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:wychodzi o godz. 8-ej rano z

wyjątkiem poniedziałków

i dni

poświątecznych

da ~lko pr?wizoryczny charakter., go. Również odwołano maijące nastąMamu powiadomił Rad~ Regencyj-. pić w niedzielę poświęcenie nowego
ną, że narodowa part1a chłopska mostu na Pilicy pod Spałą.
nie w.eźmie udzta~u w żadnym rządzie, 1ak dłuro me b~dą przeprowadzone wolne wybory. Obecny Sjoniści przeciw językowi
polskiemu
parlament musi być rozwiązany.
PARY ż. .Information" donosi -·
. Mamy do zanotowania pewnego rodzaJu demo„strację sjonistów przeciw językoł
z Bukaresztu, że rząd rumuński
wi polskiemu.
polecił swemu posłowi w Paryżu
Było to we Lwowie na <krajowej konuwiadomić księcia Karola, że po- Z
ferencji organizacji sjonistycznej". CzytaI
wrót jego do Rumunji nie będzie .
"' <Momeocie> (Nii 247):
· k M , · k'I my 0 tern«Buna
F
,
tolerowany pod żadnym warunkiem
się zerwała, gdy dr. Szur
OSCIC
rallCISZ0
S. p.

Rząd rumuński

nie

I z·

dopuści

do powrotu
ks. Karola

Z

Ks. Karol nie wydal Żadnych
zarządzeń co do wyjazdu
Ks. Karol bawi obecnie w jednej
w południowej Francji. O podróży księ
cia do Rumunji narazie nic nie wiadomo. Na Quai d'Orsay nie potwierdzaj, też wiadomości, jakoby k1
Karol miał otrzymać depeszę 1tronnictw opozycyjnych, wzywając" go
do Rumunji. Na pytania o plany
księcia Karola, oświadczyli jego
domownicy. że „król" bawi w południowej Francji i dotychczas nie
wydal żadnych .zarządzeń co do
ewentualnego wyjazdu do Rumunji.
z

miejscowości kąpielowych

Opozycja

iąd;

nJwych wy-

burow do parlamentu
Audjencja Maniu u Rady Regencyjnej trwała dwie godziny. Maniu
oświadczył, że rząd obecny po-:.ia-

p
mar Syn p. rey d ent a R.zp1·tej•·
długich

w
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Poszczególne Kluby poselskie odbyły w ostatnich dniach pożegnalne
posie~ztnia, połączone ze wspólną fot
k ·
t ·
f
t
ogra Ją, a nas ępme za onczone s ypą, mocno zakrapianą.
Na posiedztniu klubu • Wyzwoleoia• ścierały się "dwa ?rądy. Jeden
za sojuszem x P. P. S., drugi zaś za
d
d
bł k"
·
z o iem rzą owym po
sojuszem
otrzymał głos w celu powitania lconierencji w imieniu zarz.du lwowslri~j egidą Marsz. Piłsudskiego.

Wczoraj o g. 7 wieczorem zmarł
gminy tydowskiej.
i ciężkich cierpieniach syn
Dr. Szor zaczyna przemawiać po
p. Prezydenta Rzplitej, ś. p. inż. Franpolsku, a na sali rozlegają się oknyciszek Mościcki, opatrzony św. Sakraki: • ,Po żydowsku!
Powstał gwałtowny tumult i dr.
mentami przez kapel:>na p. PrezydenSzor nie mógł dokończył sweJ mowy
ta, ks. 8.)janka.
powitalnej>.
Przy śmierci byli obecni p. Pre- •
Gdyby nie to, te wydrukowano to
zydent z małżonką, żona zmarłego,
w gazecie żydowskiej, trudno byłoby uwic zięć p. Prezydenta inż. Zwisłocki z żo
rzyć, ie coś podobneio dziać się mogło
ną, matka małżonki zmarłego inż. Pa- w Polsce.
włowiczowa i członkowie domu woj- - - - - - - - - - - - skowego i cywilnego p. Prezydenta.
Zmarły na tyfus ś. p. Franciszek Dyrektor Wro!'ka uwolniony
Mościcki liczył lat 27, był z zawodu
przez Sąd Najwyższy
inżynierem-chemikiem. .
Pogrztb ś. p. inż. F. Mościckiego
Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok
odb~dzle si~ 'tł poniedziałek 28 b. m. sądu apelacyjnego, uwalniaiący byłego
dyrektora fabryki tytoniowej w Łodzi
*·
Wronkę, oskarżonego w swoim czasie
*
*
W związku ze śmiercią syna Pre- o nadużycia.
zydenta ś. p. Franciszka Mościckiego,
została przełotona wizyta księcia Korei, jak również złożenie listów uwie·
Zgierzu
Groźny pożar
rzytełniających przez posła bułgar~kieOnegdaj Zgierz był widownią nie·
zwykle grotnego pożaru. O godzinie
9 wiecz. wybuchł w domu Fudasiewicza przy ul. Lęczyckiej pożar. Wskutek przerzm:enia się ognia na drugi
budynek piętrowy w ciągu kilkunastu
minut oba budynki spłonęły. Mieszkańcy z trudem tylko zdołali urato
W czasie akcji
wać swój. dobytek.
ratunkowej zostało poparzonych dwóch
po

. .

egnaJCle jety
b"I
~ d
I armowe 1 ety '
•

strażaków.

