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NA S K I
Yomasa6w· Mazowiecki

I.~

nad modrym Dunajem w lO·ciu aktach, historja

miłości ""iedeńskiego oficera Ilu wiejskiej dziewczynie.

I

W rolachgł.: czarująca I.eatrice FOY, Józef SCHILDKRAUT
NUs ASTHOR.
Realizacja pod kier. Cecila B -de Millea.

Międzynarodowa mi~ość wykona Janusz Śclwl~rsld
Konstantynopol ostatma nowość wykona M, Miedzłnska
F I N Al:.' w wykonaniu zawoJ'~wanych Turko'w. .
. .
•

H

·Polski lot transatlantycki

r

Zgon W. Ks.

Mikołaja· Mikołajewicza

WARSZAWA 8-1 PlD. W dniU dzi
PARYż 8-1 Z Nicei donoszą, że b.
sie;s ?:yrn rozpatrywano w Departa mr.nck Lotnictwa. projekt polskiego wielki książe Mikołaj Mikołajewicz
zmarł wskutek następstw zapalenia
loh~ trans.atlantyckiego zorganizowa
nego pzez pomorskie ziemiaństwo a płuc, na które cierpiał w listopadzie.
mającego
być
uskuteczenionym , Udał się on na rekonwalescencję do
prze:;; pilota 4 p. lotno por. Niewia - Francji Południowej. W ostatnich
rOw'fkie?,o. Aparat typu Fokker 2-u dniach Mikołaj Mikołajewicz czuł
silnikowy zakupiło tuż ziemiaństwo się szcze·gólnie dobrze, nie mniej jed
pomo<fkk Start odbędzie ~.ię 7J To nak poczynił zarządzenia co do ostat
-runie:: ,." dW;1ch etapach PolskaFrancja, ewentualnie Polska-IrlanGenerał
dja, następnie New Jork.

niej woli i spisał testament.
Pogrzeb odbędzie się . w Antibes
koło Nizzy, gdzie rodzina królew ska czarnogórska z którą Mikołaj Mi
kołajewicz spowinowacony był przez
swą żonę, posiada mauzoleum. Miko
łaj
Mikołajewicz
wyraził
przed
śmiercią życzenie, by został pocho'
wany w mundurze kozackim.

Kotepow

"Śledztwo w sprawie zabójstwa ś. p. )aszkowskiego w rękach Ministra
Sprawiedliwości.

>

·Posiedzenie Sejmu w dniu
'11 b. m., Senatu w dniu
12 b. m.
WARSZAWA 7-1 PlD. Pan Marsza
lek Senatu wyznaczył I posiedzenie
po fe:rjach na dzień 11 dla. Sejmu, zaś
na dzień 12 bm. dlCJ, Senatu.

Zakończenie machinacji
Michałka.
LUBLIN 7-1 AW. Odnowiona przez
· ucieczkę Michałka afera zosŁała
przez władze bezpieczeństwa zlikwidowana. Michałka ujęŁo i przewiezio
"!lO clo odpowiedniego zakładu wycho
wawczego w którym Michałek nau-czy si~ rzemiosła. Michałek obecnie
znajduje się już w zakładzie wychawawo;ym i jE st pilnowany tak, że nie
prędko wróci do Michałowa.

amerykańska

Jeszcze kilka godzin przed śmierci;!.
czuł się on tak silnym, że polecił swe
mu le-karzowi odjechać do Paryża.

Jligosławja

BIAŁO GRóD 7-1 Dziś ukazała się
nowa ustawa o władzy królewsk~ej i
najwyższym zarządzie państwa. Mocą

tej ustawy królestwo SHS jest mo narchją dziedziczną. Władza wyko nawcza i ustawodawcza spoczywa w
rękach króla, który nadaje ustawy,

mianuje funkcjonarjuszów, nadaje ran
gi, dowodzi armją, reprezentuje pań-

Zakaz

NtJ trzy godziny przed śmiercią poą
pisał Mikoła.j Mikołajewicz jeszcze
telegram" do swych przyjaciół.
lvlikołaj Mikołajewicz wyznaczył

w testamencie swoim następcą preze
Sa wszechświatowego związku by '"
łych członków armji Wil'angla-' gen.
Kutepowa.

-_: monarchją

zebrań

BIAŁOGRóD 7-1 Dziennik urzędo
wy ogłasza dekret królewski, mocą
którego zabrania si,ę zebrań publicz
nych o charakterze politycznym, jak
róvlniei zebrań i posiedzeń poufnych
poświęconych
sprawom polityc?, .
nym lub krytykom nowego regime'u

Rozwiązanie

BIAŁOGRÓD 7-1 Jeden z ogłoszo
nych właśnie dekretów postanawia
rozwiązanie pa,r lyj politycznych, 1..1 •
tworzonych na platformie narodowo

rekord.'

WA.RSZAWA

7-1 Aw

Wczoraj

wieczorem przybył do Warszawy po
" seł polski w Moskwie min. Stani -

politycznych.

w prasie o utworzeniu nowego rządu
jak rówP4?i wszelkich publikacyj, mo
gących wywołać niepokój w społe -

nością budowlaną samorządów miej~

skich.
WARSZAWA 7-1 Aw. W bież.
miesiącu nastąpi wprowadzenie no czeństwie.
wy ch stopni służbowych w magistra
Cenzura odbywa się za pośredni
turze sądowej. Podprokuratorzy Są _
ctwem policji.
iJów Apelacyjnych otrzymują tytuł
wiceprokuratorów, w Sądach okręgo
wr ch czynni będą prokuratorowie i
wiceprokuratorowie, do tej ostatniej
ściowej lub wyznaruowej.
kategorji zaliczeni zosłali pt'ok>urato
Na skutek tego dekretu rozwiąza· rowie, którzy mają za sobą trzylet na została chorwacka part ja chłopska · nią służbę. Nominacja prokuratorów
i part ja muzułmań. w Bośni i Herce- przez ministr.a spra wiedljwości nastą
gowinie:.
pi w dniu 15 bm.
•

Rozwiązanie

wszystkich organów

samorządowych.

111 godzin lotu bez lądowania.
Pomimo to, piloci nowego świata
w dalszym ciągu przebywają w po wietrzu, sumując już 140 god:rin w
powiehzu bez lądowania. Załoga zao
patrywa.na jest w żywność i benzynę
i zamierza latać tak długo, jak tylko
pozwoli silnik, dotąd funkcjonujący
bez ~arzutu.

Katastrofa samolotu pasaże'rskiego
podróż dwaj
arcy książęta.

WARSZAWA 7-1 AW. P. Prem.jer
Bartel powrócił wczoraj ze Spały,
gdzie konferował z p. Prel. ydentem
Rzplitej o aktualnych sprawach pań stwowych. Dziś przed południen! pre
mjel' przyjął ministra Zaleskiego i od
był z nim dłuższą konferencję.
WARSZAWA 7-1 AW. Doradca fi
nansowy Dewey wyjeżdża 11 bm. do
Stanów Zjednoczonych na jednomie
sięczny urlop wypoczynkowy. Wraz
'z p. Dewey'em wyjeżdża również jego rodzina. W związku z vJyjazdem
"Kurjer Czerwony" podaje, iż jest
prawdopodobne, iż w czasie swego
pob. w Ameryce p. Dewey odbędzie
konferencję z f~nansistami ameryka6
skiemi w sprawie udzielenia kredytów dla mającego powstać Banku
Centralnego, którego głównym celem
ma być udzielanie kredytu długoter
minowego dla rolnictwa.

stwo nazewnątrz, mianuje premjera i sław Pałek.
ministrów którzy dział. w myśl jego
WARSZAWA 7-1 Aw. Zostało już
instrukcji i mogą być przez niego po
ustalone,
Że po wznowieniu obrad ko
ciągani do odpowiedzialności lub sta
misji
budżetowej
w piątek w dniu 11
wiani w stan oskarżenia. Władze są
c.!owe działają w imieniu króla, w któ bm. pierwszy z kolei rozpatrywany
rego imieniu zapadają też wyroki są' · będzie budżet Ministerstwa Skarbu.
WARSZAWA 7-1 AW. Departa dowe.
ment budowlany Min. Robot P.ublicz
nych rozpoczął studja nad projektowaną noweliz. ustawy o rozbudowie
miast. Noweliz~cja ma pójść w kiert1D
Zabrania się wszelkich komentarzy ku zwiększenia kontroli nad działal

byli austrjaccy

PARYż 8-1 ATE. Wczoraj wieczo . liwa do lądowania koło Lyonu. W
rem samolot pasażerski kursujący na czasie lądowania pilot manewrował
linji Le Bourget -"- Barcelena, w któ tak nieszczęśliwie, że aparat został
rym znajdowali -się byli arcyksiążęta strzaskany.. Obaj arcyksiążęta odnieś
austrjaoc"y Antoni i Franciszek Jó- li ciężkie obrażenia i zostali przewie
zef, był zmuszony wskutek brakU' ·pa zteni do jednego ze szpitali w Lyonie.

I

BIAŁOGRÓD 7-1. Dziennik urzę
blanie nowe władze powołane będą
dowy ogłasz,a dekret, rozwiązujący w drodz'e dekretu królewskiego w po
wszystkie dotychczasowe władze' ad · zostałych zaś gminach - mianowane
ministracji komunalnej 1 przewidują' prz~z prefektów.
cy, że w Białogrodzie, Zagrzebiu i Lu

"Więzy są

.

przekroczyła

. którym odbywali

autokratyczną.

Rządu.

partyj pOlitycznych.

dziejach lotnictwa

'NOWY Jork 8-1 Piloci amerykań
'scy 'w Los Angelos postanowili pobić
rekord długości lotu bez lądowania,
ustanowiony niedawno przez stero wiec niemiecki Zeppelin, w czasie
podróży z Europy do Ameryki:
Zamiar swój piloci amerykańscy
wprowc.dzili już w czyn. W sobotę re
kord niemiecki zosłał pobity, gdyż
załoga

PARYż 8-1.
Dzisiejsze poranne
dzienniki przyposzą kilka charakterystycznych szczegółów o okoliczno
śdach wśród kt6rych zmarł W. K.

