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Sukces polskiej · pożyczki [~"""""""'-"! Sesja budżet. Sejmu 
n'." jd :ej 31-go b. m. 

Pożyczka polska odniosła przy 
skrypcji sukces oczekiwany . i na 
ystkich rynkach pieniężnych, na 
rych była wyłożona - została po
ta z bardzo znaczną nadwyżką. 
y tej sposobności należy podkre
znamienną i wyjątkową manifesta
sympatyj amerykańskich dla Pol
jaką był telegram gubernatora 

eral-Reserve bank p. Stronga, do 
ego posła w Waszyngtonie. Nie 
pominamy sobie, aby przy okazji 
krybowania innych państwowych 

yczek w Ameryce, osobistość tak 
soko postawiona, składała powin

ania przedstawicielowi interesowa
o państwa. Jest to więc objaw 
jątkowy, który cenimy sobie bar

wysoko, jako dowód szczerej ży-
wości amerykańskiego społeczeń
a i jego zaufania do Polski. Przy-
1ieć również trzeba, że pożyczka 

ka uzyskała całkowitą aprobatę p. 
łona, sekretarza stanu p. Devey, 
y przyjął chętnie stanowisko f man· 
ego doradcy polskiego rządu. . 

Pan Devey jest osobistością tak 
bitną, że już sam fakt przy1ęcia przez 
o obowiązków, które nań wkłada-
przecież pewną odpowiedzialność, 
odzi, że koła urzędowe amerykań
odnoszą się z pełnem zaufaniem 

gospodarczego ro7.woju Polski i do 
skiej polityki. Rola finansowego 
adcy dała powód prasie opozycyj
do niechętnych i złośliwych kamen
y, których treścią było, że w ten 
ób suwerenność państwowa Polski 

tała mocno skrępowana. Tymcza
z tekstu ogłoszonego w • Dzien

u Ustaw• planu stabilizacyjnego 
nika, że zagraniczny członek Rady 
ku, jak się oficjalnie nazywa finan-

wo rządu do zaciągania dalszych pro
dukcyjnych pożyczek. 

Z tego co powyżej przytoczyliśmy 
wynika przecież jasn:>, ie w razie za
ciągania nowych pożyczek, zwtaszcza, 
na cele produkcyjne, doradca fmanso
wy moze jedynie służyć rządowi swo
ją radą, rząr jednak nie jest wcale 
zmuszony tej jego rady trzymać się 
literalnie. Nie ulega rów nici w~tpli
wości, że konsorcjum bankowe, które 
pożyczkę subskrybowało wiedziało i 
przewidywało możność, a nawet ko
nieczność zaciągania nowych pożyczek 
na cele t. zw. produkcyjne. Pożyczka 
bowiem, która obecnie do kas rządo
wych płynie, ma charakter wyłącznie 
stabilizacyjny i powinna posłużyć do 
utorowania drogi obcym kapitałom do 
Polski. 

Wszystkie te fakty, które zresztą :,ą 
i powinny być znane wszystkiń1 po
litykom i finan~istom inter.esująr.ym się 
sprawą pożyczki - przytaczamy· dla
tego, ponieważ wprowadzenie do Ban 
ku Polskiegu finansowego doradcy, 
dostarczyło materjału do złośliwych a 
niesprawiedliwych wydeczek przeciwko 
rządowi. Nie sądzimy, aby systema
tyczne i agitacyjne osłabianie wrażenia, 
wywołanego w całym świecie, przez 
łatwe uzyskanie pożyczki państwowej 
było korzystne z punktu widzenia na
rodowych interesów. Przeciwnie, jes
teśmy głęboko przekonani, że to me
tody niebezpieczne, które ani państwu 
ani opozycji zaszczytu i pożytku nie 
przyniosą. Dyskusję na ten temat na
leży zakończyć i zająć się raczej prd
blematem rozumnego i planowego wy
korzystania walorów, jakich pcżyczka 
dostarczyła. 

wy doradca, będzie miał zakres dzia- z· d h. t, 
ia wyłącznie opiniodawczy; nie po- Jaz monarc IS OW 
da on zatem żadnej władzy w za 
esie polityki budżetowej lub kredy- Odbył się w Tow. Higienicznem 
wej, gdyź nie przysługuje mu tam w Warszawie zjazd Rady Naczelnej 
dna decyzja. Decydować zaś może Monarchistycznej Organizacji, która po
ynie w zakresie sposobów zużycia wstała z zjednoczenia grupy generała 

nduszów, uzyskanych z pożyczki, Raszewskiego z Związkiem posła Cwa
zn., że wolno mu sprzeciwić się kowskiego Zjazd zagaił poseł Ćwia
stanowieniom rządu, sprzecznym z kowski. Referat polityczny wygłosił P 
nem stabilizacyjnym. Należy zaś Moszyilski zale :::ając w nim życzliwą 
miętać, ie sposoby zużycia pożyczld neutralność w stosunku do rządu. Dys-
t ł 1 · t bT · d kusja wypełniła ranne zebranie. 
a Y w P ame s a i tzacy1nym o- Po południu p. Ćwiakowski przed-dnie ustalone, ie pod tym wzglę-

m niemożliwe jest żadne odstępstwo stawił zebranym zabiegi i starania dzia-
ó 'd h s d · łaczy monarchistycznych w Polsce, a zg ry przew1 zianyc norm. ą zt- ł . ód k. · 1 d · · M 

k. . . . r.w aszcza wsr rus 1e1 u nosct a-
. nawet, że ta te skręp.owame rzą- lopolski Wschodniej i w woj. śl4zkiem. 
)est do pewnego s~opma. p~żytec~.., W wyniku wyborów do władz na-
1 wska7an~ •. al~owiem ~tmstro~te czelnych prezesem organizacji został 
r~u zm1.~ma1ą stę, al~. kazd.y z mch . poseł Ćwiakowski, wiceprezesem .ge
zie .musiał. plan stab~h~acy1ny wy- rał Raszewski skarbnikiem hr. Plater. 
ąć Jak naJskrupulatmeJ. Stanowczo -----'--------
zywa jest opinja, jakoby powołanie 
adcy finansowego ograniczyło pra- Cena 15 groszy. 

SPECJALISTA 
CHOtU)B WENERYCZNYCH i SKORNYCH 

D:B MED. I. F AJMAN 
Ulica Piłsudskiego 67, ll::gie piętro. 
Godziny priyjęć: 12 - 2 i 41/a - 7. 

Zajście polityczne 
na zjeździe Związku miast 

polskich w Poznaniu 
Obrady Zjazdu Związku miast 

w Poznaniu zakończone zostały zna
miennym incydentem. Przedstawiciele 
grup centrowo-lewicowych zgłosili do 
prezydjum Zjazdu wniosek, wyrażają
cy uznanie rządowi za prace oko:o 
uzdrowienia stosunków gospodarczych, 
fina 1sowych i walutowych. w Polsce. 

W tym momencie prezes Związku 
miast, (działacz Z. L. N.), D-r Za
wadzki, zam m4ł Zjazd, nie dopusz
czając w ten sposób do głosowania 
nad tym wnioskiem. 

