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Po trzykrotnem uderzeniu
laski marszalKowsklel
N

padną dzM słowa:

Otwierana posiedzenie Sejmu

Czy długo będziemy tolerowali Prawa ręka „Czarnel pląśc"
taki stan?
w potrzasku
Znów napad na urzędnika polskiego
w Moskwie

Przyschła do ulej krew 50 ofiar

WARSZAWA 22. X.
WARSZAWA 22. X. z pośród członków i urzędni
napadów rabankowych
WARSZAWA 22. X
Dnia 19 października o godz. ków przedstawicielstw polskich Polów nlelada miał onegdaj
1 morderstw.
wywiadowca brygady obserwa
(wąż)- Wszystklemi boeinga Posiedzenie Sejmu, wyzna 9-ej wiecz. urzędnik wydziału w Z. S. S. R. Ministerjiim snraw cyjnej, p. Tadeusz Ootlieb.
dokonanych w latach 1919 —
konsularnego poselstwa Rze* zagranicznych wystosowało w
mi rannemi zjeżdżają [dziś do czone na
czypospolitej Polskiej w Mortej sprawie notę do poselstwa Przechodząc ul. Wilcza, spo 1923 na Wileńszczyźnie, w Ko
Warszawy
posłowie, aby
godzinę 4-ta.
tkał osobnika
wlu i Warszawie.
wziąć udział w posiedzeniu. budzi duże zajęcie. Biuro sej skwle p. Stanisław Patrowskj sowieckiego w Warszawie z
z bielmem na lewem oku.
Stanisław Baran, zamieszka
protestem
przeciw
systematy
został
napadnięty
na
ulicy
przez
otwierającem .jesienna sesje mowe oblężone jest przez pu
połączeniu z inneffll chara- ły ostatnio w Warszawie przy
Sejmu. Tramwajami i dorożka bliczność, domagającą sie bile- nieznanego mu mężczyznę, kto cznym gwałtom, dokonywanym W
kterystycznemi szczegółami — ul. Emilji Plater pod nr. 15. był
mi zdążają do gmachu przy ul. .tów na galerię, które wszakże t ry uderzył go w piersi. P. Pa» na osobach członków 1 urzęd fizjonomia
ta wydała się P- prawą ręką Zboińsklego, (któ
Wiejskiej* ten i ów pricplucze Wydawane sn w ograniczonej trowski odparł napad, przy- ników przedstawicielstw pol Gotliebowi znajoma.
Nie chcąc ry używał pseudonimu: „Czar
czeni napastnik ratował się u- skich i z żądaniem dokonania
się w umywalni, potem śpieszy ilości.
ścisłego dochodzenia w spra popełnić nieuprzejmości wobec na pięść").
do bufetu, gdae wita |,.swoja Dziś przed południem obra cieczką.
wywiadowca za W trójkę z hersztem 1 jego
kresówkę".
,
dowały 3 komisje: rolna, admi
Jest to już piąta osoba, po wie napadu i ukarania win znajomego,
trzymał przechodnia.
żoną Baran mordował 1 grabił
W Sejmie nowe .porządki. nistracyjna, oraz wspólna woj szkodowana w ciągu dwóch dni nych.
Brak legitymacji sprowadził tak doszczętnie; że zazwyczaj
Marszalek Rataj przeniósł swo sko w o-prawn i cza. Komisji ad
obu
ofiary swe pozostawiali
przewodniczy
je i prezydjalne biuro dp środ ministracyjnej
do Urzedn itodenco.
ka gmachu, przeznaczając swo |p. liski.
,M
cdzynarodowe
porozumienie"
Tu
przy
pomocy
albumu
prze
w*
je dawniejsze pomieszczenia Przewodniczący tej komisji,
stępców ustalono tożsamość o- Dla zatarcia śladów niekiedy
stronnictw radykalnych
na poczekalnie.
;
p. Thuguft aczkolwiek zjawił
soby. Okazało się, że jest to pall zwłoki pomordowanyca.
się
w
Sejmie,
jednak
w
obra
Straż marszałkowska | otrzy
Barana przesłuchiwał zastęp
„Wyzwolenie" I .Jedność ludowa"
niebylekto, a
dach komisji nic wzial udziału,
mała nowe mundury i z
ca naczelnika Urzędu śledcze
jum"
Stanisław
Bana,
przystąpiły
do
porozumienia
gdyż
jest
zdania,
że
rrzez
wy
ścią pet ni służbę, nie
p. Kurnatowski.
stąpienie z klubu ,,Wyzwole PARY2 21. 10. W sprawę u- demokratycznych, nie mając od roku poszukiwany przez po goZbrodniarz
czając do wnętrza nikoi
poczynił, podob
licję, pomocnik hemta Stani
nia", zakwestionował swaje
sób postronnych. Slus:
charakteru nowej mię sława Zboinskiego, rozstrzela no obszerne zeznania 1 \
prawo udziału i przewodnicze twerzenia „międzynarodowego jednakże
zarządzenie nie pomoże
porozumienia stronnictw rady dzynarodówki o jednym pro
orzyznał sie do wiar. ; p
tak długo, dopóki pano\|ie po nia w komisjach z ramienia klu kalnych, oraz zbliżonych stron gramie, naruszającym swobo nego w Brześciu wraz z żoną
Gertrudą za
••ii
słowie nie oduczą sie wofowa •bu.
nictw demokratycznych", dono dę działalności stronnictw do
drania do Kidtoarów twoich W kołach „Wyzwolenia" o- szą następujące szczegóły:
Prezes
„Kołfe
Żydowskiego"
«
p.
premiero
niego należących- Przeciwnie,
czcigodnych wyborcó\^, przy czekują, że stosunek n. Thugut- Tymczasowy komitet wyko-i każde stronnictwo zachowuje
Następnie poseł Reich oma
WARSZAWA 22. X.
jaciói 1 kuzynów.
ta do klubu zostanie unormo nawczy utworzony został w całkowitą niezależność i inge (b). Premier Grabski przyjął wiał sprawę stosunku rządu do
wany w dniach najbliższych.
„porozumienia" do wczoraj prezesa parlamentarne mniejszości żydowskiej. Teraz
Genewie już w sierpniu pod rencja
czas kongresu unji międzypar spraw polityki wewnętrznej ta go „Koła żydowskiego", pot, chyba już kolej na kJubpos. Pri
lamentarnej, poćzem zebrał się nego państwa jest niedopusz Reicha, który uskarżał s*ę aa łnekieto (Jeden człowiek). Ten
Z wolnej ziemi Szwajcarów
w Paryżu dnia 13 październi czalna.
nadmierne opodatkowanie lud jeszcze zdaje sie na nadmierne
ka i wreszcie bo raz trzeci w Podczas kongresu w łonie de ności żydowskiej.
podatki sie nie skartyL
do wbinej ziemi ojczystej
Boulogne sur Mer, gdzie w y  legacji belgijskiej zdarzył się
Jan Kasprowicz znajduje sit}
pracował ostatecznie statuty! incydent który groził rozła
ZW/DK
„międzynarodowego prozujnie- mem między belgami. Dzięki In
ZURYCH. 22. 10. W (oczeki-i ju. Przejazd przez Polskę zaj- nia" oraz regulamin kongresu, terwencji delegacji polskiej in pod czujną opieką lekarzy lwowskich
zwołanego w dniu 18 paździer cydent zakończył się bez na
waniu na pociąg, wioządy zwło mie całą sobotę.
LWÓW, 21.10. Dzienniki do
!
ki Henryka Sienkiewicza, ze-, Z chwilą, gdy w sobotę o nika.
siępstw.
noszą, że poeta Jan Kasjiro*
brali się na dworcu liczfi człon godzinie 9 rano zwłoki Sienkie Na piątkowenii posiedzeniu ko W sobotę wieczorem w
Wfcz, kt&y w
kawie kolonji polskiej zl konsu-j wicza
mitetu , wykonawczeeo poseł logne sur Mer odbył sie
jem Czaplickim, przedstawicie- staną w Dziedzicach na den) Dąbski zawiadomił o pttyłacze^łwWel Swsrec przemówień t a Dytu w
łe 10 konsulatów, przadstawUi
.
Dol&UoL
nlu się do „międzynarodowego kończony został wspaniała mo rowal", piżewJezłbfiy
citl rządu szwajcarski* co, re-, w Krakowie ' zagrzmią salwy 'porozumienia''! związku pol wą Rlpault'a, który w imieniu Lwowa, gdzie znajduje zW
prtzenjant wUd* . niej skićh J ąrnuMe,:a. praca zostanie
skich
stronnictw ludowych flerriota wyraził zadowolenie
wiek wybitnych os*błstc)śH.'4 ^ e ł W A f aa dwl&aataty. „Wyzwolenie" i „J«*ność Lu z powotto! utworzenia „porozu
godz. 11-ej min. 10 (przybył W Katowicach pociąg będziedowa", przedstawiając jedno mienia" 1 poświęcił dłuższy
portroktocjo fon. SkorsWogo w poryto
• • )
jtwyczajny pociąg wra£ z wa- o godzinie 11 rano — w Czę- cześnie program tych stron ustęp swej mowy Polsce, za
