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Wykrycie wielkiego spisku nlemiBcklago przeciwko Polsce
Twórca złotego
szef rządu
p. Władysław 6rabskl

r trybuny sejmowej

Za kotarą loty mssońskfej
hakata pruska przycat^ała
oderwanie Pomorza od Polski

Arsenał bomb i dyo~n^tu

N. P. R. domaga się rozwiązania
Sejmu I Senatu
Ale zacząć należy od udoskonalenia
ordynacji wyborczej

WARSZAWA 21. X. zasadach wytwrdTch, zapewniają
klasie pracującej atutiriY •
W niedzielę ubiegłą pod prze) cych
stosunku do jaj siły i liczebności
wodnictwem pos. Chądzyńskie udział w reprezentacji narodorrej,
£o, zebrała sie Rada Naczelna bez nanw.enia praw politycznych
Narodowej Partii Robotniczej. obywateli poręczonych Konstytuci*."
Po wysłuchaniu referatu poli Następnie poddano ostrej kry
tycznego prezesa klubu sejmo tyce politykę gospodarczą, żą
\
|
WARSZAWA, 21. 10.
też odznaki mason- wego, pos. Popiela, Rada wy- dając od klubu poselskiego
— stwa urosła do rozmiarów naj Telegramy wczorajsze przy-] Były tdra
Z afttcierpllwosci* całe spomu votum ufności, po- energicznej akcji w Sejmie w
bolączki państwowej. niosły wiadomość o wykryciu skie, wstażki o barwach pni-! raziła obradowała
Maetistwo oczekuje jutrzejsze większej
nad położę- kierunku spowodowania zaka
pierwszego po wakacjach, i Wreszcie — sprawy gospo- w Grudziądzu tajnej organiza-, skich oraz liczne portreciki ,czem
niem parlamentarnym i przy zu wywozu środków żywności
posiedzenia Sejmu. J
arczo - finansowe, z zagadnie cji niemieckiej, której zada-1 Wilhelma i ic.to rodziny.
niem była na wielką skale pro-I Z kolei przystąpiono do re- jęła wniosek pos. Waszkiewi poza granice państwa.
, Na trybunie stanąć W szef niem
•
wadzona robota antypaństwo- ! wizji u członków „loży". Nie- cza
Trudno temu żądaniu nie
n a d a p. Władysław Grabski,
drożyzny na czele.
o rozwiązanie Sejmu.
wa.
organ bratni. „Ex-j mai u wszystkich znaleziono
przyznać racji!
aby wygłosić swe expose, zdać . Stan
finansowy
państwa pressNasz Pomorski"
Wniosek
ten
brzmi:
przy-,] legitymacje ucutschthumsbwiWreszcie przyjęto szereg resprawę społeczeństwu z prac przedstawia się świetnie. Gdy
zahK
radu w ostatnich miitiącach. o nim mówić będzie p. pretnjer nosi w tej sprawie następujące: du wra'. z ;<>:-.w towanianii na
Pdotyczących bezrobo..Zważywszy, ze e*. w obecna
j uiszczone v, k-ladki członkow- skt-idzic nir )e>t zdolny do utworzeP. pretnjer Grabski iii od kil nieraz Izba poselska wybuchać sensacyjne szczegóły;
utworae-.cia. 3-ogodzinnego dnia pracy,
W
czasie
chojnickiego
procej
skic
do
kunastu dni opracowyjwał swe będzie entuzjastycznemi okla
ni.-, r/adu pr.rbmcntarnefo, opartego j Walki Z k o m u n i z m e m , defraU*
su przeciwko ..Peutschftmisbun; niemieckich klubów poselskich o ,.0!sk, ^„.k.zoM demokratrezna - d a c v j podatkowych na Górnym
przemówienie
skami
R.Tla Naci-rlna N. P. R. wypowiada 101 ii • i A
•
d'owi",
okazało
sie,
ze
niemcy
]
i
senatorskich
w
Warszawie,
^obej- - Lecz temu finansowemu do
Jak sie
się za rozwiązaniem Sejmu i Senatu oląSKU 1 t. a.
iw pań brobytowi grozi zorganizowa prowadzą systematyczna i po- Wreszcie u zamic.-zkałcco i rozpisaniem nowych wyborów na
nie ono cali
dziemną pracę nad zorganizo- przy ul. Toniń^-icj nieiakiogo
stwowych, nie pomiń! żadne- na
t o s ważnych zagadnłi nasze- nikczemna akcja paskarjata. waniem swego społeczeństwa Vossa, zatrudnionego w „biu
które każdej chwili
Ko tycia.
Z trybuny sejmowej, szef rza w kadry, dla
Niemiec, mogą
posła na Sr)Hi, Daczki,
Wlec przedewszysthtiem prem du, nakreśliwszy obra* gospo stosownej
stanąć
gotowe
i
stworzyć
po
z
kluba
nieniieckicMjo, znalezio
jer omowi najwazniej! i wyda- darczo - finansowej sytuacji, Iważne niebezpieczeństwo dla
no w piwrry. nod trzema wa
rżenia i posunięcia
rzuci społeczeństwu hasło do Państwa polskiego.
zej
gonami kok-.u. kill-anaście kl.tr.
ostateczne] walki z drożyzna,
f
materjałTi TwIrtcIicweRO
tworząc obraz ogólno - euro przedstawi metody tej walki i | Od dłuższego cż czasu trwa
puszkach. k;"-:ar.nście me
pejskiej sytuacji, uwypuklając wezwie do rozpoczęcia piano-! ły wywiady i obserwacje poli w
cji politycznej, która zebrała trów lontu i kukaset nabci ka
. obecne
stanowiska
Polski wei akcji, która musi zakon- i tyle
materiału. ::o nie ulegało rabinowych.
wśród narodów świata.
czyć się zwycięstwem nad stu- j wątpliwości iż znana loża ma Wszystko to n-zechowywawzniesiona przez Wydział Zaopatrywani!
Następnie szef rządu poru głową hydrą paskarstwa i lich sońska
WARSZAWA, 21. 10.
ne było w duże.; "^ce <'rcwnia-i
szy najaktualniejsze I zagadnie wy,
j
nci.
I Obkładana z roku- na rok , rieodwołalnie na wiosnę, roku
1
•,0!if(cmpl"rIrjje"
nia weiarietrznego jżycla Pol
A słów p. premjera jutro nie I
U i""C"ro znóy,-. •iicjak'c~r>, sprawa budowy wielkiej pie- przyszłego.
która
wysu
ski Oddzielny rozdział przemó I tylko Polska słuchać będzie, a-;w finiJziadz:; —
rr,
r l
Pod^ względem włelcoScj i
wa
w
swoich
p
<T
an
;'ch
piek
Weissa.
--n-iiies/kałcCT na Sta-1l-anu mieiskiej w vVarszawie
wienia poświęcony pędzie
! le i świat cały. któremu w o-:ne hasła... antyalkoholicr.ic (!)
•m
'!\
-'
'. v -.^rniono
, j stała się ponownie aktualną w urzitózeń, badz^to-.jgdji^z-naj-^a^
Kreaoai —j ,
j czach rośni* nasze państwo do,— jest niczem inreni iak
Magistracie * raczej [w WydzTa'
nlemiecldcro gołcWa poczsfrawie, która w ost itnich mie | wielkości potężnego mocar-1
jej tfzienna produkcja chleba
tc^ejro
• le Zaopatrywania.
siącach w oczach ipoteczeń- stwa.
t. zw. ..Wchrlo-rc". a członko-ij?, nien»ic kr '>c.'-ntka. wo«;ko- Bodowa piekarni -t- jak nas pokfyje czwartą część oirolnewie tej loży. r.'--, wotow-ują s'-cjwąi pni-,u( khtke. z czego wy zapcwMil dyrektor Wt Z„ p. Wy «o *apvtrzebojvaiii4 »tcttcy/. < f~*
do działalności sabotażowe! 1 nikn. że V".;cn srołnb TUŻ był wy czólkowski, — rozpocznie się
dywersyinej przeciwko Pań puszczony, a drvzi czekał ko
stwu polskiemu.
lei fdlotuBilon z|tztffta się do Polski z cateflo Iwlata
Wobec tego władze woie- Ocółcm arcs.^towario dotąd
Zapas Jwirelotowjych monet Puszczenie w obieg srebr wódzkic postanowiły „loże" te kilkanaście osób. wśr*d nich
srebrnych powiększać się o-|nych dwuzłotówek nastąpi — zlikwidować.
rta!iT"-r,7!"i obfirżonych: Weis
becnk będzie w tempie bardzo! jak się dowiadujemy—w pierw Dn. 19 b. m. policja w'-" -oczy sa. Korka i Szymańskiego
przyipłe&zonem, a ló dzięki za- < szej połowie przyszłego mie ła do loka'n „loży" i "-,-ysta-; Vos sa >!'fto w Chełmnie, gdzie
powiedzianym z Apglji, Fran-|siąca.
piła do rew^zii. Niebawem ;ir bawit na zebraniu organizacyj- ATENY, 20. 10. Z powodu 27 dzieci, zaś 50 osób zostało
ejf I S t Zjedm
fałszywego alarmu ppwstala: poranionych,
przyczem 7 cietych trans-1
zaczęto zrosić ^n Mur r'>'ic'i ncm.
portom
w pewnym kinie panika wśród , ko. Ł • ' } .
Afera przybiera
politycznej cnlo sto-:}- aktów,
publiczności, przycze|m zginęło
broszur i odezw, wśród któ
se:raov;rro r^rmlan'.
rych odrazu luożra ^yło doj Spotc :.:•:•'.! t'-- - "olskie na Po
rzeć sro;a. i'o;'ć ,'ruków
morzu "ostafo nią wstrząśnię
treści Tttypii;'twowcl.
te do'M«-:,:.

