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Rozwiązanie
•

1

Sejmu
Senatu

Do gmachu sejmowego przybył wczoraj w południe sekretarz presydjum Rady ministrów, por. Zaćwilichowski i doręczył kancelarjom
Sejmu i Senatu dekret p. Pre.sydenta Rzeczypospolitej, rozwiązujący
Sejm i Senat.
Treść dekretu jest następuj.ca:

syłam

Panu

jednocześnie
Marszałkowi

uwierzytelniony odpis tego zarzaadzenia
Senatu.
(-) Prezes Rady Ministrów

w. z. Bartel.
Wara.sawa,

~8

listopada

19~7

r.

Zarządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie ro.zIdentyczne pismo rząd doręczył kancelarji Senatu.
Sejmu i Senatu.
Na podstawie art. 26 ust. I, w związku z art. 36 ust. It
konstytucji, rozwi,.zuję Sejm i Senat, z powodu upływu czasu,
na który został wybrany.
Warszawa, ~8 listopada 19~7 r.
W myśl art. 13 ordynacji wyborczej, Prezydentowi Rzeczypospo(-) Prezydent Rzeczypospolitej
litej przysługuje termin siedmiodniowy od chwili rozwiązania Sejmu,
I. Mofci'cki.
którego kadencja się kończy, do rozpisania wyborów do następnego
(-) Pr~zes Rady Ministrów
Sejmu i Senatu.
.
J. Piłsudski.
Rząd, jak dotychczas, dotrzymuje iciśle przepisanych przez konWraz z dekretem p. wicepremjer Bartel wystosował Ustnastępujllcy: stytucję terminów prawnych odnośnie do ciał ustawodawczych, należy
Do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej w War1tzawie
\ więc sądzić, .te i tym razem termin siedmiodniowy będzie dotrzymany.
.
Mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi .zarządzen 1 e jednakże dotychczas żaden dekret, rozpisujący nowe wybory i wyznaPana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 listopada 1927 r. j czający ich termin, nie został podpisany. Oczekiwane to jest w końcu
w sprawie rozwiązania Sejmu i Senatu, nadmieniaj,c, że prze· , bieżącego tygodnia.
wi14~ania

Kiedy

Gen. Rozwadowski
przed sąd€m
W głoś11ej sprawie gen. broni Taeusza Rozwadowskiego. oskarżonego
przez urząd prokuramrski o naduży·
'a władzy, oszustwo i inne przestęp·
stwa służbowe, termin oczekiwanej z
wielkim zainteresowaniem rozprawy
głównej, po licznych uzupełni·~niach
jledztwa przedwstępnego, zbadaniu
wiadków po za granicami kraju bę
ących itp. niezbędnych formalnościach
- wyznaczony został ostatecznie w
wojskowym sądzie okr~gowym w Warszawie na dzień 9 grudnia rb.
Rozprawie która potrwa około 1O
dni, przewodniczyć będzie gen. dr.
Bronisław Sikorski. Obrony podjął się
adw, dr. Dwernicki ze Lwowa.
Wśród wezwanych około 30 świad ··
ków figuruje obywatel belgijski Oyen.
Osoba przedstawiciela urzędu publicznego jeszcze nie jest zdecydowa·
na; prawdopodobnie oskarżać będzie
pprokurator ppłk. Kaczmarek.

Rosja wobec Litwy
W związku z wyjazdem do Kowna posła litewskiego w Moskwie, Bał
truszajtisa, w kołach politycznych Kowna panuje przekonanie, te rząd sowiec-

ki ograniczy się w sprawie polsko-litewskiej do protestów słownych.

będą

Ciekawe jasnowidze- """v""".""""""""
SPECJALISTA
nie Przybyszewskiego cHoRoa wENERvczr~)'cH i sKóRNYcH
I .

Konferencje stronnictw
litewskich
W Kownie stale odbywają się na·
rady zarząc.iów głównych stronnictw
politycznych oraz konferencje przywódców stronnictw. Na konferencjach
tych omawiane są środki rozwiązania
obecnej sytuacji. W konferencjach nie
biorą udziału socjaldemokraci.
Na konferencjach panuje dążenie
do stworzenia szerokiej koalicji wszystkich stronnictw, oprócz socjal-demokratów i komunistów. Jak słychać,
prcmjer Waldemaras nie zgadza się z
tym poglądem, uważ ając że wystarczające byłoby wstąpienie do rządu
chrześcijańskich demokratów. Jednakże projektowane przez Waldemarasa
rozwiązanie napotyka na trud ności,lgdyż
chrz.0 ścija1iscy demokraci już przed dwoma miesiącami zawarli układ z ludowcami, według którego, każd e ze stronnictw tych zobowiązało się nie delegować do rządu swych przedstawicieli,
o ile nie wejdą do rządu również przedstawiciele drugiego stronnictwa.

rozpisane nowe wybory?

•

przyjaciół Stanisława
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W kolach
'P·
Prsy·
bys•ewskiego opowiadaj!\ o ciekawem jas· Ulica Piłsudskiego 67, II-gie piętro.
nowi<lzeniu, jakie Przybyszewski miał w Godziny przy]'ęć: 12 _ 2 i 41/„ _ 7.
d.zień śmierci Władysława Reymonta. W
•
tym dniu po zbudzeniu się, śp. Przybyszew- V\#''WIVVłVVtJV'VV~VVV
ski zwrócił si~ do Óomowntków ze słowami: c Przynieście mi gazety, bo dr.il w nocy zjawił ai~ mi duch Reymonta, Reymont

umarł, che~

pewnie
1azet >.dowie·
dz
ie~ aięwo nocy
az,czegółach jt"go z
lmierci
Rzeczywi§cie w tym dniu dzienniki pr:i:yniosly
wiadomoić o śmierci Reymonta.

