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Z Ch. Dem.

Wspomnienie walk

Jak się dowiadujemy, pogłoski, jaby ks. senator Sta nisław Adamski
ezygnował z mandatu senatorskiego
az miał się wycofać z życia policznego-nie odpowiadają prawdzie.

o wolność

Natomiast poseł krakowski inż.
ianowski wystąpił ze stronnictwa
hrześć Demokracji, oświadczając
dę za współpracą z Marszałkiem
Piłsudskim i jego rządem.

Podział kredytów
na rozbudowę miast
Jak donosiliśmy, na cele rozbudoy miast prze widziane są kredyty
Banku Gosondarstwa Krajowego,
wysokości 100 miljonów.
.
Z sumy tej 80 procent rozdzielone
t wedł ug klucza wpływó N podatk:J
katarskiego, reszta sumy podzielona
t pomiędzy miasta najbarctziej poebujące pomocy kredytowe} na cele"
dowlane.
Ostatnio dokonano podziału kreytów· na podstawie klucza podatku
Śniegowce damskie z gabardiny· z aksamit. wyłogami wys~kie Zł.
„
katorskiego. Z kredytów tych przy„
n
n1sk1e
" 22,"
„
z tryk. cJersey> z aks. wyłogami niskie
„ 19,da na Lwów: 456.000, na Borysław:
Kaloaze męskie ciepłe
„ 12,70
„
damskie „
„ 11,30
3.614, na Kołomyj~: 286 587, na
Przemyśl: 363.366,
na Stanisła w ów:
750.188, na Stryj: 355.968, na TarllOpol: 173.413, na Jarosław: 119,229,
Ja Rzeszów: 330.394, na Drohobycz:
218.531, na Brody: 49.472. A gdzie
Piotrków?
W czwartek odbyły si~ dwa cią- 187728, 88012, 90000, 92948, 94380,
Na inne miasta przypadają drobg:1ienia
wygranych l ej klasy 16 tej 94406, 96287, 98956, 99494. 100164,
iejsze kredyty. Zaznaczyć należy, że
loterji
państwowej.
100381, 1O1921, 102127. 103681,
iezależnie od powyżej przyznanych
W
pierwszem
ciągnieniu główniej- 104962. 107167, 110803, ·, 110816,
redytów, miasta szczególnie potrzesze wygrane padły n~ numery nastę- 111460, 112349, 113155, 114037,
ujące pomocy finansowej, otrzymają
114100, 116760, 116795,_ 118497,
odatkowe kredyty z ~woty 20 milj. zł. pujące:
121398, 127324.
5000 zł. na N2 .28480.
W drugiem ciągnieniu padły nastę2000 zł. na N-ry. 84979, 117,032. pujące wygrane:
1000 zł. na N-ry: 32284, 1 l5001.
60000 zł. na N2 37795.
zwycięstwo
500 zł. na N-ry: 92919, 98 433 ,
30000 zł. na }.fa 91421.
110964.
i5000 zł. na N2 67984.
jeźdźców
300 zł. na N ry: 1262, 29027 '
1OOO zł. na N! 72862.
51683,
500 ł
l..ro 90565
NO WY JORK. Barwy polskie za- 46383,
OO ł
N- · 28177 50883
z · na J'i~
•
tryumfowały znów na całej linji, tym 522~7. s32~~. 3J4i5, 108792
'
~~~ zł. na N-ry: 40879, 84385,
razem już w bardzo poważnych kon150 zł. n--: Nry: 1492, 15955,
200 zł. na N-ry: 15020,. 18239,
kurencjach hippicznych. Odbyły się
18519,
20454,
23267,
29241,
38970,
27389,
46801 , 49631, 63913, 64044,
dwie walki o puhar • Westhester Hal·
_
lenge" i puhar „Spór". W pierwszym 45076, 47164, 62411, 71082, 72330, 87948, 129131.
konkursie polska ekipa w składzie płk. 75658, 76394, 81300, 92304, 94888,
150 zł. na N-ry: 10596, 34776,
Rómmel, rotm. Antoniewicz i por. 99166, 100323, 108286, 114916, 39077, 66816, 74381, 75400, 82524,
Starnawski wzięła pierwszą nagrodę. 115997, 128321. 128345.
84355, 1053Q3, 107138, 112068,
125 zł. na N-ry: 52, 925, 6308, 118467.
Drugie miejsce zajęła ekipa amerykań
125 zł. n~ N-!·y: 173, 2574, 3690,
ska. Do zawodów o puhar „Spór" 15958, 16251 , 16422, 16705, 16877, 1
stanęło 60 zawodników, ze wszystkich 17304. 17683, 22182, 23950, 24381, 7220, 8632, 11434, 13874, 17275,
krajów biorących udział w konkursie 25910, 26420, 26981, 27081 , 33190. 21137, 21503 , 26224, 26344, 27511,
amerykańskim. Warunki były nadzwy- 3387 '-' • 34757, 36842, 40459, 41245 27529, 29032, 29833, 32480, 34730,
czaj trudne. Pokonał je zwycięzko płk. 44348, 45012, 45906, 46777, 50360, 134028, 37083, 37648, 37681, 41974,
Rómmel, osiągając pierwsze miejsce. 52447, 53336, 54006, 56601, 58744, 49490, 55720, 57870, 58352, 60366,
Po tern zwycięstwie, płk. Rómmla okla- 58801, 59397, 60742, 62038. 54302. 60376, 65244, 65400. 67870, 68095,
skiwano kilkanaście minut, a wszystkie 68070, 69735, 70070, 70204, 71104, 71772, 72664, 74238, 75200, 75403,
pisma miejscowe zamieściły jego foto- 74991, 73330, 75238, 75657, 76789, 76263, 70758, 109656, 118564,
80255, 82562, 83250, 84750, 87187, 120302, 122304, 127430, 128757.
grafję z życiorysem sportowym.

