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------września włącznie

Dziś i dni następnych cio 15
w nie jednak panuje stan, który nie jest
W poprzt:'dnim tygodniu
wspaniałe arcydzieło ze złotej serji "Nordisz"
Piotrkowie do znanych demonstracji na wprawdzie wojną, ale też bynajmnićj nie
Podobno jest także pokojem. W szczególności Pol- 1
tle braków aprowizacyjnych.
aranterowie tej demon!"tracji \\·yznaczyli · ska znajdu1e się w stanie wyjennyrn, 1.:tójej cel polityczny pod pok.rywką aprowi- ry zapewnie nie rychło się sko11czy i skuN a s t r oj o w y d r a m a t w 5 a k t a c h.
zacji. Ostrze demonstracji miało się zwró- tkiem tego cierpieć musi od tyd1 wszyNAD PBOGBAM:
nieuchronnie
c.ić . przeciw os bom p. p. Malanowskiego stkich dolegliwości, które
r
Atoli niedola aprowizacyjna niesie z sobą wojnę.
i Wallasa.
ko:rnedja. vv ~ cz.
Polska nie pragnie wojny, raczej prajest tak dotkliwa, że 'Ów ukryty cel nie
O ::e .A Z ·
udał się. Demonstracja miała tło apro- gnie najrychlejszego pokoju, aby nareszcie
wizacji, która istotnie jest w mieście na- mogła przystąpić do odbudowy. Musi
KRZYŻACY obrazy _ świetlne z naszych dziejów
szem bardzo ciężką, mimo, że przednowek · jednak stać ' z bronią u nogi w obronie
Początek· o godz. 6 wiecz. · * * * Ceny miejsc przystępne.
swych granic, musi się bronić przeciw
już się skończył.
Demonstranci apelowali do Komisarza najazdowi anarchji, która się sroży za Jej
rządowego i do prezydenta miasta, na nich ścianą, a któraby nas pogrążyła w pielHo ny z mitrą na głowie połączy się ze spi- j Denikina. - Misja ud?. je się dr<i~'I\
' , Runiuoj.,:.
jak~ na reprezentantów władzy w mieście odmętu spo/eczne.f!O i ruiny oi;tateCZ" Pi ~kowrć"mi.
Podwójna gra Petlury. Okazuj
suwa.nie żydów od plebiscytu./
Nie prowadzimy ·oj~y zat;>orczeJ, ~z
i powiecte, zrzucając oapowiedzialriośc z~
brak chleba. Jest to zrozumiałem lecz je<dynie i wyłącznie o\nę obronną. fo >Telegr. Comp,c donosi z Kopenhagi:/ się, że mimo podpis;inia rozejmu z Polską,
. o tyle niesłrlsznem, że ani Magistrat ani sobie musimy jasno ttprzytomnić, aby o- >Chicago Tribune« • przynosi wiadomość, Petlura porozumiewa się także z rządem
Komisarjat rządowy nie odpowiada za a- godzić się o ile możnbścil z tym stan m że, rząd rumuński wydalił około 10 tysięcy bolszewickim. Przejęto mianowicie tele;:irowizację, która zależy wyłącznie od re- ciężkim, jaki obecnie przeżywamy, a który ludzi ze strefy, na której odbyć się ma gram iskrowy jednego z deleJató·W Petlury
ferenta aprowizacyjnego, zawisłego wprost jest nastąpstwem wojny. Wszyscy musimy plebiscyt między Rumuną a Węgrami. do Joffr~o. Wobec tego rząd polski wysłał
.
od Ministers~~a Aprnw~zacjl. T~n właśnie ponosić. ofiary dla d?bra ojczyzny, nie M- j Najwięks1ą cz~ść wydalonych tworzą żyd~i: ostrzeże~ie. do ~etlury. .
Demkm nie uznaJe ntepodległo
Wydalenie obcych z AustrJl
referent powm1enby wyhumaczyc, dlaczego ko żołmerz na frouc1e, ale każdy obywa .Jl
w stolicy powiatu, wybitnie rclaiczego, w kraju. Nie wynika z tego jednak, ab}·ś-1 Dolnej. Dólno - austrjacki rząd krajowy ści Finlandji. :•Temps• donosi: >Journie ma chle~a lu.b cena jeg? jest t~k wy- my musieli ?iernie ~nosić sl:-ut~i niedolę- wydał obwieszczenie,." zyw~jące. wszystkie nal de Yekat~r~nodar "' <;>głas1.a p~otes.tację
saka. Przeciw memu rówmeż powmnoby stwa władz 1 zbrodniczych or~Jl. paskafs- osoby, które -po dnm 1 sierpnia 1914 r. ge nerał?. Dernk10a przeciw u;:namu nieposię zwrócić oburzenie ludności, która nie kich. Bronić się przeciw temu mamy prawu, J przybyły do Wiednia i dotychczas nie_ u- dległości Finlandji przez Francję, W. Bryrozumując i nie rozumiejąc kompetencji ale używajmy takich sposobów walki, które\ zyskały oby~vatelftwa Austrji, do opuszcze- tanję i St. Zjednocmne.
Rozłam wśród bolszewików. Biu'nia w czasie najpóźniej do 20 b. m. teryorganów administracyjnych, wszystkie swe niewytwarzają anar.chji w kraju.
Należy wywierać nacisk .na wład2. , I torjum Anstrji. Osoby, które w tym ter- ro R~utera podaje: Ujawnia_;ą się oznaki
tale wylewa na Magistra.,t, w myśl zasady:
aby tępiły nadużycia, ale trzeba także p!t- i minie nie wypełnią tego postanowienia, hę- rozłamu między bolszewikami, w s1.czegól>Wszystkiemu winien Magistrat<!
To prawda, że referent aprowizacyjny miętać, że władza nie jest wszystkowic dzącą i dą bezwzględnie przymusowo odstawione. ności . w Rosji południowo - zachodniej.
na pow. Piotrkowski zachowuje kamienne i że bez współdziałania obywateli, najszla- j Wyjątki dopuszczalne będą tylko wrazie Tworzą s'ę nowe grupy, które nie chcą
milczenie za plecami komisarza i prezy~ chetniejsze jrj wysiłki w niwe~ się obróc<ł · , choroby lub w innych nadzwyczajnych współdziałać z radykalną polityką Lenina
i Trockiego.
denta miasta, którzy muszii za niego cier- O to współdziałanie ciągle trzeba apel o- I wypadkach.
___.:;._-;:::-._-_-:::=-·- Ważna narada ministrów. W pią- --.-...--pieć. Ale prawdą· jest także, . że nasza sy- wac, tern bardziej, że et nawet, którzy na ł
'k.
K
