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PRENUM ERATA
w mieście 25,000 mk., na prowincji 25,000 mk. ~
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opłacona ryc.zpłtem
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II i III strona (str. 4 szp.) - 2000 mk., IV strona (str. 8 szpalt) - 1000 mk·
Za ogłoszenia w N-rach niedzielnych i świątecznych, jak również ogł. liczbowe, dolicza się 25 proc·
Na zas. uchwał Zjazdu Zw. Prasy prowincj., wszystkie komun. instyt. pryw. i społ. podlegają opłacie.
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W k r ó t ce „D OK T Ó R MA BU ZE".

dają się z
żołnierzy.

50 pułków, liczących po 10000
18 pułków znajduje się w Prusiech, 4 w Bawarji, 7 w Saksonii i na
B. asys. kliniki Uniwersytec kiej
Sląsku, 5 w Badenie, 5 w Wi.irtemberdze,
(Prof. Neissera) we Wrocławiu
3 na Pomorzu, 2 w Turyngj i, a 5 rozlo· Przyjmuje od 12 -2 i od 4-7.
kowany jest w okolicach morza Północne
go. Armja ta . jest doskonale uzbrojońa
Ulica Bykowska 67, II pi~tro .
i wyekwipowana, posiada również pod dostatkiem amunicji. Na czele oddziałów
Choroby skórne i weneryczn e stoją wytrawni dawni oficerowie, którzy
utrzymują bliższy kontakt z Reichswehrą.
W obecnej chwili tajna ta armja liczy
Aleja 3-go Maja 23, II piętro, front około 200000 zdolnych do broni.

D-r. FAJ MAN

D-r Zwykie lski
przyjmuje

lcobiety od godz. 4 - 5,
mężczyzn od 5 - 8.

. :AKUSZER KA z

Klo poty p. p. póslów·

Wypłacono im djety
banknotami
250.000
markowem
i„.
z
przed 100
WARSZAW Y
lat.
•
Sejm był onegdaj nie.lwykle oiy wiony.

Zofja Bartus ikowa

0

Przyjmuje zamówienia pań tutejszych i przy- Nie dlatego - broń Boże - aby toczyły się
.
jezdnych.
w gmachu przy ul. Wiejskiej jakieś ważne

-

111 Ustępstwo dla

niezamożnych 111
Godziny przyjęć : od 9 - 11 i od 3 - 6 wlecz.

Ul. Bykowska 31, mieszk.

Klęska

r: szlager sezonu p. t.
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Choroby

Od wtorku dnia 4

li Zniesienie urzędów ziemskich

19~·

Japonji

I p

narady. Nie. Zjechali poprostu pp posło
wie z 'krańców Rzplitej po odbiór djet.
Wiadomo, że świat urzędniczy nie jest zbyt
przychylny pp. posłom i z tego zapewne
powodu min. skarbu dostarczyło Sejmowi
na wypłaty banknoty wyłącznie 5 tysiączne.
Djety wynoszą 16 miljonów na posła, ale
16 miljonów pięciotysiączkami. Na taki
ciężar nie był przygotowany żaden z posłów, choć niektórzy z nich przyjechali do
Warszawy wcale z dużemi walizkami. Rada
w radę: postanowiono naprędce interwenjować w ministerjum skarbu o inną walutę. Odpowiedź brzmiała, że właśnie maszyna rotacyjna wypuszcza w najszybszym
tempie papierki, opiewające na 250 tysięcy
i ze na godz. 3 po poł. odpowiednia ich
ilość będzie do Sejmu dostarczona. Gdy o
oznaczonej porze zajechał przed Sejm wózek z drukami pieniężnemi, radość zapanowała niebywała. Aż tu po pewnym czasie
popłoch! Co, jak? Stają pp. posłowie przy
oknach, przy lampach, zakładają szkła na
oczy i oglądają podejrzliwie 250 tysiączki.
Wyraźnie, zupełnie wyraźnie wydrukowano
na banknotach c25 kwietnia 1823 r.>

