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Kryzys w stronnictwie faszystów
staje slą coraz bardziej widoczny
Jedynie Mussolhil posiada Jeszcze zaufanie Wtoc
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Ekłeiwtoaniiejna
akeja wydaje — wracają.
niły obeMwaadwając.
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wi jednak taklwnątre kraju band
zawarte —^'tdizv rrancta.
Wyganowski.
wę
racaąc
się
obficie
likierom.
coej, choć izparcie twJerdai, aa 1) K W Ł H i>rz«wowadi«- .Aaatła, Beari*. Wtocfcaiat
cicho, że nawetl posłowie, sie-1
przerfrieraH a*f tam
Na at. Ęiała, kondukt* wrfe- to jego wawna lagTłyineJcda, ata ackrwał n K » a a w c ó w . S Pokka i Czecboslowacla.
dzący w
szych ławach i ginęli a ocaru policji.
isył aię ze awemi podejnaniaini Btiwierdanoo,' ze w jołou ubieUkłady te zostaną uznpemto
2)
:—T
tftyaBmym pottedantom, kióiay głym w czasie napada na aa> *
ne pógatei gdy Niemcy
*> osobników, zadajaje
stąptą do Ligi Narodów,
lania f mary
•oa? OorteoWnew Mmordoumit
wijziany pakt bedzto
Herrtot
domaga
sie,
6V
<*«:
W rM^Bwiaaai ahója dnbyli ia> •latM i la^aJsiuBjf ttbj iwaial
waajaiiaijujh ał*yn«Bfiaen
na
kootrota-^oatlńwii
została
woHrarów i
py*aja»yoai|d»ał Bkoesyłas, jest w*a> i
do pomocy na wypadek
Słuszne! tądanie ptata Hlcbalaka
nam, ae moraaro legjilj iiwaja ał»
ny. Jako dalszy etap
em
ołłyc^Swyw
n^njwycu,
dbknmentami
swej
ofiary.
WAR^ZAWtA, dnia 2&6.
liczy tut to, te ••Mm* zatiry- je Herrtot zawarcie
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w najbrttswj przy
Uicquers nota framcusko-anfjiel praca frauaariKMuigtełska jest Noiłet stanowisko przewodni szłości Warszawy.
WARSZAWA, dnia 25.6.
ska w sprawie rozbrojenia u- niezbędną dła pokoju wnech
Czersk 0,62, 0,45, 035. i Notowania w złotyc*.
trzymana jest ;w tbnie nader sta europejskiego.
Cfeestocioe 1.65,1-80
n»-vczyii,. N0ta Powyższa zo- Narady te stanowiły wstęp do
Gosławice 1.18, 1.36
Dolary 5.18 l pólstafa ijr/^slana Hi* rządowi Rze przyszłej konferencji mśedzysoMichałów 0.60, 0.55, 0. 58
Bełcia
<m
100)
»M
,szy. \„u wystosowana do "Rze juszniczej. Niefcawem zostanie
Ostrowite 1.80
,
Hioiandja
(za
lOO)
1N.45
szy nic iest dokumentem dyj:lo- •wystosowana nota w rej spra Jiuovo Passe" donosi, ie pie-llfekt miasta Turyira zestal zewie
Waraz. Tow. Fabr. OufaruS.lS,
Iiffldyn
(za
1)
23.42
nu;t\XMiym >
• nie jzo^tan e o«lo- wie do rządu St. Zjednoczo
• er.ony w swych ozynnościach. New Jork ( » 1) 5.18%
3.35 3.25
i
szona- Celem jej jjest. da-ve do nych. Przed zaproszeniem Nie
Fktey 0.85, 0.45
Paryi
(aa
100)
*72S
zrozumienia: Stresiemannowi, że miec koniecznem jest osiągnie
Łazy 0.18 0-11 bez praw.
Prawa (za 100) 15,32wszelkie us !owarji,a F^ż^s:'.v. dą cie porozumienia między sprzy
Waraz. TÓw. Kop. Wę«U 8.35,
Szwajcarja
(za
100)
91,98-,
żące do wyłamani^ się z pod-za ! mierzeńcamiWiedeń (za 100,000) 730 Ipół. 3 20, 3.30 I 2). 3.50, 3.40 3, 4).
rządzeń konferencji am,basado- i Głównym punktem porządku
Polska Nafta 0.58
•rów nie maja żalnych < wido- ,dz;cr-'cfo przyszłej konferencji WIEDEŃ. 25 b. m- W ko-na konferencji koalicyjnej, kto- Włochy (za 100) 22,4f>
Nobel 1.60 1«5
] '
MUjonowaa OM
hoh
zMiaonyoh
do
Białego
Dora
ma
się
odbyć
w
ón.
16Hpca
k6i\- powodzenia- <
btdz e sprawa zastosowania pla
Lenartowicz 0^4, 0.15^ 0.14
Mac Donald zapytywany w ! nu Da-wesa. Ody tyłko plan tenniu o^waadooają, se, Stany Zje-jw Londynie priez 'oftajaJoezo %% pni słota 0.71
Cegielski 0.48, 0.5fj
6% Bony stote 0.75
Izbie (imin przez IBaldwina i : zostanie wprowadzony w życiejanoeaoae będą repn—iatwai lobąarwatona, ,4Vo% Tow. Kr. Ziem. (rb.) 1725 PHamar-3.70, 410, 4.00 \
1-loyd (ieo'-;'e'a
w|
spraw'e,na| podjęta zostanie dyskusja nad
Lilpop 0.49. 0.51
5% m Warszawy 12J5
ja.iyc, w; L's te'JCTS oświadczył, I inr.emi snrawami, bedącemj •*
Niemcy bronią tntencie dostępu
itodraedow 4.40 4.45 3)1 4.70
^'i -'-" •-•'•<* 'y fłyło orriówie: zawieszeniu,
przedewszyst185 5).
Notowaaaa
do swoich koszar
niesp-fi.i- ;tŁ-i!trcxnych przy ikitm nad sprawą dłwrów mieNorbbn 0.51 0.45, 0-48
'*'Prov.aJ/.,i;u w życie pianu ! dzysojuszniczych.
WIEDEŃ- 25 b. m. „Newe TaUe w sprawie kontroli woj B. Dyskontowy 4^5Ostrowieckie 6JO," 5.90, 5.93
freie nresse" donosi a Barlinar skowej dosslo do pewneRD po- B Handlowy 4-90, 5-00. 4.90. Parowozy 028, 0.29
Daleko i a-e zapawnienie Herriota, Z kol urzędowych słjnohać,fetno-iWJRuaienia. Asąd niemiecki B dla Han. i Przem. 140, 1.70.Qohn 0.30
prowadaone młassy agooM się im rewisję fabryk, na B Kredytowy 1 i 10 em. 0.85, Eodzka 1J2, L15 5^m. 1.12, 1J5.
która da ^ I Ż I rso myślenia Hemcom kowania,
rządem Roeszy i Ententą paayj- hauiual pnanąłby uniknąć re- 0.95. 11 em. 0-40, 045Starachowice 2.22, 2.25
„Independc;:ce liei^e" oseła- że "przedstawi szczegóły, doty mnją obrót naoe-ót pOattyessnEy* ooaDi Bonaiso*
B Pol. HaadL w Poan. 150
TTrnna 1.12
'
B
Pol.
Przem.
we
Lwowie
0-27
sza wywiad z Herriotcm, który czące projiektu wzmiankowane
Zieieniewskii 8.00, 7.90
B.
Zaebodni
1
i
6
em.
L56.
1.46
.oswiadczył, że od cb,\ obcc- go paktu ministrom belgijskim,
Zj. Pol. Fab. Maszyn «.6D
bez kuponuZawiercie 39.00
nej na wypadek prenie
ytowa- pov. iedziałt że uzyskał jakflajfor
B. Zjedn. Ziem. PoL 1,60.
Żyrardów 50.00, 52.50
ne?o napadu Men.i-.: z
nialnicjsza
obietaicę
Mac
DoB- Zw. Sp. Zar- 3,55.
:•_ - n i < .
BortorrtwJri 0.9o
'=y Jest pakt obronny, k
B. Zw- Ziem. 0,30.
JaWkowsey 0.19, 0^0, 0.19 •
' • r " p o • ..Ua, iż dziś tak samo jak w
laczy Franci, Angjjc i lidKic. l'.M4 roku, w razie ataku ze stro Vnad.mnśpi ze ir*deł aaatiel-'zdajo &*) być dotychczas pn»- Kljewsfcj 0,20, 0^1Transport i ŻegloeB 0.J1, ' 7-emJ
1 rem jer franciki, zaznaczając.
zazna Zając. |ny Nienrec, Angjja stanie u bo- Hkioh zapowiadają zwołanie/ w,wLdywan.m. NiefcuSre kola poii- Pute0.35
0J8, 0.32
Ćmielów 0.00
pw^łtku ?ipea do Pary** p*zy-;tj-bane uana-mują jednak, ii n- Bpieai 1.00, 096
. ku Francji i Beteji
Zgierz 1«), 2,35, 2,10.
Haberbuach 6.00, 5.75
Eotowa»<«l konfereaaji Ma. ananie sowietów de jnca
Elektrycatoftć 1,15, 1,20.
Bonk 0O2
sptswy i««i*pi» soniatow prreea być awąaaaa »inieabyt
Lombaed 086, (Ł49
ta -——
rokowania
*
' W
i
raąd !!«••
.
.)
i-'1•—
-; ttwa
wzaiędale P o Ł l w 3 i . 0 t «
^arniBg--y0Bt«« donosi.
Siła 1 Swltto 0,58, 0^9, 0,57. 2g«Ttoą L18, lĄ UJ;
|
żejHorriot pczyjaj Sł b. m. Saków- | Zwolanie podtob/ej ajna*iraB,|« Rosją mtarłyby aię
ChodorOw i3S. 4,40laŁiago.
cói. **** acaaad Hasaaki tt» Kmpoaąfi,
laoatetM1