tuącja aprowizacyjna wogóle nie jest za- . ulicę wychodzą protestować przeciw bo · tek odbyła się narada u min. Bilińskiego,
ornun1 at
dowalająca, czego przyczyną jest jednak lączkom aprowizacyjnym-, często obok Sil'- z lldziałem zastępcy premjera Wojciechownietylko niedołęstwo i nadużycia organów bie tolerują szmuglerów i łapowników, skiego. Rozważano sprawy, związ:1.ne z
WarS;>;awa, 12 b. m. (Telefonem PAT.):
Ministerstwa Aprowizacji. Agitatorzy-par- drobnych może, ale nie mniej szkodliwych' z1gadniemi wewnętrznemi i zewnętrznemi.
Litewsko-Białciruski: Na
Front
tyjni, pragnący każde niedomaganie spo- Należy tępić paskarstwo i szmugiel, ale I Rezultaty tf' j narady prawdopodobnie nienieprzyjaciel, ściągną
północnym
odcinku
łeczne wyzyskać na swą korzyść, mogą nie na własną rękę: od te~o jest miotła bawem będą ujawnione.
siły, rozpoczął silny atak
znaczniejsze
wszy
Jak
Osmołowskieg9.
P.
Dymisja
I
!;PO·
śmiecie
takie
zamiatała
aby
żelazna,
aproniedoli
winę
że
wmawiać tłumom_,
w rejonie od Kaplan do Dryssy; ober.nie
wizacyj~ej ponosi ta lub owa kla.sa spo- łeczne: są nią urzędy prokuratorskie i s1dy. z kół politycznych słychać, dymisja komitoczą się tijm zażarte walki.
sarza generalnego ziem wschodnich p.
F. D.
łeczna, ten lub ów urząd.
Na innych odcinkach frontu bez zmiany
; Osmołowskiego jest już fakte~ dokonanym.
Widzimy, że mimo, iż jesteśmy dopiero
.\V · ;;a;,tępstwie &Żefa S7:tabu gen.
Jako n~stępca p. _O-mołow~k1ego na t:m I
po zbiorach, a więc w okresie, w którym
Haller, pul ; 011·nik.
s~anow1sku wym1cn1an~ iest. poprzeon1
powinna być obfitość a więc i taniość
- - - - - - -.... „ ..._ _ _ '° _ _ _
.....---.....--.a.._....._ __ , . . .( _ _ __
µ~erwszy gener~ln~ komisarz ~iem wschod,
wszystkiego, ceny nie tylko nie spadają,
;i
.
Na Śląsku Cieszyńskim plebiscyt? I mch dr. Ludwik l\.olankowsk1.
lecz nawet rosną, ~ynajmniej n ie odczuIle kos~to~,ały.~ybory.do Sejmu.
Paryża donoszą pisma wiedeńskie, Żf! I
warny dostatku.
Dzieje się to dlatego, że wszędzie wo- Najwyższa Rada w porozumieniu z Cze- ! Rzą~ przewidywał, 1z wydatki ~a wyb~ry I
•
góle źle jest z aprowizacją, wszędzie jest chami i Polakami przyjęła zasadę plebi· 1 ""·ymo_ są po 1. mk. na głow~, t. J· 25 mi!J.·
Górce w zt·szlym tyg9dniu
Mrówczej
W
mk., w 1stoc1e .rzeczy..wy111osły one _tylko
drożyzna, bo jeszcze nie ustały wojenne scytu dla obszaru Sląska Cieszyńskiego.
powiązali ludność 1 1 owstańczą i
niemcy
sło
lnnem1
mk.
milJ:
6
J.
t.
~en.,
2?
po
G
okupacji
odroczenie
Znowu
przyczyny upadku gospodarczego: obniże
ka7,:tli jej skakać na wozy I. tóremi miano
nie produkcji, niemożność zaspokojenia Śląska. Jak podaje Biuro Reutera, szef wami. piei_-w~za kan:i~a~.1a wy~or~za w ~ze
odstawić powstańców dQ wi ę:: ienia.
potrzeb zniszczonych przez wojnę olbrzy- komisji koalicyjnej nad Górnym Sląsku czypospoltt~J. P_ols~ieJ Jest naJtanszą,. Jaką
Fotografowanie żon powstańców
mich terenów, niechęć do pracy, jako generał Dupont, w telegramie, który wy. znaa krontki zycia parlamentarnego.
Zmiany w zarządzie Galicji. Jak
psychopatyczne zjawisko w świecie gospo· słał do konferencji paryskiej, zaznacz~ł
vV Borkauh niemcy ustawili szereg kodarczym, potrzeba uzdrowienia stosunków konieczność obsadzenia Sląska przez woj- dowiaduje się koresp. Polonia1 -rząd war- biet w rząd, aby je sfotografować, celem
walutowych z powodu nadmiaru. bankno- ska koalicyjne. Obsadzenie nie może je· I szawsld, licząc się z położeniem wojennem kontmli czy przechodzą grani cę nocą. Po
tów, zniszczenia środków komunikacyjnych, dnak nastąpić przed dniem 20 wrzdnia., oraz pragnąc utrzymać jaknajwiększą spo sfotografowaniu oblewano je zimną wodą.
Akcja spiskowa w Czechach. istość byłych zaborów -nosi się z zamiabrak potrzebuei ilości węgla .i t. p„ o to
Rewizje
elementów, które „Veczer~ dowiaduje się, że akcja spiska~· 1 rem zniesienia delegatury rządu w Mało
kilka najważniejszych
w swym rezultacie składają się na nie· przybiera niemożliwe wprost rozmiar ·. polsce. Na czele zarządu Galicji i Sląska
Rewizje urządza niem. wojsko, zabiera j:ic
zwykle zawiły, trudny do rozwiązania pro- W spisku przeciw rządowi uczestniczą wy· ma stan4ć generał którego doradcą cywil- r:ospLdarzom siano, ziemniaki, dób, woblem drożyzny i braku artykqłów pier- socy dygnitarze .. Dzięki tylko wyjątkowym nym ma być jeden ze znanych 'lędziów. góle, o w ręce wpadnie, a nie łacąc zar
Misja polska do Denikina. One- nic. Podobne skargi słychać z pop starego
wszej . potrzeby, trapiący prawie cały świat. okolicznościom nie przyśzło w piątek uo j
Roz\\'.iązanie to tern trudniejsze, że jeszcze rozlewu krwi. Najbliższe godziny przynie~ć gdaj specjalnym pociągiem wyjechała nad- Bierunia, od Bojszów i z innych miejsco·
nie zapanowały stosunki normalne, że for- mogą wielkie niespodzianki, a wykluczo- : zwyczajna misja polska, pod przewodni- wości. Przytem niszczy się te! wiele, tra:
alnie tylko zapanował spokój, faktycz- nem nie jest, ie wysoki dygnitarz koście!- ct\V«!m je?erała Karnoickiego, do genernh tują ziemniaki, a siano rzucają pod konie.
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niechęć

