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Clanlom pierwszego
prezydenta Rzeczypospolitej
, Nabożeństwo w rocznic* tragicznego zgonu
WARSZAWA. 16. 12.
D/iś rano odbyta się w ka przybyć nic mógł z powodu
tedrze św. .lina smutna uro choroby. Wydelegował wlec
czystość Żałobna w drugą rocz Lwetfo adiutanta por. Jabłoriow
nicę trakiC7iimro zKtfnii prezy skietfd. który w tej roli zamel
dował się u p. premjera Grab
denta, (iabrjelłi Narutowicza.
O Rodź. 10 - ej rozpoczęła się skiego.
I *alej przy byfiprzedstawicie
msza Św., .celebrowana przez
.1. K. KardyMla Rakowskiego le mimicy palności: prezes Ba
liński, prezydent Jabłoński, rad
w asyście duCliowicristwa.
Liczne tłurnjf zalev:h katedrę, ni nUeiscy, liczne delegacje sn©
a pierwsze rzędy zaięli przed Icczue z Komitetem Uczczenia
stawiciele oficjalni. Nieirbccne- pamięci Pierwszego Prezydeneo p. pre/ydejita K/ec/.ypolIteJ. Rezczyoospolitej na czele.
Przy katafalku zajęta miej
który bawi \V Spale reprezen
towali: szef kancelarii cywilnej sce
p. Lcnc i płk- Zaruski. Wszyst rodzina prezyd. Narutowicza.
kie fottle ininistcrjalnc były Po nabożeństwie przedstawi
zajęte, bardzo licznie również ciele i delegacje udały ślę do
zjawili s\r posłowie sejmowi i krypty i na jcrobowcu prezyden
senatorowie. Obecny był szef ta Narutowicza, złożono wie
Kcncrainej prokuratorii, p. Bu le wieńców. Między innem!
kowiecki. Z keneralicji zauwa- złożono wieniec od p. prezyden
byliśmy szefa|sżtabu Ren. Roz ta Rzeczypospolitej, od premie
wadowskiej ffen. Żeligow ra, od generalicji i od wielu instytucyj i stowarzyszeń spo
skiego I wielu innych.
łecznych.
' Marszałek Piłsudski.

Co dziś zwycięży
J* w sejmie:

Maty

dojdzie do 42 punktów
un«dnkttj

P. premjer 6rabskl zagrozi!
Sejmowi dymisja gabinetu

Z OSTATNIEJ CHWILI.
WARSZAWA. 16. 13.
WARSZAWA, 16. a
Dziś miejski wydział statjr-1 Jak słychać, wzrost Jest mi
Ha
O godk. I PM
styczny przestał Głównemu IMnimalny, Jednakie wystarcza, kosalsf hulisjSjiiJ
na
P.
rzędowi Statystycznemu noto- aby mnożną do -pensyj urzedniwania cen na rynku spozyw- ezych podwyższyć z 41 na 42 nos. Jarossyiskl pm
I
••k ky pwwteertaa
czym za czas od 1 - go do 15-go I punkty,
kaaaa 2
grudnia.
I
aym razk gaMost
dyaibJL

DzM wfcapramjar Thofutt *$*

apratff z s^toacjl

•naitfe inl swobody
ila dziatwy srkołnej

WARSZAWA* 16. 12.
5 ^ ^ — f c s t t a . opmJe
o wynikach nawiązania
taktu z działaczami kresoWAKSZAWA, 16, 12.
Zfeb&jfo z rozporządzeniem 21 grudnia po lekcjach,
4 o dalszych planach z teministerstwa oświaty Istje Bo waż Jednak 21 wypada w nie
sprawami związanych.
żego Narodzenia w szkoinlitwie dzielę, przeto tał"
"""-'*•
powssechnem trwać bada od 22 skończą się Już
grudnia do 2 stycznia włącz 20 grudnia.
nie.
. Podjecie
^
naukimmmĘ
Tei-je rozpocząć si# powinny bot^. dnia 3 stycznia,
•espoiarta kwumnalu* tylko zyska na tam
W kołach miarodajnych w dzeuie odpowiednich oszczęd
wrzentt ttrajkawa w Łodzi
dalszym ciąru omawiana Jest ności w wydatkach koomet*
t k a n i a pracowników i»la|aiydi
sprawa utworzenia przy samo nycb. Sprawa powołania takich
rządach większych miast korni komfearzy ma być zdecydewa- ŁÓD2. 10. 12. Tendencje [ miejscy wysuwają
strajkowe wśrM pracowników pensji I nic chcą uzna*
sarzy oszczędnościowych, któ
w najbliższych dniach
di w ŁttW w oitslnleh nia za dwa dm besroboctm
rych zadaniem byłoby wprowa
de przychylnym.
w i r e s ^ t o i dalece, iż czas strajku
Dziś rano o godz. 6-eł powró
cU z WHna do W i r m*wy
t
p,
wicepremier Thufclitt. Przed
stawi on dziś na Komitecie po
litycznym Rady ministrów o

Komisarze ottczgclftoiclewl
w magistratach

&

jak ucKtany » r . W
*
10-łą ROCZNICĘ HttPODlEttOSa POLSKI?

