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w sprawie poslif··.'
marszałkowski,

zwołany

~ i

w

sprawie p. Korfanttgo, dla wyjaśnie
nia zarzutów, poczynionych mu z powodu współpracy jego finansowej z
Niemcami, z,1stał po dłuższym przecią
gu czasu ukonstytuo~·any. Muszałek
Sejmu Rataj wyznaczył na to sędziów
posła dra D1amanda (P.P.S.) i hr. Żół
towskiego (Ch. N.) Obaj sędziowie
zaprosili na superarbitra posła Thugutta. Pierwsze posiedzenie s~du odbyło się w sobotę dnia 19 bm. o godz.
12 w południe. Przewodniczący sądu
ma zamiar powołać na świadków do
rozprawy redaktora .Gł,Jsu Prawdy•
który sformuło'INał zarzuty, dalej przedstawicieli minist ·rstwa skarbu i n1d1wyczajnej komisji do wDlki z naduży
ciami. Sąd mar!załkowski w danej sprnwie będzie mógł obradować w charakterze swym tylko po dzień 28 liatopada, tj. do zakończenia obecnej
kadencii.

Sniadanie wposelstwie
sowiecki em
I

sowiecki p. Bogomołow '*Y·
dla przeditawicieli prasy
warszunkiej. N:t przyjr:du jednak nie
było wielu przedstawicieli prasy, którzy się wymó~ili złym stmem zdrowia. Przyj<;ci ~ urządzone było z racji
podpisania umowy mi~dzy Polską i
Sowietami o zwrot zabytków polskich
na podst.awie art. 11 trakt:itu ry3kiego. Podcu1s przyjęcta przemawiał najpier1\.- poseł Bogomołuw, który zapewniał o swoich przyjaznych uczuciach
dla Polski.
N~st~pnie przemawi2ł dyrektor Ermitażu petersburskt('go p. Łazarow,
który m. in. oświadczył: układy o iw.rot
mienia kulturalnego trwały dwa latii.
Poprzednio już zwrócono !Polsce część
tego mienia, obecnie zaś ureaulowałiśmy kYte„tję zwrotu dalszych objl kłów, które s1ę dadzą podzielić na 4
grupy zcisadnicze: 1) księgozbiory (bi·
bljot~ka Załuskich), 2) przedmioty muzeilnc i pami~tkowe (t.e zbiorów Nieświeskich i Rad 1 i~1łł0wskich), 3) sztandary, armaty i inne trof~a wojenne
zabran' Polsce w czasie walk o niepodległość, 4) archi wa, a -,. śród nich
te, które . mają znaczenie aktualne (archiwa urzędowe, księgi hipoteczm ).
Ponadto wydamy z archiwum rządu
centralnrgo przedewszystkiem materjały
które się odnou~ do Polski. Jest to
praca tmudna, która potrwa nie mniej
\\śród zwróconych obecnie
niż rok.
objcktów znajduje sit: wielka ilo'ć przed·
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miotów z kolekcji ks. Eustachego Sapiehy m. in. cenne obr zy. Zakończył
swe przemówienie p. Łazarow zapewnieniem, te sowiety wydały wszystko
co mo.żng było 1naletć w muzeach cen
tralaJych. Niejednej rzeczy nic zdoła
się zidentyflkować. Zresztą wiele zabytków pogubiło się w czasie ewakuacjt zwłaszcza, jctcli chodzi o drobniejsze przedmioty, jak np. bibljotckę

wiadomości

podaje do

mieszkańców

,miasta, że przyjmuje nowych abJ·
nentów prądu do oświetlenia ai do
Iodwołania
według następującej taryfy

Dymisja 2 wojewodów
Zostało

zdecydowane przenieaienie w stan spoczynku dwóch
wojewodów, a mianowicie: p. Soł
tana, (woj. warszawski) i p. Rembowskiego (woj. białostocki).
Województwem wars.zawskiem
prowizorycznie
będzie
kierować
p. Twardo, a białostockiem p. Karol Kirst.

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień
Maj
Cterwiec

miesięcznej:

gr. 130 Lipiec
• 11 O Sierpień
•„
•
•

gr. 35
• 50

65
Wrzesień „• 90
85.
50 Patdziernik
• 110
40 Listopad
• 130
30 Grudzień

za 10 \Vatów mocy
Najniższa

moc wynosi - 40 Wat.
· Ńajwyższa - 70 Watów.