gonem mieszczącym trumnę ze stochowie o 2 popoł. Na sta-nictw oraz rolę, jaką odgrywa pewniając delegatów polskich
GDAŃSK, 22. 10. JJanziger Ma to być przeciwdziałaniem JT.
zwłokami Henryka Simkiewl- cjach między Częstochową a ją one w życiu politycznem i o niezmiennie przyjaznych u- Neueste Nachrichten" podają za ewentualnej akcji niemieckocza.
iWarszawą postoje trwać będą parlamentarnem Polski.
czuciach rządu i narodu fran paryskim „Matin'em" wUdo- rosyjskiej floty na Bałtyko.
Trumna
była pfzykryta po 10 minut.
Przyłączenie Z. P. S. L. pocuskiego dla Polski i oświad mość, jakoby w Paryżu podpi Qen- Sikorski ma podobno posztandarem narodowy! 1 i licz- Przyjazd do Warszawy w witane było z entuzjazmem czając, że na sympatie tę niesano umowę w sprawie stwo roztaniewac się W tej sprawie.
ncml wieńcami. Zwłok* >m towa sobotę późnym wieczorem.
może mieć szkodliwego wpły rzenia w Gdyni
przez komitet wykonawczy.
rzyszy delegacja, złożona z,
Zgodnie z brzmieniem statu wu żadna propaganda. Prze wielkiego porta wojaaaeco
W
Warszawie
przedstawiciela prezydium Ra
tów, „porozumienie" jest zwiąż mówienie Ripaulfa przyjęte zo z bazą dla łodzi podwodnych.
dy ministrów Pawlik iewicza, Poczekalnia
kjem międzynarodowym stron stało entuzjastyczneml okla
prezesa Rady miejskiej Ignacenictw radykalnych I stronnictw skami zgromadzenia.
dworca Głównego
go Balińskiego, prezes: Komite została udekorowana czarnemi
tu przewiezienia zwłok Henry- draperiami i zamieniona na
ka Sienkiewicza p. Libjckiego,
prowizoryczna kaplice,
WARSZAWA 2Z XL
oraz p. Czempiński, n firezen- w której stanie na katafalku
Cytr
Dłwiiwrh OJITMM *«tetai« notewiaia tobohih.
tant towarzystwa litei ^tów i trumna ze zwłokami Wielkiego
Wildt (0.15). 0.15. 0.16,
BKRLIN 21. 20. Rozwiązanie projekt ustawy, który następ Dolary 5.18 l pot.
dziennikarzy polskich.
Pisarza po przybyciu do stoli sejmu pruskiego dokonane bę nie ogłoszony będzie przez ga
Zgierz 2J60.
Papiery
lokacyjne
Po urocztstościach ni dwor cy. Przy trumnie wystawione dzie w ten sposób, ze sejm u- binet pruski. '
Miljonówka (0.76), 0.75, 0&Z. Elektryczność 1.90, 2.00.
cu w Zurychu, wagon 2 e zwło zostaną
chwali sam z siebie odnośny
8 proc Poi. Złota \5£0), SSi, Siła 1 Światło 0.51. QS>.
kami dzii o godz. 9.4i i wyru
warty honorowe.
Chodorów (8JS0), 5.50.
5.70, 5^0.
szył w drogę do Austr 1. \
U wejścia na dworzec przy
Termin nowych wyborów
6 proc. Bony Złote (0.92), 0.92. Częstocice (2.40), 2^0, 2.40,
jazdowy od Alei Jerozolim6 proc. Poi. DoL (3^52), 3J65. Gosławice (2.65), 2^0, 2-75, -~
Do Wiednia pocią? jprzybę- skiej zbudowany zostanie,
do parlamentu Rzeszy
10 proc. poi. kot (9J0), 9^0, 2.50.
dzie na dworzec West
wielki ołtarz.
Warsz. Tow. Cukru (4^5), 4.35,
BERLIN 21. 20- Prezydent |lborów do parlamentu nlemiec- 8.70, 9.00.
godz. 6.40 rano.
Na wzniesieniu wystawiona Rzeszy
4.45.
rozporządzeniem
z
I
kiego
na
dzień
7
grudnia
r.
b.
4
l
pół
proc.
L.
Z.
Ziemskie
rb.
Program uroczystość -prze h'.-0/ie w nic.HHę. na godzinę dnia 21 października 1924 r.j
Łazy 0.14, 0.13.
przedw.
(24.00),
34-25.
24.00,
widuje nabożeństwo w koście 'nrzc;! cksp/irtacią. 'trumna,'
Węgiel (3^5), a7ft 4.00, 24^5.
le, oraz obchód ża!obn|v pr^y n>\"Lv. pod strażą, wart hono-j wyznaczył główny termin wy-i
ł 8 0 1, 2), 3^0, 3.90, 3.85 3, 4),
8
proc.
poi.
dolar.
(4J50),
4JSO.
zwłokach na dworcu
rowyci;. Przed dworcem wy-,
Nobc; (1.70), 1.60, 1.70.;
4
proc.
L.
Z.
Ziemskie
przedw.
Tegoż dnia zwłoki .przybędą r>r~\ krótkie przemówienie mar:
Cegielski (0.65), 0JS6. 0.60 (po
19.50.
Po rozwiązaniu parlamentu
do Pragi o godz. 9 m. 1' wiecz szalek Trąmpczyńskl.
4 i pół proc. warsz. przedw, 1000 sztuk), 0.70, 0.73, 0.72.
Po dwudziestoczten igodzin
Dostęp do dvorca zarezer->:
Fllzner (5J0), 5J0niemieckiego
(14.00), 14.50.
nym postoju zwłoki ^vyr:szr, .vovnnv zor.l wyłącznie dla
5 proc. L. Z. m. Warszawy rb. Lilpop (0.74), 0.77. 0.76.
do Polski.
rządu, przedstawicieli Sejmu i|
przedw. (17.00), 17.30, 17J50, Modrzejów (5.20). 5^0. S.75, —
W Piotrowicach trujnna ze '-'cr.-.tr. ,ft!adz oświatowych.
5.40.
17.30.
zwłokami zosianie prze r"--i":'a SLir.t'-". wyższych uczelni i!
4 r pół proc ziemskie wylos. Norblin (0.91), 0.90, 0.93, 0.91.
do specjalnego wagonu - kapli ł-yJu/A anków b. Szkoły gKw
Ostrołęckie (7-90). £25, 8.00>
cy. Powitają ją liczne delega rei. korpi'«u dyplomatycznego i' BŁRL1N, 21. 10. — Nowe wy ustaje nietykalność poselska i (18.50), 18.50.
4 proc- Ziemskie wylos. 15.00. Parowozy (037), 0.38.
cje ze wszystkich okolic kra delegaey.i z wieńcami.
Pocisk 2.00.
i'<
bory do Reichstagu odbędą się prawdopodobnie nastąpią are
AKCJE
prawdopodobnie dnia 30-go li sztowania szeregu posłów koRohn (0.50), OSZ.
stopada..
munistycznydi,
ściganych B. Dyskontowy (5.15). 5.40, — Rudzki (1^5), 1.53, 1.65, 1^1.
Plantacje bałkańskich stosunków w Karpatach
Starachowice (230), 264, 2M.
Dzienniki podnoszą, że z przez władze policyjne i sądo 5.50.
Rusinl groti czechom bolszswizmem chwilą rozwiązania Reichstagu we.
B. Handlowy (6.70). 6.85, 6.90.
2-85.
B. Kredytowy (0J0), 0J0.
Ursus (2.00), 2.30. ?J5.
a Słowacy powstanten
B. Przefnysł. Polskich OM,
Zieleniewski
(11J0K HJ0,
BUDAPESZT, 22. 11. - W mus* llby w istocie Mai sie
B. Handl. w Poznaniu (2.15),— 11.25, 11.60
HY
zgromadzeniu :m dc2.00.
bolszewikami.
twiercie (2725). 27.00. 28.00
putowany r>ic :
LONDYN 21. 10- Od dwóch jednak w defenzywie, a wszys B. Przem. we Lwowie (0J7), yrardów 1 em. 24.00.: (2 em.
P zeJsta- „'jyny
wił sytuacje. \iTiidiiia dłużs/y LZ.1V
.i w pobliżu muru chińskiego cy śwfadkowie walk stwierdza 0.42.
17A0), 18.00, 19.10, 18^5. •
się poO wąizn,
./• ic zadęta bitwa potnie ją, że tylko dzięki wytężonej B. Tow. Spółdz. 15.50.
•!l't
Borkowski (122), \3U.; 1-32.
rież •• '.' o t i ; - v :
rody ruski i --i
,
a ., Tso-Linem a Wir eneryji poszczególnych ofice B- Zachodni (2.00). 2.00, 1.95. Janikowscy 024, 025.
którzy zostali
..ilisi.ur
Li-; Var'Ki(i\v ' i ' •i-r-u.
rów i dowódców udaje im się B. Zw. Sp. Zar. (6.90). 6.85, —^yndyłat 2JBO.
\
kupację czeska ,,<,
-TbO-Lin kilkakrotnie dota.d powstrzymywać nie 7.1)0.
Kabcilnisch (4^0), 4.90. 5JJ0,
sremNtonieczMoś.f p:i",v. nrzerwać linję wojsk przyjaciela, który jest lepiej u- B. Zw. Ziem. (0.30). 0.30.
498.
H'ln\
n!a postępowi bo1,
ch i posunąć się na-1 zbrojony i bardziej ruchliwy, Cerata (0.34). 0-40.
r u n . r . t « i r v o ^ ' iadv_i", '. '.:• '•••• " I < • >
Spir>tus (2.62). 2.65.
/
zwrócili się do Ligi Na|rodóvy z \'.a^!'i zrzuci jar^ni') ezokie z
N'ic udało mu sięjed-.gdyż posiada więcej wozów I Sole Potasowe 4.00. 4.10.
Ćmielów 0^0.
.
W
;
memorarfdum, w ioóiem pod- bronią w ręku.
Puls
0.43.
nak - o.;onać tego.
at:(i>mobllów ciężarowych.
Spam (1^0X 1JS. l^J.
Klucze OJi. ^ ,«
• • Msabaoł (D4D), 0J0, Ojft.
Woi-ska rządów* pozostają 1
V•4;\