SiEŁDA

Dalsza sanacja we Włoszech
Stany Zjednoczone wciąż tylko
obserwują

Sprawa uzrtanła so#f#«w
przez Francją i staje $ię aktualną
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Oto najlepszy dowód, Jak
Rada ministrów slonwertowała
Rada ministrów uregulowali!
SI pożyczka złotą z r. 1922 wygląda kryzys, o którym się sprawę obniżenia podatku;
Wypuszczona w roku 11922 będą przyjmowane jako wadja
tyle mówi
majątkowego
'
8 proc państwowa pożyczka przy licytacjach, kaucje akcy

W maju r. ł)- z podatków po nad sumy preliminowane śwlad
Złota zostano zgodnie z oneg- zowe i celne, kaucje przy za średnich
osiągnięto ponad preli czy, iż tętno życii handlowego, w majątkach zniszczonych podczas
wieraniu
kontraktów
ze
skar
dajsza uchwala l-^acly mini
minarz
365.21,5
złotych, z ceł i którego wykładnikiem są po
bem
państwa,
oraz
kaucje
skła
działań wojennych
strów skonw.-rtowar.a na H-pro
wpływów
ubocznych
4-590209 datki pośrednie, cła i opłaty
dam;
do
depozytów
wszelkich*
centowa pożyczkę konwersyjRada
ministrów
na posiedze nit 3 miesiące, procenty anizek.
wywozowe,
oraz
opłaty-wemzłotych, z opłat stemplowych—
u;\. Konwersji ta nastąpi w spo ir.stvtucvi rządowychplowe i obroty monopolów, nie niu w dniu 23 b. m. przyjęła pro podwyższa się dwukrotnie, Jącz
360.735
złotych,
z
opłat
wywo
Rozporządzenie
Prezydenta
sob następujący: część obligazowych 949-775 złotych t z moj osłabło Jak tlom zainłereso- jekt rozporządzenia Prezyden na jednak suma procentów zni
Oji kuponów, opiewająca na zło Rzeczypospolitej o pożyczce ropoli
ta Rzeczypospolitej o uprosz żek nie może przekraczać 5(>
1.559.784 złote,
Jwani.
I ic polskie będzie płatna w n'>\v konwersyjnej ukaże się nieba
czeniu szacowania zniszczeń proc. wartości jednostki gospo
Ta
nadwyżka
wpływów
po
i.owartoścl złotego jako polskiej wem.
wojennych przy wymiarze po darcze}jednostki monetarnej (sposób
datku majątkOwegOSzacunek gospodarstw ryb
i
i
obliczenia tej równowartości aW myśl tego rozporządzieniia nych może być obniżony zi po
kreśli specjał ii rozporządzenie
szacunek majątków przy okre wodu zniszczenia wojennewo o
rninlstra skarm),'część zaś mar
ślaniu 'wysokości podatku ma 19 Proc- z doliczeniem 5 moc.
kotwą obligaci wraz z kuponem
jątkowego zniżany będzie:
» każdy rok niemożności etabieżącym prt jrachuje się na zło
o 5 proc- z powodu zniszcze Płatowania gospodarstwa ryb
to polskie wedle kursu 100 mania budynków mieszkalnych I nego wskutek zniszczeń, przy-.
lek
l zlot i', poczem nastąpi
gospodarczych najwyżej do po czem ogómy procent znfjjek
przedtorm*iw)'va splata tej czę
łowy ich wartości przedwojen również nie może przekrateać
ść* w czasie, który określi roz
nej;
50 proc. szacunku gospodar
kit
porządzenie rhinistra skarbu.
o 10 prócz powodu zniszczę stwa rybnego,
Było to tak zwane „austriackie gadanie
Pożyczka konwersyjna spła
nia tych budynków ponad po Obniżenie szacunku majątku
cona będzie ru dzień 1 paździor
WARSZAWA, 25. 6.
przyrzekł głosować za budź*- skusję, uznaje konieczność sa łowę >ch wartości;
przyznawane będzie przez \\ la
nika 19/7 rok J. Procenty od po Wczorajsze posiedzenie, na ternnacji, lecz jest zdania, że środ o 5 proc. z powodu zniszcze
Konrsje Szacunkowi!' na
życzki w wysokości 8 proc. którem przez 6 godzin prowa Wszyscy bardzo się z tego ki nie powinny być tak gwał nia lub straty inwentarza żywe ściwe
płatników, k+óre wnie
płsftne będą. vr dniu 1 paździer dzono dyskusje nad budżetem niespodziewanego zakończenia towne, jak toi-ittore stosuje p- 8» i martwego do połowy jego prośby
sione być winny w ciągu czte
nika I 1 kwietnia każdego ro- mtnlsterjurrl skarbu, śmiało mo ucieszyH.
OrabsW' wartości przedwojennej;
rech tycodtii od ogłoszenia |roz
kU' Obligacje 8 proc pożyczki żna nazwać
Drugi były minister skarb*, Pozaten przoaia-wiato jaszcze o 10 proc z powodu zniszczę porządzenia Prezydenta Rzićzy
konwersyjnej maja mieć 'wszel
to pos. Kucharski (Zw. L. N.), kilku „specjałstów" skałko
inwentarza ponad połowę; pospolitej w „Dzienniku ! Ukie prawa pagerów, posiadają- beneflsem byłych ministrów który stwierdza, *e wirtywy wych, o 'których, ze wzgrlędu nia,
o 10 proc. z powodu zniszcze sta-w" eo nastąp? w tych diiiiachskarbu,
cy<ih bezpieczeństwo pupilarne
na-,
cierpliwość
czytelnika
zaskarbowe
notują
nia urządzeń zakładu przemy
gdyż aż trzech dawnych gospo
mllczymy.j
słu rolnego lub leśneso, przozna
darzy majątkiem państwowym
odchylenia,
przemawiało* z trybuny parla co nasuwa mówcy allematy- Dyskusja bowiem przecią czoneffo do przorobu płodów P. Skrzyński wraca
Pan wiceminister mentarnej.
własnego gospodarstwa, o ile
Jutro, w czwartek, pumro
wę: albo śruba podatkowa nte gnęła się w nieskończoność, a zniszczenie nie pozwala na uru caib.)
do Warszawy dntegat polaki
Dutkiewicz
Byli mnastrowie, a dziś została jeszcze należycie przy bardzo melicznń słuchacze z
chomienie zakładu bez gruntów pray Lidze Narodów, p. f~
skromni posłowie, kolejno kry kręcona, albo obliczenia były
niemem przeraientera • Rej odnowy, sięgającej conaj- •ki,
odchodzi
który ada sprawę wlaij
tykowali obecne zarządzenia, a nieścisłe.
i
spoi?lądali 'w kieriśiku rrybutiyi mnicj 1/3 wartości urządzenia; centralnym z pireebiegu
Cb) Jak sio dowiadujemy, w prym w tych fitipJkaca daffltżył Bardzo słusznie p. Kucharski skąd
płynął potok gadulstwa. o 5 proc- z powodu trzyletnio Rady Ligi Narodów.
dniu wczorajszym premjer pos. Byrka (Piast), Wory mo zauważył, że brak kapftalu o- Wyjątek
stanowił th pos. Chą- go lub dłuższego ugorowania co Pierwotnie p. Skirejróski
Orabski postanowił przyjąć wa raÓMj tafco lokalny patrio brotowego jest
dzynski (NPR.), który polemi najmniej 113 obszaru rolneffo; e Genewy udae aię do Pa|tj
prośbę o dymisję wiceministra ta byłej Galicji. Lodomerii i jesz
