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Polska i Litwa
Rokowania polsko-litewskie w Kownie w sprawach bezpieczeń·
atwa i odszkodowań nie dały rezultatu. Strona litewska stanęła na stanowisku sporności charakteru terytorjum wileilskiego, które rząd polaki uważa oczywiście za bezsporne. Wszelako w taktyce rokowań, jak
to wyraźnie zaznaczył p. Hołówko, strona polska przestrzegała wyraź
nie tego, by nie narzucić stronie litewskiej takich zobowiązań, któreby
mogły być komentowane jako rezygnacja z pretensyj litewskich. Stro·
aa polska była gotowa w możliwie największej mierze uznać odmienny punkt wldz~nła rządu litewskiego. Pomimo tych objawów dobrej
woli nie można było w Kownie osiągnąć porozumienia z powodu uporu litewskiego trwania pr.zy swoich uroszczeniach terytorjalnych. Pł1a
Umy już raz, że pakt o nieagresji taki, jak ma na myś11 Litwa, byłby
w gruncie rzeczy raczej paktem prowadzącym w konsekwencji z konieczności do agresji. Pod tym względem po stronie litewskiej nic się
niestety nie zmieniło. Nie brak zresztlil nowych objawów, że opinja
europejska, a zwłaszcza angielska w tej sprawie coraz bardziej stanowczo podziela stanowisko Polski, ale Litwie widocznie dzisiaj zalety więcej na opłnji sowieckiej i niemieckiej.

prasy traktuje zbyt gorącz·
kowo zamierzony poprzez Atlantyk
lot naszych dzielnych lotników, majorów : Kubali i Idzikowskiego.
Należy pr: estrzec opinję publiczną
w kraju przed gorączkowem i lekko- myślnem traktowaniem lotu majorów
Idzikowskiego i Kubali nad Atlantykiem.
Wszelkie domysły i insynuacje na
ten temat są niegodne powagi zamie
rzonej wyprawy, która zależy jedynie
od warunków technicznycb i pogody.
Warunki teczniczne uregulowane zostały ostatecznie dopiero przed tygodCzęść

Od godziny 20-ej (8 wieczorem)

CHOROBWENERYCZN,CHiSKORNYCH dnia 1O-go lipca do godziny 8 rano
D:B M~ I. F AJMAN dnia ll·go lipca b. r.,
Ulica Piłsudskiego 67, Il-gie piętro.
Godziny przyjęć: 12 - 2 i 4 1/ 2 -7.
Vłti'vvvevv..,,v~vvvvv

Biskupstwa ukraia\skie

na

będzie wody
. w rurociągach,
gdyż zachodzi potrzeba wypuszczenia
wody ze zbiornika Wieży Ciśnieti
dla zains~lowania wodowskazu.
ULEN AND COMPANY.

nie

Wołyniu

W organizacji prawosławnej cerkwi
w Polsc~ nastąpić mają w najbliższym
czasie poważne zmiany. Zmiany le
są wynikiem porozumienia, które nastąpiło pomiędzy władzą cerkiewną a
politykami ukraińskimi podczas narady,

Arabów przeciw Angljl

przemyśle

W dniu onegdajszym odbyło się bryka Kindlera na stanowisko dyrekw lodzi zbiorowt> posiedzenie zarządu tora przędzalni, anglika, zaś w zakła·

pracowników biuro~' zw. majstrów fabrycznych i zw.
zawodowego techników przemysłu włó·
kienniczego, na którem omawiana by·ta sprawa konieczności energicznego
przeciwdziałania zalewowi stanowisk
w przemyśle krajowym przez cudzoziemców.
Z wygłoszonego referatu wynika
między innymi, ie w Lodzi \\'idzew·
ska Manufaktura zaangaiowała nasta·
nowisko kierownika przędzalni anglika,
J. John, na kierownika odlewni obcokrajowca niemca. W Pabjanicach fa-

. Zawiadomienie.
SPECJALISTA

.

Polecamy równiej nuze wyborowe
wina bordowskie I inne.

PŁYTY patefonowe
· w wielkim wyborze

Nowa święta wo1na .. w Bazarze Narodowym

Protest przeciwko zajmowaniu stanowisk
przez obcokrajowców
związków

{-n;;

odbytej w siedzibie metropolji prawosławnej w Warszawie w dniu 1-o lipca r. b. Na Wołyniu utworzone być
ma ją dwie nowe prawosławne katedry
Włodzimierzu t _ ~ .
.1- b,lł}\upje -= we
· Lucku. Trzecia nowa prawosławna kaniem przez inżynierów firmy, która tedra biskupia utworzona ma być w
zbudowała aparat. Odtąd wszystko za- Brześciu n-B. Stanowiska biskupów
leży od biuletynów meteorc.logicznych. prawosławnych na Wołyniu objąć ma·
Te ani razu nie były pomyślne dla ją duchowni, - znani ze swego przylotu na skomplikowanej drodze Pa- chylnego stosunku do dążenia pewrvż-Azory-New York. Jest zbrod· nych kół do ukrainizacji cerkwi pra·
ri;ą popych zapomocą insynuacji w wosławnej w Polsce.
tym mam :ocie lotników do podróży
i mącić ich spokój i zimną krew, nie•
_.
zbędne w takiej śmiertelnej wy prawie.
Nasi dzielni lotnicy odlecą we
właściwej porze nie dlatego, że ktoś
ich do tego popycha, lecz dlatego i
wtedy, gdy uczynić to będą mogli
dla powagi i chwały Polski.
PARY.Z.•New York Herald• do-

Cudzoziemcy w naszem
4-ch

CENY OGŁOSZEŃ :

dach Żyrardowskich zaangażowano
w ciągu ostatnich dwuch lat 20 obcokrajowców.
Po nader ożywionej dyskusji została przyjęta rezolucja protestująca
przeciwko zajmowaniu stanowisk przez
obcokrajowców.
Jednocześnie postanowiono opra·
cować obszerny memorjał do rady ministrów, domagający się znowelizowania ustawy o obcokrajowcach w ten
sposób, by uniemożliwić im zajmowa·
nie stanowisk, które mogą być obsa·
dzone przez fachowców krajowych.