Próba ucieczki
. , ., 1000
w1ęzn1ow

SAN FRANC SCO. W w1~z1emu
pań s two w em w Falsom przeszło 1000
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przedmiotów z żelaza i skóry
tanio do na bycia

W~AlAr~[ ~A~@ijWYM

przy ul. Piłsudskiego 7l.
rozpaczliwej próby ucieczki, przyczem 2 stra żników i ; ;,: -~~~~~~~~~~~~~==
więźnio w

dokonało

5 wi~źniów zostało zabitych, 3 strażnikó ~. 17 wi~źmów, oficer policji i
sekretarz dyrektora wi~zicnia odnieśli
rany. Bunt został uśmie rzo ny przy
pomocy 500 żołnierzy i policjantów
uzbrojonych w karabiny, maszynowe.
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DLA ROBOTNIKÓW
według wzoru,
Głównego

zatwierdzonego przez
Inspektora Pracy
DO NABYCIA

Cena egzemplarza
15 groszy.
lw~nministratii „~zi~nnlta ~aroilow~~o"
SĄ
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@ Lisfopatlomą

noe
Na :zimtif opadl rwł(dly /łf(
i fnieg jut zaczął prószyć gdy miały sit ruszyć
serca
i iść bo oto srogi morderca
spoczywał w puchach ...
W mroźnego wiatru podmuchacie
sebrala si( garść młodzieży„.
A byla w lichej odzieży
więc tarta dlonie. „
Roila plany ; czyny
i

czekała

z bijącem sercem tej godzin')'
by wpaść do pałacu bram ...
Bije.„ I
A więc gromadą wali tam -- Przez dziedziniec-=-na piętra biegną.
Szukają księcia A ci - co go strzegą
od rzeźkich ciosów padają„.
a w mlodych wszystkie tętna
nieprzepartą pomsty chęcią ...

grają

Halas i jęki - zgielk i wrzawa„.!
Hal hal krwawa zabawa!
Ale umkną! on z pośpiechem przeciwko któremu sztylet zwt'ócony ...
Uratowan od kochanki-żony
z zapartym dechem czeka! chwili aź się ich moc przesili ...
Szalał

w ulicach Warszawy mord
a pomsty w rękach szala! kord
ate do świtu„.
Ginęlo

to -

co

było złe I

Zaledwie kilka imion znamy
tych co do pięknego dążyli celu Reszta - jako chmurka mala w szarzyźnie źycia się rozwiała - !
Bezimiennych bylo wielu!
wśród

ł

i'.