zował z referentem pos- Łypa- o 10 proc. z powodu założe i Londynu, aby \t obu stoli
wytło—nuuy
spraw wewnętrznych, p. Dut- cze tara czegoś, mx obywatel
nia na gruntach ziemnych ro odbyć kilka, ważnych marad jod
IcJewłcza P- wiceminister urzę całego obszaru Rzeczypospoli nieroztropnym w swoim cza cewiczem.
sie zamienieniem gotówki obro Na wszystkie zarzuty odpo wów strzeleckich, jeżeli wedle n«lktże planu tego Bajupcliano.
dować jeszcze będzie w prze- tej. Cała ta mowa była
wiadał wiceminister skarbu, p. uznania Komisji Szacunkowej gdyż obeom>A<? p. Skreyńsliieąro
ciajru kilku dni, do czasu podpi
towej na kapitał to^estycyjny. .Klamer,
gloryfikacja fachowców.
który punkt po punkcie urządzenia te stanowią poważ te względów poiityoBnych ;fa,*a
sania dekretu o zwolnieniu go posiadających
Tego
jednak
większość
„krydyplomy
uniwer
ne utrudnienje, usuniecie zaś «ię w Wlaraaame konieczua
zbijał
argumenty
z zajmowanego stanowiska, co
nie obce zrozu
I „wyznających się" zysowiczów"
Ich jest połączone ze znacznym
mieć
i
woła
o
kredyty.
nastąpi po powrocie p- Prezy- syteckie
oponentów.
Przedewszysrkłem
móWrą w Małopolsce) na
nakładem;
deńSi Rzecźjjpospolłte) z Pomo (jak
Kownie*
1
pKttcharski
w
Iwięc
stwierdził
pKlamer,
ze
urzędowaniu (Jak w tejże Ma mieniu swego stromiic*«ra oo 15 proc- z powodu zniszcze Dopłata do cery
na,,
sądzą). Dostało się też świadcza, że będzie glosował za Bank Oospodarstwa Krajowego nia melioracji rolnych;
ttrwflowo arząd drugfegó wl łopolsce
świadectw
został
powołany
do
żyda
w
cendnlstra spraw wewnętrz niewynkotónym funkcłonarta- budżetem/
pierwszym rzędzie dla, potrzeb o 10 proc. z powodu innych
szom
i
iete>enaw>l
pos.
Łypaprzemysłowych
zniszczeń
wojennych,
zniżka
ta
nych nie będae [obsadzony.
Trzeci byty minister, to poe* rządowych I samorządowych,
ceMaumU któnao (wodtag o- Michalski
(Ch- N.), które«o nie zaś dla Innych czynności jednak będzie stosowana wy Minister skarbu, ia skute 'i sta
pinji oot. ByfkiVw«*oaki w tym przemówienie
łącznie v#»)»%*Jttt(cn uwzględ ra:i sfer przemy^lowo-ha imobyło opracowa bankowych.
Sprawa p. Totwena kienmkurataatoićinraeBa w dwu ne bardzo sumiennie.
Argumen Wreszcie przemar*iał Jeszcze nionych w 'flsławle o pot>one wych, zarządź*! zOilanę t< rmi(M Jakiś}* dowiadnjomy, p. słowach*.tacje pos. Michalskiego była •pos- Paezek (PPS),• który po nadzwyczajn*! 4MAT państwo nów uiszczenia do kas sksrboTbtwen aoetał s«.wieaaany w
w'cT, "oraz" w"triewYrrśFeniotrych •.<'ycn"dopłaty zwyżki do :eny
*AloJ «raałotny|B".
mocna, gdyż opierała aie na dacayoDoaDiActi i powodu oak*r£e- ^area*dej*os- Bynlst wycho rtłnch; cyfrowych, me zaś na go stawił takie rezolucje:
tam HBtfHHhlll województwa ś w ladect w p / emysłowy^h
Sejm
wzywa
rząd
do
zniesie
nowogródzkiego j okręgu admi kart rejestracyjnych.
nią go o oadatycie wtedaqr.
dzi z ciasrirct.flUB gJ*cyjslde- łosłownych oskarżeniach.
W apmwie taj Banądaono go patrk^yzffltf TbkaJnego i ur Najważniejszym postulateni, nia 1 sierpnia 1924 r. podatku nistracyjnego wileńskiego.
Dopłata uszczona ma być
od
cukru.
JeżeH na gruntach danej jed mianowicie w dwóch równych
fisOstwu. po którego ufcońcaaniu żywa dawnego jeżyka urzędo według p. Michalskiego, jest onostki gospodarczej okopowa ratach: do dnia 30 czerweji, oaoManfe wydane taneuwauto, de- wego „•warsaawistow" — po becnie opracowanie planu gospo Druga rezolucja opiewa:
Sejm Wsywa rząd: a) do zre wałka pozycyjna trwała dłużej raz do dnia 20 sterpnia r. "
eyoajjąes o dasmaym ewentoal- stęp nłelada!)darczecDl
formowania obecnego systemu
nym puiasajiin p. Ttotasna na Pomimo wołających o pomstę
podatkowego w kierunku: l|) za
da nieba zarządzeń, pos- Byrka zadaitniecte Bołyczkł
.jam
stąpienia od 1 stycznia 19.
Czas najwyższy wziąć sie do
podatków s
gdyż przy obecnym przesileniu •wszystkich
propagandy zagranicznej
z wyjątkiem podatki
nie jesteśmy w stanie dać skar czych
spirytusu,
wina,
wódki,
Strupieszałe resztki czarnej giełdy bowi tyle, Ile byśmy cbcłełl i 1 wyrobów tytoniowych,
Reorganizacja wydziału prasy | propagandy M
powinni.
(h.) Według nowego »tattitu| P-ray wj-dzaaic powstanie
kami
bezpośredńiem!,
2)
z,
wymyśliły nowy szwindel
Akcję sanacyjną, dla której pienie obecnego podatku
organizacyjnego
nriwist^TjW da propagandy*, do ktÓKJl zagiprawraigramioanych,
który bę- prosatmycli ma być. 20 przttetac(yvprB0ci looca efenatoi MC ty* mówca ma wielkie uznanie, p,
WARSZAW-. Ź5. 6
r ,w n
MfcnafsfrJ oJcrcśffl w tett "spodzie rozff:'aifi j' a' y na juti-zej- wicieli n(prl praeiiiij^o^J: |r fioatatnfoh
dtóaoh
w
ateraea
4mt*m*t«mm
t'Oziljonr
tew
azym ptmiSliseoia Bady mini- nansowyinh tran 10 repn^itaaw,
OdieldEiarBlckih są poasu- ras trzeba już płacid 4-ry, pray- sób:
yakusfę zafconczył refejrent etrt>v, wydział prasy i propagran tów opinai (w tern 6 dnieplka^rable carskie, TwłaaBosn czam i pfoy tym konie tradno - Było to Jakby
pos. ŁypjacewicĄ( który % pj>wo
W! baatootech piećsetiaowyieh. BtŁaleić aprzedaweów,
ktony wyciąganie (ppMca za włosy dzełrtem polemizował z za|rzu dy prżeaść a a * departsimenjtu i»y).
poilityozinegx> do gabioetu mŁr^i-, Taki nieład rady wskazuje ma
Knre
teł
ich
rwattownie
się
apodmawająo
się
dalaaej
ewyżki
z bani.
taml, podyktowanemi stronni
to, że nasza propasrainda zjijrafpfr1*5*-1] M o 100 proc,, bo kie- [ liechęfende zafwaarają tranaafaege- Pos. Rozmaryn (koło żyd), czością dzielnicową, pos. Byrki. dfpa,'
JedaKKBeńnie
wydaiał
ten
ma
nicana
pirzedewBZj-stiaieim pajktóry rozpoczął wczorajszą dy Dziś głosowanie.
być swtwtowuie areoirgiaoiaowa" mie się akoją aa*
ny, prayosem naokk potoeany państw obcych z pofosenfeEJi|gobedaie aa ateone peopatnody sa- apodairczym Polski, oowrv*jao
nacaaej. doił mnpjanio Tanimi inne zagadnienia propaffSndybamed.
etyczne na plan diupti.