Czas odnowić prenumeratel

Piotrków,

Piłsudskiego

11

_

nosi, że grupa Arabów w sile 3.000
ludzi maszeruje w kierunku Iraku.
Ta nowa ofenzywa oznacza podję
Komornik przy Sądzie Okręgowym
de nowej wojny świętej przeciw
rew. li pow. Piotrkow.·
Piotrkowie,
w
Angljł. Na czele ruchu powstańcze·
skiego Jan Popielawski, zamieszkały
go stoi król Arabji.
w Piotrkowie przy ul. żelaznej L. 8,
ogłasza, ii w dniu 3 sierpnia 1928 r.

Ob\vieszezenle.

Zaklad Rentgenologiczny

D-ra K. SGRORA
W PIOTRKOWIE
A 1e j a 3 - g o M a j a 2 3.
Godz. przyjęć: od 9-1 r. i od 3·7 w.

od godz. I O.ej rano w majątku i gminie K 1u k i powiatu Piotrkowskiego
w miejscu przechowania przedmiotów
w mieszkaniu Witolda Święcickiego
odbędzie się na żądanie firmy .Elibor•
S-ka Akc. Oddział w Częstochowie
za dług tejże firmy i innych sprzedał
przez licytację publiczną ruchomości,
oszacowanych na 35 685 zł., naleq·
cych do tegoi Witolda Swięcickiego,
a mianowicie: stajni cugowej, inwentarzy żywych i martwych, 2-ch samochodów osobowych i in. pojazdów,
fortepianu, mebli, urządzenia domowego i innych.

- Ambulatorjum 1.skolne podcua łerji. W czasie feryj letnich am·
bulatorjum miejskich szkół powszechnych (Aleja 3 Maja 7 przy Szkole im.
T. Kościuszki) czynne będzie dia dzia· Pi11tr~dtlJ, ""'" s liJca 19zl ·r.
twy szkolnej we wtorki, czwartki
Komornik Siadowy
i soboty w godzinach od 9 do · 11-ej
przed południem. Ordynować będą:
w lipcu __,_ dr. Hartman, w sierpniu Żądajeie,,DziennikNarodowy"
dr. Lewit.
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Wystawa · targi ·koni •
Piotrkowie
~

X:TO
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KUPUJE
SPRZEDAJE
TRANSPORTUJE
EKSPLOATUJE

•

0

W pierw1.zych dniach wr.zeAnia
br. odbędą się w Piotrkowie Wystawa i Targi kont, ur,z-adzane przez
organizacje rolnicze.
Targi te, które potrwają kilka
dni na placu wyścigowym, zgromadz4 wielką liczbę koni z różnych
okolic.
Ponieważ Impreza ta organizo- wana jest na wzór tego rodzaju
wystawy i Targów koni w Grudzilłdzu, podajemy poniżej opia tych
ostatnich dla zaznajomienia stron
interesowanych, jakie konie na wystawę tę i targi wrześniowe do
Piotrkowa przyprowadzić, i jaki
b-=dzie proceder na targach.

Wystawa i Targi koni
w Grudziądzu
(Dokończenie).

Lepsze okazy dostały premje od
Ministerstwa R\llnictwa od 100do350zł.
Jednocześnie Naczelnik Wydziału
Stadnin Państwowych int. Grabowski
z doprowadzonych na wystawę ogierów, zakupił cztery najlepsze dla stad
państwowych. Byli nimi Hannibal,
Fiirstenberg, Lenzknabe i Zukuntheld,
szczegóły co do których pocłaję w wykazie ogierów odznaczonych przez komisję sędziów, który przedstawia się
jak następuje:
Na........lły w dziale · gi· ó "'
_
g•vu
~ er w ł#rzyz
·4JL _n,anor nast~pujący~. komom: _ _ . ~
) panu. l!gwrtówl .Blele~OWl. ~
Mełna . za .ogiera pół krwi .ang1elsk1e1
.Hanmbal łat 7, po Lufticus z kłaczy Nr. 217 po. ~ylow. Meda~ srebrny duty od Mmasterst":'a Rolmctwa,
2) p. Jerze~u Ślask1e~u z Orłowa og. pół kr t „ang. .Furstenberg•
lat 10 po P~lzrauber z klaczy · Bona
po Kosmopoltt. Medal srebrny, duży
od Pom. Izby Rol.,
3) p. Erwinowi Hassbachowi z
Hermanowa za og. pó~ krwi ang.
.Lenzknabe• po Kantverstan z klaczy
. Nr. 27 Lena po Lłilckauf. Medal srebrny mały od Minist. Rolnictwa,
5) p. E. Abramowskie.mu z Jajkowa za og. pół krwi ang.• Zukunfthetd• po Cerano z kl. Nr. 128. Medal srebrny mały od Pomor. Izby Roln.,
5) p. Wegnerowi z Ostaszewa
za og. pół krwi ang. „Moritz• po
Kanitverstan z klaczy Nr. 252 Morgengabe. Medal bronzowy od Min.
Roln.,
6) Stani~ławowi hr. Łąckiemu z
Posadowa za og. pół krwi ang.• Junak• po Atut z kl. Mesalina po Cało.
Medal bronzowy Pomor. Izby Roln.,
7) p. Robertowi Stoykemu z Kamienia za og. pół krwi ang.• Magnet•
po Alpenjager z klaczy Nr. 282 Gold' madchen po Lump. List pochwalny
od Min. Roln.,
,
8) p. E. Abramowskiemu z Jajkowa za og. pół krwi ang. .Cyrylus• po Cerano z kl. Nr. 196 Orenza.
List pochwalny od Min. Roln.
Prócz tego trzy ogiery otrzymały
nagrody pieniężne po 150 zł. od ministerstwa Rolnictwa.
W dziale klaczy i młodzieży przyznano nagrody następującym hodowcom:
1) panu Hollatz z Buczka za gcupę hodowlaną klaczy wysoko ·zrachet·

