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lyplbmata sowiecki w Warszawie Kradnie akta z MS.Z.
14 LIPCA
Święto) Narodu francuskiego
Wezr»raj Francja święci wiey
kil rocznicę iWj Ewolenia.
„14 Lipca" - to święto naro
dowe Fraieji, ule nVwTM«ześnie
święto'' wszaretk eh demokratycH
nyeh n&rocUSw świata.
W orszaku i\ m narodów, gdy
Stają one dziś przed Francją »
braterskiem pc sdrowiemiom. Pol
sfea ma "prawo pierwsza dłoń
wy«"Vignąć, x erwaaa pozdra
wiać.
Imieniem 3-jo Maja..
Imieniem Ir ł 1794. - 1880
1S63.
Imieniem roi U 1905.
Tych krwaw fch lait kilku ł
krwnwyeh dni tysiąca..
Imieniem wi wszcie 6 sierpnia
1914 t. i 11-go listopada 1918 r.

Lad parysM wytflgaj na olłoei
któremi • przeciągają
pułki z arkieatrami. ze
rami...
Ptfeoydent przyjnraoe tę
wielka paradę i Ind paryski
Radość i wesele panuje w
dzńe wielkie, szaleństwo łudzi
wolnych i wolność miłujących.

*

Sekrttan
z«0dzitjem

aktów
polskicM

Talemnkze zawiniątko
pod kropielnlcą w kościele
św. Barbary
K t u M M wywlad«wc« I •anifił na j b w l a

W przededniu konferencji
londyńskiej
Gara^zkawe przygotawanla. Optymizm KM
urzętfawych l ożywienie w sferach flnansawycft
anftełsHlch
Przygotowania do środowej przyjęły ostatecznie
konferencji czynione są z poDavesa.
śplechem. W konferencji wcz- Pajisa zapatruje się dość op<H
mą udział:
mistycznie na konferencję lao*
dyńską i jej możliwe wyniki
Anglia. Francla. Wiochy. Japon „Observer" pisze między • >
Ja, Belgia. Jugosławia. Grecja. nemi: Konferencji należy wiraPortugalia I Rumunia.
żyć duże nadzieje. Osią zasad
nień- przed któremi I niewątpli
Stany Zjednoczone reprezen wie postawiona zostanie konfe
towane będn przez ambasado rencja, będzie sprana przywro
ra amerykańskiego w Londynie cenią autorytetu komisji odazko
Kellona, przyczem będzie on dowań oraz sprawa |warónk6w,
występował W charakterze ob jakie postawione będą, Niem
serwatora. Anglię, Francję i com w związku z zamlentonem
Beluję
reprezentować
będą udzieleniem Im pożyczki
premierzy tych państw.
40 mfflonów fantów.
„Observer" zaznacza, dalej,
Premier wioski ,
w City londyńskiej już dzi
nie przybędzie na konferencję. że
siaj daje się zauważyć w zwiąż
Włochy reprezentować będzie ku
z tą propozycja! pTPgTarrra
minister finansów de Stefani.
rfuże ożywienie oraz
W kołach oficjalnych panuje Davesa,
słyszy się glosy, domagające
przekonanie, że
się usunięcia wszelkich wątpli
wości co do - zabezplećjaenia
ewentualne trudności
sum, jakie przypadtsfcy w ttwyłonić się mogą dopiero w dziale
toku obrad konferencji, i e jed
ttnansjerze •
nakże jeśli chodzi o kwestję
Jednocześnie dużąjwage o w y
odszkodowań, to w tym wzglę
dzie osiągnięcie porozumienia wiązuje się tutaj do stanowiska,
rria duże wtdoki powodzenia wo jakie w kwestji potyczki dla
bec tero, że wszystkie uczest- Niemiec zajmie\ dejegat ame
niczące w konferencji państwa rykański.