Ten· krok Dra Zawadzkiego spot
kał się z oporem grup centrowo-lewi
cowych. Zwołano prezydjum zjazdu, 
żądając oświadczenia, że zjazd nie zo
stał zamknięty, a wreszcie uchwalono 
protest przeciwko zamknięciu Zjazdu, 
który podpisali przedstawiciele demo
kratów, Partji Pracy, N. P. R. lewicy, 
Stron. Chłopskiego, Związku Napra
wy, Wyzwolenia. 

Następnie zabrał głos p. Jaworow
ski z P. P. S., który też . zaprotesto
wał przeciwko zamknięciu zjazdu oraz 
oświadczył, że stronnictwo jego złoży 
pisemny protest. 

Zaznaczy~ należy, że w chwili skła 
dania tego protestu przedstawiciele pra
wicy opuścili salę obrad. 

Zjazd miast przeciw eks
misji w czasie zimy 

Poza uchwałami „Związku Miast"; 
należy jeszcze zanotować następujące 
postanowienia: 1) uchwałę o zadrze
wieniu miast, oraz 2) budowaniu sta
djonów i boisk dla młodzieży. Na
stępnie powzięto wniosek o zwrócenie 
się do ministra sprawiedliwości z proś
bą o wstrzymanie w czasie zimowym 
eksmisji z mieszkań 1-3 pokojowych. 

Prezes Rady ministrów Marszałek 
Piłsudski przyjął w Belwederze wice
premjera Bartla, z którym konferował. 
Jak słychać, konferencja ta pozosta
wała w związku ze zwołaniem sesji 
budżetowej. Sesja będzie zwołana w 
terminie określonym konstytucją, to 
jest do dnia 31 ·bm. najdalej. 

......... ____ ._ -- - ...... --·- --
Zbliża się uroczystość św. Stani

sława Kostki Patrona Młodzieży. -
W dniu tym, to jest w niedzielę 13 li
stopada obchodzą co roku Stowarzy
szenia Młodzieży Polskiej na terenie 
Rzeczypospolitej „Święto Młodzieży". 
W roku obecnym na apel centrali 
ogólno-polskiej, Zjednoczenie Młodzie
ży Polskiej w Poznaniu, poświęcą 
Stowarzyszenia szczególną uwagę zor
ganizowaniu tegoż obchodu. Hasło 
• Razem młodzi" obiega już całą Polskę. 

Aby ułatwić p0szczególnym pla
cówhom przeprowadzenie akcji, przy
gotowała centrala szereg wzorowych 
wydawrnctw, jak kazania, podręczniki 
do akademji i wieczornic, żetony, na
lepki itd. Między innymi wydawnict
wami pierwsze miejsce zajmie listopa
dowy numer .Przyjaciel Młodzieży•, 
organu Stowarzyszeń Młodzieży Pol
skiej na terenie całej Polski, który 
wyjdzie w znacznie powiększonej ob
jętości i w ozdobnej szacie. 

Numer ten jako propagandowy za
wierać będzie szereg doskonałych ar
tykułów oświatowych i wychowaw
czych, dużo · barwnych opowiadań, 
feljetonów, bogaty dział poezji i roz
rywek, korespondencje liczne oraz 
piękne i interesujące ilustracje z życia 
młodzieży w całej Polsce. 

Żvczeniem redakcji jest, aby numer 
propagandowy znalazł się w ręku 
wszystkich druhów ze Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej, a za ich pośred
nictwem ro~.szerzył się także między 
młodzieżą niezorganizowaną, tak by 
jak największa ilość młodzieży numer 
ten posiadła na własność i mogła do 
niego powracać, by czerpać zeń tę
żyznę ducha i umiłowanie ideałów. 