Aacja s t a r 
czy nemlttaśf partyjna

WliwwH w panke oposzczaią
'
Mmkko

PROJEKT KOMICZNY?
Ha*
PROJEKT GIGANTYCZNY: Wjfatawa
wąz). Dziś | po południu po Za trzy lata będziemy ob i parku Skaryszewskiego. A M bftr wfbmlsfć I otrzymać w rzelski przedstawi chodzili 10-tą rocznicę odzy gumentują, że budynki i urzą asach naszych Czytelników t s f
Moracze4's
Izbie poselskiej referat komisji skania niepodległości.
dzenia powystawowe orsyda- wielkie, Westygnące zainteresożyrardowskiej,z wnioskiem o Niezawodnie cały naród od* lyby się dla Targów warszaw
le, które Jedynie może sapociągniecie do odpowiedzial czuje potrzebę uczczenia tej skich, których Komitet t{
ności korartfucyjnej (przed wielkiej daty w sposób Jakna}» po wstał i ma zamiar
Trybunałem fetaiu b. ministra bardziej intpdftlaj&, ąddny te swoie projekty.
przemysłu i hartdht. p. Włady- go najdonioślejszego fakty w Zaś u wsłia n l < _ f
n a g i c h iłWNav*w -»' - - • v
Prsebief obrwl nad M>r*woz To daietile do- ołtazanta <aidaniem i wnioskiem nastręcza łemu światu naażei radości M
kierującym kołom sejmowym dumV zechoemy" niewątpliwie która o d b j e f e ^ ^ w ^ W « - zwłaszcza w Warsza^
szarce uwag, które zasługu wyrWić w jaktonś
wie w lecie r. 1936. Projekto ta rzeczą łatwą i czemś obok
ją na rozpatrzenie.
dawcy wystawy wszechświa życiU normalnego. Nie. Taka łm
asa rranea, isoiej
Wniosek o pociągniecie mi Pytanie: w Jakiem?
towej pragną, by te wystawę preaa koiosa^nc spowoduje
«.
nistra ' do (kinowiedzialności W pierwszym bodajże zaraz 1926 r. taktować łąko ponie
fcta z torów aorstandem mąrt
koiistytucyjnejr jest w pań roku zażywania niepodległości kąd cześć tamtej — wielkiej.
ani owacy t
•rseoowyfBh
stwach o wysokim poziomie krążył projekt dość cudaczny, By inwestycja,
i»ledzta nepgą zawlłae 4* S4M Te4aM
sałcs onasywa aaoy|o w vw4s>
politycznym, zjawiskiem rząd aby w r. 1928 urządzić w Kra
gdyż maroksjesWr oetfieiwti
Jest •
'
kowie,
na
Wawelu,
kiem. Pochodti to stąd, żc w
tka
lśnienie bardao poważne.
państwach o vfyrobtonei Kultu
iiezd wmratUah ..iwiaahiwinili
fciiniiiimu^
mosty służyć wystawie r. 1*VBY
J czu*iośd Odwrót Msep^ów
lnóry
rze pariameraarnej, ściganie
co zapewne jest bardzo praav| opmji*
cych*
*'
I
odbywa! asa 'M^d
ministrów za zaniedbania poli i głów państw całego świata- tycznym postulatem.
Ale w bilansie ostatecznym
{mmmmmmMT
tyczne *iie jest praktykowane Zjazd zapewne dość orygi Również sfery kompetentne każda wystawa dobrze z o r g a - \ m m * m * * f ! m * F *
właśnie ze względów — poii- nalny, I najeży wątpić, czy by uważają te kwestje, i niewątpli nizowana i poparta ^rzez sain-1
tycznych; zaniedbania nato się udał.
wie w tych wyrażeniach kieru teresowanych, wykaaaie plu
miast natury materialnej nie
Z projektem natomiast za ją się jedynie względami na re sy. Wiec— powtarzamy — na
zdarzają się, ąćyi w szanują krojonym istotnie ną miarę alne korzyści do osiąganie z tej sze pismo ochoczo zajwsegnio W datoym^aaw h a k zaincych się państwach osoby bez wielkości rocznicy przypadają i wielkiej imprezy, wiec Kurjer się do pracy orgarrizaoinej
IL Listy «akwalifikacji, \ nie zostają mini cej w r. 1928 wystajpiła nie Czerwony powstrzymuje się im
tai gapuUycssei IsMieiii
strami. Polska niestety, w bra dawno grupa architektów, de razie od wyjawienia swego są I przyznajemy, te ivtpfiiiedtugo
ku dostateczłi^ih na tein polu partamentu budowlanego min. du:
należałoby szukać, by znaleść!
lej teno&świadczeń, nie uirrriała się o- robot pubjjcźnych. Chcą oni czy wystawę urządzić aaMy! inny projekt uświetnienia 10-!et cne,
#
chron4ć od szkpdy materjaJnej uczcić to pierwsze dziesięcio Ale nasze pismo dziś już niej rocznicy naszej pracy ule- Wakaty w nottwaoiach przed
i oto mamy pieirwszy wypadek lecie naszej na nowo zdobytej może śmiało ztożyć uroczyste podległej. Wiec inicjatorom ży-! głtWowwk litr^mne.
PUU037.
- pociągania ministra do odpo wolności
zobowiązanie, że jeżeli wysta czymy powodzenia!
Strm 9JXk
wiedzialności. ,
yi
wa będzie postanowiona, to i
Z«Itr* tlJSS), iSK ta.
wystawa międzynarodową
Kierującym kciłom sejmowym w Warszawie.
my dołożymy wszelkich starań.
I) 5.1S I Dół gektr. D«brow. (1 -WTl.3S /
OoL S t Zjedn.
słusznie-chouzi h i o, aby niecw i Liga gospodarcza, z inż. Po
EWttrycwotó l . » .
sza w tym rodfea.ni roz-prawa nikowskim na czele, powzięta
Sfla I SwUtio (0L«i a « .
B<śese(«lfll
WyJuirc^ nadużyć w ur^ajje gcMNK)tfa!f|yiii
odbyła się z godnością odpo te sama myśl i nawet zawią
CbodortwlsJm,
Ł00. %M.
HoiandkTlza,
wiadającą po\\ adze tematu. zała już komitet organizacyjny.
Parag|^e owce ptamlą rraarzytiy m^Ttfajr
Ccenli (HM), OJB, QJŁ
Londyn
I">a się to osiatrhać z łatwością Sprawa znajduje się już od
CM^Mioe (110). lMTvm
,v
offccr:k3
wtedy, jeżeli Izba potrafi pomi 2-ch miesięcy w fazie „rozwa
Michałow a 4 a
nąć w obradach,pierwiastek po żania", Według zapewnień iiłi^ LWOW. 16. 12. DniaM4 b. nu związku z tern władze wojsko Piaga u
W a m . Gdtiet (3.15), 3JS, *M
Sz^ajcari
lityczny i poprzestanie na roz ejatorów p.
przybyła do wojskowego urzę we aresztowały dwuch -oAi Wiedeń (za
Firley 030.
ważaniu J istoty rzewny. Polega
du gospodarczego w Złoczowie rów, trzeci zaś, w ramtee rha- Włochy (za
32.45.
Łaaty (fcl3). a » ^
premier wyraził „osobistą
ona w rozstrzygnięciu pytania,
komisja śledcza, wysłana przez rora, z obawy, przed areszto
W«gM
(2AS), 2J6S, 2.73. 2.71
r
zgodę"
czy zachodzi uzasadnione przy
dowództwo okręgu korpuśneff*| waniem popełnił samobójstwo Rubel zloty 2Jl
CegMskt (0.55). 054. 0^5.
puszczenie, iż b. minister wy na projekt i obiecał przestać Nr. 6 we Lwowie. Komisja wy przez otrucie się. (AW.)
Dolar słoty &22i
FManor 3.M.
rządził szkodę skarbowi pań ł&> Komitetowi ekonomicznemu kryła w urzędzie nadużycia. W
Lilpop tom. 067. 0 7 0 OM.
ministrów.
stwa. To tytko, nic 'więcej.
Srebrny b%n fee, ftA).
Mtf netfw (4-15), iOSb 4JB, Kilku
ministrów
również
po
Wzgląd na to, ie p. Kuchar
NOX»VV«A OriCjALNf
piera
tę
sprawę.
I
p.
prezydent
k i jest członkiem tej hib innej
partii polityczne! wchodził w m. st. Warszawy. Ale nie brak
skład takiego roo|crwego gabi też. opozycji. I wskutek tej o- SOPJA. 16. 12. Wczoraj sto w: głoszonem w Jtzytni bflłjrar
netu, jest okolicznością ubocz-, pożycji sprawa odtąd się waży, warzyszenie tokarskiej chrześ
OstreMlkc (&3BX &3S. 6Jp. • —
Poi.
6.40.
ną. Rozważanie tych okóticz,J decyzja ostateczna zapaść nie cijańskiej młodzieży uniwersy
może,
Fot
ł
.noś^, kuno s- ro\tadzii wlaścir
teckiej urządziło ufoczysty ob-.
Na
zrealizowanie
tych
wiel
2JB«
/wy temat. .-i tlukta namiętności v
chód na cześć Sienkiewicza.
sklej za uczuda czci cna polkich
planów
.Pot. Kolffcwa (Ł80X
partyjnymi, k:/,re r>rzysłonią i
' Urocżysłośt zaKoftczyła sl«skieso twórcy.
potrzeba 10 milionów zł.
zaciemniło pytanu) i doprowa(1J0). 1JR
•" )
społeczeństwo
jizić mogą j,) 0d'iow'iedzi o- Oczywiście
L . 1 s L n U e <Jol»r.
pacznei.. A tego należy unikać zniszczone ekonomicznie nie
\\ 4JS0 ]
-^ w interesie o0\>a^i obrad i traf wyłoni spółki akcyjnej z takim
kapitałem. Wtęc tylko rząd
MOSKWA, 16. 12. — Dnia U Poziom wód ną rz*W fttblkW]
ności ich konk!;i/H.
rnógtby tę rzecz sfinansować. grudnia nad południowo-za-Jsię skutkiem tagt> o 14'sBŁ Nal
Jeżeli 1zha • rłlrjfj ^ o h r a . Dopiero
na pokrycie deficytu cbodfiią częścią morza Ochof-1 ulicach Mikołajewską litwo-j 8 USC L. 2. h, Waraawy Jaonowacjr
dach azi^c^z^jfi zachować po powstałaby s-półka akcyjna.
kiego scalał ofcrzymi huragan, rzyta się powleka lodowa gra
HaiMrtMĆk
4
ziom rzeczowy, wystawi sobie Inicjatorzy chcieliby umie Z Mikołajewska donoszą, ii na bośd &ch s t d | x ; H M | wy
met*. n.oj£rtM
chlubne, świadectwo.
ścić tę'wystawę ^ terenach pór w ó d z i n o m l ^ t s t z l t a l r a ^
*
0 » . 'i,-'"
Wtórzymy, że \\
łąk będzie.
SaskteJTCw
że zatrzymał prąd na Amurze. I / ^ T
Ł * W4. • I"
\

J

i a H wzywa J» <wtctąj w^ay

mn

«!?tJ

Uroczysfr C ^ K M Staoklewiczowski
w stolicy sfettparjl

$£5»iłi' (k$j. iŁ

tłum***

SlS).MO

Śrc & 17 grudnie 1*24

; Dziś smutna rocznica
tz-egtanf go *goj»jt ^ , ,,.A^>
Plerwsuego Prezydanta Rzeczypoepolttof