jfzud społeczaAstwu hasło

4o ostatniej rozprawy
t drożyzną

u sekretarza pana posła D;K£nf

Niemiecki klub seimtoy p:*. enem
wywrotowej orsan-^acj.

Jedna z największych piekarni
europejskich

Stanie w roku przyszłym
w warszawie

f

Za trzy tygodnie bądziemy dzwonić
srebrna monetą, lak ostrogami

i
sv
Straszne s utki p^nlk! w klnie
•

*

:

2? dzieci znalazco śmierć

Imloha wielkich polaków
drogowskazem naszego tułactwa
' po świecie
Odsłonięcie tablicy Sieiklcwicza w Vevey

?;?-'

G I E Ł DWARSZAWA,
A
21.

7R
Cyfry

- r>ł>-

10.

nawiasach! oznaczaił ostatnie notowania wczorajne.

Orodzlsk 0.50.
Dolary 5.18 i pół.
Kijewski (0.27), 0.26.
Papiery lokacyjne.
Miljonówka (0.75), 0.75; 0.76. Spiess (1.56), 1.60. ;
8 proc. Poż. Złota (6.00), 5.90, Wildt (0.15), 0.15.
Brown-Bowerl (0-90), 0.95.
5-80.
6 proc. Bony Złote (0.93), 0.93, i:!ioai>n«w <5.55i. 5.45, 5.50.
Częstocice (2.10), 2.25, 2.40
0.92.
6 proc. Poż. Dolar. (3.65), 3.6G, (iosławice (2.45), 2.50, 2.65
3.62.
Ostrowite 1.80
10 urn;, poż. kolej. (9-00), — Warsz. Cukier (4.03), 4.05, 4J0.
9.00, 9.20.
425
4 i -ićl ITOC. L. Z. Ziemskie rb. Firley 0.38
pr/c-Jw. (23.75), 24.00, 24.25- Węgiel (3.45), 3.60. 3.75, 3.70 Ti.
24.00.
3.70, 3.65, 3.75, 2), 3.45, 351',
8 proc. pożyczka doi. (4.50), — 3.65 3,4)
4.50.
Pol. Prz. Naft. (0.55), 0,4S
4 proc. L. Z. Ziemskie przedw. Nobel (1.65), 1.60. 1.70
Cegielski (0.63), 0.55 *), O.ó"
(20.00), 19.7,"
4 i pói proc. warsst. przedw- Fttzner 5.20
(14.10). 14.00.
Lilpop (0.72). 0.72, 0.75, 0.7 i
5 proc. L. Z. m. Warszawy rb. Modrzejów (4.85), 4.75. 5.2i» *
Rzeczpospolita nie szczędzi serca I szacunku
przedw. (16.75). 16..50. 17.25, Norblin 0.86, 0.91
17.00.
Ostrowieckie (7.90), 7.75, 8.00,
4 i tpól
;iroc. ziemskie wylos. 7.90
r
! ! . " \ 1S.50.
Parowozy (0.38), 0.38, 0J9
." proc A.o-^z wylos. 14.10.
0.37
PARYZ, 21. Ib'. — Minister nyoi". nadanych mu nrzez p.
( i.i-oc. "!>")i\ warsz. 1915-16 r. Rohn (0.50). 0.50
Sikorski wręczył Władysławo--Prezydcma R;-eczv:-o--o'i'.'i.
0.0'i.
Rudzki (1.45). 1.48. 1.55
** Mickiewiczowi
odznaki I
I
AKCJE
Starachowice (2.75), 2.72, 2.80
trzech stopni „Krzyża Walecz-I
B. Dyskontowy (5.1Q), 5.10, —Ursus (2.05), 2.00
5.15.
Zieleniewski (10.00), 10.40, - ^
B. Handlowy (6.60), 6.60, 6.70. 11.30.
K dla Han. i Preem. 1.05, LOP, Zawiercie (27.00), 27.50, 27^0,
1.15.
27i5.
10
w i w ^ r 1 " 21
Agitacja.kiern
Mac
Donalda
jest
umiesz11. Kredytowy (0.3O)< 0J0.
a
2yrardow (2 em. 1665), 16.75,
ZULJ„ r„ p rr zyr b i c rW
coraz
czony
napis:
..Dcstruction'-.
R. łiandl. w Poznaniu (2.10).—
Lond
17.90.
nłTdfte a* ? " a -z y•
y - i Po ^ a w f
strouic afisza sa
2.15.
Borkowski (1.25). 120. 1.22.
« ^ , U y" , T u n c r 'a -, f i wnrzewa- przedmąwie-ii konserwatyści z
i' •'••/.e:;t. we Lwowie 0.37. Zach. Tow. (0.75). 0=70.
•?L*Z££?ł
£
- ' któ- „apisem ..Obstruction". a v. r.s/
'SMCHtsrnjKj
i'. Zichodni tl.ofi), |.92, ?00. Haberbusch (5.00), 4.95. 4.80. J
ZJZEZEi? e ffhrzymic
afisze cc liberałowie pracujący dla
e ei s t r o
13. Zw. Sp. Znr. (6.90), 6.75, — Spirytus (2.66). 2.58* 2.62.
2 f 7 S ^ £ f , J P ° i *'
" Przyszłości Anglii z napisem i
C<''ż to? postnnow:t<'s UC/TĆ KK »v-k<- i?
Lomb.ird 0.45. a.50.
6.90.
, MemUaiammę
państwa Mac „ConstrucUon". (A.W.)
— Nie, to prezent imieninom y dla moii-go zięcia, który do B. '/w •• -ip. tu.,;(i;, 0..K*.
Pustelnik oiO.
t
i^aawam.
ma
wfaerupstał posadę w Urzędzie Wałki z lichwą i spekulacja
Cerata 034.

,

VEVEY, 21. 10.,— Wczoraj vey. syn Henryka Sienkiewiodbyła sie na dziedzińcu mu-1 cza, dełegat polskiego nrezyzeum Jeniach uroczystość od-; djum Rady ministrów, p. Pawli
słotuacia tablicy pamiątkowej kiewłez, prezes Rady miejskiej
ku czd Sienkiewicza, dzieła im. Warszawy, se:i. Ignacy Barzeibłarza Reymotida. Na uro- liński i inni. Wygłosili prż^móczyatoicl tej byM obecni m. in. !jwienia: syndyk m. \ e v t y . K«czlonek rządu sz^ajc. Motta, genjusz Cóuvreu, radca związWczoraj na' deryka C lopin n. sekretarz geapecJBlne delegacje Jugosławii kowy Motta, sen. Ignacy Baliń- PARYŻ 20. 10.
1
I
cmentarzu
Per
..'
Lachaise
od- •a-rahiy i-i; 11: u ' . .! (iauche.
i Czechosłowacji. , poseł polski, stci, który w imieniu Polski wy
' •ic i .
w Bemie, p. Modzelewski, po-;razii Szwajcarii i m. \'cvey po j była się z o'-a/ii Tó-i.i roezr-i
: ,r
sei hiszgański, chargćs d'ai-;! dziękowanie za to. co uczvrili 'cy śiiierci i'"r> '"ryka <. :: i-, 1 . > • ! , . ) V > . t w-glosił p.
/ i:;; wyhitnieifałres: Belgji, Holandii i Anglii. dla Polski i dia Sienkiewicza ::a ,v, ielka manifestacja.
\N' imieniu Towarzystwa li •i. i : : i-i
i..'.'l|"ll
0.!t"->i'.
konsul francuski w Lozannie, !i Ijjnacy Paderewski, oroi""^
. ]•'. ,
;-. łucie '>e'akonsukywie Peru 'i Kuby, dele- Rc-ynold i poseł polski, Mod/e- teratów wygłosił prz_'ii ó\. ij- i •• : : a
y.\
!nie Camillc Le s Senne.' a w
tal;; swńj poemat o
racje zarządu kantonu Vaud i lewski.
imieniu Towarzy tva im. i"ry- v . ' - o M i , . ; ^.
władz municypalnych w Ve;
DO NOWEJ WALKI Z ŁICTYA

mslr a ?-nśv?