Teraźniejszy Wydział Aprowizacyjny w bycia,
zrozumiemy kłopot gospodyń,
tym kieru1\ku nic nie robi i publicznośći tymbardziej, ża w komitecie niema ani fa·
wcale nie powiadamia, co słychać z apro- soli, ani fadnych kasz. Cukru w miesiącu
wizacją i jRkie towary i produkta można bieżącym nie dostaliśmy, a zapowiadają
by nabywać przez Aprowizację.
nam, że dostaniemy o połowę mniej i to
W ostatnich tygodniach ujawniły się
Radny Staszewski zwrócił się na ostatnim żołtego. („Iskra").
w łonie rep1ezentacji miasta rozdiwięki,
adresem miejskiego
pod
posiedzeniu
które w niedalekiej przyszłości pociągnąć
Wydziału Aprowizacyjnego z propozycją,
mogą poważne konsekwencje.
Bańku
aby od czasu do czasu ogłaszał komuniW grupie radnych NZR. zauważyć się
mieście.
w
aprowizacji
stanie
o
katy
d<1je coraz większe niezadowolenie z tego
ierownik Wydziału Aprowizacyjnego
stanu rzeczy, jaki się wytworzył w gospoła w nik p. Żerkowski przyrzekł spełnienie
W związku z tern módarce miejskiej.
Otwarty w paidzierniku z. r. w Piotrtego słusznego postulatu.
wią o blizkiem przesileniu w Zarządzi~
kowie Oddział warszawskiego Banku Han_,__ Masowy wywóz świń i bydła dlowego ron,ija się porp-yślnie i w ciągu
miasta. Do zaostr::.enia konfliktu między
odbywa się w ostatnich tygodniach z po- niespełna roku swego istnienia zdołał zaradnymi NZR., a PPS. przyczynił się wywiatu Piotrkowskiego, dla wojska. Jeżeli jąć pierwszorzędne miejsce wśród instytucji
stęp ławnika p. Bolesława Drntwy, który
to dalej pótrwa to w mieście zabraknie finansowych w mieście.
podczas demonstracji głodowych w środę
zupełnie tłuszczów albo ceny ich dojdą
3 bm. wygłosił z balkonu magistratu moOddział ten rozszerzył znacznie swoje
do niebywałych rozmiarów.
wę, skierowaną zbyt ostro przeciw rzą
agendy, tak, że dotychczasowe pomieszczeNa ten niepokojący stan zwrócili uwa- nie przy ul. Bykowskiżj 65 okazało si'· za
dowi i - jak mówi~ uczestnicy - nagę radni Piotrowski i Wrzesiński na osta- szczupłe - i Dyrektor p: Duszyński m~siał
wołującą tłumy do rewolucji.
tniem posiedzeniu Rady, dom·agając się, się oglądnąć za innym wygodniejszym loTa mowa odbiła się echem n.a ostaaby !skup i wywóz trzody z powiatu zo- kalem. Wybór padł na dom przy ulicy
tniem posiedzeniu Rady Miejskiej. Imiestał prze,. władze centralne na pewien Sienkiewicza 12, w którym
niem radnych NZR. wiceprezes Rady Kur ·
dotychczas
czas zawieszony.
natowski zgłosił nagłą interpelację. w
mieścił się szpital wojskowy. Dom ten
. W sprawie zapomóg dla b. został przez Bank Handlowy nabyty, a
której występ p. Dratwy skwalif1kowano
rez rwistek. Ministerstwo Spraw We- gruntownie i z dużym nakładem odnojako nielojalny wobec reszty Zarządu m.
wnę rznych poleciło komisarzom nądo wiony.
tern,
uzasadniając
i Rady Miejskiej,
wym \Vstrzymać dals~ą wypłatę zasiłków
ie p. Dratwa z balkonu magistratu w cha
oddziału
Położenie nowego lokalu
rodzinom b. wojskowych. Mimo tego w Banku Handlowego w cent1 urn miasta
rakterze człon~a iarządu miasta nawoły
dalszym ciągu na ręce komisarza w Piotr- przy jednej z najpiękniejszych naszych uwał do rewolucji.
kowie wpływają liczne podania o dalsze lic, czyni również zadość wymaganiom
P. Dratwa oświadczył, że nie przema·
Dr. L. Lipmski.
wypłacanie zasiików.
wiał imieniem Zarządu miasta, lecz swojem.
kljenteli Banku.
Mtnisterstwo Spraw Wewnętrznych wy:R..ząd obecny _krytykował, bo według jego
W nowym okalu mieszczą się nietylp1 zekonania, rząd ten nie je.st zdolny prze- ------·- ·-----·-„· -~--~-·--- -·- · jaśnia, że Rosja ani państ. okupacyj. żadnych ko Biura Banku, ale także i mieszkania
funduszów na wypłatę tych zasiłków nie części personelu urzędniczego, co przy
prowadzić reform społecznych, a uczynić
pozostawiły, a zły sta skarbu polskiego dzisiejszym braku mieszkań je~t <ilań nieto może tylko rząd socjalistyczny.
nie pozwala na wypłacanie tych zasiłków. wątpliwie dużą ulgą.
Przemawiali w tej sprawie radni CzerZ tych powc dów prośby rodzin b.
wiński i Wrzesiński (PPS) i prof. Słowi
O rozwoju agend oddziału Banku
wojskowych rosyjskich o otrzymanie bie- świadczy takie okoliczność, i;e personel
kowskf (NZR), który oświadczył, że wobec
żących lub o wypł a tę niewybranych w urzędniczy, wynoszący początkowo 6 onielojalnego postępo\\: ania t rzedstawicieli
s
musi
NZR.
grupy PPS„ g1 upa radnych
Asygnaty Polskiej Pożyczki Pań woim czasie zasiłków nie mogą być u- sób, zwiększył się obecnie do kilkunastu
względnione ; również bezcelowe jest dal- osób .
zrew i dować swoje stanowi sko względ <:> m
stwowej nabywać można:
sze nadsyłan i e podań w tej sprawie.
Zarządu miasta.
Jak wiadomo, dyrektorem piotrkowskiego
(po potrąceniu proGentu)
· Po wyc1e:-paniu dyskusji na ten temat,
Banku handlowego jest p. SteOddziału
- Ustąpienie Komisarza Mala99,35
100 markowe, koronowe, rublowe, za
która odbywała się wśród podn ieconego
Duszyński, który usilnie zabiega o r()zfan
Kodowiadujemy
się
Jak
nowskiego.
496,74
500
po obu stronach nastroju, r. Kurnatowski
misarz rządowy p. Malanowski ustępuje w wój tej instytucji,' a jego zastępcą p. Ka993,47
„
1000
odczytał deklarację, w której radni NZR.
rol Skierski.
"
. 4967,36 tych dniach .
»ten pożałowania godny czyn ławnika 5000
Niedawno odbyło się poświęceńie noGniewosz
-r.
D
ma
zająć
miejsce
Jego
„ . 9934,72
„
Dratwy kategocycznie potępiają i przeciw 10000
wego lokalu, którego dokonał ks. kanonik
starosta z Raqomia.
dalszym podobnym wystąpieniom stanoPrzesilenie rządowe ogarnęło także
Jasiński, w obecności zaproszonych gości
zastrzega i ą <.
- Jest do odebrania w Komendzie Policji życząc instytucji dalszego rozwoju.
ministerstwo zdrowia. Dymisja Dr. Janiszewskiego ma być j uż postanowiona. Jako Państwowej na m. Piotrk6w: 1) 33 rub. znalekandydaci do teki ministra zdrowia wy- ;?:io~a ulicy, 2) paszport na imię Jóiefa .Chrzaf
1
· • ft mieniani są dr. Godlewski i dr~ Mikołafski. nowskiego, 3) zabłąkana koza i 4) 3 siwe kaczki.
nu'ow
~~Mw• n_ ~,~fu~u fff
Osoby, kt6re zgubiły powyższe, zechca, się
P. Józef Raczyński ofiarowanej mu teki
61•
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ministra rolnictwa nie przyjął. Wobec tego zgłosk; do Komendy Policji w godz. 9 - 3.
pałtów niemieckich na G6r_
ofiar
rzecz
Na
znowu mowa jest o kandydaturze· p. Dyląga.
Otrzymaliśmy następujące pismo:
nyin Śląsku w ·administracji naszego pisma złożyO} S
- Ujednostajnienie armji. Ze źró
Szanowny Panie · Redaktorze! W Nr.
li w dalszym ciągu: Stawowski Szczepan 3 ruh.,
185 •Dziennika Narodowegoc z dnia 11 deł wiarogodnych dowiaduje się >.Kurjer
- Koniec strajku drukarzy w Lu- Stowarzyszenie Rzemieślników i Han'dlujących w
wrześn : a umieszczoną z~stała korespon- Polskie, że w związku z ujednostajnieniem
dencja z Sulejowa, w której znajduje się armji część oficerów entente'y, znajdują- blinie. Po trzech tygodniach .zakończyło Piotrkowie 200 rub., Zarząd Stow. i Zgrom. starwzmianka, że w Sulejowie brak lekarza i cych się w Polsce, wróci do Francji. Po- się w Lublinie bezrobocie pracowników szzch cecHOwych w Piotrkowie 52 kor. i 136 rub.
epidemja tyfusu plamistego czyni spusto- zostaną tylko ci oficerowie, których Na- 1 zecerskich i znowu znczęły tam wychodźić Pracpwnicy kolejowi stacji Kamińsk 12 kor. 20 ·