I

Kto

"

25,-1

JJ

wygrał na

loterji

Nowe

polskich

964

1

państwowef

Węgier

w 1848 r.

Z okazji uroczystości na cześć Kossutha wygłosił premjer wt:gierski hr.
.Sethlen dłuższe przemówienie w parlamencie węgierskim. M. in. wspomniał o roli Polaków w r. 1848-ym.
• Razem z nami obchodzi tę uroczystość naród polski, który również przez
długie czasy był uciskany. Synowie
narodu polskiego walczyli na ziemi
węgierskiej o wolność i przelewali swą
krew w r. 1848. Nazwiska tych bohaterów utkwiły na zawsze w pamięci
na rod u węgierskiego i wspominane są
z czcią". Zwrot ten w mowie premjera został przyjęty burzliwemi oklaskami i długim aplauzem. Posłowie
węgierscy wznosili okrzyki.:
.Eljen
Eljen" (Niech żyją).

Proces Manoilescu
w Bukareszcie
Proces wytoczony b. ministrowi
Manoilescu przez rząd Bratianu pod
zarzutem organizowania przewrotu, rozpoczął się 1O bm. przed sądem wojennym. Jak wiadorno minister Manoilescu, uchodzący mimo młodego stosunkowo wieku (niema jeszcze lat 40)
za jednego z najwybitniejszych polityków, oraz powagę w sprawach finansowych dzisiejsfej Rumunji został
uwięziony na granicy bułgarskiej przy
powrocie z Paryża, a znalezione przy
nim papiery, niiały zawierać wskazówki ks. Karola co do przeprowadzenia
zamachu stanu. Jak rzecz si~ miała naprawdę, niewiadoma, gdyż śledztwo
otoczone było wielką tajemnicą, a oskarżonemu nie pozwolono
do 3
dni przed procesem, skomunikować się
ani z obrońcami, ani z rodziną. Krążą
więc na ten temat najrozmaitsze pogłoski, mimo a raczej dzięki panującej w Rumunji cenzurze.

I JC~~it~~iC~ie~łCJuclfJ I
AZ R NARODO Y
w Piotrkowie, Piłsudskiego 71, telef. 21
poleca po cenach umiarkowanych
wielki wybór papeterji w pudełkach
i kopertach, albumy do pocztówek,
poezji i fotografji, garnitury na biurka,
teczki, notesy i ołówki kieszonkowe
ozdobne, farby i kredh w pudełkach.
KALENDARZE KIESZONKO WE.
POCZTÓWKI malarzy polskich oraz
i n 11 y c h w wielkim wyborze
.
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UDZIELAM lekcji gry na skrzypcach
Celejowski, Piotrków, Krakowska 1.
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Il listopada 1918--11 listopada 1927
Jedenastego listopada 1918 roku
przybył do Warszawy, uwolniony z
więzienia Magdeburskiego, Józef Pił
sudski, aby z r4k ówczesnych regentów odebrać wł.adzę zwierzchnią nad
Polską. Ustąpili mu jej sami pod wpły
wem obawy, że inaczej samozwańczy
.rząd ludowy" obwołany parę dni
przedtem w Lublinie, którego prezesem był Ignacy Daszyński, wywoła
w kraju wewnętrznlł walkę, a walka
ta może łatwo doprowadzić dcJ przerzucenia się na Polskę zalewu bolszewickiego. - Z oddaniem rządów w
ręce Józefa Piłsudskiego łączyła się
nadzieja, że nie da się on użyć za na·
rzędzie bolszewizowania Polski, a równocześnie, że autorytet jego nazwiska
jest dość duży, aby żywi..Jy radykalne z p. Daszyńskim na czele musiały
mu się poddać.
Położonego w nim zaufania Józef
Piłsudski nie za wiódł. Nad regentami
których władzy nie żyqyli sobie radykali lewicowi, a których namiętnie
zwalczali radykali prawicowi miał wielką wyższość: został , uznany przez kraj
prawowity zwierzchnik.
cały jako
Mógł wobec tego przystąpić i natych·
miast przystąpił do kładzenia podwalin dla zabezpieczenia bytu Polski i
dla jej wewnętrznego urządzenia na
podstawach praworządnych. - Ot
warła się przed nim , możność zorganizowania państwa na podstawie wła
snego autorytetu - bez sprzeciwu z
!adnej strony lewej ni prawej. Przez
jak najdalej posuniętą lojal11ość i nie
okazując żadnej żądzy władzy, poszedł
on jednak inną drogą: rozkazał p. Moraczewskiemu rozpisać na podstawie

przygotowanej przez p. Swieżyńskie
go ordynacji, wybory i powołał w ten
sposób do życia sejm ustawodawczy,
wierząc, ie tą drogą najłatwiej i najtrwalej zbudować Polskę. Dzisiaj widzimy, ie popełnił w taktyce swojej
błąd polityczny.
Przez lat 8 (1919-1926) zmagał
się Sejm najpierw _jeden, potem drugi
z włożonym mu na barki ciężarem,
który siły jego przerastał. Budowa
państwa szła wslrntek tego zwolna.