SEJN

Trzech „wylosowanych" ministrów skarbu
na trybunie sejmowej

Polska dzieli siąuczciwie swolą Wagon po wagonie, 'ak kr
wolnością z wszystkimi
po kreplV
Je] obywatelami
wraca do Polski zrabowane nrlei

'

I

'

Gromadzenie oszczędności

(,'ffti). W ciągu tygodnia bie przeto prawa językowe mrnejw bankach państwowych
żącego wpłyną do laski mar szości stosownie do wymagań
nasze
szałkowskiej dwa projekty )u- konstytucf.
bądzte nltbawtm dobrym Intcrtscm
staw, wchodzące w zakres pro Najistotniejszem znamienlerrt Od tygodnia nadchodzą od Nadeszły do Warszawy i wa
Stołpców pojedyncze wagony gony zawierające Mbljotekę
blemów, dotyczących admini projektów*
Przed
wojną
wynosił kredyt wym za czasów inflacji, co
z maszynami i mieniem fabryk 'poBtechniki warszawskiej oraz
stracji kresów.
Jest wyposażenie obywatel polskich,
na cełe gospodarcze j, produll- prawda — kosztem skarbu lian-'
ewakuowanych
do
szereg
pomocy
naukowych]
Wa
Jeden z tych projektów nor państwa w prawo Dosługiwa
Po długich pertraktac- gony te nadesłane zostały z NI cyjne na ziemiach polskich prie stwa.
muje, prawa językowe mniejszo nia sie iezyIdem ojczystym Orła:
Jest jasne, że obecny stin pu
cjach,
fabryki
ts uznane Już odw - Nowogrodu, d«kąd po szło
ści slowiańskioli w urzędzie i •w obrębie jednostek admkiistra dawna za podłegająoe
bacznych kredytów gospbdar
reawabyła
ewakuowaną
w sądownictwie, drugi dotyczy cyjnych, którym bezpośrednio kuacji — dopiero teraz zostały
jest niestoswnkawo
zwrotu tego mlienia po ObrcBieBanfc Potoki rozpo czych
szkolnictwa.
podlega, a więc gminy, powia •wysłane. Są to fabryki:
rządza kredytem aa cełe gospo i musi być za wszelką cen; |od
przez
mieszaną
Oba projekty przyjęła wczo tu i województwa. Równou wa fabryka „Stanisław Pozt
powiednio podwyższony.
Iną Już przed ro- darcze w wysokości
raj Rada ministrówprawnienie polega m. in- na zo ski", fabryka wyrobów Itoi
Poza przypływem kai rftara
IM aUJoaów złotydh
nafcie
wtadzei
sowec
Przez oddanie pod obrady bowiązaniu władz do -woje wych ,,Ohrierda Jeleńsk'
Bank gospodarstwa krajowego zagranicznego, o co czyni rtbie
ały
się
z
wysyłaniem
Sejmu przeJtożtń kresowych, wództwa włącznie, do zała fabryka wozów wojskow
"iestety, jest to dople- narazie 50 mi I jonów złotych gi Ba*k gospodarstwa krtjyłe
Rząd chce się wywiązać z za twiania podań w języku peten Jana Regulskiego, fabryka
mienia politechniki Nadto pamiętać należy, iż w go, wchodzi tu w rachabę j
powiedzi poczynionych, że na ta
poró.wrimiu so
stosunkami wzaMźeafe oszczędności szeszyn rolniczych „Bracia P<
iwsldej.
,
tychmiast po uzdrów<ińiu walu W pracach komitetu uczest- lis".
Pfzedwoiennwii — wykazuje
ty przystąpi do załatwienia naj ftczyli także posłowie Stani
Kfwojenne łyc*e gospodarcze w taj sprawie majabyć v -ydabardziej naglących potrzeb kul sław Grabski I Stanisław Thune w najbliższym czasie spe
Polski
turakiych ludności, zamieszka | ?ut. Osiągnięcie porozumienia
cjalne zarządzenia, ustanawiają
walki
łej na terenach mieszanych.
, pomędzy t>mi przedstawicie
I rozkwirdSęKi uzyskaniu nłę- ce rentowne gromadienie drob
Prace nad przygotowaniem lami Związku Ludowo-Narodo
ZŁleżności polityczne], ooparom nych lokat w Instytucjach ftnan
projektów toczyły się od szere w ego Wyzwolenia, daje ponie
rtądowema I swtstnym konjunk sowych 6. publicznym cliarikte
Kiedy będzie IlKWłt%4» drołyzny?
±u tygodni przy -wscółudz-ale kad rękojmię, że projekty,
turotn handlowym I wywozo- rzepp. Stanisława Grabskiego, dr- opracowane mają pełne widoki
WARSZAWA, CS. 6- kiślmjm oBaaie i nie jest wykłu
Loewenlier/.a, Starczewsk-ego i przejścia przez instancje usta
(i, wl*d» eentomme postaBO- aaanjs^ss Hada spożywców mo
i Thugutta- Komitet wymienio- wodawczeFinlandja nie żartuje z komunista^
ny ograniczył s:C z góry do I Polska uczyni w ten sposób "*>? °*a*cm£
^ S T t ^ ^ S a J ^ i ! ^
"***'
K
1
Pakułą do kryminału na f i 10 ' a t
^ " ^ i .nąiniecKizowntjszych.lp-trwszy niezmiernie
rty«*rt
°? £2wWl^S£K
^
!3l
y
]
1
TC,iw
.pozostav.i?Jąc zuundnicnla natu krok naprzód •:.• swej wewnę-i**-" » ^ ™
J%^'
JS3? *
J"*", f r V
- s a . S?"?* 0 P"ljJ>'«ncj najtrznej konsolidacji I unormowa> H*war«Bia Ba*r spotywc*, asiazijayWsoatanąiui | dniaoh
y
awwane niustosteku
komunistów w Abo- 189 oskar-1 została ro»wi»*»»Ptzezkc^Hern ;r»,^
l
^™^^^
I Sprawa ta, jato aimaiw* JI«|lilW h,
,
tonych zostało skazanych aa
Vizez homHet projekty normują!
pila* nJatwion* ma bjre w naj- [^ \ :t ,,
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Czwartek. 26 czerwca 1924 r.