Poseł Rudziński ·wyraiił opinję, że

z socjalistami zrobi złe wrażenie
na wsi wśród wyborców i b~dzie wodą
·t l k
t
ł
na m yn s ronntc w con mencyjnych.
~ojusz

Po południu odbyło się ostatnie
posiedzenie klubu parlamentarnego Z.
L. N., na którem sytuację polityczną
przedstawiali pasłm·„,?ie Głąbiń$ki i Zału:>ka, poczem wywiązała SiP obszerna
"
dysku3ja nad aktualnymi problemami
państwowymi. Przy końcu posiedzenia poseł Głąbiński pożegnał kolegów,
którzy mu wyrnzili podziękowanie za
gorliwe i pełne poświęcenia kierownictwo klubem . •
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BAZAR NARODOWY
w Piotrkowie! Piłsudskiego 71. telef. 21
poleca po cenach umiarkowanych
wielki wybór papeterji w pudełkach
i kopertach, ąlbumy do pocztówek,
poezji i fotografji, garnitury na biurka,
teczki, notesy i ołówki kieswnkowe
ozdobne, farby i kredki w pudełkach.
KALENDARZE KIESZONKOWE.
POCZTÓWKI mal<irzy polskich oraz
i n ny c h w wielkim· wyborze.

f\Ol~~)QfV~C'~

Anusz ·prezesem PK0. 1~~··

-

.- --=„ =·-·=-==--·~W m1es1ącu listopadzie płatne są

Dotychczasowy prezes P. K. o. [ w Kasie Miejskiej m. Piotrkowa:
1) _P?datek państwowy ud nierudr. Szmidt opuszcza to stanowisko.- ,
za III kwartał rb. wraz z docho~1osc1
'
Antoni
poseł
N:btępcą jego ma zostać
~nusz, który wycofuje się z życia po 1 datkiem komunalnym,.
2) podatek od lokahzaIV kwartałrb.
litycznego i do przyszłego Sejmu kan3) podatek państwowy i komunał1
dydować nie zamierza.
!ny od plr.ców niezabudowanych za
IV kwartał rb.
v...,,.,,,vvvvt"Vvvv~v
4) opłaty specjalne na budowę i
....r~ ;
.
, utrzymanie dróg w 1927 r. 11-ga ratai
SPECJALISTA
5) podatki i opłaty, których terCKOR08 WENERYCZNYCH i SKORNY.CH 1
miny płatności, oznaczone nakazam.
"" .
lł.JrE· D · ·
I ~łatniczymi, przypadają na miesiąc
:..RJ.i.L~
. .
UlicJ Piłsudskiego 67, U-gie piętro. 1 hstopad.
zaległości
zhkw1_dowania
celu
W
,
.
Godziny przyjęć: 12 _ 2 i 4
1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:"'. --·· podatkowych .za ubiegłe okresy Magi-

I. F AJM A. N
1/ _

D

vvvvvevvvv~~~.~~*::' stra~. przys~ąptł do wzmożonej egze-

fi.

Will

J.

Duaawić r~ ri Dum ar I

kucji. Pmeważ egzekucja powoduje
wysokie koszta, winien kazdy płatnik
podatków, wpła:
~'1 I z~legający z Wopłatą
jak najkrótszym Cżasie.
CIĆ zaległośt
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d. 27 listopada 19i7 r. o g 8,15 wieczorem
TYLKO JEDEN GOSCINNY WYSTĘP

T ATRU· WIELKI J R WJI
UDZIAŁ

BIORĄ:

A. Zabojkina M. Rentgen
M. Korska S. Betchrowa
Balet

złożony

z 14 osób.

Własna.

B. Romaniszyn
H. Narkiewicz

orkiestra

pod kierunkiem

W. Siroty.

Aaa Ili PROSZĘ SIADAĆ J
RE WJ A w 2-ch aktach, 14 obrazach.
-
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do nabycia w cukierni p. Bo r czy ka, przy ul Kaliskiej

M 220

go czynnej agitacji wyborczej księżom
na wypadek, gdyby stronnictwa, stoj~ce na gruncie katolickim, nie doszły
do wspólnego porozumienia wyborczego.

skiego zaaresztowano w Radomiu w lokalu Ligi esperantystów.
Przy aresztowaniu znaleziono wizytó"'kę na nazwisko Witołd Michalski, prof. esperanta, Michalski był i!"totnic esf Prantystą
i wygłaszał odczyty t speranckie. Ostatni
przygotowywał się do odbw ia "'.I
o podróty naokoło św iata. ~·
""<iaiy
mych kartek oblic .ał, t z'
w t j p •
dróty około 150,000 il. 'N
s i ~„. p ozatem pit·rwszorzędc ym L .~ , wyt •.
nym lekkoatletą, utak nto 'la t }h ll skrzypkiem
i w dodatku jako bardzo urodziwy męż
czyzna, zdobywcą serc niew1t-śc1ch.
Na szczPgólną uwagę zasługują jeszcze
inne charakterystyczne szczegóły, dotyc11tce głównigo przywódcy aresztowanych ka.
siarzy, Spolińskiego. Dostał on od swoich
wspólmków 18,000 zł. & hadziety. Pny
aresztowaniu znaleziono pray nim tylko 20
zł. W. toku śledztwa ustalono, te Spoliński
jut pit>rwszego dnia po dokonaniu kradzieży przegrał w karty 10,000 zl„ re:.ztę roztrwon.ł w ten sposób, te kazał sobie poda.
wać · w lokalach po kilka flaszek szampana
który następnie rozlewał. Kobietom płacił
po 100 zł., kelnerom zostawiał po 100 zł.
Z całej skradzionej sumy 18,000 zł. kupił
sobie zaledwie parę skarpetek za 2.50 z
w

Z Radomska
(Od nasze.go leorespondmta).
W niedzielę 27 bm. odbędą się wybo
ry do Rady Miejskiej . Agitacja dosię~ła

punktu kulmmacyjoe20. Umiarkowane sl~
ry mieszczańskit>, &irupowane pod eg1dl\
Zjednoczonego Błoku Gospodarczego, wysunęły własn'l listę N2 15. Nil łtśc 1 e tej
znajdują się
przedstawiciele intehgenc,ji,
włalc1cieli

ZUPELNIE NOWY PROGRAM!!!
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nieruchomości,

rzemieślników,

rolników itd.
Z ramienia Stow. · Wldc. Nieruchomoś
ci i roloik,ów kandyduj'l: Katuszewski Wł
właśc. nieruch„
Niemiec St., dyr. gimo.,
Ośc1k: F. rolnik, Malczewski I. wł. nieruch.
Zielonka K. wl. młyna, Napora L . rolnik,
Kmieć K. rolnik, Piwowarczyk WI. wł. n,
Wroński I. rolnik, Kowalaki St. właś, nier.
Firek L. robotnik, Olędzki T. kupiec, Łt:!>
ki L. rolnik, Pyka Fr. wł. nier., Sowińsk i
J. rolnik, Gonera L . rolnik, Kochan I. rolnik, Bros~kiewicz P. rolnik, Chrostowski L.
wl. nier., Cieciura M. rolnik.