nych ze źrebiętami. Wielki medal
medal srebrny od Min. Rolo.,
2) p. Bgbertowi Bielervwi z Meł
na za grupę klaczy ze źrebiętami. Wielki medal srebrny od Pomor. Izby Roln.,
3) p. Szczęsnemu Skarżyńskiemu
z Radostowa za grupę klaczy ze źre
biętami. Mały medal srebrny od Min.
Rolo.,
4) p. Librantowi z Bratwina za
grupę klaczy ze żrebiętami. Mały medal srebrny od Pomor. Izby Roln.,
5) panu Stanisławowi Sulczewskiemu ze Słupowa za klacz .Aidę•.
Wielki medal srebrny od Min. Roln.
Prócz tego rozdano nagrody · pieniężne na ogólną sumę 2,600 zł.
Na dzień 16 czerwca wyznaczone
były właściwe targi i licytacja koni,
która jednak z po.wadu braku nabywców nie odbyła się.
Naogół wystawową część imprezy
należy uważać za udaną. Może były
pewne braki, lecz te dadzą się na
przyszłość usunąć, wystawa jednak
spełniła swój cel: wykazała co zdziałano za ostatnie lata i czego od hodowli miejscowej spodziewać się i
wymagać możemy.
Na zakończenie podkreślić należy
wysiłki głównych organizatorów, którzy nie szczędzili pracy, aby zapewnić powodzenie i o należyte obesłanie.
Przedewszystkiem wielkie uznanie
należy się Prezesowi Pomorskiego
Związku Hodowców Konia Szlachetnego Pół krwi i Kierownikowi Państwowego Stada Ogierów w Staro·
ardzie oułkownikowi Donimirskjemu
za- całkowite oddani.e się sprawie ?iodowli koni, oraz wytężoną pracę społeczną w tym kierunku, której poś
więca się całkowitym zaparciem s: ę
siebie. Jego energji i zamiłowaniu hodowla pomorska zawdzięcza bardzo wiele, za co otaczany jest powszechnym
szacunkiem.
.
Niem~.iło trudu i zachodów położył również pan Szczepski, naczelnik
wydziału hodowli Pomorskiej Izby Rolniczej, organizując i dopilnowując
wszystkiego osobiście.
Wreszcie należy się uznanie panu
Leonowi Konowi za doskonałe zorganizowanie prób dzielriości, które jak
pod względem obrania terenu i obmyślenia planu, tak i pod względem wykonania były bez zarzutu.
Kończąc niniejsze sprawozdanie
życzyć nalety, aby zai:oczątkowane
targi i wystawa w latach przyszłych
rozwijały się jak najszerzej i ściągały
do siebie wszystko co hodowla pomorska da najpiękniejszego, jako ży
we świadectwo owocnej pracy obywateli pomorskich.

'-'!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!'

Kaszel, Chrypka,
zakatarzenie gardła
i oskrzeli
1e czą

Tabletki „EMS"
MAGISTRA KLAWE
które dzit:ki specjalnym sposobem przyrządzania (aktywowanie) dają przy rozpuszczeniu w wodzie rozczyn możliwie
zbliżony do świeżej wody naturalnej.
- Otr1ymać motna w katdej Aptece i Drogerji.-
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i kogo interesują 1prawy drzewne

~

oru leine, powinien czytać

o „DRZEWO POLSKIE"
~
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jedyny wielki fachowy organ branży drzewnej
Nt Nt ok8%owe na t1&danie. -
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Z Gorzkowic

Właściciel za udowodnieniem odebrać może zgubę 'N komisarjacie policji.

(Od tUU•1zo ltw1sptmdmta).

Napad w lesie

Nastały już

wakacje. Tutejsza mło
dzie! szkolna zazwyczaj wesoła i skora d zaoaw, coś smutne ma miny.
Powód t~go zdaje się jasny: masowy
pogrom przy egzaminach szkolnych.
Większa część pozostała na rok następny, a co gorsza, ie w tym roku
(wyjątek) ani jeden gorzkowiczanin nie
otrzymał ma bry.
Z całego serca radzę się tern nie

Na powracaj~cych z Żytnego z jarmarku Barttlika Wincentego ze wsi
Zabrowice i Tkaczyka Józefa ze wsi
Ciężkowice w lesie pomiędzy wsią
Żytno. a Młynek napadło 2 nieznanych
osobmków. Jeden z nich posiadał rewolwer. Bandyci odebrali napadniętym
pieniądze i zbiegli w niewiadomym
kierunku.

przejmować . Nieprawdaż?„.

P. M. S.

W Gorzkowicach można ttż czasem słyszeć i • wytworny• styl rozmowy. Przechodzi elegancko ubrana
dama w towarzystwie kilkunastu mło

Bibljoteka Macierzy
im. 11. Arcta

dzieńców.