Wobec' tego zwraca się Redakcja 
do wszystkich czynnych członków 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w ca
łej Rzeczypospolitej a pozatem do 
członków honorowych, wspierających, 
do patronatow i przyjaciół młodzieży 

~~~~~~~~~~~~~-- z gorącym apelem by każdy komu 
sprawa akcji katol!ckiej wśród mło-

t) n ł B • t I • dzieży le iy na sercu, przyczynił się do ·f .-a \\1 e l'O D HhO \V S \ I jak najszerszego rozpowszechnienia li-
ordynuje w chorobach s lrómych 

i wenerycznych 
(Leczenie światłem i elektrycznością) 
Od godz. 9 - 12 r. i od 4 - 8 wieczorem 

Panie od 12-1 po południu. 
Częstochowa, ul. Panny Marji 21 

Il Aleja I pi~tro. 

stopadowego, propagandowego nume
ru „ Przyjaciela Młodzieży". 

Adres dla przesyłek pieniężnych 
(P. K. O. Poznań nr. 202.'768) i li
stów do administracji: Spółka „ o~toja • 
Księgarnia i Drukarnia Poznań, Pocz
towa 15. 



• 

Str. 2 

Sali sądowej 
W sobotę przesłuchiwano jako świadka 

Jana Łabudzkiego, b. inspektora Starostw 
w Województwie l..ód7:kiem, a obecnie sta
rostę w Lublinie, powołanego przez Urząd 
Prokuratorski. · 

Swiadek tęn · njc sobie nie przypominał 
ze swoich czynności, dokonanych podczas 
lustracji, tak, że przew.0dniczący Tchorzew
ski odczytał q>u . Jego zeznanie, złożone 
w śledztwie . . S,,Yiade• t~ zeznania potwier
dził. Ponieważ śwtądek Labudzki jako in
spektor Starostw zakwestjonował 82. akta 
jako nielegalne, z których ·Prokurator przed 
sporządzeniem aktu oskarżenia uznał 28 za 
legalnie wydane, postawił pprokurator Pa
ciorkowski pytanie, czy inspektor Łabudzlci 
nadal podtrzymuje nielegalność wydanych 
aktów odnośnie do powołanych przez 
siebie podstaw prawnych tj. ustawy z 17 
lipca 1924 r., rozporządzenia wykonawcze
go do tejże usta wy z 8 sierpnia 1924 r. 
z 27·go października 1924 r. i 30 marca 
1925 r., dotyczących wydawania paszportów. 

Swiadek Łabudzki odpowiedział twier-
dząco. · 

Wówczas pprokurator Paciorkowski 
zwrócił się z prośbą do Sądu o okazanie 
świadkowi 2 aktów paszportowych Racheli 
Lewit i Heleny Trzcińskiej, z zapytaniem, 
czy akta te również . podpadajll pod dzia
łanie powołanych pnez św,iadka podstaw 
prawnych. 

Swiadek l.abudzki; Tak jest. 
Prokurator Paciorkowski w tero miejscu 

zwraca uwagę Łabudzkiemu na datę wy
dania paszportu tj . 3 lipca 1924 roku . ' tJ. z czasu, kiedy działał okólnik, N!! 31, 
wydany na podstawie uchw,ały Rady Mini
strów z marca 1924 r., a _ zatem ustawą 
z 17 lipca 1924 r. uchylony. 

Swiadek Łabudzki: To ja się pomyli
łem. (Ogólne zdziwienie i poruszenie wśród 
audytorjum). 

Wówczas pprokurator Paciorkowski 
przedstawia dru!j!i akt z zapytaniem na ja
kiej podstawie, świadek, jako lustator, za
kwestjonował brak świadectwa ubóstwa. 

Swiadek Łabudzki: Nie pamiętam. 
Prokurator cytuje jedno z rozporządzeń 

1921 r. i pyta, czy może 'na tej podstawie, 
Swiadek l.abudzki: Nie pamiętam. 
Wówczas prokurator zaniechał dalszych 

pytań. 
Pytania obrony były skierowywane 

w szeregu najrozmaitszych kwestii paszpor
towych, na które świadek Łabudzki, z po

. wodu półtorarocznego upływu czasu, od 
rozpoczęcia śledztwa, nie umiał odpowie
dzieć, lub powoływał się na brak pamięci. 

W pewnym momencie przesłuchania 
tego świadka, rzeczoznawca b. wicewoje
woda Władysław Łyszkowski zwrócił się 
do świadka Łabudzkiego z zapytaniem: 

- Czy świadkowi znani! była instrukcja 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o prze
prowadzaniu lustracji Starostw? 

Swiadek Łabudzki: Tak, czytałem ją. 
Rzeczł>znawca Łyszkowski': Czy świad

kowi znane są postanowienia, te w wypad
kach pewnych wątpliwo-'ci i niejasności 
aktu administracyj n ego konieczne jest prze
prowadzenie dochodzeń, dla uzgodnienia 
stanu faktyczne~o tegoż aktu z daną normą 
prawną? 

Swiadek Łabudzki po wyjaśnieniu mu 
przez rzeczoznawcę Łyszkowskiego tego 
pytania, odpowiada zwracając się do Sądu_: 
Proszę Wysoki Slld, powiem szcz.erze, że 
instrukcję miałem w teczce, a używałem j~j 
tylko wtedy, gdy badanie odnośnego działu 
wymagało tego. · 

Rzeczoznawca Łyszkowsk i, gestem zdzi
wienia, .który nie uszedł uwagj całego audy
torjum, zaniechał dalszych pytań pod ad
resem starosty Ł"bud~kiego. Na sali wiel-
kie poruszen'ie. · 

Zeznanie św. insp. D. Dratwy. 

Z koleji zeznawał inspektor samorządu 
Dominik Dratwa, wyjaś p_iając szereg spraw, 
dotyczących starosty St. Fijałkowskiego, 
co do Sejmiku, śp. Lipczyńskiego z Łęcz
na, wreszcie kwestję mebli, które starosta 
Fijałkowski miał rzekomo kosztem Sejmi 
ku nabyć. 

Z zeznań świadka Dratwy wynikało, że 
starosta jest urzędnikiem komunalnym i że 
może z pewnej rubryki budżetu tak długo, 
jak ona nie jest wyczerpaną, dysponować. 

Zeznania te budzą pewne wątpliwości 
u prok. Grabowskiego, tak, ie żąda od 
świadka ściślejszych i pewniejszych wy
jaśnień. 

Wówczas zabiera głos rzeczoznawca b. 
wicewojewoda Łyszkowski i wyjaśnia Są
dowi, że starosta nie jest urzędnikiem ko
munalnym, te &taro&ta mote pobierać su-
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Dziś i dni następnych 
Film produkcji 1927 r. Wyłwietlany będzie potężny dramat współ-

HI N() czTAN iECowNAyszSdERć~fCHpŁ 
W rolach głównych: Olaf Fjord i Erik Kayssler. „AP~LL~" NAD PROGRAM: MlLY 8PADEK, komedj~ w_2_a_k-ta~h~ 

NA SCENIE! Duet Szymańskich odtańczą Maharadża-Tango Janiszewska 
ekscentryczne .sch1mmi: Erwestowie. ~ziif~erz i kucharka, SKECZ-· APASZ 

w 1 ~ e1 odsłome. Rzecz dz1e1e się w buduarze narzeczonej. 

my, które uchwali Wydział Powiatowy 