Frsncuzi złoży.i ho-d
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Synowi wielkiego o ca

Trzy Krzyże walecznych otrzymał
Władysław Mickiewicz

Cala Anglja zalepiona

^jednym wielkim plakatem wyborczyir
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Tpfcrórnnie s a w oll
w nakładaniu podatków

Trybuna pracowników mózgu I mląirfl
Płatny będzie 15 listopada
odki" strajk
wo, przesunąć dU roku podat-

, Podatzk doihodowy

Minister skarbu rozporzą
dzeniem z dn. 15 b. m. polecił:
winny być przyjmowane nie- Termin doręczenia nakazów
tylko za podstawę wymiaru, płatniczych podatku dochodo
lecz służyć za sprawdzian przy. we«o. wyznaczony na dzień 15
ocenie zeznań nierzetelnych. I października roku podatkowe-

"X \t VAV.
M l i i i Hotrah,
koweco 1924 na dzień 1 listo Pracownicy pra*,.. ,
Robotnicy wystawni „
pada
r.
b.,
termin!
zai
płatno
łrtemlctego, poJduruHanl idotąd nla: 75 zł. tyi. ula wykwaL |
WAHJSZAWA 21. X.
ści tego podatku przesunąć z Jednolitej
W tych dniach nUnisterJum
ornnlaacJL skazani 30 •!. dla nlewykwaL
dn.
1
listopada
r.
b.
na
dzień
15
skarbu rozesłało do wszyst
są na niezwykle trudne I c M - Wobec odmowy wyboobi w,
listopada
r.
b.
kich itb skarbowych przypo
kle warunki pracy, j
fabryce strajk.'
mnienie o potrfzcbie rówiiomier
W każdej prsyto* fabryce Wezwany d# Inspektora pra
nego opodatkowania przez pra
cukierniczej są one Inne, spa cy zarządzający fabryką p, W|!
widłowy wyriilar podatków- z
dając w niektórych do płac
derman, aby
zaznaczeniem,, fz
składane
nttel
pozwani
ttodoweco,
strajk zflkwldowae,
• przez płatników zeznania, poł»k naprs. zawijecssl otrzyma po wysłuchaniu warunków i oSyinny być bjrane pod uwagę
Rzatf^aJcytoy-Rząd pod wpływem Ytnlztlosaod 7 do 15 zł. tygodniowo, plnfl p. inspektora, oświadczył,
jfedynie Ćdy oppowndaja Istot
o subiekci - po 30 zł. tygo że i owszem, ale.- nie posiada
nemu stanowi! rzeczy z jednoŻądanie r«puWkan - Kandydaci na prezydentów
dniowo I
pełnomocnictw!
czesnem stosowaniem odpowie
Związek pracowników cu
Wobec tego rachowania się
dnlch przepisów karnych dof
(Telegram
od wlaenego korespondenta „Eupresu Poranneto").
igram od
kierniczych, odczuwając gorz pana
tych płatników, którzy bądź|
kie skutki rozdwojeni", posta pełnomocnika bez petnomooATENY, 9. X. 24.
uchylają się ód składania ze-;
nowił działać łączni* ze Zwiąż
znań, bądź składają zeznania
nlctw.
I
Według InformacyJ, Jakich ml kiem robotników przemysłu
trzyma Jednak obywateli
nieprawdziwe
| Mamy więc nowy rząd.
Inspektor wyznaczył ponowna
udzielił
Jeden
z
wybitnych
par
•pożywczego
na
drodze
do
po
podnieceniu
1
ciągłym
Na
wieść
o
upadku
Kabinetu
Jednocześnie 'wyjaśniono, że i
lamentarzystów greckich — prawy bytu. Oto, co decyaje ta konferencję na Jutra
według 0b0wfa.zuJ4.ych prze- j Sofou!!s'a zacząłem rachować
zaostrza apetyty 1 walki
Na Jutro również oba ewląnw
Atenach przewidują możli Przyśpieszyło:
plsów w zal esie podatku do- n a palcach który to? I nie do
partyjne.
wość ukończenia prac nad kon W fabryce cukierków, mar- ki pokrewne, pracowników ca
chodowego i najatkowego wła Echowałem się — kalejdoskop
Obecny jednak „nowy" gabi stytucją w styczniu lub w lu meiady ("chałwy. nież«ce1"do N ^ " 5 ^ ' ^ i 1 * 41> ' "*«*dza wymiarowa nie może okre gabinetów greckich wszedł w
net
grecki Michaela, Kopulosa, tym, a wówczas wybory odby A. KierskieWOWłyna^T^) B ł k * Ł « « « " » * ! •Po*ywc«eślić odmienn e podstaw wy- j paradę pamięci. Siódmy — dzle
ma wszelkie cechy fządu, któ łyby się w marcu lub kwiet I zatrudniającej 200 robotni go (Chmielna 41) zwołują do
mlaru od podmych przez ptat-|wląty czy jedenasty?
niu.
ków I robotnic, płaca wykwali sali Muzeum przemysłu I rot-'
nta-we^le.lonjmiwtęmtale, N l e m a m c z a s t I sprawdzić, ry powinien przetrwać długo.
nlctwa wlec w sprawie omówfe
fikowanych
Jest to rząd koalicyjny.
nla sytuacji I ujednostajnienia'
Wybory do parlament* bada
wynosiła
38
zł.
ty*..
akcji na podstawie zawaress
Weszli doń przedstawiciele
jest
tylko
fakt,
iż
krótkie!
jest
bardzo
gorąco
do udzielenia wyjaśnień, wzzię 'lżycie gabinetów I władza ml- wszystkich partyj z wyjątkiem
nlewykwallfrkowany«h 10 zł., zbiorowej umowy.
dr.le poparcia zeznania dowo •nWrów
— stanowić one będą o tern, wyraźnie
partii
republikańskie]
Papana*
greckich.
To
bardzo
dami z ksiąg lub w inny spokto przez dłuższy czas będzie
szkodzi orecjl zarówno nawe- stasiu.
sób.
wnątrz Jak i zagranicą. Kraj Republikanie greccy, to naj rządził Orecją, a pośrednio
Zabójstwo o muzykanta
Natomiast śtisłe i nie budzą-, się uspokoił, pracuje, gol sku
zdecydują też o tom, kto bę
Epitoa i »rz?d pół roku
bardziej radykalna partia •> dzie prezydentem republiki
cc wątpliwości zeznania po tecznie rany katastrofalnej wo]
szczególnych j płatników, któ ny i klęski w Smyrnie.
,_
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burzuazyjna.
Dotąd Jedynym kandydatem Czytelnicy nasi przypomina chwycił za nóż | zadał atu
rych moralność podatkowa nie
decle
Skrajniejsl od nich są tylko so był bardzo poważny bezparty] ją sobie zapewne opts
Zmienność rządów
podleli zakwestionowaniu, —
Henrykowi Wożniakowi s ta
cjaliści I komuniści, ale Jako ny i prawy obecny prezydent
krwawego zajścia
ką siłą, li ten na miejscu bas
partie mają oni małe wpływy. „prowizoryczny" Konduriotts.
Rząd Michaela Kopulosa na Był on wybrany, a raczej po (w czerwcu r. b.) we wsi Słw- Jęku, dneha wyzionął.
Obrona Hahna poleguta na
leży uważać Jako rząd, który wołany przez parlament obra ki pow. warszawsldeso
'czoraj zajście l o było 1 tłomaczetilu, Iż był po sutej Ipowstał pod natchnieniem | pod dujący głównie wskutek swej Wczoi
Iż przeciwnik Jego był
bezpartyłnoścl I prawości. Te przedmlotem sprawy karnej w bfcjl.
Jednego posła twórczego
wpływem Yenlzelosa.
sadzie okresowym,' gdzie sta zbrojony, że wiec
raz Jednak zarysowuje sie
nął jako oskarżony
W czasie ostatnich tygodni
(waz.) „Zndwu powracacie, Potrzebnych,
stawał w obronie właaasŁ
Jeden z głównych działaczy po nowa | potężna kandydatura
wy zwiewne postaci-", które Obojętnych.
o nuiiHne
ze anmtą na miał zamiaru za
przed laty dworna objawiały Siła i skuteczność działań!lirycznych Skafandrls, ktfkabijać przeciwnika, lecz fatum
24-letnl Henryk
ście sie zasępionemu > spojrzę- każdego parlamentu, tkwj w \ krotnie wyjeżdżał do Paryża Yentmtosa. Obecny m d — te Z przewodu sadowego, po zrządziło, że
nalezytein
ustosunkowaniu
do
na
poufne
rozmowy
z
VentteJęto
dsMo,
ara. Znowu powracacie postusz
twierdzającego
wspomniany
ej zawołaniu Marszałka Rataja, slebie łych trzech kategorii, losem — był on łącznikiem
przez nas opia sajtcla, okazu Sąd nie uwzględnił tych tfoOznacza
to,
że
„lew
I
wat'
Kilku
koniecznych,
kilkuaastu
i
między
byłym
dyktatorem
Ore
aby radzić nad dobrem Oj
fub kilkudziesięciu potrzebnych cii a t- «w. „prawdziwymi ve- polityki greckiej powraca do je sie, że Hann, Jako uczestnik maczeń I po wysłuchania sze
czyzny 1 obywateli-.?
reszta, użyteczni, lecz obojętni nlzellstami".
Z tych narad czynnej akcji. Liczy on zapew- wesołej zabawy t taacaad. regu świadków 1 wniosków pro
Witajcie! j
te n
*& Koalk-yfnyjPrzetrwa w kłótni z biesiadnikami — o kuratora Korala, skazał Hanna
WiUJcie i fcami osądźcie, ile obserwatorowie I pośrednicy,powstał rząd koalicyjny pod,"*'
nieprzebranej pobłażliwości ple pomiędzy życiem, a Jego funk wodzą „prawdziwego venizeli do wyborów, że jesro ludzie, pierwszeństwo do muzykanta, na 8 lat cłezkiane
znajdujący sie w rządzie, zdo który przygrywał (dwóm roz
sty" — Michaela Kopulosa.
nić sie musi lir duszy potulnego cją ustawodawcza,
będą w nim maksymom wła dzielonym
obywatela i Rzeczypospolitej, I oto znowu powraca do Republikanie zażądali siu oce dzy
i wpływów i odegrają wy
który na widok wawnle zgrzy warsztatu' sejnfowego oęszalc