UWAGA: 1) Za moc lampki przyjmuje się moc wypisaną na lampce
w fabryce w watach; o ile siła lamp
wypisana jest w świecach - według
rzeczywistego zużycia tyc:h lampek,
sprawdzonego poprzednio w ElekZałuskich.
trowni.
_.. -..„m
2) Abonenci ryczałtowi nie mogą
powic:kszać ani mocy lampek, ani in·
stcilacji bez wiedzy Elektrowni. W razie
znalezienia lamp silniejszych niż to
by~o podane przy zgłoszeniu, Elek·
trowni przysługiwać będzie prawo
Wkrótce nastąpi zmiana w Ku- przerwania dopływu prądu, pobrania
W niedzielę zakończyły si~ dwu- ratorjum szkolnem okręgu łódzkie za nadwyżk~ według pełnej taryfy za
dniowe obrady Rady naczelnej P.S.L. go na stanowisku kuratora. Desy- czas do chwili znalezienia lamp silniej• Pi st•. W dyskusji z:tbierał głos mar- gnowany mianowicie na kuratora szych.
szałek Rataj, wkemarszałek Dębski, i Łódzkiego p. Gąsiorowski stanop. Maj. Naogół poglądy wypowiedzia- wiska tego nie obejmie, ponieważ
ne przez mówców były jednomyślne. ma zająć miejsce kurato-a szkol- lł<:tt~:1t~1t1C:tt~1t:e:łł:e~I
Po dyskusji przystąpiono do wy- nego w Brze~ciu W Lodzi zaś kuborów Zarz4 fo Głównego, który w ratorem szkolnym bc;dzie mianosobotę podał si:;, jalt wiadomo, do dy- wany prawdopodobnie p. A. Ryniemisji.
wicz, którego władze od wołają ze w Piotrkowie, Piłsudskiego 71, telef. 21
Demonstracyjny wybór dotychcia- stanowiska kuratora wileńskiego.
poleca po cenach umiarkowanych
sowego Z.irządu z pos. Witosem na
wielki wybór papeterji w pudełkach
rzele, którego obrano równocześnie
i kopertach, albumy do pocztówek,
Prezesem Stronnictwa - wskazuje, że
poezji i fotografji, garnitury na biurka,
Rada Naczelna jest przeciwna rozła
teczki, notesy i ołówki kieszonkowe
mowi.
opóźniają ruch pociągów
ozdobne, farby i kredki w pudełkach.
W tajncm głosowaniu wybrano na
W poniedziałek 21 bm. wszystkie KALENDARZE KIESZONKOWE.
wiceprezesów: pp. R,jtaj'1, Potoczka,
Bobka, Dc:bskie~o. Skulskiego, a na pociągi priybywające do Warszawy POCZTÓWKI malarzy polskich oraz
srkretarzy: pp. Niedb1lskie~o i Michal- w godzinach przedpołudniowych na· i n n y c h w wielkim wyborze.
deszły z opóźnil!niem oct 1-2 godzin.
kiewicza.
Po wyborze Zarz~du Głównego Władze kolejowe tłómaclą te opóź
postanowiono odbyć jeszcze jEdno po- nienia silncmi mrozami i opadami atsiedzenie Rady naczelnej, poś...,ięcone mosferycznemi. Również uznaczyc nawyłącinie zagadnieniom wyborczym. leży, że pasażerowie przyje.tdinjący do
Co do zagadnień polityki wewm;trz Warszawy uskarżają się na niedostanej stwierdzono koniec 7.no5ć shvl)rze- teczne ogrzewanie wagonów.
DLA ROBOTNIKÓW
nia j~dnolite6o frontu na terenie Górnego Sląska, Małopolski Wsch. i wowedług wzoru, zatwierdzonego przez
j.::wóddTJ wschodnich, obejmująceQn
"'""'"""'""""""'""=::;-.;:; - Głównego Inspektora Pracy wszystki'e stronnictwa polske. Co
SĄ DO NABYCIA
SPECJALISTA
do puzo~t(lłycn Cl~ści kraju uchwalono w dzi dzinie taktyki wyborczej
CHO ROB WENERYCZłł~CH i SKORNYCH w~rrmini~tracii ~zjonni'a ~arorrnwonn"
0
pozostawić Zarządowi głównemu wol1 " ~u
~u
u
MED.
n:_ę
ną rękę, z tern, że Zarząd będzie się
trzymał wytycznych programu partyj- Ulica Piłsudskiego 67, Il-gie piętro.
nego.
Godziny przyjęć: 12 - 2 i 4 1/ 2 - 7.
Dalsia rcIOlucja podkreśla konieczność konsolidacji .Kółek: rolniczych.

•--..-..-'-=_. . ._____
Rada Naczelna P.S.l. Z, iany w Huratorjum
szkolnem w Łodzi
„Piast"
w
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Podlotki
a
Ns prf'mjf'rze pewnej francus1c
krytyk jedne~o z pi~m konst>rwat_
zwrócił uwagę na obecnf gć dwu oiedGro.
słych dz•ewczyne-k w lcrzeslach
- Drol(i panie - usookoił go dyrelt.
tor tt>atru - "' przeciet we dwie; juł jed.
oa druiiej wszystl<o wytłumacay.
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SCENIE I

NA SCENIE I
nowy repertuar

C&t>mu lf'karae aazywaj'
robę

po

awykle cho.

łacinit?

- Bv zawczasu przyzwycsai~ pacjent.
do martwego jęiyka.

Napis na

grobłe

P~wua wdowa kazała wyryć na rrobie
zmarłego męta następujący

JERZY WOLSKI.

a

PaństwO
społeczeństwo

W odpowiedzi na artykuł "Z zagadnień chwili"
W chwili obecnej, gdy aktualną stała
si11 kwestja naprawy naszei?o ustroju pań
stwowego, gdy zewsząd ~łychać gło"y
świadczące o konieczności naprawy każdy
pogląd dotyczący powyższ"j kwestji winien
być z uwagą notowany. Trudno wyobrazić
sobie jakikolwiek projekt dotyczący ram
ustrojowych bez rozstrzygnięcia stosunku
dwóch potężnych czynników dzisitjszego
tycia politycznego - sp1 i łeczeństwa i p:iństwa. Toteż gros dyskusji polega na różnym poglądzie na wzajemny stosunek tych
dwóch form życia zbiorowego. Z teg"
punktu rozpatruje również zagadnił'n•e
państwowvści p. A Byczkowski w artykule
umieszczonym w cGłosie Tryb.> pt. cZ zagadnień chwili>. Autor wypowiada się za
koocepcją nacjonalistyczną dochodząć w
swych wnioskach do przekonafiia, iż tylko
ustrój oparty na supremacji żywiołu poi1kiego zdolnym jest zapewnić tężyznę pań1twu. Z konkluzją p. Byczkowskiego w zupełności się zgadzam, jednak ujęcie tt"go
zagadnienia budzić musi poważne wątpliwości. cChociaż poglądy - jaką Polska
być winna są niezmiernie różne, jednak
dajlł się po°d'kreślić na dwie z:isadnicze keacepcje, pisze mec. Byczkowski. c Pierwsza stawia postulat Polski mocar„twowej, drug 1
mvśli raczej o uszczęśliwieniu obywat"łl
zamit>szkujących Polskę>. Następnie aut·Jr
tłomaczy koncepcję pierwszą, która jPgo
zdaniem jest rówńoznaczoą z postulatem
Polski silnej.
Dlaczi'go?
Autor odpowiada: •stawia ona intert>s
Polski ponad iott-resy polaków>, Zda „ie
wielce charakterystyczne. A więc po jednej
stranie mamy Polskę, tę wyśnioną, potokami krwi obudzoną do żvcia, a po drugiej stronie mamy... polaków. I u dziwo
interesy tych polaków, którzy przez długie
lata niew:lli cierpieli za sprawę polską, te
ru oddzieliły się od stworzonego przez
nich organizmu.
Teraz spostrzeglijmy, że Polska to coś
oderwanego, że jest granica, gdzie kończą
się interesy polaka, a zaczyna się odrębny
często sprzeczny interes Polski. Tt-go ro
dzaju u1ęcie, jest moim zdaniem, me do
przyjęcia, a teoretycznie da się wytł Jffia
czyć właśnie teorją liberalną, którą autor
zwalcza. Z punktu widzenia idei narodoweJ· • niema różnic w znaczeniu politycznem
Pan..;two
między narodem, a panstwem.
i Naród to Jedno. Państwo, to tylko przecież wyższa funkcja narorlu. A w takim
razie zasadniczy interes państwa jest idt>ntyczny z int ·resem narodu tworzącego
państwo. Trudno bowiem wyobrazić sobie,
aby w organ11mie p_aństwowym w któ1 ym
państwo i naród ma sprzeczne interesy
polityczne, gospodarcze, kulturalne czy też
jakiekolwiek inne, była 1godność, harmonja,
a co zatem idzie ciby państwo takie było
mocarstwe'TI w roaumieniu autora. Zgod
nie z dzisiej~zymi teoriami państwo Jest
oaj.-yższą formą współżycia lurlzkiego;
państwo i społ.-czeństwo m~ wspólny ele
ment - I udoość.
Tężyzna pań:<twa polega na harmonij
nym współdziałaniu narodu, społecz·t>ństwa
i państwa. Pl'ństwo i naród 5.tanowią ko.niec&ne dopełnienie. Państwo otoczyć musi
tycie społeczne troskliwą opieką, mając do
swego rozporządzenia cały szereg środków
zarówno finansowych, jak i organizacyj·
oych. Ze swej strony naród w:inien wspó.ł
dz1ałać z płiństwem, trudno Jednak sobie