Według telegramu nadeszłego do Nowego Jorku z Japonji ogólna liczba ofiar
strasznego kataklizmu w Japonji dosięga
cyfry 3 miljonów zabitych. Jeżeli nawet
podana w telegramie nowojorskim cyfra
3 miljonów okazałaby się przesadzona to
jednak oficjalne wiadomości mówiil o olbrzymich stratach w ludziach. Według oficjalnych obliczeń w Tokjo zginęło ogółem
300.000 ludzi, w Jokohamie przeszło 100
tysięcy. Reszta ofiar przypada na cały szereg miast leżących na przestrzeni kilkuset
kilometrów. Korespondent •Daily Express>
donosi z Osaki, że trzęsienie ziemi w tern
mieście, odległem o 300 km. od Tokjo,
zrównało miasto z ziemią. Prasa londyńska
konstatuje, że przerażaj'łca katastrofa cofnęfa
Japonję w jej pochodzie kulturalnym wstecz
conajmniej o jedno pokolenie. Japonja bę
dzie zmusz:ona wyrzec się swego dotychczasowego wielkomocarstwowego stanowiokrętowych
ska, stojąc nad brzegiem ruiny przedewszystkiem finansowej, wywołanej olbrzymiemi
Z polecema Urzędu emigracyjnego stastratami. Według wiadomości, nadeszłej ze
rostowie
powiatów wschodnich przeprowastacji iskrowej w Pekinie, wszystkie miadzają rewizję czynności, rozsianych tam
sta pomiędzy Tokjo i Osaka zostały zrówbiur emigracyjnych - okrętowych, ponieważ
nane z ziemią.
stwierdzono szereg nadużyć, uprawianych
przez ajentów, nadto, .że wiele ajencji istnieje bez zezwoleń. W ajencjach w Sanoku, Żółkwi, Rawie Ruskiej, Brodach i
Krośnie, po dokonanej rewizji starostowie
Korespondent genewski >Matin'a• po- skonfiskowali korespondencję oraz księgi
daje następujące informacje o sile organi- w celu przeprowadzenia ścisłych badań.
zacyj nacjonalistycznych niemieckich. Głów- ===~===============
nymi dowodzącymi całą tą armją są:
Ludendorft i Hittler. Prócz tego genera
osterunek Policji w Piotrkowie ogłasza na podv. Tutscher kieruje specjalną ajencją woj
stawie przeprowadzonego dochodzenia, ie Szaja Margulas, zam, w Piotrkowie przy ul. Kaskową. Organizacje prowadzą specjalnj!
liskiej 45, zgubił paszport wydany przez Magistrat
wykazy zdolnych do noszenia broni męł - m.
Piotrkowa, który z dniem niniejszego ogłosze·
1:zyzn. Naogół siły nacjonalistyczne skła- nia uniewaznia się.

Rewizja biur emigracyjnych

Tajna arn1ja niemiecka

P

Ministerstwo reform rolnych postano3 okręgowe urzędy ziemskie,
a mianowicie w Siedlcach Płocku i Krakowie. Podległe ich kompetencji terytorja
przyłączone zostaną do urzędów ziemskich
okręgowych w Lublinie, Warszawie i Przewiło skasować

myślu.

Zwalczanie niemoralnych
wydawnictw

ANONS !

Konferencja dyplomatyczna w sprawie
projektowanej konwencji międzynarodowej
będzie
dla zwalczania wydawnictw niemoralnych,
Na podstawie wyniku rozmów marszał· otwartą została w Genewie 31 sierpnia-.
ka R a t aj a z klubami sej mowem i można W konferencji wzięło udział 30 pełnomoc
przedstawiuważać za rzecz ustaloną, że Sejm nie bę ników państw, a wśród nich
dzie zwołany przed 1 października. Do- ciel Stanów Zjedn. Rzeczpospolitę Polską
kładną datę zwołania Sejmu ustali kon- reprezentuje Fr. Sokal, delegat Rządu do
went senjorów, który zbierze się w pierw- Rady administracyjnej międzynarodowego
biura pracy.
szych dniach paźcilziernika.