Warszawa . obchodzie bedale
'
ua(«H — iypłMnaty
święto dzisiejsze wedłe następu
WARSZWA 14. VII.
jącego progu-amo/:
oberwało sie coś nie coś.
0 godzinie 10 raso w kate „Eipiresj Poranny" podał W
drze sw. Jana odprawiane zosta ubiegłym tygodniu wiadomość Na interwencję . postertnikowe
o bójce, wynikłej jwzy ul. Skła go Jagodzińskiego,. wszyscy unie uroczyste nabożeństwo.
dali się do 11 komisariatu.
Wstęp do bocznych naw swią dowej i
ThOwysnlo na jaw
• ogromnej moontnrze,
tynt wolny, Nawa główna zare
zerwowana jest dła przedstawi- wywolaneg przez niejakiego K»
incognito
dyplomaty.
cieli tóblonji francuskiej i in- Eimierła KoWeckiego, jak stfe cedzonym oaobnikiem okatał
okazało
później
stytucyj społecznych, a pre
•ię władnie dinigi sekretami poPOLSKA ] OZDRAWIA
drwfffefflo sekretarza poaefefira) »el«twa sowieckiego, wlaecicael
F R A N C J Ę W B O C Z N I C Ę 1 4 terjam — < dla przedstawicieli
sowieckiego w Warteauie.
dyplomacjilfrnncaskiej, Senatu.
nazwiska o brzmieniu poMdem,
L I P C A 789 B O K U
HASŁEM 1RANCUSKICH Sejmu; rządri i władi miejAiich. Obecnie wysriy na jaw sawsr Kazimierz Kobiewki.
DorooBnym zwyccajem po po goły tego sajana. macające i
Zainterpełowojie ministerjuin
'
SZTA: UDARÓW
ogobtt&e *>piałto
łudniu o g".5 m. 90 w sari Besorspraw zagranicznych wysłało do
J.!berti, Egalitt,
sy obywatelskiej odbedsAe się u- na dzwłalność poselstwa mos ko«ni«arjaUi
kiewskiego, jego dygnitarzy I
Ff»t irnlM"
rooysta almdemja
specjalnego dolegała.
praktyk praes niHi wykonywa Po chwiK przybyło też PogotoHASŁEM PO SKICH SZTAN Francji.
nych.
|
:
DARÓW
Zwiastunem daMejsaapo swię
wła, którego lekarz opatrzył
ta Francji był tradycyjny cąp- Oto jeden a wywi^łowrÓTf'
poturbowanego
dyptotnatę.
.Za wąsa * wolnoM
w4«dz
baauieeaeństa
od
(szeregu
atrayk.
W tym Baimym ensie do ta>
I n iszą"
dni
Weaoraj o godta. 7 wiiaoaułiBiu
misarjatu przybył jakiś robot
observOfvai' podejrxme
c Cytadeli wyruszyła feompaiua
•
nik i przyniósł
indywtttua
honorowa 21 pp. % ortanirą 13
14 ł*pm 178)...
tajne akta mMsterjum
spraw
Dnia togo iburzona została pp, na czele, która specjalnie na w okolicy ulicy Wielkiej. Cho
zagranicznych,
Bastylja, odwi jczny zaciek wa te uroczystości prłyjeoftaja ,s dziło o kilka jKBjnyoii osobnf- raatezione — w katcia)* iw. Bar
fe^.^a^ltiyipiw
ityasnych.
rowny, bronią •&, Paryża w 13
\wietoti przed i jngliianii, potom
O «. 8 orkiestra BaŁriyimaja W łMjphkłaajłt ufNrtadbwkoio krOpittuio^,,
straaane wiezie lie, w fetorem gi- «ie przed rmrnhaT" a*o)a«aaar <* H ^ a ^ M p M c o awaejr*oaęty ottiary w jgiego iŁi>ilj ir- F r a n c u « k i e r T [ l f l M * » * " ' o e t o jcj.LMŚa%% iraUe 4paaBea*i. Ogóbta kowtt«rfla»4a wśród
;
W . ełworakioh intryg i tyranji. pod batutą kjpt. UrbaAkie«o o- go i okw, U t e tai' nim ftmd W wfcnyoh... Dyn^pafa raa> >sji
cae pokaoMje swą legitymację^,
Kogo tutaj oii mną nocą przy degrała hymny narodowe pol siad/ '•• '•'•<-•"
a ó^5si«fay^rQdeA*i byl przy d*w*
. Jak» e a ^ e k . k t a T ^ ^ ^ n p f c r
wiodły strat&e, en Jni nie oglą aki i francuski, a n a s t ę p n i e ^ mdto&mp-to «h^Mi
matycznego ,, w,5-<r>i.tt w>,-^pochodzie
dał włeeej iwi ita.
rT
.- były
w pcwszystkie
ML.
niepa&egti
W krwuwe d ii rewolucji fran Stąd orkiestra udała się do ilrręeU nieoczeHwtmie^do
11
ścioto ^tft DWMf|f.
polskiej publicznej manifestacji pcilakie w Gdań
•ingeresjeji władz polskach.., •
euskiej Tad pe ryski siłą wdarł pałacyku. Kraaińeldch (Krak.urządzanej a okazji poświęcenia kulturalne, nie wy
się da BastyljL uwotn&I więź Przedni. 5). gidzie jA wiadomo Obejrzawszy aię wkoło, tajemtri- Po chwili
sztandaru Zjednoczenia zawo skich .korpoTBcyj ! .
obandaioteany
,
niów, a wiełkil gmach, twdanłaę zamieKkuje gen. Dupont i Ma czy pTaeobodzień aaybkjm kjoniewoli zburzgl, że kamień aa *eż powitatą wychodzącego ge kiem podszedł napraód \ w nie cip/aaicm v towarzystwie urzęd dowego polskiego w w>. m. Gdań politechniki gdańskied. Wazystwidocznym zakątku kościoła,
nika M. S. Z. komisarjat, by sKn.
kie towarzystwa staiwity aię as
kamienia
nerała hymnami polskim i fran między
a kropielnieą udać się
Przed poiuojniemi w kościele sztarndarami.
cnsłcim, a następnie' dwa inne podrzuciłławkami
Paryż nabrał addeeftra.
jakie*
niewielkie
za
Pochód przeszedłszy
automobilem do potektwa.*
św. Mikołaja odbyło się poświę
W rocznicę itego pamiętnego utwory, poczerń wróciła do Cy winiątko.
tadel!:
dnia, dzisiaj, f a r j ż szaleje.
główne ulice
Czujne oko ukrytego ajgeaia Zajście ,— alikwldowane. Ślad cenie sztandaru zjednoczenia uwidziało kaody jeso moh. aafe jego pozostaje tytko w protoku- fuadowanego z»| składak ozłon- skierował się. do
lach
policyjnych...
Na
nic
in
kowskiok.
Ponołladtiiu
odbył
aię
za kaMym jego krokiem,..
Si-dlice. gdaie w jednym % tam
'
pierwszy i> Gdańsku
Ody podcinany obywatel Wy nego nie. wolno...
A wlę* raa jeszcze sami wy pochód polaki, ujrządzoay a ini tej«zych lokali odbyła aię zaba
tn»dl K kościoła, agent posjMI
słannicy mobkiewcy udowodnili cjatywy ZjednoCBenia zaiwodb- wa lndywa, którą L p^fiffSjBdnM
aa nam i _w pewnej cłrwfli
nam, że przybywają do nas dla wego polskiego, przy poparoiu uroozystosc wbicia gwoAM db
chciał go zatnij/mai.
świeżo poświęconego sztandaru.
— Panie, panie, zaswoiał aa zwykłej mzpicloicehiej roboty, gminy polskiej.
którą wykonują nawet bez ręka Na wezwanie ! to »ta.wiło się Publiczność njemfeokni HOBBBB
przyspieszającym kroku
zgromadzona na ulicach miasta
I nie zdołał nawet dofltońfeyć wicaok. grubą swoją dłonią.
kilka tysięcy osób. Pochód prze przyglądała się pochodowi
W gwiąałraj z wymówieniem n j e co do połołenia praemysłn zdania, bo nieznajomy moroenFakt powyższy ńie ujdzie pa szedł glówneiui ulicami miasta.
jjracy we wsa rstkioh zakładach ],utnicaega
}
kojnie.
taini* odwrócił aię i
,1
mięci stolicy ani — miejmy na
wielkiego pr amysto na polN a podstawie raportu komisBi
rrucU *ię nań z tatka,
dzieję
—
ekim Górnym Śląsku, delegowa rzeczoznawców, do której mają snąć nie po raz pierwszy njajttastych władz,
ny został głos ny ŁneepktoT pra ztupeJne zaufanie zarówno prze dojąc się w pedobnej sytutMJi i
które siedzibę sowiecką otaczać
ey M. Klott o raz naczelnik wy mysłowcy, jak i organ gnoje ro
widocznie specjalnie wyćwiczo powinne specjalną opieką nie'
działu góoiira
, . , sgo
- , ministepum
. . r,ibotnicfe, rząd będzie liiógl po- ny w takich ripostach.
WARSZAWA. 14. 7.
tytko z piwodów beapaeczeńpraanyslu j h, adła, we. J. Cy-1 „ ^ ^ 1 nicabedne- aanądkeniai
Ostrowite 1.75. !
Powstało zamieszanie i bójka, »lwa...
DEWIZY
»")»!>. celem iweredniczenia 'w jktóreby potwołiły złagodzić^prae podczas której awunturoicaeniu
Warsz. Tow. Fabtr. Oikro 400,
A władze sowieckie niech so Dolary 9t. Zjeda. 5.181Ą.
^x> ^ ' \ I _ J _ . . ."Henie gosiKKlarcze na Górnym panu
4^0, 4.40.
Mjrjonówka 0.56
bie same doipiewają resztę.
Po kilkudnu wych konfefen-1 Śląsku,
Firiey 0^5.
%% poż. złota 0.
Łazy 0.15.
cdaoh
6% Bony złote 0J77, 0.82
ców ze zwią, dem przemysłów | Termio. wymówienia pracy w
\ut% Tow. Kr. Ziem. rb 35.50 Warsz. Tow. Kop. Węgla 4.10,
górnKTzj^h i hutniczych! kopaUKach węgla kemiennego
na Gómj-m Sitaku oraz z oi-ga- ; u)>ływa dopiero w końcu lipca.
?
4V»5B Tow. K> Ziem. mk 1655 4.20. 4.13 1), 410, 4Jtt
Maciami ro >otniozemi wdało Organizacje robotnicze na Gór
Polska Nafta 0.40.
AKCJE
dlę mabezpieo. ensrt^o groźnego, nj-m Śląsku doceniają trudootó
Nobel 1—6 em. 1.60. 1.70.
B. Dyskontowy 5.10.
zatarsra w duż rm stopniu złapo położenia gospodarczego i c z a 
Lenartowicz 0.20.
B. Handlowy 5.80, 600.
dzie. MLanowk ie termin wym.i-, leżniają
leżniaja dalsze swoje
swoie postęfifirwa
ooKte^ra
B. dla Han. i Przem. 1.70, 1.90. Cegielski 0.60, 0.65, 0.63.
/wiwiia pracy w hutach został od nie od ^niosków kbniisji. Wo
B. Kredytowy 1 — 11 em. 0.75 Lilpop 0.59, 0^3, 0^2 1), 2, 3%
rofZf>ny o cały tydzień, w Mię- bec- powyższego nieJ>ez|)deczeń0.62, 0.65, 0.64.
B. Przem. PoL 0.25.
dzyt-zasie komisja rządowa rze- stwo zatargów narazip nie gro
Modrzejów 5.45,1 5.55 3) 5J0,
B. Przem. Warsz. 2.50.
rarjz:iav.v-i>w ooJ przewodnic zi i uak-ży mieć nadzieje, że w
5.80 5).
B Pol HamdL w Pozn. 2.00.
twem rlv~-';t-;.l \Vidomskiogo, drodze właściwych zarządzeń
B. Pol. Przem. we Lw. 0.39, - Norblin 0^5, 0.57.
kt'irv
M!U stosunki w da ^sic uniknąć wstrzymania
Orthwein 0.21, 0^5, 0JO, (be*
0.41. 0.40.
przemy Cl <- n-ym 'Śląsku, pracy w zakładach prawu ysłekuponu).
B.Zachodni 1—6 em. 1.70.
ukończyć.' wyci na Górnym Slądcu.
Ostrowieckie 6,95, 7J5.
B. Zw. Sp. Zar. 4.00.
hoHzi o opi
Parowozy 0-31, 035, 0.33.
B. Zw. Ziem. 0.30.
PocUk 1.30.
_^ —
Cerata 0.25.
Rudzki 1—5 om. 1.25, l^o, L40
Kijewskl 0.24, 0.20. 0.23,
Starachowice 232, 2S2,
Puls 0.50.
Ureus 1-3 eni. 1^5, 1.50.
Strem 1H00.
Zj. Pol. Fabr. Maszyn 035,
Zgierz 2.40.
Konopie 0.60
,.
Elektryczność 1.80.
Zawiercie 30.00, 34.00, SODO
Pol. Tow. El. 0.17, 0.18.
(«). Jak się ( 0 v Jrid'iV'niv — szV Sejm rozjedzie się na mograndów 47.0o, 45.50, 45.75 '
Brown, Boveri 0.90, 1.10.
' sprawa zamkni ia VC-S'i k.-t):k-i ^y dekretu, - p r a w a (k była
Skory i Garbniki boi kttp.
Siła I Światło 0.48.
Sejmu rozstrzy nieta btii/fc u- lirzcdniiotem kilku narad p. Pre
Ttansport i fegjoga <lH 0 j »
— Nasz Komitet doraźnej pomocy liczy na to, że pan mece Chodorów 4.20.
ten -sposób, że ">bradv Izby u- /ydehta Kzplitej z Dremjerem
Haberbason 4.40, 48S
Czersk 0.55, 0.70, 0.65.
nas
nie
odmówi,
udziału
w
tej
akcji..
koncaone zos*i>„,
ną orędziem p. 0rabs4<im. Dbeaiie p. PrezyKorek 0.13
:
•
Cięstoclce 2.00, 2^5, 2.15.
Prezideiita Rz? litej.
— Nie chce nic alyuei o akcjach: państwo chyba (Ile wier Oosławice 1.90, 1.95.
S p i r r l n a L A ŁS0
Ident
zasiągnie
w
tej
materii
o, W fen sposól po raz pierw-jpinji leadełow itayMo/.
Wanage I W
Michaiów OSf, Oio. OM,
eto co (te i*aWe M

ulicami

P

Rzad czyni wysiłki, by
zładodzić przesilenie na
i Górnym Śląsku

6IEŁDA

Jak

zostanie zamknięta
sesja Sejmu

/łf<

A.

Wtoiicfc,JS R m j m rolni-

Zmiany osobowe w M.S. Wojsk.