Olosachb^mlnlstra^ucłłdtsk.eju
rozstrzygnie dzjsla Sejm

ny. Komisja w^efąz rwi^Caiii
VUAMZAWĄ te. den
(b). Szóaty punkt ponądku grzebiąc się « -kiach i prze
W INNYCH MIASTACH
WARSZKWA 16. XII.
obrad driaiejazego poeiedfenia słuchując dużą ilość .HU ladWó^.
komisja
stanfcla
Hla ucjuzcnlh tej rocznicy
Dzl.< odbędą się uroczyste a- Sejmu, poświecony jest spra Wre&zde
(
p. Prcz>Jint fp.eczypospolitcj kttdemje:
wie b. ministra prremyfcłu i przed pytaniem:
naieiy a Kttckar*k)e«o
w poro/ui»:.Lłiili z prezydium
we Lwowie - staraniem P. handlu w byłym rządzie p. Wl- Czy
wydać Trybunałowi Stanu?
Rady ministrów zwrócił się do O. W. oraz
toeą. — KucharsWego.
Dn. 37 tetopada b. p ^ '15 człon
ks. kardyn.-ił.i- knkoAvskievM> z
Wniosek
o
wydanie
pos.
Kusv (jrtłdiilc, dokiid z ranueproibą o ndprsjwienk* w kate ni;i komftćtu wyruszył adw, charakJego Trybun a łM*1 Stanu kó*> krimteJI ^ebValo sic na na
drze unnvysleio nabożeństwa Paadhalsń.
uiotywować bedzie pos. Mora- rady 13. Za wnioskiem pocią
gnięcia, byłego ministra do odżałobnego. Na 7
^
PÓRTRPTY NARUTOWICZA czewskJ. Byty mmiater oskar powiedzlainodoi głosowało 6
nabożeństwo o g. 10 r.
staraniem komitetu uczcze.- żony Jest
klu
PT/ybcdzlo Prezydent, człon nlu pamięci wydane zostaną. o ..wyrządzenie interesom p*d- posłów, repTczelitujących
4,
kowie rządu I przedstawiciele nortroty zamordowanego Pre stwa oczywiste| I m c y l by t „WyzwoJenie ł P. P/.> S.,
N. P. R.. Zw. Chłopski i Koło
msrtytucyj, poi:Jcin odbędzie Mc zydenta, które sprzedawane be
przy likwklac^ zarzajdu pań żydow&tic. Przeciwko terno
złożenie wieńców nn Krodą od jutra no niakiai cenie .10 stwowego nad zakładami ty wnioskowi głosowało 5 posłów
bowcu
gro***. l
ńtiAi,
>.t .
^
rardow'»lckn1J,'.
Zw. L. N.. Cli-N> i Ch. D.
w podziemiach k;itedry pracz ZA OlTARt>*Wl
ZL02CIE Wnloekodawcy po ze«bawierl zePrzedstawiciele
.Piasta" i
P. PrtzydcntiiJ prezesa Rady
OnARE MIENIA
niu faktów za 1 przectwko dzja
ministrów, ministra spraw za
Otrzymujmy odezwę neete* ł a l n o ^ p . Kucharskie|p — klubu niemieckiego wstrzymali
Sic od rtosowaiiia. W ten spogranicznych, rrmiłstra robót pu ptzjajcą:
»4
licznych, dalel przez komitet Dwa lata temu, v dniu 16
O były i*ni*etr ******
I #ś*m rtfUrtowIfa mclacnać
i młodzież akademicką.
grudnia pąd| z raJ^ipoTticrcy
' Oprócz nabożeństwa proje- Pierwszy Prezydent Rzeczy handki -^ Kucharski — omową p. Kucharskiego do odpowie'hoWan* fest w dąjju najbilż- pospolitej a, P»<CL Narutowicz. z dnia 13 sierpa* 1923 r„ zA* dzilhoAcl. ..
;zych dni
]
^ Pad^ bo uje zjiwabał sie speł warU z Tów. Akc Zakładów
i>zi< pełna Izba wypowie
zorganizowanie akadeati ie- nić wzatetłem Narodu i I*ań- Żyrardowskich, dopuagotaiącą sic w tej sprawie. Wynik gtodo spłaty ija.484 fr: siwąlp.lsowania je»t bardzo niepewny,
łobjnei
stwa obowiązku, który na Je
wfotairob
Drttfz
zem iajrrfu> hit Ziarek ko- go barki włożyła wola Zgrana zamiast
^^ f a to dłatcijo. *fe według art. W
skarb panatwm w ZaWady ty- krmNdytucjI I art. 7 ustawy o
1et po*ten<pwych.
dżepte Narodowag*. Papiłać rardowakfe kwoty 1JK168 fr.
AKADE»UA[W WARSZA* Prezydenta Narutowicza tyje szwajc.t wyrządził skarbowi Trybunale Stanu uchwala, stai życ będzie w społraeństwfo szkodę w hwodc 3.1JT4M fr. >\ 'ajacu mlnMra w stan oskar
żenia. UHJrtł być nowi^cta trze
Połyka Orginizacja Wołno- naszem, A^o tą painieć powin szwajc.;
'
ma płiitCnii głosów przv obeci i Zwiągek Legionistów w na przyoblec się w kształty wi
Powołując sic na te omo no^d ctfHia.imniet połowy (co sta
łeenfą
rocznicę
śmierci ekwne, wyraigne w niezni»i± we,2) minaeasr
Kuokaraki Matem nowi obecnie J& posłów), usta
' łerwszego Prezydenta Rze- czafnem dziele, przekazując em z dnia 31. 8. 1923
poleolł P. K. wowej liczby ix>słów.
Tpospofitej Q. Narutowicza. przyszłym pokoleniom wspom 0. *d*Mtnia pośyoM
Taw.
urządzają uroczystą a4cadctilk nienie Jago pietyej i świetla Akc Zakładów tynrdówkklck Pozatem dodać nałoży, że
powzięcie taktei nckwMy
saM Tow. nygjenicznego w nej postaci.
w kw\ide 448.484 fr. atwmjc.
odzieli dnia 91 b. m. o todz.
Komitet uczczenia namtecf na warunkach. umożliwiaJHcych w ńiczem nic przesądza samej
Pięrwezeto Prezydenta R»e- temu tywairyetwu spłatę poty* k^e^Ji winy. o której bczapcu w pol.
i
lacyjni^ or/eka Trybunał Sta
'(RAKÓW PIERWSZY UCZ czypeepdltel w , porozumieniu czki kwotą 18J10 tt. srwajc., nu.
z
Centralą
AkadenHc^cb
BritCIŁ tMlTTNA ROCZNICE
czem •wyrsądalł startowi pań
Jak ile ukształtuje głoey?
Oaagtfcl w Krakowie odbyła
stwa szkodę w kwoale 4J9.674 Czy p. KucbtrskJ bcdifte miał
trwaBó
pątrrieć
i.
p,
O.
Namtoi
$ w teatrze jłm. Słowackiego
fr. sau aic
za yibk dostateczną dość rłoDomu
uroczysta akidemja ku cod wtcia wzMfe^eniem
Spra-wa to ciągnie %*• W •dftóMry <He pyta** ktdre sta*
Pierwszego Prezydenta Rze- Tecłmtków Jego imienia,
J-Kt kwHMa K r^ w którym to wiali sobie wczofa) aoakMtle
"Q^i**a4*«|W
dniu i>owołana została specjał- Chociaż nte brakowało i *tdemjl prze- w orugą rocznicę SriBe
by.
na komisja sejmowa, rmtnmn klcłi, którzy zapc^Ttltli. że b:
M awlall przybyli z Waraaajpy|*we^fąt|ctob, co -rpzwnieią o- z 15 członkówły mkritter sam domagać
Icemarszałek Sejmu Wora-. Lgrom krzywdy, jaką tragiczny
Od tego czasu „Żyrardów" będzie postawienia go rrzeo
ewski i pokef Jawocowokt Htm H%ł |Je- db fałeico Naro- stał sic w . pnacbn przy ni obłiero ^prawiedlłwoeioi
'"\ P. S.). pdsełdr. PWaJde*
Wiejskiej niezwykle, Pięter*
^ icz (WyiwoL**). noait O * 1 K i « t ł | | t « a b A i ^ > a « | i ^ .
ik (Z&. Chłopski). Po prze- PMrwszeto Prtgyde^U Rff»1
mferteribd! mtstąptta czaić ctfpu^ppiiNi u«( ntanKOwnia>
19
tyatycpit, ,w czasie której Adres komitetu: Jemzofttntreg produkty} wykona* ar $ki .'A W-; tÓ-67, conto P..K
otrtymMI n a | # M t « » i t ł S r.
ka teatru nfófclrJwBo.
WARSZAWA t«. WL
\W&\
wczorajtaym .Kawalerowie otrzymali po
(b.).
w . . . W dniu
rtWpcicto wypłatę nalti*c4d[300 z.1^ Jako przyałMgi^jtyi im
kawalerom ordery „Yir^ti Ml«!>e^a|c f a 1923 r-

Gabryela Narutowicza

Kawalarowla „Vlrtutt Mi lian

Czy poseł 6rflnb8mn dilałił
na szkód* PolsW?

OrMkprie tftlf Sąd Ołcrągowy w ^ i r w » # f f

ft
Remun?racja
M

,

Postawa godna pochwały

Homla3rt Potoki w 6dartrtu min. Strassburg^r
^aprotaatował prtecl* iluz.om komisarza
U j Narod^v Hac Donnallo
I^ZYM LV \2
Pn.ufluż sui:. wiska, przeto generalny
prz<mówienk wy: okii ,COi k o - "konn.irz •"
•••
Rzeczypospolite]
Pol
ttiLsarza Ligi Narodów w «'JCLA*I- sklej v Gdańsku, StrasMnirger
Jku Mac DooeJla p; t i Radą zażądał wyjaśnień, od których
Uai zawierało pewne nleiaano- itzałeziilł dalsze swoje stanowi
ici i iluzje, nie Itemące z obje- sko w icĄ sprawie
krywnoactą i ckarakterem iegb

Anglja wstrzymała dostawę Sowietom
Karabinów maszynowych
Nla chce lami na slabie bata krędć
LONDYN 15. \2 Prezydent
Board of Tradę oznajmił dzisiaj
w Izbie, ie zaczęte w roku ubiegłym wydawanie pozwoleń
na wywóz do RóaJ sowieckiej

materulu wojennego, obejmują
a g o również part je 600 kara
binów maszynowych systemii
Ylckersa,
/.< ostało
obecnie
wstrzymauc.