kowych na niekorzyść skarbu, sąd o- przed nim - oprócz Mickiewicza w postępowaniu posła Woj- potrafił tak boleśnie zatargać naroj )ciecha Korfantego w tej sprawie nie wem sumieniem i tak silnie poruszyć
Komornik przy Sądzie Okręgowym restwierdził świadomego dążenia do u- wszystkie struny narodowego uczucia wiru I na powiat Piotrkowski, urzęduj,cy
chylenia się od ustawowej powinności do głośnego odzewu? Więc pamięć w Piotrkowie, w myśl art. 1-148 i 1149
P. C., ninieiszem obwieazcza, it w dniu 17
podatkowej przez złożenie nieprawdzi- o nim żyje głęboko w nas wszystkich lutego
1928 r. o godzinie lO·ej zrana
wegJ zeznania w celu uszczuplenia na- i podziw dla jego ge11ju.>za wzrasti w sali posiedzeń S11du Okręgowego w Piotr·
leżnego od niego podatku dochodo- im lepiej poznajemy i rozumiemy ska- kowie, na pokrycie naletności Stanisława
wego. Co do innych źródeł dochodu, lę i napięcie natchnienia tego poety, Malinowskiego, w kwocie 1110 zł. z proc,
podlegających opodatkowaniu, oraz co który tak tragicznie bolał nad utratą i. koszt.ami, odbędzie się spnedat prze&
lleytacJę publiczo' osady włościańskiej, na.
do innych podatków, należących się Złotego Rogu narodowych porywów lefącej
do Piotra i Stanisławy małż. Mali.
od pos. Wojciecha Korfantego, władze w otchłamach apatji i zwątpienia.
nowskich, połołonej we_ wsi Redociny, 2m.
skarbowe nie zgłosiły zarzutu -wiado~adle~, ~ow. P!otrkow1kieflo, 1lcładajlłcej
su; z z•em1 ornej, łąki i lasu, o pn:estrze.
mego uchylenia się od powinności poT~man~WI
I
ni ogólnej 15 morgów w 6 oddzielnych
di:iałkach, oraz wsoiesionych na niej buczy pos. Wojciech
dynków, krytych słom,:
Korfanty pobierał subsydja od jakichDnia 26 bm. na ręce przewodni1) Ziichodaiej polowy dom• drewnia.
kolwiek organizacji, niezgodnie z cha- czącego Głównej Komisji Wyborczej neio o 1 izbie,
1) obory murowanej z ceały i kamie·
rakterem posła i pubhcysty polskiego, sędziego pokoju A. Miernika w Tonia,
sąd orzekł, że pobieranie subsydjów maszowie. Mazowieckim wpłynęło pisi 3) storioły drewnianej z bali.
od górnośląskiego Związku górniczo- mo Województwa łódzkiego, zatwierNieruchomośc powyżua:
hutniczego preez pos. Wojciecha Kor- dzające wybory do Rady Miejskiej w
fantego, w okolicznościach, w jakich Tomaszowie Maz.
. ~) w w111pólnem z osobami obcemi dzier.
to uczynił, nie licowało z godnością
W swoim czasie wpłynął protest zawnem lub zutawoem posiadaniu nie
' ·
posła i public sty.
przeciw zatwierdzeniu wyborów ze znajduje się,
b)
urządzonej
hipoteki
niema,
Za okoliczność łagodzącą sąd uzna- .;trony unieważnionej lis!J nr. 5 (Blopodchodzi pod ukaz najwytszy z ro.
je, że w tymże czasie górnośląski Zwią- ku Jedności Robotniczej], lc:cz protest ku c)
1864 i podlega ograniczeniom, w sto.
zek górniczo hutniczy wypłacał, względ- ten, zarówno jak i reklamacje Niemiec- sunlm drobienia i nabycia.
nie wypłaca jeszcze subwencje tego kiej Socjalistycznej Partji Pracy (w spraLicytacja rozpocznie się od sumy sza.
samego charakteru i innym pismom, wie 3 mandatu) i Polskiej Partji Socja- cuakowej 5000 złotych.
B.iorący udział w licytacji, winni zloźyt
przyczem ustalono, że subwencje takie listycznej (w sprawie wykreślenia z
kau ·1ę w kwocie 10 procl nt od sum1
pobiera także pismo, będące w całko- listy radnego Eberla na korzyść zastęp· szacunkowej, oraz świadectwo o prawic n•
witej' dyspozycji i otrzymujące bez- cy). został odrzuccny.
bywania gruntów włościańskich.
pośrednie wskazania od rządu, MassaNajwi~cej szans ma koncepcja u:Ak~a, ~ sprawie niniejszej sprzedlliy,
ger Polonais, wychodzący w Warsza. tworzenia większości centro-lewicowej, zna]dU1ą się w kancelarii wydziału cywi~
wie. Sąd uznaje, że okoliczność ta, nie w skład której weszłyby PPS (7 rad· nego S'łdu Okręgowego w Piotrkowie.
zmieniając objektywnie wartości pastę- 1 nych), NSPP (2 radnych), Bund (1
Komornik Sądowy
powania posła W. Korfantego, mogła · radny), Blok S1onistyczno Rzemieślni
Ł. Grabowald.
1
wywołać w nim mniemanie, że postę- czo-Kupiecki (6 radnych).
pawanie jego może być usprawiedli
W ten sposób utworzona większość
wiane.
16-18 radnych na 28 podzieliłaby
Na pytanie: czy pos. Wojciech się stanowiskami w Magistracie w naKozfanty, jako prezes rady ,nadzorczej st~pujący sposób: prezydent - PPS.
Banku śląskiego, postępował zgodnie w1ce-prezydent - Blok Sjonistycmo- książki
z przep:sami prawa i honoru, sąd o- Rzemieślmczo-Kupiecki, prezes Rady
Z wielu stron na ksi,źkę polsk, pa
w"kł, że postępowanie pos. Wojciecha Miejskiej PPS. 1 ławnik - praKorfantego, jako prezesa rady nadzor- wica 1 ławnik - PPS. i 1 ławnik i'l gromy. Stało się to naw~t modneit
wygląd jej w wielu
wypadkad
czej Banku śląskiedo nie było z god- B.lok . Sjo?istyczno - Rzemieślniczo - Ku- Zapewne