Konferencja prasowa
z państwami bałtyekleml

Trzy rocznice

(b) W świadka • śeogaznaa- lei do powago programu dniała
Pressatcj« niektórych departamentów pnerayatn wojennego.
w minieterstwie spraw wojsko nięeia osobowe pcaatem sostar
wych, Oa wyższych stanowis ly wywołane - <*»ta*nłą podró Wczoraj w południe w ko narodowego franouskieto.
i
kach wojskowych nastąpić ma żą inspekcyjną'. pV ministra Si ściele Piotra I Pawła odbyło w nabożeństwie wzięli udział''
przez
p.
ministra
Zamoyskiego
>claj?1em
pośpieszWcipraj
sic
uroczyste
nabożeństwo
dla
ja
pewne
zmiany
oaobpwe,
korskiego,
który
osobiście
praenym z Wilnl p r z y b y l i p. OeóTg poczęci rozpoczną ślę obrady, Zmiany te^ ^astospwine będą konał sie o pewnych brakach w uczczenia rocznicy Grunwaldz
Teslof. nae dnik w y d z i a ł u pra ; które potrwają prawdopodob w zupełności do wymianu oaa- praemyśte wojennym i postano kiej I wkroczenia wojsk pol
,
sowego, fin ;icffO minlsterjum nie 3 dni.
skich /Aa Q.-Sląsk oraz święta
caednożtiiowyoh, a w saesególno- wił je niezwłocauie usunąć.
spraw zacri Infcziiycb oraz p.
lann.
naczelnik
taHans Oideri
kicgoż wyd: iału estnnskleco w
ministerjum spraw zagranicz-NASZA ANKIETA
y
tych.
Na dworcu] powitali pości p
Grant, sekrejarz poselstwa e
stonsklego w Warszawie oraz
z ramienia M. S. Z. pp. Stefan
Natanson, specjalnie wydelego
wany przez p. ministra spraw
W „Cześkom Slowe" ukazał nikających z traktatów pokojo
zagranicznych d'a przeprowa
sic wywiad z Jugosłowiańskim wych. Ta też — zaznacza dzfen
dzania haltj ckiej konferencji
ministrem spraw zagranicznych nik — narady praskie winny
prasowej, p. ' i Olechowski, re
Nlncziczem na temat znaczenia być uważane jako przygotowa
ferent wydzi; tu prasowego, p.
nieo objftfctywny «poaób pnsed- samo warasta stale od htteso i- i zadań „Małej Ententy".
nia nietylko do konferencji lon
Taylor ^referent spraw bałry- Zadaniem amkiery, YtirĄ nu-1 stawimy
waulkie
boląe4d
rćslośó
bearobotnyoh.
Wedle
napoczynamy
w
dBisie.i=izvni
„Sianowi ona, mówi Ninczicż, dyńskiej, lecz wogóle do wszyst
ckic'i ora7. p. >(|e Frondy, sekre
aeyah
obliozeń
około
jest
nyeh
sfer
aanego
społeeseństwa
merze
naszego
pisma
niezbędny twór polityczny, po kich przyszłych konferencyj, '
tarz noscktwS poMuc-jfo w Hel
octrwmraanie nastrojów i po— ich zawody i mArfaJe. Ęadme- mjMKh robotników
wołany do stworzenia w Euro które zajmowałyby się temi'
slneforsie.
ftladów, jakie panują w ofcwili my się starali jaJc «»jwlem.iaj
strociło procę,
pie środkowej atmosfery poko sprawami.
Pj/yjazd p.j Alfreda BMman;"\obecneg wśród RajroEmaitskyeh odtworayć h>, oo a ioh puukiiu dtwrie *aś
150.000 praouje przy ju i ładu.
W następnym wywiadzie,
sa, naczelnika! wydziału praso stanów i oawodów Rzcuty puwpo wkizeni* jest kuiieusne d b
BAindejsaonym dudu robocosym.
Sukcesy Małej Ententy—zro który Nincicz udzielił kores- ,
w«jo lotewjsMIego ministerjum litejs Będzie to niejako wielka rafco*oeoitia óbeomego prmmBm,
pendentowi „Neue Freie Pres— Jakie gałęaie pnemysłu są dziły nienawistne intrygi.
spraw zacrąjłeznych spodzie rewj* -wszystkich poaaosegól* ute. Ł . \ . .
najbardztej dotknięte bezrobo- Istniejące w łonie Małej En se" wyraził on zadowolenie z :
wany jest dzw rano.
nycłi zaKadnień, które w «nr Praieraówją w naeasj awsrtsMw
tenty porozumienie w sprawie wfyników ostatniej konferencji
Konferencja Rozpocznie się w (wh daisieÓBcyoh wysuwają się praedsUrwigiieto, robotaiików, in- ciomł _ aapytatem.
wszystkich kwestii z dziedziny w Pradze.
—
Przemysł
hutoiccy
łącomie
poniedziałek, postanie zagajona na pian pierwszy, W najsapeł- teligieajeda praondącej, urzędni
z maszynowym, Wlókimnicay polityki europejskiej, a w szcze Wprawdzie były trudności, a
gólności prozumienie w stosun mianowicie stosunek do Rosji- i
ków pańatwowyoh, -nfieUt&oh naftowy i draewny.
praemyałowoow, bankierów, ku i— Jak się. pan poseł aaipatru- ku do zagadnienia odszkodowań Kranica w Banacie, lecz spra
i do Ligi Narodów — świadczy wy te zostały już załatwione.
pców, wielkiej i matej posiadło- je na obecną sytuecdęt
łci memskud. ona •—wrfaaitiŁ. i— Sytuacja, jest modem ada- dostatecznie o konieczności u- Czy całkowicie — nie wiemy
trzymania Malej Ententy w jej Należałoby może spytać o to p.
ków.
aieni nader ciężka i stanńe się obecnej
formie i z jej obecne- Benesza oraz Ri;munję.
Na ptMEctMc
cupełnie beanadziejną jeśli nasz ml tendencjami.
Nader dyplomatycznie natofrOomnysł nie przystąpi do
ituujtfiĄ rośmowa
Motywy, które zdecydowały rMast załatwił się pan minister-,
t postem tulamktm
j gmmttnimej przebudowy
o utworzeniu się Małej Enten ze sprawą wzyjęcia Niemiec do
Wiry stoi ida ewle rubrtmleayeh rmodernieowoinia i pnyatoeowa ty, zmuszają ją dziś do utrzy .Ligi Narodów.
Związków Zawodowych. Naloty nja się do obecnych warunków. mania zdobytych pozycji i do , Oświadczył on, że jeszcze nie
podkreślić, te radykalne poglą X- Podobno pTzemyałowd hat- uzupełnienia Jej programu punk i nadszedł czas załatwienia tej
dy posła Zutewakiego naoeobo- Diezemu grozi bardao poważne tami, wynikającemi z Interesów I sprawy.
ekonomicznych. Państwa bo Jeżeli jednak francja i Angłja.
(h.) Kampaii: polityczna ma nej draźllwoścl nacjonalistycz wone aą tak wysokim poeaneiem praedleniet
Tak. preemyst ten analaał wiem Małej Ententy pragną w oroz^imią się w^teJ-Sprawie, ta
panstwowoect. ił należy im sic
sie' Jui kii koń( owi. W bieżą nej jest proste.
się w bardso. cieżkiem położeniu tej dziedzinie ujawnić tę samą lała En ten ta nfę będzie miała
cym tygodniu Sejm zakończy Dotychczas nasze mniejszości powszeohnali tema uwaf*.
swą żmudną sełję, a po kilku narodowe odgrywały role o- Pawi Żuławski uważa, ie o- i oćtaje mi się. że będzie mu bar solidarność, jaka cechowała Je ic przeciw przyjęciu Niemiec
w odniesieniu do wszelkich in ! o Ligi.
posiedzeniach r 5wniez I Senat fiar polskiej zachłanności i Im beetta ehwila jest dla robotnika dao trudoo konkurować na ryn nych
st>raw".
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kach
aaeranacanych
awłasacaa
polskiego
bardao
eiejka.
ferje
letnie.
rozjedzie sic ni
perializmu.
Dziś Juz jedn; k śmiało zesta Głoszono o tem w całej Eu — Wedle mojego adaiida — z zelaeem innych wytwóroów. „Cespie Słowo" zauważa od skiego ministra spraw zagra
wie można bila is tej ogromnej ropie.
mówi poseł Żuławski — krysya Prsed wojną nasi hutnicy do sieblle,że na praskiej konferencji nicznych jest uzasadniony —
stawali radę po soiionych ce Małej Ententy osiągnięto w -rzekonamy się niebawem.
roboty. Jakiej v espoł z rządem I Zewsząd przed forum polityki obecny
nach i nkdnoh taryfach kolejo sprawie odszkodowań porozu W każdym ra"le,kwest}a btsdokonały nasze Izby prawo międzynarodowej
zanoszono roepoecał jf(« Jui w lutym
wych, dririaa sprowadaadą ją •» mienie wielkiej wagi, którego arabska l dwuznaczna rola
dawcze.
skargi na ucisk, nietolerancje, W;
dowodzi choćby łakt, iż nie o- Czechosłowacji w-stosunku do
polskie-jarzmo, wynśradawif' *^płafe<«Mtócse od ktyenał*. ffawecji, koszta tedy są ottt]
Aktywa są k ilosalne.
granica w Banade, ak*f*fcftil|kj ; dncfłfis*w, zamie. Eokau na ńflajsec
"^'
Slesje letnie i od tyttt wźgle- WeTŁ«. •••«"•
kiedy *ł.<yq* atfaUśmy wtakną brakuje, eadea, ae pffiMłakeja'
bnkret :ja 'Radicza. ''wszystko to są
idem śmiało na; wać można re A tu ustawy' JfzYkowe
walvte -asaffairwą,. do dnia dsi- taaa bedaie się musiała oCTani- nyclrzaraanUa*«laledziny od kwestie, kjróre bardzo łatwo mo
wolucyjną, gdy dotychczas ni kłam tym osaczę'czym
ią wpłynąć na pópsiicfe-dosko^
ię W Ó m cayó do własnych pptnseb. któ szkodowań.
..
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i przyjęcie, budź Ku. to dwa mo mniełszoScf narodowe
menty i epokowe w naszym Ży muazą do roli przeciętnych olby Jeśli Jai 4st»wfany etan obec łonn wywoziły saąmrWru, * tesro
ciu pajistwowei i. Dziś jeszcze watełi, którym dano wszelkie ny z eaMnu preeorwojannenii w bed« musiały areay*nowad. Muogół nie zdaje i Me sprawy z prawa i przywileje, zrównało oknde sie, śe asaiajki jobuśiiika sse ta jesacne dódae, ie oena ro
sic z resztą ludności, wzamian przewośnie ntnlejaryły eie, a bocizny odarywa w tym Wypad
ważności tych ichwał. •
Za blisko teg< jesteśmy.. Do za co, muszą one wypełniać cwłaaceaa w praamyśle nafto ku minimalną role i nie mo*e
piero później. gf y na obie usta wszystkie zobowiązania pań wym aoiui^ey iii i nittnfeaiuii •> (IHM)B PTsemyałn hutiLi^segej
Jrszcze „porzątfeczki" włoski*
cnacenie spadły, drożyzna aaś ani poiepśayó ani pogorazTió..:
wy spojrzeć pędzie moż\ia stwowe.
2>es*.
Parę tygodni tepiu opisałem e)o dtcie godziny wychodzi wy
przez pryzmat historii, zrozu To sic nie podoba mniejszo wsroata oo najmniej o 96%. Tak
danie iatAegoi pisma 1
miemy Ich doniosłość.
kilka poracBajfteyob. i zazdroeci
i
/
ściom. SJcargl skończona, gdył
godnych „poraądecaków" wło i w godzinę po ukajaniu się
Przyznanie rojewództwom nikt im Jui nie uwierzy; .
skich Praea dalszy pobyt na nakłafhi cały zapas, jest wynzer
wschodnim • s'\ obód języko "Oto wytłomaczenie „niezado^
wych w zakresi i o wiele szer- wolenia", jakiemu wyraz dały
zierod włoe&iej uzbierało się pknyli Wprost nie widzi się w
szym.niż wymas iją od nas gwa te kluby w Sejmie.
jeszcze kilka spostmeaeń, rów mieńcie włoskiem' (nietylko
rancie międzyn irodowe, dla Pozatem istniefe leszcze kwfe
nie poucaającyoh i równie ae- wlększein, ale nawet w .mieści
mniejszośct, to jeszcze jeden stja „wewnętrzna". Dotych
idrceci godnych, jak tamte, nie, czy tylko oiieJsuowoaaO prae
rys cha^-akterys yczny naszej czas mniejszości narodowe Hzfa
niekiedy tet ba,rdBtv—charalrte- ehodnia. któryby nio szedł uilitolerancji i daTs y cia? świet łałv w ten snosób, że potrafiły
obładowany jaftieąiió trzemni
rystycamyoh...
nych tradycyj li jeralizmu pol skłócić polskie stronnl-twa.
CKtarema egae/mpłaraninsj
Jak oto np. napisy w tramskiego. v .róinych pism oodraeonyoh.
Zdawało się, że stmnnł^rwa te, W Jednem z pism angielskich ne rzucone na rynek wewhętrz wagaoh w Weronie:
Ptraeoiętnie każdy
Tak zwane mr iejszości naro w zaciętej walce, niirdy nie po Interesujących się żywo kwe ny po cenach przystępnych.
non bestemmtore!
dowe w Sejmie n-zy uchwala trafią się żjrozumleć. Tymcza stią wywozu z Anglji do Polski, Na radzie gospodarcze] prze „Nie pweldinac!" (Podotae na
obyu-atel—alfdbeta wtosW
niu tych kapitah ych ustaw u- sem co sjęjstało? Ustawy ięzy- zwrócono uwagę ze strony wi mysłowcy oświadczyli, gotof pisy obssrwowalem. również w bez waględiu na różnicę stand,
rządziły burdę i jdośno prote Vowe- zjednoczyły polskich po- docznie dobrze poinformowanej wość
; tramwajach, w coasie aeszło- i zaniożnaśei
stowały . pr'e iwlko... swobo- JjUfkriw. ktńrzy wszyscy, bez 0 olbrzymich
roeomej wediowk^ po ziemi wę kupuje dsiennie od czUrech
rozprzedały zapasów
piątku,
stanęli na platformie
dom językowym.
gierskiej;
te przydałyby się po (jako minknom)
c
zapasach towarów
Na^ozor wvdai( się to d z i w - ra^ tAvowoścl.
towaru masowego użytku na dobne i u nas. zwłosBoea na kre
do dtieeięciu vydaA
' ne, a 'dla ooijt\*a nien(heT.nane- •Rzecz prosta, że takie nlesno masowego użytku i zapotrzebo wet poniżej cen kosztu, j pod sach wschodnich, nie tuega rótnych geo^: brukowych, k>
to z taktyko ' 'uł ów tniiieis7.o- dliewane rdzwiazanie nie mowania, znajdujących się w ma warunkiem. Iż wpłynie to na wątpliwości...). '
kninyoh, polityczny-oh, sporto
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Jednakże
najbardziej
cbamk'ujałe.
pach detalicznych w Polsce, a tów produkcji.
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- j - c\e i«dr-^k t* "!e •"'"?'>. Niestety niema żadnej staty wreszcie własny Interes Y Imponujące, ceohy tycia pn- jedynezy ptema za cenę 8 rasy
c
bl!rwiPRr>
włoskiego.
»ą
między
tron'ni?twa no'skle .rwardo styki, któraby choć w przybli ruszeniu przesilcia z obecne
ni*śm. nifli n nas.
s.t"'i*> na narowisku na-odo- żeniu umoż'iwiła ujecie tych go martwego punktu, lecz obar iimemi te:
Traecim. równie ausnnon1) ctotrnymh. wraca opętane
,
wejm!
olbrzymich zasobów, JaJde po wiaroy sta> 1z zaproponowane rrrłrtterwOiCTprfe dU sportów: Hjnm i jaskrawym a^nptoaicni
siadamy w ttra-arze połskłegD środki zwalcaania *o*yzny 1 k<rfflrskiabv kuńaUazo. moton>- spóreeMoego tycia ! wąskiego
sprowadzenia taeadniczej ob weipo, wodnego. inMsesldego, jest''
'
i obcego pochodzenia.
laheott komu*iiiacyJ*a. Faktem Jest, że Łodz, War niżki cen, utrudnią w znacznej olimpijskiego, skosem ^*
Polega ona nietylko na rozwoja
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szawa, Kraków, Lwów I pro mierz* zawsfe csnjne, rzesze kiego...
aairednfkaw.
tiea dróg kommiikaeyjnych —
wincja zostały, w chwili wpro
Qd*etfa śtOo Sfori .
o ozerA ju* piesbu —' lecą na ob
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na półwyspie. Trzeba iti wi- bilet kolejowy włoski jest tani,
ta wojny I lnflacp.
<li) .Tak H'; r?"v ujemy uprą
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miastach wfcakłoh na głów
| ridtutoni. '
,
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Wówczas usunie sie zbędnej- resowenie ulicy ^k|*j*i * • traeć można za csterdaitsto
..!,-;
" -•»" ;~1łiBk woli mieć p.
, iWwn-«if^.|,f.
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Zanasy te. lecące bezprodulc- go pośrednika I obniżka cen wiadofno4ci dmonnikaiskieh wo pięćdcieaieoio proosntową i
^
«f*t" . . r i t u w icłi; inistra w
rządne.
cyfnle w matrazynach I skle- wyldzle na korzyść produkcji gole. W takim Medjiani* np. kołejową,
w iuuruinpach muszą być za wszelką ca przeorała I klas pracaJącrckT lub Beymje doatowni*
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„Dzlslaf I „Jutro