Fundamenty polityczne pod rozwój
tj. konstytucję i ordynapaństwa założono złe; o go
cję wyborczą spodarczych lepiej nie mówić; składa
ły się na nie coraz to nowe eksperymenta z inflacją, etatyzmem i bolszewizującemi ;pomysłami. W polityce zagranicznej popełniono równ1eż fatalne
błędy, a tylko szczęśliwa dla nas konstelacja światowa pozwoliła się nam
z n'ch na czas wycofać i choć niektóre straty odrobić. Gdyby nie zwy~
cięzka w swych rezultatach wojna z
Rosją, a która uczuciem narodu wstrzą
snęła i do zgodnego wysiłku go zmusiła, to kto wie, czy całe dzieło wskrze-

szenia nie byłoby rychło rozpadło się
w gruzy, jak źle założona u fundamentów budowla?
Widząc nie dość szybkie i w mylnych eksperymentach grzęznące dzieło budowy państwa, postanowił Józef
Piłsudski swą omyłkę naprawić i kierunek spraw politycznych w swe rę
ce ująć. To była geneza zamachu z
dnia 12 maja 1926 r., uwieńczonego
wojskowem powodzeniem. Parlamentaryzm został pozbawiony wszelkiego
wpływu, a kierunek budowy państwo
wej oddany w ręce Józefa.Piłsudskie
go, jako faktycznego dyktatora. Oto
w kilka zdań ujęty rzut oka 11a wypadki polhyczne ostatnich ośmiu lat.
Popełniliśmy przez te ośm lat wszyscy błędy, ·za które odpowiedzialność
nie spada ani na jednego człowieka,
ani na jedno stronnictwo, ani na grupę stronnictw, ani na jedną klasę spoale rozkłada się na wszystłecmą kich. Liczne można na usprawiedliwienie tych błędów przytoczyć powody,
ale byłoby zbędnem dzisiaj się tern
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Marcina P.

Jutro Stanisława Kost.
Wschód słońca g. 6,51.
Zachód o godzinie 4, 35 .

żałobnej. W Warszawie
Józef Sieciński, wiceprezes Związ·
ku prasy prowincjonalnej, redaktor tygodnika <Glos Ludu>, znany działacs społeczno-narodowy.

-

Z karty

zmarł śp.

Przy braku apetytu, zepsutym

żo

łądku, upośledzonym

trawieniu, obstrukcji,
zaburzeniach przemiany materji, pokrzywce
i swędzeniu, naturalna woda gorzka <Fran•
ciszka Józefa> usuwa z organizmu substaniluminowano. Zwracała uwagę efek- cje gnilne, zatruwające organizm, Ju! dawtowna iluminacja gmachów: Ratusza, ni mistrzowie wiedzy medycznej uzn~li, że
Sejmiku Powiatowego, Policji Pań woda Franciszka-Józefa jest jedynym
pewnym środkiem przeczyszczającym dla
stwowej i t. d.
Żądać w aptekach i drogerjach,
ori:anizmu.
Rano zapełniły się świątynie wszy·

stkich wyznań, gdzie stosownie do
uprzednio ustalonego programu odbyły
się nabożeństwa.

Badanie jakości chleba
wcałem Państwie

U Fary, gdzie oprócz przedstawicieli władz, zgromadziły się niezwykle
liczne rzesze, Mszę św. celebrował ks.
Dnia 9 b. m. odbyła się w numprałat St. Szabelski, przyczem wygło
sił wspaniałe .kazanie, dostosowane do sterstwie spraw wewnętrznych konfe·
rencja w aprawic r~nszcrzenia działal
uroczystości.
Po nabożeństwach na ulicy Kalis- ności komisji do czuwania nad jakoś
kiej przed ogrodem Bernardyńskim, cią mąki i chleba. Komisja ta, pod
odbyła się defilada oddziałów wcjsko~ przewodnictwem prof. Gądzikiewicz,a
wych, Strzelca, Policji, Kolejarzy, Przy- dotychczas pozostała przy komisarjacie
sposobienia Wojskowego, Straży Wię rządu Warszawy. ·
ziennej i t. p. przed reprezentantami
Na środowej konferencji w miniwojska, władz i społeczeństwa, budząc sterstwie spraw wewnętrznych postaswoją dziarską postawą ogólny en- nowiono działalność tej komisji, ze
względu na dod:.itnie wyniki jej dotuzjazm.
Sklepy między godziną 10-3 po tychczasowych prac, rozszerzyć na
ważniejsze ośrodki handlowe i przepołudniu były zamknięte.
Obchód w Piotrkowie zakończył mysłowe w państwie, a jednocześnie
się uroczystą Akademją, która wie· zaś działalność komisji skoncentrować
czorem zgromadziła bardzo liczną pu- przy władzach centralnych, w tym
wypadku przy ministerstwie spraw
bliczność.
we wn~trznych.

Święto państwowe
w Seminarjum

zajmować.

Rozpoczynamy więc dziesiąty rok
naszej wskrzeszonej niepodległości pod
pomyślnemi bądź co bądź auspicjami.
Będzie to rok doniosłego w stosunkach naszych przełomu. Będzie to rok
jeśli wszystko pomyślnie się ułoży, odrodzenia gospodarczego pod wpły
wem obcych kapitałów, którym do
Polski wreszcie otwarto wrota - oraz
rok reformy naszego ustroju, jeśli no·
wy sejm do tego dzieła dorośnie. Nadzieja w obu kierunkach będzie usprawiedli .riona, jeśli rząd, trzymający kie
runek państwa silnie i wyłącznieU w
rękach, obie sprawy umiejętnie i energicznie poprowadzi. A je~li nadzieja ta
się spełni, to przyszłą rocznicę wskrzeszenia, dwa już lustra obejmującą, bę
dziemy obchodzili w sposób jeszcze
radośniejszy, jeszcze bardziej pełen zazaś
pału, aniżeli rocznicę obecną dookoła osobl Józefa Piłsudskiego,
który tak cit;ż:Ką odpowiedzialn0ść 11 ziął
na siebie, skupi się wówczas cały naród, zapominając o niejednym może
błędzie, a pamiętając jedynie o olbrzymich jego zasługach.
