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4 Zn żka oprocentowania 
listo* u s t r a i f * • oWś gacy J 

Rżątf "wrfósl ostatnio do Sesj-
omj projekt ustawy obniżeniu 
oprocentowania i przedłużeniu 
okresu umorzenia wierzytelności 
długoterminowych. 

Zasadnicze wytyczne tego pro 
łeknu są następujące: 
' OSeeto od wierzytelności, za
bezpiecza jarych tory zastawne 

I oMsacie towarzystlw kredyto-
mydk rJemikteh I WiCeńskiego 
Banku Ziemskiego mają być ob
niżone do 4 i pot proc, od wie
rzytelności zabezpieczających H-
tiy zastawne 1 otCfeacje towa
rzystw kredytowych miejskich, 
banków- Mpoiecznych fckomunal-
n y # do 5 proc., a od w i e r z y ć 
nofci zabezpieczających emisje 
barków państwowych nfe niżej 4 
l.póf proc 

.Nie Ulegają ofonuzeniu «d'setikl 
od^wtazyteJnosci, na fctóry*potf 
stawie wypuszczono Usty zastaw 
ne.i óWigacje oprocentowane na 
5 proc i nflżej (a wiec nip. Itety za 
stawne komwersyjne), ani beż e-
mbowane w drodze emisji pu
blicznej na rynkach zagraicz-
nyoh i ncoowane na giełdach za-
gta'licznych. 

Jeśli dhodizn o posiadaczy pa
pierów, to projekt ustawy roz
różnia wyraźnie emisje z poreką 
skarbu państłwa od emreyj nie po 
siadających tej poreM.' Emisje 
bez tej PorekS ulegają konwersji 

Ku izci 
Pierwszego Prezydenta 

i tuhoay żałobne w stolicy 
W stołicy zorganizował się Ko

mitet uczczenia 10-ej rocznicy zgo
nu śp. Prezydenta Gabryela Naru
towicza. Na ozete Kom tetu stanął 
marszałek Senatu W. Raczk ew.cz, 

Dnia 16 b. m., jako w dnu za
bójstwa, odbędzie sie w ka+edria 
werwewskiej uroczyste nabożeń
stwa, • następnie zai wmurowane 
njk-partacu Myśliwskim w Łazien
kach taWcy pamiątkowej. 

Dnia 10 b. m. w rocznice pogrze
bu odbędzie sie uroczysta żałobna 
Akademia. 
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Trocki już w domu 
ANKARA, 12.12. Trocki przy

był o godz. 23.3(1 do Stambułu i 
•wyraził zadowolenie, że mógł 
Juz powTÓcić do Turcji. • jfc, 

. :o : • 

Pożar samolotu 
* drodze d i Barce onjr 

MARSYLJA, 12.12. — Samolot 
handlowy, pełniący slużbe miedzy 
Marsylia a Barcelona uległ kata
strofie. Szczątki samolotu znale
ziono dziś rano. Pilot uległ całko
witemu zwęgleniu, ciało pasażera 
znaleziono w odległość: 20 metrów 
od aparatu. 

Wypadek nastąpił z tego powo
du. że pilot przy lądowaniu uderzy! 
podwoziem o ziemie. 

na listy zastawne 1 dbfligacie. 
Tej konwersji nie podlegają Ifisty 
zastawne i obligacje banków pań 
śliwowych i poręczone przez 
skarb państwa. Również nie pod
legają konwersji emisje opre-
cennowane na 5 proc l niżej oraz 
wypuszczone w drodze emisji 
puMiez>nej na rynkach zagranitz 
nych. 

Frywatmt posiadacze listów 
zastawnych I obłfeacyj, wypo
sażonych w gwarancje skarbu 
państwa, względnie . efmtowa-
nych przez bańki państwowe, 
nie'doznają żadnego uszczerbku 
w swoich prawach. 

Trudna pozycja Herriofa 
Czy uzyska większość w parlamencie? 