- Dlaczego panna Salda sobie
taka smutna? - zapytuje jeden.
- • Nie macie pojęcie jaka ja jestem zdenerwowana, .obraziłam• się
od mamy, bo co ja chcę, to mama
niechcę, z tern co mama chcę, to ja
niechcę. (Aż .z uchem• boli).
Takie i tern podobne .przyjemno-

Ofiarna firma wydawnicza OebetQ.·
nera i Wolff pomnożyła księgozbiór
Bibljoteki Kompletowej Macierzy im.
M. Arcta, dwustoma egzemplarzami

ści• i .nieprzy1emności• mogą spotkać
każdego. Radzę spróbować. Pyszna
T~]'Wka.- -"
' "'

Kobiety w służbie

Satyr.

Z Radomska
,,Pan Minister'' w Radomsku
Przed restaurację .Polonja• zajew południe luksusowy samochód,
z którego wyszedł sportowo ubrany
gentleman w towarzystwie oficera. Fama rozniosła w tej dzielnicy, że
przybył właśnie l11cognilo minister
Składkowski. Zrobił się ruch na ul.
Reymonta. Dozorcy z miotłami, z konewk1mi do polewania ulic wzit:li się
gorliwie za zamiatanie. Rejwach powstał w hotelu. Dwaj urzędnicy, siedzący przy stoliku w godzinach urzę
dowych, znikli z restauracji jak kamfora. Właściciel .Polonji• ze wzruszenia nie mógł nawet utrzymać równowagi butelki, lejąc piwo obok szklanki.
Orkiestra .Polonji• dla złagodzenia naprężonej sytuacji zaczęła grać • Czwartą
Brygadę. Kelner w pośpiechu, chcąc
się przyozdobić, założył fartuch .szefa
kuchni•. Wreszcie to zdenerwowanie
całego otoczenia spostrzegł przybyły
gość i zapytał właściciela:
Co to
wszystko ma znaczyć? A to proszę
Pana Ministra - odrzekł jąkając się
restaurator - nie spodziewaliśmy się
tak nagłej wizyty w Radomsku!
Roześmiał się serdecznie rzekomy
pan minister, odpowiadając: Plater
jestem, bądźcie spokojni, daj p n jeszcze
koniak i rachunek.
chał

cenny~h nowości b~lletrystycznych.
Młodz1ei szkolna z wdzięcznością bę
dzie korzystała z hojnego daru.

„

społecznej

~~()Qt~ -sii""r'ę_.w__.w
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szkoła pracownic społecznych wzbudziła znaczne zainteresowanie w naszem społeczeństwie. Do biur wpisów
(ul. Krakowskie-Przedmieście 7 m. 4,

ll·gie

piętro,

Polska Macierz Szkolna)
liczne zastępy przyszłych
pracownic społecznych, instruktorek,
sekretarek i t. p. Wobec projektu u·
stawy o b~bljotekach gminnych, zapotrzebowame na fachowe siły kierownicze dla samorządowych placówek
oświatowych wzmoże się znacznie,
tern bardziej pochwalić należy inicja·
zgłaszają się

t}_'wę za~o~~nia szkoły, idącej wyłącznie ~~ lm11 programu kształcenia wy-

kwahf1kowanych

pracowników spo-

łecznych.

Wycieczka do Szwecji

Staraniem Oddziału Toruńskiego
Tow. Krajoznawczego w porozumtemu z Zarządem Państwowej
.Żeglugi Polskiej• w Gdyni zamierza
się organizować wycieclkę do Szwecji
w czasie od 3/IX do 10/IX 1928 r.
na całe 6 dni statkiem .Gdańsk• (jeżeli zbierze się komplet uczestników
tj. 70 osób). Cena ulgowa posezonO:
wa 310 zł. za podróż włącznie należności paszportowych i utrzymanie
na statku. Dyrekcja Kolei Państwo
wych udziela 66 proc. zniżki na po
dróż od miejsca zamieszkania uczestników do Gdyni.
Zgłoszenia na udział w wycieczce,
tak
członków jak i sympatyków T-wa
Kto zgubił zegarek?
skierować nale!y na ręce skarbnika
Do komisarjatu policji zgłosił się Oddz. Toruńskiego P. T. K. na adres:
Witenberg Sztama, zam. Przedborska p. Franciszek Rękosiewicz, Toruń, ul.
32, i przedłożył zegarek męski niklo- Szopena 24, Jl piętro najpótniej do
wy, kryty, OŚ\\ iadczając iż znalazł go 12/Vll 1928 · r. przy równoczesnem
w parku św. Jańskim.
wpłaceniu zaliczki 1OO zł.
Polski~g~

letnią Sabinę Jakuł5łakową, żonę ro·

K.ALENDARZYK

----

Dziś 7 Braci męcz.

ł Wtorek

1.Q

botnika z

ga~barni ~ Dąbrówce. Mi-

biakowa

wkrótce zmarła.

j

mo natychmiastowe) pom~, Jaku-

Spraw:ę

prz~padkowego 7.abójstwa areszto~·~: .