Przejazd

Sienkiewicza

6dynla-wlelklm portem wojennym

GIEŁDA

lak rozwiąże się Se|m pruski

• * .

Posłowie komuniści pójdą
do kryminału

|Vci ond chińskim murem

i

Ontl^i^cuaO

f

źs <

f.
Posiewie rab; erają- razpędu

Czwartek 23 października 1924

Redukcja świąt

Wczoraj wszystkie kluby obradowały Obowiązywać będzie od Nowego Roku
(25 grudnia),
WARSZAWA 22. X.
Rusinl - Jak zwykle -- warchol
Wedluf projektu w zakła
Jak już donosiliśmy, sprawę

W podziemiach Katedry
S-go Jana
spoczną na wieczny sen o Ojczyźnie

Różnic? rjtlędiy jjtemokraCfą a Chamstwem
uregulowania dni świątecznych dach pracy (z wyjątkiem skle
(b). Ostatnie
pociągnięcie fecie było nieco weselej.
obejmuje projekt rozporządze pów), w których pracownicy
Posłowie po kilkumiesiccz- nia Prezydenta Rzeczypospoli w większości należą do jedne
p&dzla, jeszcze fkilka wbitych
WARSZAWA 22. X.
do krypty od strony placu Ka
gwoźrzi i finach sejmowy KO-i nem wząjemnem niewidzeniu, tej, uchwalony na wniosek mi go nie rzymsko - katolickiego
nonji.
~
,dnl
świąteczne:
tow jest na pnjyjęcie w swe spotkali się nareszcie i dali u- nisterjum pracy i opieki stołe wyznania
Budowa
w
podziemiach
ka
podwoje posłów.
J pust swym temperamentom.
cznej przez Rade ministrów w Trzech Króli (6 stycznia).
Obok krypty Sienkiewicza
Rojno tez i gwarno było, Dużo „aktywności'* kuluaro dn, 15 b. m. Rozporządzenie to. Wniebowstąpienie Pańskie, św. tedry Sw. Jana krypty dla znajduje się jnały otwór, prze*
wczoraj w kuluaj-aeh i ioka!a:h wej wykazał świeżo upieczony ma być wydane w najbliższym; Apostołów Piotra i Pawła (29 zwłok Henryka Sienkiewicza, który można dostać się do dal
klubowych: \\szvstkic bowiem pości, p. Bator — zacięty, jak czasie na podstawie ustawy z \ czcvwca), Wniebowzięcie N. prowadzona według projektu szych-podziemi katedry. Pod"
prawie stronnictwa, przygoto; wiadomo, wróg pici pięknej. dn. 31 lipca 1924 r. o naprawie M. P. (15 sierpnia). Wszystkich budowniczego Jakimowicza, a zieknla katedry wymagają nie
Poteką zwłocznego zbadania ich przez
wtijac sie do rozpoczynającej Ciekawe jak też sobie p. po skarbu państwa i poprawie go Świętych (1 listopada). Niepo wykonywana przez
\ •Si ii/Ab kampanii parlamentar- seł poradzi w bufecie, gdzie pa spodarstwa społecznego.
kalane Poczęcie N. M. P. (8 gru Spółkę budowlaną akcyjną do historyków i archeologów.
^ncj — narudzałyjsię. U jednych; nie „kresowe** stawiły się już
Rozporządzenie przewiduje dnia) mogą być zastąpione biega końca.
Są one strasznie zaniedbaKrypta kształtu łukowego ne; dużo trumien zgniło, u nieradziły zarżą-Jy lub tak zwa-j w komplecie?
świętowanie następujących dni przez niemniejszą liczbę dni
nc krj.iisje pa r.ajirun tanie, u iri. Poło/rnie jego jest dziś nie (prócz niedziel): Nowy Rok świątecznych, uznanych przez jest otynkowana, podłoga zaś których wieka są pootwierado pozazdroszczenia I
nych cale kiubyl
(1 stycznia), Trzech Króli (6 wyznanie większości pracow wyłożona płytami z kamienia
ciosowego. Po środku na nie tylko kilka tiumien z doby póż
Niedzic jc.Ji.ald nie sprccyzo- j
stycznia),
Trzeciego
Msjai ników za obowiązujące.
Emocjonującem zagadnieniem Wniebowstąpienie Pariskie, Bo
Projekt rozporządzenia doty wielkim wzniesieniu ustawio niejszej zachowało się w całoś
wano stanowiska, które zda się
być, jak zwykle uy.z^kujace, które nękało pogłów, by I w y  że Ciało, i w . Apostołów Pio- czy również pracy najemnej w ny jest sarkofag czworokątny ci.
t. j. sjlroiiniwtwja dopiero po bór stroju na obiad. wydanyjtra i Pawła (29 czerwca), Wnle dni świąteczne w rolnictwie, z marmuru czerwonego chedó
Brak napisów utrudnią rozpo
wysłuchaniu dzisiejszego ex przez p. Prezydenta Rzcczypo jbowzlęrle N. M. P. (15 sierp leśnictwie i ogrodnictwie; moc skiego; na przedniej stronie sar znanie czyje zwłoki gdzie lepose premiera1 Grabskiego wy spolitej.
rozporządzenie kofagu wyryty napis złocony:
nia), Wszystkich Świętych (1 obowiązującą
Zdania byty podzielone.
powiedzą się o $wym stosunku
listopada). Niepokalane P o c z ę - to ma otrzymać z dniem 1 zry „Henryk Sienkiewicz".
Trumny ka. MazowieckU*
do-^abuictu. Niespodzianek —\| Jedni twierdzili:
Do krypty urządzone są do dwie wldkie osmolone pąki
cie N. M. P. (8 grudnia), pierw- cznia 1925 r.
f
zdafc sife — nie będzie. Wsjys-1. >— Frak.
godne
schody
kamienne,
dzięki
s z y dzień Bożego Narodzenia
postawione są Jedna na drWą.
1
cy bowiem, chojefaź krytykują
Drudzy:
czemu dorttp do niej jest ła Dodajmy, że są oznaki. Iż pod
e
•'nicktóie zarządzenia gabinetu
— Wystarczy czarna marytwy. Cała krypta będzie ośwle podziemiem znajduje się jasz
p. Giabskie^o. jednakie W ci- narka lub żakiet
tlooa elektrycznością. Wejście cze drugie podziemie od setek
chości ducha, rzftd ten popieraTo ostatnie zdanie przewalat nie zbadane.
ją.
\tylQr
Jedynie klub ukraiński o-l
Chyba w żadnem innem paftświadczył się dość otwarcłeJtstwie podobne wątpliwości nie
Mianowicie stanowisko Jego w i mo^łybu powstać. Na wieczór
WARSZAWA 22. X.
brykanta naszego czasy są
stosunku do rzajdu jest negaty-1 ne przyjęcie do nałwyiszeco
wne. Powody ?!
państwowego cho- (b). W ministerjum pracy i ople zawsze złe, a położenie z regu
% | dostojniKa
Oenerałowie jnianowani wo-.dz-i się we fraku i tylko w e fra- ki społecznej, pod przewodnic ły „ciężkie"!
twem p. ministra Darowskle— Pomimo „kiepskich cza
jewodani i zarządzenia kreso- ku.
Czasby się nauczyć elemen go, odbyła się wczoraj konfe sów" od 5 lat, t J. od chwili od
we.
Można się by^o tego spodzie tarnych zasad dobrego wycho rencja z udziałem przedstawi zyskania niepodległości —-wtrą
wać. Panom tytn nie w smak, wania 1 zrozumieć, że demo cieli łódzkiego wielkiego prze ca pos. Michalak — żaden prze
mysłowiec w Łodzi nie zban
że wreszcie ną) wschodniej ruT kracja nie ma nic wspólnego z mysłu.
Narady dotyczyły sytuacji krutował, co się przed wojną
bieży Rzplitfej iapanuje (spokój. chamstwem.
gospodarczej, którą przemy zdarzało dość c z ę s t a
Zrozumiał to! wHjfóznic pos.
*
— Przejdźmy jednak do me
Antoni Wasynfczuk 1 w tej Dziś w południe zbiera się słowcy nazwali w dalszym cią
„groźnej** dla nządu manifesta koąwent senjorów, który usta gu ciężką i wobec tego prze ritum śprawv — mówi p. Wasz
cji udziału nie bral. Wogóle nowi kalendarz prac Sejmu na mysł łódzki nie może zadość kiewicz. — Oto rodzone dziecię
uczynić żądaniom robotników, wszechpotężnego p. Wierzbic
WARSZAWA 22. X.
ma prawo zatrzymywać pe*
mówi się w Sejmie o możliwym najbliższą przyszłość.
P o pierwszych naszych re wną ilość tytoniu i papierosów.
rozłamie wśród Ukraińców, któ Należy się spodziewać, że którzy domagają się podwyżki kiego (lewiatany wszystkich
rych umiarkowany i poważniej dyskusja nad deklaracją premie płac, gdyż byłaby ona dla fa odcieni Uczcie się!) łódzki le- welacjach na temat: „Odzie się Jakież będzie zdziwienie czy.
wiatan w bieżącym roku nie- podzlewają papierosy, które telników, jeśłi się dowiedzą, że
szy odiam nosi się z zamiarem ra Orabtkieco rozpocznie się bryk wprost zabójczą.
hurtowniom ten jeden Jedyny sklep otrzy
Dla zilustrowania tego cięż* tylko że nie uwzględnił wzro monopol wydaje
utworzenia samodzielnego u- dopiero w przyszłym tygodniu,
44
igrupowania.
Zresztą zobaczymy, co po kiego położenia przedstawicie* stu drożyzny, lecz przeciwnie, tytunlowytn? właściciele tych mywał 30 procent tej ilości ja
Na górze więc, w klubach, stanowi starszyzna parlamen le przemysłu przytoczyli dane w w i d u wypadkach zreduko hurtowni przyrzekli solennie ką dostawały łącznie pozosta
łe 40 lub 60 sklepów.
cyfrowe, z których wynika, że wał płace, tajdając natomiast poprawę.
panował nastrój pracowity. Na tu.
Od owego czasu upłynęło
wielkie zakłady uruchomione wzamiaa wzmożonej pracy, żą
Gdyśmy i przeciw temu wy
dole zaś: w kuluarach 1 w bu
są obecnie w stosunku 75 p r o c dając naprzyktad od robotni dwa tygodnie.. Aczkolwiek mo stąpili, otrzymaliśmy zapewnie
hurtowniom nie, że odtąd trartownłcy^tredn
do czasów normalnych, średnie ków tkackipfi którzy dotych nopol fćyńĄmt
czas pracowali prjzy dwu kro przydziały # i w o
z a i — w stosunku 50 proc.
louia swój udział w bcfUnycb
snach, aby obsługiwali cztery
frrzfyhBhuHrcfc $s>13 p r n W i .
fest nadal:i«&ąiepi^ dętaJtefy* 1
Tak wygląda J e d n a strona44 krosna.
medalu.
lórcy—tafc wfwhłejsfltf, te iiak^Wowe )
Organizacje robotnicze zwró
WARSZAWA 22. X
od 5^5337 do & 9 & 3 7 ~ - 2 , 3 * ;