dużo przedstawia do tyczenia, lecz po pie
nie z przepisami prawa dobremi oby- p1eck1; w1ce-prezes Rady Miejskiej - sze cNie od r21zu Kraków zbudowan°'
czajami kupieckiemi. Sąd st .;iierdza jed- INSPP.
gdy w d1iedzinie grafiki trzeb:i tworz1'
wszystko prawie z niczego, a po druak
nakże, że kredyty, zaciągnięte p;zez
nie jest jut.„ tak źle.
pos. Korfantego na rachunku własnym
Nie mówiąc jut o wynikach wystq
i jego pr~edsit:;biorstw wydawniczych,
księgarskich poi;a granicemi kraju, gd111
są już w przeważnej części spłaco;e
luksusowa ksiątka polska wstr:pnym boj•
i ulegają daiszym regularnym spłatom.
zaufania godnej os~1 by, pL>dbiJa sobie Wszystkich, ale tu W kfljJ
H któ .
na. miejscu, ~ iyciu cod.1iennem coraz wit
rej w jego miejscu zamieszcg3 wydawnictw poczyna rozumieć "lf
I <a
kania zamierzamy urządzić t 1 lję
wyglądu zewnętrzot'go ksiąiki i, co za t'-1
naszego przedsiębiorstwa. Za wód
1dz1e, coraz więcej pojawia się ksi,tek r.
i miejsce zamieszkania obojet ie.
doych.
St ł d hód
·
Zł 1500
I
<Bezdomni> i cBeuobotni> kiedy• •
a Y OC
miesięczny
·
tyści Kraf1cy-~y1owoicy zaczynają się ceil
rocznicę śmierci Reflektant
zajmu\\iałby się pud
a co watoiejsza ich zaczynaj~ cenić Szłit
Dwadzieścia lat upłynęło od śmierkierownictwem Dyrekcji prowada tylko, te dotychczas cwprowadzonyri
:u
dzeniem f1lj'i, a specjalnie podzia·
rysowników jest jeszcze tak mało.
ci Stanis ława \iv yspiań;;.. ego i dziś,
· skład) na
M,
łem towarów (żaden
. 10 d zi t) mczasem kryją się po k\tad
kiedy jego dzieb weszły na zawsze
k r
z ,d b
Przed inuem1 a tak być powinno,
do skarbca narodowej po:zji nie traswą u 0 tcę. awo 0 ceny możwalcza. so'Jie st nowisko książka dla dm
cąc nic z pierwotnego blasku, kiedy , n:i . zatrzyma„ć, Zgłosz!"nia pod
ci, zwłaszcza ksi\tke dla małych dzieci, li
wnikliwa analiza otworzyła przed na· I ."..f.IJą nr. 210 ~o BIURA OGLO
zwana obrazkowa. Niezliczone przedri
mi całą ich potęgę i głębię _ tcm ' ~ZEN ."PAR_ W Ps>ZNANIU,
rr :i roą lttografją robione z lipskich, d11
dotkliwiej· oiczuwamy· przed .vczesnośc' I ~ Aleje Marcmkcn:vsl<ie.go 11. deńskich
i berlińskich pierwotypów u
pować za::zynaj01 wkraci:aiącym zwyci~
jego zguilll, tragedj~ jego cdejśd;i w I• &W&<4*
•
Uifił'ł'
hufcom nit:licznej jcucze ale doboro
zaświaty - w całej pełni twórczej si\V mie"iącu listopadzie płatne są gw1trdii p ulskiej.
ły. Albowiem od czasu Mickiewicza, w Ka;ie Miejskiej' m. Piotrkowa:
Zdrowe kierunki w sztuce najnowoct
~niejszej, która przez zwrot do wzor6
żaden poeta me stworzył lak głębokiej
1) podatek _ państwowy od nieru- 1.lasyctoych i mocne zajęcie konstru~
i ~r~enikliwej ~yntezy. zbioro:""ej psy„ chomości za III kwartał rb. wraz z do- wis~yczoe otrząsnęła się z cborobliWJI
ch1k1 narodu, zaden me w~. Cl5oął tak I datk em komun: lnym,
ma3aczlłń utopistów i abJtr.-1kcjonistów.•
trwałego piętnJ swegp ge::jusza r.::i
2) podat~k od lokali za IV kwartał rb. Odb ły .się dod.it~io i na ilu1tratorst11
.>yciu cakgo pol:oleilia, jak Sbnisła w I 3) µ.)datek p i ń'.°)t.vowy i kom urial. które me tr.i~ąc me na. swych. w~rto~cili
n.r
· - k.
n1 ·
d
h
d l .
. 1
oderwanych jt:d oczt>~\lle baw 1'l 1 zach•
n ysptan3 1.
n Jego rnm::itycznyc. ny o
p acow n!\:ZaDudow<rnych
za cają starych i młodych, duż eh i mal
utworach znalazła do.:. kvnały wyraz IV kwartał rb.
Ci którzy w t•) wątpi'l mog/łatwo 11 prll
rozpaczliwa beznadziejność okresu. ~o4) op.łaty specj<1lne na budowę i dzić n.a nw~m nabytku ks1.~garskim •.
p Jwstaniowegc, połączona z WlZJO• utrzyrna111e dróg w 1927 r. H-ga ratai
Ksi.ęgar~ua M. ~r~ta 1edlia z na11t11
nerski~m błądzeniem pod drogach na- I
5) podatki i oołatv któf'' ·h ter- .s~ych 1 • 03 Jpopulamw1~zyc.h fir~ wyd«!
.
·1·
I . t
. '
ł t ~~·
: n,::.' - j I .
rnczych w Polsce, op1era1ąc się na s
ro dowej mys l, z ei\sta ycznem „ zapa- miny. p :l ?O;,\..I, 01na'"'.l.011e n~n.azam. ugruntowanej tradycji z przed lat wo'
trzeniem w groby" i zasłu:::haniem w płatmczym1, przypadaM na h::.topad. rzuciła na rynek kil>tanaście doskon
zwodnicze i usypiające głosy n'lżnych
\Y celu zlikwidowania zaległości ~s1ą!ek ~bruzkowych. Jedr akte ist91
Chochołów ~ fałszywych proroków. podatkowych za ubiegłe okresy Magi- Jedna ~rma~a ~asadoicza i to zmiana
On też pierwszy rzucił hasło wyzwo- strat przystąpił do wzmożonej egze- korzyś~. k~ 1 'lźJ...i wylco~ano są w Po
lenia narodu z pod „ tyranji poezji" - kucji. Pnie waż egzekucja powoduje przez; polskich artystów 1 drukariy.
wskazując mu drogę od smętnego roz„ wysokie koszta, winien kaidy płatnik, -=~~=::=:::=:::==:::::::::::=::=:=::::~r
marzenia i rozpamiętywania do śmia- zalegający z opłatą podatków, wpłałej i zwycięskiej walki o życie. K.tói cić zaległość w jak najkrótszym czasie; Ządajcie,,DziennikNarodow

