
Kwartalnie 12 m .
— \

Półrocsnie 24 m. — J
Bocznie 48m.—%

gazem z odnoszenie*
do domu.

*amIejscowBi \

Miesięcznie 4m. 5C
Kwartalnie 13 m.

Półrocznie 235 na.

Bocznie 80 m.

Za granicą: \

Miesięczni© 6m. —

Sen droba. pisma 65 fen.

Reklamy * Wiersz drobnego pism*]
IpetiO 1 m. 50 fen.

Reklamy: Drukowane przez 2 !&%}
yrh}cej szpalt* o 25 proc. drożej. t,

Nekrolog!: Za wiersz drobny 1 mMd
Specjalne: (Przed kroniką) wiersji

łwyes. 8 mk. |
Nadesłane: (Przed telegramam i^

wiersz zwyczajny 2 mk‘.
Ogłoszenia drobne: Od wyrazu pc6

15 fen. Ogłoszenia drobne © poszukij*
w&niu pracy, podane bezpośrednio wk
kantorze* po 10 fen. Najmniejsze drobsf
jse ogłoszenia 1 m. f«0 fen. , i

Ogłoszenia w numerach poniedzia!^
kowych Uczą się o 25 proc. drożej. I

Ogłoszenia przyjęte w redakcji Płft

zamknięcia kantora o 10 proc. drożej^

Wychodzi codzień zrana w dni powszednie, niedziele i święta.
K ■ULiaa.eir pojodynćs-ossy f’©:o.i§ir<f>'w 5554®,

Adres Redakcji Marszałkowska 148. T el. 633.
« Admśristracii „

« « 102.30,
Oddział: Senatorska 26 66.48.

(Daw niej „PRZEGLĄD PORftPPiY«). Redaboja otwarta przez cały dzie6 inoc bez przerwf Rękopisów nadesłanych nie zwraca ssę.

Nieisdany zamach stanu -

Dziś nad ranem t. zw. Biała Gwardja
ircsziow-ła: prezesa ministrów Moraczew-

skiego, ministra spraw zagranicznych, Wa
silewskiego i ministra spraw wewnętrznych
Thugutta,

Jednocześnie do Belwederu zgłosiło się
rlwoeh oficerów z poleceniem aresztowania
Naczelnika Państwa.

Oficerów tych kom. Fifsudzki kazał are
sztować I

Równocześnie kilku oficerów chciało a-
'

resztować szefa sztabu afnego lit.

Szeptyckiego.
Po paru minutach oficer ow tych osa

dzono na odwachu
Próba aresztowania naczelnika milicji,

p. Gorzechowskiego, nie udała się również.
Przeciw gromadce spiskowców oficerów

wystąpiły energicznie wszystkie konsystują-
ce w Warszawie pułki ze szkołą podcho
rążych na czele.

Z polecenia komendy miasta areszto

wano przywódców' spisku Eustachego ks*

Sapiehę, p. Dymowskiego, bryg. Januszaj-1
tisa i osławionego twórcę drużyn, Gor-ł

czyńskiego
Dziś o g. 11 r. przybył na odwach,

kom. Piłsudzki i polecił wypuścić na w o k
ność sprawców zamachu. \

Zarządzono środki w celu uw!olnienia|
aresztowanych ministrów.

_____

Eedaiktoj* i mgd&mm P. U Fry*#»! drukarni rotacyjnej^ J^ąrszaifeowskjft 148^
1




	↻  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
	↻  Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
	↻  Kontakt a biblioteką