Z pism i

książek

N2 22 „Swiata Kobiecego" przynoRozstrzygnięcie konkursu na - nowelę;
Władysław Witwicki: O kłamstwie; Ewa

si:

Przed w-yborami~

Szelburg: Atramentowe murzynki; M. Hau.
snerowa: Przy3tanie dl'ł rozbitków; H. Fi.
loclrnwska: Kartki z podróży; A. Weleżyń.
ska: Gustaw Gwozdecki o Ameryce; J. Ma·
yen: Przerwa obiadowa w atelier f1lmowem;
Obok wojny, wybory są najdonio- spędzali stada wyborcze hasłami taM. N1klewiczowa: Morze i dziewczyna, dok.;
ślejszą w skutki i najbardziej podnie- nich bułek i drogiego zboża i rzec?. Polecamy również nasze wyborowe Marja Dąbrow:1ka: Ró!e w ogrodzie; Mali·
bran: Pamiętniki czarnej gwiazdy, Józefiny
cającą akcją publiczną. Są one bo- była skończona. Nic dziwnego, że Sejm
wina bordowskie i inne.
Baker; Un home: Niecenzuralna reklama
wiem same rodzajem wojny domowej w takiej temperaturze wybrany, był
- i Berlin - to moda; I. J. - Co mówi
bezkrwawej wprawdzie i ujętej w ścisłe jak chleb w zimnym pietu pieczony
M. Prevost o alrcji wyborczej Francuzekniesmaczny, niestrawny i niezdroreguły, ale uie mniej podniecającej i Brak zaułania; To i owo, Dwie korespondencje paryskie o modzie, - modele sporwy. To też państwo przez szereg lat
ważnej w swych skutkach.
towe, wieczorowe i ślubne; Roboty ręczne;
Wybory jui na dług:J przed ich takim chlebem karmione dostało wres ~
•
Kurs trykotarstwa; K'lcik praktyczny; To.
odbyciem się wytwarzają charaktery- cie kurczów żołądkowych i torsyj„.
waroznawstwo; Dobra Gospodyni itd. Milt
Szczególniej przy wyborach walki
styczny nastrój. Wpływ ich na ludzi
i praktyczo~ niespodziank;a S'I kolorowe
jest wieloraki. Jedni stają się bardzo nie należy się bać. Jedynie bowiem
Przy ul. Małej 12 w Częstocho projekty ozdób na choinkę. (J Petry- Przyrozmownymi, drudzy milkliwymi i sku- twórczym elementem w wy borach jest wie zamieszkiwało młode małżeństwo bylskiej) oraz z wzorami naturalnej wie}.
pionymi. Jedni okazują zimną deter- właśnie walka a nie koQ'lpromis, któ- Stanisław i Stnnisława Biernaccy z kości i dokładnym opisem. Okładkę projektował Jan Gllsienica Szostak.
minację, drudzy
Vln Seo

_.

Straszny czyn
zrozpaczonej kobiety

neurasteniczne rozprószenie. Wszystkie niemal namiętności,
ożywiają się pod wpływem aury wyborczej. Ambicje ludzkie ulegają niebywałym wibracjom. Mnóstwo rodzi
się nowych, a żadna stara nie chce
umrzeć. Nawet najbardziej beznadziejne i - zdawało się - dawno zmarłe
budzą się z letargu.
I wszystko to tak być powinno.
Wybory bowiem spełniają swoje zadanie sprawdzania stosunku rządzo
nych do rządzących, tern lepiej, im

więcej pud względem rozpłomienienia
grających w nich namiętności i napię
cia pragnień zbliżają się do czasu re-

wolucji lub buntu.
Wybory przeprowadzone na zim·
no, bez zapału, bez fanatyzmu, jednem słcwerń bez rozżarzenia wszystkich należących lu uczuć i namiętno
ści, nie mogą dać ani sprawnego parlamentu ani silnego rządu. Na począt
ku ich bowiem była nie żwawość walki lecz gnuśność kompromisów.
Jednym z głównych powodów tak
smutnego losu dotychczasowego naszego Sejmu była Th, łasnie ta g n uśność
wszelkich kompromisów, z jakiej się
one przed pięciu laty były poczęły.
Rząd ówczesny postępował tak, jakby
zupełn ie nie wiedzfał, co to są wybory. Zdarzało się, że wojewodowie,
zapytywani przez delegacje różnych
grup obywatelskich, jak rząd życzy
sobie, aby głosowali, odpowiadali, ie
powinni głosować według„. • własne
go sumienia
Wybory, jeżeli przestają być zaciekłą walką, stają się nudnym i głu
pim obrzędem. Poprzednie wyb1ry
były właśnie takim obrzędem. Mafje
partyjne poustanawiały sobie po cichu.
kto, gdzie będzie wybrany. Agitatorzy jak brytany na pastwiskach po11