Cześć im i czefć onej słotnej
a we zdarzenia istotnej
listopadowej tej nocy I
Boi . .H.a1·pfiuki.

Orzeczenie 8 ądu marsz.
w sprawie posła Woj.
ciec ha Horf antego
Sąd marszałkowski w składzie pos.
Stanisława Thugutta, jako przewodniczą·ceJO

.i posłów: Adama
Zółtowskiego, jako

powołany

M k'

z

datk~:ejpytanie:

'Z~Wl~~

uga

Narodziny polskiej

obrazkowej

!111------------i)OSZUKUJEMY

I

Stanisław Wyspiański '

I zbudziła się ze snu stolica/
Ogniem spłonęły jej lica
lica smutne!
A chociaź rany okrutne
niosła szla dumna - potężna i wzniosła
młodzieńcza siła ich mocy.

Leona

Oh\vieszczenie.

rzekł, że

~~~--~_,.,~~~~~~~~-

A byla to noc wspaniała
bo ziarno W o l n o ś ci siała I

Str. 2.

N A R O D O W y•

Pragera i
sędziów,

do wydania wyroku w sprawie zarzutów, postawionych posłowi
Korfantemu, po rozważeniu sprawy
wydał orzeczenie, które poniżej podajemy w streszczeniu.
Na pytanie.: czy poseł Wojciech
Korfanty dopuścił się nadużyć podat-

w20

1

1

l

Str 6

.O Z I E N N I K

KRONIKA
KALENDARZYK
~torek

Dziś

Saturniny
Jutro Andrzeja

N ,, R O U O W y•

Z ostatniej chwili.

I JC:tcłC1tłC:łtłCJu0tłOtlC)ł I
Księża w archidjecezji BAZAR NARODOWY

KONKURS

Jedno z piotrkowskich pism (uwaga:
nie „pisemek•) ogłosiło idą: za ,
wileńskiej
\V~chód słońc:.i g. 6,51.
wzorem różnych czerwonych rynszto- 1
Listooad Zachód o godzinie 4,35. kowców, od których, niestety, aż się I Z powodu niewystarczającej liczby
roi w Polsce, konkurs piękności.
księży, jak również p;Jtrzeby przepro- Nowy kurator obejmie ur.z~
Pomimo
codziennych
nawoływań,
I
wadzenia intensywniejszych prac duszdowanie dn. 1 grudnia. Nowomianozapisywanie
si~
pań
do
tego
konkursu
pJsterskich
w Hchidjecezji wileńskiej,
wany kurator okręgu szkolnego łódzkieio
idzie
jakoś
bardzo
opieszałe,
koszlawo,
I
arcybiskup
wileński
wydał zarządzenie,
p. Ryniewicz prayjc!dia do Łodzi w dniu
1 grudnia.
powolutku niby podwyżka pensji dla wzbraniające wszystkim księżom przyj•
Nastfipnego dnia po przyjel!!dzie nowy urzędników państwowych.
mowania mandatów poselskich lub sekurator obejmie urn;dowanie z rllk p. o.
Tak,
nie
pomagają ani ogłoszenia, nator3kich przy wyborach do przykuratora p. Czapczyńskiego.
ani artykuły rozmazujące .tą kwestję, szłego Sejmu.
aż do znudzenia.

29

I

Wynik wyborów
miejskich w Żyrardowie

W niedzielę odbyły się wybory
d0 Ra.dy miejs'.:iej w Żyrardowie. Na
13656 uprawnionych głosowało 11673.
Umeważniono 704 głosów komunistycznych.
Wyniki są następujące: Lista .N'2 1
(Ewangielickie Zjednoczenie Gospodarcze 1 mand. Lista N2 2 PPS 16
mand. Lista N2 7 NPR. 1 mandat.
Lista .N'2 14 kupcy 1 mand. Lista .N2 19
Blok Narodowy 5 mand.

z

miasta

- Z Magistratu: Dziś wyjechał
w sprawach miejskich do Warszawy
p. Prezydent K. Szmidt.
Ławnik Magistratu p. Seweryn Nowakowski, został wybrany na posiedzeniu Rndy Miejskiej m. Częstocho
wy, ławnikiem Magistratu w Cz~si:o
chowie.
-

fi~h~1:;~:

1

że

Dekret cuży~aniu bro· .
I •
1· .
n1 pa neJ przez po

.

wskazuje,
poziom
moraby wśród piotrkowianek nie u•
Zimowy rozkład Jazdy
padł tak ni~ko jakby tego chciały nieICJę
na Drodze Zeł. Podj.
które jednostki.
I
.
.
~
~
Zrozumiałe jest, a nawet potrzeb- I
Rozpor.ządzem~ p. Prezyde~~a Rzph1otr OW U ej OW
ne urządzame podobnych konkursów, tej o uiycm brom przez pohqę przeod dn. 1 października 1927 r.
czv wystaw wśród bydła, trzody widuje następujący tryb postępowania. do dnia 14 maja 1928 r. włcacznie.
chiewnej, bb koni, bo w ten ·sposób,
W wypadkach konieczności użycia
Wychodz~ pociągi ze stacji:
oraz przez przyznawanie nagród, za- prze7; policję broni palnej, po pierw·
Starostwo
ch(ca się hodowców do trzym:~nia Hym wezwaniu przestępcy do zaprzeGodz.
9
rano,
i hodowania rasy najlepszej, najwy- stania czynu przestępstwa lub wyjścia
„ 2'45 po południu,
dajniejszej, czy najpiękniejszej.
z ukrycia lub tei zairzymJ11iJ się, po„ 7 30 wieczorem