Mikołaj Mikołajewicz.

WARSZAWA 7-1 PID. P. M1ni ..
"ster Sprawiedliwości zażądał od Pro
kuratora Sądu Apelacyjnego w War
s.zawic wyt1;ków np.d;;-Iwa. rrow('dzo
'fl€go w splawie mordu politycznego
w Piotrkowie. W dniu dzisiejszym zo
'Stały mu tak,Wle doręczone. Zapew'Jl.e dalsze śledztwo prowadzone bę ' dzie pod osobistym kierunkiem Mi
· nistra Sprawiedliwości.

: Niebywały W

następcą
MikOłaja Mikołajewicza.

Z

zerwane'.' - oświadcza
przywódca Chorwatów.

BERLIN 7-1 "Der Montag" donosi
Białogrodu, ż~ w olbrzymiej więk szości opinj:i publicznej w Chorwacji

z

jesŁ zniesiona. Należy spodziewać się
że uda się obecnie zrealizować ideały
narodu chorwackiego i rostać istotnie panem we własnym domu .

zamach stanu, dokonany przez króla
wywołał uczucie ulgi. Jak donoszą z
Zagrzebia dr. Maczek po powrocie (
12,000 ofiar grypy.
swoim z Białogrodu oświ'adczył przed
LONDYN 7-1 ATE. Donoszą z NosŁawicielom prasy, że wrażenia swoJe z konferencji na dworze królew - wego Jorku, że . szerząca się od dłuż
skim reasumuje w k~lku słowach: szego' czasu w Stanach Zjednoczo '\\. ięzy są zerwane. Konstytucja, któ- nych epidemja grypy pochłonęła dood 7 lat dręczyła Chorwatów, tychczas 12.{)OO ofiar.

ra
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Realizacja re' orm ustroju sądownictw.a.
Rozporządzenie PreziYdenta Rze czypospolitej "o ustroju sądów po wszechnych" w-eszło w źycie z dn.
1-1 1929 r. Abstrahując od jakich kolwiek momentów polityczlnych zaakcentować należy,. iż w kołach praW'niczych oczekiwano reformy sądo
wnictwa z wielkiem zainteresowaniem, a nawet vi napięciu, zdając sobie s~rawę z wielkich trudno·ści, jakie nastręczyć musi prZleprowadze l?ie tak gruntownej przebudowy naszego ustroju sądowego, połączonej z·
jego unifikacją. Stwittdzając jedynie
ul:-iektywne fakty zaznaczyć musimy
~ . z dniem 1 stycznia 1929 r. Odradzo
Rzeczypospolita uzyskałal na ziemiach swy.ch jednolite sądoWnictwo.
,T rudne przejście od ustroju dawnego
do nowego ujęte zostało w 17 rozpo'
rządzeniach wykonawczych Ministra
Sprawiedliwości
zamieszczonych w
N-rze 104, czyli ostatnim za rok ubiJe
gły. Powierzchowne chocby rozejrzenie si'ę w materjale, zawartym w wy
mienionYm "Dzienniku" mówi nam
odrazu, iż uregulowany tu jest cało
kształt spraw dotyczących
organizacji i funkcjonowania nowego ustro
ju są~owego.

niał też

prawodawca o sprawozdawcach pism, dla których tr2)eba również wyznaczyć odpowiednie miejsce. W czasie sądowego odczytywania wyroku wSLyscy obecni na sali
wstają. Inowację stanowi norma, iż
sędziówie również powstają z miejsc

Trzech ludzi

Liczba członków partji komuni .. tji, adherenci Trockiego ~ to właśnie
stycznej w Ro~; ' powl'ikszyła się w . te masy, które odeszły od pa.rtji. Ro
botników przemysłowych jest w par
roku ubiegłym zaledwie o 10 proc,
Part ja komunistyczna liczy obecnie tij komup'itsycznej około 60 . proc.,
włościap. niezupełnych 22 proc., pod
1.418.000 członków. Oznacza to, że
do partji komunistycznej należy tyl - czas gdy " np. ci ostatni - to przechi gros narodu rosyjskiego.
kc) 3 proc. ludności pełnoletniej w sowietach,
Włościanie w Rosji, zarówno jak i
Zasługuje na uwagę również fakt,
w Polsce stanowią większość naroże 95 .proc. nowo człon. którzy wstąpi
du. W Rosji stanowią oni 85 proc. cali do partji komunistycznej, rekrutu- łej ludności.
je się z robótników, zajętych w przeUrzędnicy, służba i osoby wolnych
myśle. Dowodzi to, ~ rządy w sowie
tach powoli lecz stale przechodzą w pro.fesyj stanowią tylko 18 procent.
Związek młodzieży komunistycznej
ręce robotników przemysłowych, cho
liczy około 2.000.000 ludzi, ale nie
cinż tacy robotnicy stanowią 15 proc
jer.t to element pewny dla sowietów,
wszystkich mieszkańców Rosji. Nie mniej bacznej uwadze trzeba poddać racz'Ej właśnie po tym elemencie moź
fakt, że liczba komunistów, rekrutu lla s_ię spodziewać wszelkich-niespo dziwek na przyszłość. Rosja dawała
jących się z · urzędniczych sfer i z
wolnych profesyj 'zmniejsza się w w przeciągu wieków wiele na to dowociów, jak sZJybk o zmieniały . się w
tempie błyskawicznem. Takich ko '.
munistów było w roku ubiegłym niej . poglądy i<jak szybko społeczeti
26Q.OOO, gdy w roku bieżącym jest stwo .. prz-echodziło na;dziwaczniejich już tylko 199.000. Wydaleni z par sJ.:e ewolucie.

Zaś -na _l ~_ekc;.e. Sek~ja sądugrodz
kiego ódpowiada terytorjalnie dawJl~inu sądowi pokoju. W związku z tą 'zmi~ną przekształ
ceo.iu ulega te~ organiZacja. komo-rników sądowych powołanych do wy.
konywania . wyroków.
Komornicy

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . .1. ._ __

j

j:

ko

mornikami w sądach grodzkich, a. w
szczególnoścI w tym ~ądzie grodzkitl) , w ktf,rego okręgu mają swą aie
dzibę; Nadzór ogólny nad komornikami będą. mieli nadal pt'ezesi sądów
okręgowych, nadzór zaś bezpośred
ni należeć · będzie do naczelników
sądów grodzkich. W razie 'l"ażących
ud!ybień w czy~ościach komornika naczelnik sądu grodzkiego zawia
aamia prezesa sądu okręgowego. Pre
zes sąóu okręgowego może zlecić na
·czetnikowi sąd~ - grodzkiego przepro
;Wacl*Bfe odpowiednich dochodzefL
Jeżeli chodzi o PO's zczególne komórki sądowe, to podkreślić należy,
iż. wydzały handlowe sądów okrę
gowy,-'h przewidziane są i w no>wych
przej)isach. Wydziały handlowe istnieć będą n.p. w ap,eiacji warszawskiej w - Łodzi, Sosnowcu i Warsza wie.
N.owe.. przepisy zajmują się, z natu
ry rzeczy, i zasadniczą kwestją regu
laminów ogólnych wewnętrznego u.rzędQwania sądów. . Jako instancje
wew1tętrzne sądowe mamy tu zgromadzenie ógólne sędzi:iów i kol~gjum
. administracyjne. Zgromadzenie ogól
ne pod przewodnictwem prezesa są
du oznacza zakres cZiYnności wyclzia
łów, wybiera członków kolegjUlll ad
miuistracyjnego, wyznacza terminy
sesji sądów przysięgłych, oraz zała
twia szereg kwestji organizacyjnych.
Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się z udział<em prokuratora przy
drzwiach' zamkniętych.
Kolegjum adnunistracY1ne rest organem pomociliczo-wykonawczym w
st(;!':unkl.4- do ogólnego zgromadzenia ,
s~dziów dnllf'~ ' sądu

Jeżeli chodzi o porządek czynnoś
. ci sądowych, to "w czynnościach, głosi
rozporządzenie wykonawcze,
należy zachowywać . zarownQ Co do
treści, jak i c.p do formy należytą po
wagę". Sądy powinny stosować pi~pW'nię ustaloną pr.z ez Akademję UDliejętności w . Krakowie. ~cja i
st)'! .pism ~dowych powinny być ja.'8.6' i odpo.wiadać. powadze sądu. Po-

rządzi

dzlewlecdzlesiecioma -siedmioma.

Jeżeli chodzi o nowy typ sądów,
to stanowią je t.ZW. są.d,y grodzkie,
któr,e co do kompetencji odpowia.da
ją dawnym sądom pokoju b. Kongresówki. Dla ilustracji wskazać może
my iż, n,p. w Warszawie zamiast
zljkwidowa.nych 30 sądów pokoju utWi l 7( no 2 sądy gro'~: k~e., z któ,rych
~, den. dzieli się n'.. 24 sekcje, drugi

okręgowych stają się

-

.

na

'przy _S1\dach

w cza.sie ogłaszania wyroku.
Na osoby niewłaś ciwie zachowują
ce się w sądzie
wolno nakładać
grzywny z ewe ntualną zamianą 1l:a
areszt. GrzyW11a nałożona ńa rzecznika strony nie ulega zamianie na are.szt.
Sekretarjaty sądowe winny być
C2. ynne dla interesantó:w najmniej 3
godziny dziennie.
Aąwo>kaci mają

siedzenia sądowe są publiczne, rednakże kierownik sądu może regulo wać napływ publiczności. Nile zapom

.V'

.

WleAcl

.
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·~ozytec~rta -inicjątvwa . Państwo

,wego Banku Rolnego.

Konkurs

n~

siewnik do siewu nawozów sztucznych.