bitną rolę podczas wyborów,
ti^zębami, lecz wyozdabia i sie Czcigodnych i Przezacnycn ob nia służby wojskowe! I iiiinlel etiobywająo pod płasaesem rzą
"- ' wykrztusza pewt- aerwatorów- Każdy z nich pa szenla armfl ora* pewnych •; du koalicyjnego mandaty dla
Wszyscy $ą równU na płtrwsztigo
trzy I klnie co się zmieści Na reform w ustawia wyborczej. yeohseiistów — dla a*ej>a«rbrzezna Jest dobro wiecu, w karczmie lub restau — venlzellścl odmówili
fil. Wówczas wybory prezy
'•'•'" kaidtgo mlestic* "
erpttwość obytwa- racji, na odpuście, lub na Lufie,
denta, następujące w tydzień
Urztjtfnicy samorządowi bądą zrdwttMil,
tela Rzeczypospolitej. Poznał każdy wyładowany ^-. dobrą Wskutek tego republikanie po wyborach parlamentu, star
f
Was, przekonał się o wartości chęcią 1 wymowny — do eks do rzqdu nie weszli.
łyby
się
triumfem
Venizeioaa,
w
upOMtnitiu
z
urządnikaml
poAttwowyiM
Nowy rząd stawia sobie Ja który zostałby prezydentem
każdego, wie Już czego moie cesu.
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państwowych
odpowlednfci
po Was oczpkiwać i z rczyena Ale Jakże drobny wśród nich ko naczelne zadanie, ukończe republiki.
Mm. spraw wewnętrznych, stopni służbowych.
cją przesta! czegokolwiek ocze odsetek — potrzebnych. Jedno nie w szybkiem tempie konsty
tucji — opracowywanej Już od
Jest to Jedyna godność w kierując się postanowieniem Projekt ten rozesłany bedrts)
kiwać.
stek potrzebnych, bo umieją
Wiecie wy, najczcigodniejsi, cych podołać trafnemu sformu pół roku przez parlament- Z OrecJJ, po którą Veniaelos się ustawy o sanacji skarbu przy niebawem wojewodom, Tym
gotowało projekt roaporza- czasowemu Wydziałowi tamoł
na czem potęga wartość repre łowaniu wymagań żyda na chwilą, gdy konstytucja zosta gnąłby.
zentacyjnego systemu parla normę prawną. Ile ich jest? Kil nie uchwaJona, rząd rozwiąże Jak się zdaje, zaczął Jtat się- dzenia p. Prezydenta Rzeczypo rządowemu, komisarzowi
konstytuantę obecną 1 rOzpispołltej dostosowujący uposa csednośclowemu oraz wiek*
mentarnego!? Systemu demo ku, może kilkunastu.
sze wybory do nowego parla Eać.
żenie członków zarządów i pra szym związkom komunalny
Jnyffl
kratycznego?
Zasię kategoria najwyższa. mentu.
Polityk ten ma Jedną zaletę cowników komunalnych do do zaopiniowania.
Na wydobywaniu z mrowi Kategoria parlamentarzystów
zwykle celu dosięga — zo uposażenia
funkcjonarjussów
ska społecznego, jednostek po- koniecznych?
Zaraz po wyborach do parla —
baczymy.
ttryczno - twórczych.,
mentu
nastąpią
wybory
prozy,
Tajemniczy p. H-, który tak
Jednostek, którym z otuchą
dema repuMUkl greckiej.
można po/wlerzyć piecze o byt hojnie szafuje ukrytemi skarba
mi, niechby wyznaczył premję
I rozwój państwa.
Sejmie
Takim Jest najwyższy spraw za odkrycie w naszym
koniecz
Milan indywidualności parla parlamentarzysty
mentarnych I na tej zasadzie n e g o .
WARSZAWA 21. X. sum hipotecznych I Hslów za
Choćby Jednego, Jedynero.
członków I przedstawicielstwa
(m). Wczoraj o *ódx. 10 I pół stawnych, dla których te osz
danego nasodu, można zawsze Złoty zegarek za odkrycie
w sali Miassum pnemyshi I czędności były nleiednokrotaW
Wobec tego opłaca siu, wywltźf go
rolnictwa odbył sie sjasd dele Jedynem zabcspiecaenieai sta
podzielić nĄ tr/y kategorie:
jednego twórczego parłamrtitagatów z całej Polski właśclcłe rości
I sprowadzić z powrotom
Koniecznych,
rzysty w Sejmie 1 w Senacie!-.
U
sum hipotecznych. Zebranie Wkoncu zebrani Jedhoeło*Oto do Jakich nonstnsdw doprowadza
zagaił mecenas MuttermUch, po nie przyjęli rezolucja, w której
czem do prezydjum wybrano wskazując, że obecne zała
zachłanna polityka baronów
na prsewodntezaoega przez a- twienie sprawy przyczyniło
górnośląskich
kiamacJe mec. Bobmskiefo.
się do ruiny szeregu nstytoiKonwencja węglowa podwyż wlec górnośląskich
Zasadniczy referat wytiosit cyj filantropijnych or«» llkarllszyła
węgłowych wychodzi w świe p. Nechllk, który zobrazował dacjl tak potrzebnych przytuł
Komłsarjat Rzędu chce uleczyC trzy branie
tle tych cyfr w całej pełni.
ceny wecla
braki prawne obecnej ustawy ków, które byt swój opierały:
rynku krajowym o 1,5 do 2 Wytworzyła sie teraz sytua o pnewalutowanlnl wierzytel na ubezpieczonych bJpoteest
zszalęństwa nienormalnych zysków jna
złotych na tonnie. Podwyżka cia jedyna w swoim rodzaju. ności przedwojennych, podkre nie kapitałach, domasaM , "•
WARSZAWA 21. X. I rządu zawezwie kolejno w tym l t a , l i c dotyczy podobnie, jak I Wobec niższej ceny węgla za ślajac sprzeczność Jej z obowią spłat pełnej wartości poiycmh
^ . A\
Opierając się na zebranych | tynodniu ptzedstawiciell tych poprzednie, węgla eksportowa granica o 6 do 8 złotych, żującym kodeksem oraz prze nych sum.
drosją pouiiią dany-jh co do wy- , branż na konferencje, których "ego zagranicę, tak. Iż węgiel opłaca się sprowadzanie nasze kroczenie przez tład pełno Zrealizowanie powyższej *
Kórowanycjh zysków w handlu celem będzie jaknajwydatniej- ! nasz kalkuluje się zagranicą o 8 go węgla eksportowanego do mocnictw w załatwieniu tej chwały polecono zarządowi no
Czechosłowacji
manufakturą, koniekcj;i bielU-lsza zniżka kalkulacyj zarobko- zlołych
' ' ' tanie]
' ''
sprawy. Pozatem przemawiał wopowstałej
-7-~---.-], Centrali zrseasetj
nianą i obuwiem, komisariat i wych.
napewrot do kraju.
niż wewnątrz krain.
szeref mówców, llastrując tra- wierzycieli,
Podwyżka c«n węgla pozo gdyż pomimo koszta transpor gtczne położenie wlaadcteH
staje w związku. Jak twierdzą tu i naładowania wypadnie Je
Niemcy przegrały wojnę w okopach
baronowie węglowi, z orzecze szcze taniej niż zakupno tegoż
OawnlaJ szlachta Jtayii **
niem sądu arbitrażowego, przy węgla na kopalni, km tembarIscz wygrały w bankach
znającego podwyżkę, -górnikom dzlej u handlarzy.
iv „chorągwie"
Wedle londyńskich sprawoz i wiele pieniędzy papierowych nawicrzchnlm o i%, górnikom, Weiriel Jest artykułem pierw
dawców, ftraty jakie poniosła !z.najJnv.;'lo się zagranicą, celo- zaś pod ziemią pracującym o szej potrzeby, nadto surowcem
M .blw^manach- * * l £ £ 2 E "
niezbędnym dla przemysłu.
/a^';^La .skuuium dewaua-ji | wo wywożonych przez niemlec 5%.
D»t lacay •»• w T»warfy»«w» ZrtmlatóKU
Obecnie przemysłowcy węgło
iiapi^-row riemiecki^h i,ie ]n o- |kr:h .i' viitów. ktArey je zatnie
Podwyżka
I paskuje na mas.e
cen węgla wynosi tymczasem wi
zą sfo na*et r,cir6\vn. i. /.<: stra 1 s
papiery.
"an;:. jakiej roni.es/ •, , - ;>owo- nią ) na wysokocenne
powyżej 6-Iu złotych za kilo
rajatria
:
około
8
proc.
WARSZAWA 21. X. gram, rOTpoczęło wykupywać
dnS?A;l.ul4cJI frankitni fran M:, -11 - -1 — c takie napędziłyRównocześnie rząd nictyłko cały plan p Grabskiego, który
W rwlazku hurtowników n« masło u producentów prowin
j Niiin.,)in \-.ielc
cuskim. I
zniósł podatek przem^towy rospoczął snnację gospodarczą Wałowych
szykuje s« powtsay cjonalnych po cenach zbyt wy
i
obc\cli walut
Jeun/; ylko Stany Tjedno- 'do ".-•ni , <>.:7yśuły przemysł od wc?ia, lcccz obnltył taryfy od obniżenia cen węgla,
rozłam.
- ^
kolejowe o 2015. Zachłanność
1
tzotic strt :ily na papierach od ^bego kapitału.
Znaczna cześć hirtownlkw sokich.
Epilog tej nieudanej •mewy
i icinieckic}
Nienj.y ,„; >r.Szac kieskę mi
wystąpiła t ostrym prttesim rozetrą
tle dziś w połuAlesa
1S nltoałiw funtów szterlln litarni, wygrały na polu finan- ttocno nlepev.ni sytuacla Reichstagu pmciwko Towarsyitwu.Złefów.
so^em i zysk;ly więcej niżby WlfiDEŃ. 20.10. „Neue Trele IJeszcze dzisiaj wypowie Sie za nrianskleinn, której n* wlMOJ wtlnem zebraniu handkdneye*
\.'
Nłe w'k one' <5 w i e jednak aa; im to mogła wygrana woj- Pressc" ńonosl z Berlina, że ną; rozwiązaniem Reichstagu,
rękę. celem
POĆbkĄamhm- proouktaini
^straty w gotówce, albowiem
towych
masła
w Waiezawle
leży się liczyć z tern. Iż rząd