itarzywfołowane skle*t'4nav 1
Przyjrzyjmy sfe te* i dru city się w początku b- m. de r^uacwL • / A _ /! ."
Zgodnie z przepisaini o pań od £ 0 5 9 3 7 do 8«S6&37-r2 t 6*:
(
Wwnlków, otrzttrwfące *iieZ zapowtedff^ntik
stwowym podatku dochodo od 8.565,37 do 10171ćl~r2JX; giej. Korzystając z obecności przemysłowców z żądaniem
1
robo piętnastoprocentowe] podwyż spełnione bardzo niewiele. W śiątkt tysięcy p i ^ f o s ^ ^ t a k
wym od dochodów z uposa Od 10.17U7 do 11.77737".— w Sejmie przedstawicieli
1
żeń służbowych, emerytur i 3 * ; od 11.777.37 do 13.383,37- tników łódzkich, posłów ' Wasz ki, gdyż o tfk wzrosła w Ło pierwszym rzędzie chodziło Sitno świecą na swych pótkae>
pustkami
JT'
wynagrodzeń fca najemną pra J,4%: od 13.38337 do 15.107 79 kiewicza i Michalaka (N. P. R.) dzi drożyzna w ostatnich mie nam o to, by każdy przydział,
cę ministerjum, skarbu w dniu - - 3 , 9 *
od
15.167,79
do — zwróciliśmy się do nich z siącach. Zaznaczyć przytem na otrzymany przez hurtownię, Jak pozostałe dystrybucjo, o*
18 b. m. zarządziło aby pobór 16952,26 — 4 3 * ; 16.95236 do prośbą o wyjaśnienie i oświet leży, że koszty robocizny w b} ł wywieszony na widoczucm trzymujące po 500, po tyskie
tego podatku poczynając od 1 18.7.36,68 - 5 * ; 18.736,68 do lenie sporu z punktu widzenia przemyśle włókienniczym w y  miejscu do wiadomości odbior- papierosów.
W tych warunkach nie po
noszą zaledwie 10 do 20 proc. cóWfdetalłstów.
listopada r. b.f doknywany był 20321,10 — 6 * ; od 20521,10 interesów pracowniczych.
— Tak jak jeszcze nie zna ceny wytworu, więc podwyżka
według zmienionej skali,
do 22.30538 6.9*;
od
Radzi nieradzi hurtownicy zostaje nam nic innego, jak Jesz
'Zmiana polega na tern. tt opo 22.305.58 do 23.197,79 — 8 * ; lazł się żaden ziemianin — roz płac o żądane 15 proc. nie mo takie wykazy wywieszają. Ale cze raz zapytać, kiedy ta po
datkowaniu podlegać odtąd ma od 23.197,79 do 2 4 3 3 6 , 1 0 - 9 * ; poczyna nos. Waszkiewicz — że zaważyć na losach produk cóz z tego,, kiedy kontrola jest prawa nastąpi.
A drugiem naszem pytaniem
nadal utrudniona, ponieważ żad
ją uposażenia
od 24.536,10 do 25.874^7— który przyznałby się do dobre cji.
„Po co są hurtowni*
— Zą większą pracę — mniej tia hurtownia nie podaje do będzie:
go urodzaju, tak samo nie uro
11*.
ponad 3*212 z t
cv? M . W jakim celu rząd leli
W dalszym ciągu tabela prze dził się jeszcze taki przemy szą płacę — oto hasło lewiata- kładnej
rocznie, gdy d o t y c h ^ s mini
bogaci? Boć rząd na każdym
postępową
zwyżkę, słowiec łódzki, mówiący głoś na, — zgodnym chórem koń
mum wynagijodzenia podlega widuje
l a t y odbiorców,
przydziale da*e Im 14 I pół pro
jącego opodatkowaniu wymo aż wreszcie d a rocznego do no o dobrych czasach. Dla fa czą rozmowę obaj posłowie.
j. samodzielnych właścicieli cent rabatu. Detaliści także pis
dliło zgodnie z rozporządzeniem chodu 535.33337 przewiduje
sklepów tytuniowych. Jedna ze cą im 4 I pół procentowy ha
"z dnia J8 kwietnia r. b. 2.920:34,2*.
znajdujących się w centrum racz.
zł. rocznie.
Kwoty potrącone zgodnie z
Monopol wmien
miasta hurtowni powiada, że
Rozkład nowej skali jest na po-vyzszą skalą winny być
skich, N. P . R. nie cofnie się dzieli towar pomiędzy 80 od
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stępujący:
opłacone do kas skarbowych
(b). Jak się dowiadujemy, — nawet przed wytoczeniem te) biorców. Ale detaliści. którzy podjąć się zaopatrywania dy
O l 3.212 do 4.282.Ó& — 2 * ! w tarninie do 7 dni po dokonaklub sejmowy N. P. R. będzie sprawy na forum sejmowem i do niej należą, twierdzą* że Ich strybucji w towar; zyska na*
od 4282,68 dp 5.353,37 — 2 , 1 * i -isii po tącenia.
się domagał ujawnienia wszyst w razie potrzeby wystąpi z od niema więcej Jak trzydziestu! tern zarówno skarb jak i pu
kich aktów, dotyczących de- powiednią Interpelacją.
Cóż się w takim rasie dziej 3 z bliczność.
Ciekawe też, na ilu zwolen nieodebranemi ilościami papie-, W Polsce mówi się wiele na
fraudacyj podatkowych* jakich
temat zwalczania pośredni
się dopuścili niektórzy przemy ników będą mogli liczyć różne rosów i tytuniów?
Wolhejmy i Hohenlohowie?
słowcy górnośląscy.
Ale to nie wszystko. Każda ctwa. A czemże są hurtownicy
własny I ty toniowi, Jeśli nie typowymi
Według zapewnień posel
we wszystkich C7»*tl4ch kraju
hurtownia
posiada
sklep det^iczny, dla którego pośrednikami?
Ministerjurn pracy i opieki ski i szubiński — wojewódz
społecznej Wydało zarządze twa poznańskiego, oraz powiat
nie w sprawje rozszerzenia ?k chrzanowski i oświęcimski wo
cji pomocy i i^-obot^ym na jewództwa krakowskiego.
„urną SPOKÓJ C M S O W
miasta: tfudi Pabianicką, Kon
W ten sposób ustawa o po
Rozporządzanie ukaże się w k r d t e t
powla*
Ursąi
Celny I nic chce sl« rtistaC
stantynów, Aleksandrów i 0 - mocy bezrobotnym została roz
WrAHSZAWA 22. X. , ograniczona
odpowiedzlalnozorków — \yojewóJztwa łódz cia^nięła prawie na wszystkie
1 Pnwązak
kiicgo; powiat \\>źy^ki, kępiń- tereny Rzeczypospolitej.
Oneędaj w ministerjum skar- ścią i odwrotnie spółek z ogra-!
Jakie
woktc
tych
upodobań ma się rozwiną*
bu odbyła się pod przewodni-! niczona odpowiedzialnością na
~—"—— -4r
ctwem prof. Henryka Konica ] spółki akcyjne. Nowe rozpo-1
A
prrv udziale przedstawicieli za- rządzenie, ujednostajniające pro!
I,
interesowanych
ministerjów cedurę przekształcenia spółek I Szanowny Panie Redaktorze! J
*j l8 ^iicvłania nakonicrcncia w sprawie rozpo- dla całego państwa ma na celu
J e < j n a z ftrm francuskich w y - Towarzystwo do oasy
p ^
J
rządzenia Prezydenta R z e c z - - ułatwienie rpzechodzcnia spó- s f a j a ^
moim adresem poc«-1 czek do kornorv ^
ud ,e pi
posnolitej o przekształceniu łek z jednej formy na drugą. t ą samolotową dwie paczki to- wazkach, 5 ^
V onisania
j w a r u , k t 6 r e nadeszły do War-, je chaos ^ " ^ i ł mnie ż T w o
W^PSZAWA "22. X
eboizne 7 założenia, iż prakty spółek akcyjnych na spółki z Ukaże sie ono niebawem.
szawy po upływie czterech UrzędmK ^ l o r u p a c z e k ł ^ ^
W sprawie *• u- a mi-azy ka ", tow winni
wynagradzać
dn
Właściciel mi zaklaJ^w Ka^tro właścLicie r\kładów.
k^
t it
^ ~ . u „ J l e ź y sie spodziewać przed uptv
nomicznychja Ke.r- -umi zabra
Z tej racji praktykanci v po
Ody zgłosiłem sie po me na,iezy s^y^:l
c o s ł c tC 4 S D r a w :
ii c:łos nienp;:ic za ntercsowa- staw owili wystąpić do właścilotnisko, oświadczono mi, źc. wem a - 4 dni. co się tez spraw
ni praktykanci kcln-j^s y.
'• . ••f-nnsraM.: Siv uw?gfv-.l ile
paczki znajdują się na komorze,
dzKo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ij
Glosy prasy francuskiej
Z^r lalr oni zc/!)ra MI- >, •')he- • i -' ivj!i ża Jan.
j celnej na Powązkach,
i-uw***.*... dokąd
--••—> mu «ie uproszczeniem swych
łr e rylbv\o sic . y/Ar,''- •".•rży
" t ten
aby
e n
ssposób,
p0sób.
I^s:':'atv te streszczają się
PARYŻ. 21. 10. Omawiając „.Tourr.ala* podkreśla nieustępll zostały po przylocie aeropton ^ n ^ c ! "•iw w
Iic/!.ym \:ĆA\H
kz skierowane.
Zaintei^lwany w
e pocztąlotnlczs
w st^łei pcnsH.
fakt rozwiązania parlamentu wość socjalistów w walce
,
adeszłe
pocztą lotnicza
łł
v
:
^Z ; rz )ir/'.r.
P«CZKI naaeszic
W__ i t mo,_
' ^ - " "'-• -^ci w., utrzymani':. K/uszy, berliński korespondent nacionalistami. ,.L*Oeuvre z a - , w tej mierze urzędnik Towa- ^ntychrmast
byłyPO^
oclone
w>ni' aio, jż
o s t a t i i L h c.
ro;-vi
":»kt\kan^; źądaja, \ K t i t Parisieir mówi z uzna znaczą: Od nowych wyborców rzystwa lotniczego, wyjaśnij,
sach
j
aby tv li, «\r.'?v p-j,tuią wie niem o prawdziwie republikaft- w Niemczech świat oczekuje że przy budowie pomieszczeń g<y "y^
tegoź dnia
fT??wkl
ce;, "iż t^zy 'a ł a, nie obejmo- *kir*m stanowisku demokratów. wyboru między ustrojem re- na biura uwzględniono row- dostarczane adresatom. jaK 10
r
;
%
w- e^tatr"łdjn h ma!c a, gdyż Nv..ła rrdukcia, wreszwie umo- którzy uchylili sfę od narzuca publikansklm, a jakimkolwiek niez specjalny pokój. J P ^ " * 3 1 Tj; oraktvkiiie na: całym
świ*y
&*.[
.publiczność j >vohec w!i 7,1'Ma ;iiu im; n ; m ucz-szczanSa do nego im odegrania dwuznacz r.nym, oraz miedzy metodami czony na załatwian ^ r m a l n o - . się t>raKtvKuie
H
;
cen za usługę do radni!i':ó\v, szkół do';<;zt;i|r;ająCyCh 0 ^ w i a . ne roM i uratowali w len spo- pokojoweml, a prowokacjami Sci celnych, leczJ^SrZSLm
Maje
się
corpu
oćoornkśia*.
w
y
!
towo-zawodowych.
isób
republikę.
Korespondent
nacjonaiistycznemL
rząd celny w dalszym a a w
V