Zatarg dyplomatyczny

Lewlatan gra na uczuciach •
pitrjotycznych robotników
a doprowadzi do katastrofy
W e k i obywatelskiemu sta ków pismo, wypowiadające unowisku robotników I pracow stanowlone wedle wyroku *ąników w kopalń ach i hutach du arbitrażowego z dń. 20 maja
Górnego Sląska„udało się zapo płace z dniem 30 czerwca bieżbiec grożącemu strajkowi ro roku.
botników i lokautowi ze strony W piśmie tem zapowiada
ciężkiego przemysłu, robo™: związek górnośląskich praco
cy bowiem zgodzili się na doSC dawców dalsze
obniżenie płac
znaczna
/
z powodu trudnego gospodar
zniżkę t>łac
czego
położenia
przedisięe
'roboczych. N L e < t c l V L
& b : orstw górniczych i hutni
stanowisko robotników zupeł czych- ,W spraw ; e tej mają od
nie zrozumiale ze względu na być sic w najbliższym czasie
poważny kryzys w przemyśle
górnośląskim, wyzyskały sfe konferencje zainteresowanych
ry, grupujące s : c koło tamtej czynników. Rząd winien ba
czyć jednak na to, by pod po^
szego, Lewiatana, dla
zorem zapobieżenia kryzysowi
wymuszenia
na masach pracowników- dal nie narzucono robotnikowi j pra
szej ztużki plac. . ' . , . cownikowi polskiemu na G ó r
.
Ok) ..Związek górnośląskich nym Śląsku płac poniżej
,pr ac od a w c ó w; górn fc / o-łnrtn i kosztów utrzymania,
/
Katowicach skiero- co uśmiecha się wielce „LewiajCZVCll" W
-A-ał do wszystkich organizacyj tanowi". na Górnym Śląsku.
zarodowych górników i hutni-

Stój, bo strzelam!

o

Tajemniczy napad w (asa
pod Warszawą

„cudownego fetysza"
Pańsiwo niemieckie ma nowy
zatarg dyplomatyczny, tym ra
zem z Rzeczpospolitą LiberjiPowód tego zatargu jest na
stępujący:
Prof Hans Schommrrg z Ber
lina, podczas swej haukowej po
droży po Liberji nabył na włas
ność starożytny kamień- na ktń
rym wyryta była

Uczony niemiecfci nie usłu
chał jednak rozkazu; potajenv
nie wsiadł na okręjt i odpłynął
do Furopy
Skoro jednak przybył do Ham
burga zjawił się natychmiast u
profesora, kwsul I.iberji tioma
gając się zwrotu fe|tysza
Profesor nie chcinł naw^t sły
szeć o podobnej propozycji i
odjechał "do Berlin:,
W ślad za nim pośpieszył
konsul Massaquo i w berlińskieni ministerjum spraw za
granicznych wnii sł
protest,
grożąc najdalej id icerm repre
s.iami wobec obywjateli niemie
ckich w Liberji eśli natychmiast
„cudowny etysz"
nic powróci do sw ;j ojczyzny-

Rabunek pod lufami wyciągniętych
rewolwerów
u\i/c!ąr}nirtemi przeciw f%&m

, Pustą, mimo dWć wczesnej go
dżiny, aoosą wtrącał z Warszawy
do wsi Wólka MJądako. pod Wią
ZOWTIJ, tamtejszy

br(iitniłi(jart}i.
Zanim jicln^y moprli op Ptytoni,
nieć, pada nowa komomdi:
— Złaź z wozu i iim.rsą do lasu!
BeEbronmi wv>hpc t*-j pr^mocy.
nie mogąc liczyć na żad B mkąd ratunek, porali
popychani przez bandytów
w głąb lasu.
Diu-h zamarł n obn
tych.
Zabiją czy nie zabiją
pytał się każdy aaimefco
nie wiedząc, czy za oh w
padną trupem u stóp n bj*odonych opryseków. <
Na szczęście bandycd pi (owali
tylko na pieniądze. TJpro1 ladaiw
szy głęboko w las ponianyoh
praedeizdnych, m*widow< 1 i ioh
najskrupulatnioj,
łup ich jednak był baitlzo
niewielki.
Musze •zrabowano 60 mii; omów,
które miał przy sobie, jimdlamaowi świń 10.
'
Niezadowoleni z obła <»,
kłnąc głośno i odgrażając ; ii« Bo
ga ducha winnym etmr 1 n na
padło, bandyci anikli
w ciemnych oMepach lei 1 tych.