PARYŻ. 12.12. Rada ministrów 
odbyta posiedzenie, na którem 
Herriot przedstawił radzie w głów 
nych zarysach treść deklaracji ja
ka zamierza złożyć w izbie w spra 
wie spłaty należności . amerykań
skiej w dn. 15 grudnia. Przeciw
stawiać sie on będzie zarówno cał
kowite! odmowie zapłaty. Jak rów
nież dokonaniu spłaty bez zastrze
żeń. 

Następnie Herriot uda sie na łą
czne posiedzenie komisji spraw za
granicznych, oraz finansowe i. gdzie 
udzieli wyjaśnień bardziej szczegó
łowych. 

Dopiero potem rząd zajmie w 
tei sprawie ostateczne stanowisko 

i zażąda, od parlamentu powzięcia 
odpowiednich uchwał w związku 
ze spłata grudniowa. 

Na wypadek niepowodzenia 
tych usiłowań rząd postawi przy
jęcie swych própozycyj jako kwe
stie zaufania. 

PARYŻ.' 12.12. Grupa socjalisty
czna Izby powzięła jednomyślną u-
chwałę, wzywająca rząd do odro
czenia wszelkich snłat aż do roz
strzygnięcia kwestii długów przez 
ogólną konferencje dłuAników 1 
wierzycieli. 

Kola .parlamentarne nastrojone 
sa pesymistycznie i maja wątpli
wość, czy rząd zdoła zapewnić 
większość dla swyeh própozycyj. 

Proces o zniesławienie 
wiceministra Starzyńskiego 

" 

W procesach o zniesławienie 
szczególnie często daje sie zaobser 
wować tendencje do odraczania 
sprawy za wszelką cenę. 

Głośno tedy mówiło sie przed 
wyznaczona na wczoraj rozprawa 
przeciw, p. Stefanowi Ólpińskiemu 
1 Henrykowi Przewłockiemu, oskar 
żonym o zniesławieni wice-mini-
stra Starzyńskiego, że proces bę
dzie znów odroczony. Procedura 
sadowa w tym względzie daje tak 
wiele możliwości. Ot, choćby na
wet choroba obrońcy — mówio
no. Ale adwokat Sterłing, istotnie 
chory od krłku tygodni przybył nj 
rozprawę,' natomiast oskarżony Ol 
piński nie stawił sie. 

Maria Ciunkiewiczowa przed sądem 

Katastrofalne 
oberwane sie chmury 

w KTumbi 
BUENOS AIRES 12.12. Donoszą 

z Bogota w Kolumbii, że gwałtow
ne oberwanie się chmury spowo
dowało tam prawdziwą karastro-

Ptynąca strumieniami po ulicach 
miasta woda. zadała całkowicie ni
żej po,ożone dzeinice, w jednej z 
których znajduje sie eiektrowna, 
wskutek czego całe nrasto zosta
ło nograżone w ciemnościach. 
. Kllkadziesjąt domów zostało zbu 
łłohych. 

-Zgnęło 20 osób, około 100 zosta 
ło rannych. 

KRAKÓW 12.12. Rozprawa mK-
joneriki dunk ewiczowej, przyja-
cióiki dygnitarza sowieckiego Kras 
sina stalą sie magnesem, który 
przyciągnął dziś na salę rozpraw 
tłumy publiczności 

Przed gmachem zgromadziły sie 
Hczne rzesze, czekające na otwar
cie bramy. Przy wejściu do gma 
cbu woźni- szczegółowo kontrolują 
bilety. 

O godte. 9 zjawia się w drzwiach 
sali oskarżona. Woźny domaga się 
bfiew' wejścia 

— Jestem Ciunkiewiczowa — 
odpowiada oskarżona. 

PO chwito przybywa obrońca dr 
Woźniakowski', a wreszcie proku-
rator dr. Łaba. Dzwonek. 

W drzwiach, prowadzących do 
saili narad, ukazuje się pizewodni-
czący tirybunata dr. Gródecki, a za 
nim sedzdwie wotanoi dr. Krupiń
ski i dr. Ostrega. 

Rrzewodn czący zapowiada: Od
będzie się rozprawa przeciw Marji 
Ciunkiew.iczowaj, oskarżonej o o-
szustwo. 