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Uczelnia nauczycielska wzięła udział
w nabożeństwie dla wszystkich szkół
średnich w kościele :pojezuickim, który
możnaby obecnie nazywać gimnazjalnym.
O 12 ej godzinie zebrała się mło
dzież w auli. Chór odśpiewał « Gancle
Mater Polonia». Dyrektor zakładu
0-r Magiera wygłosił okolicznościowe
przemówienie o czasach i skutkach f1zyczn1ch wojny światowej na ziemiach
polskich, ~podkreślił wartość i znaczenie niepodległości, uzasadniał hasło:
raczej głodno i chłodno a swobodna
niż w salach i przy pełnej misie a
w niewoli. Zaznaczył wreszcie postę
py gospodarcze i kulturalne Polski
w 9-leciu wolności.
Chór pod kierownictwem p. Jankiewicza odśpiewał jeszcze kilka pieśni.
Uroczystość zakończy1a się odśpiewa

niem hymnu narodowego.

Sprawa zaginięcia

gtn. Zagórskiego
umorzona
W związku z zaginięciem gen. Zagórskiego, przedstawiciel redakcji prawicowego „A. B. C.• uzyshł wywiad u prokuratora sądu wojskowego
pułk. Kaczmarka.
- Jaki jest stan obecnego śledzt
wa'? - pyta przedstawiciel .A. B. C•
co do losu gen. Zagórskiego.
- Nic o tern nie wiem.
- A przecież mjr. Mazurkiewicz
przekazał akta śledztwa p.pułkownikowi?
- Byłem wtedy na urlopie.
- Czy został może wyznaczony
nowy sędzia śledczy?
- O tern zadecyduje szef s~du
pułk. Armiński. Niech się pan zwróci
do niego - kończy rozmowę pułk.
Kaczmarek.
Przedstawiciel „A. B. C." zwrócił
się do pułk. Armińskiego z tern samem zapytcmiem, który rzekomo miał
oświadczyć:

- Przecież sprnwa ta jest jui
umorzona. Nic ponadto powiedzieć nie

Obchód w Piotrkowie.

mogę.

Uroczystości, z okazji 9-cio letniej
również nasze wyborowe
rocznicy wypędzen:a okupantów z kra- Polecamy
- Wykaz zachorowań i zgonów
wina bordowskie i inne.
w Piotrkowie. W Miejskim Urzędzie
ju, roz~oczęły się w Piotrkowie w
Zdrowia zanotowano w tygodniu Nil 45 (od
czwarłt.k wieczorem capstrzykiem ordo 5-XI r!b.) zachorowań i zgonów
30-X
,
kiestry wojskowej, która grała na ulina choroby zakatne: dur brzuszny zachocach marsze narodowe.
rowań 2, zgon 1, błonica (dyfteryt) zachoGmachy publiczne i wiele domów PŁYTY
rowań O, płonica (szkarlatyna) zachorowań
3, zgon O, odra zachorowań 2, zapalenie
prywatnych ozdobiono chorągwiami
opon mózgowych zgon O, gru~lica płuc
najnowsze aktualności
o barwach państwowych; balkony
ospa wietrzna zazachorowań O, zgon 1,
przystrojcno w krzewy zieleni, zaś
chorowań O, zapalenie opon mózgowordzewieczorem okna i balkony rzęsiście \V
niowych iruźlicze zgony 2.
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Ogłoszenie.

W miesiącu] listopadzie płatne są
w
Kasie
Miejskiej m. Piotrkowa:
,arza,d Więzienia w Piotrkowie pragnie zakupić 5 wagonów
V TA,
1) podatek państwowy od nieruobec czego uprasza o podanie ceny za 1 c/m. loco ~ stacja Piotrków. chomości za Ili kwartał rb. wraz z dodatkiem komunalnym,
Naczelnik Więzienia : (-) M. W I N N I C KI.
2) podatek od lokalizaIV kwartałrb.
3)
podatek ipaństwowy i komunal"· tJ
~ ~·'
ny od placów niezabudowanych za
IV kwartał rb.
4) opłaty specjalne na budowę i
utrzymanie dróg w 1927 r. 11-ga ratai
SPECJALISTA
5) podatki i opłaty, których terCHOROa WENERYCZNYCH i SKORNYCH miny płatności, oznaczone nakazam.
płatniczymf, przypadają na miesiąc
Trzeba mieć przytem na uwad!e, że
(Dokończenie)
listopad.
drzewa wysokie winny zniknąć z ulic o
Drzewa sadaone na ulicach wąskich średniej nawet szerokości do 25 m. - a Ulica Piłsudskiego 67, Il-gie piętro.
W celu zlikwidowania zaległości
ucbliwych, lub choćby na ulicach szer- wysokość ich wina }?yć dobierana w s;to- Godziny przyjęć: 12 - 2 i 4 1/ - 7. podatkowych za ubiegłe okresy Magi1
h lecz zbyt blisko okien albo tei o ko- sunku do szerokości ulic. Na niezbyt więc
strat przystąpił do wzmożonej egzerach zbyt rozrosłych, przynoszlł więcej szerokich ulicach będziemy mieli: akację
kucji. Pnieważ egzekucja powoduje
i>dy niż pożytku i ozdoby (w Piotrkowie kulist,, głóg (zwłaszcza purpurowy) jarzę
wysoki' koszta, wini'n kazdy płatnik,
Aleja 3 Maja, Aleja Cmentarna). Zresztą binę, kasztanowiec, klon i t. p. wszystko
iewa duże-rozrastajlłc si«; rujnują chod- o formowanych koronach. Na szerszych
zalegający z opłatą podatków, wpła
Ostrzeżenie.
u i bruki.
wypadnie sadzić średnio wyso~ie ~rzewa
cić zaległość w jak najkrótszym czasie.