zwłoki Henryka Sienkiewicza

Giętkie czasy

Ale dla kogo? Dla przemysłowców,
czy dla robotników?

DLACZE60 WCJĄŹ JESZCZE NIE MAM
CO PALIĆ?

Monopol tytoniowy mógłby
obeltf się bez pośredników.
hurtowników
I dać przykład całemu żydu
gospodarczemu Polski

A

Poetek dochodowy
€d uposażeń

Złodzieje skarbu w opalach

zeczpospolita niesie pomoc
i
bezrobotnym

Przekształcanie spółek akcyjnych
I z ogr. odpowiedzialnością

lotnictwo handlowe w Polsce?

Try&ur.ł pracowników mózgu i mięśni

vpjs\Ą*y

z wiśniami

Co dedzą światu nowe wybory
niemieckie

U.

-f.

Czwartek' 23 października 1924

~*i*

mifestacje na&ości na ulicach Moskwy
Mas

WALKA AMAZONEK
Tłum chciał ziynczować cztery pary gołych postrzeteńców na czwartaku „pod czwartym" przy ul. Kępnej
Polityczny *p/lkazw komisarza zfrówla zakazu^cy marufestacyj
Brzytwa i widelec okryły się tani sławą

k ze względu na zbll*«|ącą się zimę

(Od własnego korespondenta).
Poml; 10, Iż chłodne Jtrz sal Skoro tłum liczący .kilkaset! Ponieważ ludność moskiewWARSZAWA
22.
X.
j sklęta u kokoszy. Ona Im da- \
oskwie.
propaganda'osób
otoczył
nagusów,
kierok
wystęnujc
zawsze
bardzo
nlezbvt uprzejmych.
dnie w
s a
kultu na; •ści trwa w całej peł-ijąc pod ich adresem wyzwiska ] w r a ; r o Wobec p-ro^a^andy na wania — co wczoraj wieczo- je dach nad głową i pełne u- natomiast r^/brajająco szcze
rych — pr;:yszedł w odwiedzi*
ni. Niemi dnia, aby na ulicach1 sig do przejeżdźającejro wozu (gości j niejednokrotnie przysz- rem właśnie — już od dawna I trzymanie — one
jak pszczółki do ula
ny do Geni iei wielbiciel, Mlko... ,
. . , . . , : ł o już z tc^o powodu do po- nie słyszano na ul. Kępnej, na-!
czerwi j stolicy nie zjawiła, tramwajowego.
łai Bcdnarkicwicz.
się
,
i ważniejszych zamieszek
zamieszek ulicz- wet rod nr. 4. nawet na ^ pic znoszą jej swoje złotówki,
Wzburzona
jednak ludność,waznieiszv:h
tr
d ,
ć
trze, gdzie naogół cisza "
[ Wygląda to, nieprawdaż? — Słysząc słowa zelżywe, zwró
, naft parka.
^
5?i!I«i?
Tl?P2^I?łi«
^
.?!^
:
nych.
przeto
komisarz
zdrobywa rzadkim gościem,
i jak
conc tak obcesowo do swej bo
przewiesiwszy na piersi szarfę s''c po< żęła interwencji policji. wia publicznego Siemaszko wy
a awantury należą do zjawiskj
pogodna sielanka.
gdanki,
z napisem:
„Precz ze wsty Policja jednak uczuła się bez dał
4
radną, gdyż panny i młodzień
powszednich.
JW istocie przedstawia się niezawrzał sprawiedliwym
dem *!
dekret wzbraniający
Mieszka tam bowiem p. Ita co gorzej. Pomiędzy patronką
gniewem,
Przed ^tłlku dniami propagan cy posiadali
formalne pozwolenie
ukazywania sie nasro
na irlicy. Kapuze, z swym licznym pen-|i jej pupilkami przychodzi czę- a że mocniejszy jest w mięś
da nagości urządzona przez !
c
..komunistyczny związek mło- od władz policyjnych na prze- ponieważ „w cza ie zimy, w sionatem.
i sto do nieporozumień na tle co- niach, niż w sztuce polemicznej,'
dzieży'*. • była powodem po-j chadzkę w\kostjumach Adama sii»-owym rosyjskim klimacie,
Szesnaście dziewic
[dziennych porachunków. To kopnął łtę w udo.
ważnego- zamieszania na Ulicy. < i Ewy po ulreach miasta i wez- nieużywanie ubrania może się t. zw. „rosówek" czyli „dni- któraś z dziewic
Otrzymawszy ten cios od so-»
Musiała jai interweniować po-Iwan i strażnicy po skontrolowa odbić szkod;iwie na zdrowiu". ciarek' tuli się pod opiekuńcze \ „zapomni" w pończosze dwie juszmka swej przeciwniczki;
li znali za" stosowne schron iC niu pozwolenia, pozostawili Tyle pisku, kwiku i pogdaki- skrzydła „ciotki4* Ity, niby piciocia Ita, jak zraniona lwica,
— trzy ^zrywki44,
golców w spokoju.
lic ja/ gdyż
to znów jejmość Ita policzy za- rzuciła się na Genię i
Wtedy
padło
kilka
kamieni
oburzenie tłumu
wiele za szmaty, wiktuały czy
brzytwą rozcięła Jej lewy
w szyby tramwajowego wozu.
przybrało groźne rozmiary
alembikówkę. Niewiasty są za
policzek.
^obelgi,) pro ?tratorzy nagości Z tłumu rozlegały się zaś oozwyczaj z temperamentem i nie W odnowiedzi Genia pchnęła
tego rozita- ,raz namiętniejsze okrzyki:
bez humoru wskutek nawyko Ite widelcem.
',•
„uWć na miejscu. Jak psy"!
mietnienla — * >vły 4 nagie
wej konsumeji alkoholu.
Pojedynkowi towarzyszyła
hłopców, w Jeden z młodzieńców propagu
dziewczjui
Padają cierpkie wymówki, co wrzawa histerycznych okrzy
i sam przyśpieszył ^zekuclc
•—22. którzy jących nagość chciał przemó
wieku ok
raz namiętniejsze w akcencie,
był do szpitala. Choroba zdo coraz dobitniejsze i soczystsze ków kilkunastu dziewczyn*
okolicy głównej wić do tłumu, lecz nie dano mu
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pojawili |si
podnieconych wódką i wzru
poczty,
przyjść do słowa.
Na początku ul. Książęcej za łała już doszczętnie zniszczyć w ekspresii. Stopniowo
szeniem. Najgłośniej z tytułu
' Zawezwany
dopiero od wysokim murem kryją się bu organizm I nie było żadnej na od słów strony przechodzą do starszeństwa hałasowała pa
Czterjl pary ująwszy się
dziei na wyleczenie.
ręce, przechadzały sie
dział wojska rozproszył .pu dynki szpitala św. Łazarza.
czynów.
Wyczytał to widać nieszcze Rozmowa przeradza się wj tronka.
bliczność, biorąc pod swą opie
Pędzą tam smutny żywot lu
po Mlasmckiei ulicy.
Wkrótce przybyła policja I
śiiwy
w
oczach
badających
go
kę
nagą
młodzież.
dzie,
których
pożera
straszna
kłótnię, ta zaś wynaturza się w pomoc lekarska. Obie spełniły
wywołuj;(ic nieopisany zgiełk.
lekarzy
i
postanowił
skrócić
choroba.
piekło...
swój obowiązek. Ale z klijentWczoraj rano w pawilonie swe męczarnie.
Geneza wczorajszej awantu kami
ciężko chorych luetyków. je Wczoraj rano około g. 9-ej ry była •mniej więcej właśnie
trudno było sie uporać.
den z nieszczęliwych, 63-letni znaleziono jego zwłoki za łóż taka. Niestety, przebieg Jej był
Każmierczakówna
zerwmlk
obywatel ziemski z radomskie kiem na którego poręczy po o wiele tragiczniejszy,
opatrunek, a osadzona w aretzl
wiesił
się,
okręciwszy
szyję
go R. J. popełnił samobójstwo.
a finał zgoła nieszczęsny.
cie Ita uczyniła to samo zk
Przed trzcina dniami przy paskiem.
Do spotęgowania wydarzeń szwami, jakie miała po nledawj
przyczyniła się niewątpliwie no przebytej operacji. Dawki
Pcłrwał urodziwą węgierkę
obecność „męskiego pierwiast bromu i bandaże dopełniły tĄ
1 zawiózł ją do swsgo mieszkania
ka".
dania.
Ciotka Ita posprzeczała się z Na 4 piętrze pod 4 przy
Jwolnienle porwanej I rozbrajająca obrtna
„pensjonarką" Genią Kalmier- Kępnej, wezbrana fala „źyclat
wróciła do zwyczajnego korytf
WARSZAWA 22. X. nia Olga Pienienówna (Chłod czakówną.
bromowego Don Juana
Właściciel cukierni przy ul. na nr. 15). Wzięte w krzyżowy Licho nadało, że właśnie pod ka...
"Rilir ben Barek, dwudzie-!:ce
Złotej nr. 15, Adam Kochanow ogień pytań ekspedjentki, przy czas tej wymiany zdań —
ntosześciołetni arab z Marok-1
młoda meiatka.
ski, stwierdził, że już od dłuż znały się, że brały czekoladę
ka, dezerter z francuskiej legjl I żona wyższego urzędnika,
Pacudzoziemskiw j, po wiełu przy | sażerka spodobat* - ł e arabo- szego czasu ginie mu systema systematycznie od trzech mie
sięcy.
Muzeum przyrodnicze czeka
godach i przykrościach dostał lwi; rzucał na nią ogniste spoi tycznie czekolada.
ste wreszcie do Budapesztu." • rżenie i nie zważając na adres, Cukiernik zdwoił czujność i, Poszkodowany oblicza stra
ze zbiorami na własny gmach
W rte*cie tem postanowił który mu podała, całym pę po kilkudniowej obserwacji u- ty na 800 zL.
jął na gorącym uczynku ekspe Okazało się, że Pienienów
osiecMrćlsię na stale., Nauczył dem ruszył w stronę
Tam wszystkie zwierzała wyjdą, z pak
dientkę swa. 18-lctnią Helenę na była wydalona za kradzież
się szofertti i zarabiał w ten
swego mieszkania.
I zamlejzKaJt w szklanych gablotach
sposób ba tycie.
Nim dama zorientowała się Kasprzakównę OGórska nr. 15), z otfkfcrni Grzegorza Rutkow
skiego
przy
uh
Chłodnej
nr.
która
ukryła
za
bluzką
na
biliWARSZAWA
22. X. (wosof oraz dezyderaty puMot
Swiethie mu się działo w tym w syUac&, autpmpbil zatrzy
* Lnpścll powinny być skierowynowym {zawodzie. ,
i mał sie w cichej jaigejś uliczce ście dwie tabliczki czekolady.) 18, a nas-ęftie za podobne Szanowna Re4akcfc>!
7 Ciemnhr kolor skóry i duże,; i ben Barek; * q&tem zawodo- Badana Kasprzak(Vwna zezna- przestępstwo z cukierni Broni W związku ze wzmianką: Ja- wane pod adresem/ dyrelęcjl
Aognistc pczy arabskie, czyniły. ,wego don Juana otworzy! ła, że do kradzieży namówiła sława Żmijewskiego (Krakow- ka się ukazała w nr. 223 pisma (muzeum, która jest Jtdytile