Kiedy

·zwolany Sejm?

Rolna komisja rozjemcza
w ,poznańskiem

Marka niemiecka pędzi w dól

Urzędowy kurs dolara 13 miljonów. W
obrotach pozagiełdowych dolar do połud.
doszedł do 17 miljonów. Marka polska w
zakupach
53,9, w sprzedaży 56,9. Przy rePodsekr.ctiirz Stanu w Min. Pracy Simon
partacj
i
przydzielo
30 proc wypłat na Warwydał rozporządzenie, na zasadzie którego
ustanowiono Nadzwyczajną Komisję roz- szawę i Katowice.
jemczą, celem 01treśla01a warunków płacy
sezonowej robotników rolnych na terenie
woj. poznańskiego.
- Akcje. Bank Zw. Sp. Zarobkowych
„
I-X emisja 600000-61000 0. Bank Handl.
I-X emisja 1900000-2000 000. Lilpop, Rau
i Loewenstein 220000-18700 0. Starachowice 1·4 em. 1350000- ·1225 H. Cegiel1najątkowym
ski 14000 - 15500 - J 5000. Żyrardów
W departamencie podatkowym Min. 165000'.X>-15000000. Borkowski 175000Skarbu utworzono wydział podatku mająt 160000 - 135000, Siła i światło 230000kowego, jako wydział V (podatków bez- 200000.
pośrednich), na którego czele stanął na- Polska Nafta 125-130-125 Przemysł Nał·
czelnik p. St. Iglicki. Jako dalsi referenci, towy 840- 780. Pocisk 200-212-17 5
wobec ogromu pracy i doniosłości, zosta- Parowóz J 40 - 125 Zieleniewski w Krakoli powołani do Warszawy, Dr. Pierzchała wie 2200000-2000000 Zawiercie 22000000z Lwowa, Oprych z Łodzi, Wall z Piotr- 20000000 Cerata 950-805 Trzebinia 1350000
kowa, Janowicz z Drohobycza. Ponieważ 1300 Bank dla Handlu i Przemysłu 1-7
podatek ma być ściągany w okresie 3-ch emisji 275-300 Bank Związków Ziemian
letnim-stworz enie osobnego departamentu 95-80-95
- Giełda. Dolary 249000, Funty szt.
umożliwi szybkie należyte i składne wy1,260000
Marki niem. 0,01, Franki franc.
konanie ustawy. Podatek ten przyniesie
14100,
szwajcarskie
44900, belgijskie 12000,
1,700 miljardów marek. Wpłat dokona
1,840 tysięcy płatników co. stanowi mniej Korony: czeskie 8300, austrjackie 360
więcej 2/5 ogóJnej liczby płatników po- Bony złote 40,000 Miljonówka 1715.
datku majątkowego, których liczba dosię
omisarjat Policji w Piotrkowie ogłasza na podgała 5 miljonów. Koszta ściągania podatku
stawie ptzeprowadzoneg o dochodzenia, ie
Kwiatkowski Wojciech rocznik 1900 syn Wanie przekroczą 28 miljardów, w C.lem doi Elżbiety, zamieszkały przy ul. Polnej 1.
tuje się 15 miljardami, urzędników za spe- lentego
8 zgubił 7 siepnia b.r. kartę tymczasowego zaś
cjalne nadliczbowe godziny urzędowania wiadczenia o demobilizacji wydaną przez zapasową
w związku ze ściąganiem podatku, prze- Autokolumnę N!! 1. Którą to kartę równocześnie
prowadza już dziś ministerstwo zmiany w unieważnia się. Uprasza się wszystkie władze kontrolne legitymujących się powyższą kartą aresztobudżecie roku obecnego, deficyt ulegnie
wać i sprowadzić do tutejszego Komisarjatu poznacznej redukcji. Ministerstwo przygoto- wołując się na N!! dziennika.
wało dalej odezwę do społeczeństwa, podosterunek Policji w Piotrkowie ogłasza na podkreślającą znaczenie podatku majątkowego,
stawie przeprowadzonego dochodzenia, ze Stewzywającą do składania podatku bez oglą
fan Pęcina zam. w Piotrkowie przy ul. Krzydania się na termin i wezwania.
wej 1. 12, zgubił następujące dokumenty: 1) doPonadto odbywa się codziennie od 8 wód osobisty wydany przez magistrat m. Piotrko2) patent 8 kategorji przemysłu malarskiego,
i pół do 12 rano konferencja z przedsta- wa,
3) książeczkę cechowa. wydana przez Urząd Starwicielami Min. Rolnictwa oraz Handlu i szych Zgromadzenia Malarzy w Łodzi. Powyższe
Przemysłu nad ustaleniem norm szacunko- dokumenty z dniem niniejszego ogłoszenia uniewych, Z p. Iglickim współpracują najlep- ważnia się .
sze siły departamentu podatkowego p. p.
nia 22 bm. na dworcu kolejowym zgubiono
Gużkows.ki, Dr. Ostaszewski i· Rejsa.
książeczkę słu:tbową oficerską na nazwisko
Burzyńskiego Jana.
Znalazcę uprasza się o
Zatem widzimy, że w kilka tygodni
zwrot takowej do redakcji «Dziennika
po uchwaleniu ustawy, praca wre w całej łaskawy
Narodowego >. za nagrodą 100.000 mkp.
pełni-zupełnie inaczej jak to poprzednio