j czelne Dowództwo i wojskowość entente'y dzienniki po trzytygodniowej przerwie. h., 277 mk. 50 fen. i 16 rub. Urząd gminy Woszenia.
>Ziemia Lubelska < z lO · bm. ·st„·icrdza, iż źniki na posiedzeniu Rady gminy dnia 27 sier·
Muszę zazn<.>.czyć, że wzmianka nie cał- 1 uzna za nieodzownych.
- Wprowadzenie miar metrycz- strajk rzeczony został całkowicie przez pnia b. r. 96 kor. i 160 rubli. Kowalewski z
kiem odpowiada istotnemu stanowi rzeczy. I
I~ekarza stałego w Sulejowie niema, jak nych. Z dn. 1 bm. weszły ostatecznie Związek zawodowy zecerów .irzegrany. Ze- Piotrkowa 50 kor. Robotnicy i Rzemieślnicy dy·
niema ich w większści małych miasteczek . . w życie na . terenie b. Kongresówki prze ccrzy po trzytygodil iowym strajku przystą- stansu IV P. K. P. 734 mk. 9 ten. i 1 rub. ZeWskutek powołania do wojska lek:irzy do I pisy, wprowadzające miary metryczne 1 od- pili do pracy na warunkach, za'Ofiarowa- brane z dobrowolnych ofiar złożonych przez pra1
łat 42 włącznie, odczuwa się w całym ', tąd odmierzanie inną miarą, jak np. łok- nych przez pracodawców przed rozpoczP,- cownik6w .drutyn kon duktorskich st. Płotrków, na
ciem strajku. Za czas strajku żaden ze- r«i:ce Haliny Gawkowskiej 6 kor. i 4,87 mk. Edkraju brak lekarzy wolnopraktykujących, ciem lub arszynem, jest wzbronione.
cer zapłRty nie otrzyma. Jedynie webo- wardowie Rudniccy i rotm. Kajetanowicz 150 k.
zwłaszcza zaś odczuły to małe miasteczka, i
w celu uczczenia pamięci bł . p. Adolfa Pańdząc w ciężkie materjalne potożenie pra- j
~dzie praktykował . zazwyczaj jeden lekarz
cowników, poszczególne zakłady drukar- ' skiego rodzina zmarłego złożyła: na Tow. DoSulejów jednak przy braku stałego lekaRatujcie dzieci. Na ten cel będzie skie w miarę swych śro d kew mają praco-· broczynności dla chrześcjan 500 kor. Na To\„~
rza jest o tyle w szczęśliwszem położeniu, 1
że mając dogodne połączenie kolejowe z J dziś sprzedawany znaczek, a po p~łudniu wnikom swym i.ldziel • ć zwrotnych po- Dobroczynności dla żydów 500 kor. Na ochrony
przy Tow. Dobrocz. dla żyd6w 200 kor. Na oPiotrkowem może łatwo korzystać z po · zabawa z obficie zaopatrzoną loterJą fan- życzek.
- Spadek cen. W ostatnich dniach chronę im. Jachowicza 100 kor. Na ochronę im.
mocy lekarzy piotrkowskich, a pozatem \ tową w ogrodzie Bernardyńskim.
- Akcja n~ rzec2'. Skarbu Na - nadszedł znów do Warszawy.większy ~ran- Piłsudskiego 100 kor. Na dzieci z Górnego Śląsta~e co tydzień, ~ub dwa razy~ tyg~dniu I
.
<lo1eżdfa do Su lei owa lekarz ep1dem1czny ' rodowego w P1otrkow1e osłabła . w cza- sport herbaty, którą sprzedają . po kilka- ska 100 kor.
Ne uchodźc6,w z Górnego Śląska oficerowie
Dr. Bojakowski, który wizytuje domy izo- 1sach ostatni'ch. Dyr. oddziału Piotrkow- naście marek za 1 funt. N:adszedł też
l.acyjne dla chorych na tyfus plamisty w skiego Krajowej Kasy Pożyczkowej , p. transport kawy palonej po 15 mk. funt. baonu zapasowego 2 pp. . Leg. zamisst wieńca
l 'rzygło w ie i Sulejowie, oraz kontroluje, ] Rzeszo~arski, pragnąc ożywić i zwiększyć Ceny kakao, którego nadszedł cały v:agon, na trumnę. ś. p. por. Go_rczyńskiego w Radomsku
czy wszyssy chorzy na dur · wysypkowy są tę działalność, prowadzoną dotychcza- spą{lły na 20 mk. Przybył transport pieprzu 300 kor. 1 Stow. Rolniczo-Handlowe 1000 kor.
12 mk. W tych dniach zaś nadejdą ~a rzecz ofiar gwałtów niemieckich na Górnym
i ;~to t n i e izolowani, a nie ukry~ani „ po do- , prz.ez Komitęt, poz~stający , p~d pr~ewomach prywatnych, Urzędy grnmne są obo- ~ dntctwem ks. kanonika Jasmskt ego 1 roz- w i ększe transporty _h erbaty, kawy, sardy. Sląsku w administracji naszego pisma złożyli
Urząd Pocztowy w Piotrwiązane donosić o każdym wypadku ty- I budzić poczucie otiarności wsród szero- nek, śledzi i ryżu, wskutek czego ceny w dalszym ciągu :
fusu plamistego, a niezależnie od tego I k iego ogółu, zwołuje dnia 16 b. m. o go- spadną. Ceny bielidła i chlorku ·znacznie kowie 3 mk. Pracownicy Slow. Rolniczo-Handl.
408"50 kor. Władysławostwo Krysiakowie 20 rb.
prosiłem duchowieństwo i nauczycieli w dzinie 8 wieczorem w sali Klubu cyklis spadły w tym tygodniu.
- Do wszystkich! Pod tym tytu- Gadzinowski w wydziale Aprow. jako karę
powiecie o donoszenie do tutejsiiego Powi.1·· Hów (Kaliska 10) zebranie,' na które zatowego Urzędu ZdrQwia ó każdym wiado- proszono przedstawicieli różnych instytucji łem ogłosiło Koło Polek Zagłębia Dąb- 250 kor. Hania B. w Piotrkowie 10 kor. Admimym im wypadku choroby zakainej. Dzię- sµołecznych i obywateli, znanych ze swej rowskiego odezwę, w której wskazując na nistracja Huty >Kara• 500 kor. Urzędnicy Huty
brak rodzimej inteligencji zawodowej, do >Kara• 20 kor. i 65 rb. Bezimiennie 2 mk. Dr
ki ścisłej kontroli i izolacji poszczegól- patrjotycznej pracy.
Jednodniowy spis ludności. Po· maga się zwolnienia z wojska studentów Tanczkowscy 20 kor. Mec. Br. Skoczyński 100 k.
11ych zasłabnięć na tyfus plamisty, tenże
w „Sulejowie obecnie zmniejszył się bar- nieważ w czasach ostatnich wyszły na jaw WY.ższych zakładów naukowych~ którzy w Tow. gimn. >Sokół• 619. kor. i 25 rb. Czysty do~zo, jeśli już nie użyje wyrażenia, wygasł, pewne niedokładności przy kartach ży- 5Woim czasie opuścili szkołę w potrzebie chód z przedstawienia Teatru Współczesnego
wobec nie dających się przewidzieć oko- wności owych, których zbyt dużo przybyło, obrony Ojczyzny. Treść odezwy zakomu- w <ln. 29 sierpnia br. 453 .20 kor., 5 rok. i 35 rb.
liczno:;ci na przyszłość. W każdym razie Rada Miejska uchwaliła w dniach najbliż- nikowano w depeszach Naczelnikowi Pań - Na ręce ks. Jasińskiego 59 rb. Na ręce ks_ Zaod 1-go bm. nie notowano w Sulejowie szych zarządzić jednodniowy spis ludno- stwa, Marszałkowi Sejmu i Prezydentowi remby w Bełchatowie 23 kor. 40 rok. i 160 rb.
Antoni i Władysława Bidermanowie 50 rb. Seani jednego wypadku zasłabnięcia na ty- ści w Piotrkowie, aby sprawdzić ilu wrze- Ministrów.
- Głód W Dąbrowie. Aprowizacja weryn Żarski 380 kor. Oficerowie garnizonu w
Informacji w tej sprawie czywistości mieszkańców uprawnionych
fus plamisty.
zasiągłem i sprawdziłem osobiście na miej- jest do korzystania z kart ał>rowizacyjnych. miasta od dwóch miesięcy ogromnie szwan- Piotrkowi~ 870 kor. 52 mk. i 22 rb., nadto od
- Co słychać z, aprowizacją. kuje. Jednego dnia mięsa dostać można, Korusiewicza 20 rb. Grono przyjaciół dla uczcze·
scu w dniu 10-tym bm.
Za czas od 23' do 30 sierpnia noto- Za czasów poprzedniej Komisji Aprowiza- za to dwa dni mięsa niema . Ta sama nia ks. Wojciechowskiego, opuszczającego Piotrwano jeden wypadek. Można by wię~o- cyjnej, z dyr. Rapackim i inż. Joelem na historja jest z mięsem wieprzowym i wy- I ków 370 kor. i 177 rb. Nadto złozyli: dla niewiedzieć o sporadycznych wypadkach, nie czele, szeroki ogół mieszkańców Piotrko- robami masarskimi. Po kilka dnt w ty- widomej Kruszew~kiej bezimiennie Hl kor. Na
wa był informowa y o stanie aprowizacji, godniu w wędliniarniach niczego dostać I' bezdomne dzieci - świderski .Marjan 20 kor. Na
za~ o spustoszeniu.
Wobec jednak tego, że nie jest wyklu- za pomocą komunikatów, ogłaszanych w nie można. Gdy się weźmie pod uwagę wdowy i sieroty po żołnierzach Wojsk. Polskich,
drożyznę mąki i nabiału, trudnogć ich na-, zebranie towarzyskie w Rzuchowicach 50 rb.
czona moiliwość ukrywania chorych, przez »Dzienniku Narodowyr:i c i afisz:am i.