Sz. R, dyrekcja Polskiego pań-1 kompetentną do rt^»tr>irago szc óinie interesującym j drawiepki automobilu, zachę- ją druga ^ekspedjentka, 19-let- skie PreedWiescie nr. t\
stwowego muzeom przyrodni-j nia i załatwiania' podoJirwi Zarobki więc były cając swą pasażerkę, aby wc
dla kol
ctpgo prosi uprzednie o umiesz spraw.
wi
ina sobie było pozwo szła do jego mieszkania.
duże i
ężenie poniższego wyjaśnięPomimo braku własneto
Przerażona kobieta zaczęła
Hć na pewną
nia:
gmachu i wynikającej stąd cjawołać o pomoc, czem podnie
wtfttawność życia.
Ben Bferek, dbał o komfort, ciła jeszcze bardziej marokań- AKuszerka-czv fabryksntk^ aniołków? Zbiory zoologiczne, miesz- snoty, żadne zbiory zoołogfczczące się prowizorycznie (dla ne nie są składane w piwmllecz nie mógł ustalić czem.
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f
a mieszkanie jego złożone z czyka, bo
Badana przez poheję 11-go braku własnego gmachu) w cach, co sprzeciwiałoby sie e~
Do mieszkania akr.szerki Sta
siła wepchnął ia
dwóch gustownie umeblowa
nisławy Ga piński ej przy ul. komisarjatu Gapińska zeznała, jednym z budynków uniwersy-1 lemontarnym zasadom Ich zon
nych pokoików, było świad do drzwi domu.
kiem wielu przeżyć, niezaw- Szczęściem, znalazło się w!Wilczej nr- 39 przyszła wczo- że Towalska sania się otruła. teckich stanowią dział zooło- serwowania. Poruszoną przeć
isze nadających się do szcze poblrżu kilku mężczyzn i po-' raj o godz. 8 wiecz. no oorade Natomiast policja przypuszcza, glczny Państwowego muzeum Redakcję sprawę budowy ao» .
gółowego opisu. Dość, że czę spieszyło na pomoc zrozpaczo- służąca, 24-letnia Helena To- że * Towalska została zatruta przyr., posiadający własną dy- wego gmachu, dyrekcja mośe
sto gościły tam kobiety. Arab nej kobiecie- Ben Barek sta- j walska. Około godz. 1 ponołu- przez akuszerkę. Otrutej nie rekcję, zależną bezw)średnio przyjąć tylko z uznaniem. 44.
nie pytał! o ich fach i konduitę, j wiał się bardzo hardo, lecz dniu Gapińska wszczęła alarm, możn? zbadać, ponieważ nie od min. W. R. i O. P. i nie po- gdyż sama czyni od paru lat z*
! że pacjentka jej jakoby sama przytomną i w stanie ciężkim zostającą w żadnym stosunku | biegi w tym kierunku,
wystarczało mu, iż obdarzały uległ przemocy,
Jan Sztotcnum
go pieszczotami i... frotówką. Postawiony przed sędziego się otruła. Wezwany lekarz umieszczono ?ą w szpitalu Ozie służbowym do władz uniwersy,
teckich.
j wice dyrektor Pol. Państw.
W następnej fazie swego za-1 śledczego, z naiwnością afry- Pogotowia stwierdził otrucie, ciątka Jezr<\
ł
Wobec tego wszettcie wątj>UMuzeum PrzyrodniczegD,
wodu KUir ben Barek stawał j kanina odprzysięgał się od
się
wszelkiej winy, nie widząc w
NODA A KIESZEŃ
cotJtt wybredniejszysi
tern
1 zmiarkował, że nie tylko on I
nic zdrożnego,
Godzina poważna
sie mo$e podobać różnym da- że chciał uszczęśliwić jakąś
są
plagą
naiwnych
amerykan
Niedługo wybije godzina po-1 cia. Pozatem są fantazje ki
mom, ale.także pewne damy!tam „podrzędną istotę", zwaważna, ciężka od złotych pol i ozdoby. A więc krój z
podobać jsię mogą jemu. Zda- ną kobietą, o którą nie warto
skich, które wydacie na płaszcz Dyrektoriatu i rozczulające
rzyło siei iż pewnego wieczo- j wszczynać tyle hałasu, a prze
zimowy. Nic dziwnego, że lerynki, a więc godety,
ra, gdy s(ał na posterunku z sa | dewszystkiem pozbawiać woł
przed tą decyzją niebo się za rych nie rabie. Płaszcze są
mochodem, zajęta w nim miej-'no$ci ben Bareka.
chmurzyło, a słodka, jak miód pinane, nie zakładane, lak
pogoda, ścierpła i ochłodła-1 roku zeszłym. Ozdoby — z
Chmury brzemienne są troską tra są dość wymyślne, np. kwa
Nowa oryginalność amerykańska
draciki z kretów; połączenia z
Pisma amerykańskie wystę-1 Chorym na żołądek poł^c*- o płaszcz zimowy.
pują bardzo gwałtownie prze-1 ją pić krople mieszane z jadem
- A wlec jaki, Jaki, Jaki? - różnych futer, kraty dwubarwciw nowemu rodzajowi oszu- | wężów. Na gorączkę doskona- pytają liście spadające I usy ne z futer, a przedewszystktórego tym razem do łym środkiem ma być proszek chają z ciekawości.
kiem lisy, lisy, lisy. Opisuję mo
Na posiedzeniach śpiewają pleśni stwa,
puszczają się synowie słońca. z pazurów Iwa.
— Linja prosta, niepokalanie dny płaszcz en tout cas, ale eW Nowym Jorku, Chicago,
Jaszczurki, ślimaki, glisty, ka smukła, kołnierz mniejszy, naj legantka posiada ich kilka, sen
swej młodości
San Francisco i wieki inych raluchy i inne tym podobne ani częściej szalowy* rękawy o sownie do potrzeby.
I ompwla]q upadek moralny naszych czasów
miastach amerykańskich, poja maJja
mankietach futrzanych do łok
Antnka.
stanowią aptekę
Pani Anfia King z Exfie4d we i już te melodje, a!e zato piękne wili się w ostatnich czasach
FlorydzieJ Ucząc 92 wiosnę ży
lekarza chińskiego.
mi były wspomnienia, w takiej chińscy
cia, założyła
chwili cisnące się do duszy.
Oczywista, że kosz! tych le
lekarze cudotwórcy.
Uob babek.
Klub babek nie ograniczył
Dyli oni kiedyś kucharzami, karstw nie jest mały, gdyż każ
W stattitach khibu zawarte się wyłącznie do towarzyskiej lokajami, handlarkami opium, a dy pacjent łatwo pojmuje, iż
Rozbudowa wiedeńskiej Hoht Warto
jest postanowienie, iż rzeczy- •działalności. Sędziwe damy j złożywszy sobie coś nie coś zaopatrzenie się w sierść ty
Niestety, u nas inaczej...
! grosza, puścili się na znacznie grysa, jad grzechotnika lub pa
^istemi członkiniami mogą być chcą być jeszcze
woćrm wprost syzyfowej pracy i wUlo*
lwa, jest dość trudną l ry
damy, kf^e nrzekroczyiy- 70
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użyteczne ludzkości.
i intjatnicjszy „fach lekarski". zury
zabiegów, zAKranid,prs)j»Ideałem aportu angielskiego jest je
zykowną sprawą.
rok życia.j
dzielą
?ic klubom (akie tereny otrodMiZajmuje się więc dobroczyn
boisko na 200 mieszkańców. Pań
W pięknie urządzonych na
Wprawdzie nie zagraża lu dno
ne
i
/mweluwan*
niemal że fwi
Sędziwej matrony zbierają nością, odwiedzają opuszczo-' sposób
stwa
Zachodu
i
„Central
Europy"
nie
chiński gabinetach,
Nic też dziwnego, te prostą kontth
się codzieiinie na wesołe pbga nych chorych, opiekują się nie przyjmują swych pacjentów^ i dziom niebezpieczeństwo otru mogąc marsyć chwilowe o tego rodzą- cją
tego
rodzaju
traktowania
ju
rozwiązaniu
sprawy,
stawiają
*
.
.
,
,
,
cia, to jednak psy i koty ame
danki przfc herbacie.
szczęśliwemi kobietami i łożą jakkolwiek doskonale znają rykańskie muszą wystrzegać mniej teoretycznie, ale bardziej tycio- i *3* kolosalna wprost popularnoeć.
zagranicą cieszą sie. wszelkie
wo
na wychowanie sierot.
język angielski, posługują się się
keJsk
frawałwiasH
aportu.
Jednym z najuhrbieńszych! dla większego ceremoniału tłu
^f^dziry baL
chińskiego doktora.
,
rrzecietne
zatem
miasto
Francji,
NieJaskrawym tego przykładem
na którym każda z matron mu tematów ich klubowych po^a-1 maczami.
a b y nie złapał ich i nie OOtrzyfel mier, Crechoslowacii czy. Austrii po-'przystąpienie obecnie przez
wędek jest współczesny
,, Lek; przepisywane chorym włosów.
siada tych boisk kilkadziesiąt. Stolica, liry ,.Y'ienrn' do rozbudowy
dowodzą najlepiej ich szarla- Naiwność ludzka Jest Jednak Polaki ma ich pięć czyli że wypada ,stad>onu na Hohe Warte.
upadek moralny,
jaKą n«MC,h<;tnicM nonia w czaleiae eełske na 20f Mt nUeeataneew.' oumke Ąa.dOd miejsc klub ten
•tf swegp panieństwa
tak wielka, iż Kabinety cudo Cyfry te mówią same ra siebie, za powiększyć do
objawiający sie w dzikich ino \ tanerji.
ICiedyindziej zr,ó^ | X ) s t a n o . dach, tańcach i złem pożyciu Chorym na serce ordynują
twórców przepełnione sa pa równo o braku szerokiego zainteresowa
7Sfl
1ono, aby każda z uczestni małżeńskiem.
cjentami, spragnionymi egzo nia się sprawami wychowania fizycz
sierść tygrysa
nego przez społeczeństwo, jak i przez' Din ponWimnia dodamy, źev
czek popołudniowych herbatek
tycznej
porady
chińczyka
ubra
Stare babki oburzają się zmieloną z liśćmi tego drzewa,
rrynniki rządowe i władze miejskie.
:d/iej „laKowny" w Warszawie
odtokwai najuiubieńszą
podczas kiedy w Warszawie uzy- .Afryko.i. IUGŻ«J z th«dejB
, szczerze na
lekkomyślność i pod ktorem spał ten krwiożer- nego w wspaniały Jedwabny
płaszcz
wyszywany
od miasta •omen terenia jest e-17.000 c^ób.
JTDCJK |tełaajnm kmmouty i swych wnucząt
Iczy zwierz.
<
\

Wyrok śmierci wyczytał
w oczach lekarzy

Ambry araba marokańskiego
w kostiumie szofera

Słodka kradzież

\ 1*1 gorzkie następstwa

Sam,ł> 5stv>o czy zbrodnia?