Niedawno Państwowy Bank RoI ny, ogłosił konkurs na skonstruowanie siewnika do siewu nawozów sztu
cznych,
wyznaczając za najlepsze
projekty konstrukcyjne - dwie nagrody: I - w wysokości zł. SOOO i II
- 'w wysokoś~i 3.000 zł. . Rysunki
konstrukcyjne winny być złożone w
Państwowym Banku Rolńym do dn.
l lutego 1929 r., w zamkniętych kopertach. Autorom nagrodzonych rysunków Bank zapewni fundusze ńa
wykonanie modeli i ich wypróbo;w a
nie.
Inicjatywę Banku Rolnego" który
kładzie w ostatnich latach szczegół

ny nacisk

na rozpowszechnianie
rolników ńawozów sztucz nych, - powitać należy tern większ-em
uznaniem, iź usprawnienie techniczne w zużytkowańiu nawozów znako
mide przyczynić się może do lich
szerszego za-stosowapia i podniesie
nia w ten sposób' wydajnoś'ci gleby.
,Konstrukt.o rowie narzędzi rolni , cz:ys:.h wi11ni zamtere-sować się konkursem ,rozpisanym przez Pan łWQ
wy Bank Rolny, którego szczegóły
ogłosz.one zostały w "Mónitorze Pol
skim" z dn. 3 grudnia 1928 r. Nr. 279
""
AROL.
wśród

Napad . opryszków 'na łodzian
Jedna z ofiar napadu kona w szpitalU•
Wszystkich złoczyńców aresztowano. -

Łodzianie Aleksander Skalej z żoną Jadwigą i Leonem
Pawlakiem
'\\ ybraii się do Żyrardowa.
Przez omyłkę wysie.dli naJ stacji

Jaktorów, więc postanowili czekać
na iJ;my pociąg.
-Nagle doszło do nich trzech osobników i zażądali pieniędzy na wód
kę, a jeden z na,pastników porwał żo

tać i okazało się, że są to znani poli
cji prze;;tępcy:

Heronim Woźniak, Wacław Orłow
ski · i . szeregowiec baonu lotniczego
w TOruniu Jan Woiniak.
Skuty~h w. ka,jdany; przestępcÓW;
odesłano do dyspozycji władz są -

dostęp do s.ckretarjatów nieograniczony, t.j. w ciągu całego czasu urz-ę
dClwania. Tyle mówią w najogólruetszym zarysi~ przepisy rozporządzeń
wykonawczych w materji o-r ganizacji
sądów i ich funkcjonowania. Rozporządzenie
o tryLie postępowania
przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów w stan spoczynku wymaga
S:lc:i.fgółowego omówienia. x K.KI.

Wymiana audycyj radjofonicznych.
w

dn. 15 h. m. odbędzie się w Ber
linie konferencja dla omówienia wza
jemnej wymiany pomiędzy państwa
mi Europy audycyj radjofonicmycn .
Pierwsza konfermcja w tej spra wie odbyła się już w r. ub. w Warszawie. Wzięli w niej udział poza
Polską.: Czechosłowacja,
Austrja i
l{iemcy. Obecnie przybędą również
przedstawiciele Francji i Angl;i. Z
ramienia Polski wyjadą do Berlina
przedstawiciele minilsterstwa s~w
wewnętrznych i "Polskiego Radja" . -

Antena

która zabiła 6 kuropatw.·Ciekawy wypadek na prowincji.
. Z Kuchlinowa donoszą o ciekawym
wypadku śmierci 6 kuropatw na tle
zetknięcia się ptaków z anteną ' radio
odbiornika. Pan F1'. Gustowski piszę
o tern w sposób naslępujący:
"Wypadek •• radjofonicznej śnner
ci" ptaków jaki miał mi€.;sce nad moim domem zasługuje na uwagę. Przebieg tego wypadku jest następujący:
Ot6~ podleciało w gÓ1'ę stado kUfO
pa.tw, prawdopodobnie nagle spło
szonych w kierunku zawieszonej a!t
t. ny. W tej samej niemal chwili spadło 6 kuropatw nieżywych na zie~'
mię. Ludzie, którzy
przypadkowo
sta,li pt"zed domem i widzieli przelatujące kuropatwy, %auwa·żyłi, jak an,
tena się silnie zakołysała i okiść
śniegtl z tejże opadła. kuropatwy zaś
staczały się martwe z dachu. Nie ulega wątpliwości , że kuropatwy stra
ciły życie li tylko pruz zetknięcie'
z o.nteną. Czy jednak wszystkie dotknęły anteny, tego ustalić nie moż
na. Wypaoek ten zainteresuje nie-o
wątpliwie ludzi badających
nauko,.·
wo działanie prądów elektryCnlych.

Perski ,dywan.
W piątek, 4 bm. w godzinach przed
południowych! śląska straż graniczna przeprowadziła rewizje w mies2:r
-kaniu Pawła Czempiela przy ul. 0.polskiej 6 w Katowicach, właścicie
la składu "Eledra" przy ulicy 3-goMaja 19. W toku rewizji zakwestjonowano prawdziwy dywan perski owymiarze 12 mtr. kwadr., pochodzą.
cy z przemytu, a przywieziony prre.
firmę bytomską do Katowic.
Wartość tego dywanu wynosi prza
szło 10.000 złotych.

Jego

Książęca

Mość

. Douglas J.
~~b~tsk~:j~:r:ł!~wał wciągnąć ją. w /' Lekarz lekarza ratowąć nie chciał.

Gdy Skal ej stanął w obronie swej
jeden z opryszków zadał Skalejowi' bagnetem straszny cios w s.z y
ję. Złoczyncy pr.Zlestraszyli się swe
-go czynu i gdy Skalej upadł bez przy
tomności na ziemię zbiegli.
Na . krzyki żony raniónego zbiegła
się służba kolejowa i posterunek po
licji. Posterunkowi, puścili się w pogoń za ucie'kinierami, zaś
Skaleja
odwieziono do pobliskie~o szpitala.
'Stan rannego okazał się be'Zlriadzie;
llym.
Policji ucfało się; opryszkóW schwy ,
żony,

'cłowych.

Zanim jednak zdoł.ano
, Lekarz ambulatorjum mie1<:lr;,.go policyjnym.
w 'Chęcinach dr. T,ad.eusz Kaliszew- prz.epl'owadzić związane- z, tem forski ciężko zantemógł w dniUi 7-g9 malności dr. T. Kaliszewski wskutek
braku p9mocy -wyzionął ,d ucha.
1istop~da r. ub. ~ieczorem. .
Sprawę tę r-o.zpatrywał sąd pokoOkazała się konieczną szybka po '
ju w Chęcinach na skutek wystąpie
moc lekarsk,ai. Zwrócono się ~dy
do _lek~r.za ątiejsk.iego ąr~ Aleksan- nia władz policyjnych.
dra Kotlewiczą., lecz ' ten, choć był .. _s-ę~zi~ pc) ' dwug~zi~ner rozprawie
w c1oIĄl\ ~be~y., iść nie chciał ~_ cho i wysłucha~u_ 2)eznań żony i rodziny
r~go kolegi. Ostatecz.ni,e zd'ecydQW"a' z.ma.rłego s~azał dr. Aleksandra Ko
nil si~ .na krok .energic~y: SRl"OWa.- tle~~za na. 1 mlesiąc bezw.~:Cłne ~:_;
dwn.o pana lekarziąp9d. p~ff~eQł ~() aresztu.

_ft~r.~6____________________________ ~~ ______

h_ _
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Wzruszająca

tragedja

Z Warszawy donoszą:
Przy ulicy Żytniej 14 zajmuje mieszkanie rodzina Bieleckich. Wczoraj
Bielecka wyszła z mieszkania, zosta
wiając dzieci sWe S-letniego Mietka
i 3-letnią Halinkę samej ułożyła je W
łózeczku, będąc przekonaną, że za
sn4 pu jej wyjściu. Zazwyczaj, gdy
Bielecka wychodziła a w mieszka nin zostawały dzie'Ci same, zagląda
ła. do mieszkania CQ chwila jedna z
sąsiadl' k, Tym razem jednak sąsiad
' ka ta nie była obecna w domu, ta,k,
Ż~ dzieci zostały bez wszelkiej opie
ki. G(1y w kilka godzin później Bielecka wróciła (~o domu nie zastała
t u, ku przerażeniu dzieci. Jedno z
okien było otwarte. Ogarnięta prze
rażeniem Bielecka zbiegła na podwórze i wszczęła krzyk. Wtem sp 0strz.eżo110, jakieś skulone dz~ed, le
iące na kupie śniegu. Były to właś
nie dzieci Bieleckiej.
Jak nieba.wEm ustalono, dzieciom,
po wyjściu matki, nudziło się, HaFn
; ka ' zaczęła płakać a Mietek głośno
krzyc-zal "ja nie chcę taki,ei matki;

dziecięca.

bo zostawia nas samych w domu".
?~ astępnie Mietek ubrał Halinkę w
sl.kienkę, płaszczyk i ciepły swete
rek. Otworzywszy okno,
wyrzucił
Halinkę na śnieg, pOClem sam wysko
l'zył: Na szczęście wywkość okien
j .. sl nieznaczna a pod oknami le 'ł;y
duża kupa śniegu. Dzieci doznały
li dy tylko lekkiego potłucz~nia,
Najciekawszym momentem tego
dal
"Dla

v.' ypadku jest odpowiedź, jaką
Mietek sąsiadam lla pytan~ CH:go !o zrobił 1"

--- Chd. '('m ua 1 tczyć mamusię, auy nas nie zostawiała samych I - oburzył si.; S leini Mietek,

•

Grw.,_

W

Kaliszu.

Od kilku tygodni szerzy się w Kaliszu w sposób zatrważający epide mja grypy. Liczba chorych w niektó
rych domach dochodzi do 20 procent
ogółu mieszkańców. Przebieg choroby jest w każdym wypadku hardzo
ciężki.