Ale co komu z tego przyjdzie, że licjant daje oszczegawczy strzał w poZ Przygłowa do Piotrkowa
dowie się, iż najpiękniejssą piotrko- wietrze, powtarzając jednocześnie weGodz. 6'58 rano,
wianką jest ta - a - ta panna Róża, zwanie po raz drugi. Dopiero po tych
"
10·43 "
Sura czy Salda?
sygnałach ostrzegawczych, o ile się
"
5'43 po południu,
To też urządzanie podobnych kon- przestępca nie zastosuje do rozkazu,
Z Sulejowa
kursów jest poniżaniem człowieka.
należy wycelować lufę w przestępcę.
I

Skandal maturalny
Z sali

sądowej

Wojskowy S!ld okręgowy ogłosił wyrok
w sprawie o nadu!ycia w PKU. Warszawa.

s,d

skazał:

żałobnej.
Bardzo
1) Majora Adama Wróblewskiego, kopubliczności oddały wczo- mendanta P. K. U Warszawa I, za bez-

prawne udzielanie odroczeń, pn:enoszenie
do rezerwy, zaliczanie do nadliczbowych
i umyślne naduiycia słutbowe, zrz~dzaj,ce
znaczn~ szkodfi państwu - na pit; lat wic;zienia z pozbawieniem praw i na wydalenie z wojska.
2) Podpułlc. Edwarda Lubańskiego, zast~pcę komendanta P. K. U. Warszawa Il,
za bezprawne odraczanie sluiby wojskowej
i zaliczanie nadliczbowych - na 7 miesięcy więzienia.

3) Chorątego Aodrus1kiewicz.a, podsekretarza sądu wojskowego, za niszczenie
akt karnych przeciw dezerterom - na 2
lata wic;zienia i pra:eniesienie do drugiej
klasy żołnierzy.
4) Poborowego Lejbę Batona, za umyślne niestawiennictwo do slużby na

k

p·

S 1·

Godz. 6'45 rano,
"
10·30 ••
„
5·30 po południu.

T~u.

Z kroniki

liczne rzesze
raj ostatnią posługę ś. p. Jakóbowi
Konradowi Krajewskiemu, który ostatnio zajmował stanowisko kontrolera
telegrafu.
S. p. Zmarły, dla swojego charakteru i niezwykłej prawości cieszył si~
sympatją wszystkich współpracowni
ków tutejszego Urzędu Poe •towego.
Toteż nagły jego zgon na posterunku
pracy wywołał ogólny żai i współ
czucie.
Cześć · Jego pamięci!

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 kredki w pudełkach.
KALENDARZE KIESZONKOWE.
POCZTÓWKI malarzy polskich oraz
i n ny c h w wielkim wyborze.

Nadto w dnie jarmarczne
kursuje
z Piotrkowa do Sulejowa o godz.inie. 6.50 rano.

łwowsklem
W czasie odbywającej się we Lwowie matury gimnazjalnej eksternistów ca~"""~"""'-„
i eksternistek w pierwszem gimnazjum ( ł~
państwowem im. Kopernika, władze (
i\
A.
wpadły na śliid naruszenia tajemnicy ~
VJ .
urzędowej.
~
A
Eksterniści i eksternistki, obawia- ~ e
j~c się trudnych tematów do zadań, 1
postanowili za wszelką cenę zdobyć 1
INT ROL IG ATOR NIA )
treść tych tematów, zanim dostaną się ((
one z kuratorjum do rąk dyrekcji
wykonywa tanio, szybko i dorekcji gimnazjum. Na ten cel złożono (( kładnie wszelkie roboty w za200 zł.
kres sztuki drukarskiej wchoNa wiązano znajomość z woinym ( dzące, jako to: dzieła, broKużmą, który miał te tamaty przynieść ((
szury, sprawozdania, książki
i zawarto z nim umowę, iż za cenę
buchalteryjne i biurowe, afi200 zł. da im odpisać tematy iadań. (
sze, klepsydry, formularze,
z pomocą Kuźmy rozpieczętowano (... ulotki, prqgramy, zaproszenia
kopertę, zawierającą tematy i odpisa (ślubne, bilety wizytowe, oraz
no je.
(
wszelkie inne roboty drukarEksterniści, mając tematy odpo- skie i introligatorskie. wiednio przygotowali się do egzminu (
~~~J
piśmiennego. · Stało &ię jed~ak, że jel{a,jwiększa i najstarsza.
den z eksternistów, mimo ii posiadał ( drukarnia. w Piotrkowietlt
"ykradzione tematy, wszystkie zada- (
,..,.~~.,..,..,.,,.,,.,,.,,...,,..~.
nia źle napisał i otrzymał notę niedo- ~ Na składzie duży wybór papiestateczn~. Zrozpaczony tern i żałując (
rów, kartonów, biletów wizyt.
daremnych kosztów, zawiadomił o fak~
~~
cie naruszenia tajemnicy urzędowej (• WYKONANIE DRUKÓW
kuratorjum. z polecenia władz szkol- ~
PUNKTUALNE
·~
nych wstrzymano zdawanie matu:y ( i B AR:::! z
Zy BV t
),.
0 2
i rozpoczęto śledztwo celem ustalema, .
,, 1
)
kto z eksternistów i wiele pieniędzy (
dał na przekupienie wotnego Kuźmy. Cf.vvvvvvvrvvvvvvł)