w świetle opinii, potrzeb I nadziel różnych
,
stanów I zawodów

Nlnczycz o Mnłe] Entencle

Jugosłowiański minister spraw
zagranicznych jest pełen wiary
I dobrych nadziei

Pcs. Żuławski zabiera głos

Bila is letnie] serjl Sejmu

Wielki I doniosła praca została
iykonana przez naszą
Izbę Ustawodawczą
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Wtorek, 1? lipca 1924 roku.

Patrioci n]e zrobili na Polsce
Nićpodlegtej doiirego interesu

Jak tóst właściwie z tą

Autentyczne dolary I fałszywe obrazy
Rotmistrz austriacki na ctele spółki
fabryku|qcej stary h mistrzów

Niebawem ma być titwdrzo- juacii), wymieniając Je. nastep- Przed kilku miesiącami dano
,
nie w' 1920 r„ na obligacje posiła prasa polska o pojawieniu
pożyczka konwersyjna.
-.życzklldługo i krotkblerminc9lre%
ełn
Banku
fiosppdarstwa
Krajowego
się na,
pji
wymieriiana za asy-naty po- wej %y markach",
życztó państwowej z r. 1°)S; .Obywatele ci otrzymują obec europejskich targach sztuki
Rząd wydał osti-e przepisy i kach kredytu trzeba uzyskać (IO.zIotycIr-250 koronl. ohli- j nie 10 złotych za .1000 mkp., ogromnej ilości fałszywych oieżnej,
nic
mrdej,
nie
wiwej
t
y
l
k
o
^
o zwalczaniu licIiWy in'e,..v~..-..,
^gacje 5 proc: długo i kratko ter- podczas gdy o-i, którzy nie' -Do br.izów, które niesumienni bantyao^
'
przez pobieranie łiadmicmycli
minowej pożyczki państwowej' szli za- wezwaniem .Rządu i nie d'la.rzr wciskają publiczności. O
' >i
, 7. r. 1920. (W złotych-- UW ma-; wymienili pożyczki koronowej finr;( oswiJfańczyoh maflhinncyj
protenlów. Nic wdlno pobierać , jednego
w formie proccitu ,!) jakkjko! z uprzywilejowanych banków rek-, oraz tak zwane milionów- na markową dostaną; 10 zło- padali przodewszystkiem
prywatnych,
każą sobie k
a
, które
l
wiek inpej v iccej r,iź - ?,0 -^ -!'p}aJ
' <2 złote =-- 500 marek pol-j tych za 250 koron, t-. j. 4 i pół
ć sJÓno za p^prs"na.akcie
nr-ujoiczbogaceni mecenasi.
rocznie. Je.st '<> ii en" •.tpliwie :
r
razy więcej nił ci, którzy po
gwa"a
'cyjnym,
w
każdym
ra- j skich).
Przód kilku dniami policja
znacznie mniej "i- i obc-cnic w
1
Przepisy
te
jednak
krzywdzą
szli
za'
apelem
Państwa,
mając
wiedeńska wpadła n» ślad
, prywatnym ohieiru) v. ynosi sto- zie nie rfiniej niż Y2 do 15-u i
.•(.»««-, wecej procent. Bank prywatny rych obywateli, mających pełne do niego
cpy}fraii fałszywych
obrazów'pa [.mcentowa: .It-Jt to iceląakpełne zaufanie.
że również mniej, niż .•ynosi | jest W porządku, ponieważ nie >• zaufanie do. polityki skarbowej <
Znajdtywała się oma w Wiedniu
rządu, którzy za
przekracza....
procent... •
Prżytem ci, którzy wymieni wsakmie sztuki braoi Nedomam
wszvsłkle swoje oszczędno
24 - - « c . rocznie
w Banku (i^soodfcrstwa Kra I
Kierownikiem
tego
li
pożyczki koroliowe na mar sky'ch.
ści.
j korzystający jednakże z kredy
przedsiębiorstwa był ex rot
JOWCgp,
kowe
otrzymali
mniej
niż
im
złożone zwłaszcza
na ksfainstytucji publicznego charakte tu płaci
żecz-kaćh
kas
oszczędno sic naleiaio, gdyż za 1000 ko mistrz wojsk aostrjacJrioh nieda
30 do 40 proc. rocznie,
ru. f
ści kupili asygnaty pożyczki ron otrzymali obligacje na 700 ki Ocza Ienvay.
W piawdzie oficjalnie Bank co jest stanowczo za wiele, je państwowej z r. 1918 (w koro- marek
Ponieważ odbyt na stairożytne
Gospodarstwa Krajowego bie śli chodzi
dzieła sztuki ckaxał się znako
rze tylko 1S proc!rocznie, lecz
o racjonalny
mitym interesem, pomysłowy'km
dla otrzymania tein niesłycha kredyt instytucyj państwowych
ni^ taniego w obspnch wariSl^ Kto więc popełnia tu lichwę ?
Przemysłowe obllg3c|e w złocie

Kilka niejdyskfetnych komeatarzy

na

Jak otrzymać kredyty zagraniczne

piec sawarł umowę z Hlkom*
nralarzaimi, którzy na jego zle
cenie wykonywali kopjo daw
nych mistrzów na starem płót
nie.
Obrazy te opatrywał Geza Jen
vay fr autentyczne podpisy-d»w
nych' malarzy i w wyrafinowa
ny sposób „postarzał" tak, ii ro
biły wrażenie autentyków.
W <^iqsru czterech lat sprze
dał sajlon artystycany braci Nedoman«J<y'ch kilkaset takich
płócien, a zyski osinjmiote w tan
sposób idą w m,il jardy.
Przeprowadzane slortztwo wy
kazało.1 iż ofiarami teino oszust
wa bpi przeważnie cudzoziem
cy a zwłaszcza Amerykanie,
którjfy zn autentyczne dolary
wywozili tio swej ojazyimy obia
7y fajszywych mistrzów,
Falfszerzy uwięziono!