SzalollV 'żakład , żarłoka.
Do mieszkania Zofji Załuskiej w
W'arszawie, wezwano pogotowie ratunkowe.
, Lekarz zastał na łóżku młodego
człowieka z brzuchem wzdętym jak
bania.
Zastosowano pompę żołądkową.
I oto z gumowej rury zaczęły wylatywać na miednicę grudki sera holenderskiego, pom~e'SZane z piwem.
Było tego parę litrów.
Po upływie kV{andransa, pac.jent
odzyskał zdolność mówienia i odpowiedział na pytanie lekarza:
"
I

To nic szcz~gólnego. Założyłem
kolegami, że z.jem c.ałą kulę holend.erskie·go sera i wypiję siedem bu
ielek piwa.
Wi~ść o niezwykłym zakładzie rozeszła się po kamienicy,
wreszde
dotarła do 13 -go komisariatu pol.
Pouieważ przed paroma dniami 0kradziono sklep z nabiałem, kierownik ege<ntury ŚJE.dczej zajął się pacj~ntem i przekOl/F 1 się. że był to
ZłO<lLl:!I zo.-NodoW} Marian Dzieniszewski, który dokonał włamania.
-

się 'z

Za udlielenie ślubu księdzu kałolic'<ietrlu
superintendent "Jednoty" przed

W tych dniach w Wi1ni~ rozpo c.zął się proces superintendenta koś
cioła ewangelicko - reformowanego,
t. zw. "Jednoty", ks. Jastrzębskiego
0skarżonego o udzidenie
ślubu b.

ksircruu katolickiemu.
Nit proces ten został wezwany w
charakterze rzeczoznawcy
prawa
kościelnego prof. Kot ~ Krakowa.

Proces potrwa parę dni.
Prasa uważa go fa sensację
procesowi płockiemu.

. .____. .

.m~
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Występni
P o w i e ś ć.
temu Jerzy ugrzązł w książkach '·i z'- iapaJc:zywością nietuzinko-wej natury qd.dał się cały pracy obo
w_f~z_kowęj, nużąc~j,- ni~~dzięc.mej.
D~l"l,,~e . u~iłowano wyrwać go z
Łej;jak ~ówioJ!.o, · mizantropji" naprMno .zabiegano, aby go zrobić czlo
wic'kiem ' więcej towarzyskim, Mło
dy sę,dzia śledczy okazał się ' ruepoprawnym. Im ,więcej nań nalegano,
tern on się bardziej usuwał. Byłaż to
nielimialośi czy duma?
..Teóen tyłko człowiek, doktór Zukowicz, pełniący obowiązki l,e karza
powiatowego w K. rozumiał i oce~
Dzięki

Dzi~ie .ŚWi(t,ó Paós~ie~ W Pi~fr~~wi~.
KOśCIół.

PO-PIJARSKI
przez 0,0, Jezuitbw w r. 1707 wraz z, kolegjum, Na
budowę kościoła znaczną sumę ofiarował ówczesny proboszcz piotrkow
ski, Prezes Trybunału, Ks. Baltazar
Wilczycki. Na kolegjum złożyła pie. niądze Katarzyna z Ginwiłłów-Pio
trowskich ostatniego ślubu Skary szewska. NaliWiska ich są wypisane
zlotemi zgłoskami na bocznych ścia
nach Prezbyterjum. Pożar, który dot knął Piotrków w r. 1731, zniszczył
kościół i kole·gjwn, które zostały jed
nak odbudowane. W dawnem kolegjum mieści się dzisiaj Gimnazjum
B01esława Chrobrego.
W 1". 1773 nastąpiła kasacja zakonu 0,0. Jezuilów, wtedy gmachy
szkolne i kościół objęli 0.0, Pijarzy.
Nowy pożar miasta zniszczył kolegjum ich własne przy ul. Rwańskiej,
oddane w r. 1795 na więzienie śled
cze, a kościół, którego budowę rozpoczęto w r. 1700 odstąpiono w r.
1795 gminie protestanckiej. Pożar uszkodził też kościół i kolegjum pojezuickie. Pijarzy wnieśli do kościoła
ambonę i pracz innych, obraz Św. Iwona, patrona prawników.
W r.
1846 kościół odnawiał rektor kole~jllm pijarskiego.
Kościół zbudowany w stylu barokowym, przyozdobiony w piękne pilastry, gzemsy, fryzy i brusy prwdstawia wspaniałą architektonicznzą całość. Malowidło nad wielkim ołtarz.,m przedstawia Boga 0;wyl{ończony był

niał całkowicie

młodego źaP9:leńca,

on jeden n1iałnieprzeparty pociąg
do człowieka, na którego wysokiem
czystych1inji czole malowała się
myśl niepowszednia, którego głębo
kie, s~firow.e oc~y patrzyły na świat
f takiem zaufaniem i szczerotąl -jak

ca i Chrystusa, prz.yjmujących do
nieba świętych wszelkiego stanu.
Klęczące postacie niewieście w odpowiednich strojach przedstawiają
Europę, Azję, Afrykę i Amerykę.
Czyściec i piekło namalowane są po
nad gzemsem. Doln-e części zdobią
zakratowane balkony, gdzie dawniej
prawdziwe znajdowały się loże. Skle
pienia głównej nawy przedstawiają
lrzy sceny: Wyjazd Św. Franciszka
do Indji, bitwę Portugalczyków z Sa
i'acenami, którzy napadają na Indjan
'.\lcszcie wniebowzięcie Sw. Franciszka-Ksawel'eg0
.
Frzy końcach rozet są portrety 16-tu
Jezuitów, oraz Ks. Piotra Skargi.
Wtdać również portrety i herby dobrodziejów Kościoła. Nad arkadami
wymalowane są postacie 12-tu apostołów.
Freski bocznych naw są
mniej artystyczne. W kościele tym
są również tablice z nazwiskami Z'asłużonych pedagogów,
ufundowane
przez wdzięcznych uczniów.
GDZIE

llZIś

KOSZARY

FRANCI-

SZKAŃSKIE...

Niedaleko królewskiego pałacu,
zv{.:..nego "jurydyką", Ks. Walenty
Erycjusz, proboszcz rokszycki, w 1'.
~620 ',l fundował klasztor i kościół O.
O. Fri'lIlciszkanvw. W klasztorze tym
przed rokiem 1822 jeden tylko zakon
nik mieszkał, któremu czasami doda
wany był za _towanysza braciszek
zakonny. Wreszcie w r. 1B34 Ks. Seweryn Dutkiewicz opuścił klasztor i
kościół i pl<zeniósł się do &łchato'-:.~--"

PRZETARG.

Należy naąmienić, że kościół "Je-

dnoty" w Wilnie' jest jednym z najstarszych kościołów protestanckich
w Polsce i wywodzi się bezpośred nio od ruchu arjajskiego z 16 wieku

Podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 stycznia
1929 r. o godzinie lO-tej w kancelarji Kwatermistrza 25 p. p. odbt:dzie się
nieograniczony przetarg
.
wołowego,

dziców. Obecnie mamy znów do zanotowania straszny wypadek śmie!'
ci półtorarocznego dzieciaka, synka
p. Walewskich (w Sosnowcu, Zerom
ski ego 5), Mały Jurek wyłał na siegdyby nigdy ni-e były zmuszone zaglądać w czarne głębie dusz skalanych występkiem, a.ni doszukiwać
się prawdy w zmąconych źrenicach
zbrodniarzy.
Odda wna już szron siwizny pokrył
głowę doktora Zukowicza i czas poorał zmarr,zc7kami jowialne, pogodne oblicze, ,- i oto dwaj ci ludzie,
jedem na schyłku życia, drugi na pro
gu jego, zbliżyli się i dziwiU~ prz.ypadli do s~ebie.
Dla wielu

W szelkie jednak zabiegi lel(ar
skie nie odniosły pożądanego rezul tatu i po dwu dniach strasznych mę
czarni dziecko życie zakończyło.

__. a. .__. . . . . . . . . . . . . .____. . . . . _ . . . . . . . .

na doslawe mies.

wieprzowego i baraniego dla oddziałów stacjonowanych w Piotrkowie. Oferty w zamknit:tych kopertach winny wpłynąć do Kwatermistrzostwa 25 p. p. Aleje 3-go Maja Nr. 21 do dnia 19 stycznia b. r. do gOdziny
lo-tej w którym to czasie rozpocznie się rozprawa ofertowa. Do ofert należy dołączyć: świadectwo solidności kupieckiej i dowód złożenia wadjum
w wysokości 500 zł. (piećset) u płatnika pułku. Bliższych informacji udziela codziennie od godziny 830 do godziny 12·tej - oficer żywnościowy
pułku. Kwatermistrz 25 Pułku Piechoty.
Piotrków, dnia 2 stvcznia 1929 r.
(- ) Czvzewski Ludwik Major.
28
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STAŃKO.

tak duże,
musiano

Z Piotrkowa I OkOlicy.

równą

śmierć półtorarocznego dziecka.
Szklanka gorącej herbaty przyczyną śmierci.

StaJe się pisze i upomina, by rodzi
zwracali należytą uwagę na swe
dzieci. Niemal codzienn.ie na szpal~cJt pi~m czyta się straszne wypadki spowodowane prz~z ' nieuwagę ro

głowy było
że nieszczęśliwego malca
przewi ef ć do szpitala.

Poparzenie

Str. 3.

sądem.

Tragiczna
Cel

hie filiżankę gorącej herbaty.

-..

"'d ".1116

stanowiło to ' mgadkę

prawdziwą,

- tak sprzecznemi na
pozór zdawały ' się te dwie natury.
Żukowicz był krańcowym

pozyty-

wistą,

- w teorji odrrucał stan~w·
ezo pierwiastek idealny we wszystkich przejawach życiowych. Uznawał, że walka o byt jest podstawą i
celem wszystkiego, ·że. pieniądz jest
potężną dźwignią, ' dającą wszystko
bez wyjątku! spokój, miłość, pnyjaźń, uznanie, szczęście ...
Żukowicz następnie nie wierzył w

ludzi stanowczo, bez-wZi!lędnie.