.

.

wyobrazić takie współdziałanie wtenczas
idy interesy narodu i państwa nie będą
się pokrywać. Wówczas państwo .mus1ału
by odgrywać rolę żandarma, Am , u~ta"".a
I o rdormie rolnej, ani ustawa o ochronie
lokatorów, które wymienia P·. B~czkowsk1
nie są dowodem zapoznania mterf'sów
Polski jako mocarstwa, bo .źieby był•) gdyby takie rzeczy mogły ją wzruszyć, lecz
wynikiem polityki socjalnej, ta z „ ś zależnie
od poglądów może być złą lub dub ą. Całe to kunsztowne zbudowane rusztowanie potrzt-bne jt>st autoro~i cZ zagadn_1t-~
chwili> do roz~tPygn1ęcia prob_lemu m~tt>J
i;;zoś~i narodowych w ~aństw1e polsktt"m
Sądzę, że bez tych nac1ągn1ęć teorety~z
nych z:igadnien1e powyższe można rozw~ll
zać N - .lł'ty sobie odpowiedzit>Ć na pytanie:
Komu w. pań'itwie polskiem może zależyć
.
na utrzymaniu tPgo państwa?
.Oczywiście p~la~om, · którzy . w .. Dlf'1;1
znaJdUJll zaspoko1eme swych asp_1r~q1 P.an
stwowych. Natomiast inne mn1e1sznśc1, a
w pierwszym rzędiie ukraińcy, dążąc do
państwa (uch wa~~
"« łasnego, niezaw1sf Pl!O
U. N. D. O. z r 1926) temsamem staJą
w sprzeczności z dążeniami narodu po.I
skiPgo. Białorusini jak~ ele~ent .obec01e
m"ło uświadomiony pol1tyczn1e, nie mogą
być brani poważnie w rachubę. Stanowi
~ko niemców jest aż n~dto znane. Jedni
żydzi, j'\ko element napływowy, bez żad
ny h poważnych widoków . na stworzenie
P"ń5twa ob,..jmującf'go naród lzrae~a mogł by wspódzi<1ł •Ć z narod"m . puls~1m_ A Jednak dotychczas t~go 01e w1d7.1my.
W państwie polskiem gospodarz~m•
winni być polacy; na nas bowiem spada
cały ciężir utrzvmywania frgo p -. ń•twa Jo;doak mając _30 proc, obct-j lud r1ości po
litykę narodowoś..:iową musimy prowadzić
konsekwentnie brz eksperymentów.
D vba dzisiejsza Die da1e nam innych
wzorów na budowę siłnPgo państ~a, jak
wzory n :. rodowego org t01zm~ pań •.:twowego, jednak silną konstru1ec1ę pan..;twową
nie można uzasadniać przed..;taw1ając pań
stwo, jako nowoczesnego Moloch-i potrzebującego co chwila of1iłr. ze struny społe
czeństwa, które aby pan..;two było silnr
musi, jak ów st'łrożytny mędrze~ wy~być
su; swych interesów - potrzeb l zam1esz
kać w beczc<'.
---------------

przechodzącego mimo znanego w mif'lci
bogacza i c;,łeka wcale nie z gminu. •Ni
nie daję . Czy panie macie legitymacji
B1 to dżisiaj rótnie bywa.„>, Czyt be
pozwolenia staro:kińslo• go odwaiyłby 1
ktoś stoliki kwestarskie stawiać na ulirad
Wszak pierwszy konflikt byłby z włada
bezpieczeństwa. SklłP' mu bogaczowi la
Ze Stanisławowa donoszą: Tutejsza ne zresztą kwestarki, Hóre duń podeai
Czt>muż to więc skąpstwo tak się off
policja sanitarno-obyczajowa przy wy
dziale śledczym wpadła na trop domu nęło; na zav.stydzenie uczci~e i czcigodi
l damy Wllbec pospólstwa? Co o cbarakten
rozpusty, który mieścił się przy U • inteligencji pomyślał i mówił tłum, zal
nie w duszy io;Juchacza zapisane na d~
Gołuchowskiego 49.
Wedle dotychczasowych dochodzeń niel1f1arnf'go fukacza.

Dom

nierządu

w Stanisławowie

działy 1ią

tam rzeczy, które

S~ł oją

po-

Czeka nas surowa z·im

wszystkie ostatprzewyższają
dłością
Właściciel Jego, Manassc
1ie afcry.