Krwawe starcia w MosKwle
Htałam było

f9zMłanla

WIEDEŃ 1S, 12. Jlmm Wie
ner Tagblatt*4 donosi u Mo
skwy, że w związku L odjaz
dem Trockiego na Krym w ró
żnych punktach Moskwy oraz
w Jej okolicach przyszło do
krwawych starć. Dokładniej
szych wiadomości o tych otar
ciach niema, wobec surowo-

#l

Trockiego na Krym

ści cenzury sowieckiej. (PAT).
WIEDEŃ l£ 12. Odjezdźaiacemu na Kaukaz TroLideinu
ur^.łJzrmo wi^ką owaojL któ
ra dała pow^d do kontrom onstracjl, trwającej do póznei no
cy. W kilku miejscach w mie
ście przyszło d« si*rŁ z DOll«:ia. (AW)

Rz^d Niemiec w starne dymisji
Ostatnia m i Maria
ńf^RLIN 15. \Z. Kanclerz pc>v\ierzając równocześnie miMarx wret4Vt dziś preiyden- nUtruni załatwiarHe spraw bie
lowi Ebertowi dymrak gabłne- zacycb
tu. którą prezydenł pnyjąl*

Streacman wraca tfo w ł a d i y
BtKLIN
15.
13. ..Voss»che ncwi, który w połowie przy
1 ii«ag% przewiduje, ze prezy- szłego tv*odnla powróci do
ijun Raaaay powierzy misję u- Berlina
tworzenia gabinetu Streoema-

Aurantt oficarsklt zostaną ogłoszona

Jutro
WARSrtUTJL IĄ KU. rtnie/ Chwili skrt
o lab doda
. fa). 3mto (ar^We^ą postanie ao kilkanaicit naawiak do kV
pełna lista awanaow oncerąMeh sry. Jedynie p. Prezydent
zawierająca z górą tX)00 na- Rapltte) nie zgodził aić aa
zwisk.
awans kilku generałów dywiOpóinlenle ogloezeaia awan-|zji na wytazą godnoić geńesów przypisać należy Jedynie rałów broni oraz wyraził iy-i
wzglcdojn natury • teehnlcznei, czenie szerszego potraktowania
nie ziś żadnym ubocznym wpły | awansów, t zw. specJaJisaów.
wom, Jakich dopatrywano sle przeważnie techników I chemiw niektórych kołach stoHcy. I ków, pragnąc w ten sposób za*
Po pokrforwowanru sk u zró .cbacić inżynierów do służby
[dla. Jesteśmy w stapia zaprze* wolskowej.
czyć pogłosce. Jakoby w oeta-

WARSZAWA 16. XIL poeła OHtataHUMk stwierdzają
(«rNkin w tacyiitoM^łi biurokratyczno^
(0X Wczdraj na wokand*© cy jednak przód sądem ieąp
>itdu okręgowego znalazł sio arftwoniyśkioidr p. Samnel!
pod mmąH (NWIIIIP «rn4nlnow)
r t>ces przkiw
redaiociom Jackan, red. ^Hajitti*4 —orga
O sirawtaMwy aeailat
. Rzeczypospolitej",
nOazety nu sjonistycuietPt obecny na
Warszawtskier4 i J^ozwoju41, zjeździe w Londynie; gdzie, —
WARSZĄWA 16. XII.
podział remuneracyj nalepy
które oskarżone zostały przez zdaniem świadka — iaduc wy- W dniu 13 b. m. delegacja stofipwąć ,f rówroiniemie do Trybuna pracowników mózgu I mą$nl
Przeciw pracy nocnej
•>osfa Orutioauma o znjesławiie- stąpienia przeciw Poisce nie komisji
porozumłowawczej wsfcystkłch pracowników, roz
ite, wyrażające się w krymce (tmały miejsca, i inni.
Łodzi
związków pracowników1 pan* dział zaa podiega kompetencji
WARSZAWA 16. XII. tówPo t wymlanio
pt^tądim IU ipraw*
rosła Grtinbauma Atóty, be- Obroni złożyła sądowi od stwowych w osobach'pp.: H. danego resortu. Wobec tego Wciorij w Miiiif(«rium pt^c? odbf •
Wicy
nocnej,
d&bsr ci%r koaitrtodi
ląc n a międzyn środow ym pis urzędowego raportu posel Raabego, S i Oryiowsklego i delegacja w*najbk&zyfch djiiacli H aif koofarm<it w tertwlą aactuao odteioBo. ^ piątka.
chkbs.
/Jeidfide źydowskhn w Londy- stwa polskiego w Kopenha Wit. Bagdaka złoiytą p/pre- złoży p. premjeTOwi odpowie
Omtimky xwi*zck ipotrwcsy pnrriłe, miał wygłosić referat na dze, donoszącego o przyjeździe mjerou! meraarlał w spramle d n i materjały odnośnie dokotoUnmk BA nią •srstgótoirp m*morW,
Bawudowe
A.
Zeuiowtsi
swiągki
tetrJet położenia nwiejszości na z Uaidynu dr^. Jockelmana, któ rozciągnięcia udzielonych re- nywi4Hoego sfe "podatalu. W Hooiryki, OoWy^rtki Btrn*towif». wykayuiicy wtiyttkl* sle ttrafty 9m-Jer a o c a ^ w pfekanifteb.
rodowych W Polsóc i tenden- ry informował zjazd żydorw^ki ńiuiieracy) poza kategorie naj Sprawie dodatku stołecznego
i S
cyfcem oświetleniem wywołał w Kopenhadze o uchwałach wyższe pracowirtków piństwo tal>ewnionof że zostanie on up.
krawcAw
pou'ziecH3 i całego
szeregu londyńskich- Według raportu wych na cały ogól., oraz d a t trzyniahy w, dalszym ciągu, —
ufnwH, pocceiB pnyi^to Kilka TWWMWII.
skierowanych eczechr Polsce poselstwa uchwały te, oparte szego utrzymania dodafot steChza.< sprawa dodatku kresowe
WAI»ZAWA
16.
XII
iak wyraStaie aolidamoóci i ruuoiuj^
uchwał.
na referacie pr&edstawiołela tocznego i kresowego. DeietaAJgo k*t w rozwaiahiu.
Ifą W»1IM Mbraoit krawe6«r p n t
kajai tawodo wlóknittafo. w obfoaia
to eeetaaj do s*U T-wa Huo>ni«>B«tn 8 tr«\i. dQiu pracy, utwortcuia koaV Pos. (Irunbaum uczuł się do Polski p. OrOnłNtfitn** w^ły cja otrzymała odpowiedź, że
t fdrą tSOO uiŁuakt* i osloniuB swiąs (roli' nad produkcją, w spcawit nawiąż
tkniętym teio rodzaju zarzuta dążyć do ucftwaieMia pomocy
ktf, którzy wybrali presydiiiB) z pp. r.apia rokowań / Komtafc ctatmlaą
Zabiegi kołtjarzy
mi i pociągnął do odpowie- ' ojmmy
ffMceto OrsJaka, Kobyliaakitfo, Gria- iw. iaw.. przeciw ceitmjom tkitro
dzialności pf: Śt. Słrzetelskle-^ rzekomo t?ranłzewmivm O^T^Z Wobec tego, że niektóre dy dtiszów, a po porozumieniu sR
wanym wobac ruchu Uwodowafo.
go i M. Wierzbińskiego
(„Rzecz rząd i f^ofaczWalwb zydam rekcje kolejowe przyznały nie ą prezesem ministrów zawtado Sarawofdaei^ / <6t*ati»o4ri oraam- Wyniki wyborów do zarządu
>,
xarM
alelrli
PPWI.
Kowaliki
i
Gra
pospołita )t j Zygm. Wasilew
którym tyfko wydziałom gra- raił paezesa Związku p. Kury' lak, podiTtilając roswei iwiąsbi. Ii- wiadooM dziś. po obUczaoiu
skiego *f.tQazeta Warszaw oraz wp4yoą<lna uzaleznieirie tyf!ka;jc" świąteczne, delega «0wlezą, iż min. kolei otrzy
« o rjk tepm 4 U cłlooków, « b ^ praaz komiin saTatac/jn4.
Przykra wiuiania wywarta niaobtska") oraz j J. K. Szczeblew- bytu państwowego od żydow cja Zw. zaw.. kolejarzy zwró ma na gratyfikacje od Z <to 2
cm.W na zabraiiiu prztłttawkśala raóH
ciła
się
do
min,
kolei
ó
przy
i
pół
ma.
zł.
Wobec
tego,
iż
zw. zaw. do klótai związak palety.
skich finansów, by ta. drogą wy
iaiai*^
lako świadkowie oskarżenia wierać naolsk} tt$.-prawy, pań znanie zapomóg wszystkim bez ja*t to suma stosunkowo niazeznawali: pp. Fr. Skapskł, b. scy a i forsować swoje intere wyjątku _
.
.duża, anutf doprero zastanowić
urzędu Lk Nkczelnfka Państwa sy.
Min. Tyszka w pietwssei j $łe nad sposobem W podz4an>{
v
do specjalnych ix>ruczeń, -któ
Po przemówieniach\rzeczm- chwHi odmówił z braku kai
ry, stykając sie z p . Grfinbau- ka oskarżenia posła Martliaaa,
w
tauną ń**Ut po H.-Roku
mem na j;i micie pracy rjad po wykazującego meorawdztttość
rozumieniem' jv->Jsko - źydow- uczynion>\?h p. Ajrunbaumowi
WARSZAWA 16. XIL żacy» na podstowic ns^rwy^o
skiem. wyniósł
tato- akaitu aAywaja pejnoinacnictwach torbowycłi.
zarzutów, orkz obrony, popie
przekonanie i lojalności
nad organizacją kttrawpar. 1 mt b) przawidii
rającej łoje antypoiskief.dzU- Dnia 12 b. m< sąddpri^ijy w
_ ^ y kmatm Ryłm,
oskarżyciela względem Polski fainości offcarży#ei% >aja zapol^czkowo-o- ^Tmormowanie organizacji i
Ubtrnlową:
koianatni,
m Wierci
.
i jego-państwowymo stanowi-i rza"d/.if przorwę* uyzaiaefcając Lodzi skazał na kaH'
Raaporzą- itstalenle statntdw eminnytli
r^sh;
rozatrzeUpie mieszkań
cynicznie z jaj
"—
wzgUdzk wyda kaa c»zcze<kiościowyClL
sku; p. Norbert Nikus
- wyr&ku ua ^feodz. przez
;us — asy-^ogłoszenie
asy
*^ją
w roku Wh
milator .przeciwnik ]r>l?tyczny U -ta dnia 'j&aisie jUego. v
ca ginJnySzaóeK,