Dzinl g·ospodarczy

Realizacja ustawy o podatku
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bywało.

nazjum koedukacyjnego z 3 i 4 klasy Reginy
Z Winterówny.
uprasza
ginęły

2

świadectwa szkoły

sulejowskiego gim-

Łaskawego znalazcę
omisariat Policji w Piotrkowie ogłasza na pod- się o zwrot
do Sulejowa - tartak.
stawie przeprowadzonego dochodzenia, :te
Pudłowski Paul zamieszkały w Piotrkowie
osterunek Policji w Piotrkowie ogłasza na
przy ul. Garncarskiej 22 zgubił portfel zawierają
podstawie przeprowadzonego dochodzenia,
cy 100 tysięcy marek gotówki i paszport wydany
że Stanisław Szczepiński zam. w Piotrkowie,
przez Urząp gminy w Wolborzu.
zgubił dowód wojskowy i świadectwo szewckie,
Uprasza się łaskawego znalazcę o z w rot za które to dokumenty z dniem niniejszego ogło·
n a g r o d ą do Komisarjatu Policji w Piotrkowie. szenia unieważnia się .
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Z Radomska

KUPUJĘ

(Od naszego korespondenta).
Przy licznym udziale delegatów kół
cNarodowego Zjednoczenia Ludowego• i
cPołskiego Stronnictwa Ludowego• (Piast)
odbyło się w Radomsku w ubiegłą niedzielę
zebranie celem tormalnego dokonania poł'lczenia tych dwóch stronnictw na terenie
powiatu radomskowskiego. Z ramienia Polskiego Stronnictwa . Ludowego przybył poseł Socha z Rudnika nad Sanem. Przewodniczył p. A. Szwedowski, były prezes NZL.,
jego zastępcą był p. Maciąg Michał z gminy Rzeki, sekretarzem p. Skubisz, nauczyciel z Kraszewic.
Po krótkiem sprawozdaniu sekretarza
NZL. zabrał głos poseł Socha i w dłuż
szem, rzeczowem i treściwem przemówieniu przedstawił sytuację polityczną i gospodarczą w państwie od chwili objęcia steru
rz<idów przez obecny gabinet z prezesem
Witosem na czele. Zaczął od reformy rolnej, której przeprowadzenie w sposób racjonalny idzie po linji interesów włościań
skich, dodatnie jej strony gospodarcze i
przystępne" warunki nabywania ziemi przez
małorolnych i bezrolnych. Mówca przeszedł
kolejno wszystkie najważniejsze kwestje,
jakiemi Sejm się tej kadencji zajmował, a
więc: podatkowe, oświatowe, mniejszości
narodowych, sprawy zagraniczne i wreszcie politykę Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie Sejmu i w kraju całym.
Wyłuszczył poważne powody połączenia się
P. S. L. ze stronnictwami cprawicy> w
celu utworzenia rządu narodowego, dalsze
zamierzenia obecnego gabinetu, dążące do
ratowania państwa pod względem finansowym, Zapewnił, że rząd użyje wszelkich
środków, aby lichwiarstwu, paskarstwu i