Jakie kobiety rm)ą nijwl^cej
powodzenia u mężczyzn

'i "

W chwili, kiedy Polska ma ojmysłu. RówTOczosnie nawiąKatio
trzymać macane kredyty zagra pertraktacje z kilku poważnemi
niozme, ważne jest poznanie
instytucjami bankowemi w Lon
dynie i New Jorteu, kt/6re mbo, -nowych dróg
wir^aly sie aiistrgackde obligazdobywania kredytów zapranioz
nych, w państwach, które prze.cje przemysłowe pokryć
prowadziły u siebie sanację i
włcaną gwarancja,
O iłe fciedys. darwno, bo praed
1200 wdów i 500 panien.
Bkatbu. W Anstrja kredyt jest ; spopnlaTynować' na rynien an- wojną, wldówki nie były w ce
równie drogi, jak u nas, 30 do helskim i aiuarj-kaDskini. Obli nie i w przeważnej części do miedzy 50 a m rokiem życia
50 proc. nie jest jeszcze naj wyż , gacje mają być amortyzowane kortca tycia nie wstępowały w 500 wdów stało się zonami, naszem obciążeniem ppodnkcji, u-1 w c-iągn 10-n do 15-n lat. Tran związki małżeńskie, o tyle te nien **^
ząs 70.
TA
~
ginającej siq pod_ drożyiną kre ^akcje obligacjami przemystewe ras w czasach, powojennych, W stosunku
db cytr a noto
dytu. KrótioterrnAnowe kredyty mi) mają korzystać te znacanych wdówki stały się modne.
1912 i 1913
j
•
zwrraniczne, dawane na poszczę ( przywilejów podatkowych.
Jeden
a'
pilnych
profesorów
regnla/torem
obecnego
no
byó
pilnego
nacisku
Pod wpływom
gólne bardeied hikraitywne inte Należy tę sprawę ozemprędzej niemieckich w braku lanych
czterokrotnie
obrotu,
opinii
publicze •trony władz
resy nie zaspakajają potrzeb
postawić n nas na porzadkn materiałów etartystycznych edo większa ilość wdów wyszła aa
nej szereg kupetjw detalicznych Szerokie sfery pracnjącyoh udziennym, ^korzystając z goto lał skonstruować tece, & wdo mąt w obecnych, powojennych
inwestycyjnych
ozą
się\xwo4na,
zapominając
o
zdecydował się nte tyle na obni
przemysłu, obliezonych na dln wości kapitałów zagranicznych wy wychodzą w obecnych aza- czasach.
żenia,' ile' wywieienie kartek na
.. koszmarach
wojennych
«oterminowe kredyty. Chiiąe te do pewnej i trwalej lokaty.
saeb znaoznie
wystawach, . dopowiadających cen i spekrdacgi, nabywać towar
1
dy uzyskać w znaczniejszej mie Obligacje Banku gospodarstwa
-ohiiżkę cen o 10J 15, 20% iłd.
istotnej wartości, nie zaś jak rzepowaAńiejsze kredyty zagra krajowego, gwarantowane przez
prędzej ta mai
Porównując jednakże oeay we dawniej w czasach masowej upierwsoorzeckie konsorcja banio mi panny.
niczne,
postanowiono
emitować
dle parytetu piredwojenneąro i cieczki od pieniądza do rzeczo
stosunków panujących tui przed wych wartceci towar dła iwwairu przemysłowe obligacje w zlocie, w© angielskie lub amerykańskie Stary plrofesur Uomacsy to
zapowiedzianą jłdoryzacją w-li Uzdrowi to bardfciej stosoniki, które wzbudziły duże zaint^reao ą zabezpieczone na majątku i n zjawisko więjfcsłem doświadczę
wanie w Ameryce obeońie prze rządzeniach
praemyslowyoh. niem wdów i ich natiejętnoscią
atopadeie i grruiniu 1923 r. mu- n i ż ^„^tide
środki poUftyjne,
ładowanej złotem.
przyczynią się niowąttpliwie do tralianaa do serc nyęskich.
Oużo palili I długo zyll
«iiny stwieróud iż spadek cen
Oblfaracje te są zabezpieczone zwiększenia kapitałów obiegoWdowa <jb 25 roku rycia mag
je*t talstto
na majątku anstóaakiego prze- wyefa w Polsce.
duje gmoźnĄ rywalkę w pannie, Znana jest jx>Wśzechme, rat
pozorny,
l e n około 1 trzyóańestiki tatami) cza, fż ludzie pracujący mhya smiana etykii t w okrMoh wyNiwa re|estrac|a bezp^ i ortowych
wdów amoame się zwięksaad*. słowo są
stawowycli jest tyTki Iirzeoiem
MOSB» przyjąć za pewnik, U
obcokrajowców tym razem juz astfltnla
Da łatwowierne Sć ktrpnjąoych.
namiętnym! palaczami
panna liesąca 35 rok tyci* w •Bismarjt, który ściśle zaplsyCfbż boOTcni 7 nncrj' zniżka W
Z dniem 15 lipca na terenie swe prawa do zamieszkiwania
lub nawet 20 %, crdj- drobne fcoRana na froncie
możnołć wyjątkowych tyMoo reaaoh wy wał~w,swvchi rejestrachrdoftMH
Rzeczpospolitej rozpoczyna się w Police otrrymają
laedtwo bez żach ych «spe<^alnych
rejestracja Obcokrajowców "]bez swobodnego podróżowania; co choidsi aa W i t natomiast wdo- wych *kydatki kazdesro dnia
przjreiŁyn, a tyli o w oetu aseku
wypalił <W ciągu s w e g a Życia ,
piszliortowych t J. tychv któ dotychczas t y ł o ograniczona.
racji iwied awy oką wiałuty, któ
150.000 cygar! czyli 8 cygar
r z y riłe mogą wylegitymować ZarejestrtWMt^ti-wyilaije M
ra
dziennie.
]
śff paszportem polskim lub pań stati« roczne dbtrrr pobyto,
nie n zstąpiła-,
łyois
«•*!••
wdów
J
M
B
M
bmxOryginalną pretensję zgłosił stwa ościennego.
miast teraźniejszych trzymie
Jeszcze większym palaczem
podwyższyło cef y o 100 i więcej do rządu niemieckiego inwalida
dsriej
się
wzmagają
i
trwają
tut
Rejestracja ta nie będzie szy sięcznych.
jest stawny wynalazca Edison,
procent.
wojenny Max Hołderer,
kaną względem obcokrajow Spis potrwa około czterech do 60 lat, podceas gtły stara który wypala dziennie
panna w tym wieku jest oaobą
Mija jednak
Zażądaj on mianowicie przy ców, bowiem ci lftórzy wykażą tygodni.
cnie urok
śmieszną, pełną dziwactw i hi
przekleństwo
ssania mu
razem
12 cygar.
sterii.
!
h cyfr
«
tenty
tnicalidzkiej
około
10
fajek
1 i 20 papierosów.
mil jardowy eh i biljonowyfeh, z powodu utraty zdolności do
Niewątpliwie, i e «ałieóstwo
Namiętnym palaczem fajki
które mimo
rowadaenia no- fpracy.
'
wylaozytoby
ją
z
tych
wad,
ale
Jak dużo mamy sierot na Kresach
był A. Mickiewicz, a wszyfsey
wej waluty b; fy wciąż podsta Hołderer w azasie wojny. był
mało jest takich śmiałków, któ niemal poecf angielscy-XIX wie-'!
I |ak miło nad niemi o-i!e'U
wą wseelkioh ibliozcń i kalkula nwwiy w Kłowe, i po kuracji zo»
rzy chcieliby aaryzykowBÓ rolę ku zatruwali się nikotyną.
cyj. Olśniony wzruszająca
Wojny, srożące się przez sze- sierot zupełnych, pozbawionych lekarza.
stail zwolniony do donra.
Lecz palacze ci ustąpić mu
reg
lat
na
ziemiach
polskich,
po
ojca
i
matki.
Beszta
—to
dzieci
malośc lą cyfr
A'a „łonie rodziny"
Samseony badnea niemieoki szą przed Dr. Hellev'em. który ^
w złotych kon jument nie zyra- z niewiadomej przyczyny tak za zostawiły po sobie rzesze sienot.' osierocone przez jedno z rotha- operuje oyfraroi na popareie dożył 74 lat **cia I w ciągu 50
ca narazie u w; tri na to, iż w zło cząl lyć, że w ciągu lat trzech wa Szczególiue liczne są sieroty na ców.
swych wywodów. Na •asadorie
Kresach Wschodnich. Jak poda
W zakładach opiekuócsjrch w tej statystyki wynfldu iż w r, lat wypalił 628.715 papierosów
tych płaci wi( 3ej ni źli nawet w ga jego powiększyła się z
je ozasopuuno „Opieka nad daicc minutach i gminach wymieńio- 1922 wstąpiło w Niemepech w
niariaoh, a a i dopiero w caa190 funtów na 490.
czyli 35 papierosów dzłenme
Baołi przedwojennych.
Hołderer uważa, że przyczyną kiem'', wedłog spisn ludności z nycli wojewódatw wychowuje Bwiązfai małżeńskie
'
nie licząc fajki, którei nie w y - v
1931 r. procent sierot do 16 roku się ogółem
Otóż to |tryt« rjum
otyłości jest wynikiem*
puszcza! z ust, gdv byl w
życia waha n:ę w poszczególnych {
3,234
2060
wdów,
f
otrzymanej
rany
pr?rj :v>};r">!rh cen
swem mieszkaniu.
z tego wzigłędu należy mu się województwach tamtejszych od rterot W porównaniu s oytrą liczących od 40 db 45 lat tycia;
ca tera-^r <i'--f^.irt-j jnkości win !*efeie inwalidzkie zabezpieczenie 7—W proc. ogółu ludnośei.
Jeszcze większa ilością spa
; sierot' zupełnych jest to ledwie. Panien zaś w tym samym wie
Na województwo nawogrodz- 14,9 p r o o „ w porówoaiiiu » ogó ka poprowadtoono do ottaraa aa- lonego tytoniu poszczycić sic"
może holenderski inżynier van
lcie przypada ogółem 62,367 dzie lem gjerot nieoo więcej niż 1 pr. ledwie 1200.
Hops, który przeżył lat 81 , a
ci osierooonyoh, na wileń*zczvz:
Społeczeństwo
aa«e^piecm Miedzy 45 a 50 rokiem życia
wypalał funt tytoniu codzien
nę 83,324. na woj, poleskie 71,073, w5ęe h* sierot kresowych w *ni •awario awiązki małżeńskie
nie.
i na wołyńskie 117.714,
kornym stopniu. Beszta wycho
Z cyfry tej
wuje się w rodminaoh. n „do
MODA A KIESZEŃ
284.478
brych ludBi" i — jak Bóg- da.
Na X
ff
019 IZ — ifOiCaosanr joaeja