Pozatern roztawienie drzew wzdłuż bu- jak: akację biał~, brzozę, dąb puam1dalny,
Przed
dwoma
dniami
na
murach
1ków powinno być tak uskutecznione, lub szkarłatny, jesion amer. i szary, klon,
miasta rozlepione zostało wezwanie do
drzewa nie stały naprzeciw watniejszych lipę czarną i krymską i t. p. .
. .
do domów czy sklepów i nie zasłaNie należy również na tejsame] uhcy mieszkańców naszego miasta z prośbą Przybyl do Piotrkowa magik
y bardziej interesujllcych szczf'gółów mięszać różnych gatunków drzew - zwła o poparcie mającego przybyć teatru
itektonicznych failad przyle"lych hu- szcza o różnym wzroście. Wytwarza to L. O. P. P., a mianowicie jak się póź
i fakir-czarodziej z Indji
lków.
pewien niepokój i brak harmonji w ogól- niej okazało przedstawienia .Mandaryn wystąpi dziś w sobotę i w niedzielę
Drzewo na ulicy wtedy spełni swoje nej linji ulicy zadrzewionej. .
. Wu•, mającego się odbyć w dniu 13
lanie i cel życia - kiedy podobnie jak
o godz. 6-ej wiecz. w sali Gospody
z
powyżsrego widoczne, ze two~zen1e
wiek - znajdzie się cna wlaściwem tzw. aleji w miastach wymaga ~uteJ ~ze listopada r. b. Wezwanie to podpisaMiejskiej w parka ks. Poniatowskiego.
jscu>.
rokości ulic. Dobrze założona ale1a, dająca ne zostało przez Komitet Wojewódzki
Drzewa w miastach a zwłaszcza w dziel- wrażenie powagi i piękna, powinna p~sia L. O. P. P. w Piotrkowie.
h zwarto zabudowanych powstp'. ymu- dać szerokość od 50 m. w górę. Aleje o
Niezwykle atrakcje.
Z uwagi, że wezwanie powyższe
rozprzestrzenianie się kurzu, dostarczają szerokości 6 - 10 m. i to w dwa wzgl.
·a, łagodzą jaskrawość •foian, tłumią 4 rzędy drzew zwłaszcza szybko rosnących zostało wydrukowane bez porozumiePóźniej zabawa taneczna.
uliczny - a co najważniejsza umie- dzikich kasztanów - to ciemne ctunele>, nia się z miej3cowym Komitetem LOPP.
·e rozmieszczone i dobrane, znakomicie ponure i wilgotne zazwyczaj deptaki czy a zatem i podpis na wezwaniu nie od·
biajll miasto. Dzięki nim ulice nabie- nawet ulice - niechętnie uczęszczane z wy- powiada rzeczywistości i został uzurprawdziwego uroku, a oko ludi.kie jątkiem doi skwarnych.
.
powany, Komitet LOPP. w Piotrkoldzo chętnie widzi te okazy żywej przyZapominając o zasadach wylej ~o
wie czuje się w obowiązku podać do
v w mieście.
krótce wyłuszczonych tle się przysługuje
~Iieodpowiednio jednak dobrane drze- my sprawie nie tylko piękna ale i zdrowia wiadomości powszechnej, ii żadnej odi niewłaściwie rozmieszczone jak wy- miast. Pamiętać o tern należy zwłaszcza powiedzialności nie przyjmuje na siewspomniaoo - mogą przynieść więcej teraz, kiedy to okólniki ministerjalne po- bie za wezwanie powyższe i niniejDLA ROBOTNIKÓW
idy niż pożytku. O Jednym jui w1porn- lecają (skądinąd zupełnie słusznie) Za ą
szem
ostrzega
mieszkańców
naszego
według wzoru, zatwierdzonego przez
'em tj. o szkodliwości udzenia drzew dom gmin prowadzenie akcji obsadzania
yt blisko okien domów - lub tet drzew d1óg i ulic drzewami, abyśmy nie wpadli miasta.
Głównego Inspektora Pracy
Jbyt rozłotystych koronach.
Komitet L.O.P.P.
w przesadę.
SĄ DO NABYCIA
Zbyt gęsto sadzone i zbyt rozłożyste
id. -,,·. tJylo
w Piotrkowie
iwa dając wprawdzie przez b. krótki o11 ·Xl-27
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zadrzewieniu ulic miejskich

D:i MED. I. F AJMAN

KS~lKI @RA~H~~K~W~

s czasu w lecie pożądany citń, utrudniaj'l
ices dezynfekcyjny na chodnikach i jez-

z

miasta

h. Jak wiadQmo w kurzu ulicznym i na
nikach znajdujll się rniljony bakterji
-- Od Wydawnictwa. W razie
użej ilości chorobotwóczych. K.urz ten
zony przez wiatr dostaje się do na- nieregularnego otrzymywania pisma
h ust i do płuc. A powietrze takie naszego, prosimy Sz. Abonentów o nam. • objętości zawiera przecież do tychmiastowe powiadomienie, przybakterji i więcej. Jakiet stąd niebezczem nadmieniamy, ż' wysyłki pisma
zeństwo dla ludzkiego zdrowia!