szalejącej drożyźnie kres położyć.
Burza oklasków, jaką nagrodzono przemówienie posła Sochy, była zarazem aprobatą polityki rządu.
Nastąpiły wybory Zarządu Powiatowego;
przewodniczącym został p. A. Szwedowski,
jego zastępcą p. Skubisz, skarbnikiem dyr.
Niemiec, sekretarzem p. Surmacki. Nadto
w skład Zarządu weszli: Bartnik Jan z Gidel, Suski Marcin z Brzeźnicy, Maciąg Michał z Rzek, Rakowski Adam z ,Garnka,
ks. Jankowski z Brzeźnicy, Czerwiński Józef
z Lgoty, ks. Chwiłowicz z Pajęczna, Kowalski Władysław z Dobryszyc, Ryba Antoni
z Huty Drewnianej, Kupczyński Kazimierz
z Radomska, Kołodziej Franciszek z Kło
mnic.
Na Zjazd wojewódzki wybrano: Szwedowskiego, Kowalskiego, ks. Jankowskiego.
W dalszym ciągu uchwalono następu
jącą rezolucję:

1) Zjazd delegatów wyraża pełne zaufanie Zarządowi Głównemu Polskiego
Stronnictwa Ludowego oraz Narodowego
Zjednoczenia Ludowego, które to Zarządy
na mocy uchwały z dnia 2 lipca oraz 19
lipca postanowiły złączyć stronnictwa Ludowe w jedno wielkie Polskie Stronnictwo
Ludowe, uważając krok ten za wielkie
dzieło nad skonsolidowaniem ruchu ludowego w okresie, w którym wre walka o
najistotniejsze postulaty wsi.
2) Zjazd wyraża pełne zaufanie Prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego
Wincentemu Witosowi, oraz całemu Klubowi parlamentarnemu PSL., który poszedł
na współpracę ze stronnictwami prawicy,
celem utworzenia większości sejmowej, a
to dla stworzenia silnego rządu, mając niezłomną nadzieję, te przy wytężonej pracy
Rządu i Stronnictwa postulaty ludowe bę
dą spełnione.

3. Zjazd wyraża pogardę panu Dąb
skiemu i jego grupie, która przez secesję
osłabia i rozbija ruch ludowy, łącząc się
z wrogami chłopa i wsi oraz piastując nieprawnie zabrane mandaty. Zjazd stoi na
stanowisku, że zorganizowana wieś polska
nie dopuści tych zdrajców ruchu ludowego
do żadnej pracy na wsi, wychodząc z założenia, że wszyscy ci panowie winni natychmiast złożyć swe mandaty.
4. Zjazd wyraża pełne votum zaufania
Prezesowi Rady Ministrów Witosowi całe
mu Rządowi Narodowemu, za dotychczasową ich pracę
dla dobra Państwa. wsi
i ludu, mając niezłomną nadzieję, że zrealizują przy szerokiej pomocy calego społeczeństwa postulaty ludowe, oraz usuną
wszystkie bolączki tak w dziedzinie gospodarczej jako też społecznej.
5. Zjazd wzywa całe społeczeństwo
powiatu do gromadnego wstępywania do

N!! i84

MEBLE różne, ZŁOTO, SREBRO, BIŻUTERJĘ, DYWANY,
FUTRA, PORCELANĘ, MASZYNY do SZYCIA
oraz wszelkie przedmioty domowego użytku.