w gimnazjum

pociąg:

RUKARNI

NAROOOW...-ri
, ))

- Blanki"ty telegraficzne. Ministerjum poczt i telegrafów zawiadomiło
urzędy pocztowo telegraficzne, że w zwi"lzku ze zmianą taryfy tel~graf1cznej od dnia
1 grudnia rb., blankiety nadawcze, na których interesanci piszll telegramy, a które
są sprzedawane publiczności po 5 groszy
za sztukę, przest•i'l być drukami płatnemi 5 miesięcy więzienia.
i będ11 udzielane nadawcom bezplatnie. 5) Poborowego Mejlocha Kona, za taUrzędy powinny troszczyć się, aby nie kiet. przestc;pstwo na 5 miesi~cy wię·
marnowano tych druków pny bezpłatnem zienia.
.
rozdawaniu.
6) Sierżanta Wacława Krejca, za współ
- Propaganda walki z gruźlicą. działanie w oszustwach poborowych - na
Czas od 1 go grud01a b. r. do 10 stycznia 4 miesiące więzienia.
1928 r. przeznaczony jest na propagudę
7) Kaprala Miecz. Grotkiewicu za przewalki z gruźlicą w najszerszym zakresie.
robienie
daty w dokumentach jedne~o z poCelem omówienia tej akcji Zarz'ld
borowych
w celu bezptawnego prseniesicmiejscowt"go Tow, Przeciwgruźliczego z ks
prałatem St. Szabelskim na czele, zwołał nia go do rezerwy na 7 mieaięcy _wii;zebranie na 29 bm. o godzinie 6 30 wiecz. zienia.
w sali obrad Rady Miejskiej.
Wszystkim skazanym zaliczono areszt
prewencyjny,
wobec .czego względem ppulir.
- Wykaz zachorowań i •&"Onów
w Piotrkowie. W .Miej!'kim Urzędzie Lubańs.kiego i sierłanta Krejcy uznano kaZdrowia zanotowano w tntodniu NI 47 (od rę za odbytą.
13 XI do 19-XI r. b.) zachorowali i zgonów
JEST
ea choroby zakaźne: dur brzuszny zachofZE-GARKIEM
rowali. 3, zgon O, błonica (dyfteryt) zachorowali 5, płonica (szkarlatyna) zachorowań
NIEZBĘDNYM_
- Cegła. W razie uzyskania znacz5, zgon O, odra zachorowań 5, zapaleni~
niejssych
kredytów, przemysłowcy ceraopon mózgowych zgon O, grullica płuc
DLA KAŻDEGO
zachorowań O, zgony 2, ospa wietrzna za- miczni spodziewają się, po rozszerzeniu
chorowań O, zapalenie opon mózgowordze- istniej'lcych cegielni i uruchomieniu nieczynnych, produkcję podwoić. Niektóre ceniowych 11truilicze zgony O.
gielnie .zawierają już teraz tranzakcję na
przyszły sezon budowlany. W związku
.z pomyśłnemi widokami dla ruchu budow- Opieka i dobre odżywianie zapewnione.
lanego na rok przyszły, ożywia się równiet ruch w wapiennikach i w przemyśle Wiadomość: J. Trepka, Piłsudskiego
Nt 64, od godz. 3-5.
cementowym.

Stanej a

dla

panienek

<

PŁYTY patefonowe
najnowsze

aktualności

\\' Hazarze Narodo\vyn1
F~rt~~iany,

Pi1nina, ·Fisharm~nj~

wszelkie instrumenty muzyczne
STROI i NAPRAWIA

ERACHOWICZ
Piotrków, ul. Narutowicza 13.

.D ·z 'I E! N N I K

Str. 4

KI N'O

można otrzymać zegarki, budziki,
złote pierścionki, łańcuszki, oraz
inne towary. Nie zwlekajcie, lecz
dziś jeszcze przyślijcie swój adres.
Warunki, cenniki i serje wysyła
my po otrzymaniu 43 groszy.

1

„APOLLO"

Tow. „JAK" Warszawa.
Skrzynka pocztowa N!! 5544.

-

dziękczynnych.

Nabywanie patentów przemy·
ni.tszej kategorji. Jak wia-

iłowych

domo, do 31 grudnia r. b. kupcy i prze
winni wykupić patent nar. 1928.
Kto· jednak skutkiem, czy to zmian~
prowadzonych towarów, zmniejszenia personelu, lub ilości składów, czy zmiany lokalu na mniejszy, czy z jakichkolwiek innych powodów pragnie wykupić patent
niższej kategorji, aniteli w roku ubiegłym
winien wnie~ć podanie do Izby Skarbowej
przez właściwy Urząd Skarbowy i prosić
o zezwolenie na wykupienie świadectwa
przemysłowego niłiizej kategorii.
Podanie takie musi być wniesione do
11 go grudnia r. b.
mysłowcy

Ustabilizowane warunki życia w obecnym czasie wymagają normalnej spółpracy
we wszystkich dziedzinach przemysłu i handlu.
Wydawnictwa pism są równie! po za
stroną ideową instytucjami, opartemi na
· ścisłej kalkulacji handlowej, a co za tern
idzie uzależnione są całkowicie od dochodów czy to z prenumeraty, czy tet z ogło
szeń.

W pierwszym rzędzie każde Wydawnictwo pisma codziennego budżet swój opiera
na wpływach od prenumeratorów. Niere
gularne nadsyłanie przez tych ostatnich naletno~ci powoduje szczerby w budżecie danego pisma.
Biorąc pod uwagę powyższe konkretne
wyjaśnienie zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich P. P. Prenumeratorów
o uregulowanie swych zaległości w przeciągu bieżącego miesiąca.
Po tym terminie będziemy

zmuszeni
wstrzyma~ wysyłkę naszego pisma każde
mu z prenumeratorów, zaleg'ljących w opłacie abonamentu, chociatby tylko za jeden miesiąc.

Znany z kilkoletniej pracy w Piotrkowie fryzjer damski p. Wacław z dn.
24 listopada rb. pracuje w moim za·
kładzie, polecając się W. Sz. Paniom.
Pozostaję

St.

z

poważaniem

Kaczyński

fryzjer

X
X

pf. „Szyk

Film najnowszej produkcji na rok 1928.

SZCZĘSC

JEJ DROGA DO

A

Dramat erotyczny 8 aktach. W roli g1ównej Lucy Dorain.

NASCENIE I
NA SCENIE!
nowy repertuar

~

X

całego śwf

X

tylko
• piją
angielską
X

X

aa

herbat~

TEOFIL

.
w NałAczowie
'<

a
1

sMAK os zE

Ta niezrównana w smaku herbata
u7yw~na ~est na dworze Króla
Ang1elsk1ego oraz na wszystkich ctworach europejskich.

ata

LY ONS'a

Do nabycia w sklepach
- kolonjalnych

POLSKĘ:

PRZEDSTAWICIEL NA
MARZEC, Warszawa, Marszałkowska 89. Tel. 53-46.