nuńttosadzoHno nakowpo_sterunku pohq1
Jutro Pelagji P. M.
1e.
Wschód .słońca g. 3, 17• pa s w. w enry
Lipiec
- Olbrzymi jesiotr. Rybacy wyZachód 0 godzinie 7,58.
w "'isłe pod Toruniem jesiotra
wili
ło
~
1
długości 3.5 metra, wagi przeszło 600
- .Nowa Reforma" przestaje funtów. Po złowieniu go przyholowawychodzić. Z dniem 15 bm. "Czaso~ 110 jesiotra P{ZY pomocy liny do brzepismo „ Nowa . Reforma" istniejąca od gu. Jesiotra łakupili za 760 zł. kupcy
47 lat, przestaje wychodzić. „Nowa z Warszawy. Jesiotr miał przeszło 70
Reforma• za czasów zaborczrch od- funtów ikry.
•
grywała poważną_ rol_ę w życm po~a: ,
- · Rów~~czesna śm1er6 małżonków. zaboru austqackte~o. Koło nteJ I
skupiała się. demokracJa pol~ka. Na ków: Wł~śctctele .domu.~ 9 ~rzy ~I.
czele •. No wej Re~or.my . SW?Je~o cza- K_am1enne1.w Lodzt: ma!zonk_owte ~i_n~
su stah. tak wyb1tm. męzow~e Jak. Ro- km, zmarb onegdaj o. Je~neJ god~ime,
manow1cz, Asnyk t ostatnto Michał po długotrwałem po~yctu; . o~ hczył
87, a ona 86 lat życia. Mmkt~ przyKonopiński.
?Ył w roku. 1891 z Moskwy 1 z~ło- Brat zabił siostrę. W Dąb zrł w Lodzt s~lep dodatk?w. krawiec~
rówcę pod Henrykowem, Stanisław ktch.
Onegdaj rano Mmkm nagle
Trojanek, bawiąc się rewolwerem, spo- zmarł, a w godzinę później zmarła
Kula ugodziła również jego żona, co wywołało po·
wodował wystrzał.
w prawą pierś siostrę Trojanka, 25dzielnicy.
ruszenie w

wBanku f! I kim 80 ty ięcy dolarów
czeka na nieznanych

ilti •

ciągnieniem „Dolarówprzypo ~Jnamy naszym Czytelni-

związku

z

ikom o nieodebranych dotyczas wyloSO\"•anych w poprzednich ciągnieniach
premjach na sumę 79.900 dolarów.
40.000 dolarów padło 1 marca
1926 r. na nr. 341248.
8.000 dolarów padło 2 listopada
1927 r. na nr. 68599.
Po 3.000 dol. padło na nr. 121481,
150885 i 373504.
Po 1.000 dol. na nr. 194740,
L-...~42Q 4461881 509907, 532797,
537012, 860038, 870115.
Po 500 dol. nr. 87659, 230707,
277289, 360315, 529714, 550123,
585990, 652585, 772338, 901024,
Po 100 dolarów nr. 1810, 4730,
7789, 20390, 24009, 30979, 50235,
50990, 58409, 59151, 59161, 65911,
69026, 72005, 74869, 78413, 80692,

• • t er Składkowski
M 1n1s
· 1• w Hiotrkowie
b aw
ł

I

całej

W

„,.. -
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właścicieli

w drodze powrotnej z

Kępna

(Wielkopolska) do Warszawy, Mlnister Spraw Wewn. gen. Składkowski, z•trzymał się w niedzielę okoIo godziny 8 wiecz ~ rem i wstąpił wraz z towarzys.z11cem mu otoc.zeniem na posiłek do restauracji p. Alekaandra Szerazyńskiego . .
Już przy wysiadaniu z samochodu, którym pan Minister sam kłeruje, zameldował mu się komendant policji powiatowej komisarz Alfred
Mańkowski.
Pan Minister powitał uprzejmie zwierzchnika naszej słujby bezpieczeilstwa w mieście i powiecie. zaznaczając, że chwilowy jego pobyt w Piotrkowie ma charakter ściśle prywatny.
Przed północą min. Składkowski odjechał do War1zawy.
z otoczenia Pana Ministra potwierdzono podaną przez „Dziennik
Narodowy• wiadomość o wynajęciu przezeń mieszkania na obecny sezon letni dla siebie i rodziny u ks. proboszcza Mlsiurskiego na Podklasztorzu nad Pilicą.
Zegnając się z gospodarzem lokalu p. Szerszyńekim, oświadczył
min. Składkowski, te będzie wkrótce c.zęstym. gościem w Piotrkowie,
po rozpoczęciu .swego urlopu wypoczynkowego w •aclaznym u1tronlu
na Podklatztor•u.

'. Wicem1n. gen. Konarzewski
e
w rnl·o+.rkow1'
,lJ
.