gospodarz Jan MuchaPo drodae spotkał zdążającego
w tę - samą stranę hamdlanra
postać fetysza
jiriii, aiemnanago mu mresztą bli
Ten starożytny zabytek kul
żej, wsiał go na wóz i tak we
tu murzyńskiego kupił profdwójkę skracając sobie czas inzSchomburg od jednego z naczel
mową, adąiaW do domu.
ników tamtejszych plemionByło po ómnej wieuauirwu. Za
Skoro wieść o te-m rozeszła się
padał lekki umiarach. A s p o
po kraju, zapanowało w'ełkie
bliskiego
wzburzenie ludu i władze Li
berji zażądały od niemieckiego
lasu tiManowtkiego
profesora, aby pozostawił w
zaniosło chłodem, fetory po
kraju
skwarnym i upalnym dtoin był
Ikrawdsiwem wytchnieniem i o„czarodziejski głaz".
rzeźwieniom dJa obu jadących.
Z roadoossą tedy uumiirzyili ai«
w glob cichego boru,
Pan poseł Krawezyszyn wytłumaczył sit
razciągariąo aie (nobliwie oaj«t» ^wijnuitni z artykułem ,,Ru-1 podnosił nosa artykuł.
iwyKodnŁed na woeie. .
rji>iH" OMTWOUORO w dniu 18 b. P, Knawezyszyn
stwierdmt
Nagle, jak grom z joanego
m i> t. „Skandal ozy nie-poroBU- tylko irtamowozo, że dokonał tego
nieba gruchnęło aa plecami:
minuJl*
?Kn P 0 8 ' Krawczy-jz upowańienia swaeo klubu,
Bezpieczeństwo puWczne wlRtler, który zamierzał udać s'e
— Stój, bo strzelam!
mym, lrkminiec jako pupil w i ahodBiJo bowiem o certyfikat Niemczech przeszło dawno do I do Wrocławia w ihteresie swej
ZeleJtttryflowaiii tym ofcreyniinWprju.ni handlu'' - esłoml, dla kooperatywy w Kołomyi legendy- Niemcy nie są już l^ra firmy
Tuż
m; do redukcji' naszej sam pan .Dobrobyt''. Osobiście leń p. jem
W wagonie 2-ij klasy po fciem odwrócili głowy.
s
Kra1wce.y9e.yn żadnych zyaków z
spiesznego pociąg1!, prócz nie praed ocwmi ich WyBmcaały
poseł Jan KrnwczysŁyn.
du*e htfy rewolwerów.
towarzy
Z wyjaśnień udzielonych nam tej interwanedi nie crarpał, bo nboiaźnl bożel ji dobrvch oby go znajdowało s ę
stwo, złożone z tizech osób, a Dwu oprywfców z twarzami,
czajów".
przez pana posła wynika, dż jak mim oświadczył:
które same atanemyó by mogły
istotnie p. KrwwcByszyn odebrał - — Nie na/uicawny jestem Mtr Zauważyć to się daje zwłasz to jednej kobiety, bardzo ele za portraefc, stało •
osobiście z komisji przywozu i łairwiać takich dtrohodowych ka cza na kolejach i to w pobliżu gancko ubranej i dwóch mło
wyw-onu w ministorjuTn przemy wałków dla siebie. Nigdy tego Berlina- Od szeregu miesięcy dych mężczyzn.
Po trzech godrnach jazdy
słu i handlu certyfikat na wy- nie robiłem i nie wiem jak się gra-suje tam bezkarnie
•wnz skór cielęcych, co wiajfade to robi.
zjawiła się w waironie kontro
la biletowa i spostrzegła
banda rabusiów.
opustoszały przedział
która przy pomocy różnych •») którym leżał kupiec w nie
narkotyków ubezwładnia pasa
przytomnym stanie.
żerów i okrada ich z gotówki
Brodukega i eksport węgla zmniejszenie kotztów
produkejh oraz z wartościowych przed Nie miał przy sobie żadnych
łómoaląakiego wykazuje w ma- oszczędności w administracji i miotów. Napady te dzieją się penlędzy ani dokumentów,
P r z o d o w i * p. Jan Watka i gnęli rewolwery 1 zasycili po
jn wydatne pjlepszenie. W ma- t. d-, 00 zawazę zalecaliśmy, ja zwłaszcza w nocnych pocią
starszy posterunkowy p. Stani licjantów strzałami.
'
z palca ścljgnłeto
ju wydobywało diiennie 94 0{)0, ko jeden z najskutedmiąjsEyeli gach, a policja nie wpadła do
sław Treter, •# czasie pełnienia Pięć kul ugoozilo w plerl
mu nawet obrącz-1 ę śhabną- W służby na dworcu kolejowym przodownika Watka, d*rte w
w kwietniu S6.000 toim Wywóz środków aapobieżania przetrile- tąd na trop rzezmieszkówgodzinę po odkryiau tego w y  w Sędziszewfe, zauważyli 2-ch
dlo Niemiec wzrÓ3l z COO-OOrj w cru.
'
Niema tygodnia, aby n e no padku sygnalizowano podobną podejrzanych osobnrków. Ody posterunkowego Treters. Cież'kwietnie b. r. nn 1.120.000 tonąj
Obecnie jednak ęrożl iiowe
ko rannych przeflviez.'o r o do
w maju b. r. Wzrost eksportu niebezpieczeństwo ze strony Nie towano 2 lub 3 wypadków ogra zbrodnię, popełnićną w pobli funkcjonariusze połieji zbliżyli szpitala w Kielcach. So-awcy
b"enia
podróżnych.
żu
Berlina,
oraz
dwa
napady
na
się do nich 1 zażądali okazania zbrodniczego czynti zbb 1 li.
da się wytłumaczyć między in-, mieć • górnictwu
węglowemu.
Ostatnio padł ofiarą rabusiów kasy kolejowe na podmiejskich dokumentów, nieznajomi wycia
neąnd
Oto Ndemcy żądają
bogaty
kupiecberliński-Mas
|
staojaob
kolejawykh.
l
Hrajkiem górniczym
|
ograniczenia eksportu
iT
/
na| Śląsku niemieckim. Wiele I do óOO.OrjO tonu. pominio, ie są
jednak nteiałala reorganizacja obowiąeame do r. 1925 przyjmiopBBedsiebiorstw górnicayah na wać miesięcznie 1,110.000 ton poi
•skarlała nieszczęśliwa urzctfiticzka
Górnym Śląsku, \viec podniesie- BJciago węgla z Górnego Śląska,
nie wydajności pracy,

Banda raDus!6w kolejowych

stale urządza napady
*> na podróżnych pod Berlinem

Piąć kul w pierś przodownika,
dwie w posterunkowego

Niemcy chcą nas zadławić naszym
własnym wagiem

K rwawt spotkanie z bandytami nja
dworcu kolejowym

Nawet lodowce a'pejskh! tają - Oto ojciec mego dziecka
podczas obecnych upa ów
- Mi -

przez lawlfiy
państwowy po latek od nieruchomości Zwłoki zasypanych
turystów
zniesione woda
w wysokoci 23 proc. komornego
, o^owiąr;Wr.t b:dzie wstecz 00° 1 czerwca

Rozporządzeniem p. prezyderf i lub wartości czynszowej danej
ta Kzeczy-pospoitiej z dnia 17 ! nieruchomości,
b. ni- ustanów io^'.zosta 1 pań-! Wymiaru i poboru podatku
stwowy podutek "od nierucho-i dokonywać będą magistraty,
mości: w triu nach miejskich od j za co rząd przyznaje im prowi.domów mieszkalnych , zabudo-i zje w wysokości 5 proc- sum
wań gospodarczych.' ogrodów, wpłaconychsadów, fabryk teatrów, łaźni,
Termin płatności podatku za
składów t waro<vych i w emi- j okres od 1 czerwca do 30 wrze
rach Miejskich od budynków i.śnią przypada najpóźniej na kodochodowych, niezwiązanych *n:ec wTześnaz produkcią rolną.
| Wpływy z tego podatku zuWysokość podatku wynosi 20' żyte będą na dodatek m ! eszkaproc. ustawowego komornego I nia*y do pensji urzędników
I
~ ' państwowych.