i Sejmik, a następnie zatwierdzone przez 
ciało nadzorcze tj. Urzi1d Wojewódzki, po
zatem Starosta do żadnych innych fundu
szów nie ma prawa. 

Teraz wywiązuje się spór między prok. 
Grabowskim a obroną, · czy dopuścić do 
odczytania zeznań b. wójta gm. Łęczno 
Senderowskiego, w związku z urz11dzaniem 
dla star. Fijałkowskiego przyjęć w Łęcznie. 

Sąd przychylił się do wywodów obroń 
cy mec. Nowacbowicza i postanowił ze
znań tych nie odczytywać jako nie ustalo
nych jeszcze i znajdujllcych się w stadjum 
procesu. 

Swiadek Swiątkowska urzędniczka Sta
rostwa, wyjaśniła tryb postępowania przy 
załatwianiu spraw paszportowych, stwier
dzając, że w referacie, oprócz niej praco
wali jeszcze: Koźlik,. Mirecki i Dziechciń-
1ki, niestale, w miarę tego, jak wymagała 
potrzeba. 

Rzeczoznawca radca ministerjalny p. Dłu
gocki· zadaje szereg pytań; odnoszących się 
do spraw paszportowych, techniki załatwia
nia tychże · itd. 

Prokurator Grabowski µstalil na pod
stawie odpowiedzi, świadka Swiątkowslc:iej, 
że blankiety paszportowe. które otrzymywa
ła od starosty Fijałkowskiego, w szufla
dzie, nie , zamknięte. 

Dalsze zeznania. 

Swradek dyrektor but szkła R. Chry
stman zeznał, że wyjetdżaJ zagranicę ,tylko 
w celach przemysłowo- handlowych, jako 
przedstawiciel Centralnego Związku Hutni
czego, ża zawsze uzyskiwał na ten wyjazd 
zezwolenie Urzędu Wojewódzkiego, że spra
wy te w Starostwie załatwiał urzędnik hut. 
Dla Manieckiego świadek dyr. Cbrystman 
ma wielki szacunek, także i dlatego, że 
w czasach okupacyjnych przy jego pomo
cy zdołał uruchomić huty i zatrudnić licz
ną rzeszę robotników. 

Zeznania świadka Manteya ilustrowały 
sprawę żyrandoli Elektrowni, sprawę za · 
targu starosty Fijałkowskiego z komendan
tem Ostrowsk.im i &tanowisko starosty Fi
jałkowskiego wobec uchwał Komisji anty
alkoholowej. 

W czwartym dniu rozprawy tj. w po
niedziałek zeznawali świadkowie: lekarz 
powiatowy dr. Lipiński, wyższy urzędnik 
hut Hugo Pisarski, Grosberg, zegarmistrz, 
Helena Drozdowicwwa, Jan Bieńkowski, 
mec. Roman Pruszyński, właściciel składu 
mebli Flattau, Szmutewicz, szewc, M. Rut
kowska, Basior, wszyscy na okoliczność, 
w związku z paszportami ulgowymi. 

Dużo ożywienia i humoru wnioaly ze
znania Mintza. wla~ciciela składu wódek, 
który wystitpował przeciw świadkowi H 
Manteyowi, utrzymując, że jeszcze przed 
pięc i u laty miał konflikt z p. Manteyem 
na tle konkurencji w dziedzinie przemysłu 
farbiarskiego. Ponadto p. Mantey propono
wał świadkowi, aby tenże odstąpił mu 
swój sklep dla siostry, czy kuzynki p. 
M~nteya •. A .. gdy świade~ te&_o nie uczynił, 
miał moznosć przftkonama się, ie p. Man-. 
tey nie szczędz ił mu trudności i przykro
ści, zwłaszcza na . posiedzeniach Komisji 
antyalkoholowej, tal.r, że nawet miano mu 
odebrać koncesję wódczaną. 

· Sekretarz Se1miku p. Bolesław Futyma 
skonstatował, że pobrana przęz b. starostę 
F1jałko'wskiego zaliczka z. kasy Sejmiku 
Piotrkowskiego na remont mieszkania zo
stała w ciągu 2-3 miesif:lCY uregulowana. 

Swiadek Władysław Herzig (Oldboy) 
redaktor <Kopniaków>. zaprotestował na 
wstępie przeciw nieścisłemu i z gruntu 
mylnemu sprawozdaniu ze zeznań świadka 
Manteya, pomieszczonemu w <Głosie>, po
czem złożył zeznania, w związku z rewe
lacjami <Kopniaków>, których ostrze saty
ryczne skierowane było przeciw b. staro
ście Fijałkowskiemu. 

Zeznawali jeszcr.e świadkowie: D-r Hart
man, redaktor Tomasz Pluta i ks. kanonik 
Potrzebski, poczem o godzinie 8.30 wie
czorem przewodniczący wicf'prczPS Tcho
rzewski odroczył rozprawę do dnia dzisiej
szego do godziny 12 w południe. Nastąpią 
opinje rzeczoznawców: radcy mini&terjal
n ł'iO Długoćkiego i b. wicewojewody Wła
dysława Łyszkowskiego, mowy prokurato
rów i obrońców. 

Wyrok spodziewany jest w środę wie
czorem. 

ZEGARKIEM 

Napad . bandytów na plebanj1 

w Czyzkach pod ~amboren 
On~gdaj ~ mi~j~cowości Czytki, po 

Samborem, miał m1e1sce najwidoczniej Z(/ 
ry we wsiyśtkich szczegółach opracowau 
napad na plebaoję, 
. ?o mieszkania ksi~dza Dubiela wkra< 

~t ~1ę DOC'i i;>rzez okuo bandyci, którzy zbl 
zbir.żrw~zy się do śpui.cego ksi~dza rozii 
pah Jaki~ narko.tyk, chcllc uchronić się prze 
z~~dzemem śpiącego. Następnie prznzi 
c1.h ~szystką zawartość szaf i szuflad, Z! 
b1~raJąc _gotówkę, sporo cennych przeQ 
miotów 1 rzeczy, przedstawiające powaJ 
me1szll _wartoś~, '?oczem - n ie niepokoje1 
przez ~1~ogo 1 mezauważeni - zbiegli . 

Policja wszczęła drob iazgowe śledztw 
dla ustalenia toisamo,ci złoczyńców. 

NIEZBĘDNY M il' z pism książek 
DLA KAŻDEoq.'; Encyklopedja podrc:czna prawi 

,~ . pub~iczne~o (konstytucyjnego, admini! 
----,----~-·-~--i tracy)nego 1 międzynarodowego), wycho 

-----~---- •
1 

• dzą~a p0d ~edakcją prof. Dra Zygmunt 
; Cyb1chowsk1ego w War&zawie nakładen 

Powtórne wybory 
do rady miejs.kiej 

w Radomsku 

Instytutu Wydawniczego <Bibljoteka Pola 
lca>, wydala ostatnio zeszyt siódmy (all 
385 448). , 

W zeszycie tym omówione zostały 
maty: <Locarno> (umowy międzynarodo 
w_e tam zawarte), <Lombard> (nazwa ta 
kiego za~~adu zastawniczego pierwotnie 1 

~ombardJt ro~powszechnionego, a poten 
I w Pols~e. nasladowanego, <Loterja pańtt 

Po przeprowadzeniu przed kilku wc_>wa•, JeJ organizacja w różnych pań 
tyg_ o.dniami wyborów do rady mie]·- w:a~h, <1:-udność_• (rozmieszczenie, statysty k R ki itp.), 10teresu1ące wiadomości o łodziacl 
s tej w adomsku, nast~piło jej zde- P?dw~dn~ch,. dalej o lupach wojennycl 