Horowitz, kupiec, wspólnie z niejakim
Leonem Arbitem i całym sztat em • ko
legów •, ściągali pod · najrozm~itsz~mi
µozorami do domu całe szeregi kobiet.
Faktem jest, ie dotychczas kilkaset
młodych istot ludzkich padło ofiarą tej
sz1jk1 i zostało zepchniętych na dno
upadku. Te, które ośmieliły się stawiać opór, bito niejednokrotnie i katowano, a następnie wyrzucano za drzwi
.
grożąc zemstą w_ razie d~nicsienia.
O:Jaj wspólntcy został& arcsz.towam
i odstawieni do sądu. Afera zactyna
przyb i erać coraz .szersze rozmiary, d~
chodząc do wyników wręcz sensacyj
nych. Wykrycie ohydnej nory jest wy
bttnym su"cesem tut. wydziału śled
czego i jego kierownika p. komisarza
jasińskiego.
-

-- -·.......
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Meteorologja i nauka o przep
wiadaniu pogody nie jest jeszcze do
silnie ugruntowana, aby mogła 1
przeć zupełnie przepowiednie dom11
słych proroków. Chłopi orjentują 1
w sprawach pogody swojemi wła1
mi wskazówkami, a często zdarza
te te ich proroctwa są nieścisłe,
jednak takie omyłki są nie wyklua
ne i przy urzędowych prognozach.
Owczarze, którzy oddawna si
jako prorocy pogody, przepo'A'ia4
w tym roku ostrą zimę. Wrzos odi
czał się w tym roku specjalną obł1•
cią kwiatów, co ma być nicom;
przepowiedni~ mrozów.
Trudno jest przewidzieć, czy
dzi my miele śn egu, zdaje się r
że musimy się liczyć z sucho m

-

Dnia 22 bm. o godi. 6 30

zimą.

M ej
odbędzie się posiedzenie
Potworne mor derstwo :,kiej
' M;ejskiej
w sali
z nastęm:jącym porządkiem dziennym:
na .tle .zemsty
2) Spr.-l
1) Odczytanie
• .
•
•
wiPCZ,

RddV

Różne oznaki wskazują na to
koniec listopada ma się zaznacza~
niejszymi opad:-!mi śnieżnymi.

1

posiedzeń Rłd

zg1erskH-'J.
Trup kupca na szosie
.

Miasteczko Z g 1 e _r ~. pod Lqdzią
wstrvśnięte zo~tało •mesetą o putwornem morderstwie, którego _ofiar~ padł
42-ldni kupie~ ~ )rdka M1lszta1n:
W odległosc1 7 kł~. od Zgterz~
na skr~ju lasu n.a szosie prowadzą~e~
od Zgierza do Piątku Jan Przew~nskt
natknął się na potwornie . zmasaKr~wane zwłoki jakiegoś izraelity. Pławił
się w kc;łuiy krwi. Oło1J. ę miał strzaskaną tępemi narz~dziami, lewe oko
wybite. Pr1ed zamord~waniem ~usia:
no się znęcać nad mm w bestJalsłu

napis:j

sposób, gdyi brodę odcięto mu wraz
cSpoc&ywaj w 1poltoju - dopóki lit
ze skórą.
nie zobaczymy!•
Zaalarmowana wiadomości~ o poPrzed śl ul em i po ślubie
twornej zbrodni policja wdroźy~a naA: Sł.vsz~łf'm. tf'I się oienił?:
tvchmiast energiczne dochodzenie. B: Tale Ź l e mi było samemu!
Ustal 'no, te zamordowany został MordA: A teraz?
ka Milsztajn mieszkaniec Piątku. MorB: O, teraz mi doskonale samemu!
derstwo nie miało charakteru rabunkoWdzi~c~ność
wego, gdvż przy trupie znaleziono
S t a r a p a n n a: Uratował mi par
nietkniętl"' 508 zł., złoty zegarek i pierMl tycie! Jak mam sit panu wywdzięczyć'
o n: Niech pant wyjdaic zam'lt u i1
ścień. Zachodzi podejrzenie• ie i sztajn zamordowany został przez zemst~. nf'go.
Do Piątku bowiem sprowadził się
zaledwie przed pół rokiem. Przedtem
zamieszkiwał wraz z ojcem swym prz.y Z DNIA
ulicy F.1jfra 21 na Bałutach.
Pod Farą przy stoliku w południe nil
W Piątku nabył od jednego z gossiedzą dwie panie, małżonlci Pl
dzielne
ł
k
·
podarzy zawodę, w której zaauesz a watoycb obywateli. z prośbą o datek •
Ct!l, wskaz~ny na puszce, zwracają się d
Wraz Z rodztną.

proto~ułu.

uch~ał.

wozd~u1ie

Gl ~lijR ~ Dt.l Mil

3)
z wykonanyc11
~
o opłat •eh al1enacy 1. Zmiana statutu
41
'
nvch (refornt Kom. 8urlżftowej). 4)
j
.
1
1
Sprawa uchwały Rady Miejskiej z r. 1 .
1925 w przedmiocie oddania placu 1
T i)W. Szkuły _Sredniej w p otrkowie I przedmiotów z żelaia i ski
tanio do nabycia
ood budowę gimnazjum. 5) Zdciągnię- 1
cie pożyczki z sum obrotowych Min. I
~l Dl~ ~a
Rob. Publ. na zatrudnienie bezrobot- '
~
nych w sumie 10.000 zł.
1

wDJlD Jlll!

7L
13, , Zt1daJ'cie,,DziennikNarodo
"\

przy ul.
w 5 językach, około 3000 I
CZYTELNIA
tomów, z urzlldz.eoiem, mieszkaniem,
..;przPdaje
µi.

10 A.

się

w Warszawie,

2(1rawia

onnn

lU\JlU U
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Dziś

Cecylji

Otwarcie I-go Kółka Technicznego w Polsce
przy z. z. M. w Piotrkowie

Dnia 12-go b. m. zostało otwarte
Jutro Klemensa
w
Piotrkowie
Kółko Techniczne, w któWschód słońca g. 6,51.
został wygłoszony odczyt p. t.
Listuoa. Zachód o godzinie 4, 35. rym
„Historja Rozwoju Parowozu• prze
p. inż. Kruszewskiego w obecności
prezesa Zarzatdu Ołó wnego p. BJrkowskieg,1.
W odczycie wzi~li udział pp.: inż.
Kraśkiewicz, inf. Horbatowski, inż.
Tomasiewicz i około 150 słuchaczy.
Urzędy szkolne otrzymały okólnik
Odczyt zrobił nadzwyczaj miłe wraMinisterstwa Oświaty, szeroko oma
tenie na słuchaczy, po którym zgłosi
wiający obchód rocznicy powstania
ło się na członków do powyższego
listopadowego we wszystkich zakładach
już 65.
naukowych.
Liczymy, ie w powyf~zej pracy,
W dniu 29 listopada, po uroczyszechcą nam dopomódz koledzy nie
tem nabożeństwie w kościele, we wszysttylko miejscowego koła Piotrków, lecz
kich szkołach odbędą się akademje,
1 inni koledzy pójdą za naszym przynł? których profesorowie historji i polonistyki wygłoszą prelekcje na temat kładem, gdyż podstawą pracy naszej
jest tylko rozwinięcie szeroko umysłów
.Znaczenie powstarna listopadowego
i zdobycie jak największej wiedzy, co
dla Polski•.
uzyskać możemy przez silną organizację Kółka Technicznego.
Wszystkim chętnym, którzy nam
pomogą w powytszej pracy w udzielaniu wiedzy będziemy niewymownie

. oły wrocznicę powstania listopadowego

_Badanie

1

jakości mąki

chleba

Min. spraw wewnętrznych zarzą
dziło, aby komisja do badania jakości
mąki i chleba, istniejąca przy kom.
rządu m. stoł. Warszawy, rozciągnęła
swą działalność na całe państwo. Wo-

wdzięczni.

