdego tysiąca pełnego lub 
zaczętego 3 złote. 

Weksle in blanco podlegają opłacie 

· zł. 30. Termin dopłaty posiac!anych we
ksli in blanco upływa z końcem lutego br. 

Wszystkie weksle, wystawione przed 
dniem 1 stycznia b. r. na starych blankie
tach, obiegają normalnie. 

Wiadomości powyższe, w związku z na
szą notatk\, otrzymaliśmy ·łaskawie od je
dnego z banków w Piotrkowie. 

Po.wtórzymy tę notatkę kilkakrotnie, ce
lem uniknięcia przez nieświadomych prze
kroczeń ustawy ·stemplow.ej, co pociąga za 
~sob\ 50-krotną karę. 

~ELIB~ 
Sp. Ak~. ,,"L. J , BORKOWSKl

1

" ł 
· ze składów w Piotrkowie ul. Kaliska N2 32, tel. 61. . i 

z o~stawą do domów po cenach konkurencyjnych $ 

WĘG 1 E:0LEiAKo Ks. ·1 
VV\f VWWYWWW~VVVVWY~W\ftl~ 

. ' 
SALA im. KILINSKIEGO - W SOBOTĘ, dnia 29 stycznia 1927 r. 

na rzecz och:rony im. Grossera i Pereca 'w Piotrkowia 

~ 

CUK IER kryształ 
„ miałko wy 
" kostkowy 

(niżej cen rynkowych) 

puder 
dostarczam w partjach wago
nowych i mniejszych na do

godnych warunkach. 

Poznań, ul. \\iieJka L. 28, 
Tel. 54-76. 

ODBĘDZIE SIĘ xxxxxxxxxxxxXxx 

!,~e~r~m~~m ~g~m~~'~"' ~g~~~~.~~ GtAZ~RA DO M~~u 
Polskiego Teatru Artystycznych Szkiców „MASKA", który cieszy si~ 

wielkiem powodzeniem wśród publiczności piotrkowskiej. 
- Pani Irena Lubicz-Korszówna w swoim oryginalnym repertuarze. -

Początek o godz. 1 O-ej wieczorem - B U F E T we własnym zarządzie. 

Pozostałe zaproszenia do nabycia u gospodarzy balu: p. A. W aj s ho fa 
Grodzka 1 i p. S. Głogowskiego Kaliska 26. 

przedmiotów z żelaza i skóry 
tanio do na bycia , 

W BAlARl [ MODOWYM 
przy ul. Piłsudskiego 71. 

„ 

WSZYSTKIE SZKOŁY! 
WSZYSTKA MŁODZIEŻ SZKOLNA! 

I xxxxxxxxxxxxxxx 

KUPUJE 
zeszyty szkolne, brulj ony, 

MATERJALY PISEMNE 

w Sklepie „Bazaru. Naro~owego" . 
ul. Plt.SUDSKIEGO 71. 

CENY NISKIE - GATUNKI
1 

DOBOROWE. 
OBSLUGA S~YBKA i UPRZEJMA. 

Wynajmuje si1 salt kina „A~ollo" -
NA BALE RESTAURACJA ~ 

Zakłady Ogr~nicze I 
C~ ULRICH 

PO CENACH PRZYSTĘPNYCH 

Kartki-pocztów ki 
z widokami 

miasta Piotrkowa 

„CR IS TAL" 
w HADOM~KU 

.(ul. Powiatowa 7, gmach Sejmiku} 
pod noweni fachowem kierownictwem. 

WYBORNA KUCHN1A. 

I 
Radiosprzęt 

' Radioodbiorniki najlepszych firm 
P. T. R. i NORA 

kompletna instalacja, zakładanie 
anten. 

Ir. Lutf 
Piotrków, Toruńs~a 3. 

założone 1805 r. w Warszawie, 
Spółka ·Akcyjna, 

Centrala: Ceglana 11, tel. 9·25, 

zawiadamiają, że wyszedł z druku 

CENNIK NASION 
na rok 1927 

i na żądanie rozsyłany jest artystyozn1e wykonane 

tanio do nabycia 

w Bazarze Narodowym 
przy ul. Piłsudskiego Nr. 71. 

PIERWSZORZĘDNE NAPOJE. 
CENY„ NADER _ PRZYSTĘPNE. 

Re n de z-vous sfer towarzyskich 
- - z miasta i okolicy. - -

· Farta~iany, Pianin&, Fi~Aarmanja - - - bezpłatnie. - - -

PŁYTY patefonowe i wszelkie instrumenty muzyczne 
STROI i NAPRAWIA ~ 

~ .FRACHOWI(;Z 
Cena egzemplarza 15 groszy. 11'9j~n11z;hi1„Dzi1nDikH&raf' ·Piotrków, ul Narutowicza 13. 

najnowsze aktualności 
\\! Baznrze Narodowv1n .. ' 

- - ··- . - ------
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