PŁACĘ

--

WYSOKIE CENY!

PRZYJMUJĘ RÓWNIEŻ w KOMIS.

„SKLEP KGMISOWY''
KALISKA 20,

NAPRZECIW POCZTY.
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n1e"W'ielki transport bielizny !
Koszula kolorowa z dwoma kołnierzykami 300.000 marek,
Koszula damska z koronkami 215.000 mk., Szelki od 50.000
do 125.000 marek, Skarpetki 0d 25.000 do 60.000 marek,
- o - Rękawiczki męskie od 65 OOO do 135.000 marek - o i tym podobne przedmioty galanteryjne mo:tna

nabyć w

firmie

istniejącej

od r. 1869

z.LEWKOWICZ, ·Sieradzka 6 (dom wł.)
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szeregów P. S. L oraz do czytania pism
ludowych, gdyż tylko w silnej ·organizacji
będziemy mogli zrealizować program ludowy, tylko silną jednością mas ludowych
uniemożliwi się zawojowanie Polski przez
żywioły wywrotowe szykujące się obecnie
do walnej rozprawy.
Ani jeden włościanin nie powinien zostać poza PSL, w każdej winna powstać
silnie zorganizowana placówka, a wówczas
w przyszłość spokojnie będzie można patrzeć.
6. Zjazd wzywa Rz~d do jaknajenergiczniejszej pracy w dziedzinie uregulowania finansów oraz do wa1ki z drożyzną
przez bezwględne tępienie pa~karstwą i pośrednictwa, nadanie odpowiednic}j uprawnień· i. kredytów organizacj?m gospodarczym 1 handlowym chłopskim, celem wyrugowania pośrednictwa żydowskiego między wsią i miastem.
.
Przy pożegnaniu posła Sochy, ·któremu
dziękowano za przybycie i referat, wszyscy
zebrani dali dobitny wyraz radości z powodu połączenia się cPiasta> i NZL. w
jedno wielkie stronnictwo ludowe i rozpoczęcia pracy wśród ludu opartej na zdrowych narodowych podstawach.

KRONIKA
Majątek
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Swiadomość tej krzywdy, jaka nam się
dzieje objawiła się w czynie, który nam
• rozpacz podyktowała - w czynie, który
- "Szampańskie" ceny za piwo okazał się jedynym po wyczerpaniu wszstBrowary warszawskie i prowincjonalne kich innych srodków - świadomość ta
podwyższyły od wczoraj cenę piwa, bez objawiła się w jednodniowym protestacyjuprzedniego zawiadomienia, o 100 proc. nym strejku.
Obecnie w handlu detalicznym cena 1 buUchwaliło go miejscowe nauczycielstwo
telki jasnego piwa wynosi 20000 marek. po długiej dyskusji i głębokiej rozwadze,
jako
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telegramy, deputacje wysyłane do Kuratorjum, Ministerstwa oświaty i posłów pozostały bez skutku, nawet bez odpowiedzi.
Nie przerywano jednak pracy, tłu. macząc sobie istniejący stan trudnym, kabalistycznym sposobem obliczania plac,
niewyszkoleniem personelu urzędniczego
wydziału. fman'SOweg1> lub Kasy Skarbowej łód.zltiej itp.
Staliśmy na poste1 unku jak obywatele,
świadomi swych zadań i wartości swej
pracy dla społeczeństwa,
Al~ życie stawało się coraz trudniejsze,
ceny niezbędnych artykułów zwiększały się
codziennie; Rada Ministrów zaradzała złemu
przyznawaniem dodatków drożyźnianych.
Wszyscy pracownicy państwowi otrzymywali je regularnie, jedynie my, nauczycielstwo szkół powszechnych, pozostawaliśmy zawsze poza ogółem.
Podobny wypadek zdarzył się w ostatnich czasach, kiedy to 58 proc. dodatek
otrzymaliśmy dopiero 25 sierpnia zamiast
w pierwszej jego połowie i to po wysłaniu
swego własnego delegata, zaś 30 proc. dotąd nie otrzymaliśmy, a nawet zwyczajnej
placy miesięcznej za wrzesień do dziś 5-go
września nie wypłacono. Telegram wysła
ny do Ministerjum oświaty 3 b. m. pozostał bez skutku i odpowiedzi.
Wskazuje to na lekceważenie tych, którzy za swą gorliwą pracę chyba czego in-