nikomu w bieżącym miesiącu nie
Doświadczenia wykazują, że kurz ulic.1" cieniu drzew (wilgotny) sprzyja roz- wstrzymywaliśmy.
owi bakterji, zaś poddany działaniu
mieni słonecznych zawiera tych bakterji
- Św. Marcin ni' zawiódł. Leznie mniej, giną one bowiem na słoń genda o białym koniu jest - jak wibardzo azybko. W tym wypadku pasy dać - cięgle żywa, a dziś zaznaczyła
wników które winno się zakładać wszę
e, 1d.1ie to tylko możliwe, dajllc miłą się z niebywałą punktualnością. Po
jak na
listooka zieleń równocześnie wchłaniajil nieprawdopodobnej,
rz i przyczyniają się do oczyszczania pad, pogodzie i wysokiej temperatuwietrza lepiej niż drzewa.
rze, temperatura ta spadła gwałtownie,
Reasumując powyższe należy stwierdzić,

przy sadzeniu drzew na ulicach trzeba
f nadzwyczaj ostrożnym - a przedeiystkiem czynić to na podstawie dobrze
yślanego planu i programu. W szczeności pamiętać należy, że drzewka małe
wet - o koronach formowanych nie
winny być sadzone na węższych jak 4 m.
odnikach, przy zabudowaniu zwartem,
drzewka te winny być sadzone w od
~ości od siebie 5 6 m. drzewa zaś
lesze wymagają wzajemnej odległości
10 m. a sadzone być winny w takiej
głości od dornów, by nie zasłaniały
m i nie tamowały dostępu do nich
ieni słonec?.nych.
Bardzo ważną rzeczą jest dobór· odpo:tdnich gatunków drzew, które najłatwiej
ymują ctwarde> zwykłe warunki tyna ulicy, które w danej okolicy najiej znoszą odnośny klimat.

r.aczął padać

deszcz, następnie śnieg,
który utrzymuje się dotychczas.

Z lazni miejskiej
Podaje się do wiadomości, że łaźnia
miejska od dnia 14 listopada rb. będzie
czynną codziennie z;i wyjątkiem świąt i poniedziałków. Wanny od godziny 9 do 20
(8 ej}, natryski od godz. 14 (2-ej) do 20 (8)
i w soboty od godz.
do 20 (8-ej) z obowiązującym cennikiem:
Wanny Łatnia i natryski
Wtorek
zł. 0.70 gr.
zł. 0.50 gr.
Sroda
„ 0.70 „
„ 0.50 „
Czwartek
„ 1.50 „
„ 1.00 „
Pi'ltek
„ 1.50 „
„ 0,75 „
Sobota
„ 1.50 „
„ 0.75 „
M11girtrat m. Piotrlw11a.

1A11Jninistracji „Ozienni(a iaroaowe~o"

,L isty do Redakcji

- Wydawnictwo naszego pisma,

Echa pobicia króla Zygmunta IV przy ciągłej dbałości o wprowadzenie uw cGłosie Monarchisty>.
lepszeń, nie uciekało się nigdy do społeWiadomość dotycząca pobicia nie- czeństwa o pomoc materjalną, .nie zbierało
jakiego Wilskiego W Redakc;ji .Gmsu ofiar na tundusz prasowy, nie naciągało
Monarchisty" wymaga następującego wpływowych jednostek cna ud&iały•, sło
sprostowania:
wern, nasz organ bezpartyjny i niezależny
I. Było to rajście osobiste między od nikogo materjalnie, nie był nigdy cię·
red .• Pro-Patrja" Olszewskim, a nie- żarem dla społeczeństwa. Wszelako nawet
jakiem Wilskiem, który sprowokował najsolidniejsze firmy, pragnlłce dziś egzyred. Olszewskiego, został przez tego stować uczciwi! a wytężoną prac~, doznaj'l
ostatniego czynnie znieważony.
wiele przeszkód na swej drodze. Do takich
II. Zajście powyższe miało miejsce przeszkód na drodze pomyślnego prospenie w redakcji „ Głosu Monarchi:.;ty ", rowania naszego wydawnictwa, zaliczyć mua w lokalu Pro-Patrja.
simy zaległości w opłacie prenumeraty.
III. O biciu Wilskiego przez kilka
Za papier trzeba płacić gotówk\, a w
osób nie może być mowy.
razie niemożności zapłacenia składnicy i iaIV. Wiadomości podane przeto przez bryki doliczaj'! ods;etki od dyskonta weksli
szereg pism niezgodne są z prawdą. Tymczasem liczni prenumeratorzy nasi liPrezes Okręgu Piotrkowskiego tylko przez zwykle bagatelizowanie tej spra~
Organizacji Monarchistycznej wy zale~aj~ nam ': . o_płaci~ na~e~no~ci za
.._
z
..-:r
, k- kilka miesięcy a mek1edy 1 dłuzeJ.
J an i:-r~egon,,,a.....r11n• i
k'lk k
· ·
Wobec tego, że 1 a rotne upommenta
Naczelnik Kancelarji
nasze nie odniosły należytego skutku, mu(podphs nieczytelny)
simy z prawdziwym smutkiem wstrzymać
wysyłkę naszego pisma wszystkim zalegaj,cym prenumeratorom.
Prosimy więc wszystkich Szanownych
drenowanychPrenumeratorów, aby w celu uniknięcia
)dzią
nieprzyjemnej ewentualności, pospieszyli
a· 1440 morga.
z uregulowaniem swych zobowiązań, wpła
Wiadomość: K a l i s k a 14 - trafika. caj,c naldn~ sumę w Administracji.