. . .- - - - - -. . . .- -. . . . . . . . . . . . . . . ._ _

T eorje te były tematem zaciętych o poradę na rueznośne bóle i za.wr6sporów między Jerzym a doktore,m, ty głowy, na bolesne kłócie w boku
.iloe ostatni widział , we wszystkiem doktór Żukowicz zbadał ją trosklizłe, o tyle pierwszy starał się we
wie, nie dał jeąnak żadnej rady, nie
wszystkiem widzieć dobre strony: zapisał .żadnego l~karstwaj kazał tyl
je<l.en patrzył na rzeczy zbyt czarno, ok przyjść nazajutrz 'o Qznoczonej go
drugi zbyt różowo.
dztni;.:! i wziął r!.:Lla, który mu uboga
Ze~vnętrzny wygląd żukowicza od- pacjentka wręczyła. Może ostatniepoWiadał na pozór usposobieniu je- go jej rublaL
go duchowemu.
Dla bystrzejszego \ Ale w parę godzin póżni~j,
gdy
atoli spostrzegacza jego obójętność, chora pochylona znowu nad robotą,
sztywność i szorstkość zdawały się
myślała. z goryczą że popełn1lŁa cięż~
podejrzane; wyglądały na parawa- kie głupstwo, wyrzucając tak be~u
nik" którym usiłujemy ukryć przed żytecznie grosz mozolnie zapracowa '
oczami profanów coś, co się uparcie ny, - w izdebce jej ukazał się 2l ko
na wierzch wydobywa.
szem w ręku stary Maciej, od 'n iepa
miętnych czasów pełniący ooowiąz
Takim był d.okt& lukowicz.
ki kucharza, lokaja i kamerdynera
Mało kto znał go dokładnie, Zda- doktora, postawił kosz na stole, i,
rzały się wszakże fakty, które w K. gderząc zcicha, że ma twarde życie..
ekscentrycznością nazywano, które że. go bolą nogi od łażenia Bóg wie
. ·jednak dwoiły zdania mieszkańców po jakich dziurach i wertepach, że
miasteczka o starym lekarzu.
jego pan stary a 'nieopatrzny, bo Tiu
Bo gdy naprzykład uboga wdowa, ca pieniądze na prawo i lewo, - za
anemiczna i wycieńczona, zarabia- czął wydobywać przeróżne produkjącą igłą na wyżywienie siehie i dwoj
ty, na które wdowa iPoglądała ~ 0ga małych dzieci l przyszła do nie~o słupienie~

°
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który ciesz~ł się wlelkiem powodzeniem w najWiększych miastach kraju oraz zagranicznych ~
.. _______
Kuchnia znakomita.·
Wielki wybór trunków.
Ce~y__________
przystqpne~
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J:.ewańskiego

Do Pana K.

Profesora Kroju Paryskiej AkademJi.

Uczennice drugiego Oddziału piotrkowskiego, przekonawszy się dowodnie o wielkiej pożyteczności nauki krojU, szycia i modelowania "",edlug
opatentowanego przyrządu .Patron Express c Pana Profesora, Składamy Mu
niniejszem wyrazy szczerej Wdzięczności i jednocześnie dziękujemy za wy·
delegowanie do prowadzenia kursów w Plotrlwwie tak utalentowanej i biegłej w swym fachu nauczycielki, jaką się okazała p. Jamna Klimontowicz.
»Patron Express c jest pomysłem genjalnvm, pod względem akuratności,
". pięknego kroju i pośpiechu w nauce, oraz Jest bezkonkurenc"jnvrn.
Jesteśmy pewne, że w niedaJekiej przvszłoscl wvnalazt>k P. Profesora
znajdzie zastosewanie nietylko w pracowniach, lecz także w kaŻdym familijnym domu.
w imieniu uczer.nic:
(-) A. RIEVE
Piotrków, dnia 22/XII·1928 r.

Za

Dyrekc;a Kursów Kroju K.

35
~~.
~,~?Ba. . . .-=~~'

ochronnych na klatkach schodowych i oknach. KI/lltki ~hodowe win
ny być zaopatrzone w nieruchome i
wygodne poręcze, okna zaś w sieniach powyżej parteru muszą być za
bezpieczone b alustrądą , kratą lub tp.
. Wykonanie powyższego rozporzą
dzenia zal~'C'a się właścicielom domów.
Za wykroczenia przeciwko
tym przepisom przewidywane są
grzywny pieniężne do 600 zł. wzgl.
areszt do 3 miesięcy.
x

ności wyjechał.
z;ębom

niszczasu, wreszcie ce-

po cegiełce poczęła wypadać.
Piękne misternej roboty, z marmuru
rzdbione, porimiki barbarzyńską rę
ką pokruszone zostały. Ołtarze runęły. W r. 1867 mury kościoła i klasztoru przerobiono na koszary, dziś
od l ' osciGła h-nnciszkaliskiemi zwa,..
~iełka

~

AROL.
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Hwalilihaeuinu '~o~ór '. ufz,~ni,óW
i ':',:; ,:
'.
.

Jakim warunkom' odpo~t~4at. w~pni '; ..
pisarze gmin~i.. . . ':
... .,. ' ;t. _

Jak się dowiadujemy w Urzędzie pisarza, 2 pomocników i 1 praktyka
\Y/ ojewódzkim w Łodzi minister spr. nta. W gminach zaŚ liczących ponad
9.000 mie~ców ·przypadać powi... ~ewn. &en. Sławoj Składkowski wy
nien na kaide dalsze 3.000 mieszkań
1 ~tosoViał do p. wOłewody Jaszczołta
.kólnik polecający Urzędowi Woj.e - c6w 1 pomocnik pisarza względnieUlgi W opłatach szkolnych.
\ ...
wódzkiemu i podległym. jemu wła '  praktykartt.
Minister oświaty podpisał i'OZpo - dzom administracyjnym, ażeby dążo
Praktykantom naJeży uclridać Uł'
rZ<ldzenie, na mocy którego dzieci in no konsekwentnie do zapewnieIDa u- łopów i pomocy pieniężne; na wy
walidów, oraz inwalidzi
zostają
jazd na kursy dla pracownikó.w komu
rzę<!om gminnym pracowńik6w nale
zwolnieni od wszelkich opłat taks.
nalnych.
życie wykwalifikowańych. St~ow
;\i.lrc,inistracyjnych, a więc i od wpi nie dl') tego zarządzenia :władza nad
sów w szkołach państwowych, od o
zorcza winna zwrócić uwagę na kwa
płat egzaminacyjnych itp.
lifikacje praktykantów przyjmowa Ilość szkół powszechnych
Nie wolno przerabiać ~undurów woj nych na służbę do urzędów gmin na terenie WOjewództwa
nych. - Należy użyć wszelkich wpły
skolrych.
wów. mówi okólnik, ażeby prz:yjmo
łódzkiego.
wano
wyłącznie
praktykant6w
z
cen
Na
terenie
województwa . łódzkie
Jak się do~iadujemy 'władze wojzusem
naukowym
co
najmniej
6kla
go
znajduje
'się
2083 szkoły powszech
skowe wydały zarządzenie zabrania
sowym szkoły ~redniej. Okólnik zale . ne. Z liczby tej na szkoły 7.klasowe
jące żołnierzom przerabiać mundu ty, będące własnością rządową. Po- ca, aby w gminaoh lkzących do 3ly pTzypada8 pioc. - iIóść bardió zni
sięcy mies~ańców zatrudniano jed
koma. Natomiast szkół jedno i~dWu
nieważ mundury wojskowe robione
nego
pisarza
i
jednego
pomocnika.
~
klasowych jest około )000. 17 ~ płoe.
r.ą masowo na kilka
zasadniczych
\Yl
gminach
do
6.000
mieszkańców
z
og'ólnej liczby · przypadą na, sao.miar i nie są dopasowywane, szcze
dodatkowo jednego praktykanta, w ly 3-klasowei rreszta zaś to szkol,
gólnie młodzi
żołnierze i rekruci
gminach do 9.000 mieszkańców 1 5 i 4-0.. klasowe.
przerabiają je. - W każdym wypad
ku przerabiania munduru wła.dze
w:ojskąwe nie , tylko karać będą żol
niErza dyscyplinarnie, ale ściągną· z
niego pełną równowartość muńduru
zw:ięksJ:oną o 15 proc. kosztów administraC);nych. W takim wypadku
mundur staje się już własnością żoł
w dniu 5 stycznia
b. , r ..
,
nierza, a dowódca oddziału decydu. Na początku posiedzenia Rady w
tle . .f,SIł to łajdackie metody .waIkI"
je, czy nadaje się on donoszenia w
d;i.
5
b.m.
wywiązuje
się
dyskusja
..m6wi d~lei..p. pie;rydent.
".
wojsku.
n.adporządkiem dziennym, który jed
.Mlas~o. n: • ~~Tzymało po~~z~
nak po wyjaśnieniu p~ezesa Dzięcio
dlate~o, Że polItyka ~-ku GospOclUłowskie.go zostaje niezmieniony.
stwa Krajowego wskutek nieotrzy.
Spra wę. zaciągnięcia pożyczki 200 mania poży~zki ameryk. się tmiemtys. zł. w B-ku Gośpodarstwa Kraj. ła. Bank Gosp. ,Kraj. udziela obecnie
znalezienia odpowiedniego zlewiska
leferuje prezydent Smulski.
pożycz~k tylko na przedsiębiorstwa
- natomiast sprawa trwało5ci lodu
Magistrat nie miał szczęścia w dochodowe. '
;
jest sprawą wyboru czasu kiedy 16d bież roku budżetowym. do pożyczek,
\VI m3ICU spotkaliśmy ' się bezrQ~~
się zwozi do lodowni. Otóż pamię
.z któryCh została zrealizowana jedy- ciem; .w kwietniu zaś chcieliśmy· przy
tać należy że pierwszy lód jeśli
nie ,pożyczka 400.000 zł. Potyczki te s tąpie do b.udowy mostu według Kl}.;'
zima powoli następuje he·z odwilży,
jednak nie zostały zrealizawane nie sztorysu sporządzonego 2 lata ~ temu;
jest naj trwalszy. L6d się utworzył, a
dlatego, jak niektórzy twierdzą, że mimo, Że wskutdt 'podrożenia -toDo'
potem przyszły odwilże choćby się brak· jest do naszego miasta zaufania. ci"zny i n:i~terj.~łu .był onniereaULY';
i nie rozpuścił, lecz. znów zamarzł,
władi nadzorczych. P. Prezydent źa
Ctynniki .rządowe ~apewniły ,nąs.., .~.
będzie kruchy, mniej .trwały od loznacza dalej, że każdy krok Magi~ zwrócą nam' różnicę, jedna.kże· do;
du, który nie podlegał zmiennym· stratu odbija. się głośnem echem piero ik przyszłym roku' -budiet,<f}'
wpływom atmosfery: To td jakna;
czy to na uhcy, Czy też w knajpie, wYlJ129-~O.....GrzeclH~m Jednak -rue -na'
usilnie; naleiy zaleca~ wczesne wy' . lub kasyrue i jest prze.d.stawiany na szym.. jest . niepołączenie z budowJf'
. bi.et-anie lodu tembardziej, te zwIe- umysluie, często w tałuywem świe- mostu budowy' jazu. W k04cu P.1 , PTę

Świątynia rłługo opierała się
czącym

Lewański.