Rozdźwięki

1

\

oddania do domu izolacyjnego',
uprzejmie proszę Sz. P. Korespondenta o
łaskawe · wskazanie mi adresu chorych i
ich nazwisk, abym mógł w porę ich izolo·
wać i zapobiedz przez to dalszemu szerzeni u się choroby, winnych zaś niemeldowania ukarać.
' Nadmienić muszę jeszcze, że w ubiegłych tygodniach lekarz epidemiczny bardzo c zęsto odwiedzał Sulejów, a w osta-'
tnich dniach bawił tam stale przez tr~
dni, gdzie kierował akeją · ogólnego odwszenia ludności, tak niechętnie poddają
cej się zarządzeniom sanitarnym, że trze·
ba używać represji, aby ją ściągnąć do
W p:erwszym dniu z ogólnej
kąpieli.
liczby około 400 osób, wyznaczonych do
kąpieli, zdołano z trudem zwerbować około 50.
W domach, z których ludzie naznaczeni !'q do kąpieli, już od samego rana
mieszkania są pozamykahe na r łódkę, lub
też zastaje się w domu same kobiety, w
czasie kiedy jest kąpiel dla mężczyzn i
Zdarzały się wypa<lki, że ~ 
odwrotnie.
sobnik, do którego zwrócono się, aby szedł
do kąpieli, kładł się na podłodze i ~rzy 
»Zabijcie mnie a nie pójdę do ką
czał
.
pieli «.
Miasto mające takich mieszkańców, nie
może się falić, że epidcrnja w miasteczku
Lekarz Powiatowy:
czyni spustoszenia.

HandloNowy lokal
wego w Piotrkowie.·
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Od soboty 13 do
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Niepowszednie

arcydzieło

poniedziałku

małżeńsk i

świerzby

w 5 aktach

pełen

Radomska

(Od naszego k orespondenta)

N/'AD Es LA NE

niedzielę,

p. t.

....

i S-ka, Warszawa, Elektoral37.

na 18, tel. 1 -

z

zobaczyć

epizodów dramatycznych i komicznych.

NAD PROGRAM
flkradziono lub zgubiono na !'tncji w Czę··
t.}stochowie portfel z 500 m~. z dowodem
osobistym i pozwolenie na broń ua imię
Tomasza Bartkiewicza.

usuwa' radykalnie w przeciągu trzech dni mydl~na MAŚĆ P-ra
' HEBDY wypróbowana i uznana przez powagi lekarskie chorób
skórnych za idealny środek lecznicy. Łatwo się wciera, ma
przyjemny zapach, nie plami bielizny, nie zanieczyszcza ciała i z
łatwością zmywa się zwykłą wodą. Po za świerzbą „MAŚĆ P-ra
HEBDY" leczy radykalnie wszel\de zakaźne krosty.
Uwaga: Nic stosować w wypadkach egzemy i nerwowego -...
swlidzenia skóry.
Wystrzegać sili naśladownictw.
Żądać w aptekach i składach ap!jecznych: „MAŚĆ P-ra HEBDY" z robakiem (Świerzbowiec) na etyk: Słoiki na 1-3 12 osób.

i parcha :,EKWOL BEBQA" T-wo HEBDA

"W"rześnia.

(CZYLI TEN TRZECI)

Fliot-komedja

NAD PROGRAM

Dla toni od

15

w dziedzinie kinematograficznej wszyscy powinni

SZAŁ MIŁOŚCI...
wielki dramat
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ekcje śpiewu ;;olowego udziela rutyno wana nauczycielka bliższe wiadomości
u I: Bykowska 45 pat ter od 3 ciej do 4 tej
1364.
p. p.

L

języka

poglądowe

nauczania
raktyczne
i mówienia zorganizowane
Pfrancuskiego
c1d 20 go b. m.

Bliższe wiadomości

będzie

uli. Bykowska 45. parter od 3-ccj do 4-tej
I. p. p.
1365.

,----D-o..,...._--- ----------

'września b.1

spr zedania

r.
dnia 7-go
w
o godz. 10-eJ· rano w kościele po -Bernar- 1
Oraz żyrandol, dwie
Szafa z czterema JustKapelusze filcowe damskie
.
dyńskim został pobł9gosławiony związek fantazje, kwiaty i inne do· I rami do sklepu, i kantorek, lampy gazowe i maszyna
I
małżeński między p. Janiną Kowalczykówną
1367
Singera.
1 oraz trzy szyldy.
a p. Bolesławem Żywickim. Błogosławień- datki do kapeluszy.
stwa udzielił ks. rektor Jeliński w asystencji'
Adres: Kaliska L. 23. pierwsze piętro
J
ks. Kucharskiego. ·
1' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PODZIĘKOWANIE.
·
r
· k
d ·
ODLEWY SANITARNE
ODLEWY BUDOWL,rAurNyEwo ośct~gdowe 1 ana ~zacy1ne.
Sz. P. P. Zommerowi, Szalowi, Kowal- 1
• czę ci 0 • ~gt:,zewan centra n~c 11•
skiemu i Chórowi, a w szczególności WP. '
ODLEWY LANO ~UTE, garnki zełazne la n~, .emal1owane.
Dyr. Wł. Celejowskieinu za tak gorliwe I
o r a z 9. l a s z a n e e m a J o w a n e.
I
·
·
· · ·
za1ęc1e się zorga01zowan1em artystycznego .