•

ry powin.ien być naturalnym końcem
walki, a nie jej zastąpieniem.
Wiele znaków na niebie i na .ziemi wskazuje na to, że tym razem wybory będą tern, czem być powinny
- walką przedewszystkiem, a potem
dopiero machlojką. Oł:>ecny rząd obok
silnej woli trwania ma jeszcze dodatkową wolę oparcia tego trwania na
wyn~źnych wynikach aktu wyborczego. Rząd nie obawia sic; tego plebiscytu, którym dla kazdego rządu
są wybory, lecz nie ukrywa się z postanowieniem przeprowadzenia go na
swoją korzyść i po swojej myśli. Więc
jeden element walki energicznej i upartej już jest. Niedaleka przyszłość
okaże, czy i w jakim stopniu drugi
konieczny element tej walki wyłonią
rządzeni. Jeżeli po obu stronach zewrą się ze sobą silne wole, mocne
przekonania i męskie, twarde decyzje,
to wybory mogą być bardzo gorące,
ale tei i wynik ich będzie tern wartościowszym.

Aura przedwyborcza, która u nas
rozpoczyna obecnie swoje panowanie,
wytwarza już teraz temperatury wysokie. Jest to zapowi ed ź, że tym razem wybory będą zr:t wierały ty:e el ~
mentu walki, · ile potrzeba, aby speł·
niły swoje zadanie w zyciu państwa.
Je żeli się to sprawdzi, będ zie lepiej,
nii było dotąd bez względ u na wynik wyborów.

dwojgiem nieletnich dzieci. Mąż Biernackiej, 30 letni mężczyzna, przed 3
tygodniami wrócił z więzienia, gdzie ods1adywał karę trzymiesięczną. Znany
pijak i awanturnik, ustawicznie wymuszał na żonie pieniądze, które następ
nie przepijał. Ona pracowała w jednej
z fabryk.
Wczoraj wieczorem Biernacki powrócił pijany do domu i po awanturze, uczynionej żome, odgrażał się jej
słowami: „ Chociażby mi przyszło siedzieć w wi~z1eniu trzy miesiące, muszę cię dzisiaj zabić •
Po awanturze Biernacki udał się
na spoczynek. Stanisława, korzystając
z nieobecności swej matki, momentalnym ruchem sięgnęła po siekierę i
śpiącemu mężowi zadała kilka ran
śmie telnych, tak, ii móz6 obryzgał
ścian~, łóżko i meble. Po dokonanem
morderstwie Biernacka dobrowolnie odd a ła się w re.ce policji, donosząc o
zajściu i okolicznościach, które spow dowały ją do tego rozpaczliwego kroku.
11

obraz Matki Boskiej
pcd Sarnami
Z Sarn donosią: Wśród mieszkań·
ców miasteczka Dąbrowicy na Polesiu
zapanowało olbrzymie wzburzenie, wy·
wołane znieważeniem obraz:i Matki
Boskiej w miejscowym kościółku.
Niejaki Lejzor Sztejfman, jak s~
później okazało, obłąkany, zakradłszy
się do kościółka, nożem wyciął oczy

w obrazie Bogarodzicy. Ody czyn ten
spostrzeżono, tłum rzucił się na Szte}
f mana i ch~iał go rozszarpać w kai
wałki. Przeszkodziła temu jednak pO>
licja, która poturbowanego obłąkańca
wyrwała z rąk tłumu i osadziła w •

reszcie.

Po-żeracz serc niewieś~

cich pod kluczem

Jale jui donosiliśmy, przed kilku tygod
niami dokonana została u rejenta Kosiń
skiego w Warszawie taj~mnicza kradziet
3S.OOO zł. W związku z tą kradzieżą aresz·
towano d wóch włamywacz ... oraz uc1nia
7-mej klasy gimnazjalnej, pośrednika w tej
kradzieży. W ciągu ostatnich dm udało s i ę
policji wykryć ostatniego członka tej banW Warszawie odbyły się w tych dy.
.
Policja wpadła mianowicie na trop niedniach narady episkopatu, na których
rozważano ' między innemi horoskopy jakiego Witolda Michalskiego, któ1y pośred
przez jednego z Ujętych już sprawców,
wyborcze. Jak się dowiadu1emy, bra- nio
Pawlowskie~o, zaznajomił szajkę kasiarzy
na była pod uwagę możliwość ogło· z Janikiem, uczniem, który dostarczył odnenia listu pasterskiego, zabraniające- bitki pla1tcli11owej klucza do kasy. Micha)-

List pasterski episkopatu
w sprawie wyborów?

Obłąkaniec zniewatył

przedmiotów z żelaza i skóry
tanio do na bycia

W~AlARl~ ~A~@ijWYI
przy ul.

Piłsudskiego

7l.

Cena egzemplarza
15 groszy.
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Piotra
Jutro Wirgiljusza
Wschód słońca g. 6,51.
.Zachód o godzinie 4,35.

z; sali
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sądowej
Rozprawa o zajści a przed 1{ r,śdo
łe m w parafji Barzy ków (gm. Mal uszyn), w Sądzie Okr. w Piotrkowie
~ zakończyła się następującym wyrokiem:
Stefan Brzywc1y, administrator i Stanisław Kulesza skazani zostali po 2
miesi~ce aresztu; Wdowiński, Mielczarek i Filejski po 1 miesiącu aresztu.
Areszt prewencyjny zaliczono skazanym. Piotr Wypart i Michał Wypart
uniewinnieni.
Dodać należy, ie w charakter1e
biegłego zeznawał na sprawie ks. kanonik Wiktor Potrzebski, powołany
otrzymaliśmy przez Sąd Okręgowy.