Polski. Jak

wartość majątków państwowych

obliczają,

z

miasta

Nowe stemple.

protest przeciwko krzywdzie materj alnej
Wypuszczono

w obieg nowe mark i stemplowe wartości
10 i 20 tysięcy marek.
. - Sprostowanie. W NQ 182 cDziennika Narodowego> w art cPolożenie dozorców domowych> podano, że właściciel
z ul. Aleje 1Ci płaci dozorcy miesięcznie
10,0?<? .mk. Wzmiank'.1 ta odnosi ~ię do
,wlasc1c1ela z ul. .3 MaJa N-0 3, gdyz wlaś
cicielka z ul. Ale1a 10 należy do tych, którzy dbają o.los dozorcy domowego.
:•. ·-' Za. Z~rząd Dozorców Adamczyk.

Protest nauczycielstwa
piotrk. przeciw krzyw~zie

Redakcja i Adm. • n.tien. Narod.•, Pfotrków, ul. B ykowak a 11, p arter

czeństwu.

Rep. N2 130/1923 r.

Obwieszczenie

Jednodniowy strajk demonstrac.
Uchwały, powzięte na Walnem Zebraniu nauczycielstwa szkół powszechnych
miasta Piotrkowa w dniu 4 września br.
1) przeprowadzenie strejku 1.dniowego
demostracyjnegn w dn. 5 września br.
2) nauczycielstwo szkól powszechnych
miasta Piotrkowa żąda wyśledzenia winnych w opóźnianiu wypłat poborów i dodatków miesięcznych i pociągnięcia ich do
odp~wiedzialności sądowej i dyscyplinarneJ.
3) nauczycielstwo żąda zwrócenia strat,
które poniosło wskutek Ot>óźnień wypłat.