W daiacb 7 i 8 września, z okazji poświęcenia sitandaru Straży i poświęcenia
tablic pamiątkowych ś. p. Kazimierza Soczołowskiego i ś. p. D-ra Juljana Kulskie go, odbył się tu imponująty zjazd przed~tawicie~i 'Straży. Ogniowyc~ naszeg? kraJU, oraz 10stytuc11 społeczno-f1lantrop11nycb,
przy licznym udziale mieszkańców miasta
i okolicy.
Zjazd zamienił się w mantfestację pali przemó·
po entUZJiłStycznyc
·
trJotyczną.
i
wieniach powzięto szereg uchwał korpo- zespołu podczas uroczystości ślubnej składają na tym . miejscu serdeczne
racyjnych i politycznych, odnoszących się
I
Żywiccy.
do chwili bieżącej. Wielotysięczny po- podziękowanie
chód wyruszył po ceremonji poświęcenia
z klasztoru OO. Franciszkanów na cmeń
oszukuje gospodyni kwalifikowanej do
tarz miejscowy, gdzie złożono wieńce na
dworu, uczciwej intelegientnej wiek stargrobach. zasłużonych i wygłoszono mow~
Wiadomość ul. Bykowska 48 Właści
szy.
okolicznościową.
domu.
ciel
· Uroczystości zakońctone zostały odczytaniem i podpisaniem aktu pamiątko- skradziono paszport wystawiony na moje
nazwisko. Jan Glasser Kasjer m. Piotrwego, który złetono do archiwum klasztoru OO. Franciszkanów w Radomsku,gdzie kowa.
tablice. są wmó~o.wan~. ·uroczyttości od- ~Z--g-i_n_ęł_a_le_g_i-ty_m_a-cj-a-ży_w_n_o-śc_i_o_w_a_w_y_d_a:'
na na imię Moryca Lewkowicza.
były su~ pod k1erunk1em Prezesa honorowego p. Jakóba Ko n a, Prezesa Straży
C<1:ęstochowskiej i Przewodniczączego Po. - Do wspólnej nauki w komplecie poszukuje się dzieci w wieku 11-13 lat. W
siedzenia Uroczfsti>go p. Maksymiljana
R u d o w s k i e g ,o, Komendanta Straży programie powtórzenie kursu klasy II i
kurs kl. III. Wiadomość w l\.edakcji. 1366.
Piotrkowskiej.
Jednocześnie z innego źródła dowiadujemy się, że podczas uroczystości wy- Do sprzedania domek drewniany z ogrożej wspomnianych wręczoqo injypierowi .. dem. Wiadomość Rokszycka I. 88 1369
Stefanowi Kcsteckiemu gwiazdę szczer9- zgubiono legitymację żywnościową wydaną na imię Symchy Wendela za
złotą z odpowiednią dedykacją za wybitną
N!! 8732.
pracę społeczo'l·
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Dom Han dlowy
CZĘSTOCHOWA,
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• aw RyIsk"I·
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Aleja II 20, Telefon 186 i 187.

1660
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Komisarjat Rządowy w Piotrkowie.
L: 566/1. 19.

\V sprawie przydzielenia

jeńców

do robót.

Tow. Akc.

,,J. JOHN''

wtodzi, PiotrkowsKa 21/

poleca ZE SKLADU fabrycznego lub w terminach krótkich
precyzyjnie wykonane

SZYRKOTNACE TOKłRKI
ze

i WALKIEM pociągowym o wzmes1eniu kłów 210
2 m, 2 1/ 2 m. i 3 metry.
i długości toku I m, !1/ 2

śrubą

rn,
Gotowe -toka~ki są każdego ·

czasu do
: : bejrzenia w ·warsztatac.h fabryki
Opinje ftrm krajowych i zagranicznych.

mm.

O·
•
•

"

Jeńców wojennych do robót pracodaw- z któreio ~niec pochodził i odesłania do I ~ll1
com prywatnym przydziela Ministerstwo tego obozu' rzeczy i pieniędzy zmarłf'go.
Spraw Wojskowych na zasadzie ostemplo· Koszta pogrzebu ponosi pracodawcą.
W razie niewypełnienia któregokolwiek
wanych podań, złożonych w Ministerstwie
Kupując pastę do obuwia trzeSpraw Wojskowych przez pracodawców, z tych warunków, jak również w razie
ba zwracać ,uwagę na dobroć!
które opatrzone ~yć muszą zaświadczeniem ujawnienia jakichkolwiek nadużyć lub złego
_
miejscowej władzy politycznej, ie brak ro- traktowania jeńców, wreszcie w razie mnoJedyną pastą konserwującą obu::KU-FIĘ
botników w okolicy jest rzeczywisty i że żących się uci,eczek jeńców zostaną jeńcy _
wie, jest czysto terpentynowa
przydzielenie jeńców nie stwarza konku· bezzwłocznie od danego przedsiębiorcy
• · :: ••
p ast a
·:: : : ;:
tylko w dobrym stanie i z wolnym kołem
odebrani.
rencji bezrobotnym.
Prawo cofnięcia jeńców posiada O. O.
Zgłosze~ia proszę ~kierowywać do kanJeńcy przydzieleni mogą być w partjach
nie mniejszych nad dwudziestu. Praco- Gen. i Dow. obozu, z którego jeńcy pa. toru drukarni >A. Pański<, Bykowska 56. ,
dawcy, potrzebujący mniejszej ilości ro- chodzą, za zawiadomieniem Ministerstwa
botników, muszą łączyć się w grupy, któ- Spraw Wojskowych.
Pracodawcy przy odbieraniu je(iców z
rych zapotrzebowanie wynosi przynajmniej
w szkle i blasz. pudełkach
obo~ów obowiązani są stwierdzić podpisem,
20· tu jeńców.
obuwia!
czyści nią zaoszczędzi
Kto
1
znane
im
są
wymienione
wyżej
warunki
że
gotrzydo
się
zobówiązuje
Pracodawca
i że zobowiązują się do ich dotrzymania.
mania następujących warunków:
/ Żądać wszędzie
1-go
W wypadkach nagłych może jeńców
1) pracodawca dostarcza jeńcom całkoWyrób polski!.
Zapisy · uc::zenic· na kurs ·ochroniarskoprzydzielić Dow. Okr. Gen., któremu dany
witego dobrego utrzymania.
RQkszycka 86.
polski
Wyrób
2) Pracodawca wypłaca przydzielonym obóz jeńców podlega, za zawiadomieniem freblowski i dzieci do wzorewej freblówki
R. BoPiotrków
Przedst:iwici,elstwo:
przyjmóje kiero':"niczka Al. 3-go Maja 14,
jeńcom dzienną zapłatę w wysokości 1 m. Ministerstwa Spraw WojskOW}'Ch.
MoM.
i
rawski
„
1
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na 0 d 5 7
(2 kor.) na jeńca.
raczewski Kaliska 7.
I
·
podstawie ofert p. Powiatowego Komisa·
Tamże potrzebna zaraz zdolna ochro·
Radomsk K. Śwital
3) Pracodawca zobowiązany jest pil- rza Rządowego wskaże Ministerstwu Spraw
li
ski, Kaliska. 21.
,
1370
nować jeńców i w tym celu musi dostar- Wojskowych miejscowości, do których te niarka lub freblanka.
'I
czyć ludzi. d?zorujących licząc 2 ludzi na 'oddziały zostaną wysłane.
.
.
Wysyłka nastąpić może jedynie pod zginęła legitymacja żyw:~ściowa wydana
kdde 20 Jenców.
Le·
J Kup~ę czu1nego psa podwó~z~wego
na imię Zygmunta Stronczyń!!kit'go .
4) W razie ucieczki jeńców pracodawca I warunkiem że pracodawcy prywatni zag1onów 2 (róg Bykowskiej).
zobowiąz~l'.Y jest natychmia~t ~awiado~~ć gwarantuj~ dla tych oddziałów pomi«;szo tern m1eJSCową żandarmerję l obóz Jen- czenie, całkowite utrzymanie i wypłatę zgubiono legitymację żywnościową na I - .
i zgubiono kwit na 50 funt. mięsa "Yydaimię Ejbeszyca Arje. N2 1496.
za~ob~ jeńcom w wysok.ości 1 marki
CÓ't\', z które~o je~iec. P?chodzi.
ny przez Józefę Sokołowską, oraz legi-· ,
5) W razie śm1erc1 Jeńca pracodawca dz1enn1e za cały czas trw~ma robót.
zginęła legitymacja żywnościowa wyda- tymację żywnościową na imię Szyji JoskoKomisarz Rządowy:
zobowiązany jest do natychmiastowego za· w i cza.
w. z. Kolar:Jowski. 1 na na imię Michała Prewoźnika.
wiadomienia o tern Kom. obozu ' jl:Pców, ,
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Dotychczasowa wysokość
wkładów koron przeszło
. 125.000.000
13.000.000
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. Pocztowej KasY Oszczędności P. K. O.
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O G