X

X

do dnia

X

x
X
X

~l

marca 1928 r.

Za 255 złotych w przeciągu 21 dni,
z doliczeniem 10°/0 usługi. Całodzien·
ne utrzymanie, porady lekarskie, środ
ki lecznicze, światło elektryczne i opał.
Taksa klimatyczna. Zapisy przyjmuje
i informacyj udziela Zarząd w Warszawie ul. R1szyń5ka 52 lub Administracja Zakładu w Nałęczowie, ziemia
Lubelska.

=
n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

••••••••
••••••••••••••••
: o-RM. Brams
:
•
•

:

pasy s k ó r z a n e, •
O e m ·_e n t, P a p ę, •
: Naśw!1Uaal1 lam~4 kwarc~w4,
sm oła

Ul. SIENKIEWICZA L.12
Chor. wewn. I dzieci.
Anallzy leka.rakle.

:

poleca na nadchodzf4cy sezon

:

~(';l~

•

Po cENAcH KONKURENCYJNYCH

•

D-r Pa\\Teł Hroniatn\VSI\

•• ANTONI UNISZEWSKI ••

e

skład hurtowy i detaliczny wyrobów żelaznych, budowlanych

9

i przed!niotó'w gospodarstwa domowego

•

w Piotrkowie, Rynek Trybunalski 7, telefon 2.

•

e
•

e

8

••••••••••••••••••••••••
Wójt gm. Rozprza pow. Piotrkowskiego podaje do
w miasteczku Rozprza odbywają się

wiadomości ogółu, że

TARGI
bydło, trzodę chlewną,
artykuły żywnościowe i t. p.

ordynuje. w chorob '1 ch s'<órnych
1 wenerycznych
(Leczenie światłem 1 elektrycznością)
Od godz. 9 - 12 r. i od 4 - 8 wieczorem
Panie od 12-1 po południu.

Czc;stochowa, ul. Panny Marji ~1
piętro.

II Aleja I

?erlmuttera Ultramaryn a
jest bezwzględnie najlepszą i
datniejszą farbą do bielizny,

OGŁOSZENIE.

na konie,

eleganckich ubiorów damskich
i kapeluszy

2!ł

a•xxxxxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tani sezon zimowy

ul. Kaliska 12.

Zawiadomienie o otwarciu
SALON MÓD

Ni

Dziś i dni następnych !

I

Tylko za 1 zł.
zatniast 25 zł.

Mnóstwo listów

N A R O D' !O W Y•

najwy·
wapna

i celów malarskich.
Odznaczona na wystawach w B.-uksel
- i Medjolanie złotymi medalami. Wszędzie do nabycia! li

MIÓD! czysto pszczelny pod gwarancill
produkty rolne, gotowe ubrania, obuwie,
3 kg. d 11 50; 5 kg. 15 50; 10 k~.
wraz z blaszanką i o·
za zalkzką S. El·
trg Tarnopol XVII, slrrzynka poczt. 94.

; 20 kg. 55

zł.

pocztową wysyła

co

każdy

czwartek.

UDZIELAM lekcji gry na skrzypcach
Celejowski, Piotrków, Krakowska 1.

Wiedeński"

, .
Z laznl

. . k' .

zgubiono książeczkę wojskową, wydan,
przez P. K. U. w Piotrkowie na oazNOWOŚCI
KOWOSC
EMIL FRAJD, zam. we wsi Klemenwislrn
.
.
.
.
.
został
03tatni wyraz te~hni!d w przemyśle . ~od:..1e się .d o wi~domości, że ~aźnia 1 tynów, gm. Łęczno oraz kartę mobilizacyjod ~ma. 14 lis~opa.da :b'. l _e s t oą, wyd;iną przez P. K. U. w Piotrkowie.
o:-:o m1,·1ska
Gilzowym I
w Piotrkowie Tryb. Aleja 3 Maja 17 o:-:o
czynną codzwnnie za wy)ątkicn:i swiąt 1 po- Powyższe dokumeota unieważnia się.
II piętro.
Wanny od godzmy 9 do 20
niedziałków.
(8 ej), natryski od godz. 14 (2-ej) do 20 (8) - ·
Posiada stale na składzie najnowsze
j W Soboty Od god1. 9 do 20 (8-ej) Z Q- I o d Z~ ra z poszukuje Się lokalu W Śród•
modele wiedeńskie.
mieściu składającego się z 3-ch ubiI
bowiązui'lcym cennikiem:
Wanny Ł2źoia i natryski kacji na biuro. Oferty kierować do Admiprzystępne.
nistrac ji <Dziennika Narodowego>,
zł. 0.50 gr.
0.70 gr.
zł.
Przedstawicielstwo wyłączna sprzedaż Wtcrek
Sroda
"
.50
0
Ił
łl
.70
0
"
na Piotrków i okolice - - Czwartek tl 1.50 li
1.00 li
,,
tudtnt uniwersytetu przygotowuje do
Piątek
"
0,75
„
li
1.50
„
egzaminów, oraz udziela korepetycyj
naleziona torebka damska jest do ode- Firma hELENA OPPELN - BRONI„ 0.75 "
„ 1.50 tl
w zakresie klas 8-miu. Wiadomość w Adm.
Kaliska 14. Sobota
brania w Admin. cDziennika Naro- KOWSKA, Piotrków <Dziennika Narodowego>.
dowego> za zwrotem kosztów ogłoszenia.
Magi.tira/ m. Piotrllowa.

IDle.JS 10j

otwarty

HlLZY Z FILTREU
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