ZARZĄD.

Zajście wkinie„Apollo"

Onegdaj około godz. 7, w chwili
bec tego opracowano nowy reguhmin gdy jeden z artystów, udając pijaka,
komisji. Komisja rozpocznie swe czyn- poczcą w ohydny sposób bezcześcić
ności w przyszłym tygodniu. W ten historję Polski z przed
czasów porozsposób mąka i chleb badane będą nie- biorowych, kpiąc mie:dzy innemi z króty lko w Warszawie, ale również we la Jana 3-go Sobieskiego na sali zerwszystkich większych miastach.
wała się burza protestów. Część publiczności poczęła opuszczać salę. ZeZ
wsząd padały okrzyki: „ Wara od przeszłości• „Nie plugawić historji•, .Niech
- Odznaczenie dzielnych funk- żyje Marszałek Piłsudski• • Nie wolno
cjonarjuszy policji. St. p,1sterunko- bezcuścić monarchizmu•. Zamieszanie
wy Les Ki za nit ustraszoną odwag~. trwałJ około 15
minut.
okazaną przy głośnem ujęciu bandyW zburzoną publiczność starała się
tów w BelLatce, odznaczony został
uspokoić dyrekcja. Artysta tłumaczył
krzyżem walecznych. Tę samą odznasię, że ma pozwolenie m'inistra spraw
kę otrzymał posterunkowy Połotniki
wewuętrznych (?I) na produkowanie
z Radomska, Il tóry przyczynił się do
podobnych rzeczy! Mówi się tam, o
zlikwidowania osławionej bandy Bęb · takich rzeczach, że
osoby dorosłe onowskiego.
puszczają oburzone salę.
Władze nie
mo~ą t1Jlerować podobnej demoraliLacjt Dyrekcja natomiast winna w swym
własnym interesie dobierać naprawdę
artystów.
w

miasta

Minister Romocki
kandyduje Piotrkowie

Dowiadujemy się, że na okręg
Piotrków-Brze.ziny przy wyborach
do Sejmu .zgłoszona zostanie kandydatura ministra komunikacji Romockiego.
Pan minister Romocki kandydował będzie z listy rządowej, na
której znajdą 1ię równte·t znane
nazwi1ka sympatyków obecnego
kierunku rządowego .z obu powiatów.
Jak wiadomo, minister. Romocki
był poprzednio wybitnym członkiem
Stronnictwa Chrześc. Demokracji.

„Ullen & Comp.'~ zniża
procent od pożyczek
Firma .Ullen & Camp• zwróciła
się za pośrednictwPm Banku Gospodarstwa Krajowego do Związku Miast
uczestniczących w pierwszej i drugiej
serji pożyczek z propozycją skonwertowania pożyczki na nowe obligacje
z terminem 26 lat, oprocentowanych
na 7 proc. w miejsce dotychczasowych
8 procentowych. W sprawie tej toczą
sic: rokowania,

W sprawie ulicy
Nir.całej
Ze strony Mygistratu m. Piotrkowa otrzymuiemy nastęµujące pismo:
W cOzienniku Narodowym> z dnia 19
pat1ziern1ka rb. Ng 192 umieszczony został list w sprawie ul. Niecałej, podpisany
przez pp. C.1.trtkowskiego, Szpakowskiego
i Bromberskitgo, zawierający pewne n1eścisł0ści i mylne twierdzenia, które wymag „ ją s;> rostowania.
Pnedewszystkiem, mówi'lc o ulicy cNiecałe1 > M gistrat oznacza t11 nazwę nie
część odcinka danej ulicy wzdłuż kilku tylko posesji położone, ale odcinek ulicy położony między luł. Piłsudskif go a tzw. ul.
~cza•tkowskich>, biegnącą równoległe do
ul. Kalis <if'j (obecnie J. Słowackiego).
. Pan Czartkowski natomiast, uwaia, że
ulicę cN1ecał11> wolno nazywać tylko ten
odcinek drogi prywatnej (jaką dotąd jest
t<1 uliczka), który bic gnie wzdłut pos"sji
BbiCJjewskiej, Rytterbanda i Bromberkow
skirgo. Odcinek zaś stanowiący dalszy
ciąg tej samej ułtcy, ale położony wzdłui
jego posesji i stanowiący jego własność
winien się nazywać zapewne cul. Czartkowskicb>. - Tak rozumując, należałoby
ul. Niocałą nazwać ulicą Błatejewskiej,
Wo:loiaka, Rytterbanda itd. itd. Na szczę
~cie takiego chaosu żaden Zarząd Miasta
nie może wprowadzać. Cel jednak takieeo ujmowania sprawy 1e strony p. Czart·
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kowskiego jest jasny: pragnie siebie wyze spółki tych, co stoją na przeszkodzie uregulowania tej ulicy, a którzy
są zainteresowani w uponiadkowaniu tytułu ~ łasności ulicy Nie ałej.
Pan Czartkowski twierdzi, że wymienien.i przez n'.ego cw~d:iciele nie~uc~omośc1 "'ezwani iO Mag1!>tratu w kwiet 01 u (30)
zgodiili siec oddać bezpłatnie żądaną
przestrz„ń i ie inż. Cyło akceptował tądania ty hże właścicieli nieruchomości, co
do prz„suoięcia płotów i rPperac1i tychże
na koszt Magistratu itd. Nie zgodzili się
sukcesorowie Woźniaka, gdyż ich dom stoi
szczytem do ulicy, którego rozwalać niepodubna >.
Otói stwierdzić należy, że na odstąpie01e bezpłatnie skrawków parcel przypadających pod jezdnię ulicy nie zgo.dzili
s ę pp. sukcesorow1e ~nd~ze1a Wo~01a~a!
od któryc~ Magistrat me ządał byna1m01e!
ero.zwalania domu•, a tylko w możności
poszerzenia jezdni kosztem zmnieszenia
podwórza, Antonioa Wintf'rowa, która
cofnęła swą zg• >dę z dnia 5 V rb., M;iłgorzata Gub10, uraz Wała~ Czart!<owski. Ten
us~atni 2głos ł w dniu 24 X rb. gotowość
sprzedania Magistratowi skrawka parceli
(leżący dziś pod ulicą) po cenie 2 . zł. za
1 .łokieć kw~drato~y. Dł~g.ość ulicy na
te) przestrzeni, gdzre właśc1c1ele n1eruchomości żądają zapłaty wynosi 150 mb. długość zaś pozostała tylko niespełna 90 mb.
Czy to według twierdzenia p. Czartkowsk1ego znaczy, że wszyscy zgodzili s ę
na bezpłatne odstąpienie skrawków parcel?
Nieprawdą jest równ.ież, że p. inż. Cylo
akcPptował niektóre żądania właścicieli
nieruch ·1 muści, gdyż do tego upoważniony
jest Mag strat, natomiast prawdą jest, że
p. inż. Cyło przyjął zgłoszone ż'łdania do
protokółu celem
przed:;tawienia tyC'hie
Magistratowi do ewentualnego zatwierdzenia.
Odnośnie do ułożenia w ul. Niecałej
rur wodoc1ą•fowych i kanałowych bez zapytania włdśc1cieli nieruchomości - to
Magistrat uważał, że •formalndć> ta
w ulicy oddanej do użytku publicznPgo
jest ;,.byteczną, tembardzit'j, te odnośne
plant woduc ągowo kanahzacy1ne zoshły
przez Mmister„two Robót Publiczoych zatwierdzone i ewentu •lny protest nie miałby skutku wstrzymująct>g .1 budowę
Co do popra~1en1a stanu jezdni po
robotach kaaal1zacy1ny h, to wydane zostały odpow1edn1e zarządzenia, które firma
Ulen & Co. wykon11ła.
Po raz wtóry Magistrat stwierdza, że
w soraw1e wybrukowania i uregulowania
ul. Niecałej, stoi jedynie na przeszkodzie
oporne stanowisko kilku interesowanych
właścic1"1i nieruchomości, którzy 01e chcą
s i ę zgodzić na bt>zpł .toe odstąpienie 01~
znacznych skrawków parcel, putrzebnych
1iconieczn1e pod rozszerzenie jezdni.
Magistrat m. Piotrkowa.
łączyć