Nauczycie- są zbyt nerwowi

Gwałtowne upały, które zapanowały •* całej Europie spowodowały tajanie
todowców alpejskich.
Ogromne masy wód spływają
z skalistych wyżyn i powodują
silny przybór wód, który w pewnych okolicach grozi wylewem rzek i strumyków górskichWzburzone wody przyniosły
na swych falach
kilkanaście trupówSą to 'iv przeważnej części ciała zmarzłych turystów, o których przed dwoma lub trzema
laty
zaginał wszelki ślad-

niepotrzebne alarmuj siebieifnnych
W spra.vc t. zw. redukcji sił
ttauczycielsTiich w szkolnictwie
tfowszechnem stwierdzić nale
ży, że ministerjum wyznań retgijnych i ośwfec. publ cz- nie
Wydało dotychczas żadnego za
rządzenia, zmierzają ;e?n do
zmniejszenia liczby sił nauczy
cielskich nezbędnych do nrawi
dłowego ro^^oju i funkciono
wania szkół powszechnych. Nie
wydano też — wbrew nieuza
sadnionym pogłoskom — żadne
go zarządzenia zamknięcia ja
kiejkolwiek
szkoły,
mającej
podstawę 'srnienia i dalszego
rozwnju Wydane zarządzenia
zm>er7ają jedynie do ekonomtez
nego użycia sit nauczycielskich,

a to zgodnie z przepisami obo
wiązujących ustaw. Jeżeli w
pewnej szkole okaże się, t e są
w niej nauczyciele zbędni, min-sterjtum poleciło przenosić Ich
na inne miejsca służbowe; s^y
p'iv> ykwapfikowane i nie roku
jące nadziei skuteczne! pracy
w przyszłości mimsterjum po
le; lo zwalniać, co zgodne jest
tak z interesem społeczeństwa.
jak i szkolnictwa.
M^rtsterjum wydało wreszcie
wskazówki, aby nie przeprow-a
dzać reduker sił w szkołach me
chanicznie, lecz by w każdym
poszczególnym wypadku Tezo-'
no się bezwarunkowo z istotne
mi potrzebami danej szkoły.

Raj. na ziemi
Ale w Katowicach

(D) 2 porodu znaczne i ten- I
Ił. Mlekodenci! zniżkowej woiew" ślą
I
1
litr
niezbieranego
34 gr
skie w Katowicach w dniu 15
ill Ceny fnzierskie.
b- m- wydało następui;icv cen
nik maksymalny
artykułów I fiolcnie w lok. I kat. 20
iii kat. J ! gr. III kat- \U
pierwszej potizeby:
strzyżenie w k>k. I kat. M
- I- Młeso:
i klg. wołowiny I cat {•(,;, /\ II l.;:t 4 ' •ix.. II! kat- . « gr
IV Ceny krawieckie
.^-cklęcny I gat- l-5it, v.-icpr/',\'."
rk! do ubrania 17
ny I gat. 1.50, słon^y I >-,,. ' ) I11 ) l | ;LX-1:1ubrania
3S.fi". ." \. j,
1-W. słoniny^ wędzonej 1 gat. piit'.'iw;<riiii ubrania 1.45. -)< i...
2-W, kiełbasy I gat- 2 20. Kiefbaiś"-ieżcn:c ubrania 2 97, 5) do
sy II gat- 1.88.
datki do palta 1710, 6) uszycie
palU 27.00-

zabrakło.

Pogrzebały i<Ji Wegdyś lawl
ny, obecnie przvnTosły ich cia
ła v. doliny — wzburzone wody lod;-.vct'i,\Między trupami odkryto 5ciu astryjackich .-"o! re-.-v. którzy •*' czasie wojny światowej
padli ofiarą mrozów i śniegów
alpejskich,
Wśród pogrzebanych przez
lawiny turystów znajdował się
prezes klubu
..Alplno Itallana"
Dr Erich Weinberger. Ciało je
go spoczywające od listopada
w śniegu, '*yrzuciły wiody w
mbliżu Meranu.

udowadniał pozwany

I obole nieFuchs
kłarmli
zaskoczony był 11 pro*

Przed sądem wiedeńskim sta
ręla była urzędniczka magistra
tu wiedeńskiego niejaka
Anna B a u m a ,
ze skargą przeciw młodemu in
żynierowi Erychowl Fuchsowi
o przyznanie je] alimentów na
wychowanie dziecka.
Wnosząca skargę kobieta zjb
wiła"sie z
16 miesieczńem dzfecktem.
na ręku, a rysy chłopaka byty
łudząco podobne do inżyniera
Fuchsa.
Zdawałoby się na pozór, iż
nflet inny tylko on jest ojcem
dziecka.
Tymczasem rozprawa sądo
wa wykazała zupełnie co inne
go.
Pom ! mo twierdzeń Anny Ba
umai), tt utrzymywała

śbą, ale nie chcąc odmairiać
bezdomnel dziewczę • ile
odstąpił jej kawalerski 11 kój a
sam przeniósł się-do prfejyjacie
la na noc
Histeryczka utrzymyw^fa je
dnak uparcie, iż tej to

feralne] nocy,
zjawł się,u niej kochanełl była
w^tedy zaspaną, rozmarz* n ą i u
legła jego woli-*
1
Tymczasem świadeerna kil
kunastu osób stwierdzają zupeł
nie co innego.
Fuchs bawił onego wtóczora
w gronie znajomych, i ni na
chwilę n:e wydalał się z eh to
warzystwa a później j')szed?
spać do przyjaciela. Towarzy
sze odprowadzili go |ąż do
drrwiZeznania Anny Baunuuj wkra
stoMMk nHonry
z młodym ta|zyfllerem, sąd do czają w sferę
szedł do przekonania, iż Fuchs niesamowitych zławisk fJBtepajest niewinnym.
tycznych.
Poznał,on przygodnie w po
;
ciągu Arnie Bauman, osobę o tembardziej, ż była urzijlhicz"wybitnym tjtoie hsterycznym. ka cieszyła się jaknajlep;zą oDikrwczyna od pierwszego Finją, nie szukała nigdy wiajpmosci z mężczyznami i pierw
wejrzenia zapałała
szą oraz
goraoeai • c m c l e i
jedyna W Miłością.
do przystojnego I inteligentne
był 'nżynier Fuchs.
go młodzieńca.
Wobec niezbitego dHwodu
Zapragnęła zostać jego ko
popartego przysięgą k"lkt dsób
chankąsąd oddalił pretensję Atm)| Bau
Fuths jednak był zaręczony,
mankochał swą narzeczoną i nie
m'af wcale zamiaru wdawać Sprawa jednak i nie pribs(ała
być interesującym zaaadniesię w
niem prawnem. Osoba nit szczę
milowe awanturld
śliwej matki, budz'pełn| zau
z przygodnie poznaną znajomą-' fanie do jej zeznań i praw^omó^
Rozkochana! historyczka do wnoś'
stała się do domu Fuchsa- Pod
Fuchs i jego przyjaokle In
pozorem, iż 1 ie ma chwilowo dzie powa.lni i zrównovr ażeni
mieszkania prosiła go, by poz nic wyglądają 'akże na cłarawól ł jej spętjzić u siebie noc- ców. .