<„

6mlnnQ Kaiy
Doiyczkowd-osza«dnośclowe

2 wyroki ttMęitr

*

«

»

Premjswa Potirąka ^ijjjjw*

na bea^ermlporwe ciej|
«•- ' taka jratyMucp
Arb traż w sprawie zatargu łódzkltgo zlenie. Oba] skazani dp
12-fó jfnwate r. b.r skazał na Wc«» UdMMa<« <*&»»»
atopada b. r. wtąrgna|
rozpoczną s!« dzisiaj
^ życiu ipodstepu do
kafetiMtttf otk«f ^oiatncla- Banku PoUlrito o w b m k f r
A
(bj W tlniu dzisieiszyji^ pod, .W nafedac* a#istrony <za4n Franciszki K\
oizewodnictwem prezesa Pro- będą brać rdzial: generalny wsi N o w a k i
t^*#
kuratbrji (ietjeralnej. Bi^owjeo, inspektor orues —- p Klott 1 dy pow. łaskie; I ,
kieso, inzpocząć się rna] arbi- rektor d#>^artameuł< w młnl- brynlową kilkakroMe kptap
traż w sprawie zlikwidowania $terj*m przemysłu i landłu -^* w głowę, a nadlo w okwktjr i « & w
sposób znacał sic oad « k wir
zatargu w przemyje włókien-i p. Drhrowski.
wane przez osoby prywatna i
aro, że była w 6-tjnn n##ajcp
niczym.

**
biurapr«cown»xow
na podarunki gwiazdtov

- * — "świąteczne
we i "gratyfBcacfc
dla personelu.
1
podatkowa wypłata graiyfh
kacyj nastąpi w dnia 2 Stycz
nia, w którym nastąpi losowa
nie 4O000 dolarów I poainiełszyofa oretn^*

V

Środa 17 grudnia 1924 r.

Wyścig po trupie
Fatalne skutki przesądów
Wygrany wyścig po ludzkim trupie

-u
Straszna kuchnia ludożercy
Sltkltra, net* rfef nlckle

wiadra do zlewania krwi
rnrce; dla wysmarzaiAa tłuszczu ludzkiego
Młot do roibljauli Koić I

(Od naszego korespondenta)