leja; Przedstawicieli: Okręgów; władz
wojskowych, państwowych, komuualnych, miej"scowych organizacJ'i itd.
O g. 5-ej po południu Akademja
z okazji rocznicy Powstania Listopa·
dowego w Sali Straiy Ogniowej. urz11dzona staraniem Związku Oficerów
O
8 b k" t
l h p l ·j.
g: - an te ..V.: sa ac. . O on 1.
Strój na Akadem]! 1 bank1ec1e czarny lub mundur.
- z Rady Szkolnej Okręgowej.
Na posiedzemu Rady Szkolnei Okria"
""
gowej rozegrała si~ batalja o stanowisko przewodniczącego. Większością
głosów wybrany został przewodniczą
cym dyr. Kułakowski, wysunięty przez
czynniki umiarkowane
. ·
.
Kandydat lewicy dyr. Petra]łys
pozostał w mniejszości.
- Z Poczty. Dla sprzedaży znaczków pocitowych i przyjmowania listów
polecony.eh czynne są na poczcie
w Piotrkowie bez przerwy, dwa okienka .N'2 9 i 1O od godz. -8 rano d0 6
.
.
.
wtecz. Po godz, 6 w1ecz., za speqalną dopłatą 30 gr. nadawać można
listy polecone przez całą noc w Urzę
dzie Telegr. I p.
.
---------------

z

ostatniej chwili.

Wicepremjer Bartel
nie kandyduje
Ze Lwowa donosi .Ajencja
Wschodnia•: Wicepremjer Bartel
oświadczył w rozmowie z dziennikarzami, że rozwiązanie Sejmu
.
na~tąpi 2~ ~· m. Set~ i Senat nie
zbierze su; JUŻ więceJ Wybory odbędą się z końcem lutego. P. wicepremier nie zamierza kandydować
ani we Lwowie - jak twierdzono
i
ól
W b ó
i b
- an wog ~·
Y or w n e ędzie prowadził, prowadząc dalej
gospodarczy odcinek pracy rz,.
dowej.

KS,

biskup Sliwowski
żyje

Kitka dzienników

podało

przed pao zgonie J. E.
ks. biskupa Karola Sliwowskiego z Wła
dywostoku. Obecnie przyjaciele ks. biskupa Śliwowskiego otrzymali od niego depeszę, w której ks. Śliwowski
PROGRA.M OTWARCI.A
serdecznie dziękuje za przedwczesne
Cz_ęstochowskiego Okr~~u Zw1ąz~~ współczucie oraz zapewnia, że czuje
Oficerów Rezerwy Rzeczp. PolslueJ się obecnie więcej niż kiedykolwiek
Dnia 26 go b. m. odbędzie się Ze- zdrów.
branie delegatów Kół z O~ręgu Częstochowskiego o godz. ej wieczorem Samolot o 200 miejscach
w Ognisku Oficerskim.
pasażerskich
Porządek: Zagajenie przez pn~zesa
,~a
Okręt;gu por. rez. dr. Szwedowskiego;
. NOWY .JORK._a.Henryk Ford oSprawozdanie z działalności tymczaso- świadczył, ltż przed upływem lat 10
wego Zarządu Okręgu por. rez. Ro- a nawet 5, zbudowane zmtaną samomana Trawiń5kiego; Wybór Zarządu loty, z których kaidy będzie mógł poOkręgu; Udzielenie absolutorjum; Wol- m~eścić 20~ pasaź~róV.:. Wówczas pune wnioski.
bhczność me będzie się powstrzymyDnia 27-go b. m. o godz. 8 rano ~ać od p~dró~owania sa~olotami tak,
w Ognisku Oficerskim zbiórka: dcle- Jak .?~ecnie.' kiedy ma su: do dyspogatów, gości i miejscowych kolegów zyqt Jedyme małe samoloty.
(wspólne zapoznanie się);
O g. 8 30-odmarsz na Jasną Górę;
O g. 9 ej-nabożeństwo urządzone Student uniwersytetu prsyiotowuje do
egzaminów, oraz udziela korepetycyj
z okazji rocznicy Powstania listopadowego, po nabożeństwie defilada woj- w zakresie klas 8-miu. Wiadomość w Adm.
cOziennika Narodowego•.
ska i P. W.;
O g. 11.15 - w Kasynie Ofker- =--:::;;---=--~~~~~;;;;;:;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:
skim oficjalne otwarcie Okręgu:
Zagajenie przez Prezesa Okręgu
i przemówienie okolicznościowe;
Przemówienia okolicznościowe:
Prezesa Związku kol. ppułk. d-ra Szur-