kompletowanie z powodu złożenia man- 01ezm1erme ciekawe dane o majątku pań 
datów przez 12 radnych z pośród .stwowym w rozmaitych państwach, dzi 
żydow~kich i polskich ugru~owań cen- dla Polaka szczególnie politycznie ważn 
trowych i prawicowych. dan,e o . mandatach międzynarodowyd 

Konczy się treść zeszytu rozprawkami 1 

Przedstawiciele lewicy, kt<~ra w wy- marysarce handlowej i meldunkach w Pol 
borach tych powiększyła liczbę swych sce. 
mandatów (PPS) podjęli interwencje Polo.wa więc encyklopedji już gotowa 
w kierunku przeprowac;łzenia wyborów Gdy dzieło będzie ukończone, wzbogac 
uzupełniających. on~ lit~ra~un; naukową polską poważu-ll po 

zycJ'l b1?l1ot~czną. Przystępny wykład rzt 
Na skutek energicznego sprzeciwu czy, nau~owe1 ułatwia rozkupienie i pocz}1 

ugrupowań prawicowych - min. Skład~ nosć dz1elu w s~erokich warstwach. N~ 
kowski polecił wojewodzie Jaszczołto- wyobrażamy 1ob1e poważnego posła c~ 
wi zażądać przesłania z głównej ko- seu'.lt?ra. nie rozczytującego się a co nat 
misji wyborcze]· wszystkich dokumen~ m01e1 me &_aglądającego do Encykloped) 

prawa publrcznego. W ukolnej n11uce 1 
tów i ewentualnego przeprowadzenia Polsce współczesnej jestto pomoc bardzc 
nowych wyborów. . powatna . Mgr. 

Sprawę tę rozpatrzył gruntown;e · ------------
wydział samorządowy urzędu woje· 
wódzkiego i przedłożył 'już odnośne 
wnioski. Nowe wybory do rady miej
skiej w Radomsku od były się pomię
dzy 10 a 15 grudnia. 

Wynik wyborow do rady 
miejskeej w Tomaszow1a 

W nied zielę odbyły się w Toma
szowie wybory do Rady gminnej, re
zu_ltat któ~):'C~ jest następujący: nie· 
m1ecka sonjahstyczna 11artja pracy 2, 
P. P. S. 7, Bund 1. N.P.R. lewica 2 
Inwalidzi wojenni 1 właściciele nie: 
ruchomości 1, chrześcijański komitet 
~ospodar_czy l, - blok sjonistyczny 6, 
zyó?~~k1 olo.k gospodarczy 2, żydowscy 
własctciele meruchomości 1; narodowa 
demokracja i NPR. prawica 3. Udział 
uprawnionych w głosowaniu wynosił 
S4 i pół procent. Spokój nie został 
nigdzie zakłócony. 

Jedno z wielkich amerykań!ikich żurnaii 
mód podaje: Przyszła jesienna moda zno
wu zwraca się do niskiego obuwia ctrott 
ur>. Aby jednakowoż chód kobiety wy 
dawał ssę mimo tego obuwia zgrabnym 1 
elastyczny_m, należy należy nosić 1'Umowe 
obcasy. . Zadna elegancka amerykanka nie 
zrezygnu1e a tego atrybutu uzyskania zgrab 
nego chodu, Obcasy gumowe są nietylk 
n~kazem mody, ale mają także wielkit by
g1emczną wartość. 

Oszczędzajci one system nerwowy ..• i 
obuwie. 

- Przychodnie; przeciwjagliczną, 
tak bardzo potrzebną w Piotrkowie, 
otwarł Zarząd miasta w szkole po
wszechnej im .. Kościuszki przy Aleji 
3 go ~a1a . Kierownictwo poruczono 
d-row1 Hartmanowi, znanemu okuliście. 
Przyjęcia chorych w poniedziałki śro
dY. i piątki od 11 - 12 w poł~dnie. 

~&a ahaw~ ~ruuu&h! 
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Dziś Kryspina 
Jutro Ewarysta 
W .}chód słońca g. 6, 19. 
Zachód o godzinie 5, 12. 

- Wykłady polskiego profesora 
w Pradze. Naukowe odwiedziny polsko
czeskie są bardzo poważnym środkiem kul
turalnego zbliżania się obu narodów. -
W zeszłym roku gościł w Pradze jako pre
legent un ,wersytecki prof. Kozłoski z Po
znania i Baudouin de Courtenay z War
szawy. Tt:raz wyjechał na na zaproszenie 
profesor angielszczyzny z Krakowa dr. Ro
man Dybowski i w dniach 24, 25 i 26 bm. 
wygłoii w największej sali uniwersyteckiej 
wykłady na temat: <Niektóre znamiona 
dzisiejszej Anglji>. 

Przy tej sposobności <Narodni Listy• 
podają szlnc życia. i działalności polskiego 
profesora anglisty. 

1 Listopada 
Komenda m. st. Warszawy projektuje 

w dniu 1 listopada rb. od godz. 9 ej r,mo 
do 21-ej wystawić wartę przy grobie Nie 
znanego Żołnierza, złożoną z chorągwi 
i sztandarów organizacyj b. wojskowych, 
Przy każdym sztandarze (chorągwi) poczet 
złożony z 3-ch ludzi. 

Organizacje i stowarzyszenia b. wojsko
wych, pragnące w ten sposób oddać hold 
Nieznanemu Żołnierzowi, zechcf4 zgłosić 
swój udział do dnia 27-go bm. pod adres: 
Komenda m. st. Warszawy - oficer bez 
piec.zeństwa, tel. 521-74, pokój N!! 2. 

Zamykanie szkół · ~ 
polskich 

Z kuratorjum szkolnego lwo.wsk1e
go nadeszła wiadomość o zamknięciu 
polskiej szkoły powszechnej w Klep
kach pod Stanisławowem. 

'Zdrowia zanotowano w tygodniu N!! 43 (od 
16-X do 22-X r. b.) zachorowań i i.gonów 
na choroby zakaine: dur brzuszny zacho
rowań 6, zgon 1, błonica (dyfteryt) zacho
rowań O, płonica {szkarlatyna) zachorowań 
5, zgon O, odra zachorowań O, zapalenie 
opon mózgowych zgon O, gruilica płuc 
zachorowań 1, z!j!ony O, ospa wietrzna za
chorowań O. 

Podatek dochodowy musi być 
zaplaco-ny w termin!e 

Ministerstwo skarbu oznajmia, że usta
wowy termin płatności podatku dochodo
wego za 1927 r. (l lisbpada) nie zo~tanie 
odroczony, · ani też należytości podatkowe 
nie będą rozłożone na raty. 

Następnie Ministerstwo skarbu oznajmia, 
że ulgowy termio płatności żałiczki na po
czet podatku przemysłowego od obrotu za 
kwartał 111, upływa 29 października. Nale
żytości wpłacone po tym terminie, będą 
musiały być uiszczone z doliczeniem 2°/0 

kary za zwłokę. 

- Z k ro n i k i towarzyskiej. 
W Piotrkowie pobłogosł.awiony został 
związek małżeński panny Ireny Janow
skiej z sędzią Kazimierzem Kieszczyń
skim. 

Pokaz bydła w Piotrkowie 
Staraniem T-wa Rolnicugo został 

urządzony w Piotrkowie dnia 21 bm. 
pokaz bydła na placu wyścigowym. 

W pokazie wzięły udział majątki: 
Bełzatka, Bujny i Parzniewice oraz 
trzynaście drobnych gospodarstw z o
kollc Piotrkowa. 