O równomierne opodatkowanie

Vg*fłze!o$ siąga po władzę
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Węgld polski kosztule zagranicę
o 8 zł. tanie), niż w kraju

I Proceity

w Polsce
zachorowały na obłęd

Zjazd właścicieli sum
ilpotecznych

f.

'f

Środa 22 frifrlirrnllts 1924 r.

Z Warszawy do Paryża przez powietrze
orugl atap M i r f t t y ms?«J koleżanki. Jottii

Praga-Stratsburg

sjamolot zgubiony w morzu mgły
robi wywiad z ziemią f ląduje bez szwanku

Czy pocałunek z litości Jest
zdradą małżeńską
Sensacyjny proces wiedeński
Jest arcyclakawym komantarzam do ankiety
Crytalnlków „Kurlara" Czerwontga

Nie małą trudność
i pozbawiony tempera
W półgodzlnkl może są Pra wiście Renu — doliny, ani |-ce. Nadbiega żołnierz w blekit- pokonania sędziowie mieli do |niokly
mentu śledziennik,
którego
Zyde jest piękne. — zwłasz gą przelecieliśmy fory czeskie, żdziebelka. Chmury I chmury |nym mundurze 1 kasku:
wiedeńskiego trybunału,
zwała dotąd swym mężem.
lesiste
I
malownicze
I
mijamy
nieruchome,
olśniewające
bia
cza w poirtetrzu— ale I tani
by osądzić, czy pocałunek z li pocałowała go w ogrodzie..
Francja 1
szybko .
łośctą. Chyba ze dwadzieścia Taka była przygoda. Nie mo tości złożony na ustach męż
bywają cl imury i mety. Innej zdrady małżeńskiej nie
minut
lecimy,
a
nigdzie
nic
in
południowe Niemcy.
Olupi , aforyzm — ale nie
gąc dotrzeć do Strasburga, pi czyzny, jest zdradą małżeń było, gdyż starzec nigdy nie
mniej sprawdziłam go wczoraj Pigknie — tu, faliste wzgó nego nie widać.
lot wylądował na dawnem lot ską.
j starał się, ani nie mógł starać o
się nisku niemiecklem w alzackiej Sprawa miała się tak:
^.osobiście.
,„..._ rza, czerwone miasteczka, spo Wreszcie zarysowała
jej względy, albowiem kobiety
) Otó.' z Pragi, skąd wysiała* ro lasów liściastych, mienią przed nami niebiesclejąca po wiosce Haguenau. Żołnierze Józef Ellas, właściciel ziem .,nic są mu już w sjowie".
J|'t — mieliśmy wyruszyć do cych sie gorąceml barwami Je przez mgły linja grzbietu gór francuscy wprowadzili samolot ski wniósł skargę rozwodową I Jakn świadek zjawił się t«f
"trassburga wczoraj o godzinie sieni. Trzymamy się zdała od skiego — to
et
do hangaru i zaopiekowali się przeciwko swej żonie Zofji. po w sądzie
b rano. Ale ..Zlata Praha" była wielkich miast Jedna jedyna
nim.
Wogezy!
dając Jako motyw, iż złapał ją ! „pocałowany mężczyzna''.
WS<> ranka
Norymberga 7 ^ cała z ciemnej A równocześnie aparat skreLiczy istotnie 75 lat, ale Jest
W miasteczku pilot zawiado na gorącym uczynku, gdy po
cegły ukazuje tle nieco na pra cn I zostawiając słońce za sobą, mił telefonicznie lotnisko stras- całowała w ogrodzie obcego to kr7enki. jurny, i bardzo rezo
zupełnie biała.
leci ku północy. Rozumiem, i śourskTc' — gdzie Juz zaczęto mężczyznę.
lutny staruszek.
Pogrążana we mgle od brze- v.o.
•i i do brzpgu. Czerwony auto Dalej 1 dalej, bardzo szybko I Pilot szuka wyjścia z mgły. — i S | e nienokolć - że z powodu Pani Zofja nie wypierała sle
Widocznie ubodfo go zezna
bus towarzystwa „Franco - Ro coraz wyżej. Pilotowi podoba Krążymy dość długo, oddallw msrieł wylądował o 25 km- na wcale winy. przyznała do grze nia pani ffllasowej liczącej' W
chu, ale zwróciła uwagę, że obecne! chwili 35 lat życia, bo
umalne" przebrnął przez te się ten wiatr, świazczący na szy się od gór.
północy.
Przygoda ta zaczyna mnie
mleczna dro«, zabierając mnie wysokościach.
uśmiechnął się Ironicznie 1 po
Wieczorem odjechałam koleją mężczyzną był
rta^otnlskp. Tam trzeba było,
Pilot śpiewa.
78 • letni starzec
czął tak gorąco bronić niewin
zachwycać.
Co StrasshUT.i. fonr ;';iic . ;ito-1
czekać'Jednakże na rozprosze rinca w przestrzeli swój na Jest z reszta bardzo •>'" >nle. Po pioneco we mgle. Porozumia Ich tąslad, a motywem pocałun ności obwinionej o zdradę mał
nie sle napal. Od rana Juz nt strój radosny. Kiedy niekiedy wo!l, ostrożnie, aparat kieruje łam sie dziś z „Franco-Roumal- ku
żeńską. Iż w rezultacie zapadł
lotnisku życie wre i praca Jest od zachodu płyną naprzeciw sie niżej.-, i
wyrok
uznający winę pani
litość.
ne" <jo do dalszej drogi.
ciągła. Szereg okazałycl* han nam białe obłoki, pierzaste, jaś
Nagle — wśród śnlcNste] bla : Czekaliśmy do popołudnia na Starzec ten, zupełnie pozba Zofjl.
garów czeskiego ministerjum niejące w słońcu. Zostawiamy lej*! sine Wamy. Przeświecają
wiony rodziny obchodził właś Siedemdziesięciopięcioletni ąrobót publicznych. * trzecim z je o 100 — 200 metrów pod so lukieś bai\£-y — to z'elefi — tuj lotnisku w r.nzlicim o 10 klin. nie w feralnym dniu swe uro mant, czekał widocznie na ta
od
Strassburrra.
Biuletyny
me
rzędu mieszczą się aparat* bą.
kie rozwiązanie sprawy, bo z»czciwonc dachy jakljgo; mia teorologiczne
były
jedno dziny.
„Franco -i Roumaine". Kilka i Juz Czarny las u swernl bo sta.
Chcac więc uprzyjemnić mu j proponował jej w sali sądowej
brzmiące:
„na
całe)
llnjl
mgła;
uicli lśniących aluminjoweml rami, wąwozami i przełęcza Już możtia rozróżnić ziemię.
, małżeństwo, twierdząc, że bf*
pole widzenia 50 -- 100 me chwile
skrzydłami wyprowadzono na mi. Dalej
Spływamy coraz niże] i teraz trów" — samolot, który wyle szym małżonkiem, niż ten wy-' dzle znacznie lepszym i gortrw
murawę. I ludzie pracują przy
e
pilot rozpoczyna
DoMaa Ram.
ciał z Paryża, musiał
nich bezustannie — rozkręcaj*,
wywiad z ziemia.
pizykrecała, nalewają oliw^ I1 Morze chmur przed nami!
zawrócić