Na trzonku siekiery znat i u A • Ingrediencjach potrzebn &
się jeszcze do tei chv i'i '!.• \ pr/v wyrobie wędlin.
WARSZAWA 16. XII do koni. od któryałTrączości! dziła u przejechanajro pęknie
k ,i więc spory zapas ! ^i.
ludzkiei krwi, żelazo iest > i*
Niektóre przcsąd|v chłopskie miary zależeć przyszłe zbiory. cie czaszki i cały szereg po
żo wyostrzone, widojziiir : > ij\.,,r7.u% cebuli, a nawet cz< snmają swoje uzasadnienie, więksi Na czoło zabójczego wyścigu ważnych obrażeń.
ku l saletry.
iwór przygotowywał się
szość jednak pozbawiona * wysunął sic Tyczyński, lecz
Tyczyński dojochał pierwOsobliwość stanowi d »ży
do nowych zbrodni
tuż
za
nim
rwał
bliski
a
wrogi
7<drowefi:o sensu, u mimo to
szy, lecz sukces jego miał fa
i chciał mleć swe przyrządy w młot, w kształcie kowalsku go.
sąsiad,
wiec
zadny
wyrranej
kultywowana >rsl z pokolenia
talne następstwa, gdyż skaza
który służył Haarmanowi
porządku.
gospodarz»
na pokolenie.
ny został przez sad na 1 mie
f
do rozbijania kości ludz
Obok siekiery złożono nóż
wpadł
w
szał
wyścigowy
siąc więzienia /a spowodowa
\\o takich nieuzasadnionych
kich.
rzeinicki, również zbryzgany
'zwyczajów należy pędzenie po nie Widziany na żadnym torze. nie śmiertelnego w> oadku.
krwią ludzką. Przy pomocy te- ;«by tern łatwiej wynieść * z
M«?bo/enstwic
w . pierwszy Nieszczęście chciało, że. niedo
Wypadek wypadki iii. ale
?o narzędzia oddz>ieiał Maar- domu.
dzień Wielkiej Nocj)
ceniając powagi chwili, impro czy skazany na pr/yszłą Wiel
Niezwykłe zainteresowanie
man Ciało od kości. Dwa bla
wizowanym torem wyścigo kanoc również będzie chciał
na Hamanie karku
budzi kliientela mordercy; • we
szane wiadra służyły do
do domu w przeświadczeniu, wym szedł stary kmiotek naz pierwszy dojechać ?
biedne babiny
zlewania krwi.
/e pierwszemu powracającemu wiskiem Kmiłek. mocno
rikspertyza prof. uniw. z z przedmieścia, Które się łaz nabożeństwa do wsi gospo
głuchy 1 slaby w notach.
Góttmgen dr. Lochtego 1 dr. komiły na kiUcogToszone
darzowi
i '
Tiircka twierdzi niezbicie, ii w częonaścl i kupowały od M arOdy pędzące z tyłu wozy by
•
wiadrach znać leszcze do t<j mana
najlepiej obrodzi pszenica, r ły już brata starowina niespo
Bezczelny oszust, podając s!ą
„tańsze mletoM.
chwili osad krwi rudzkiej, MKCzy gospodarz- 1 irczyński z dzianie zboczył naluiję drogi
Przyszły na sale. aby ite
kolwiek morderca utrzym;, mł
poa Radzymina IIIÓRI się spo- Tyczyńskiego, przed którym
za nowicjusza
swe naczynia w czystości i przekonać, czy to możliwe
J^ewać. że mocna wiara w stanęły dwie alternatywy: al
one to
wyparzał je
prawdziwość owcęó przesądu bo skręcić w rów, wóz roz
gorąca woda.
zladały ludzi
trzaskać i zrezygnować z pszeprzywiedzie M> »«Ż
A jest ich niemała kole) :Ja.
nłcyt albo przejechać po niespo
Od kilku lat krążył po klasz-1 w ciągu kilku lat, naraził na Wielką odrazę wzbudza
na lawę oskarżanych?.
duły rondel.
Praczka, która patrząc n; ubardzo poważne straty około
A Jednak i yczyAskt staną* o- dziewanej przeszkodzie. Może torach bawarskich, aust -.kvc-f
k
w którym wysmażał ludożerca rządzenie kuchni wybucha co
•oskarżony
nic
miał
czasu
bli
M
klasztorów.
kich
I
włoskich
*
neWaj prycd sądem okreso
tłuszcz ludzki.
chwila płaczem, dwie prze' upOszukańcze indywiduum wy
sprytny oszust,
wym (prezes Duda, postępo żej zastanowić się nad środka
sprzedawany później jako szma
wanie uproszczone)., oskarżony' mi zarądczefnł, dość, że Kmi kióry w podstępny s«posób \vy* bierko tylko bogate zakony, lec i bardzo poszukiwany przez ki, jakaś żona robotnika i kil
łudzał od naiwnych zakonni ja iv Karmelitów. Dominikanów, okoliczne gospodynie ze wzglę ka bardzo wygadanych, oraz
n nieumyślne, spowodowane łek
rezolutnych paniuś, tym n !cm
ków poważne nieraz .v.nny pie Franciszkanów lub Bonedykty- du na
nieostrożnością,
znalazł sle pod kołami
oniemiałych z orzerażei a
nów,
wiedząc*
iż
tam
naJJer^ej
niężne
i
znikał
bez
śladu,
fr>
to,
zabicie człowieka.
delikatność smaku.
i
jnilczących
posępnie.
się
obłowić.'
i
\
K
iecci
nie
<oowctjrt.
by
znów
zjawić
się
w
innym
ja
Po tegorocznem nabożeń
Wreszcie fwwinęła się noga Kilka innych garnków służyło Gdyby silna straż polkyjr.a
rtksjiertyi* lekarska stwior- kimś klasz-torze.
stwie wieikanocnem w Radzy
do
gotowania
mie>a
ludzkiego,
nic otaczała zbrodniarza, one
Metoda, jaką się posługiwał oszustowi
minie rzucono sk» jrwałtownie
przeznaczonego na kiełbasy, by nlewąftpllwic dokonały na
oszust, byłd bardzo prosta.'
w Oracu.
salcesony
i
kiszki.
Ag^iszał się do przełożonego^ Ojcowie Kanneilci. do któ Morderca nie zapomniał też naarmanle najlepszego wy nia
ni sprawledłlwoicL
i
przedstawiał swe dokumentu rych zgłosił'się nowicjusz pooptowające na różne nazwiska* rdal^oy się za barona RledlersŻołnierzy polskich podstępnie
Krwawa bójka „pożegnalna" na
szlacheckie, mówił v. iele
i hora, byłego porucznika drago• swem powołaniu zakoniem-^iow, ^aimercsowaH się bliżej
drewnianej siKI w Promenadzie
sprzedał w bolszewcką niewoli
i prosił o przyjęcie do nowi kgo osobą lembardziej, iż do
szły ich-słuchy o oszustwach i
cjatuObrażeni awanturnicy
(Od własnego korespondenta)
Przez kilka tygodni zacno-1 złodziejstwach w różnych klaKwazówiec,
c/.tanek
niuic.il
raWARSZAWA 16. Xli.
pokrajali notami właściciela ..dancingu"
wywal się wzorowo i zyskiwał Igorach.
Sąd okręgowy w Białej Pod d^ypskiej z okreau bolszeaio zaufanie ojców. Poczcui do
Nowo
wstępującego
brata
WARSZAWA 16. XII. (żem w głowę. Ńa alarm nadlaskie] był widownią budzące kiejro zeznał, że oparzony klasz^ortt, i*rr j^«^r» i ^ m *<•» n
. sfotografowano
Kilka dni fermi ukazało się!biegł patrol z 16-go kornie ;-Jago wstręt procesu. Na Iawiet o- ciiwaiy się zjęczuym podslę- przychodził Ust, wzywający go i podobiznę jego wysłano tjo rozporządzenio komisariatu rzą tu i zarządził pościg za ucie
akarżonycli zasiać' obTwatel pem. jakim usidlił dwócłi pol iio ipodniesień'.'! inKiet. ^oy.-az- kilku klasztorów. Bezzwłocz du, mocą którego zamknięta kającymi napastnikami- W cza
miasta Radzynia. JeieL Krzyża skich kołnierzy* .
sie pogoni jeden z uciekających
nej sumy
:
nie nadeszły odpowiedzi, iż no zostaje
lub
newski,' pociągnięty cfc odpo
Na przewodzie sadowym ostrzelał dp poJfcfi.
„drewniana sala"
wjfctasz jest osziislem i złodzie
;
wiedz lamości karnej za wyda kazało się, że jeden z dzielnych List4był <matrzorry iz\Jslłv«rzę
Kowiesktegb, oficjalnie zwana
Post. Paszkowifcl odpowie
4
nie w czasie mwazti bolszewic żołnierzyków (nazwisko nie- dowemi - pieczęciami 4I niefhuWledy zajęła się policja r z o „Danciwdem Promenada* , mie dział strzałami. Napastnicy, ko
kiej zbfcffłych z niewoH bolsze^ ziiarie> zdo{ał zbiec powtórnie d/ :ł żadnych wątpliwości,
..L^yW^lj^rfiije^. Riedlcfsho- szcząca sle w ' słynnym z cią rzystając z ckrrmoścL zdioUO
wickiej
z cfężtóei UewoH. Urugl, pogłych krwawych bójek „Ln- umknąć. Lekarz Pogotowia. r?o
Ojcowie usiłowali,
atjwSmdcTfem.;
•-•-*»•.- ł
ftolnletsy poMdcti w tece ' d^)bnbiiaz\Hśltiem Zfeiiibii, zo now
•wiehiszowt *ctó 'iałatwiienla f Blettótwó wykazało, iż praw na-parku44.
nałożeniu opatrunku, DOBORUstał ' *
JRowkomti*.
tak poważnej sprawy . zsorpa-jtlziwe nazwjskp b.rzml Józef Słuszne so zarządzenie zosta wił właścjdela dancingu KoKrzyżanowski w czasie zaję
ło
nritesa
aa
skutek
próśb
wła
trzyli go w sumę potrzebną na Kmefich. Oiiust odegrał popnpz bolszewików rotwieskfego' n i miejscu.
cia Radzynia przez bolszewi
ściciela dancingu zmienione, t
kilka tygodni życia i na podróż ważną rolę
strzelany
ków. Ucząc na osobiste korzy za to, że nie doniósł u zamiarze do odległej miejscowości. Po •
j. termin zamknięci* został od Podczas zarządzonej obławy
podczas zamacha stami
ści, ofiarował im swoje usługi. ucieczki koiegi. Świadkami roz
łożony de^dnia 1 stycznia *>. r. sf post. Andruszkiewicz f ujął
»a y <
Poruczono mu spełnianie rów £trzefeaja byli przebywający i wyjeździe qszicta fąuwą^ai\oviaki (Zamierzał dokonać ztnar
Pan Kdtoieskl widząc, że wy dW>ch uaiiastńlków.
lly ce^a^t Karo^ Habsburł na myka
złodziei. Odprowadzę o kii oo
nych specyficzny :h funkcyj. \ w więzieniu Stan. Walczynt i| zwyczajnie
mu'się
z
reki
świetny
In
\\vJ5rzech,
.,
po
nieudanem
brak Jakichś cerujycb przed- ,
Nł-go komlsarjau. ram okaza
Miedzy
innemi
polecono
prżedslęweiędu Cmcrich chwy teres, postanowił „sortować" ło się, że są to: Siu ,sław Boi
miotów.'
zdrajcy rekwirowanie poawód. Dawid Lichtenstcln.
swych
gości
i
nie
y^uszczać
Sad okręgowy skazał Krzy-I najczęściej kosztownych apara cih si<f równie^ Awanturniczego na sale tancerzy z ustaloną sła janowski (Sienna M) i Teodor
od miejscowych włościan.
przcsięblontwa, liskiem było
Bajnert (Ozenska 19).
i tów kościelnych.
Pewnego dnia Krzyżanowski żanowskiego na
t wą złodziei.
Ten Łryb iy«ia psowadz^ny okfttdanłe klasztorów.
Sądzimy że jest to już ostat
przejeżdżając koło stacT Bedl
gotowców ) awanturników.
8 lat ciężkiego wiezienia. !
no, zauważył wychodzących-a "Jrlfmó lak ła^ottneW wyroku
Wczoraj .właśnie do kasy dan nia awantura w tej gorszą
lasu dwuch
dngu Dodeązlo sześchi takich cej sali i że natychmiastowe,
oskarżony odwołał się do sądu
' obdartych i straszliwie wy* apelacyjnego w Warszawie, w
osobników, żądając bWetów — wykonanie słusznego zarządzę
nedznlałych ludzi.
Kowieski
odmówił. Wówczas nia komisarjatu rządu zapewni
którym sprawę objął adwokat
sprowadza
do
męża
którzy, podszedłszy do j;ulą- Dąbrowski. Obrońca zmierza
coście 44 mszcząc się, pobili go spokój rrrfesakancom Moktf
ra kllkanaśdt mirwit pried {ego niglą imltrd^ dotkliwie i zadali dwie rany no wa.
cych, oświadczyli, iż są
do .wykazania, iż przytoczone
zbiegłymi z niewoli żołnie powyżej i uznane za-podstawę
pastora
rzami
do wyroku skazującego okolicz
6dartsk szuka kontaktu z polskim
polskiemi i bezą-na to. że pol- iióści nie miały miejsca; na do-, Znakomity pisań, angielski z nim, był nawet w fabrym bu
•
scy chłopa okażą im pomoc i wód czego zażądał powołania Charles I. Harper autar wielu norze. •
przemysłem sportowym
podwiozą do polskich placó na świadka jakiegoś zamiesz książek z (fejedziny spirytyzmu *Na fe słowa nadszedł sam pan OdaótU laba Haaelowa OłaBdeJakam
okultyzmu ogłosił świeżo dru X. Był. to starszy, tęgi meżczyz
my »ortow% oalam aawiąaaaife, eteaanwek.^
i
mar TU Dansif, Hundataat* 10) swróei- ków handlowych.
kałego pod Włodawą, Ziemby, kkrni nowe swe dzieło p. t.
na.
Pastor
opowiedział
mu
ca
U
aie
do
Pobkiofo
Komitetu
btnrtk
Krzyżanowski sł\ y/Ąc to o- który miał by6 właśnie tym
Kie mając blise* adratów wwyatkiJi
„Hounted JHouses4*.
łe zdarzenie, trumteząc swe Olimpijek u-K % prośbą o pakaaanie fa wytwórni krajowych. Pokłd Łotr *
biecał ^iednym /płnie-zykpni rozstrzelanym żołnierzem.
W
książce
tej
zebrał
autor
bryk, wfrałłiąjących artykorr sporto Igrzyak Olimpijakich tą drofą cwraca
przyjście
pomoc, i zaprosił ich na swój Sąd apelacyjny rozprawę od wszystkie ciekawe
wa w asatefóbttid: tarttty do ćmi- się do afer zainteresowanych z prochu
, i
„ żartem złych hKfai
wóz r obiecał dosl.iwić do pol roczyła
ct*ń fimnattycznyck. artykuły do lek o bezpośrednie nawiązanie kotitaktu Ł
celem
powołania
wska
Pan
X.
zaprosił
duchownego
fenomena
okultystyczne
kiej atletyki, piłki ootnej oraz
skach oddziałów. [v Wdzięczni zywanego przez obronę świad
fzbą Handlową w Odadaku.
do
swego
mieszkania,
lecz
pa
jakie
sic
w
ciągu
ostatnich
bit
zbiegowie ulokowali -v? na wo ka, od którego tożsamości ża^
zdarzyły w Angiji. Miedzy in- stor wymówił się od odwie
zic i wnet zasnęli. \
leżeć bed/ie cała akcją obrony,
.
- .nernl c z a r n y nastepuiice opo dzin. Ułożyli
, . sle), tt nazajutrz
.
Obudziło ich brutalnk
bicie. jeśli bowiem istotnie
r
Pastor Kensing, pan X.odwiedżi duchownego w
Byli na rynku w filadzyniu udało się odszukać, obrojcyi w i a danic.
zdaniem ; p o zwykłych nabożeństwach, kościele.
przed kwaterą ..Rewkdmir', o- całego szeregu świadków,
Ztoostruicie t;c * Krafowa i^-z^e
roz niedzielnych wychodzić młal Na drugi dzień •>. X^ic nie zje
znaczoną czerwo.ią flagą.
strzelanego osobnika, sytuacją z kościoła, gdy -przystajm do wit. Zaniepokojony tem pastor
APARA i Y GAŚ>i1C.r?no%voezt*ne,
Kilku obrośniętych fzęrwo- Krzyżanowskiego może ulec
a zatem wyłącznie PIAMOWfiJ
no-gwardzistów bieleni poma* pewuej zmianie. Czy jednak nie^o na8rle;*wytowrnle bizia- zatelefonował do jefó domu 1
Nie dowierzajcie za«rranicznelt - r do
gało im do wstania. Krzyża zdrada nie pozostanie zawsze na kobieta z prośbą, aby m*yeb do^wiedział sie
miast sle udaf do mieszkania MprMraiaHeet newtay.
nasiych warnnaów nidostosowaijfj—
nowski zaś stal z boku, i śmiał zdradą ?
pana X.
,
porowi* nifrai łanszet. a w tstocie
Pan X.( w dziesięć minut po
się głośno.
I
Pan ów, leiy chory i ostat- powrocie do domu. zmarł nagle
najczątetat bez^ artoseiowej konknD.
W czasie procesu $wi aefek
nlem Jego życzeniem, jesfc uj skurkiern jnaku serca,
rencjil
rzeć kapłani.
•
Duchowny pospieszył czetn
Nowa książka
Żądajcie
od
4r^t.»wców
^scanicnwf^,
Pastor nie uchylił sie od proś prędzej do mieszkania p. X- Sko
ap»fatów ^aśnic/vrh pr*b por6w«
Zdz sta Y3 K eszczylsklego
by kotlety, ale czem snieszniei ro wszedf-dQ komnaty nderzyt
nawczych z g ś-icawt naszej K a.
W A R S Z A W A 16L X l i i
świadek, opisuje dzi«j« M p*idrlw- opuści) kościół i wsiadł t damą
JowaJ WyiwDmi
w sieregu do automobilu. Po kUfcu minu
bilwT szarte kawalerii i nierh- tach zatifzymał «ic przed j«
Ofertami z odpisami orotokułów
^ m
pomniane boje ochotników pod Warna- nimi z domów.Parna. _
— oraz próbajni pordwnaw.aesnl
m l
>wióziszy
garfo
doma>p»
X>w
tk
lałaby
spieszy!
sie.
ałbowiem
Gebethner i Wolff — Warizajra).
^
na każde żądanie &luzy
jemniczy
sposób
zniknęła
wraz
X.
jest
ciezko
chory
i
chwi.
Nowa powieść Zdziaława s J w ^ T * ' \ u t o r oddŁie
^ j ^ polakiemu to.
z
autem
i
szoferem.
Kto
Jest
ta
jew
uwAta-Tygodn ka 111 buda % BWbfcu
Marszałka
iMyiiefiCr^awi Wytwórnia patentowananych
b?*iftaj? -^.zapytał Wfc>r Keł
sa poflciotie.
t
'aZZ^ZT
^ w ^ i E S S S w o d s . Polakicn . n zwcnyen w
Paalor Kensing .sapu^ał do
•ezaiie 'crcściowo w literackim o«in• i(M%
_
^ j ł e portier.
k> .Jlurj. Czer* zdobyła sotik V*t* ™** ]™\
r'^immm
K i ^ ^ ^ i . 1 drawt &VPrW
od
,-ftTiłi bojem" popularno', • •-.*..•• ^ " < w k ^ ? ł r w h # X < * ! f I Wywiązała sie rozmowa.
ł o w i e c Zdzisława Kle,JyńlkitSO W5^?tkiBl partiom PJ^kmiJCzu^i*k
lat rtrtsrtsifai
— Odzie mieszka p. X.?
filuje lo,y młodego .^A]
który ^ * k . * . J » « Ł 2
**£?n!2£i'
taay I»RXCMY$ŁO*E <
Nieboszozka kochała bardzo
— Na pierwszym pietrae. t
przechod,. kolejno przez formacje n i a - > ^ i rartpnictwie P ^ K t e a z c z r J śweto
meta
i
dbała
nie
tyfleo
o
mieckie. aiuUrjackie. Leflbny... Dostają aki.-eąroie «^*« «•** sercem — ma — Podobno Jest barfao cho
materialne potrzeby domu, ale
sic do ^niewól bołsz^wickiej, jKt wiele .ISlcia.
^^
razy g krok od śm^rci. wreszclemcieką
Ślkzna kti*zka — piirwaza od wia- ry?
równej mierze starała sie,
— Nie, przed dzitaiecni mmu w
m czwezwyczajki i zaciągh 8ip4 to w6j- Jq ntfM^cr — ciekawa tarówno «'*5°"
W*menra\ Jereiołlmaka l i t% telefon
aby rodzina jej nie zamedbywa
^ i f l r polskiego.
roełysh. ja* i J»s «tora»tajęoti mlodzie- tami wychodził z dortra w najZdzistaw
Kleszcayńśki. ochotni)t- iy. kióra-%siaat« ta na fwlagdka pna- kpszera zdrowiu, rozmawiałem te powinności i^UarJnych.
Toczący się w Hanowerze'
proces paarmana (o czem do
nosiło szczegółowo nasze pi
smo),
wydobył na światło
dzienne szereg nowych szcze
gółów, rzucających światło na
potworne zbrodnie.
Do sali wniesiono
urządzenie kuchenne ludo
żercy
I. iego rzeżnicki warsztatOfiary swećwiartował ludo
żerca zwykłą siekierą, używa
ną do
rąbania mięsa.
^~m