Zorganizacji oficerów
rezerwy·

ru dniami

wiadomość

s

Cena egzemplarza
15 groszy.
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Obwieszczenie.
Wydział

Hipoteczny

Sądu Okręgowego
że po śmierci D.i·
toczy się

1

w Piotrkowie obwieszcza,
łej

wymienionych osób
postępowanie

a mianowicie -

po

D~M.Brams ' Stanisław Jasiński •Z różnych czaU I. SIENKI EW I O Z A L. 12 Isów.„„ ilu-.troll :.:me dzrt-ło w i• denastu to; mach, star.ov. iące: Tom I:_ cWielki. ~s · ąte
Chor. wewn. I dzieci.
I Kon~ta P ty• Tom II: cSzk1ct-', myśli 1 uwaAnalizy lekarskie.

JEST
fZEOARKIEM

spadkowe

NIEZBĘDNYM

zmarłych:
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k

,

g1>. T" m III: <Dostęp polski do morza a

"aswi~t1anu 1am~4 war~~wi. ~~ts~~~atJzi~~.rr:ie~~r~· J0 1:1A!~~c;„~it·~~~
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DLA KAŻDEGO
1) Macieju Rybaku, synu Augustyna,
łlfYr\IJ"l,_,,""'81"1llJ"l,.,:llifill'l"ifl"\M&"l~i~i
właścici„}u 7 mórg 150 prętów gruntu w
·u_u_·u_u_u_u_u_
u_u_u_u~u_u_u_u....::.__
kolonJi Teklin, pow, Piotrkowskiego rep./
hyp. Nr. 197.
2) St„f~nie-Janie vel Janie- St„hnie Hyklu, synu Piotra, wi<:!rzycielu 1) sumy 3000
rubli z ewikcj11 300 rubli zabezpieczonych
Ta niezrównana w·srnaku herbata
na hipotece n1eruchomo~ci w Radogosa·zu
u7ywana jest na dworze Króla
Nr. 312 pow. Lódzkiego rep. bip, Nr. 103209
2) wierzycielu sumy -4000 rubli z ewikc1ą
Angielskiego oraz na wszystwł'!lt
8
-400 rubli, zabezpieczonych na hiootece okich dworach europejskich.
t'.4
sady w dobrach Ruda Nr. LXXIII pow.
Lód1kiego rep. hip. Nr, 103~.
tylko
Do nabycia w sklepach
angielską
3) Adelmie vt>l Adzlma-Paulina z Lan
- · kolonjalnych
herbat<:
raerów Pfeił vel Feil, córce Karola, współ
włdcicielce dwóch placów Nr. Nr. 37 i 38,
przestrzeni Nr. 37 - 4498 łokci kw. a Nr.
PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ:
38 - 4589 lokci kw. w osadzie w dob89. Tel.
Warszawa,
rach Rado(losz:c1 Nr. 14 pow, Lód1kiego
rep. hip. Nr. 10'.320
4) Rozalji 1 Z1el1ńskich Kosińskiej, włd 
cicielce pobwy pięciu działek Kruntu, obejmuj11cych 847 s11tni kw. oznaczonych
Nr. Nr. 157, 158. 159, 160 i 161 w dobrarh
Poręba Mrzygłódęka lit. P. pow. Będzińs
,
'-ł
ordynuje w chorob eh S{Órnych
kiego rep. bip. Nr. 93~.
= ·- .
........ -=„ ........
---~--- ... r
i wenerycznych
5) Michale Dębowskim, synu Toma~za,
i elektrycznością)
współwł~~cicielu placu Nr. 10, obejmu 'l· (Leczenie światłem
ce~o 2480 łokci kw. w czę~ci dóbr Choj- Od godz. 9 - 12 r. i od 4 - 8 wiec.z orem
Cł------------f>
Panie od 12--1 po połud01u.
ny AB Nr. 6, 7, 8 itd, pow. Łódzkiego.
ł)
6) Bolesławie vel Albin-Bolt·!'ław Mal Czc;stochowa, ul. Panny Marji 21
czu, synu Juljana, wlaścicielu dóbr Olszo·
Il Aleja I pi~tro.
wa pow. Brzezińskiego rep. hip. Nr. 135.
1
7) Karolu Rermaoie (vel Rebmao) synu
U
Michała współwł;iśc1cielu czterech morgó oiv
11
gruntu I dóbr cGrunta od dóbr Bedoń"
/
pow. Brzezińskiego rep. bip. Nr. 11.
8) Franciszku Adlerze, iyou Ludwika,
właicicielu dwóch działek gruntu o przewykony..,·a tanio, szybko i do- ))
strzeni 10 mórg 22 pręty i 10 mó1g 18
)
prętów w dobrach Biała Dolna, pow. Czę
kładnie wszelkie roboty W r.astochowskiego rep. bip. Nr 5.
kres sztuki drukarskiej wcho9) Eltbiecie z Mateckich Stachurskiej,
dzące, jako to: dzieła, brocórce Franciszka, wspól ~ łaścicielce plaru
szury, spravwzdania, ksią~ki
oznaczonego na planie N!ł 7, zawi""rające
Luchalteryjne ! biurowe, afiro przestrzeni 1817 sąini kwadratowych
czyli 2493 lokci kw, w osadzie pokarczf'm
sze, kl epsydry, formularze,
słuchawki
Gej Doły, pow. ł..ódzkiego rep. hip, N12 53e,
ulotki, program:1·. zaproszenia
10) Piotrze Związku, synu Jana, współ
(NORA BABY Typ Kc.
ślubne, bilety wizytowe, oraz
wła1kicielu działka gruntu N!ł 2, zawieraŚ wszelkie inne roboty drukar- - CENA 20 ZLOT.) illcego przestrzeni 6 dziesii:cin 2110 sątni
kw. z prawami do wspólnych gruntów w
kolonji Nadołnf!, pow. Br~ezińikiego rep.
hip. NR 131 z.
i
11) Karolu Kle,zczu, synu Wojciecha
włagcicielu 7 dzie1it;cin 1261 sątm kw. z
gł ś n~
prawami do wspólnych gruntów w kołooji
K11ty N51 3, po~iatu C.r.ęstochowskiego rep.
Nashładz·edużywybórpapie !))
hip. N2 66,!.
rów, kartonów, biletów wizyt.
12) Stanisławie z Patorów Nazdrowicsonej współwł<licicielce 28 mórg 185 prt;
tów wraz z mlynem wodnym w dobrach
Bróżyce, pow. Łódzkiego rep. hip. N2 6
Termin do regulacji powyższych postę
:
y Ll ! :::
l BAR r l
WSZĘDZIE DO NABYCIA
powali spadkowycą wyznaczony został na
)
2,
punktów
do
co
~ ~.
dzień 5 marca 1928 r.
~3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 w kanrelarji ;'(!__
__.!)'\, „~-vvv~v-łJ
•Pi11aria Wydziału H potecznrgo Sądu O
kręgowego " Piotrkowie, ? 3Ś C() do vunktu 1 w ktincełarji Fel1k:sa-T.sdeo~za Kok
Notarjusya pn.y tymże Wyczyńslri„go,
„
dziale H1potecznyrn, w którym to doiu o
soby u•nteresowane winny się stawić pod
skutkami prekluzji.