ie ustępstwo 10 lub 20 proc.
lecz zniżka w stosunku do
cen przedwojennych

Wdowy I wdówki
bez różnicy wieku

Oto Istotny sprawdzian dla
kupujących

Papierosy I cygara
w ustach wielkich

ludzi

Inwalida
z powodu tusz:/
490 funtów
otłuszczenia

Najsmutniejsze dzieci powojenne

• N ^ g o rutnie ukaraf
zfodzieja kniejowego

Vy]t Vi Pruszkowem znafeziono
człbwleka z obciąteml nogami

I.

Hlstorja osoby modn

Sekrety białej sukienki

Historia pani N. iędaie nie-'•apewnił J4, i e posiada idealne
Wczoraj o|?odzini'.- 1 m. 45
Jeżeli się posiada jedną — < barwne, ozdobione oryginalnym •miernie pouczającą fli» dadejo-: warunki na gwiazdę kjnematopopołudniu lo pocirmi towaro* koła, które mu obcięły obie nodwie białe sukienki i żadnej na- motywem z haftu, aplikacyj, ko pisa nasaea epoki, dlatego prze grafu. Jednakze'okaaało się, i e
we?o Nr. (2 zdąża.iacew z
•lak się okazało, był to znany dziei na posiadanie jeszcze d^ra | ronki, będą wyszywane galonem kacnję ją potomności 1— Eipres prócz tych warunków potraebPruszkowa io Warszawy usi
S|anisław naetn białych i dwunastu koloro \ włóczka hrb paciorkami. W ten en Porannego. Pani S. jest ko ne były jeazcae inne wammki,"a
łował w.vkr> zyć jakiś osobnik, złojbiej kolejowy
zamieszkały w wych. jedyną ucieczką staje się", sposób za każdym rana be- bietą naalepseego gatonku, jene- mianowicie udoiai w Tow. i altc.
lecz potknął sie i wpadł pod Anłonwicz.
Pruszkowie.
fantazja!
Idziesz miała droga ozytełnócato csje .lassulwuijsuuą. Praed wodną lub zapłata m natura. Wobec
Biała gładka koszula z krepy inną ozdobę, adradzającą twój była> tylfco rowłaierajiłco snącą tego p. N. zataiła się do batitańosyła ' eodaien- ków w stylu iederwo-buszkokreponu lub płócienka jest to ta sraek i poczucie barwy—a wraz duszą" i
hula rasa, nodajaca się najlepiej z n i ^ z,mi«nioną do niepozmania nie ostatnie tango, i Z chwi wym.
gdy
wybuchła
wojna, Niedługo jednak nadeszły le
do pnrtiia i prasowania. Wezei- suknię. Kiedy ci się znudBą mo lą
bandażo psze czasy i można było tańczyć
ki.- pKsy, falbaneczki, 'komplj- dne kieszonki, zawiązujesz na zastałam ją przy
ku.in prasowanie, n «~9zelkie bar szyi cłiustę kwiecistą, kwadra waniu nogi stołowej — czyli shimmy z murzynem w MorWTIP a modn,. riziś lamówki i haf tową lab długi szal biały luh przy t. aw. praktyce .Jja tyłach'' skiem Ohn. Na jakifs czas stra
ty P" pra-iin p-iKwalają jwcM-.ze barwny — znowu przemiana. Ody się okazało jednak, te p. ciłam z oozu tę oowbozesną „Pa
™ zenidlala
" " * na wii" " krwi i nią'*, i Spotkałam ją prowadzą
raz z;ifyt , \-,,: ;i ,ite złego JM>- Hiała koronikowa . antoinetka N.
a
znów zmiemi suknię do niepoa- sprawdziła, ie nie
twarzy cą samochód. Hory a chwiej
ne ?.• .-,tałv k / a b a h a m o w a - Losem toczonej przez robaki IZ.-IH : ; «]" k., lice ŻJiłosoy.
nan :i
y 'irnji zajął sie prof. WoroIbiży ';.. iiiierc z organ- jej w zawoju wzięła się do t nym a kapryśnym wdziękiem
niedbale, ża X- riK-df.kł-t%,'
i
i
/
l
l
!
\
i,}.-!
aale-a
niepo-1
'
' 2-zerf iał .
roabijal ta-amwa;ie. Był to'sku
•iw z Charkowa. Qd paru dni
• n>nząey pelerj'nikę i zw. .•kwiatków*.
baeme z a |
i •..i';.;i-:i!if. ktiirą nazwij- dyny
;
nroct^ r<,r- 'rwają przygotowywania do ,.oGdyby nieprzyj
kładow>
zakoiiczotiy długą akcamiln l.ę
cofał się tek lektury numeru automobi
bnla
ra^a.
Afożne
.i«
ozdom
i
f
.
/
lowego
,.Fami".
W
ten
sposób—
nf-racji". Za miesiąc oii.t ma
ezjer
szt*.
ciężką
i:'U«»'a:ii'ini Lic^zo-iitanii i <izie nową transformacją. A nc- w takim nieładzie
•'one-irn bvć ukończona.
nrtylnrją z jaką cofał się przy- ! rzekła z iłumą nnodsonej Tarfara", zaml •u fr.
•ez<»n.v
w
domu
kM-iecisly
fartn•
ni
tra'"Ti«-iii
l;:t>r}'
nah^y
/O
Mat -vzbroł
•ed:'cro z miast r>- -lv '•.u.'- rŁ-i ini.niu. ICi('.<zo:ick «>zek cio.la ,.j nir-oiwycięzonego jaeiolc przed p. N.
'bjuczoną dówny, primo voto Bcnanlto*
Spc .ialn
'> ^kich WA'słal do Moskwy |.t '•' •' ••'.•/. <•••'. :• i - i l i i k i l k a ; j i " . l - - uroku ..doniuwnj iifrliceki".
wszelkiego rodzaju
'bonami wej. soeunido reto Liimoasiną, ',
"**//.'. :K"v. -i \;u,'\:' e '.:<< .'e-ie krw ,- 1
w ten sposób jadę do Paryża a a
cka / i d e r ł ł
biletami,
adresami
i
kwiatkaimi
1 kw;r!-' ' •'.-.o. i.">nr» okr^
Olimpiadę. Mam zamiar poza- /
tl/ic i o; 1 '/
w l ';i Jor r.M.ia Me. ,-iy.*- •
Zjl„.!Sii|;i,
-'!••
•<• ru ,w 1 .1'. ilne: umit-s-z '•": jt-«li i|.ik,upi« w^ystkie te wojna nio trwałaby t^k długo- tern zapisać się do Z. K. 8. kół [,|
zfc-lol •',.
e na/
AIt> niestety było inbnzej i p.
Hie-d/ie,,
/mie :ij 1 , 1 /•"• •• . 1 ; p . . .:/ 1 |M..'I | ' 1 * n w
(
<.<d«Uci odrivzu wydasz tyle. 00 N. zaczęła marzyó o nowej kar- sportowych. Mam juz catery
>4ystav
nuejł^att-li najmnioj k<-r,zLuje cała nowa suknia
awiać | a widok publiczny. '-'w. Le-nina-'. A lyincxoic,n i^/^jiii
<
imumjctoczą robaki
Wza. Oto pewien anaiomy zna odpowiednia t " " ^ !
pi-^widziaiiydi, będą one różno l
komitego retysera
filmowego

Katistrofa

w r'f

mum'ą Lenina

zaba!s£mowanyah zwłokach
zbiąqto się robactwo

1

i

+$*:'•.
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Do pory dzban woifcnosl nawet w Białymstoku.