w Polsce
wynosi prawie 4 miljardy franków złocie.
Same lasy państwowe warte są 3,831,000,000
franków, L.iemia i konie w stadninach państwowych mają wartość około 165,000,000
frank6'w złotych. Ponadto wartość kolei
państwowych wynosi 4,291,000,000 franków
złotych, w czem same parowozy oceniają
*
*
*
na 240,000,000 franków, wozy osobowe
Nauczycielstwo miejscowych szkół po180,000,000, a wozy towarowe 205,000,000 wszechnych strajkuje. Wypadek ten, niefranków złotych.
spotykany i .w prasie dotąd nie notowany,
- Aresztowanie komunisty w musi wywołać w społeczeństwie zapytanie,
Lodzi. Jak donoszą z Łodzi. w Związku co się stało, że ta część pracowników pań
metalowców wykryto cztery pudy bibuły stwowych wstrzymała się od pracy, chwykomunistycznej i cały szereg innych dowo- ciła się środka dotychczas przez nią nie
dów działalności antypaństwowej. W związ- stosowanego.
ku z tern aresztowany został przewodnicząAby odpowiedzieć na pytanie, przeciąć
cy związku metalowców Marks. W czasie nić rotlicznych domysłów, wyjaśniamy nainwazji bolszewickiej był on internowany sze stanowisko, przedstawiając sprawę od
w Dąbiu · za działalność komunistyczną.
jej początku.
- Kto je i pije w nocy zapłaci
Wiadomo, że płace funkcjonarjuszy
za to podatek. Uchwalony przez Radę państwowych, a więc i naucz}'cielstwa są
Warsz. i zatwierdzony przez min. spraw niskie i nie odpowiadające ani stopie ży
wewn. podatek od spożycia ma być pobie- ciowej - dziś i tak bardzo obniżanej rany we wszystkich zakładach gastrono- ani stałemu wzrostowi drożyzny.
micznych z wyszynkiem trunków po godz.
Dotąd wypłacaniem poborów zajmo10 m. 30 wiecz. i„ po godzinie 1 po pół- lwał się Inspektorat miejscowy, szczupłość
nocy wynosić będzie od 1 do 10 proc. ieh wynagradzano przynajmniej regularną
należności płaconej przez konsumujących wypłatą, którą uskuteczniano pierwszego
po 1 w nocy 30 proc., od spożycia w ga- 1lia.żdego miesiąca.
binetach będzie ponadto doliczone 10 proc.
Od stycznia br. przeniesiono wypłatę
Na zebraniu magistratu stołecznego ma uposażenia z Inspektoratu na Kuratorjum
być omawiana sprawa powyższego podat- łódzkie i od tego czksu sprawa znacznie
ku, który wejdzie w życie po 14 dniach j się pogorszyła. Płace miesięczne, jak i dopo ogłoszeniu go w cDzienniku Ustaw > datki otrzymywaliśmy z opótnieniem nam. st. Warszawy.
I wet dwutygodniowem, a wszelkie prośby

w

i lekceważaniem nas sainych, jakoteż
naszych dotychczasowych próśb.
Odpowiedzialność za ten zbiorowy krok
niech spadnie na tych, którzy zatykali uszy
na głosy nauczycielstwa i zamykali oczy
na jego nędzę, którą swem niedbalstwem,
czy złą wolą powiększali.
Z naszej strony strajk wczorajszy to
tylko krzyk rozpaczy, doprowadzonego do
ostateczności nauczycielstwa.
Sąd o tym kroku pozostawiamy społe

I

(wejście

od frontu). Biuro otwarte

Komornik przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie, rew. II pow. Piotrkowskiego, Jan Popie·
lawski, w Bełchatowie zamieszkały, ogłasza, i:t
w dniu 18 września 1923 r. od godz. 10-ej rano
w kol. Kociszew, gm. Bujny Szlacheckie powiatu
w miejscu przechowania przedmiotów w pomieszkaniu Tomasza Dobroszka, odbędzie się sprzeda:t
przez licytację publiczną ruchomości, oszacowanych na mkp. 122.600, pozostałych po zmarłym
Nikodemie Retelewskim, a mianowicie: krowy,
2-ch kur, pierzyny z poduszką i prześcieradła,
kożucha, palta i t. p .
m. Bełchatów, dn. 3 września 1923 r.
Komornik Sądowy Popielawski.

K~IQGARNIA ~H. WAJ~H~FF
w Piotrkowie, ul. Sieradzka 4,
-ooołl>Mo
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wszystki~ ~o~r1miki szk~ln~,
pedagogiczne, pomocnicze, oraz
lekturę szkolną (nowe i używa
ne), materjały piśmienne i rysunkowe, teczki do książek i tornistry,
POCRNACHPBZYST~PNYCH.
Zamówienia zamiejscowe uskutecznia si<;
- za zaliczeniem pocztowem. Nauczycielom i organizacjom udziela się
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R A B A T U.
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gminny z metryką urodzenia
przez gminę Strożęcin Starostwo
Płońskie Wojew. Warsz. na imię Feliksa Lewandowskiego zamieszkałego w Częstochowie przy
ul. Wieluńskiej 11.
wyciąg
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