IVlAŚĆ PRZECIW OO iVIROŻENIOM
1 e czy
świeże i zastarzałe odmrożenia

Uderzenia krwi do głowy, /ciskaodmrożeniom!
nie w okolicy serca, brak tchu, uczucie
strachu, przeczulen ie nerwowe, migrena,
niepokój i bezsenność, mogą być łatwo
usunięte przy używaniu naturalnej wody
iorzkieJ cFranciszka Józda> . Scisłe dane oraz odegrana będzie sztuka Wyspiańskiego
naukowe potwierdzają, że woda Fran- cSędziowie>.
ciszka -Józefa w wypadkach zaparcia
Zaznaczyć należy, iż jedynie TUR. uwaOd Komitetu L. O. P. P.
przy tych chorobach, daje najlepsze rezulżal za stosowne uczcić te dwie tak drogie następujący komunikat:
taty. Ż'łdać w aptekach i drogerjacb.
dla każdego serca polskiego rocznice.
Ze względu na porę zimową, oraz w ce- Konińsko-Słupeckie Tow. RolReszta biletów do nabycia od godz. lach oszczędnościowych Komitet L. O. P. P.
nicze poświęciło swe kwartalne zebranie 5-7 wiecz. przy kasie.
czuł się z żalem zmuszony pożegnać z dn.
' polowy bież. mies., odbyte w Koninie,
_
w
i e 1 k 8 R e w j a humoru 15/XI r. b. pilota swego p. P. Zołot)wa.
niezmiernie dziś aktualnym sprawom no- w Piotrkowie. Zapowiedt występu
te. P. Zo_łotow podczas ~obytu sw~go w
wych systemów upra~y zapoczątkowanych
w 1· lk R ·
· dz' lę 27 bm P1otrkow1e zdołał wykonać nad m1asttm
w Wielkopolsce, z wynikami mogącymi być atru ~ . e Ka . ~Wk)'ag> w nibe die·ła ogól.ne. . i w powiecie sto kilkadziesiąt wzlotów, a
w sa 1 1m. I1IDS ie o wz u ZI
.
.
.
.
uważanymi za zapowiedź oieoblicaalnycb
· t eresowan1e,
· o któ re m świ· a dczy wi'elki wszystkie
zam
.
. . wzloty odbyły księ bez narażema
·
korzyści dla rolnictwa i wogóle dla wy'bl ó
k'
· p. Borczyka · _ na1mme1szego
na. szwan
.
N.
·
b maszyny
bi k 1 pasa
twórc&oici kraju. Wobec stu kilkudziesię POKUP 1 et w w cu iern1 ·ei·
1
BetcheroweJ·
zerów.
1ewątp
1w1e,
po
yt
1s o roczny
eper t uar Ren t gena, K ors k 1 ,
• .
• ·
•
ż
ść bl. ·
·
ciu stowa1zyszonycb 1 dyrektor zakładu do- R
tańce Zabojkiny i balet pod jej kierunkiem P11ot_a n~ miejscu 1 mo no
izsze~o pr~yJ
'wiadczalnego Wielkopolskiej Izby Rolni.
· d ·
·
· i niew"t rzema su~ aeroplanom, oraz latama, miały
.... - swój wpływ dodatni dla sprawy propaganczej w Pętkowie, p. Dzierzkowski, wygłosił z~pewmąk nie zie1nemu w1eczorow
referat, w którym przedstawił zagadmeoie p lWY su ces.
dy lotnictwa, a miejmy nadzieję, że dotychw oświetleniu własnych doświadczeń. - Ostatnia Sobótka. Dziś w sobo- czasowa ilość członków Ligi stale wzrastać
Cenne uzupełnienie dał w dyskusji dyrek- tę w salach <Sokoła> odbędzie się nieod- będzie.
tor zakładu doświadczalnego Centralnego wołalnie tym razem ostatnia zabawa taRezultatem wysiłku tegorocznego KoTow. Rolniczego w Kościt:lcu, p. Baraniec- neczna- cSobótka>. Goście będia, jak za- mitetu Ligi jest utworzenie lądowiska na
ki, stwierdzając zgodność wyników doś wsze, bardzo mile widziani.
przestrzeni około 20 morgów, oraz budowiadczeń k(Jścieleckicb i pt;tkowsldch. cSobótki> sokole mają już ustaloną wa własnego hangaru, który zmieścić jest
W rozwijającej się dyskusji ustalono nie- renomę miłych zabaw towarzyskich.
w stanie 2 do 3 maszyn. Do hangaru przyktóre wytyczne dla praktycznych rolników
budowane są dwie dość duże ubikacje
co do stanowiska, jakie winni zają~ wobec
- Cegła. W razie uzyskania znacz przeznaczone, jedna na pracownię· warsztat,
omówionych systemów uprawy, przy stop- niejssych kredytów, przemysłowcy cera- zaś druga na skład.
aiowem wprowadzaniu ich do !twych gos- miczni spódziewają się, po rozszerzeniu
Do budowy hangaru w dużej mierze
podarstw.
istniejcicych cegielni i uruchomieniu nie- przyczyniły się władze Magistratu naszego,
- Pokaźny spadek. Pewna panien- czynnych, produkcję podwoić. Niektóre ce- które na cel powyższy złożyły bezpłatnie
.zawierają już teraz tranzakcję na znaczną część drzewa, oraz ułatwiły Lidze
ki, która do niedawna pracowała w Ra- gielnie
przyszły sezon budowlany. W związku korzystanie z części placu odpowiadające
domsku. a obecnie ma zajęcie w charakterze opiekunki przy dziecku w jednym z pomyilnemi widokami dla ruchu budow- go potrzebom Ligi.
lanego na rok przyszły, ożywia się rów1 dworów,
otrzymała spadek z Ameryki
nież ruch w wapiennikach i w przemyśle
w wysokości 25 OOO dolarów.
cementowym.
Wiadómość ta wywołała w okolicy, niemałe wraienie.
- Czy wykupić świadectwa przemysłowe na 1928 r.
Izba skarbowa
zwraca uwagę ogółu płatników podatku
przemysłowego na obowiązek wykupywania na rok 1928 świadectw przemysłowych
przyczem bli!sze szczegóły zawiera!ą w tej
W czasie obrad Rady Miejskiej, komu- mierze rozplakatowane obwieszczenia. TerDnia 22 bm. zmarł w Piotrkowie
niści urządzili przed gmachem Magistratu mio nabywania świadectw upływa z dniem
Adam
Suchecki, student prawa U. W.,
demonstrację, protestującą
przeciw unie- 31 grudnh rb, i w żadnym razie nie bę
b. wychowanek Gimi;azjum T. S. Śr.
watnieniu ich listy wyborczej, Demonstran- dzie przedło!ony,
ci usiłowali . wedrzeć się do gmachu, a
w Piotrkowie, członek Akad. Koła
- Wybory. W sprawie wyborów do Piotrkowian, .· kierownik sz!< oły pokiedy skonsygnowana policja przystąpiła
do ro,;p~dzenia komun stów, wówczas je- przyszłego Sejmu i Senatu ważniejszem
wszechnej w Dmitrowcach powiatu
den z nich wyciągnął z zanadrza czerwo- zagadnieniem jest przygotowanie lokali dla
Lidzkiego.
ny sztandar, na którym znajdował się na- komisyj i biur wyborczych. W związku
pis, te 60.000 robotników łódzkich doma- z tem rozesłano instrukcję w postaci okół·
Ś. p. Adam był kochającym synem
Ka się rozwi'lzania Rady Miejskiej Łodzi. nika do starostów. Starostowie nadzorować i bratem, wśród
kolegów cieszył się
Policja rozpraszaj'c komunistów, areszto - mają, żeby władze komunalne zainteresoogólną
synwatją,
dzięki swemu szlawały
się
tą
sprawą,
gdyt
dostarczanie
wywała kilka osób.
mienionych lokali należy do władz komu- chetnemu charakterowi, rzadkiej szczenalnych.
rości w stosunkach koleżeńskich i hu-