1

1

1

I

I
.
W sobotę wczesnym rankiem zauważono w Piotrkowie jadącego samo91298, 91382, 99194, 113729, 136447,
145286, 157341, 170643, 176084, chodem wysokiego Dostojnika zast~pcę Marszałka Piłsudskiego w Min. Spraw
190978, 197283, 201083, 210104, Wojsk. Totet przejazd tt'n bardżo żywo przez cały c'zień komentowano snu210726, 216131, 217728, 236446, jąc na ten temat w mieście różne kombinacje, które okazały się fantazją
293660, 308529, 320867, 329002, i wymysłem.
Pan wiceminister gen. Konarzewski bawił parę chwil w pałacu państwa
330364, 334977, 336223, 345796,
358932, 382180, 384044, 392818, Henrykostwa Konarzewskich w Trzepnicy, skąd właśnie wracał przez Piotr397978, 402194, 404146, 404350, ków do swych zajęć w Warszawie. Pobyt więc ~ana wiceministra w Zie405504, 409082, 413855, 428724. mi Piotrkowskiej nie miał bynajmniej charakteru służbowego.
460309. 475586, 482457, 513397,
525449, 539116, 559649, 562634,
572817, 589277, 590976, 599894, !lliłlU wcielenia do lipca 1929 r. tym i łokci kw.• • plac NO 12fl-3200 łolt:ei kw.. - ~
603557, 613185, 626970, 653789, słuchaczom medycyny z r. 1901, któ- w folwarku. Lorenc6~ po:W. ł..ódzkieg~.
656649, 659042, 690130, 704776. rzy służyli ochotniczo w WOJ'sku w la3). ~ergJuszu Grac1.ńsk1m, synu Sem~ona
wła~c1c1elu dóbr Rojków, pow. ł..askaego.
. .
.
. ·
712591, 746742, 765416, 766527,
4) Antonim Kuwalskim, synu Andrzeja,
191~ - 1920 I wyk~zą .ztę za769305, 778879, 799769, 804044, tac~
św1adczemem, że pozostaje 1m do wierzycielu sumy 3000 zł, z '/1 i kaucill
808115, 911077, 835383, 843095, ukończenia studjów jedynie złożenie 600 złotych zabe%pieczonej na nierucbo844002, 857445, 865818, 689052, egzaminów państwowych. · Podania 0 mo~ci. w osadzie Chachuła Nii 1 powiatu
915894, 945028, 954270, 971910,
1,.,,,. Łódzkiego.
·l •
. · t ·
5) Dawidzie Hendelesie vel Hendelus.
t 976118, 996033, 540366, 553878, przesumęc1e erm~nu .wcie enta na ciy
składać .d~ właściwych Komendantów synu Abrama-Mordki, współwłaścicielu nie556585.
ruchomości Bałuty Nowe Nii 203 lit. B pow.
Uzupełmen.
ł..ódzkiego.

Układ

Baniu dla Handlu ·i
z wierzycielami

Przemysłu ~O-lecie Piotrkowskiej
Straży Ogniowej

kraczają 100 zł., otrzymują wszystko
dziale handlowym zatwierdził układ, gotowizną. Ci, którym bank winien
zawarty między bankiem dla handlu od 100-150 zł. - połowę gotówką,
połowę w akcjach banku 13 emisji.
i przemysłu, a jego wierzycielami.
Sąd okręgowy

w Warszawie w wy-

1

Ogólna · liczba wierzycieli banku Wierzyciele banku od 500-100~ zł.
30 proc. gotówką, resztę w akqach
.
.
.
wynosi 8585 osób•.re~rezentuJą~yc~ 13 emisji. Wszyscy inni wierzyciele
2~.730.505 zł. Z teJ l~czby,. :więce1 banku na wyższe s~my - tylko 15
m~ po~owa, bo 59~ w~erzycieh zgo- 1proc. gotówką, resztę akcjami.
Gotówkę bank dla handlu i przedz1ło się na układ ~ zł.Jzyło swe g~osy za układem na p1ś~1e. W zebra~1u, . mysłu zobowiązał się wypłacić swym
na ~tórem ~k~ad zatwierdzono wzięły wierzycielom najpóźniej w 6 miesięcy
od daty zatwierdzenia układu. Termin
udział osobiście 94 osoby·
Na mocy zawartego układu · wie- ten liczyć się będzie od dnia wczorzyciele, których należności nie prze· rajszego.

Komunistom nie udał
się strajk w lodzi

z miasta

Ułatwienie paszportowe. Jak
dowiadujemy, projektowane jest
obecnie przez władze administracyjne
zniesienie obowiązku przedstawiania
Mimo proklamowania strajku . w tzw. świadectw kwalifikacyjnych dla
łódzkim przemyśle budowlanym, więk·
ubiegających się o paszporty zagraszośt robotników przystąpiła do pra- niczne.
cy. Pracują również robotnicy kanali- Przesunięcie terminu wcielazacyjni, których również wezwano do
strajku. Akcja komunistów w kierun nia słuchaczom medycyny r. 1901.
ku wywołania strajku w przemyśle IMmister Spraw Wojskowych zezwohł
w drodze wyjątku na przesunięcie terbudowlanym nie powiodła alę.

r

-

się

się

6) Gedalji Grinbergu, synowi Benjamina wierzycielu sumy -4000 rubli z 0/ 0 zabezpieczonej na nieruchomości Bałuty NO"'
we Nlł 203 lit. B pow. ł..ódzkiego.
7) Samuelu-Józefie Szade, ~ synu Samuela, współwłaścicielu nieruchomoki w dobrach Bałuty Nowe Nii 728 i 79 powiatu
ł..ód;)}agn~~ Zaborowskim, synu Franciszka,
właścicielu placu Nii 52, przestrzeni 3000
łokci kw., wchodzącego do składu osady
w dobrach Widzew Nii III pow. Łaskiego.
9) Józefie D\browskim, synu Michała,
właścicielu 2 mórg gruntu w osadzie Korytno Nii Il pow. Radomskowskiego.
10) Ludwiku Kwiatkowskim, synu Jó·
zefa współwła~cicielu nieruchomości w dobrach Bałuty Nowe Nii 104 lit. A powiatu