.....Ema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

wa. W r. 1860 Ks. Martyński, gward
jan 0.0. Franciszkanów z Kalisza,
przybył do Piotrkowa z zamiarem
podniesienia. niszczącego się KOścio
ła i klasztoru i przywrÓCenia zakontrików, lecz wypadki polityczne pne
szkodziły jego zamiarom. Zakon znie
siono, ks. Marlyński zaś" z koniecz-

. .____

ul. S,owackiego 39, I p.
z or ginalem:

zgodność

Taką górę lodową oblewa się JeszcZe wodą, by uzyskać iednolicieza
marzniętą masę. Oczywiście uda się
to dobrze tylko podczas mrozu. Gdy
robota. skończona, okłada się dookó
la st6zka plewy, albo krusz torfowy
suchy - pierścieniem grubym · co •
najmniej na jeden metr i na, wierzch
taksamo grubą warstwą się przykry
wa. Gdy jeszcze przykryjemy . wsry~
stko to słomą, możemy byćpewn1,
źe lód nie stopnieje.
Wykrawa.nie
lodll r~l' stąpi, gdy tego ' zajdzie potrze
b .~, \ecz· przez otwó1' · ~robiony ·ad pól
nocnej strony stożka, z' tym, ·że ka'Ż
dorazowo otwór bę<lzie upychany
gr.tbą wią~ką siana lub słomy a
do lodu będzie miał przystęp tylko
kto5 uważny, by nie zostawić otwo
TU 1,a dłuższy -czas 'nie zamkniętego.
Przyt~m pożąd.anem jest·, by wybieranie lodu odbywało się zaws~e mo
iliwie raniutko, gdy bywa chłodf'jej.

kanie może doprowadz.ić do tego, że
wcale lodu nie dostaniemy,
skoro
przyjdzie odwilż i "z.ima pójdzie' do
morza".
Niernożna tu mówić o urządzeniu
lodowni, bo trudnoby prawidłową lo
downię w zimie budować nato miast warto zaznaczyć, że mama
lód i bez lodowni przechować na •
wet do września w sposób bardzo ta
ni i prosty. Zwozić go należy do sto
doły. W tym celu w pustym miejscu,
podsypać
gruba · nieużytecznych
plew np. łubinowych by powstał ma
ły wzgórek. Lód układa się możliwie
szcz.elrtie, tafla przy tafli, zapełnia
jąc szpary kruszem lodowym. Następ
ną warstwę kładziemy na pierwszej
tak, by się zmniejszył sŁoiek, trzecią
awartą itd. warstwy. z tym samym
W'J licz('uiem, a gdy dojdziemy d~ wy
sok ości 2 - 3 metrów, dajemy ko DulasŁe Ta kończenie wszystko jed ~ak ciągle· dosypując drobnym lodem
by szpar me było.

I
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, Eódzka.

DziŚ W

,,0 d e o n i e"

Ofiar. Kabaretu
~

Suzy Vernon, WilU F-rUsch
i Bernard Goełzke.
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Wtorek
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Styczeń .

Seweryna Op,
Marcjcinny P. M.
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Z posiedzenia

Og6lna~
śRODKI

OCHRONNE NA KLATKACH SCHODOWYCH.

Ministerstwo spr. wewnętrznych
wydało rozporzs.dzenie o środkach

Od

Tomaazowska:
.
Rady Miejskiej ~ ,

połowy s"łycznia.

Jedną z ważniejszych robót sezono
wych teraz, gdy zima się ustala jest
nagromadzenie lodu. Materjał dziś
w gospodarstwie prawie niezbędny,
gdy produkujemy mleko, a konieczny; gdy przerabiamy je na masło.
Wszystkie ' mleczarnie muszą się
w lód zaopatrzyć -- bo beZ1 tego iet
nieć by nie mogły, przytem trzeba
i o tern pamiętać, by lód był czysty
i trwały. Czystość jest oczywiście
sprawą zależną od wyboru miejsca,
skąd się lód czerpie i chyba na wsi
nie jesteśmy w trudnem położeniu

................~................~.a...........~..............~~~~~..~ ...... ~~..~.......s~__~( .
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SZAŁ

AKTORSKI.
Kilka dni temu umieściliśmy no- tatkę o tajemniczem z.niknięciu 3-ch
młodych dziewcząt. Jak okazuje się
paniElnki te, zaopatrzywszy się w 120
zł., opanowane żądzą karjery filmo~·
wej uciekły z domó\ov. Młode adep .
iki sztuki kinematograficznej udały
się pociągiem najprzód do Krakowa:;
skąd jakiś mło~zieniec skierował je
UO Ostrowa w Poznańskiem, twier •
uząc iż tam najłatwiej wybiją się po
nad przeciętne statystki. Dziewczę
ta usłuchały tej rady i przyjechały do
Ostrowa, gdzie stanęły w hote-lu. Tu
jednak młode podróżne zwróciły uwagę policji, która poczęła badać
dziewczęta o cel podróży. Po nitce
dobięgnięto szybko d'łk kłębka i zawiadomiono rozpaczającą w Piotr
kowie rodzinę.
Próba ta, na szczęście zakoaczo ~
na bez tragicZdlych rezultatów win na być ostrzeżeniem dla wszystkich
młodych istot, które tak lekkomyśl
nie porzucają ognisko rodzinne, aby
swój lot powierzyć zbrodniczym nie
ra.z rękom wyzyskiwaczy, żerujących
na tego rodzaju kombinacjach. Si. Br

SKI OTiiiiOTi

P

~

SIENKIEWICZA 15.
POLECA

~

I

•

po cenach konlmrencyjnych i na dogodnych warunkach:

~

Towar, bille. Ifanfek,je. Trykotaże. qalanterJe. Towary
Sukna. Kołdry. D,wany. Piranki. Portjery i t. p.

g

bławatne.

Ci ołowe Ubrania -- Damskie i Meskie.

Towary od

nai~l'kwintniejszvch

27-

do na.Jtańszych. Obejrzenie nie obowiązuje do Cmpna

~~~t«t«tttt~~.
zydent zaznacza, iż uzyskał od prezesa B-ku Gospodarrstwa Kraj. zapewnienie, iż Tomaszów otrzyma w b.
r. pożyczkę w wysokości 200.000 zł.
z funduszów rezerwowych.
Po przemówieniu r. Bornsteina, r.
Licbtenstein stawia wniosek, aby Ra
da uchwaliła pożyckę 200.000, przeprowadzając jednocześnie reasumpcję poprzednich uchwał
pożyczko
wych, częściowo lub wcale niezreali
zowanych. Na zapytanie r.r .steinberga i Borosłeina wyjaśnia, iż ko·
munikacja kołowa przez most będzie
już otwarta od wtorku 8 b.m., zaś na
budowę mostu do dnia dzisiejszego
wydano 221.000 zł., otrzymano zaś
tylko 80.000 zł., oprócz tego suma
niezapłaconych rachunków wynosi
52.000

zł.

Ostatecznie Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła wniosek o zaciąg
nięciu pożyczki

•

,

Następnie

200.000 zł.

rówruez

pożyczkę
bUGowę szkoły.

uchwalono

jednogłośnie
30.()(){) zł. na

Na II-iem kolejnem posiedzeniu
po powtóroem uchwalzniu .pożyczek
w·ywiąz.ała się dyskusja nad uchwale
niem 3.000 zł. na urządzenie choin·
ki d1a najbiednie;szych dzieci Toma
szowa. I ta uchwała przeszła jedno.
myślnie. W głosowaniu tajnem do ko
mizji podatkowej zostali wybrani r.r.
Lichtenstein, Steinberg, Zakrzew·
ski i Piwowarski, na zastępców r.r.
Wajm,an. Borstein, GalIerl i Jakubo·
wicz. Następnie p. prezydent nawią
z1;ljąc do pisma Województwa za·
:.ma-cza, iż Województwo poleca Ma
gistratowi aby ławnicy Magistrat!-l,
jako niefachowi, pobierali po 190 zł.
miesięcznie pobrane zaś przez nich
wynagrodzenie wyższe (po 400 zł.
lllies.) należy ściągnąć z powrotem.
Dla z.astosowania się do tego ławni
cy nie otrzymywaliby pensyj przez 7
fiLiesięcy, gdyż należałoby od każde
go z nich ściągnąć po 1250 zł. Ze
względu jednak na to,
Że ławnicy
dotychczas pracowali nadetatowo,
prosi aby Rada uchwaliła dla nich
po 1250 zł. jako remuneracje.
W niosek uchwalono jednomyślnie.x
Z EKSPOZYTURY PAŃSTW. URZĘ
nu POśREDNICTWA PRACY.
Według ostatnich obliczeń Ekspo·
zytury Państwowego Urzędu Pośred
nictwa Pracy ogólna przypuszczalna
iic7,ba bezrobotnych na terenie Eksp
wynosiła 1555 osób. Tomaszowskie
firmy zwolniły z pracy 44 robotników, przyjęły zaś 24. Z zasiłków korzystało 294 bezrobotnych, z czego
248 z zasiłków ustawowych z Fundu
szu Bezrobocia .i 46 z zapomóg do·
raźnych państwowych.

Skierowano .w ciągu okresu sprar wozdawczego 3 kandydatów lla wła
sne wolne miejsca, zapośrednicZlOno
4. Eksp. rozporządza 10 wolnemi
Remanet bezrobotnych
miejscami.
(zarejestr.) w ewidencji Ekspoz. w
końcu tygodnia wynosi i287, w tern
785 mężczyzn i 502 kobiet. x

..

OKRADZENIE

ZAK.ł.ADU

FRY -

ZJERSKIEGO.
Alek:sarider Zyziak, zam. przy 111.
J~7.iornej 3 posiada zakład fryzjerski pny ul. Kolejowej 15. Gdy w
.Jniu 4 b.m. Zyziak przyszedł rano
tło pracy, 21 przerażeniem skonstato
wał, że drzwi zakładu są otwarte.

Jak się okauł~

VI

aacy wtar~ d~

..--....----...

..

.~.-"O
-~~
Dziś i dni nastepn. II ~~~
KINO
D E ~~~~-----------
ON" II Dziś i dni następno
Dziś i dni następnychpo'tęiny dramat w 10·ciu aktach

OFIARA KABARETU

ujawuieni-E. zakulisowych tajemnic teah'zyków j lokali nocnych
W!'Clach gł. potęgi ekranu:Suzy Vernon, ·Willi Trifoch i Bernard Goetzke
Nazwi'lha artystów mówią same za sieb;~ i dają pehą gwarancję za wysoką wartość obrazu.
ANONS-'-W ~a-s-tę-p-n-ym·-p.rO'gramieFilm nad·:-"fi-lm-y.-Bajeczna wystawa!
PRIMABALERINA CARA MIKOŁ AJA II
n __
~~~~~~~~---~~~~----~"MP.o.cz~ą~łe~k.s.e.a;ns;ó~w~O~LZQ~łZ~.~5~.-~c~en~y~m.\~.
; ~C.l.I~-g~ie~I.2.5.~I.I•.5_5.,.Loża~20.5m
.....
•
zakła&u