benzyną — próbują śmigła, od Od ostatnich wierzchołków Oblatujemy za miasteczkiem z drogi
którego huku drży powietrze. lasu, aż gdzieś w niezmierzoną łąki. Linia kolejowa — droga
Na lo'i lisku zostały smutne
i lego dwuletnia pomocnica
Wkrótce Już gotowy do drogi! Przestrzeń biało I biało. Niby wysadzana drzewami. Coraz latawce, pod smarem niebem
niżej,
prawie
tuż
przy
ziemi.
śnieżne
pola
—
błyszczące
W
Do Mstorł chyoa przejdzie cił, zastał oboje, zajadał
aparat „Ejerłłne Spad"^ wlejbez
horyzontu.
Strassburg
po
wypadek rabunku, którego do ciastka. Chłopczyk uciekł,
i:'.eml natfrr/btecleliterami F — słońcu tak, te oczy bolą pa Pilot bada teren. Jeszcze raz grążał się we mgle.
A. E F. Z.; który aft mnie za trzeć. Wrażenie wzmaga coraz podrywa się wyżej. WLizę lu- We mnie zawyła dusza z ża konał 3-letnl chłopczyk z 2-let- mała dziewczynka pozosta
większe zimno. Jesteśmy nad 'dzi, żołni Y7c. '•"!? rd?^ soHe
nią siostrzyczką w Jednem z na miejscu i opowiedziała o
brać.
7
chmurami—na altimetrze wska [sprawy, gdzie jesteśmy: oby lu, gdy brałam bHet kolejowy miast Ameryki.
łej aferze. .
— Czyjiojedzlemy?
do Paryża.
I
tylko
nie
musieć
lądować
w
zówką
drga
miedzy
1750
—
Podczas nieobecności wła Chłopca pochwycono i wti
— Prawdopodobnie tak, ałe
Jolka.
'Niemczech!
ściciela, dzieci znalazły cegle, sclclel zaprowadził oboje
niuuj :m«ły opaść. O — mgła, 1800 metrów.
Widok Jest wspaniały. Oczy-; Samolot rat toczy się po ląktórą chłopczyk rozbił szybę ci do domu Ich rodziców,
to najgorszy wróg pilota.
wystawową 1 wszedł do re się potem stało, nie trudno
Kilku pilotów — uprzelmi I
stauracji. Ody właściciel wró bie wyobrazić.
rozmowni] — stara się wtajem
niczyć mijie w arkana żegliKi
powietrzu
Ledwie kilka godzin spędził w$r6d rodziny
- O tu r«>rze już loty S4 tU minione. Dzień krótki, opory I
Bandyta zbiegły z więzienia
ire 7»«łaniają ziemie,
wato, że trzy, cztey odlatywały Jeden
na tej samej iinji, peł
ów.
wu bedzfe pani
Przed kflkunasta dniami w d0w policyjnych.
Wpadł tednak sam w nastawioną pułapkę
MMAKIUSW.
Brześciu n/Bugłeia dokonano Warszawski Urządź
p: Martin—to stary
4\.• (Od własnego korespondenta).
napadu na sierżanta SterowJ- otrzymał równocześnie
dodaje ktoś z obecmość, że Bieniasz Józef posisw
• 'WARSZAWA 21, X. 1 na tropie upatrzone* zwie sarjatu — oznajmił powaśnio- Sprawców ujęto. Byli to sze da w Warszawie rodzina, «V
za miesiąc skończy Pomimo późnej pory — by-1
nym, wysłuchawszy Ich wy regowcy 84-go pułku piechoty mieszkała przy uL ZakroczyiKi"
rzynytegoroczny, sezon la pierwsza po północy — plac
Jednocześnie z ul. Siennej nurzeń.
Bieniasz Jozef I Pyrzanowski sklej Nr. 9.
Napoleona
śpieszyła w stronę placu wy Wkrótce stanęli w deiesiątce Bolesław.
Dziś w nocy dom ten oto
wszystkich — móraił sie od przechodniów.
smukła postać kobiefy. Elasty na Szpitalnej.
Onegdaj obaj baiidycl zdołali czyła policja. Zbieg został njswlaśnie teefa- ciągnących w domowe piele czny'krok i gibkie ruchy zdra ' Naprzód
uciec z brzeskiego wlezienia ty. Ledwie grzęd kilku goditw warsztatach Je*z- sze po uceciwem przeknajpo- dzały w niej
śledczego.
T
: o naml przybył do rodzinnego (lo
{
legitymacja.
popracejemy.
waniu niedzielnego wieczoru.
Niezwłocznie
wysłano
łłsty mu nie przypuszczając, że knfc
wdzięk | młodość.
iłudniem rozjaśniło Szli mężowie stateczni i le
• On: Ryszard Kęszycki, z za
•tę — biuletyny meteorologicz ciwe matrony, podążała mło a światło latarni odkrywało wodu fryzjer, zamieszkały ra gończe do wszystkich tirze- w krok za nim idzie poście
piękną twarzyczkę o pociąga
ne były domyślne. Zjawił sie dzież
i Tamce pod 33jących rysach.
pilot — pj Martin — szybko zaś
oboM płci.
MODA A KIESZER
| Ona: Wacława OotaneJn,
Pod
gmachem
poczty
głów
mujemy tplcjsca.
skombinowana parami — nie nej zgarbiony pan spotkał się bez określonego zajęcia — sta
Odlot, zawsze z tern samem brakło i luzaków, kroczących
Wieża Babel
i te locum jak wyżej.
oko w oko
praMtUeni acsttcleai
ociężale i niewiast swawol
!. Potem
Mckośct rzeżwości.. nadziei w nych, które drobiły w kotko. z urodziwą niewiasta.
Moje błędne Czytelniczki mu miesza. Jakaż międzynaro
zeznania.
świetlany* błękicie.
szą być całkowicie zdezorien dówka czerwona, czarna cz>
Z ul. Wareckiej wychyliła
Stanęli oboje jak wryci. Po
Odrayu wylecieliśmy wyso sle
chwili ona podała się w bok, W ciągu paru lat dzielili kąt, towane przepowiedniami mo biała może się równać z •
ko. Wiatr wschodni dmie I pa zgarbiona tatara mężczyzny 1'tiłuja.c widocznie wyminąć stół i łoże. Co więcei: Ryszard dy: poniedziałek i— turniura, dzynarodówką mody? I
dzi samolot, który dźwięczy w czarnem palcie z podniesio spotkanego, ten atoU rysim sko Kęszycki zabierał Wacławie wtorek — moda Dyrektoriatu śmie twierdzić, że Liga Na
(już wotnl teatru narodowego dów nie ma wpływu na
metalem i szkłem. Jesteśmy na nym kołnierzem, w twardym kłem przypadł do niej
Oolańskiej
zastosowali ją pler ursiJ Wstydź współczesne? Przecież
wysokości 1200 — 1500 — 1600 anelonic" naciśniętym na oczy.
pochwycił la za kołnierz
całonocny W zaroDOk,
cle się, elegantki zdystansowa lubi wiernie przedrzeźniać
metrów
Ziemię widać, ale Przechodzień skradał tłę pod płaszcza.
a
gdy
wracała
z
ulicy
bez
łu
ne!), środa — mola szkocka, litykę. Jeżeli Liga [Narodów
lekka mgiiłka zaciera ostrość ścianami, przystając co chwila Zaczęło się szamotanie.
pu lub z małą zdobyczą,
jak myśliwy
czwartek - moda hiszpańska, sprawach rozbrojeniowych