pzrś

S n M i l U i a Rolnlcio-Hahdlowa na woliwóditwo blaloitochle
wyhriślona wsiała u .wląiKu Reiylnrlnego.
Niedawne td są czasy, kiedy
.Dziennik" z fcalą bezwględnoida zwrócił ubage. społeczeń
stwa blałołłocljlego na conaj, mniej
niewłaściwe
praktyki
Spółdzielni /Ra niczo-Handłowej,
a w szczególności' na działal
nop. Mień: kiego I prezesa
Rady Nadzorcz :J,| ks. pos. Na
wrockiego.
J
Rewelacje .Dziennika" miały

ten skutek. I * pow/ołaae
' Komisją lewlsyjaą,
która kubek w (kubek potwier
dziła zarzuty postawione przez
.Dziennik", eb więcej wykryła
szereg nowych
okoliczności,
które wymagał) poprostu inter
wencji prokural ury. Do tej osta
teczności jadnikże nie doszło.
Walne ze*i nie Spółdzielni
Rolniczo-Handli Wt\ (zorganizo
wane
*J

arsy ł h a i ife* uaalale
p a n itjaa
zabłudowskich, głosowało I mó
wiło to co się fódobało ks. NawrockiemuJ|l Jp. t Mleńskiernu.
Opazycja musuła ustąpić, pro
tonu! Komisji Rewizyjnej, stwier
dzający nadużycia, pominięto
•liczeniem, • nawet uchwalono
pociągnąć do odpowiedzialności
sądowej redakcją !.Dziennika".
Parafjanle zabłudowscy nie zwró
cili uwagi nawet na oświadcze
nie Komisji z ramienia Rady
Związku Rewlzy nego Spółdziel
ni w Warszawie która barzuty
postawione prze z Komisję rewi
zyjną z łoija członków Spół
dzielni Rolnicz (-Handlowej, w
całości porwieit tlła.
Nic to. Paraf anie przegłoso
wali i tyle. Opo :ycja przycichła.
Tymczasem
przedstawiciele
Związku Rawizy nego t Wari
łzawy wzięli sp awę do -sercal

nowe instytucje.
• l e a r ł a e o t a * - e . , o p e * pewne.- przyjdą
..
raojm" d o k o a a n o
_, spółdzielcze, które zajmą miej
s c ; schorzałych Instytucji powo
przez zarząd Spółdzielni znie jennych. Najlepiej o tern świad
woliły Zw. Rewizyjny 'db kroku, czy ustęp przemówienia Kierowktóry stawia białostocką Spół nika-Kołek Rolniczych na otwar
dzielnię Rolniczo-Handlowe po ciu Związku Handlowego Rol
za nawias instytucji społecz ników Polskich:
nych. Oto w jednym z nume
Cała akcja spółdzielcza na
rów organu Rady Związku Re terenie/ białostockim zbankruwizyjnego Spółdzielni Polskich towala./Olbrzymle fundusze zjlw Warszawie,
ifęły. JZ kredytów udzielanych
spółdzielniom, kredytów, przez
znajdujemy notatką
naczanych dla rolnika, rolnik
to] traioli
nie/korzystał.
.na posiedzeniu w dniu 28.IV
•a
1924 r. Rada Związku Rewi
zyjnego wykreśliła ze Związku
Spółdzielnię Rolniczo-Handlową
na województwo białostockie w
.Białymstoku*.
> W związku z (.tern zarzekły
Poczynając od dnia ' 16 lipca
się współpracy z ks. Nawroc na odcinku Grajewo —(Brześć
kim ~l p . MlerTsklm: Centrala przez Białystok będę kursowały
Spółdzielń Rolnlezo-Handlowych trzy razy w tygodniu, t. J. w
w Warszawie I, Centralna Kasa poniedziałki/ środy i piątki po
Spółek Rolniczych, Oddział w ciągi osobowe N§ 13 I 14 we
Warszawia. Ta ostatnia insty dług ^Ustępującego rozkładu:
tucja

]N» 19g

KII

Oeny od I złotego.

OKo i a oho!

Obwiiiuunle.
d Okręgowy w Białymstoku ob5?;
Jeszcza, Ił do rejestru haadiowefo
działo U, wciątfaiete zoataly aastapajace firny:

W dnia 16 czerwca I9M r.
(C. d.)

Nienawiść xa nlenawltć!

ZBaWSTA Z A Z E M S T Ę !

- Zemsta na Gubemaforze Sybirskim

Pot«5zńy dramat współczesny w 2 serjach, 10 aktach (obydwje serie razem).
BolszeWizm, nienawiść, o k r u c i e ń s t w a , z e m s t y
były natchnieniem do stworzenia tego filmu.

/

Główne M « i c M .^razu: Książe ROSTÓW generał gubernator Syberii, TflTJflMA. Jego żona,
WIER*, ich córka. WORONCOW, Agenci policji śledczej, kabarety, chlnczyki.
W rolachj głównych: K l a r a W l a t h znakomita artysfka teatrów królewskich I tytan ekranu
Bunar Tolnaaa.
| Obraz wytwórni .MORDISK" w Kopenhadze. Ilustracja muzyczna pod dyr. prof. KORONKOWA

Wie tylko złodziej, lecz i fałszerz.

Oraliwi - Brutt—Blaiyitok uiyshule
nowy podaj.

odmówiła lodnoonaśnlo
aasJalaafa kredytuSpółdzielnia Rolniczo-Handlo
we zatem przestała być pod
kontrolą Związku Rewizyjnego.
Zwracała'się wprawdzie do Zw.
Rew. 4 -.Społem*, lecz dotychczas,
jak nas informują nie została
przyjęta.,
• D o p ó k i płynęły bezkontrolne
kredyty w^warkaefi, Spółdzielnia
Rolniczo-Handlową na Wo|ew.
białostockie, rozwijała się. Dzii
gorzej. Bez kredytu niejtylko
flnansowego.8 przedewszystklem
moralnego chyli się ku upad
kowi, czego udziałowcy nie chcą
Jeszcze widzieć.

Pn.L

SEANSY O GODZ.
6,50, 8,50 I 10,20.

CJ zatrzymanego w dn. 8 bm.
prócz dowodu osobistego, po
Rozmana Jankla w toku do
siadał równieł paszport zagra
Poc. J*. 13 przychodzi z Grajewa chodzenia za kradzież portfelu
niczny fia inne imię który oka
gedz. 9.40 odchodzi do Brześcia na st. Białystok, ujawniono ił
zał się sfałszowany.
10-10.
Poc. Mi 14 przychodzi z Brze
i d a godz. 19 m, 21 odchodzi
30 używanych MOTORÓW TRÓJFAZOWYCH
do Grajewa godz. 19 m. 46.
380/220 Volt-ok. 5 do 50 PS.
1 MOTORY wysokiego napięcia 3000 Volt
200 K W. n - 5 8 0 wzgl. 310 (PS, n 100
Komplet z wylącznikjnml.
produktew Spożywczych Siedziba.Białystok,
ulica Staszyc
itasżyca J* 2. wlastok,
ulica
iO
TRANSFORMATORÓW
OLEJOWYCH
tcicTel Teodor. Ludwig,
idwij, zamieszkały
do prądu trójfazowego
<
w Białymstoku, przy ulicy Słaszyca
*pod J* 2.
3000'224 Volt — 5, 25, 50, lff, 200 K V fl
(Dok. nast.)
z wyłącznikami, rozdzielnikami i oliwiarkami.
POTRÓJMY K A B E L ZIEMRY n o w y
na 3000 Volt wysokiego napięcia wzgl. 700 Volt
niskiego napięcia we wszeikich stosowanych przekrojach.
• i
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgo
K A B E L OŁOWIANY dla prądu niskiego napięcia
wego w Białymstoku obwieszcza, ze
na diien 22 października 1925 r. wy
wprost ze składów niezwłocznie dejstałtza
znaczony został termin pierwiastko
we) regulacji, hipoteki na nieruchoi mo<ci:
1/1244. wiejską w kolonji Stanisła
wowo tom. Zabłudów siar. BlalostocThp lileriMlaul Sklpkilllii u d lifiinrtai li. h«. kiego, przestraeai 8 dzies. 1878 sąt.
Przedstawiciel: Warszawskie Towarzystwo |
kw nalezącąji do Antoniego Staauao.
!
Przemysłowo-Handlowe, Spółka
fikcyjna.
2411
t/inA. w Białymstoku przy nllcy
Warszawski*] pod miajsklm M 864.
policyjnym M Ił, orzastrzeai 8BSV>
sał. kw. należącą do Peisacha-Sżlomy vel tałaasoaa i |Chai maił. NoWikówT
nroM ««><rTCnM jkoroSaM. ehoc. wuMryciiM (otw.
ptcharaa),
5/1238. wielską pad nazwą .Niwa"
•kónM oras
włcłojn ( i t a a o c pMowi
•ocmiMiuM ( d « K . ) «*«»•
ftaktro-terapfM
w mieiacawołci .Kobyizaowo" star. koWMtytu tekmnka (Mmo t etann
#» C*WW/> M C l l l t l ,
Pnylmuje od »*-! I od 5-7.
u)i od godz. 9— U r. 15—7 wteci.
Sokolskiego, brzeatrzenl • dzlas. 124
• « • ! • od 4 - S r.—
kobKt I dllMI * - 5 P-P. I I I
sał. kw. nabytą przez Marcelego
. ul. SltnkleTk!. Yl. otobm w«|tcl«.'
uwwn
Szydłowskiego od Antoniny S*d6wskiai.
j
•tatyityssi
l i M n l Błttyityss»T
4/125/. Dobra ziemskie Kaorydy,
star. Bielskiego, przestrzeni 480
morgów, nal*t* przez Jaajne Czarnocką od Ja*a-Rafał* i Wandy Oart... Kilińskiego N 8,
kiewiezów. [
, .
no*mi>4>w«t>i47iiWn«l« • * * M ł a *
efon t* 243.
571241. wiejską na wsi Krzywa gm.
f gpdŁ 9—1 I od 4—7.
BJOWWCSpSaH tMCfetsikBł
Kalinówka, star.
Białostockiego,
Kole]»rxom ]«k i»ykle' uł^pertwa.
przestrzeni K dzlas.. aabytą przez
Kazimierza drabowskiaao od Win
centego Cerkownika.
,
|rodzkl4sbi Alarui/ewskłego
e/1237, w Białymstoku przy ul. Pa b- ord, »lotroflrodzk(*jpo
szpitala
wenerycznego.
•la wen
et
Pałacowa 4, tel. 19.
łacowej pod policyjnym tk 10, prze
Choroby wOMryczncj, •korno I moczoL"-zenie, plombowanie, złote
nd IC— \7. I r>H 1—8 soołudn,
strzeni 51680 sął. kw. nalełącą do 4ck»W«ul.(«)fi-Qr4>
Kiliiikrticgo ii (.ul. hiemiecka)
I
kauczukowe
dostawki. 1440
Szynela Chodorowskiego.
w Białymstoku.]
7/1255. w Białymstoku przy ni. Li
powe) pod miajsklm Nt 1587, poli
cyjnym M 26, przestrzeni dlngoSci
28 arss. I szerokofel 16 arsz. nale
jycjBlao.ft cawrobr skórno, woMryczno,
żącą da Calela Miszondznika.
Łocs. oronrionlAnri RontflBna
I lampu Kwarcową.
W terminie powyłszym wszyscy
PriDmuł* od aoatz. 1C—< i od 4—8.
którzy chcą zgłosić prawa swe do
BIAŁYSTOK, uL Lipowa 17.
^
pomleaionycn nieruchomości winni
tle sUwid do Kancelarii Wydziału
Hipotecznego pod groźba, skutków
kie za >as10 w Inprzewidzianych w Art. 154 I nast
pazdz er|... 19 2 r.
Ust Hlp. z roku 1818.
zam. w m Wasil
Białystok, dnia 1 lipca 1024 r.
kowie przy .nllcyi
Qrodzie(isk\ę|J^J(