W skład Komisji Sędziów weszli 
p. p.: prezes T-wa E. Łuczycki, Sta
nisław Stokowski z Belzatki, Kazimierz 
Jarosiewicz, inspektor hodowlany C. 
T. R., Jan Jagiełło z Milejowa i Al
bin Piotrowski. 

Po przeglądzie i odbytem zebraniu 
Komisja przyznała następuiące nagrody: 

1) p. Stanisławowi Stokowskiemu 
z Belzatki - 3-y medale srebrne od 
Min. Rolnictwa i O. P. oraz 1 medal 

kości jaku· nag..rody z funduszów Min. 
Roln. i D. P. zaś pozostała trzecia 
część wypłaconą zostanie o ile miej
scowy samorząd przyzna Tow. spe
cjalne na ten cel subsydjum. 

Podkreślić należy zainteresowanie 
się racjonalną hodowlą bydła wśród 
drobnych rolników: Edwarda Stankie
wicza, Jana Jagiełły z Milejowa i Sta
nisława Foksowicza z Byków: 

Polacy, których w domu ma
ją za zabitych„ a oni ż y j ą 
w bolszewickiem więzieniu 

w Orszowie 
Stanisław Skorupski z Parzniewic 

podał mi listę więźniów polskich, któ
rzy siedzieli z nim w więzieniu w Or
szo wie. 

Pi ot r k ów Tryb.: Wacław Ja
worski (kolejarz) i Josek Mundhajt. 

K r o s n o gm. Gorzkowice: Sta
nisław Kozik, Kazimierz Kubiak i Piotr 
Szczygieł (kulawy). 

Gorzkowice: Adam Szymański 
i Ajzyk Łuszczanowski. 

W ola-Krysztoporska: Chmielewski 
Władysław. 

Kamieńsk: Chojnacki Abram. 
Radomsko: Lengerowicz Mordka. 
Częstochowa: Jankiel Lepiacz, sto-

larz, syn szklarza Nusina. 
Kłobucko: Popiel Josef. 
Zawiercie: Moszek Kuperman, szewc 

i Josef Manis, sklep żelaza. 
Sosnowiec: Jankiel Liblich (skład 

skóry). · . 
Koluszki: Jasek Gruszke, syn Jankla. 
Łódź Brzezińska 99: Szmul Gold

berg, syn Jakóba. 
Rypin: Icek Stencel. 
Jabłona Stara: Jankiel Borensztein, 

syn piekarza. 
Ci wszyscy żyją są w więzieniu 

w Orszowie. 
S. Morski. 

Obwieszczenie. 
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego 

w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci ni
żej wymienionych osób tocey się 

postępowanie spadkowe 

a mianowicie - po zmarłych: 

1) Wilhelmie Schmidcie, synu Edwarda, 
właścicielu działka gruntu 314,1 sążni kw. 
oznaczonego N!! 272 w dobrach: •Część 
dóbr Ruda lit Ż» pow. Łódzkiego. 

2) Wilhelmie Tischlerze, synu Ignacego, 
współwłaścicielu nieruchomości w dobrach 
Ruda Z N!! 552, pow. Łódzkiego, rep. hyp. 
N!! 103328. 

3) Józefie Manierce (Manierka), synu 
Andrzeja współwłaścicielce placu N!! 182 
w folwarku Chojny A B. N!! 2 pow. Łódz-
kiego, rep. hip. N!! 130. . 

4) Annie z Popków Johan, córce Woj
ciecha współwłaścicielce działka ziemi N!! 
5, przestrzeni 2250 łokci kw. w dobrach 
<Starzycka fabryka sukna i kortów z osa
dami rolnemi Karolinów i Juljanów> pow. 
Brzezińskiego. 

5) Anto}lim Sobczyku, synu Andrzeja, 
współwłaścicielu: 1) działka gruntu prze
strzeni 7 morgów i 2) działka gruntu prze
strzeni 4 morgi w kolonji Michałów, Ka
rolinów, Szydłowiec i Robertów, pow. Piotr
kowskiego. 

6) Kazimierzu Zdziarskim, synu Feliksa 
byłym właścicielu dóbr Łęgonice powiatu 
Rawskiego, rep. hip. N2 117. 

7) Janie-Nepomucenie-Franciszku-Stani
sławie vel Jan; Rotarskim, współwłaścicie
lu 6 mórg 38 prętów gruntu w osadzie 
<Górki Tworzyjańskie» pow. Brzezińskiego 
rep. hip. NQ 60 b. · 

8) Michale Klauzińskim vel Klozińskim 
synu Józefa, jako właścicielu działka grun
tu, obejmującego 1 morgę w części dóbr 
Wiskitno pow. Łódzkiego. 

9) Wincentym Bejmie, synu Tomasza, 
jako właścicielu d2lfhłka gruntu. prze11trzeni 
5 morgów w części dóbr Wiskitno pow. 
Łódzkiego. 

10) Rozalji z Hirtów Rosentreter, cór
ce Fryderyka, współwłaścicielce nierucho
mości w dobrach Bałuty Nowe N2 200, 
pow. Łódzkiego rep. hip. N!! 16270. 

Wywołab to niebywałe rozgory
czenie wśród tamtejszego społeczeństwa. 
I nic dziwnego. Wszak zakład ten, 
ufundowany staraniem T. S. L. otwar
to zaledwie 18 września b. r. z .całą 
uroczystością, na której, przedstawiciele 
władz złożyli solenne przyrzeczenie, 
że wszystkie czynniki czuwać będą 
nad rozwojem tej placówki państwo
wej i narodowej. Tak w miesiąc na
dzieje i r:Jdość mieszkańców Klepek 
zostały rozwiane i. przekreślone. 

srebrny duży od · Centr. T-wa Roln., -

11) Janie Cieplińskim, synu-Łukasza, 
współwłaścicielu osady w dobrach Ujejście 
N!! 12 i współwłaścicielu reszty działka 
gruntu o puestrzeni 64 morgi 51 i pół prę
tów w dobrach <Część dóbr Ujejście», o
bydwóch pow. Będzińskiego. 

12) Justynie z Albrechtów Dens, córce 
Gotfryda właścicielce niepodzielnej połowy 
placu N!! 10 przestrzeni 1225 łokci kw., 
czyli 92 i pół sążni kw. w dobrach Choj
ny AB. 6, 7, 8 itd. pow. Łódzkiego, rep. 
hip. N!! 121. 

4-y medale bronzowe od Min. Rnln. 
i O. P. za przedstawione na pokaz z ostatniej chwili. 

Na pierwszą wieść o smutnym fakcie 
obywatelstwo stanisławowskie pospie
szyło z opodatkowaniem się, by nauka 
ani na chwilę nie ustała. Smutne to 
- lecz n!estety prawdiiwe. Rozcho
dzą się kurendy, aby zbierać datki 
w państwie polskiem - dla polskiej 
szkoły! 

pięć krów i 3 dwuletnie jałowice ra
sy nizinnej; 

2) p. Olisowi Wiinschemu z Bujen 
list pochwalny od Min. Roln. i O. P. 
za przedstawione cztery półtoraroczne 
jałowice rasy nizinnej; 

3) p Kazimierzowi Kotlińskiemu 
z Parzniewic - dwa medale srebrne 
od C. T. R., d„wa medale bronzowe 
od Min. Roln. i dwa listy pochwalne 
od Min. Roln. za przedstawione sie
dem krów i dwie jałowice rasy czer
wonej polskiej; . 

4) p. Zimorskiemu Kazim. za bu
haja nagr. Il st. zł. 48; 

·- Druga wielka licytacja koni 5) p. Jakubiakowi Janffwi za bu-
pełnej i półkrwi angielskiej odbędzie baja nagr. I st. . zł. 60; 