kontuarów,
Dokoła osobliwej pary ze
piątek — perski hiftt A więc dzle miała taki wpływ jak
bit Ją bez litości.
brał się tłum ciekawych.
kraty, bolera, fremlzle, żaboty, rzeczach mody, możemy spo
Napad !idac nicy na rabina
— Czego pan chcesz od tej posądzając o zatajenie należne hafty perskie, tum ury i wszy kojnie chować nasze dzieci, bez
go
mu
haraczu.
pani? — zapytał ktoś z obec
stko to na szklelecl e przesmu- obawy, że poduszą je gazy, lub'
Bezprzykładna awantura na Twardej
nych.
Wyzyskiwana i poniewiera kłej sylwety współczesnej! zrobią z nich befsztyki przy
WARSZAWA 21. X. \«f. BT). która, chwyciwszy rana Ooiańska, zdobyła się istna wieża Babel itylów i na pomocy Innych wynalazków
— To złodzłefca.
Na ul. twardej wprost Mar- \ bina /a brodę, kilkakrotnie go
Janeklej Chalm Mordka Zyg- uderzyła. W sprawie tej spo- która mnie okradła. Chcę ją wreszcie na odwagę i porzuci rodowych strojów. Pomiesza wojennych.
ła swego nieludzkiego kocha- ły się języki, aż \ i głowie sle
Antaka.
band, lat 52, rabin (Twarda nrjiządzono protokół w 8-ym ko oddać policji.
li), został.zaczepiony, a nastę-1mlsarjacie. Ulicznica została — Cha, cha. cha! — zaniosła ka. Ten z zemsty oskarżył ją o
złodziejstwo.
pnie pobity boleśnie przez pro-! pociąjnieta do odpowtedzlal- się śmiechem kobieta — rzecz
ma się właśnie naopak: to on
Koszyckiego aresztowano
Nieudane zamkniecie sezonu
stytutike Janinę ^tko (Sienna I »osci.
złodziei który okradał mme i odstawiono do sędziego śled
niz nieprzyjemnych'.
21. X. więcej, będzie
latami
czego, który wytoczył mu W. T. C.WARSZAWA
koniec afery, nitwŁilb.
Straszna lamita poriucona) tony
aaofół ma awz«*]iw« ra mo.JakiTymczasem
instytucie aportoil*.
Widząc zbiegowisko, przybił sprawę o zmuszanie do nierzą ka w ouBnlzowanlu impna kolarakich.
aranżujące
zawody,
doraSaą
Zalała mu oczy kwasem slarczanym żył się posterunkowy.
du. Jako środek prewencyjny Dotyckciaa bowiem, przyznać należy, uczke od publiczności,nutą
tę {atuywa^i^t..
dnatansalo ono zwolennikom aportu klama nie popłacą.
zastosowano
nadzór
policji.
—
Proszę
ze
mną
do
komlWARSZAWA 21. X.
rzawszy wychodzących z sie
cykjonafo zawody o t>i«rw«»rzednei
Plata i i
Dwudziestosiedmioletnia Fr. ni, zaczajona Wojciechowska
łkali aportowa). Tymczuem w nia•tctole. w oatatnhn dnia. tatono w ma- ote stanowisko, na którym alt tytka
Wojciechowska, żona zduna, wyjęła szybko z'kieszeni
atynM orsanlwerinai et4 aie zepeulo. powinien, ale mu)i stać kałdy wfSS
ta* przed rokiem została po
buteleczkę z kwasem
j
Ostatecznie omawiany wyacif a
DoM. te w miatrzoatwie Dynasow HO
rzucona przez męża swego J6slarczanym
kim. pobUcanoao zaprotaatowata przo- grał w pięknym etylu Podgórski, *
zefa, który
1 oblała nim męża swego 1 bra-,
elw nieaUrlowanln w nim raoowtada- lencie którego mieliśmy moknoM
1
nyrk w ofloazaniach miatrza. Polaki pieywac sic; jut niejednokrotnie,
.Polonia" bile „Czarnych" fcO (2:0)
wzlat do swego mieszkania ta jego. Lekarz Pogotowia
Łaaarakłato z frakowa oraz Langefu. czasie 1 godz. SI m. R7 sak. ~ '
stwierdził
u
obydwu
slwtre żony.
zajęli: Materaki, Kwil
W A R S Z A W A 21. X.
JWi-h |rtcrr nl«obinaimlof>rch z Ich Kiedy pomruk niezadowolenia tkryata- miejeea
/.rozpacz >na Wojciechowska
poparzenie twarzy.
lizowal ii« w wyrainym zadaniu uj Molier, Rybak. Przy okazji
a,i motna n«pis»ć o roeciu » dra- l»">i»l«wką.
należy,
źe
niestarlowaaie Oroch
postanowił* 'ńkonać zemsty R nadto u Józefa Wojciechow *vn* rartmnuką? Chyb* to. te |T» t>T'» Bi»mki dli druiyriT mlłtnoirtkklj, rzenia na ton* Langego, komisja »«- go, oraz bezzasadne
wycotanłt
na swym *al7.,„irU w tym ce skiego
*!<;<'<) ni/, metwipiectna i bar Izlłj ni« rr.-.;i»re> pn dattim fflaczu ( Hasmafla- dtiowaka wylaafllU. ze 0. Lazaraki i biegu Stankiewicza, nie motna
lu wczoraj wicc^or-m Wojcie
<«':J, riorwm Jej. na •aeiosrie, brio ją i iln to«,/ ,» nkladale illnl* ndablo Kiakowa mc przyjechał, a p. Lania nit wić za wzór postępowania
poparzenia oczu.
•tartuła
chowska p-7 tz iakiceoś chlop- Po nałożeniu opatrunku, 'Jó- „tylku" 'rorbirt* bram»ar70wi ..Polnnii" ntm uiyi^al l.olh II ft karnafcil I TVW wyit-.Mgu 10 kim zwycie*yl_w i
Oros",wi chm|«tki nospwei. IV> pnrio- palaki ri,. 1>t> r.atatni, tudiwt Kria17 m. 12 sek. Haiike przed
• T i T 0 " ^ ? mieszkania przy refa W. odwieziono do szpita mi itniżyny, której może najhanUioi ;cr na lewym skrzydle Hyli (nerami Kiedy jednak p. Lang*, znajdujący aie
i
Matyrhą.
al. Mokotowskiej nr,^7l swejo la Dziec- Jezus. Sprawczyni olpowie ok:tt\tnit ..dzika", byl najm- injbardnri prirołiitynil na bolaku W t4< na trybunach oświadczy! publicz W małym mistrzostwie Dynaaów I IBK ••
liolrjej do-tonowany teren.' na którrm pninwy wylalkowo »zcz«Mlwle (rai J«- nie, z* nie poczuwa ale do tadnej wi kim.) zwycięstwo przypadło SsaejdM %f
rriH. Woi iechowskl
zemsty
nfcr •!• toeiyl. Powijając (antaityci- |lo«riki. Ohrnnn Cuma, BuUnot* U, ar. SŚTt 4> ol*f» "cale fit
akiemu przed Kicińskim i RTSfksIS.
pneczjr rając coś złego.
sama zgłosiła sie
aaweteM,
"» .^*ry 1 'Winy". «r« atrudniitl Cu;koviki MraUtowala wualki* ••do
13-go
komisariatu.
wyszedł ni. podwórze wraz z
wprost nieprawdopodobnie caiy »»ere» kuay napadu „Czarnych" jut w zarod- burzona nibUcanoW akitrawala pad] Czaa zwycięzcy wynosił M B . M i l .
adreeaa W. T. C. cały pttak nalowek"
rbytecznych linii, zupalni* duorimtn-1 kn
bratem sirym Feliksem. Uj*?:

Strasem. !• paidzłtrnlka.

Trzyletni włamywacz

Handlował swą kochanki)
a gdy miała d$ść tej hań^y, oskarżył ją
o kradzież

SPORT

V

Krok w krok szła za nim
policja

r.

Środa 22 października l°2t r.

Sprowadzenie do Polski zwłok
Henryka Sienkiewicza
,

0

Dma 26b.m.3po^raą wWol- stawiciełk P ^ * ^ ^ * w ł * p
r.e( Zjednoczonej Piolsce zwlo- cywilnych, wojskowych i k o 
i wielkiego pisarza Henryka munalnych, instytucji społecz
Sienkiewicza, któ-y w latach nych, związków, zrzeszeń i sto
warzyszeń.
liewoii i niedoli był
" 7 iia wloczoram.- przejście
d u ^ ^ w m ha.rnanem
orkiestr wojskowych i policyj
Narodu.
-. Społeczeństwo winno zdać nych z odegraniem w oznaczo
sobie spraw- z ważności chwili nych punktach hejnału oraz
i nadać ;ci jak naijirov ystszą marsza żałobnego.
cechą, wyrażając tym sposo u. i l t i a , 2C października
bem swe uczucia wjŁtisczności 9 1 rano msza polowa na
Rynku Kościuszki,
dla Tego, który
10 i nna przentó^wienlai de
r u U i i t .mtę P P I S M .
Wobec oowvższ4fio Samo- filada wojska, policji i Straży
Ojjniewej Ochotniczej, „Strzel
rząd miasta.
ca" „Sokoła", związków robot
wa wszystki
młodzieży uczącej się
do wzięcia jaknajliŁzniejszego niczych,
udziału w uroczystościach, kto i t. d.
re odbędą- we. wed! g następu- 1-sza w p o ł u d n i * Akade
mii; w teatrze „Palące": śpiewy
jąioego programu: :
ćhórakie, deklamacje, odczyty.
Sokoła, 25 :,r.t i '
a
5-ta p o południu: przedsta
10-ta rrno: nrac V«' • żatob- wienie
dla młodzieży „Pan W o 
nabozeiistwj
.V-<Śt'
łodyjowski",

"?$

parafialnym z udziału .n

81

wieczorom

b. właściciel restauracji „Ritz"
Po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu
• dnia 20 ;>~Ądlierrr' . iTyprowadzenie zwłok z miesz
kania przy ul.! K.ljńskiego na cmentarz katolicki
odbęozie sic. dziś 10 godz. 10 rano. Nabożeństwo
jutro 23 października.
,
Na ten
i znajomych

alato nteiazpłecznych opryszkdw
k l t r i y sMagH s w d z i a n i a blałostoćkltgo

wieczór Sienkiewiczowski: prolog, przemówienie, oznaczenie
działalności Sienkiewicza, apo
teoza postaci Sienkiewicza oraz
odegranie przez zespół teatral
ny pod dyrekcją B. Skąpslriego sztuki „Pan Wołodyjowski"
S a m o r z ą d MłoJtHl watywa
wszystkie organizacje, intytucje i obywateli do udekorowa
nia w dniach uroczystości do
mów opuszczonemi na znak
żałoby flagami państwewemi
oraz do najliczniejszego odziała
w uroczystościach.
W razie niepogody msza po
lowa w dniu 26 października
nie odbędzie się na Rynku
Kościuszki, lecz w Kościele
Parafjalnym.

PrtzttRodyMlejMąj
Feliks Filipowicz
Prtzydtnt masła
Bolttlaw Szymański
Biafytłok
dn. 20. X 1924 r.

uroczysty

MICHAŁ ŚU2EWSKI

Po cłtortch latach

Białystok Marzą udział
w uroctysta4clacli

Uroczystofd bla»ostockl« "

sprowadzania
zwłok Henryki

Sienkiewicza

Z wiezienia białostockiego, wien dawna poszukiwała zbi*gów i wreszcie teraz
w r, i « i > w drwili kiedy

wkraczały 49 m. Mątafo(po czterech latach
ataku hordy sowtecklo,
ustalono, iż ukrywają się oni

uciekli między innymi więźnia w okolicach Lublina. Delego
mi 4 bandyci, skazani na wię wani do Lublina 3 wywiadow
ż e n i e dożywotnie: trzej bracia cy przy pomocy "^oucji tam
K i e l o w i e , (Edward, Wincenty tejszej wytropili zbiegów i oneRada Miejska Białostocka i Aleksander) i Badowski An gdaj skutych w kajdanki od-»
delegowała na ' uroczystości drzej. Policja białostocka z da- transportowali
do więzienia
•prowadzenia zwłok wielkiego
białostockiego.
pisarza, Henryka Sienkiewicza,
d o Warszawy, p.p. radnych:
Konstantego Kosińskiego i Winc entego Hermanowskiego Deleg aci podczas uroczystości, któ
re trwać będą 2 dni (25 i 26
b. m.) złotą w imieniu ra. Bia
od dawna znany i wypróbowany środek domowy jest
łegostoku wieniec. Niezależnie
znów w e wszystkich Aptekach i drogerjach do nabycia.
o d oficjalnej reprezentacji mia
sta, udadzą się do Warszawy
delegaci sądownictwa, władz
•karbowych i stowarzyszenia
urzędników państwowych.
używa aje z bardzo dobrem skutkiem przy reumatyzmie,
iazias, bólu głowy i zębów i t. d., jest prócz tego przy
jemnym orzeźwiającym środkiem kosmetycznym do pie
lęgnowania jamy ustnej, do nacierania po goleniu i t. d.

da Ojczyzny

A M OL

A M OL

Pamiętajcie
• L0.P.P.

Krewki Abrasza
Katan lamie
dziecku rękę

A M O L

PtmlottTonla i naraty
w Sawatnaaia Wojskim

powinien b y ć zatem w każdym domu, gdyż odda on
każdemu nieocenione przysługi.

W dniu wczorajszym w ma
->łej sali posiedzeń Rady Miej
skie o g. 8 wieczorem odbyto
się
posiedzenie, w którem
Komornik przy Sądzie Okrę Wydział Htpotecmy ?»du OkreasZarządzający domu przy uL wzięli udział:
gowym w Białymstoku na po wago w Białymstoku obwiesieu, sO
frtjoa
i
i
radnych,
postępioauie spseA
SurowieckJej 42, Abrasza Ka*
wiat Białostocki zamieszkały otwsrta soatslo
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