Obwlisicunle

i

Pod t* 2781. Firma •rzedslebiar' lep spożywczy — Chaja
stwa: - .Sklep
artyRotanska". Przedmiatnprudaz
Przedmiatnprzi
Lritów spożywczych. Siedzibai Biaiytbk. Zalewna fa 16. Właścicielka
jha)a RołanSka, zamieszkała w BiajMastokn, przy nlicy ZaiewaeJ pod
M 18,
Pod M 3724. Firma przedsiębior
stwa: .Sklep spożywczy — Zelik
Katastrofą .Huzloanlk".
Pawzner". Przedmiot: sprzedaż arty
?
1 araoaowlaaalał ~ kułów saozywczyck. Siedziba: Bialywe właściwym (czasie. . Dziś za- »t«k, ulica Rabinska M l i . Rtascicl*l Zellk Pewzaer, zaorieazkaly
Bialymstokn. przy nllcy -Rabiicklej
---pod tk 11.
Pod H 17.5, Firma przedsl
leni
•twa: .Sklap spoiywcz*X
Mann". Przedmiot: sprztdai artyku
łów spożywczych. Siedziba: Białystok
ulica Słoneczna Ni 85 Właścicielka
tarza), kupiec E. Juchniewicz Wiera Mann, zaarieszkała w Biaiym' Na walnem zg omadzeniu Sto
(zastępca skarbnika) i Kierow stoka, przy ulicy Słonecznej pod
warzyszenia Ku pców Polskich
JUL ftH
nik Księgarni Nauczycielskiej
na Wojew. Białe rtockie, odby
Pod N 2726. Firma przedsiębior
M. Motoszko (członek Zarządu). stwa: .Fabryka wódek gatankoWłcb
tem w dniu 28 i żerwca r.b. zo
stali wybrani dt Zarządu Sto
Biuro Stowarzyszenia Kupców, .Podluiaaka- —Rozalja Koszutska"
warzyszenia PP. Prezydent mia
mieszczące się przy ul. Legjo w Bielsku Podlaskim'. Przeoalot:
wódek gatunkowych. Siedziba:
sta Białegostoku B. Szymański
nowe) 'M 1 w Białymstoku za «Wób
Bielsk Podlaski, ulica Jagieionska.
(prezes), Vice© rektor Banku
łata/la dla ,czlonkew Stowarzy Właścicielka Kozalji Koszutska, mZiemian W. La rtprecht (vice- ( szenia wszelkiego rodzaju czyn mieszkala w Bielsku Podlaskim przy
prezes), Kierowi ik Spółdzielni \ nctścl mające bezpośredni zwią ulicy Litewsku! pod, /« 04
.Zjednoczenie" Fr. Godyński
zek z zawodowęmi sprawami Pod J* irn. Firma przedsiębior
stwa: .Sprzedał skir Boruch Wileń
(vice-prezes), adWokat S. Rein
handlowemi.
ski". Przedmiot sprzedał skór. Sie
hard (sekretarz). Kierownik Spół
jiluro Stowarzyszenia czynne dziba: Białystok, Rynek Kościuszki
ki Akc skupu slfcr K. Hepner
códziennlefiza wyjątkiem niedziel 4 J* 42. Właściciel Boruch , Wileaski.'
w Białymstoku, przy uL
(skarbnik), prze* stawicie! firm
i dni świątecznych od 6 i pół zamieszkały
Kaczej pod M 7.
Ł Zdrojkowskl ( istępca sekre
do'8 godz. wlecz.
Pod J* 2728. Firma przedsiębior
stwa: .Sklep spożywczy — Adolf
/
Wrze'. Przedmiot: sprzedał artyku
łów spoeywczych. Siedziba: Biały
stok, uli a Mickiewicza M 14. Wla.
«dclel Hdolf Wizę, zamieszkały w
przy ulicy Mickiewicza
M i m paj la u
• fKt«Tllr<> Fabryki Białymstoku,
pod )k 14.
Gryaberga i S-ka (80 robotni
Pod
J*
2728.
Firma przedsiębior
U •ttanurhi iiitoprcmUtw ków), J. D^Szpiro (100 robotni stw*: .Polski sklep
spożywczy —Te
l a l i y nmnm
- Szejna Otto,
odor
Ludwig*.
Przedmiot:
sprzedaż
ków), Lonskiego w Gródku (10
Sobieskiego 20.
robotn.) 1/ garbarnia Glazera,
ta iltanalniuill pitiytito Nadrzeczna 8, zostały urucho
t i a l ł l r t r . - M l I r rłuzmlna ftntc*
mione.
krLdziono ksiąi- ,
niego, Warszewski 23.
ke woUhow* .
Fabryki; B ci Szlachter Sosno
Listokina Jankiela, Rabinska
wyd:
w m. ' Kryn
Krytyka całego dwiata
wa 23 i Bacela, Czarna 4 zostakach przez P.K-U13, Szczeba Józefa, Legjonowa 19
uznała
lea
film
za
estattyfuruchomione. Przystąpiło do
na
Imię
Hersza
•) wyraz k*sc*aizacjl,
Xi. pitijtśay • r a y i k a4tkl:
pracy 52 robotników.
Szybowskiejo.
techniki i wysuwy.
!
Colińskiego Szymona MąrjamD
Z
I
Ś
.
( r o c z 1H93). zara.
ItlatiełCt Z mieszkania szpi
polska 19.
1
najglafnlejsze arcydziele
j w m. Gródku poW
talnego Szlomy, Mazowiecka 6,
wytwórni
.Faaaaaaal"
Bialosiockiego^^
Xi aicpruttneiHli ••liii
skradziono obuwie i raźną, gar
bZSt',1; Rr-^e-o }irrr;ia — Suderobę, wartości 120 zł. przez
gul>ionu kart.;
rażska 3. Giełćzyńsklego Berka
sprawcę nlewiadorhego.
służby oticer— Surażska 15, źjelmana Le
' ^iej, wyd. w Biawina— Surażska l a SzwarcmaZ chlewa posesji Nr. 18 przy
i hmstoku przez r.
K. U., na imię Sta
na Icka—Surażska 19, Buchbinulicy
Wojskowej
skradziono
nisława Chmiele «dera Dawida — Surfcżska 2, Ko
ptactwo domowe wartałci 7 zł.
skieg) (rocz. 1900)
pera Jakóba — Surfcżska 2, Rona szkodę Ulickiego Arena przez
_ nł sfcorzineml a oodepodporucznika re* rui -V
gowlcza Chaima — | . Kościuszki
z*r«'yi zam.. przv
sprawcę niewiadomego.
•mi tauciukowynil ^ ^
.KiHnskie«oNi8
47, P T f . - . 7 l - N ^ l Ł _ « ; 1 , r . ź , k a
ul
Ł39H
Ze strychu domu Nr. 7 przy
1, Bekera Mendla-łR. Kościusz
w»a l e k >*d*4y w o b . o » i o « . » f c ^ * " « n y c n
ki 42.
ul. Polnej skradziono ptactwo
qubł»ni>
prz«
Ola
'°wa m-"-•""•ysr,
ogro^P^*Jn ia K»u—uli apolKa
Gminę Juchnpdomowe wartości około 28 zł.
Gajdulłiewicza Dkminika, R.
J
OroazKs eo.
: wiecką Wartę
2516
na szkodę. Maksa Harperna przez
Kościuszki 38, Fej je. Oskard,
iWłlmenl* «yd. *
Werczyńskiego Wacława Lipo
Mostowa 5, Elke. Le <, Ciasna 2.
**•»*»;
I n-. Wir<-a«"
wa 48, którego aresztowano.
przez H. K. U. n*
U lamowanie rad u plcnrgo
[mie StanłsłsW.
Skradzione ptactwo odnalezione.
Dr. J. WALEWSKI
kradziono doku- jakiela
rocz. IW)
lleszbojna flbrama, I ijowska 19. 1
ment .kartę a- «m.
" * • " ' * ../no.
Ckaraky
**'
Stefenji Pieśniak
zamieszk"
I
zflu" wydaną na Hłlowklwe
•) • « r • o • l a
- Nowe,
U uprmlanle I Itrząii
llrllal a l przy ul Sosnowej 6. skradziono
imię
Mikoluja
Opo*. BiuloSt»c
- U | . od • d . » rwo 1 od 5 do 6 *. ,ml»ljanowicz-Pa«^
•Vtl«i subtltiBtra -łMarjąlDzie)v ogrcczle miejskim torebkę z
kieflo MD. Juf h"
|(enk • przez Stamiafiiuk, flntor.iukc wska 20 i
w
dpkumentarni i gotówką 200000
i. j). r ostwo Blalostoc. wleck*|.
-,<11
Zofje. Maksimowicz.. Lipowa 45.
mk. przez sprawce, niewiadomego

STOCZNIA GDAnSKA Giaisfe

KAUBJI

Df- Lidii KRYMSKI

Nowy Zarząd* Stowarzyszenia
Kupców Polskich.
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1 atańshlBgo

M

Dr. F U U W A R K

CICHDHSKI

Dr- G U R W I C Z

Kronika policyjna.
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WRRflHKI fRENUnERR^Y: miejscowa — Złp. 4.50
zamiejscowa wraz przesyłką — Złp. 5,00 —zagraniczna —• Złp. 8.00.
Zip. 0,12, według oficjalnego kursu franka z ł o t e j . ,
BH: za »iersz mllirrj^rowy — szerokość szpalty redakc. w tekście - Złp. 40, zwyczajne — Złp. 0,16, drobne za wyraz «-.KCET<Y DCłOSZEŃ;
-•;
. p
prcfv,'od fOjloszi
szenia Utelary
agranicine kosztują p^ 5Q, proc drożej, zamiejscowe terminowe o 25 proc. drożej. Od cen powyższych opustów nie "dzielą się. M» zasadzjle uchwal Ąaza
>y
^ ••
n
. *fn*i_*szv5tkic kc unikaty instytucji prywatnych i społecznych w kronice podlegają"opłacie. Układ ogłoszert dwunastoszpartowy.
• ^'/dtwca l"^dAi
'Polska Drukarnia w Białymstoku. Sp. flke. ul. Warszawska frt.
Uninl Lutkiewicz