Złodziei w habicie mnicha
okradł 50 klasztorów

nikczemny zdrajcą przeci sąctem

^ieboszc^Ha ima

r

r,..^^r^-ssn^ -v -

Strzeżcie sią polaru III

' '"

DELFIN
J r . IDD01K ZIEUflSRl"

axvoieitr w roku 1820, jako uaoazay czytać a o * l s n i

:

' "

Środa. 17 grudnia 1Q94 r.

Ni 346

to Sprzedaż Gwiazdkowa
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Manufaktura
Obuwia)

BRONISŁAW PERŁOWSKI

Port] ary
K

Firanki

8alanlarjfi[

Dywany

Swetry

1

Łel. 70.

a«?

t-óeka aelearia

" • • • • » t f ! • » • , gl«,t«i T h o m l . ,
kuchenna, Schło, P . r 0

Lipowa 6 I piętro

wszystkich artykułów znajdujących się
na składzie

Kołdry

galeasa

BIAŁYSTOK,

tylko od dnia H do H Grudnia r.b.

H

DOMU HAMDLOWEOO

•foBf

••o«,nli
| ( M

ł

Frag.ta.

Wszystkie towary pierwszorzędnej dobroci
8019

Budżet m. Białegostoku na r. 1925
na wczorajszem posiedzeniu
Rady Miejskiej.

Na wstępie wczor. .posledretlła R. M. p prezyd. SzymańiHl
tfomcralkujt, li W sprawia wodpc ąg\j postanowiono zwrócić
ak do władc cantral ych w War
szawie z memor|ełernl I oplnją
radcy prawnego MS gi strat u, mac
Otto. Oplnjata wyluszcza prawa
miasta d j wodociągu.
Po komunikacie, p^ prazyd.
ławnik, l i i . Rybołowlez zlo/ył
oświadczania li swejo czasu
4BI słowo honoru, ze t wlała ciś
nień budowana za piinłądze o
bywetelł miasta bejdzlt Jago
Daakadyi
•/t

224.802 8.8
I Opłaty
II Dodatki do po
datków
669 074 26,2
III U i dał w po
ditkach pań
stw.
1,0.000 O
IV Podatki samo
istna
10*3362 40,9
V Kary
i2.201 0,5
VI D jchody z własn
ma).
108109 < 2
VII Dochody z przed I
sieblorstw 2B4.1.530 11,1
VIII Zapomogi ze
strony Part[8769 0.4
stwa
IX Zvr5ty
^2.967 3.6
X Dochody różna
409
Xi Sumy prze)
f śclowe
l
6
XII Dochody nad.
zwyczajna
i
—
Razern^ZULmiM""^
I
v
Budżet powyłszy zrtfarowat
p. p ezyd. Szymański, obrazu*
)ąc w rzeczowem głęboko przemyśanem przemówieniu plan
oosoodarkł ml*) sklei na r. \9i5.
Radny dr. S emaszko w lwiąt
ku z budżetem wydłosftł dłuższy
referat o całokształcie gospe*
darkl miejskiej, którego radni
wysłuchali za szczegół nem zs>
Interesowaniem, cztJgo dowodam
Jest to, Iż (fakt rzadki) mówca
nagrodzono o« łaskimi.
Z kolei przemawiali ppwT Ko
lendo, Olszyński I 'Hermanówskl. Dwa| pierwsi i mówcy pod
nieśli) "sprawę budowy szkól I
niedostatecznego rozwołu szkol
nictwa przyczam • % IlaiyfMU
zwrócił uwagę na brak linjl wy*
tvczne| w gospodarce mtejstiej
I ©oddal o trej krytyce działał
rióit Kasy Chorych,,która wkła
da zupełnie niesłusznie na mla
sto wielkie c'e?aryi
latay Htruiaojaik, również
podnosi sprawę potrzeby budo
wy szkół i zwracJ uwagę na
nienormalny objaw, iż Kasa
CłYtrych leczy u be'pieczonych'
w szpitalach miejskich, opłaca
Jąc 50 proc, kosztpw.
ładny l U n a l W a wyraża za
dowolenle, ii wiceprez.
R. M.,
kepi