zapobiega

Komunikat

1

- BlankiPty telegraficzne. Ministerjum poczt i telegrafów zawiadomiło
urzędy pocztowo telegraficzne, że w związ
ku ze zmianą taryfy teltgraficznej od dnia
1 2rudnia rb., blankiety nadawcze, na których interesanci pisz'l tdegramy, a które
SI! sprzedawane publiczności po 5 gro1zy
za sztukę, przestają być drukami platnemi
i będ11 udzielane nadawcom bezpłatnie. Urzędy powinny troszczyć się, aby nie
marnowano tych druków przy bezpłatnem
rozdawaniu.
- Uroczysta Akademja. W sobo26 bm. o godz. 7 wiecz. odbędzie się
w sali im. Kilińskiego Akademja urz'łdzo
na przez Tow. Uniw. Rob. Tur), dla uczczenia rocznicy Powstania Listopadowego,
oraz 20 rocznicy śmierci śp. St. Wyspiań
skiego.
Na proiram złożci się: pnemówienie
dr. A Pró<.: hnika o Powstaniu 31 r., wiceprezydenta M. Hudeca o Wyspiańskim,

tę

Już

tylko

parę

dni...

.Niedługo

su-

wereń s ka władza i nietykalność w dym
się rozwieje mało wonny i zaczną się
przykre porachunki za parę długich
rozkosznych lat „nietykalności". W dniu

29 listopada dzień w historji polskiej
pamiętny zdejmą ci bracia suwerenie, czapkę niewidymkę i każdy policjant, stojący skromnie na rogu, bę
dzie ci mógł położyć ciężką łapę na
kruchem ramieniu, mówiąc: „za pozwoleniem, panie dostojniku, coś tam jest
na rachunku!..."
Jak się dowiadujemy, rachunek ten
jest bardzo srogi, gdyż wypisano na·
nim, nie mniej nie więcej jak 143 nazwisk! Są tedy panowie, którzy mają
nęż kie przewiny na sumieniu i podob-.
no równie ciężkie na rozmaitych „drobnych uprzejmościach• zarobili grosze;
są to tacy, nawpół na śmierć skazani,
którzy przeskrobali to i owo, gdzieś
tam przy jakiejś okazji pokłócili się
z władzą, wymyślali, stawiali się, i
wogóle byli zbyt „nietykalni", są Jed' nak i tacy, którzy, w cichości serca
swego, napili się wódki w święty dzień
szabasowy lub niedzielny - zbrodnia
to niesłychana I
Stopnie grzechu są więc bardzo
rozmaite i różne stąd przyjść mogą
„czyśćcowe" przykrości: jedni wycierpi ą, prócz dyshonoru, 5 złotych polskich grzywny, inni osiedlić się mogą w ciupie niby Robinson Kruzoe na
bezludnej wyspie. Nierówno między
pany podzielono„. Chodzi więc gadka po mieście, że kilku panów ekssuwerenów zbudzi się w dniu 29 listopada... z komisarzem, to znaczy,
ty o nieprzyzwoitościach nie myśleć,
że wysłannik policyjnej egzekutywy
morowi, który go nigdy nie opuszczał, nader uprzejmie zapuka do drzwi i ponawet w najcięższych chwilach życia. prosi na. „ lekki wypoczynek. Nazwiwięc
Nieubłagana śmierć prze cięła pasmo ska spacerują już po mieście po
co
je
wy
pominać?
życia ś. p. Adama w dwudziestej druA główny sens w tern: nicby im
giej wiośnie. W zmarłym traci spułe ·
się nie stało, gdyby nie byli „nietycze ństwo dzielnego obywatela.
kalni•, ale zachciało im się - teraz
Cześć Jego pamięci I
mają za swoje I

Adam Suchecki

Awantury komunistów
pod ratuszem lódzkin1

z miasta

Z DNIA

- Propaganda walki z gruźlicą.
Czas od I go grudnia b. r. do 10 stycznia
1928 r. przeznaczony jest na propagandę
walki z gruźlicą w najszerszym zakresie.
Celem omówienia tej akcji Zarząd
miejscowego Tow, Przeciwgruźliczego z ks
prałatem St. Szabelskim na czele, zwołał
zebranie na 29 bm. o godzinie 6.30 wiecz.
w sali obrad Rady Miejskiej.
-

Sprostowanie. Dyrektorem
jest inż . Brojdo, a nie
mylnie wydrukowano.

szkoły rzemiosł
Wilczyński, jak

żyd.
inż.