Wykonuje wszelkie zamówienia~ w zakres
drukarstwa wchodzące, po C E N A C H
UMIARKOWANYCH. -- Przyjmuje
również zamóWi~nia z prowincji, które załatwia .szyb~o i po cenie przystępnej. ·

(Warszawa, Plac Warecki 8)
Instytucji Państwowej, powołanej do życia Dekretem Naczelnika Pań
stwa z dn. 7-II 1919 r. i dział&jącej pod kontrolą i gwarancją Państwa,

proc na hyp. os młyn Mykanów; 4) 500
rub, I OOO rub, 1000 rub. 950, 950 950
podaje do' publicznej wiadomości:
rub- 400 1nb„ 660 rub. z P,roc. na' byp.
I k•1l. Mykirnów Nr. Yl nazywanej Nowe
1) że pr~yjmuje w obrocie cżekowym lokaty kapitałów w wysokości nieograniRybno, ó) 8000 rub. z proc, na byp. os.
czone] płatne w vista (na kaide żądanie) i oprocentowuje je w stosunku
'Mykanów Nr. IX 6\ 4000 rub. z proc.· na
,
2 proc. rocznie. '
hyp. o~., Mykanó~ Ńr. X, 7) 2240 rub,,
ie właściciele jej kont czekowych mogą wystawić przekazy na wszystkie, na2)
1920 rnb., 960 rub., 1920 rub., 960 rub.
wet na najodleglejsze miejscowości Państwa i dokonywać bezprowizyjnych ·
960 rub. 19:J3 rub. 04 k_op. z p~oc. na
na dobro innych właścicieli kont czekowych:
przelewów
hyp. os. Mykanów. Nr. IV, wszystkich pow.
najbliższej przyszłości przyjmować będzie lokaty najdrobniejszych nawet
w
że
·3)
Częst.uc~ ~·w8kieg11, z oduosi~cymi sili do
oszczędności, począwszy do marki lub korony do 5.000 marek lub koron,
wym1emon~ch sum ew. i rygorami,
również płatne na kaide żądanie, i oprocentowywać je będzie w stosunku
l!i) Marcinie Hoppe, synie Krysztofa
3 proc. rocznie: '
wepółwJaśc. nicr, w dobr. Ba}uty Now~
moina za jej pośrednictwem dokonywać zakupu i sprzedaty Papierów
ie
A-)
Nr. 3 W (B) pow. Łódzkiego (Rep. hyp.
\Yartościowych i walut obcych, oraz zmiany pieniędzy wszystko podług . ofi'
Nr. 16 14J).
cjalnego kursu Giełdy Warszawskiej:
16) Wand.iie-Koostancji Zaborowskiej,
w czasie najbliższym ·zacznie przyjmować depozyty 1 papierów wartościowych
że
5)
\~ ierz 1111my 1000 i prncent-ami i kaucją
i załatwiać zlecenia na miejscowości zagraniczne.
rubh 1000 na majątku Wierzbice pow.
Rad1:mskowsk.iego, .cab., do której pr:iywią·
zane są i;ygory ·w <lz. llI pod Nr. 4 zapisane.
17) Janie Hausmanie synu Krzyntofo,
współwierz. sum. iOOO rub. z pror. i ew. od lat 4 istniejące, przygotowują do matury 1) w gimn. klas., 2) w. gimn. real., 3) w
zab. na hyp. nier. w dobr. Radogosicz Nr. Ozkole realnej, oraz do egża,ninu wstępnego do klasy VIII. Informacji udziela oraz:
340 i 2000 rab. z proc, ew. na byp. uier. wpisy przyj~uje kierownik ~.rof. ~h., ul. Jabłonowskich, I p. w godzin. 7 - 8
1167
wieczór. a w razach wyJątkowych w południe 1-2.
w dobr. Balaty Nowe Nr. 271 obydwóch
'
'
pow Łódzkiego.
18) Frydel'yku Wilhelmie Flamangu synu
·zakład
Augusta, w&półwł. nier. w dobr. Bałuty
Rawskiego.
dla chorób gardła, nosa, uszów . .
8) Piotrze s~cześniaku, synu Józefa No"'e Nr. 101 rep. Nr. 1636 pow. Łódz
głowy migrenę u:::O~ą
Aleje Jerozolltnskie Nr. 8
WARSZAWA,
wspólwl. placu przestrz. 71,7 ilążui kwadr. kiego.
proszki „Migreno - Ner435
rn) Ła.j·.i.erze Torończyku, synu S~la.my, l
w dobr. Bałuty Nowe pow. Łód~~kieg.,.
„kogutkiem"
·
z
vosin"
1
Nr.
Nowe
Bałuty
dobr.
9) Marji Pierzcbała-PrzEi1zieckiej, córce właśc. nif1f. w
apteki, składy apteczne
Każdy może nauczyć się stenogr,afji
Władysława, wierz. sumy 30:!0 rub. 30 kop: lit. A pGw. Łódzkiego.
„Migreno-~ervosin"
20) Marjanuie z Janeckich .Kowalskiej,
przechowywująccj się w depozycie b. Piotrprzez korespondencję
. w opłat~ach falsyfikaty!! I
.
Janeckiej,
kowskiego Oild1iału Banku Włoścjllńskiego. córce Edwarda i Fraociszci,
PIERW S ZE W ARS Z.AWS KI E
a poprzednie zah. na byp. kol. Nagawki córce Edwarda, współwł. uier. „Bocianek" ·
Nr. I czyli Przezlód, pow. Brzezińskiego. f.JOW. Noworadomskiego.
21 Berku Szymkiewiczu, synu llersza,
I O) Pl!ulinie z Bcrgstresserów Lange,
Prof. Ign. Sekutowicza, Warszawa,
współwł. os. ilobr: Radogoszcz Nr. 62 pow- wierz. suru: 1000 rub. z proc. i ew. 100 1
i297
Żórawia 42.
rub. i 326 rub. z p1·oc. i kos'.ł.tami, :iab. na
Łódzkiego.
' darmo i franco.
.
„PastylkiBelgijusuwają
żądanie
na
Prospek~y
li) Lejzerie-Wolfie Szczygielskim. llynu hyp. nier. ~ dobr. Bałuty Nowe Nr 198,
. skie" . z marką „kogut"
•
. .
Jakóba. współwł. nier. w dobr. Bałuty No- po.W:. Łódzk~ego.
(krajowe Valda) . . Żądać w
_ 22 . Józefie Brylu, synu K:a1m1erza, .wlai;c:
we Nr. 700 pow. Łódzkiego.
westjonarjusze aprowizacyjne dla
aptekach, składach aptecz.·
12) Idzim Stępniu, · synie Dominika, 7o mórg,. 3 ~ó: g, pozostałych. z . w1ęk~ze)
urzędników państwowych i załącz
nych „Pastylek Belgji.
'
współwł. dz. gr. Nr. 27 o przeatrz: 4 dzies. pr~estrz. 3 mori;. iOO pr~tów 1 mepod.zielniki do podań o paszporty zaskich" .z marką „kogut"
. · ·
2347 sąwi z kol. Małusze Małe Nr. 2. ~e.J pułowy ~r•:· l'J .tl·1.rnłk.1 ~ łąką, ?beJmngranicine _do Ministerstwa Spraw
pow. Częstochowskiego, w dziale Il pod Jące~ około 2 1 poł; morgi w czę~c1 dóbr. i '