się w piątek, dn. 28 bm. o g. 11.30 6) p. Stankiewiczowi Edwardowi 
przed południem w nowym tatersam za 2 krowy nagr. I i II st. zł. 20; 
przy ul. Litewskiej 3 w Warszawie· · 7) p. Gosce Władysławowi za dwie 

1 Konie w treningu, . roczniaki, materjał krowy nagr. II . st. zł. 16; 
stadny,, ugiery reproduktory, oraz ko- 8) . p. Derlatce Walentemu za dwie 
nie remontowe. krowy nagr. II st. zł. 16; 

z miasta 
- Wypłata podwyższonych pen

sji weterański~h. Rozporz;idzeniem P. 
' Prezydenta Rzeczypospol!tej z dnia 7-go 
października 1927 r. ogłoszonym w NSZ 88/27 

, poz. 791 •Dziennika Ustaw Rz. P.> z dnia 
13 bm, pensje weterańskie podwyższone 
zostały, jak następąje: 1) dla weterana sa-

1 motnego do 125 zl., żonatego do 150 d, 
· 3) wdowy po weteranie do 62 zł. 50 gr. 
I miesięcznie, począwszy od dnia 1 paździer-
1 nika 1927 r. 
I Wypłata odnośnych uzupełnień za paź-
• dziernik nastąpi dnia 1 li5topada łącznie 

z ratą przypadającą za listopad rb. 

9) p. Jagielle Janowi z Milejowa 
za 1 buhaja i 2 krowy nagr. zł. 62 
i Ust pochwalny C. T. R. ~.~za 6 tyg. 
buhaja; 

1 O) p. Kałkowi Konstantemu za 2 
krowy i 2 jałówki nagr. III st. zł. 24; 

11) p. Pierońskiemu Andrzejowi 
za 1 krowę nagr. II st. zł. 8; 

12) p. Foksowiczowi Stanisławowi 
z Byków za 1 buhaja i 1 krowę I 
i II st. zł. 68; 

13) p. Pałubskiemu Zygmuntowi 
za 1 krowę nagr. Il st. zł. 8; 

14) Kubali Szczepanowi za 1 kro
wę i 1 jałówkę nagr. III st ~ł. 12. 

- Wykaz zachorowań i zgonów Pod.aoe wyżej nagrody pieniężne 
w Piotrkowie. W Miejskim Urz~dzie zostały wypłacone w 2/3 swej wyso-

Zaginiony poseł 
Paszczuk zgłasza. się 

po djety 

Termin do regulacji powyższych postę
powań ipadkowY.ch wyznaczony został na 
dzień 9 maja 1928 roku w kancelarji Pi
sarza Wydziału Hipotecznego Sądu Okrę
gowego w Piotrkowie, w którym to dniu 
osoby zainteresowane winny się zgłosić pod 

Pisma ukraińskie otrzymały wia skutkami prekluzji. 

domość, że poseł komunistyczny An· :;;;;-~~~~~~~~~~~~~~ 
drzej Paszczuk, którego miejsce jest 
od blisko 2 miesięcy nieznane, zapro
testował przedw wstrzymaniu mu djet 
poselskich przez kuncelarję· sejmową. 
Protest nadesłał Poszczuk na ręce se
kretarza klubu ukraińskiego, Koseno
ckiego, nie podając równocześnie swe
go ndresu. Zagadkowe zaginięcie posła 
Paszczuka zaczyna nabierać charakteru 
operetkowego. 

19 osób straciło życie 
w płonącym kinoteatrze 
Straszna ~ katastrofa wydarzyła się 

w kinoteatrze, w miejscowości Tam
mersfors we Finlandji. 

Otóż w pewnej chwili zapalił się 
zwój filmowy; Maszynista, młody 
człowiek, stracił głowę i wybiegł z po
koju, pozostawiając drzwi otwarte. 

Płomienie zauważyli ludzie. ,Pow
stała str~szna panika, w czasie której 
19 osób zginęło na galerji. . 

- Cenę ziemi w Piotrkowskiem 
ustalono na posiedzeniu w Okr. Urzędzie 
Ziemskim na 1600 zł. za ha (klasa III). -
Za ziemię klasy IV będzie cena 1100 zł. 
przy wszelkich zobowiązaniach wobec Skar
bu Państwa i t. d. 

- Zmiana czasu pracy w urzę
dach nastąpi z dniem 1-go listopada. 
A mianowicie czas pracy obowiązy
wać będzie od godziny 8.30 rano do 
3.301 popołudniu. 

DLA ROHOTNIKOW 
według wzoru, zatwierdzonego przez 
- Głównego Inspektora Pracy -

SĄ DO NABYCIA 

w~nministracji „~zi~nni~a ~aronowe~o" 
W międzyczasie rozszerzył się ogień 

który objął cały budynek. Ponadto s-~~~~~~~~~~~;;;;: 
wiele ludzi jest stratowanych. Dwie 
osoby zmarły w szpitalu. Cały budy
nek spłonął, 



Sit. 4 

Ogłoszenie~ 
45/'J7. 

Do rejestru Sądu Okręgowego, 
jako Rejestrowego, w Piotrkowie 
w dziale „A" wpisano: 

Dział „A" I wpisy. 

Dnia 2 lipca 1927 r. 

45'70. Apolonia Tapert - restauracja 
w osadzie i gminie Pławno, pow. Radom· 
skowskiego, istnieje od 1915 r. Właściciel-

. kił jest Apolonja Tapert, zam. w osadzie 
i gminie Pławno, pow. Radomskowskiego. 
Prokury nie ustanowiono. Właścicielka 
przedsiębiorstwa umowy przedślubnej nie 
zawierała. 

4571. Ignacy Trzebski - sklep spo
żywczo-kolonjaloy we wsi Makowiska, gm. 
Pajęczno, pow. Radomskowskiego. Istnieje 
od 1-go sfycznia 1926 roku. Wł1ścicit>lem 
jest Ignacy Trzebski, zam. we wsi Mako
wiska, gm. Pajęczno, pow. Radomskowskie
go. Prokury nie usfanowiono. Właściciel 
przedsiębiorstwa umowy przedślubnej nie 
zawierał. 

4572. Stanisław Michałek-sklep spo
żywczy we wsi i gminie Sulmierzyce, pow. 
Radomskowsk1ego. Istnieje od 1923 roku. 
Właścicielem jest Stanisław Michałek, zam. 
we wsi i gminie Sulmierzyce, pow. Radom
akowskiego. Prokury nie ustanowiono. -
Właściciel przedsiębiorstwa umowy przed
ślubnej nie zawierał. 

4573. Sura - Pessa Klug - sklep spo
żywczy i sprzedaż wyrobów tytoniowych 
we wsi i gminie Sulmierzyce, pow. Radom
skowskiego. Istnieje od 1 stycznia 1927 r. 
Właścicielką jest Sura - Pessa Klug, zam. 
we wsi i gminie Sulmierzyce, pow. Radom
skowskiego. Prokury nie ustanowiono. -
Właściciel:Ca przedsiębior:;twa umowy przed
ślubnej nie zawierała. 

Dnia 4 lipca 1927 r. 

4574. Stanisław R1l4Ycki - restauracja 
we wsi Kłomnice, gminy Kruszyna, pow. 
Radomskowskiego, istnieje od 1-go marca 
1922 r. Właścicielem jest Stanisław Ró 
iycki, zam. we wsi Kłomnice, gminy Kru 
szyna, pow. Radomskowskiego. Prokury 
nie ustanowiono. Intercyzy nie zawarto. 

4575. Stanisław Herczyk - sklep spo· 
żywczy i wyrobów tytoniowych we wsi 
Jedlno, gm. Radziechowice, pow. Radom 
skowskiego, istnieje od 1924 r. Właścicie
lem j~st Stanislaw Herczyk, zam. we wsi 
Jedlno, gm. Radziechowice, pow. Radom 
skowski. Prokury nie ustanowiono. Właś
ciciel przedsiębiorstwa umowy pn:edilub