po uprzedniem wyłamaniu
drzwi, jacy§ złocizieje, którzy zakład
doszczętnie ograbili. Łupem ich padło 20 butelek perfum.. 30 pudełek
pudru, 4 brzytwy, nożyczki, maszyn
ki, SErwetki i tp. utensylia fryzjer skie. O powyższem Zyziak zameldo
wał w Komisarjacie p.p. obliczając
szkodę na 500 zł. Dochodzenie w toku.
x

OFIARY

złożone w Administracji:

Zamiast powinszowań noworocznych
na "Przytułek" przy Kat. Tow. Do·
broczynności: p.p. Piwoni zł. 5-, Indulsk~ zł. 5.-, Karlińscy zł. 5.-

Jego

KSiążęca

Mość

Douglas J.
Piotrkowska.
Posiedzenie Rad.
MieJskiej.
W dniu dzisiejszym o godz. 7 w.

odbędzie się posiedzenie Rady Miej!:kiej z 'następującym porządkiem

dziennym:
1) odczytanie protokółów
2) zmiany w statucie o podatku od
przedmiotów zbytku (w myśl reskry
ptu Urzędu Wojewódzkiego)
3) uchwalenie· dodatkowych kre dytów na. rok 1928-29
4) przepisy budowlane dla miasta
Piotrkowa.

PODZIĘKOWANIE.
Za podarki świąteczne, ofiarowane
sierotom przez uczenice gimnazjów
żeńskich p. Trzcińskiej i Zrzeszenia
N. Sz. Śr., Rada Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan składa ser
deczne "Bóg zapłać".

DOBRY FORTEPIAN
Przypominając

cert
dnia
rego
rym

sobie piękny kon Artura Hermelina z dnia 15 gro
w sali Kilińskiego podczas któartysta zmuszony był grać na sta
rozklekotanym fortepianie, nie

możemy się wstrzymać

od

życzenia,

PODZIĘKOW ANIE.

aby przy Nowym Roku znalazło się'
grono ludzi dobrej woli i energji, któ
r;eby rozpoczęło zbieranie składek
na. kupno dobrego fortepianu.
Fortepian taki dałby możność urzą
dzenia pomiędzy jedną a drugą maskaradą, wieczorów
muzycznych o
dużej wartości artystycznej. Niejeden
z wielkich pianistów odwiedziłby na
sze miasto, gdybyśmy posiadali moż
liwy fortepian.
A może! by tak powołać znów do
żytia Towarzystwo Muzyczne?

WIELKI BAL "SOKOŁA".
W dniu 12 stycznia b.r. w połączo
nych salach im. Kilińskiego i sdi So·
koła odbędzie się najznakomitszy w
karnawale wielki ,Sokolski Bal MaskoWY", na który zaproszenia ZiOstały już rozesłane. Każden pamięta z
ubiegłych Jat piękne, miłe i gościn
ne bale "Sokoła", a tegoroczny prześcignąć ma swą świetnością poprzed
nie.
. Początek o godz. 10·ej wiecz. Wejście tylko za zaproszeniami. Bilety
wcześniej są do nabycia za okazru niem zaproszenia od dnia 7 stycznia
rb. w kancelarji Towarzystwa Sokół
Plac Kościuszki L. 6 II p. codziennie
od g. 6 do 8. wieczorem.

Rada Towarzystwa Dobroczynnoś
ci dla Crześcijan wyraża serdeczne
podz.iękowanie:

Dyrekcji Manufaktury Moszczenickiej za ofiarowane 53 m, materjału
na ubranka dla sierot.
Administracji Dóbr Wroników za
10 korcy kartofli i
A dministracii Dóbr Rusociny, za. 6kOf<.. y kartofli.

OFIARY.
Na parafję Najiwiętszego Serca Je
zusa złożył w Adm. "Głosu Tryb:'
zł. 5 R. T.

Z prasy.
z druku ukazał się 52 zeszyt "Ży
cia Praktyczne-go" pl. "Zwierzyna.'
w opracowaniu p. Elżbi~ty.
Zwierzyna tylko w mieście jest .
produktem luksusowym
po
wsiach, zwłaszcza na kresach jest
nieraz podstawą jadłospisów codzien
nych. Omawiana książeczka zawie.ra
wyczerpujący przegląd
SPOSOOO"'f.
przyrządzania i konserwowania naj ..

rozmaitszych gatunków zwierzyny i
ptactwa, wraz z kalendarzykiem my
mwskim, który dopomoże paniom
w orjentacji sezonowej.

PATENTY.
W Urzędzie Skarbowym, jak róww Kasie Skarbowej tak duży napływ interesantów że trudno się tam
dostać. Tłoczą się jak zwykle maro
derzy, którzy do Nowego Roku nie
wykupili patentów, mając nadzieję,
że może ... Urząd Skarbowy o nich za
pomni i nie wykupią patentów wogó
leo Niestety, Urząd doskonale o wszy
stkich pamięta i już rozpoczęły się
kontrole sklepów w mieście i w po~
wiecie, przyczem na winnych n.epo siad~a patentu na~łada się dotkliWe kaly! .
nież

Rze:mieślnicy, zatrudniający tylko
j~dne~\-, pr acownika, nie wiedzą C7.!
powi,. ni wykupić świadectwa przemysłowe, CL}' też nie. I rzeczywście
aprawa nie jest wyjaśniona; Urzędy
skarbowe wymagają od takich rz,e mieślników wykupywania świadectw
a tymczasem Sądy, gdy się sprawa o
?ie opiera wyc4ją wyroki uwalnia Jące.

W tych dniach ma nastąpić pororo
mienie między Min. Sprawiedliwości
~ Min. Skarbu poctem nastąpi osta.teczna decyzja. D(\ teio czaęu świ...

4e.9twa

•

t~ W')«upywa9.

'. -

Jedyny w Piotrkowie

Salon

zdjęć

wieczorowych

w Zakmdzie Fotograficznym ). Kogana Narutowicza 18.
Zawiadamia Sz. Publiczność, że artystycznie wykonane
wieczorowe w zupełności dor6wnywują fotografjom
dziennym.

zdjęcia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' " . " . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zakład

czynny od 9-ej rano do 7-el wieczorem.

NOWOŚCl ·IAR'NAWAŁOWE!
1162

Skład mat~rjał6w '
Telefon 244. przy ul

M. S Z O T T E N •

Słowackiego

(Kaliskiej) 14. I pl-:tro.

posla~a

I--

na składzie najmod. materjały m~kie garniturowe i palłowe z pierwazonęd·
nych fabryk bielskich i tomaszowskidl, oraz plusze kotiki i baranki, napalta damskie.
N. akłaclzłe: wszelka konfekcja a&mska, płqłna koszulowe, trykotaże w dużrm
wtborze, firanki, dywany, chodnlki,kołdry watowe, kapy pluszowe I

gobe1lnowe.

•

U . . .dalkolll uclzlel• •' . kredytu.
Nowości

wieczorowe Geor et .ere salin trep de chiny IlU Ilu

.Ie

•
Str. 6

Wtorek, clnia 8 stycznia i929 roku.

c

I -----------~_·

aL 6

--~
:&;:.!~~b, - T~lko
·'
AOYA
' L'
.
'

I

I nalizowana
Kamienica
!~~h:~~:
w dobrym słani ',3-pię I
• trowa, w centrum mi sb ToruI nia, z oficyną iwolnem mieszką- I
g l.
I ~~~~"z: ~'rv~~~ł.~Z!;:a~~
I
umowy.
I Wiadomość: ul. Piłsudskiego 52, I
I u p, Sto Przybyłowskiego.
2285 I

najlepsza amerykańska maszyna do
pisania zapewnić może szybką i dokładną pracę w kaidem biurze.

;:J::

--------------- I

Przystępna

D-r. med. PA]MAN
przyjmuje od 12-2 i od 4 i pól ..... &
uJ.

L 67.

Piłsudskiego

n piętro.

-

Dr Józef OALLER

Choroby .kórne i weaery~.
Piotrk6w Zelazna 6 parter
przyjmuje od godz. 3 - 7 po pol.

Dogodne warunkj.
Przedstawicielstwo: Ząkłady Graficzne :tADOLF PANSKIc
PiotrkóW, Legjonów 2.

.

ChorobY $kórne i weneryczne

cena.

•Choroby
piersiowe
są nlea%aln~1

<S> przy ul. farnej Ur. 3

~
e

<D
<D

I

w Piotrkowie-Tryb.