Chińscy lekarze cudotwórcy

Na spree orlyvu\ą sierść tygrysa
na żołądek krople z jadem

wężów

Klub babek

SPORT

f.
Bandyci prud Sądem Doraźnym w BlałymstoRu.
Czwartek. 25 paiiziemlka 1924 r.

Mn
Dziennik* podał swego c z a - i ,
j * I t szczegołanti o napadzie k
rabunkowym
dbkonanym na
szosie wiodące] z Wołkowyska
do Białegostoku, na Jadących
furmanką Lejzora^ Leśnika I Berkowiczowne. Zełdfe, przyczem Je
den z napastników

• " • " " • a ? " ••
ra wal wara
I' pozbawił życia Lfeśnlka. Bandy
cl zrewidowali fflrmanką, lecz
analezli tylko zbetie, wobec cze
go włożyli trupa n a wóz, kazali
Berkowiczdwnie lidai , sie. dalej,
• sami zbiegli. !
W ciągu niemal 24 godzin
policja białostocka ujęła podej
rżanych o zabójsijwo braci Sa
wickich i Trocjriimczuka miesz
kańców wsi Zaredzany gm. Gró
dek. Do napadu
zabójstwa
p r a y a n a * • » •J - l j "
SawiaMI
I wskazał, Jako współuczestnika
napadu -Józefa irochimczuka.i
W dniu wczorajszym obaj sta
ncji przed Sąderfi Okręgowym
w Białymstoku. I
Rozprawa pod przewodnictwem
p. prezesa Dynowpklego 1 przy
udziałe pp. sedzljjw: Zdrojew
skiego i Białego, rozpoczęta sie.
o godz. 10 rano. j Oskarżał p.
pprok. Mrajski M * obronę. Z
urzędu wnosili bp. aplikanci
adwokaccy: dr. Tilfeman (Sawic
kiego) i dr. Ziemielski (Trochlm
czuka).
.
f
Żądna sensacji' i
\
paklleaaaaó
rfasaeaa.tala

wwasłaRa
aal*.

Ha ławie oskarżonych zasiedli
w otoczeniu licznej eskorty Sa
wicki I Trochimczuk. Pierwszy
w wieku lat 29 brunet szczupły
o wejrzeniu otwarłem nie robi
wrażenia bandyty,! drugi lat 24,
śniady, o wyrazie I mongolskim
twarzy, typ nadający sie do i l u stracji teorji Lomtwozo.
Ze wstejpnych pjrtań przewódariczącego wynika,, Iż obaj są
rolnikami, przyczem Trochlmczuk pracował jednocześnie na
fabryce. Po odczytaniu , aktu
oskarżenia następuje
bzaala
awiarfataw
anych w liczbie sześcu I
eksperta rusznikarza. Przysięgę
przyjmuje ksiądz Katolicki i ks.
prawosławnyt w/g fe]
{ej samej for-

*29l

rolainalny wyif.jp Dygata w Blatymifoka.

i taiiytow ikauay ssslal na Kira tmlml
muły, z a i od świadków
wyznaśwla
nieobec
nia mojżeszowego,
ności rabina,
przewodniczący
Sądu.
Pierwsza •ja

Zwiała
wles

Barka-

kich 1. Trochlmczuka. a Bazyle
go ten ostatni namawiał do
przystąpienia do bandy. O za
bójstwie Leśnika nic nie wiedzą.
Dalsi 3 świadkowie fabrykan
ci z Gródka mieli stwierdzić
alibi Trochlmczuka. Jak się oka
zało jednak

Opowiada ,jak zaświecili bandy
ala władzą aa robił
cl latarkanił, padł strzał. Było
Trochimczuk
w nocy d n . I-go
l4h dwóch tuż koło wozu. Po
tem kazali Jej patrzeć przed października rb. o g 10—11
siebie, podnieść ręce do góry. kiedy dokonany został napad
Coś szukali na wozie, potem na Leśnika.
oglądali trupa Leśnika, kłóry
Podczas przewodu sądowe
spadł z wozu. Położyli trupa na go Sawicki twierdzi z całem prze
wóz, pytali czy to m a j , czy ma konaniem, że tak |ak w napa
pieniądze, potem Nkazali Jechać dzie na drogomistrza, Trochim
dalej 1 nie krzyczeć. Berkowi' czuk występował z nim razem.
czówna ze strachu nie wiele Przyznaje się do udziału w na
m o g ł a ,
j a k
m ó w i , padzie jednakże z całą szcze
„zaważyć". Sawickiego poznaje rością twierdzi, że wymierzył
z kurtki nawpół wojskowej, i z rewolwer w stronę Leśnika „dla
ruchów. Głosu nie „zaważyła". postrachu", wystrzelił niechcący,
Trochlmczuka nie poznaje.
Twierdzi, że spłoszeni tern co
się stało zaniechali rewizji i
CkajaawWywlatlawoa
zbiegli. To ze tylko zboże była
akl
na furmance nic ich nie obcho
opowiada o przebiegu śledztwa. dziło. Trochimczuk przyznaje się
Z polecenia Ekspozytury Urz. do napadu na drogomistrza,
Śl. w Białymstoku udał się na
zaprąaeza
natomiast
rrjiejsce zbrodni. W położonej
katagaryeznia
w bllzkości-wsi Grzybowce o d
nalazł niejakich Abramowiczów, aby brał udział w napadzie na
równie podejrzane indywidua. Leśnika. Jego zdaniem Sawicki
Od Bazylego Abramowicza do* z bratem dokonali napadu
l
wiedział sie., że bracia Sawiccy chcą go „utopić".
I Trochimczuk grasują od pewPrzewodniczący Sądu po od
nego czasu na szosach i urzą
czytaniu protokułu oględzin tru
dzają napady rabunkowe. O d
pa udziela głosu stronom.
żydówki Eidy w Gródku dowie
dział się jednocześnie że Sa
Pprakur. Mrajski
wiccy mają jakoweś skóry do
zaznacza.
Iż jakkolwiek w spra
sprzedania. Udał się do Żarze
tej niema
momentów
czan I tu zaaresztował Sawic wie
kich. Podczas badania Juljan wstrząsających działających na
wyobrażenie, mamy przed sobą
Sawicki zdradził się.
bandytów, którzy tworzyli sza|
. • • p a l a a i a a o p a t j a k kę, że strzał Sawickiego nie
był przypadkowym.
Zdaniem
oskarżyciela Trochimczuk bral
Przyznał się najpierw do napa udział w napadzie. W konkluzji
du wespół z Trochimczuklem żąda najwyższego wymiaru k a 
na drogomistrza z Wołkowysku ry ze względu na Interes spo
w d n . 15 b m . I do kradzieży łeczny i państwowy.
skór, które ukrył w błocie, po
Dr. Tillaaaaa,
t e m wzięty w krzyżowy ogień
pytań do zabójstwa Leśnika.
stawający w obronie
Sawic
Następnie stają przed Sądem kiego zwraca*uwagę na to, iż
dwaj Abramowiczowie: Bazyli i sprawa Jest rozpatrywana
w
Jakóis. Obaj zeznają, Jako
trybie
doraźnym, zatem ze
a w l a d k a w l a a p r a w a d s a - szczególną ostrożnością należy .
Ją traktować.
To czego żąda
al pad aakartą,
prokurator Jest karą śmierci,
gdyż wczoraj właśnie zostali za Obrońca dowodzi, iż napastnicy;
aresztowani pod zarzutem kra- nie zachowywali się. Jak zbóje.
dzieży i rabunków. Wiedzieli o Przypadkowe zabójstwo przeWyprawach rabunkowych Sawie-1 raziło ich, czego dowodem f e i l

to, że nic nie zrabowali i zbiegli.
W treściwym dalszym wy
wodzie obrońca uzasadnia swóf
wniosek
zmiany
kwalifikacji
przestępstwa I prosi Sąd o
możliwie łagodny wyrok kary.

Or. Zlamlaiakl,

Znakomity tenor opery war
szawskiej, Ignacy Dygas, został
zaangażowany na 3 sezony do
Ameryki I obecnie żegna Pol
skę.
Ostatnio na koncercie w Fil
harmonii w Lodzi żegnało go
około ? tys. widzów. Koncert
przeciągnął się o kilka godzin
dłużej. W e wtorek, dnia 28 b m .
Oygasa będzie żegnać Biały

fis' B:\opery Maria *V*
która wykona szereg o r y a i U
nych piosenek
fra^M™
bergeretek w odpowiednicr] e
pocę kostjumach. TowaTzLy
T u k S E , K p r o f M " u 'wą^plS
5ukces Koncertu, n | e •
my, zapewniony.

podkreśla
fakt,
iż rozprawa
toczy się w szczególnie pod
nieconej atmosferze w związku
z wypadkami ostatnlemi. W
stosunku • do
Trochlmczuka
obrońca uważa, Iż przewód nie
pomna K|
został przeprowadzony
dosta
Jak się dowladu|emy budowa
tecznie. Nie udowodniono mu domu ludowego szybko posuwa
udziału w napadzie na Leśnika s|ę naprzód. Ziemne roboty za
w żadne| mierze zaś zeznanie kończone.
współoskarżonego
może być
Obecnie przystępuje się do
stronnem i w zasadzie nie mo zakładania fundamentów żelazoże być brane pod uwagę. W
konkluzji obrońca prosi o unie
winnienie oskarżonego.