posiedzenie Komisji
Finansowej K Jmitetu Jubileuszowego
Straży Ogniowej W Piotrkowie, na
którem to. zebraniu wybrano na prze,
wodniczącego p. Marjana Byczkowskiego, na wice· przewodniczącego p.
Stefana Klepaczko.
Komitet roześle Odezwy do poszczególnych Instytucyj i Stowarzyszeń
o zbieranie składek na rzecz Jubileuszu.
Pozatem zwróci się oddzielnie do Łódzkiego.
11) Włodzimierzu, vel WłoEłzimierz Mapoważniejszych firm.
kary Rodziewiczu, synu Michała, właściMamy nadzieję, że akcja powyższa cielu 3-ch placów, o przestrzeni: 316,
315,7 i 315,7 ~;atni kw. w dobrach Ruda
znajdzie u wszystkich poparcie.
--~---------- lit. Ż pow. ł..ódzkiego.
12) Andrzeju Wotniaku, synu Walen•
tego, włdcicielu działka gruntu o przestrzPni 5 dziesif;cin 299 Slłłni kw. w kolonjiWistki Nil 1 powiatu Radomskow1kiego.
Wydział Hipoteczny s,du Okręgowego
Termin do rerulacji powytszycb postę
w Piotrkowie obwieszcza, te po śmierci ni- pował\ spadkowych wyznaczony aostal na
tej wymienionych osób tocey 1ię
daień 16 Stycznia 1929 roku w kancelarji
Pisarza Wydziału Hypotecsnero s,du
postępowanie spadkowe
Okręrowego w Piotrkowie, w którym to
a mianowicie - po zmarłych:
·dniu osoby zainteresowane winny tit •ta·
1) Kacprze Królaku, synu Kacpra, współ wid pod 1kutkami prekluzji.
wła,ciciełu niepodzielnej polowy działka
gruntu obejmującego 4 dziesięciny 42 sąt
ni kw. w dobrach Gruszewnia pow. Czę·
czarny, krótki okastochowskiego.
do sprzeda·zyjnie
eplaD
2) Henryku Andersie, syn11 Augusta,
.Dz.
Administracji
w
Wiadomość
nia.
współwłaścicielu 2-cb placów Nii Nii 127
i 128 - o przeatracDi plac Nii 127--4000 Narodowego•.
Odbyło

Obwieezczenie.

Fort ·

~

Dziś

,

i dni

'
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Dziś

nast~pnych

GORKA DO

i dni następnych!

WZIĘCIA

.
(ŁOWY NA - ZIĘCIA)
12 wielkich aktów tryskająeej sytuacjami szampańskiej komedji. Na ekranie gorączka miłosna 42° w cieniu·
W rolach głównych: Xenia DESNI, Olga POTHIECHINA, Walter RILLA i Bruno KASTNER.
·

,~CASINO"

FRIDOLINI w farsie p. t. „ Wystarczy raz ujrzeć i umrzeć„
UWAGA: Ceny
o godz. 6 popoł. w soboty i świ~ta o g. 3popoł.

NAD PROGRAM!

NAD PROGRAM I
Początek

ł

Obwieszczenie.

Lód sztuczny.

I

zniżone.

miejse

X.om.alk przy 5\dzie Okręgowym rewiru I na powiat Piotrkowski, ura.;duj,cy
w Piotrkowie, • mr'f art. 1148· i 1149
P. C., niniej1sem obwieucsa, ił w dniu 17
Lód z dostawą do domu sprzedaje H a I a T a r g o w a po cenie 50
pddaiernika 1921 r. o godzinie 10 1:rana,
za taflę (12 kg.).
roszy
Piotrw sali po1ied1e6 s,du Okręgowego w
kowie, n• pokrycie naleino,ci Berka AnRozwózka lodu odbywa się w godzinach rannych. Przejazd furgonu
kiera, Mos1ka Ankiera i Izraela Altmana,
·
oznajmia się dzwonk!em.
lodem
w kwocie ~O.OOO dolarów ameryk. z proc.
Zgłoszenia ustne lub telefoniczne przyjmuje Magistrat i Administracja
i kosztami, odbtdzie się sprzedał przes licytację publiczną, bez &asiewów i inwenali, jak również funkcjonarjusz rozwożący lód.
tarzy, trzech majątków ziemskich: cOsga•,
MAGISTRAT m PIOTRKOWA.
o praestrzeni 1ł' jednym obsaarze około
468 morgów, wraa z 18 budynkami drew- ·. ·· RQQOOOOO"ftO:A~~-. ~-··l[lmllllllilliiiiilliliillill••lllil-111!!!
,- ~.~
~~
nianymi mieszkalnymi i gospodarczymi, NCJOIXID~.--.fll.M· ~
WW ~UU
~ tiJii'l~ WWVWW
•Reszta folwarku Grabek>, o przestrzeni I~

I

!~~el:y~h b~~;~~m~k::e::n~=~
;ó!,
1 których jeden mieszkllny o 7 ubikacjach,

E L I B O R"

i ~Reszta folwarku Ruuc1:yn•, o przestr1:eni w 27 działach około 492 moreów, wraz
• 2 budynkami drewnianymi, a których
jeden - mieukalny o 4 ubikacjach, oaleqcych niepodaielnie do 1ukce1arów
Mo1zka Rowi6skiego, maj,cych trą odd&ietne k•iui bipotecaae, a stanowi,cych
jednoiiaczne 101podantwo rolne i przemysłowe, poło!onycb w cm. Kamieńsk, pow.
Piotrkow1kieio.
UWA GA: W maj,tku cOzga•, oprócz
badyaków mieukalnych i gospodarczych,
w1niesioaJ je1t tartak parowy z kompletdo nienem urziadzeniem i
~ bt•d(;rnkami, staao•i\CY wła1ttu.! Berka
i Monka Ankicrów i Izraela Altmana.