- Sprawozdanie z kwesty ulicznej
cDnia Oświaty Pozaszkolnej> w dn. 20/XI
192'7 r. Zebrano 151 zł. 44 gr. Koszta 9 zł.
10 gr. Saldo 142 zł. 34 gr.
Wszystldm, którzy łaslcawie dopomogli
do zorganizowania cDnia Oświaty Poza11kolnej > składa niniejszym sei:deczne staropolskie cBóg zapłać>.
Komitet Okr(gówy P. M. S .
w Fiotrkqwi1.

POKA Z

Dnia 21 bm. na giełdzie paryskiej
W niedzidę, d. 27 b. m. w lokalu notowano urzędowó polską siedmioSzwalni N. O. K. ul. Kaliska N!! 23 procentową pożyczkę stabilizacyjną po
l-e piętro rnl godz. 12-ej w połudn ie kursie 2.435 frankó w francuskich, tj.
do 7 ej wieczorem odbędzie się pok:n po 95.6 dolarów, czyli o 3.6 punktów
bielizny i sukien własnego wykonania. wyżej od kursu emisyjnego.
Uprzej mit.• prosimy .o jak najliczniejsze przybycie. Wejście bezpłatne.
Nar. Organizacja Kobiet
w Piotrkowie.

· ~~~
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47 numer społeczno-literackiego tygodnika „Bluszc~· zawiera pełen rozumnych
refleksji artykuł Dr. M. Kutmińskiej cQ
samotrawieniu szkoły gredniej • wskazujący

kotaży.

z

artykułów wymienić należy:
<O pielęgnacji rąk i nóg• oraz

<Prawda>,
szereg aktualji świątecznyc,h iak cGęś>, <O
tuczeniu drobiu>, <Najlepszy odkurzacz„ i
szereg odpowiedzi redakcji w "kwestjach
praktycznych. Całość numeru, jak lzawsze
robi wrażenie niezastąpionego doradcy kobiety polskiej.
Wyszedł z druku zeszyt listopadowy
„Przeglądu Współczesnego"
miesięcznika wydawanego przez Dr. Stanisława Badeniego i Krakowską Spółkę Wydawniczą i zawiera następującą treść: F.

NQ 67

następnych !

Wschodni dramat w 9 aktach.

KINO

jedyną możliwą drogę rozwojową szkoły
średniej w odrodzonej Polsce. Wyczerpu
jące fachowe studjum •Odpowiedzialność
społeczna> wprowadza wiele naukowo pozagadgłębionych rozważań w istotności

nienia cWoda Zapomnienia> M. H. Szpyrkówny toruje najpewnirjszy nit>zawodny
szlak akcji przeciwalkoholowej. H. StyczNaglerowa rozważa dzieje legendy o Wandzie w recenzji z niedawno drukowaneio
dzieła H Mortkowiczówny <Podanie o Wandzie>. Dział poezji przynosi dalszy ciąg
powieści cyklu <Zwierciadło duszp I. K.
Iłłakowiczówny, Rubryka rzetelnej artystycmej prozy przynosi dabzy ciąg powieś
ci W. M1laszewskiej <Kaczęta> oraz cieka·
We) wspłczesnej noweli M. Wita <Profesor>.
Zwracai'l również uwagę ciekawe fachowe
recenzje teatralne ,_S. Podhorskiej-Okołów.
Dalej następuje szczegółowe &prawozdanie
z działalności pr. d-ra A. Gluzińskiego. Ob~zerna rubryka ruchu kobiecego z całego
świata wymienia cały szereg znamiennych
faktów. W dziale praktycznym poza licznemi wzorami i modelami ~sukien i płasz
czy, dużo miejsca poświęca się sprawie try-

i dni
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czyli Zemsta Arabów

NA_

SCł~NIE I

.

NL~ SCENIE I

-

nowy repertuar

,

=

a••••••••••••••••••~xxxxxxxxxxx
X
•
X
X

'

SMAKOSZE
~

Ta niezrównana w smaku herbata
uźyw~na ~est na dworze Króla •
X
Angtelsktego oraz na wszystX
kich dworach europfjskich.

całego świata

o

Tani sezon zimowy
w NałAczowie
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PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ:
MAR ZE G, Warszawa, Marszałkowska ~rn. Tel. 53-46.
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21
Za
z doliczeniem 1 o o usługi. Całodzien·
ne utrzymanie, porady lekarskie, środki lecznicze, światło elektryczne i opał.
Taksa klimatyczna. Zapisy przyjmuje
i informacyj udziela Zarząd w War·
sza wie ul. Rłszyń1ka 52 lub Admini· ''
stracja Zakładu w Nałęczowie, ziemia
Lubelska .