nej nie zawierał. 

4576. Stanisław Olbrych - spnedaż 
artykułów spożywczych i wyrobów tytonio
wych we wsi Wola Jedlińska, gm. Radzie 
chowice, pow. Radomskowskiego. Właści
cielem jest Stanisław Olbrycb, zam. we wsi 
Wola Jedlińska, gm. Radziechowice, pow. 
Radomskowskiego. Prokury nie ustanowio 
no. Właściciel prz{!dsiębiorstwa umowy 
przedślubnej nie zawierał. 

Sekretarz Rejestrowy: 
J. noaai.ld. 

--------·-- - --
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Zawiadomienie 
Urząd Woje\J:ódzki podaje niniej

szem do powszect. nej wiadomości, że 
w myśl art. 3 i 5 Rozp. Prez. R. P. 
o cudzoziemcach z dn. 13. VIII. 1927 
r. Dz. U. R. P. Nr. 83 p. 465 wła
dzą właściwą do udzielania zezwoleń 
na przyjazd cudzozh~mców do Rzplt. 
Polskiej są polskie urzędy konsularne. 

Cudzoziemcy pragnący przyjechać 
do Rz. Polsk. winni wnieść swoje po
danie sami do tych urzędów i tam też 
otrzymują zawiadomienie q decyzji 
władz. 

Podania osób zainteresowanych w 
przyjeździe cudzoziemca, a wnoszone 
do urzędów krajowych, będą zostawia
ne bez załatwienia, względnie zwra
cane tym osubom z pouczeniem, że 
o przyjazd do Rzplt. Pnlskiej winien 
starać się sam cudzoziemiec za pośred
nictwem Urzędów Konsularnych. 

-~~~""~!;li.. 
( - ) 
~ lJRUKARNIA ~ 
~ N fi R O D O A I~ 
~ BNTROllGATORN A 1 ~ 
~ wyk )nywa tanio, szybko i do· ~ 
( kładnie wszelkie J'.Oboty w za- ) 
( kres sztuki drukars iej wcho· 
( dzące, jako to: dzieła, bro- ~ 
( srnry, sprawozdania, książki 
( buchalteryjne i biurowe, afi- ~ 
( sze, klepsydry, formularze, 
1 ulotki, programy, 7.aproszenia S_ 

~
\ ślubne, l:łilety wizytowe, oraz ~ 

wszelkie inne roboty drukar
·- skie i introligatorskie. ----
(~~~) 

~ Największa i 1iajstarsza ~ . 

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

NORA 
najlepsze głoś n i ki 

NORA 
~~ najlepsze radjoapa.raty i 
drukarnia w Piotrkowiem ~ I 
Naskładziedużywybórpapie· ) I o-o IT. D. o-o 

PŁYTY Pa
. -te.ponowe ~i ~~· ~) ~WSZĘDZIE DO NABYCIA 

1 1 (t WYKONANIE DRUKÓW ~ ~ 
. kt l , . ( PUNKTUALNE }. najnowsze a ua n.osm 4~ : 8 ,, '.ł , .. '/ , ·i. ., • . 1 y .. '" ~ · · g<><><><><><><>•<><><><><><><>• 

'' Bazarze· ~arodowym ~~"~::,:::,,:;..,:;~ .... ~ ~ „ l O U V R E" ~ 
.„999999_ 9999§9 ił99t>SS99S8SS•stl> ~Piotrków, Kaliska ! 3 8 
• K . K . EO "'#Jo 0 : onces1onowane . ursa "w I z A : ~ Przyjmuje roboty w za- O' 
• przygotowują z zakresu klas IV, VI .i VIII 'I: O kres k u ś n i e r s t w a ~ 
: pod tachowem kie1·ownictwem profesorów : O wchodzące. Robota s ó- O 
• gimnazjów miejscowych. „ ~ 1 id n a i w Y k w i n t n a 8 
• • O wykonana przez w ar- o • Wpisy codziennie od godz; ny 8-12 przed południem w lu- O O 
~ kału przy ulicy K r a k o ws k i ej 13. _, O S Z a W S k i C h kuśnierzy. O 
- p t k l k . . 1 r.. , d . . k h. 8 U!ł. •<><><><><><><>l<>c::><><><><><>• ; oczą e e CJI '-' paz ziern1 a r. u. o g. rano. ; 
!jS§SGS§SS~·-······ §SS§S§S§§§~ . w I L L J.\ piętrowa 

murowana 8 ubikacji 
• • • • i 1 morga ogrodu 

p a S y S k ó r z a n e : pod samą Lodzią do sprzedani" 
•••••••••••••••••••• • • 
• • • • • 

' • za 17500 złotych. 

' ce me n t, . Papę, • Wiadomość: Kaliska 14-trafiirn . 

Smoła • 6 pa ceh 30 ~!~!~~?heh 
: pod Lodzią do sprzedania poleca na nadchodzący sezon 

P08ZlJKI WANY S'l'A RSZY e PO CENACH KONKURENCYJNYCH a 1440 morga. 
• Wiadomość: K a l i s k a 14 - trafika. 

SZOFER,: ANTONI UNI SZEWSKI 
skład hurtowy i detaliczny wyrobów .iehlznych, budowlanych 

i przedmiotów gospodarstwa domowego 

• • • • ct0brze obeznar;y 

z samoch 1dami c ężarJwem1 
solki1:y - i µosiad, jący, p:Ó('.l prawa 
jazdy, bardzo dobre świadectw a. 

Zgb->rnć sit; do PIOTRKO'.iVSKłEJ 
MANUFAKTURY NA BUGAJU. --- ~--~-_.,,..._.__ 

- Zmiana godzin przyjęć inte
resantów w PKU. Piotrków. Z po
wodu nawału prac w PKU. Piotrków, zmie
nia się god?.iny przyjęć interesantów w ten 
posób, iż poszczególni referenci przyjmo
wać będą iot':!resantów i udzielać infor
macji w sprawach związanych ze służb<i 
wojskową - codziennie (z wyjątkiem nie
dziel i świąt) od godz. 11-13. 

Komi;ndant PKU. przyjmować l>ędzie 
od godz. 12-13. 

Powyższe nie dotyczy posłów do Sejmu 
i Senatu, których przyjmować się będzie 
w godzinach urzfidowych bez ograniczeń. 

w Piotrkowie, Rynek Trybunalski 7, telefon 2. 

• ••• • •••••••••••••••••• 
·Potrzebny 

zaraz duży pokój 
l ~~~riiltd 1--- -·- --------·--"·.;.....,.__;. ____ _ 
1D!M.Srams 

w śródmieściu na biuro. Oferty z ce· I u 1. s 1 E N KI Ew 1 cz A L. 12 
ną i adresem sldadać do administracji : 

.Dziennika Narodowego". 
»•---·--
UDZIELAM lekcji gry IH skrzypcach 
Celejowski, Piotrków, Krakowska 1. 

Chor. wewn. I dzieci. · 
Analizy lekarskie. 

···----···----„------·---· -

Ządajcie„Dziennik Narodowy" ~~~~P.JtJ~ 

Tylko za 1 zł. 
zatniast 25 zł. 
można otrzymać zegarki, budziki, 
1łote pierścionki, łańcuszki, oraz 
tnne towary. Nie zwlekajcie, lecz 
dziś jeszcze przyślijcie swój adres. 
Waru„ ki, cenniki i serje wysyła
my po otrzymaniu 43 g!"oszy. 
Tow. „JAK" Warszawa .. 
Skrzynka pocztowa N2 55 44. 

Mnóstw(> listów dziękczynnych. 

ZGINĘŁA karta powołania wydana 
przez P. K. U. w Piotrkowie na 

nazwisko Antoni Góralczyk zamiesz
kały w Moszczenicy, gm. Bogusławice 
pow. PiotrKowski. Powyższy doku
ment unieważnia się. 

Redc.kcje i Adm .• Dzien. Narod. *, Piotrków, ul. Piłsud-skte~_:?-~~ -~ai:!~~~yv'ejś~i_': .~~-frontu) Biuro otwarte od godz. 8 rano do 7 _pop. Telef, ~1 
Drukarnia Narodowa. Wydawca i redaktor Tomasz Pluta, 

\ 
; 