w. rtości człowieka". T„my: YH.
Vili, IX i X: cLurizie, obrazki i szkice„,
Tom XI: cUspoł czo1eoie wsi polskiej„.

VI: «O

' .

•.

Dz • t>ło t•J, d• dykowaoe w formie listu otw?rtego, Dowódcy Okręgu Korpusu Nlł
VIII. G •·nrrałowi dyw L"onow1 Bnbeckiemu, ozdobione przeszlo 150 rycinami, poprzedza przedmowa, listy i uwagi krytycsne: JE. Księdza Biskupa D ra Władysława
Bandurskiego, Ks. pruf Psora D-ra Jana Si en·
citńskiego, Ludwika Stasia.ka, Antoniego
Chołoniewskiego, Stanisława Przyhys&ews·
kirgo, Prot. D·ra Kazimie1 za Lubeckiego
i in. Wydawnictwo to, obęjmuje, oprócs
literatury pięknei. życie wśród swoich i ob
cych; rzPczy, dotyczące h i,;torj 1 ojczystej
od czasów powstań naszych po dzień dziśiPjszy; ujmuj · ono cało '< ształt pracy społeczn1~j, a w. szczególności tycie wsi polsldej, dotykając w całej ro:iciąglości idei
t" órczt>j w polityr.e narodowej. jakotsź jej
cech zasadniczych w życiu wewnętr.r.nem
i zewoętrznem państwa.
W dziele tt m, zwłaszcza w jego c Ludziach, obrazkach i szkicach i, a nie mniej
w cSzkicach, myśl ? ch i uwaRach", a w1t;c
po za literaturą piękn\ - jak w powit>lłc
i poez1i - · a 1 w niej naw~t, autor dolo·
aby objąć środki i
starań,
żył ws.r.elkich
sposobj, jakimi nie tylko starall~my się dopomoc losom rt>stytucji naszych praw namdowych, ale zaraiem jam mi motf'mi i
powino1śmv iść dalej, na drod&e do odzy1i
kania naszej Polonia irredenta, opasu1'\cej
wciąż jeszcze rózne granice Rzeczypospolitej,
Sp. Antoni Chołoniewski, Ludwik Stasiak i Włodzimierz Tetmajer, wiedząc swego czasu, że autor przygotowywał sit; od
kilku lat do wyd;inia tf"j pracy, oie szczędz1h mu swych doświadczonych rad i wska·
zówek, które zna1dują doskonały wyraz w
•Ludziach, obr<tzkach i szkkacb" - tak
samo, jak w •Uspołecznieniu wsi polskiej„,
znajdu,~ głęboki oddiwit;k pt>łna bł( gosła.
witństwa Bozego działdlndć D-ra Fr„ncis„
ka Slełczyka. Bogate i interesujące to wy.
dawnictwo zamawiać można w Księgarni
Romana Wojteckiego w W'lbr.zeźnie, Po.
morze.
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J ·w Nałęczowie

do dnia ~l marca 19~8 r.
Za 255 złotych w przeciągu 21 dni,
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ki lecznicze, światb elektryczne i opał.
Taksa 1'11matyczna. Zapisy przyjmuje
i informacyj ud:tiel;J z~rząd w Warszawie ul. Riszyń,ka 52 lub A~mini
stracja Zakładu w NJł~cwwie, ziemia
Lubelska .
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P a s y s k ó r z a n e,
C e m e n t, Pap ę,
s ·m oł a

- - -·- - - - - - - - - - - o:i!ezio ua torrblca . damska jes~ do od~
ora ~1i ;'I. w Admm. <Dz1enmka Narodowego:. 7.~ zwrotem kosztów ogłoszeoi.1.
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GILZY li FILTREM

„TIC3AN"
Przedstawicielstwo wyłączna sprzedaż
na Piotrków i okGlice
Firma HELENA OPPELN · BRONIKOWSKA, Piotrków - Kaliska 14.

•

poleca na

nadchodzący

sezon

Perlmuttara_Uitr am aryna
bezwz~ l~dnie najlepszą i
datnicjszą Lffbą do bielizny,

jest

najwy·
wapna

i ceiów malarskich.
Odznaczona na wystawach w B uk sel
- . i Medjolanie złotymi medalami. Wszędzie do nabycia 111 ·
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PO CENACH KONKURENCYJNYCH

ANTONI UN·ISZEWSKI ,. i PŁYTYpatefon~~e
skład

hurtowy i detaliczny wyrobów

żehznych,

budowlanych

i przedmiotów gospodarstwa domowego

w -Piotrkowie, Rynek Trybunalski 7, telefon 2.
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najnowsze aktualnosci
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Telef, 21

Red11kcja t Adm.•Dzien. Nsrod.". Piotrków, ul.

Drukami.a Narodowa.

Wydawca i rodaktor

Tomasa Pluta