• 2
Zagr. są do nabycia w. biurze
.
Nr. 11 ru imię jogo i jego żony Maryanuy Kobiele ~ale pow. Radomsk.owskiego.
Drukarni Narodowej (dawn_iej) Państwowej
Termin zllmkniElcia ·postępowania spadprzepisanego.
ul. Bykowska 71.
13) Jóiefie Kozłowskim, synu Ignacego koweE?'o wyzna~zooy iOstanie na dzień .16
właśc. placu Nr. J3l z folw. Pa.bjaniee, gradma J919 r?ku~ w kt~rym osoby zarn·
uczeń 7 klasy państwowego gimnazjum
pow. Łaskiego w dziale II pod Nr. 67, ~eresowane maJą się stawić. co do puuktów:
poszukuj'e korepetyc.ji lub kondycji w
'.~" 4. 5, 7, 8, 9, _!0, ~l, 14, J7, l~. 19, 2l
wyk, hyp. ua jego imię przepisanego.
(z Warszawy)
przyzwoitym domq. Wiadomość w Redak14) Aleksandrze Pawłowie. synu Proko - 1 22 w kllncelar.JI P1~ar~a. Hypot~.czoego,
1313
Char. skórne weneryczne (914,
cji >Dziennika Narodowego«.
pa, wspólwł. dóbr ziem3kieb 1 „Mykanów", ~o do punktów:~. 6, ~ 16 kancelarJl Notar ·
oraz wierzycielu sum: 1) 400 rab. i 800 JUS~a S~weryna ~Z~rsk1ego, zaś co. do pun- ł 1206) moczo płciowe i analizy
W N2 83 Dziennika Narodowego z 7
rnb. zab. na byp. tych 2.e dóbr Mykanów, ~tów: 12, 13, Io i 20.w kance19:rJI Notar- ł w zakresie tychże specjalności
września 1919 rokn przeczytałem, iż zagi~) 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900. 900, JUt!za \Yładysła"':~ P1asJ:czyńsk1ego, pod ł Kal iska 30, II piętro, przyjm. od 2-3
nęło 6 weksli a 100 rubli, podpisane przez
.
~JOO, 900, 900, 900 rub. 450 rnb. z J1roc. skutkami prekluzp. _
1010
pp. i 5-7 w.
ł
Marjana Zajączkowskiego daty bezterminoH. .Honar~ewski
ua hyp. os. Mykanów Nr. V, 3) 7000 rub. .
wej. Oświadczam, że mam 6 weksli z podpisem Marcina Zajączkowskiego po 100 ru5>0000000000000010000000000000 bli każdy, wystawione in blanco, ale. takonie pochodzą z kradzieży, tylko zostały
,vvv~v~vvvv~v~~~vv~oD~PawclBron~~~i~ w:
m1 wydane przez Zajączkowskiego, jako
w Ćzęstochowie
należny mi od qiego dług i przez wy:::.tawę
Bracia Makólscy w . Przerąbie ·zawiadamiają odbiorców kawy o- 0
(-) Józefa Radziszewska.
podpisane.
2
l5
· ul. Panny Marji -a Aleja 1. 21.
spo·
pierników, bul1·onu i inn,·ch
WPdzonych,
woroweJ', r."b
(obok teatru Paryskiego~
J
"
r
zgubiono pozwoleństwo na broń (rewoChoroby skórne, dróg moczo- ~
żywczych swoj2go wyrobu, że przedst lwicielstwo tych artykułów polwer) z fotografj,ą wydane przez Kom.
)
Policji na imię Maczugowskiego Bolesława.
wych i weneryczne..
wierzyliśmy p. Z. K I S TE L S K I E M U w Pi<Jtrkowie na BuPrzyjmuj.e od 9-12 w poł. i 4-7 pp, 1 ,~zei Zadumiński, mieszkaniec
1349
zgłaszać się z zamówieniami.
'Wofni;.
·
ga1·u gdzie prosimv
, Pante od. 12-1 po poł.
J
Wki z. Piotrkowska, w r. 1914 wyjechał i do1 tąd nie powrócił. Ktoby o nim cośkolwiek
Jest pomieszczenie dla 4-5 uczniów w wiedział zechce zaw. Marjannę Zadumińską.
'
'3~ntofle płócienne tanio do nabycia ul. udzielam lekcji stenografji. Zastać. można pensjonacie Zofji Grabowskiej. Aleja Woźniki, Z'iemia Piotrkowska. Wszystkie
1358 pisma uprasza się o przedruk ninie"szego.
od 3ej do 5ej pop. Kaliska 38. m 3. 3go Maja 14 lsze piętro. 1341
,f Zelazna 1 u gospoda1 za.
Wycbiał Hypoti,ezny Sądu Otm~gQwego
w Piotrko-vie ogłusza, że po śmierci niżej
wymienionych osób otwnto postqpowanie
.
~padkowc:. .
1) Fra1dh Gniazdo, córce Abrama Lew·
kowi4·za, w!'pólwł. uier. w dobr. Bałuty Nł)·
we Nr. 44!, pow. Łódzkiego.
2) Nuchymie Stobieckim, współwł. dz.
demi prze~tn. 163 dzies. 596 sąini kwadr.
·
w dobr. Kamyk pow. Łaskieg...
3) Jóiefie Marczaku, synu Jaua, wspołwierz. Ł>umy 2000 rnbli z proc., ew. i ry·
ghrami, zab. oa bJił. folw. Chojny A B.
.
Nr. 2. pow. ~ódi.kiego.
4 Matyldzie N1ebrenczyn, córce Augusta
Wende, wieri. l'Um. 1000 rub. i 400 rnb.
z proc. i ew„ zab. ńa byp. dóbr Chelmy
J>Ow. Łódzkiego.
5) Juljuszu vel Juljan Jarztbowskim, synu Jana, właśc. dz. gr, przestrz. 4 th.ies.
2384 sążni z pra~arui do wsµóloych gr, w
dobr. Grabo ... tów pow. Piotrkowskiega.
?J Leonie Kuśmierku, synu l\iikoł~ja,
wlaliC. <lz. gr. ~r; IO przestn.. 7 d:ue11.
1574 kwadr sązn1 z dóbr "kul. Krasiew
Wiel~i Nr. 1" pow. Bue:dńskiego, z prll·
wami do wspólnych gr.
7) Maryi Kryspinie z Mik.oławskich Or
Jcwski1), właśc. dóbr. Mała-Wie~ pow.
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Adres Redakcji. Piotr~ów, Bykowska, '7J. Telefon 21
do 1-ej w południe w dnie powar.edme i w oiłd1iele,
Rękopiś6w Redakc;a nie n·:raca.
Admini11tr-.cja otwarta od godziny 9 do 1 rana 1 od 4 do 7 popołudniu.
Cena poazczegćlnego numeru 50 hal.

Redakcja otwarta od godziny 12-

Drukarnia Narodowa (dawniej Państwowa)

Adres Administracji : Piotrków, Bykowska 71.
w Piotrkowie 8 lr.oc. - na prowincji i 1agranic4 9. kor.
prsed te'ltltem za wier11 petitowy 5 tor. po tetacie (3 str.) 4 kor.
drobne. „~łoHenia
na cswartej •tronie wiera1 petitowy 1 kor.
5 kor.
W Nłedllelli l awlc;ta SO proc. drołcj.

Pre~umerata micaięcaua

Cena

ol{ło11e4

Wyd1~r.•

1 Mdalito"

Tomasz Pluta