Budowa domu ludowego
w Białymstoku
nipradd.
betonowych; w tym celu już
sprowadzono odpowiednie ma
szyny (betoniarki), ' zwieziono
żwir cement, żelazo i Inne.
W tym roku zamierzono narazie wykonać fundamenty.

Rejestracja oficerów

Z dniem 3 I / X I I b.r. zosta|e
zamknięta definitiwnie rejestra
oskarżonych krótkie i beztreś cja oficerów rezerwy. Przy te)
ciowe, poczem o g. 1 Sąd sposobności M. S Wojsk, zwra
udaje się na naradę. Trwa ona ca uwagę wszystkim tym ofice
czas
dłuższy, wreszcie
Sąd | r o m 'ezerwy. którzy jeszcze się
ogłasza wyrok mocą którego n l e "rejestrowali że o Ile do
Juljan Sawicki
rek skazany został'
z art. 49 I 58
589 p. 5 K. K. U R I '
i
i
,
,
Ostatnie

ałaara

końca bieżącego roku nie zgło
szą się we właściwych P.K.U do
rejestracji, po tym terminie tra
cą prawo do ubiegania się o
stopień oficera rezerwy 1 z dniem
1 stycznia 1925 r. będą prrjiwa.
dzeni w ewidencji szeregowych.
.

.

„.

.

umo miowiBie mibojziart.
na niech wiedzą lekarze całei Polski
fcłre U
l i sK.
r d , (zabójstwo
natomiast zzostał
art.i
455
K.
uniewinniony). Trochimczuk zo
stał uniewinniony.
Sawiokl

przyjął

wyrok

apokajnia.
Obrońca Sawickiego zwróci)
się wczoraj
do Prezydenta i
Rzplitej z prośbą u ułaskawię '
nie.
Późno wieczorem Urząd
prokuratorski otrzymał
od po

wied i. Prtiylcil i pram luki
• l i ikirsyttaf.
> Egzekucja
wyroku
wyzna
czona została na dziś, czwartek
I t l ł , 1 n i l . W chwili, kiedy
czytelnicy
wezmą
do ręki
.Dziennik" Sawicki
żyć nie
będzie. Sprawiedliwości stanie
się zadość ku przestrodze Innym.

I Utańikligi
Kol«ią^MaMą^swjrk^^s^»gftwa.
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co się dzieie w Białymstoku.
Zwlą/ku
Lekarzy
Państwa

Zarząd Obwodu Białostockie
go Związku Lekarzy
Państwa
Polskiego otrzymał od Zarządu
Głównego
zawiadomienie te]
treści:
.Zarząd Główny zawiadamia,
iż na posiedzeniu w dniu 4 b.
m. zapadła uchwała na mocy
której podane zostało do .Kur
iera Warszawskiego* następujące
ostrzeżenie:
I l l r ł s l U i e . Zarząd Główny

Polskiego • ostrzega Kolegów
przed zawieraniem umów z
Zarządem Kasy Chorych w
Biały Tistoku, bez uprzedniego
porozumienia się z Białostoc
kim Zarządem Związku Le
karzy *
Przewodniczący
£ Orłowski.
Sekretarz

Dr. Wacław

Oołdzicki.

T

A M OL
od dawna znany i wypróbowany środek domowy
we wszystkich Aptekach 1 drogerjach do nabycia.

Jest znów

fl M
używa się z bardzo dobrem skutklern przy reumatyzmie, iszlas,
bólu głowy I zębów i L d., jest prófcz tego przyjemnym orzeźwiącym środkiem kosmetycznym do pielęgnowania famy osi
do nacierania po goleniu I t. d.
/

A M OL

Dr- blin KRYMSKI

9jP#C CłlOIOa>y ajasw)#r>CVMt waw)CaWfdJe4n*jaw
(awalOC • * € . ) atitwrM, WfOAÓW, kOBfJL aakart.
oświetlenie cewki I pącheru

powinien być zatem w każdym domu, gdyż odda on kaiden
termo < elektro-lecienłe.
27081
toayjawuje od t - 1 1 od J—T. rmit od 4—I »Jnieocenione przysługi.
•iałrttołt, »L Uwwi 31
^

Oaaalaaalająaa wyatawol A r a y o i a k a w a traaól alajaawaaa taokn IPrzaplakna wldakll

Oszczędzacie dużo
• a

HOTEL POTEMKIN

APOLLD

stok. Dygas odśpiewa $z« r e a
arjl I pleśni. Wraz z nim l i 9

pieniędzy

IDSTATHIA GIIIHIIIAI

Dz ,ś

8 aktów ilustrujących życie i błędy powojennej „złotej młodzieży"

wspaniały dranart wykonany
z nieznanym d< tychczas prze
pychem i niewidzianą wystawą
w największe! wytwórni
' Europy w wiedeńskiej x

Run diliji ilt w Wiedniu, Faryin I bwiynli « roku 1914 r.
W ralaok pławayoki

„V I T A a

premjowana piękność wiedeńska

P a a a ą t a k : ' , • « , IO».

najpiękniejszy mężczyzna Francji

RSO

V1LMA BANKY J JEA AMGELO

llTIEH

Ola c sięgnięcia ca
łości wrażenia raf d z i m y obraz en oglądać
od l go aktu.
Gaay a d I złatapa.

1

j e ś l i nosicie
clcasy i zelówki

Ilustracja muzyczna koncertowego zespołu
pod batutą p r a f . J . K a r a k k a w a .

a r a a 100 r a a k a s a a y o k ł a a e a r a k .

OaaoUpil Balety! Orajol Intrygi mllaaaal P r a a p l a k a a

"

artystkll

CHONOtY PŁUCNE M ULECZALNE.
Po Wielokrotnych
dotli lekarze do
do wniosku,.
tnjch próbach doszli
te ,r<|Ssal"
,r<|awl- leczyMche
choroby płucne.
Zalecany przez
E i e | M | leczy'Bronchil. Gruilicc,
powaflnTekarskle J M I M L Kaszel, Aitme I Koklusz.

lad fllówny: MBIITI n i l , Warszawa. Żćrawia 4 a.
Żądać w aotekech i składach aptecznvch. 2738

•
u•

teatr „PALĄCE
Dzll w czJartek 23 października t y l k a { • • • !

IflLEKSflMDER

wspaniały dramat salonowo erotyczny w 8 mlu aktach,

WERTYŃSKI

W roli głównej u r a s s a a j w l a z r f a

u
U
|
Hu
m=m=zń=m=m~.m=zm=m=zu •
wykona w stylowym kottjumie Pierrota.
?in(ikomite utwory swego repertuaru.
I ' Przy
frzy fortepianie
rortepianic prof.
prof. I.
I. SlterlinJ.
SlterlinJ.

Początek o godz. 8^0 w.

NEL
Dr. H. MAI

teamm «k4r««
a>«r).l..»
iry.
>4« i n n !!.»,•>!
a p I r l u M ai tl . (ateaMC
»tcto«ra)
a ś » l « U « « i « -CTWtą I M C k a r u .
•fam* od oodi. » - ( U r. I > - 7 a l
tiMil I djbd i
BWjttokjitSłęol

'Afisszeata ubel
A t — J wszystkie
«V«av«a I tatti

BlleU w kasie teatru

Dr. NBUHARK

I I ••*

ffilnaawa

Mae Murrayf

Bl.fy«U> < . uL f l . n k l . « l c . A w oodwarau. I

tent przemysłowy f o i t a i

C«ny ^ j i l zretago.

* * a a j » j | t a i t i _ S . M pp.^

Dr M. Kaeniisin

Białystok, ul. Klliaskieflo H 8,
telefoa M 243.

Pr.ylmule od godz. 9—1 I od 4—7.

IftlikłandirOurwlB.
. I ąma»lam«fa •nariutaal
a«a«ama I I U > H Kwarcową.

rnjjmufr

od aodi. IC—' i o d 4 - ł .
BldtYSTOK. »!• Lloow. 17.

wy aa rok 1924 tfrado.a r.jK tuii
r. aa imię tegoż mie Sz. Rozena z
Jakóba Chazana. t w a D. Cytroaa I
2785 A. luńłlilego. O<*ladczamy. * •
dOraaaaay^ b i- weksel
stracił awo
clialtez p szu
jąwartort
D.Cyłkała poaady, przyj tron, Nowy-Sw^t
muje prowad'eale
***
k-iąg buch. aa go » * 7
dzliiy. wymagania •oszukuje u? »«•
akromae. Oferty: fI tpodyni
ka1L. , „ . dla
Ł
Wiejska 9.
2785 syna oficerskiego
'
'
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zgubiony „ u T , 0a6lny n»d- biona paczka «wv- p

Biatyms'o''U wl"na"aame" »
przez U r u d S k a r tŁ o temlnlet go

I I «•

b- ofd, PloteogrodikkBflo Alafus^wskUgo
upkUla wanerycinago.
C e l o w a («*V9I4) od 1 0 - 1 2 I od ł — 4 ?pt*u4a
ul- KlłłAsklągo 11 (ul. Miamłacki)

Irale Jakdba
Chazana zamieś k.
w Białymstoku przy

clejczak z«m. *
D r . K. JAKOBSOM
m. Małkinie P"y
:iclnej •!* 3T
I M . kamta sas»et, tratlin. takir-| ul. K"«5ci.
IniHrl wszyMklch form (alt to: ałit«,
katsi, klssik, mnlk, 4tiw«w. atnUai n nia \7 oi. « «
I a«S|B.
27651 „U 5 po południu
r»nY)mui« <xi godi. ia-12 pp. i 5—7 »iec>. I w okolicy dworca

iswleraiaca Aa- i
W.Vunki « « - l « « ^ « j S ° k ;
zKła.zać
^L.^°T^l
piaemie lu/oso- OBrien de Lacy
iiieie pod adre- D » * c » i
S
,em: kliiyao ofl- « anow. O d d ^ u
«r»kle 10 p. ul. «»rzyrna w l.osza
3TÓB rach 10 pułku,ula2 = 2 n ó w Białystok*)
Cjubu.no kti«<K
u
£ t o t „ m o a c i za zł. wynagrodzę
27»5
^ m6/i s rił M ala".
wyd w m MaiklHfllB JOf
nie przez Naczclaika Depot na i
<--.—<"mlęSUniilawyMifi^SŁ

pro
lzaez e
pro
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