6 pa rcell. 30 morgowych

pn l L

do sprzedania

.o·z•'f EN "N,1

Str. 4

Obwieszczenie.
Wydział

Hipoteczny

Sądu Okręgowego

że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się

spadkowe

zmarłych:

o owy•

D~M.Brams

Ogłoszenie.

U I. SIENKI EW I O Z A L. 12

w Piotrkowie obwieszcza,

postępowanie

K N AR o

Chor. wewn. f dzieci.
A n a 11 z y 1eka r s k I e.

JEST
ZEGARKIEM

NISWl~
·' tliDl~' lam~4 kwar~~W,.
1

ELEKTROWNIA W PIOTRKO
Akcyjna, ma zaszczyt podać do wia
domości P. T. odbiorców prądu, że po
cząwszy od rachunków za 1 i s t o p a
r. b. pobierać będzie za ponowne przyłą
czenie w myśl § 61 uprawnienia 5 zło
Jednocześnie Elektrownia przypomin
źe rachunki winny być płacone w ciąg
dni 10-ciu od dnia odczytania licznik
i w razie niezapłacenia w tym terminie,
urządzenie zostaje odłączonem od sieci
w myśl § 59, p. 4 uprawniellia, bez u.
przedzenia.
Spółka

NIEZBĘDNYM
a mianowicie - po
1) Juljuszu vel Henryk Juliusz, Hofma- =---= =============
DLA KAŻDEGO
nie, synu Wilhelma, wierzycielu 5,680 rub. ł',J~r.Jł'.Jr.J~~~
z procentami i kosztami zabezpieczonych
na hipotece ·dóbr <Rszew• i <osada w dobrach Rszew N2 V• (rep. hip. Nr 97 i rep.
bip. Nr 103865) pow. Łódzkiego.
2) Juljanie Piaskowskim, synu Józefa,
właścicielu działka gruntu o przestrzeni 318
Ta.niezrów~ana w smaku herbata
kw. sążni w dobrach <Część dóbr Ruda
u1ywana Jest na dworze Króla
lit, E• pow. Łódzkiego (rep. bip. Nr 103 jat')
A · I k"
t
3) Esterze Wajcen, współwłaściciel~e
całego świata
ng1e s tego oraz na wszys .
•
dóbr <Osada Poręba Mrzygłodzka lit. Z>
kich dworach europejskich.
•
Ł
pow. Będzińskiago.
piją
tylko
4) Marjannie z Grzelaków Siuta, właś- •
angielską
I
Do nabycia w sklepach
• poszukuję od zaraz do ksi~garnl
cicielce niepodzielnej połowy lO mórg grunherbatę
kolonjalnych
w charakterze ekspedjentki.
tu z osady Szczecin Nr 7 pow. Brzezińskiego.
·
Kaucja wymagana.
Zgłoszenia
5) Dawidzie vel Dawid Arje, Bukiecie,
PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ:
w Adm. „Dziennika Narodowego•
synu Chaima wierzycielu sumy 10,000 rub.
W
z procentami i ewikcją 1000 rubli zabez- •
.1,
arszawa, Marsza łk ows ka 89. Te.I 53 -46. •
pieczonej na hipotece nieruchomości w
dobrach Bałuty Nowe Nr 9 lit. A, pow.
„~„
Łódzkiego rep. hip. Nr 16114.
„
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Parlmuttera Ultramaryna

:;!~~;~:.:~~f:rii;·:~:~~;;;~E~t1; 1 !:!~:;~'~e~!!~!1 ~! 1 ~~1!~y~~ i . ~łA&j~il 'm1bi1„Dzi1nnikNm~" ~e::ni~~:~·!~~t~:~!:~i~·i '~~;~

Dobroń Nr VI powiatu Łaskir.go.
i wenerycznych
.___
· , Odznaczona na wystawach w Bruksd
1 7) Karolu Ludwiku Deminie, synu Au- (Leczenie światłem i elektrycznością)
i Medjolanie złotymi medalami. ~
gusta współwłaścicielu nieruchomości w
dobrach Bałuty Nowe Nr 558, pow. Łódz- Od godz. 9-12 r. i od 4-8 wieczorem ('ł~~~A-~11~~~
Wszędzie do nabycia!!!
kiego (rep. hip. Nr 16651.
Panie od 12-1 po południu.
(

8) Szymonie Michalaku, synu Lukasza, Cz«;stochollwAal,e1·aull. Ppat.nętnryo.Marji 21
po 5 dziesi~cin 300 sątni kw. każdy w kolonii <Brnj291
ce NrlI• pow.Łódzkit-go (rep. hip.Nr 16 }. ~
~ --~
9) Janie vel Marcin-Jan ~achtmanie, ~
~l
synu Mieczysława, Wierzycielu dwuch sum
po 1000 rubli z procentami i ewikcją 100
rub. każda, zabezpieczonych na hipotece
«Osady Nr I w dobrach Cysówka część A>
pow. Będzińskil'gO (rep. hip. Nr 1331).
10) Moszku-Berlrn, vel Moszek, Rozenbergu, synu Kopla wspólwlaśc1delu nieruchomości w Zawierciu Nr 14, pow. Będzińskiego, rep. hip. Nr 40~.
11) i 12) Stanisławie synu Jakóba i
.&.
Konstancji z Machowiczów małżonkach Trojanowskich, właścicielach · placu Nr 6, w
naji6pSZ8 Słuchawki
dobrach Bartodzieje pow. Radomskowskiego, rep. hip. Nr 22.