PIECE szanotowe, RURY, WANNY, PIECE
do wanien, UMYWALKI i ' inne artykuły, wchodzące
::
w zakres, działu kanalizacyjno - wodociągowego
::

<S>

e
e

~

pr~Yjmuje

do reperacji maszyny do
pisania (stała konserwacia miesięczna,re'!
e arytmometry d o I"lC'lema, powie- lacze,@)
~
. [§lkasy kontrOlujące, numeratory, przy-@?)
t@lbOIV dentystyczne, maszyny do szycia,@.]
~
wyżymaczki, prymu-.v i t. p.
~

poleca z bogato asortowanych

SbLIDNE~

~ 2163

Piotrków, Rynek Trybunalski N2 7, tel.N! 2.
"n :iIRIlłBlłaBDiIm!

II
; ~:
**_-____________

••
______

~

ślubne,

Wandy Majewskiej j]

~

Robota wykwintna.
~
Ceny przystępne. I
Plotrk6w, ul. Piłsudskiego l. 69, ~
- m. l parter.
10620rii1
[ę]~~~~~

I

..............
Antoni Kuczborski

~

~

-

I

10

IBHB!IBlIBU~lBllBllBHBlIBHBllBllB!~

Bilety wizytowe
zwyczajne i ozdobne .
. poleca firma
:tADOLF PAŃSKIe
PlotrkQw,

polecają Zakłady Graficzne
A. Pański, Piotrków Legjonów 2.

---...

:

;,e; ~

~

!).

•

•

ULECZALNA.
Fenomenalny
wynalaZl€k Eufoni a, zademonstrowany specjalistom, Sami się wyleczycie z przytępio
nego słuchu, szumu i cieknięcia z uszów,
Liczne podziękowania. Piuczającą brosZiUrę
wezwanie wysyła bez-płatnie Eufonia, liszki koło Krakowa.
3456

na

Redakten:

ALEKSAND~R

PARSKI,

J:.egjon6~

kostjumy maskarado
we, UL Piłsudskiego 17, lewa oficyna I pi~tro.
0000

DO WYNAJĘCIA LODOW NIA przy ul. Słowackiego Nr.
9. Informacji zasięgnąć można
w T ow, Kredytowem Miejskiem
Piotrków ul. J, Słowackiego L
•

2.

.

w Piotrkowie -Tryb.,
~
ul. Żelazna Nr. 8 m. 5. (przy stacji) ~

Poleca najnowsze modele.

~

ROBOTA WYKWINTNA.
2l
2115
CENY PRZYSTĘPNE •• GS

I

DO:vl z dużym placem i budynkami
w Piottkowie przy ul. Garncarskiej
Nr. 11 oddam w dzierżawę lub sprze
dam. Wiadomość na miejscu.
43

l'O:tRZEBŃY CHŁOPIEC na posył
k~, Zgłazsać się w

SPRZEDAM oficynę murowaną 1-0
i dom drewniany z woln€1ffi
mieszkaniem i sklepem. Wiadomość
w Administracji "G-łosu Tryb."
41

GRYWAM na fortepianie do tańca - w
karnawale. Zgłoszerua Stowackiego 2 Pisa
rek (klasztor 0.0, Bernardynów)
232ft
..
.. ~
DW A kostiumy maskaradowe do wynaję-

---

cia. Ul. Sulejowska Nr, l parter front

I

]

POTRZEBNY ROZNOSICIEL
roz.noszenia gazet. Wiado ność w Adm. "Głosu Tryb," ul.
Legjonów 2.

WARSZAWSKA
PRACOWNIA SUKIEN
i OK RVĆ DAMSKICH
"aniny Dąbrowskiej

piętrową

GŁUCHOTA

WYPOżYCZAM

-

'1do

ze złotą stalką PO zł.

:

PiotrkoWie Tryb.

~UUiiiiiiUU08~JlUiiUi~

'rwale pióra wieczne
9

to

W

radowe, oraz sprzedaję kwiaty balowe Wanda Loga Piotrków Tryb. Str~skie
go Nr. 4.
l'

się szybko i starannie Poleca otomany i leżaki
SPRZEDAŻ NA RATY l ZA GOTÓWKĘ
KUPUJCIE TYLKO U ŹRÓDŁA======

Nowośćl

2124

'-eJ.

Znana w Piotrkowie i okolicy do świadczona chiromantka
MARMONA
Piotrków Tryb. Kaliska 23.
określa charakter, przepowiada przy
szłość. Przyjmuje od g do l od 3 do 8

Zam6wienia wykonywa

g:

,. s.:;cg~@)

batystowYCh dekoracyjnych i balowych. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. - Ceny niskie. - Piotr- 'B
k6w, ul. Polna 5 m. 4.
.~

1 i od 3 -

I

ul. Zamkowa 4.
Chrzełcllańskl Zakład Stolarski bogato zaopatrzony
w meble wszelkiego rodzaju od zwykłych do najwykwintniejszvch.

~

Pracownia kwiatów

przyjmuje od 9 -

ul. Kaliskie! 1f
38, n pi,tr•.

WYPOżYCZAM oryginalne kostiumy maska

JÓZEF BRZEZIŃSKI

(i)

.f.

K. LEWKOWICZ

~

MALARZ

"EWELINA" ~
~
.

~--

Wykonywa po cenach zniżonych ze względu na
obecną porę roku, wszelkie napisy. szyldy, tablice z herbami państwa
szkolne i inne roboty malarskie, a w szczególności malowanie
i tapetowanie pokoi. Również wykonywa artystycznie
wszelkiego rOdzaju winiety okolicznościowe.
2301
DIF Piotrków, ul. 1. Słowackiego 54. ....

Pracownia HaJeloszg Dams~iCb ~
~

DEJlTYITA

przeprowadził się z
na ul. Kalisą Nr.

balowe, maskaradowe i in.

~

(S) ~~s.:;cg~@l

~

ZAPROSZ -ENIA

LE~ARZ.

......................................
.................

~~~~~tę)

Nowość!

choroby kobiece i wewnęt1'ZlIle!
Tomasz6w Maz. Jezio.rna 35, tel. 87.
Przyjmuje od godz. 2 do 4 po poło

Najnowsze kroje czcionków.
Efełowne i szybkie wykonanie.
WYPUKŁY DRUK!
CENY PRZYSTĘPNE
Zakłady Graficzne A. PAŃSKI, Piotrów, Legjonów 2

WARSZAWSKA PRACOWNIA ~
KOŁDER WATOWYCH
~

dl

Dr. W. WÓJCIKOWSKI

pięknych papierów listowych i kartonowych na

W kawiarni Walentyny
'1ankowskiej w Piotrko wie, ul.
Kaliska Nr. 23, szdżie po bardzo
przystępnvch cenach można spożvć
smaczne śniadanie, obiad, po,
dWleczorek, lub kola clę, nadto
I każdej porze dnia-herbatę, kawę,
cacao, czekoladę, Sprzed aż ciastek,
herbatników i wszelkich słodyczy.

W Piotrkowie Trvb.
przy ul. Sienkiewicza Nr. l,
front, II-gie piętro
poleca kapelusze najmodniej
szych fason.wjgżurnali paryskich
·CENV PRZYSTĘPNE!
Wykonanie wykwintne na czas
2300
ściśle oznaczony.

!:

1_ _ _ _ _ _ __

JUŻ nadszedł świeży

'Gdzie dobrze a tanio?

pf.

przyjmuje od U-ej do l '
i od 3-ej do 6.
ul. Aleja 3'go Maja 9, II piętro.

JUZ NADSZEDI:!
transport

najnowsza metoda. Tamże wszel·
kie przepisywania. Sulejowska
L. 2, m. 5, I piętro.
2077

~

Dr.med.B. Barcikowski

2271

~

I
I

Choroby wewnętrzne, kobiece i dzieci

•

Udzielam lekcji pisania na maszynie

rs

I

skład6w

ANTONI UNISZEWSKI

e

~WYKONANIE

SpylaIde sl41 Swego Lekarza. a leli wam po
lwlerllzl, te B.hl.m Tlocolan,Ag.' Jest uzna
uym 4rodklem przeciwko .norobo ,Q płlicuym
zalecauy przeapowagl lekarakle BALSAM THIO
COLL\N-ĄOI!" lecay btouull
g,utllc8 kaszel
kok ano UI"IWilllYydzleliiule ~i. plwOCluy, wzmae
nla org.~l2m. POwl'lkez .. wag4 cl"la. obniża tem
peratUJ'ł! cr.lł. Sprzeda" aptekI I skład głÓWDY
Aptek", Ą. OĄSECKIEOO
~ftRSZAWA,
FRl!rA li,
.

"P?morskim Do
mu Towarowym" Piotrków ul. Sien.bewicz.a 15,
40

ZGUBIONO ' książeczkę wojskową
. wydaną przez PKU Piotrków na naDO WYDZIERżAWIENIA 48 morgo . zwisko Dędkiewicza Franciszka zam
wa .osada i sprzedania plac pod bu_ O w Piotrkowie Al. 3 Maja 20. Ksią dowęj wiadomość Legjonów 14 pra- żeckę niniejszem ogłoszeniem unie _.
Wa oficyna parter.
29 ważni a się,
42

lS

SKRADZIONO dokumenty: książe czkę wojskową wydaną Janowi Cze
chowskiemu zam, w Babach przez
PKU. Piotrków i zezw01enie na po siadanie broni wraz z kartą łowiec
ką pr.ze.z Starostwo Piotrków, które
to unieważnia się.
23
Dr. Ezryel Tenenbaum Piotrków Al.
3 Maja 21 zagubił książeczkę woj _
skową wydaną przez PKU. Piotr k6w oraz paszport zagraniczny wy Ąany pr21ez Starostwo w Piotrkowie
Powyższe dokumenty uniteważnia się
Z·t

'

'I

ZGUBIONO książeczkę wojskową
wyd, przez PKU Łódź na nazwisko
Leona Kaczkowskiego rocznik 1901
zamieszkały w Tomaszowie przy ul.
a OgrodOwej, Książeczkę tę niniejszem unieważnia się.
~~

-----------

~NIEW AżNIA się zagubioną ksią _

.żeczkę wojskową. wydaną przez P.
K. U. Łódź n-a nazwisko Jana Szym.ań

skiego roczn, 1903,
. gm.' Łazisko, pow.

zam. w Małczu
31

Brzezińskiego

ZakWy Graficzne "Ad.U P dski,i Piotrków Tryb. Lelł;onów 2. Tel, 55.