••••••••
••••••••••••••••
• D:8M.Brams
k
• p
a „ s y. s ó r z. a n e, •• Ul. SIENKIEWICZA L.12
C e m e n t, P a p ę, •
: Haświ1tlani1 lam~ł kwar~DWł
śm o ła

••
•

Baldensperger <Powinowactwa romantyzmu
·francuskiego z Polską>, R. Dybowski cStu·
lecie Uniwersytetu Londyńskiego>, St. Posner cUoja międzyparlamentama>, M. Loret <Rzym a Polska w początku panowania Stan isława Augusta>, J. St. Bystroń <Lady Hester Stanbope> 1 E. Damiani <Włosi
a literatura polska>, E. Ruecker <Ósme :
Zgromadzenie Ligi Narodów>, A. Węgle
wick:i <Aeroplanem z Warszawy do Paryża. •
Przegląd miesięczny: Nauka: Z okazji
drui:!iego polskiego Zjazdu filozoficznego
H. Elezenberg. Nowe wydawnictwa: <No - •
wa synteza średniowiecza polskiego„ Wł.
Boi;!at}'ński, <Powieść polska> L. Piwiński, •
<Ostatnie prace o Słowackim> M. Kridl.
Obcy o Polsce : <Kronika Poloników• K.
Zieleniewski, Uwagi. Administracja: Kra •
kowska Spółka Wydawnicza, Kraków, ul.
•
Sw. Filipa 25.

.

Ohor. wewn. I dzieci.
Analizy leka.rakle.

:

poleca na

nadchodzący

:

sezon

r

~~~
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PO CENACH KONKURENCYJNYCH

Pa\\ eł Hroniatolvskl
• ANTONI UNI SZEWSKI :O D-r
ordynuje. w chorob ich skórnych
8
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Zmmy z kilkoletniej pracy w Piotrkowie fryzjer damski p. Wacław z dn.
24 liEWi>ada rb. pracuje w moim za·
.kładzie, polecając się W. Sz. Paniom.
Pozostaję

St.

z

poważaniem

Kaczyński

fryzjer

żelaznych,

•
•

w Piotrkowie, Rynek Trybunalski 7, telefon 2.

• Czc;stochowa, ul. Panny Marji

pt „Szyk

2l

piętro.

II Aleja I

················ ····· ···· --

Perlmuttera Ultramaryna

jest bezwzględnie najlepszą i
datniejszą farbą do bielizny,

OGŁOSZEN · IE.

najwJ
wapn

i celów malarskich.
Wójt gm. Rozprza pow. Piotrkowskiego podaje do wiadomości ogółu, że Odznaczona na wystawach w B:uksi
- i Medjolanie złotymi medalami. w miasteczku Rozprza odbywają się
Wszędzie do nabycia!!!

TARGI

na konie,

eleganckich ubiorów damskich
i kapeluszy

Od godz. 9 - 12 r. i od 4 - 8 wieczorea
Panie od 12-1 po południu.

•

ul. Kaliska 12.

Zawladomien?e o otwarciu
8ALON MÓD

1 wenerycznych
(Leczenie światłem i elektrycznością

budowlanych
skład hurtowy i detaliczny wyrobów
i przedmiotów gospodarstwa domowego

bydło, trzodę chlewną,

artykuły żywnościowe

co

produkty rolne, gotowe ubrania, obuwie,

i t. p.

każdy

\#Viedeński" ---== = = = = =

czwartek.

MIÓD! czvsto pszczelny pod gwaran~
3 kg. zł. 11 50; 5 kg. 15 50; 10 ~
28.50; 20 kg. 55 zł. wraz z blaszanką i1
płatą pocztową wysyła :za zaliczką S. I
leoberg, Tarnopol XVII, s\rrzynka poczt. 9

--·
UDZIE~AM

lekcji gry na skrzypcat
Celejowski, Piotrków, Krakowska

zgubiono książeczkę wojskową, wyda
przez P. K. U. w Piotrkowie na m
NOWOSC
NOWOŚCI
wisko EMIL FRAJD, zam. we wsi Klem
Podaje się do wiadomości, ie ła źnia
Ostatni wyraz techniki w przemyśle mit>jska od doia 14 listopada rb. j e s t tynów, gm. Lęczoo oraz kartę mobiliz~
ną, wydaną przez P. K. U. w Piotrko1
o:-:o czynną codziennie za wyjątkiem świąt i po- Powyższe dokumenta unieważnia się.
Oilzowym I
w Piotrko~vie Tryb. Aleja 3 Maja 17 o:-:o
niedziałków. Wanny od godziny 9 do 20
Il piętro.
{8 ej), natryski od godz. 14 (2-ej) do 20 (8)
i w soboty od god~. 9 do 20 (8-ej) z o- o d zaraz poszukuje się lokalu w śl
Posiada stale na składzie najnowsze
mieściu składającego się z 3-ch 1
cennikiem:
bowiązującym
modele wiedeńskie.
Wauny Łaźnia i natryski kacji na biuro. Oferty kierować do Ad
nistracji <Dziennika Narodowego>,
zł. 0.50 gr.
zł. 0.70 gr.
Wtorek
przystępne.
Przedstawicielstwo wyłączna sprzedaż Sroda
" 0.50 li
" 0.70 "
na Piotrków i okolice
- -·
~ ... - ~.~-·Czwartek
" 1.00 li
,, 1.50 "
studt::nt uniwersytetu przyiotowuje
Piątek
" 0,75 · "
1.50 "
li
egzaminów, oraz udziela korepetf
naleziona torebka damska jest do ode- Firma HELENA OPPELN - BRONI- Sobota ·
0.75 "
"
1.50 li
li
w zakresie klas 8-miu. Wiadomość w N
brania w Admin. <Dziennika Naro- KOWSKA, Piotrków - Kaliska 14.
<Dziennika Narodowego>.
Magistral m. Piotrkowa .
-„...-===========
dowego> za zwrotem kosztów ogłoszenia. - -· . .,_,__...-,...

Z

laźni

miejskiej

zostul otwarty

)

GILZY Z FII/I1REM

„TIGAN"

Ceny

Z

.Reciakcja l Adm.•Dzien. Narod.''t Piotrków, ul.
•'--~

Piłsudskiego 71 part~r (Wejście od frontu) Biuro otwarte

od godz. 8 rano do
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Drukarnia "Narodowa.
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Tomasz Pluta
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