(NORA BABY Typ Kc.
13) Takóbie Bautzu, synu Jakóba, właśCENA 20 ZLOT.) cicielu 1 morga gruntu, stanowiącego resztę trzymorgowego działka gruntu w dobrach cBedoń vel Wiśniowa Góra• powiatu
Brzezińskiego rep. hip. Nr 16.
właścicielu 3 działków gruntu
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res sztuki dru. ars iej WC Odzące, jako to: dzieła, brnsmry, sprawozdania, k~1ątki
buchalk1 yj:1e : biurowe, aHs~e. klepsydry, formularze,
ulotki, programy, zaproszenia
ślubue, bilety wizytowe, or.iz
wszelkie inne roboty drU!rnr-- skie i introligatorskie. -
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skład hurtowy i detaliczny wyrobów żelaznych, budowlanych

Ządajcie"Dziennik Narodowy''

••
•e e e •

i przedmiotów gospodarstwa domowego

w Piotrkowie, Rynek Trybunalski 7, telefon 2.

•

Redakcja i Adm. „D.zien. Narod.•, Piotrków, ul.

Drukarnia Narodowa.
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0 Wchodzące.
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Piłsudskiego

71 parter

(Wejście

1

ptę

t row

murowana 8 ub1kacj"i

1

d

morga ogro u

· d0 sprze d •
po d Samą L0 dZłą
ani.

za 17500 złotych.
Wiadomość: Kaliska 14-trafika
zginęh książeczka

wojskowa wydana przel
Wojt
nia Bronisław zam. w Nowych Gałkowicacł
gm. Parzniewice. Powyższy dokument uni•
waźnia się .

P.KU. Piotrków na nazwisko

••••••••••
•••••••••••••
•• P a s y s k ó r z a n ~' ••
•• O e m e n t, Pap •·
•
•
••
•• ANTONI U·N ISZEWSKI ee
••
ę,

C
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~

Malwinie z Cieszkiewiczów Siennini
drukarnia w Piotrkowiem ))
ckiej14)właścicielce
osady w dobrach KwiatD
kowice Nr II, pow. Laskiego, rep. hip. Nr
·
~~
)
95p.
Naskładz;edużywybórpapie· )
15) Ignacym Kałuzie, synu Marcina,
.
ł
rów, k::irtonów, biletów wizyt.
)
właścicielu 8 dziesięcin 2205 sążni lew· O·
j
: ~.„„„.„,_,„„,,,„..,.„„..,.,wvwvv~
)
znaczonego na planie Nr3 w miejscowośnajlepsze
I
WYKONANIE
DRUKÓW
)
ci «Dąbrowa> w dobrach «Więcki> powiatu Częstochowskiego, rep. hip. Nr 12.
o-o
IT. D.
o-o
(
PUNKTUALNE
}
16) i 17) Stanisławie, synu WiocenWSZĘDZIE DO NABYCIA
( i B..; R:::= O 2
i:; K ! C
tego i Antoninie z Baranowskich (vel Bor- ~
_
Wł ~
nowskich) małżonkach Walczak, właściciel~
~
ce placu Nr 525, przestrzeni 116.3 sątnil'w ~"V°VV'VVvvrwvvvvł)
kw. w dobrach · cCzęść dóbr Ruda lit. Z (3)
pow. Łódzkiego, rep. Nr 103 ja.
18) Bartłomieju Koperze, synu Kazimierza, właścicielu połowy działka gruntu Nr
11, z11wieraj'lcego lprzestrzeni 20 morgów
250 prętów kw w dobrach cCr:ęść dóbr
Rębielice i Szyszków lit. Ż>, pow. c~ęsto
chowskiego.
Termin do regulacii powyższego postępo
wania spadkowego wyznaciony wstał na
dzień 26 maja 1928. roku co do łpunktów
1, 2, 5, 6, 7, 8, i9. 10, 11, i2, 13, 14, 15,
:
16, 17 i 18 w kancelarji Pisarza Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie. co do punktu 3 w kancelarii Sewepoleca na nadchodzący sezon
ryna Żarskiego i co do punktu 4 w kancelerji Feliksa -Tadeusza Kokczyńskiego,
PO CENACH KONKURENCYJNYCH
Notarjuszy przy tyrr.że Wydziale Hipotecz•
nym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.
ZYTELNIA w 5 językach, około 3000
tomów, z urządzeniem, mieszkaniem,
sprzedaje się w Warszawie, Żórawia 13,
m. lOA.
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stude::nt uniwersyt~tu przygotowuje d
egzaminów, oraz udziela korepetyc
w zakresie klas 8-miu. Wiadomość w Ad!ll.
<Dziennika Narodowego>.
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zaginęły

Dnia 5 listopada,
Stefanowi
Kamockiemu z folwarku Modrzewek, gm. Golesze następujące dowody osobiste: · 1) wyciąg z ksiąg Jud·
ności gm. Golesze 2) świadectwo ukończenia
gimnazjum państwowego
w Piotrkowie, 3) pozwolenie na brod
na okres lat trzech wydane przez Sta·
rostwo w Dąbrowie woj. Krakowskie,
4) legitym,acja .N2 855 na krzyż Legionowy .
Pdwyższe dokumenty unieważnia
się, ewentualnie znalazcę uprasza się
o odesłanie do administracji .Dziennik•
Narodowego• za wynagrodzeniem .

od frontu) Biuro otwarte od godz. 8 rano do 7 pop.
Wydawca i redaktor

Telef,

Tomasz Pluta.