! PP/.r.DTFW 1 POTFM
daniem s\- na vi a czynek, nale;
< Wr\„\- !i,-/t\.- ;::!;'yt-:ń - i i t k j ż y v ZMĆ kąr,:,.!, lub Stafenme
;.'a')i.-/:>icczyO v-; IH/C ! po- ,< pryskać się zimjią MOÓ I, Ratjri\ ;-'>v.-t:ir/atr,>- r.v.k ])rxlaną' 1:0 pn'.\ tórzyć -teri zabieg
pritz „r:xpre'is Poranny w ro;smarować, się spro$zkov• wyni
kli ubiegłym.
I kwasem bornym. ' ' r ' •
A więc, co wieczór, przed u-1 Lenszeso środka

Czwartek, 26 czerwca 1924

Zakusy rozbicia solidarności Białostockiego
Związku lekarzy upadły.

Światowej wytwórni

wiloiki prairmli xlr.|k.
r powodu możliwego wybuchu
< horób epidemicznych, na tle
wycieńczenia organizmu robot
ników bezrobotnych 1 źle odży
wianych,
fiad tym wnioskiem

wy.tia.u.i i i i mroki .yskBilo
r tyczem mówcami generalnymi
tyli p. dTr Ostromeckl, Wrób•wski i Bałdowskl. Replikowali
/bijając wywody zwolenników
kapitulacji lekarzy wobec p. Szay
kowsklego, pod pozorem ulżęi i i doli bezrobotnym pp.: Gru•uklarwlcz, Zlman, Krajskl i inni.

Kino _tt
„APOLLO'

MW WM

Film osnuty na tle ż y r o czlo
- k t ó r y odroczył amobój^
stwo na rok, czlo4 ieka
wleka

«. t . _ ^ limilwilia n .

Reiyserja słynnego

mu mm

Obalone ustało kłamstwo, te lekarze krzywdzą, robotników
Strajk wymierzony iesf nie przeciwko nim.
Tylko p Szaykowski ustąpić musi
Czwarte, czy plute z k o k i
Wolne zebranie Związku Lęka
my odbyte onegdaj zostało iwoJ<ue wobec zgłoszonego przez
•irupe. (ekarzy

Ns 1/3

Diii w,B,k, pr.mj.ra. E * p . „ . e ^ S Ą

ProaukcjB
naroki924-25
Produkcja na
rok 1824-25 y [ '

' " ^ •'•l*'

• • 1 ***•

- . W^

Gorąf

HflZflR

Ma tym punkcie byli wszyscy
fakt* skierowywania chorych do
bez wyjątku jednego zdania,
p. Szaykowsklego, który
nawet najbliżsi współpracownicy
ośmiela He leeiy. choroby
p. Szaykowsklego.
oeine, chlrar.ic.ae, łoJąUkowe
Powitać należy wyniki ostat
I inne, m i m o , l i Jest nleprakty- niego zebrania, które dowiodło,
że
kujacem w e n e r o l o g l e m .
Inna grupa lekarzy złożyła
•uyicy lakarai ta tolldarol
wnioski (podane wczoraj), które
zmierzały do zapewnienia
i nawet różnice zdań nie mogą
tej solidarności rozbić.
aahiylil ooa.oey likariklal
Władze i społeczeństwo ma
robololkoai
ją jeszcze jeden dowód, że le
ubezpieczonym I wywarcia w karze sprawy słusznej bronić
tym kierunku wpływu na Zarząd będą do końca.
Kasy.
Wniosek ten przewidywał wy
dawanie zaświadczeń niezdol
ności do pracy i pobierania ho
norarjum tylko wfg taksy usta
lonej przez Kasę. W dyskusji
jaka słe, wyłoniła, wyjaśniono,
że wobec bezrobocia

CASYNfl!
RULETKI!
*-*

mm A « ; » S K a b n l a

Dramat
r\
i w
... 8
a aktach.
_1.Ł__L
Najpiękniejsza wiedenka

SALONY!

MftRY KID

DANCINGI

w roli głównej
IIMAJHOWSZE TOALETY II

Ciekiia jest spim, cis P. Kemsirzi Kasy CHarycb!
ittiRittlii pilpk ipralgiiu
za Mil ta tli tilki u mmlii.

raitątik i g . t l « I 10"

przestrzeni 8968 rr, k
czanowsklega, przest
kw. 22) Marji Proko
• a d (em, jak przygotować zdro
strzeni 5974 m. kw. 23;
we i dobre pożywjenie dla dzie
skip), przestrzeni
Feliksa Zawadzkie
ci. Łatwiej znacznie Jest tym
5975
m. kw.. 25) Jana
gospodyniom, które w podob
czyków przestrzeni r
nych
wypadkach
stosują
prze
Słwfcnlfon praitfctrtiytlklen,
Ludwika Fiedorowicza
abeialitiEBl pa I •luląeaih
pisy Dr. Oetkera, po które
ha 8141 m. kw., 27,
U iąldea|l samie mena,
• ayil Mławy Kaiy, poifea
zwrócić
sie,
należy:
Dr.
A.
Oetprzestrzeni 8508 m.
Syn p. Mokrzyckiej zeznał
Posterunkowy
IV
Komisarjatu
wleli iBilaaa poatey Irtar
Matvszewskiej przest
• • Jeśli pomoc robotnikom w
znowu, że podczas wykopywa ker. Oliwa pod Gdańskiem. Fir
Stankiewicz,
który
wykrył
kra
kw., 89) Frllkaa R
sklei
' horoble nie jest dostateczną.
nia słupów, stanowiących ogro ma ta natychmiast prześle gra
przestrzeni 7603
dzież słupów z ogrodzenia na
tis cały szereg
doskonałych
"!<• Jest to wina lekarzy tytko
stant*go ftsdz/szewskilgo, przastrze
dzenie placu p. Kaczko
ze strony Kasy Chorych. Wo placu p. Kaczko, o czem .Dzien
przepisów do przyrządzania łat
narządu Kasy Chorych, który •
ni 7569 m. kw„ 31) jfaa Dąbrówbec tego wpłynaj wniosek przy nik doniósł wczoraj, stwierdził
skiego przestrzeni 471? m. kw. 321
wo strawnych potraw mącznych.
byli
obeeat
pSnykiaikl
I
jęty
.przez
wszystkich
lekarzy
z
na
mocy
zeznania,
że
Aleksandra Sochonis Pi r.estrzeni8830
n l > M tiykaiiH chory.B,
Jest to mała broszurka, wszę
p K»|xtn»a.
aplauzem, zorganizowania tej
m. kw., 33* Antoniego zawadzkiego
dzie mile widziana, proszę ją
przełtjzeni 8322 m. k« „ 34) Michała
podburza przeciwko lekarzom,
kategorjUbezrobotnych pomocy prijalaiscsyl | i p. Snykraąkl
.Operacje." rozpoczęto o godz. zatem jaknajprędzej zażądać.
Z«Wadzklfgo pr»e»trze ii 6081 m. kw.
nie skferowuje chorych do ielekarskiej.
11 w nocy t ukończono nad
przy współudziale p. Berty Kaj5) Jana Zawadzkieg , przestrzeni
1
fcarzy, powołu|qc ile. na strajk
578J m. kw, 6) Michała Godlew
zer. Słupy zostały ukryte na
ranem.
Kruki ptiraio«łan t l i
ttp.
skie
Jo. przestrzeni 5-ł >1 m. kw. 37)
podwórku p. Mokrzyckiej przez
Miejmy nadzieje., że tak czy
władysława I lóztfa Szvm»ii*klcb,
Zarząd Kasy i p. Szaykowski
tegoż p. Szaykowskiego.
Inaczej
winni
zostaną
przykład
przestrzeni
5209 m. kW„ 58) Władys
szykanują chorych przy zwrocie
ława Szymańskiego p zestrzeni 6 95
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