Obwieszczenie.
K u f a t a r U a a 4 t e e o l n l a u i y p l a o a l n a a a dtaś>
n l k a MePafuohe Kowaleeleejo A d w o k a t B r a n i *
etaew Q r u e s k l e w # l o a niniejszym wzywa wszystkich wierzy
cieli wymienionego dłużnika, aby w d n i u 19 g r u d n i u r.fc.
• g a d a . 7 e a l a o a ó r zgłosili się do kancelarjl Jego w Bia
łymstoku przy n i . M a r a s a * * a k i e J B r . S 4 C w którym to
dniu odbędzie się

Prernjowana

na 5 tegorocznych konkursach
piękności

OGÓLNE UBRANIU WIERZYCIELI

w~

w Deaoyille, Biarritz i Nicei

XENIfl
DESNI

Zarzil Elillimi liiłutitliii

odtwarza rol»* główną w 8-iu aktowym
dramacie sensacyjno-życiowym z życia
cyrkowców p. t.

ZR
KULISAMI
CYKKU

S&:

a k t a * win i wodak

,279343 10,91
_,-_

łeczna

XI Budownictwo

WOLF GRUDZKI

11

miejskie
271301 106*
XII Wydtkl różne 50X00 1,96
XJ.I Sumy przej
ściowe
240.003 9,42
Razem a

MOTTO: Roślina hodowana nie na tym
gruncie, na którym wyrosła, nia
mole sią przyjąć.

B l a t f * e t a l v aa. aSśijklialiaa *aV»aeViae

poleca

na

świata

wielki wybór wódek, koitjajców I likierów najlepszych
firm krajowych 1 z-granicznych.

I UtIII

I tlrTff^aniat

Specjalna ilustracja muzyczną koncerto
wego zespołu pod batutą prof.
J. Korobk^awa.

gaaioao ktłąske
mać. Olszyński, zajmuje* stano
— Wielki wybór —
woltkrwę, wy4L
wisko krytyczna w stosunku do
w
Btarywstoka
oryginalnych konjaków, win 1 Uklarów francuskich.
gospodarki Kasy Chorych. Jest
pnes P.K.U, aa K I H l l | l-rj. PitS f9 1 4 5 | 11.15 fj.
»
Kanjakli
Martell.
BoateM***
eic,
_
to krok a lelki naprzód, gdyi
luię Staalaława.
Ma*la ftritard, aardlaet, Cołatrąaa ale.
8000 Cista, froes. 1806)
niedawno Jeszcze każdemu kto I ilkiwryi
• s t a p a e i Heleank Monopol, Uws aa Bary eta,
sau
we wał Ta
zabrał głos krytyczny w tej
» e * k l Łaaaaaata ar. PoteckkMH
ro l-Oolaa. aow,
sprawia zarzucano antypertstwo
Jar»ąk»ak la<akalai I — aejiepesa Wó4ka - w aprzedasy wytacineL
Biełott«»ckłeffo am
wo. Dr. Siemaszko zwraca uwa
Jacaaowiacaial
b
gę i i Kasa Chorych — instytu
uMwtw#n aj»a1«*awjlwl
cja społeczna, rządzi się nie
ki>bkM as włt-aiy MJącr o
społecznie. Mówi się tylno o
.Aaatiaaator* Flaszka aa SflO,|
wyborach; czy dojdę one do
ŁS0 a—, I lu sl Iraarrtadaiaui
skuUu i dz.ś Jeszcze nie wia
aaassłaaeTi naletaoścl sa
domo.
|
i oaMtcą ll««a rekoue iśowaneg«) alas Zl ISO aa porto f
Kasa Chorych niczego nie
cpekiiweiftearses Towarsyst
tworzy I nie bud'j|ę szpitali.
wo z ogr. adp. 4U ck uics
aego i aMtalarglczaago
Płaci miastu 50 proc r i sz \
v| - prteuwsla.
przed którem bledną dotychczas wytworzone filmy]
tal I tyla. a pozatem wydaja
WladeśXI|l/i w»W<llt
grosz bubliczny na agitacje.
Kasa Cnorych przez Ą dawanie
dużych ogłoszeń powołuje do
OGŁOSZENIE.
życia nowe pisma a niektóre
Komornik przy Sadzie Okrego
(nie „DzJen. Bl»ł.*—/ed.) sub
sydjuje ogłoszeniami. Taki stan wvm w BUłymstoKu na powiatj
Białostocki, zamieszkały w Bte
rzeczy trwać nie moie.
łymstoKu przy ulicy Stf. Rocht
D*lej przemawiali ławnicy: NB 17 oał^sza, ze w dmu 29|
ar. Ostromęcki I inż. Ryboło g-udnia 1924 r. od godziny 10 t
wk', w sprawach totyczęcy h z rana w Białymstoku przy ul
programu orać wyd »ałow przez MJ«VV Ś*iat pod hfc l6odbędz<»
nich
prowadzonych. Zakon
się sprzeda! przez licytację ru
czyło
obrady
przemówienie chonoścl, należących do J.el
przezyd. Szymaóskieg) I kilku KnysryńsKlego e mla sowici*
radnych.
mebli ocenionych na 528 zł.
Wspaniałe widowisko przepjchu, rozpusty i namiętności
5pis rzeczy I k h szacunek
B U b y w a ł a datyakosas wystawa
^
orzejrżane pyć mogą w dzier
Coaaraklej paluoo I parki
licytacji.
3Uł/stok9 dnia 15 grudnia 1924 .
^ Olkrmynsla oyrkl
* r
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Naiwybitniejsza
nowoić ekranów
zagranicznych

APObbD

własnością. P. Rybołowlez u
ważą, l i dana przezeń słowo o
bowtązywało go dopóki był
rzecznikiem Interesów p. Altu
chowa. Dziś kiedy sprawa we
szła na Inna tory uwala sic za
zwolnionego od wszelkich zo
bo wiązań.
N i t?m ze
posiedzeniu z następującym porządkiem dziennym:
Radzie Miejskiej przedłożony
I. Ustalenie stanu aktywów I pasywów dłużnika,
został ustalony przez komisie
budietową wspólnie z MsglitraII. Wybory do Zarządu Masy Upadłościowej.
te-n preliminarz budietu na rok
1925. Preliminarz ten przedsta
Kurator Upadłośct.
wia się następująco:
(—) Be. Qru$Mki0wcBt Adwokat.
Wydatki i
Zł.
°'°
I Koszty admlnlstrac.
360601 13,33
II Bezpieczeństwo
publ
190,647 7,46
III Utrzymanie po
rządku
96579 3,85
niniejszym przypomina pp. Abonentom Elekt
IV Szkolnictwo 1
rowni Białostockiej, że termin płatności rachun
Oświata
148.089 582
ków za zużyty w m. Listopadzie r.b. prąd elek
V Cela kultu
tryczny upłynął i dostawa prądu elektrycznego
ralna
6*136 243
VI Kcszty utrzy
będzie przerwana począwszy od dnia 18gob. m.
ma .la ma|. 107.965 4,20
Białyotok, dn. 16 grudnia 1024 r.
VII Koszty adm>ni
str. przedsięb.244 739 9,58
VIII Scpltalnlctae 446745 17.49
IX Zdrowia
75.117
2.93
X Obleka Spo
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Cuda architektury.

f ląLlI ttBHsni
fcliTfi

«.»i»<:vwa - Zip. 4,30 — i4Mniascowa wrai ptzasyaią — Zn> $fiQ **
*&H^^
I W atllaf I W . a wteras euiiaiecrowy — aerakaać uaelty reewkc. w tekście na 4 sif^Oet — - * > M(V *W**tfl* m
•ftasseatai taeWlaryejuM I tagr
agraaKzaa koaatu|ą a *>c proc * eze],, zaBaiajacawa tanaksowe o 25 pn|c aVaia)» Od ćaa pa«|pfi|rh
> l iB p>n p >>niir
aaiaai wuystk|a kosnuo4» aiy iastytucll wrywataych I stolacsa ***m wfcrowtrewodlaga|ą oplacia.
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tzoelty redakcyjnej - Zte._a.lel drobna za wyraz Ztp. *%**• .
lila uditala sla> Na zasadzie uchwał Zjazdu Prasy ProwincjaDrykaraia w aMytastoiia. S*. to** ul. Warszawska 61.