·

0

''

Spółka
o.

k

a) w wspólnem 1 osobami obcemi,
dziertawaem lub zastawnem posiadaniu, nie znajduje się;
b) znajduje się w zastawnem posiadaniu Berka i Moazka Ankierów
i ltraela Altmana, do których
naleq lasy na całym obszarze
wsayttkich trzech majątków i tartak z całkowitym urzlłdzeniem
wmaj11tku cOzra• zprawemeksploatacji lasów i tartaku do dnia
1 grudnia 1957 roku, na mocy
aktdw •dni~ 27 listopada 1927 r.
(R. Ni 1352 i 1353), zeznanych
pned notarjusztm Siennickim w
Warszawie;
c} urz,dzone ma 3 księgi hipoteczne
(R. N. 154.!_, 58 i 171) w wydziale hipotecr.nym Sądu Okręgowego
·
w Piotrkowie;

1

Mazowiecka N2 11.

w Piotrkowie Kaliska 32, telefon 61

składy nasze zostały zaopatrzone w !lastępujące towary:
,

GWQZDZIE' SMARY' OLEJE-'
BENZYNĘ N AFTĘ
'

'

1

Q

NieruchomoU powytsza:

ddział

·

ku 'I' h '
„"lnlj ul~ eC IllCZll6.
A.

'"k~
światawat~ Blaw„J 111Jra1
U -61

"
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ZARZĄD: Warszawa
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Cena całego utrzymania dla dzieci
140 sfr., dla dorosłych 150 str., cena
ta jest ważn• dla 4 miejsc klimatycznych przy tygodniowej zmianie. Referencje zgórą 1000 rodzin. Prospekty
(Porto na odpowiedt}

O

8

Biuro Pensjonatów Pestalozzi
(F~d~ration lnternationale des Pensionnats Europeens) - Budapest, V.,
Alkotmany- strasse 4. I. - (Telefon:
Tcrez 242-36).

Uzdrowiska i letniska~
Na Węgrzech: Budapeszt, Siófok.
w Szwajcarji: Genewa•, Lozan-

wznowiony

Skup proz· nych butelek
mo-n opolOW'LCh i i n n~1ch
J ·
~:

PO CEN E: l litr. 5 gr., 0,5 litr. 31/1 gr., 0,25 litr. "l//a gr.
1
Butelki przyjmuje się w składzie Aleja a-go Maja 15
kl
B t b h b . Z k• d .
• •b
{d
1Wnl6J f0W8f ar en ac a, O 0Cnie ys lll a) I W 8 epie w. Bzafnickiego Plac Targowy 10.

na•, Neuchatel*, Luz:erna•, Montreux4', Zurich*, Lugaao, St.
·
Mor·tz.
We Francji: Paryż*, Deauville,
Trouville, Biarritz, AixlesBains,
Grenoble*, Evian (Genfer-See,
Jezioro Genewskie), Chamonix.
Na francuskiej Rlvierze: St.
Raphael, Cannes, Nizza*, Juanles-Pins, Monte-Carlo, Mentona.
W Anglji: Londyn•, Cambridge*,
Brigthon, Folkstone.
We Włoszech: Sao-Remo*, Nervi,
Wenecja, Bordighera, Abbazia,
Riccione, Rzym*, Neapol*, Palermo, Meran.
w Austrj i: Wiedeń*, Zeli-am-Zee,
Linz*, Insbruck*, Salzburg*.
W Niemczech: Berlin*.
w Belgji: Osten.da.
w Afryce: Al~ier, Tunis.

łlnzeu~a ~::~~awcze I[~J!lKI ij~RA~Hij~Kij W[
otwarte w

katdą ni~d~ielę między I

lJLA RO flOTNIKÓW

popoł. Cena we1śc1a dla doro- 1r edług wzoru, zatwierdzonego przez
Głównego Inspektora Pracy po 50 gr., dla młodzieży 20 gr.
SĄ DO NABYCIA
DUBELTÓWKĘ w dobrym stanie Czło~kowie !ow. Krajoz~awczego b~z, ,
„
,,
płatme. Tamo do nabycia wydawrnckupię zaraz za gotówkę.
Wiadomość: ul. Słowackiego 20
~~~t:.~;"~uz~:r:,~odniki, pocztówki ł~mm1stracJl
m. 6 od godz. 14-16.

4 a 5
słych

1

Gwiazdk11 oznaczone miejscowości maj11
internaty, domy dla chłopców i dziewcząt (takte dla dorosłych) z sezonem przez
caty rok. Inne pensjonaty w uzdrowiskach
otwarte s11 tylko przez lipiec, sierpieli
i wrzesiea\.
Wycieczki towarzyskie korzystają z ulg
(25-50°/1>}. Bezpośrednie extra PullmannWozy. Ceny internatów w ciąliu roku szkolnego (od 15 września) 110 sfr. miesięcznie,

„Ozmnmta larodowe[O

„

''

EmlłJ a Kruszyńska
znana nauczycielka muzyki
w naszem mieście, powróciła
do zdrowia i rozpocz~la już
lekcje. Adres: Pilsuds~iego 7a.

-

Rect. tcja I Adm. .D.sien. Naroc1.•, Piotrków, ul. Piłsudskiego 71 parter (Wejście od frontu) Biuro otwarte od godz. 8 rano do 7 pop.

Dnalwnla Narodowa.
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si. 30 gr., 200.000 mk. i 50.000
dolar. St. Zjedn. Am. Póło. z 0/ 0
i kosatami, oraz innemi oeraniczeniami i 01trzeżeniami, w działach Ili i IV wykaz.u hipotecznego pomienionemi.
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PENSJONATY, INTERNATY,
domy dla dziewcząt i chłopców.

i d) ołx:iąłon• je1t długami hipotecz·
nymi kaucjami, w kwocie 80.953

Licytacja rospocsnie się od 1umy 11:acunkowej 200.000 iłotych.
Bio~y udaiał w licytacji winni zlotyt
kaucję w kwocie 10 proc. oC:l sumy szacunkowej.
Akta, w sprawie niniejszej sprzedały,
znajduj• się w kancelarii wydziału cywilaqo Siadu Okręiowego w Piotrkowie.
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Niniejszym zawiadamia
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Wydawca 1 redalLtvr
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