Marja Ciunkiewiczowa staje 
przed stołem i podaje swoje per
sonalia: urodzona' 22 sierpnia 1S&6 
roku w Warszawie, trzykrotóe za
mężna, obecnie' rozwódka, bez
dzietna, zamieszkała stale we 
Francji ostatnio w Polsce, wy
kształcenie średnie, domowe. 

Ciunkiewiczowa zajmuje miejsce 
na ławie oskarżonych, poczem 
przewodniczący rozpoczyna od
czytywane aktu oskarżenia. C;un-
kiewtezowa siedzi spokojnie, nie
ruchomo. wpatrując się w sędzie
go. Po ukończeń a czytana aktu 
oskarżenia przewodtoczący zarzą
dza przeniesienie na salę obrad do
wodów Tzeczowych ti. waiiz Cam-
klewiczowej. 

Na salę wchodzą świadkowi1; i 
b'egii, oficerowie służby śledczej z 
Warszawy kom. Piątkiewicz i 
kom. Ja-srtrzebski Przewodmczący 
prosi "ich o pozostanie na sali w 
czasie rozprawy. 

Zkolei przewodniczący zwraca 
się do oskarżonej z zapytaniem: 

— Czy oskarżona przyznaje się 
do winy? 

Chrnkiewtczowa: Nie. 
— Czy oskarżona chce złożyć ja

kie wyjaśnienia? 
— Odpowiem, o co sąd zapyta. 
— Proszę opowiedzieć coś ze 

swego życia. Ćzem była oskarżo
na przed wyjściem po raz pierwszy 
zamąż? 

Tu Ciunkiewiczowa w odpowie
dzi aa pytanie zaczyna snuć opo
wieść o swem życiu, tak bujnem i 
pełnem. niespodzianek. 

Wyjaśnienia Cunkiewiczowej, 
które trwały aż, do przerwy pota-
dniowej. podajemy na str. 2-ej. obok 
opisu całej afery. 

Po przerwie oskarżona Ciunkie
wiczowa przedstawia podróż z 
Paryża do Polski. Podczas rewizji 
w Zbąszyniu' zrewidowano jej tyi-
ko jedną walizkę. 

Rrzew.: Dlaczego tyiko jedna? 

w kt żyłowynt ogniu pytań 
Telefonem od własnego, korespondenta 

widziała. Jak dopakowywatam pe-Osk.: Był ze mną p. Baranowski, 
więc chyba dlatego. 

— Czy wszysJkie 13 futer oglą
dano podczas rew-iZJi? 

— Nie, bo arewłdowano tylko 
jedną walizkę. 

— A biżiirterie? 
— Tę miałam właśnie w drugiej 

wailizce. 
Następnie opisuje Ciunkiewiczo

wa przyjazd do Warszawy, ?dzie 
na dworcu kolejowym oczekiwał 
mąt jej przyjacióilki p. M.taemian. 
Zamieszkała u Mittebnanow, wa
lizki były otwarte podczas jej po
bytu i moźtna było widzieć ich za
wartość. 

— A kto spakował rzeczy? 
— Ja sama. 
— Czy robiła pani jakieś daro

wizny? 
— Z okazji urodzin Mittebnano-

wej podarowałam jej zegarek. 
— A dlaczego podała pani. iż ze

garek ten jej skradziono? 
. — Ja tego nie podałam. 

Następo e opisuje oskarżona prze 
niesień.* *i* do hotahi Europejskie
go, gdzie zamieszkała z powodu 
choroby, oraz rozmowę z Za
krzewską o wyjeździe do Krako
w a Oskarżona podtrzymuje, iż Za 
krzewska - wiedziała o tem, iż w 
czasie podróży, do Zakopanego ma
ją s'e zatrzymać w Krakowie. 

Prze w.: Czy oskarżona może po
dać chociażby jednego świadka, któ 
ry potwierdzi, że widział w jej wa
lizkach. rzeczy, które oskarżona 
miała posiadać? 

— Pokojówka w EuTopejskm 
• i i i i t . 

wne rzeczy. 
— Ale czy jest jaki świadek, któ 

ry widział, że rzeczy te były w 
Warszawie i że one dojechały do 
KTakowa? 

— Mittelmanowa widziała suk
nie. i 

— A biiiuiterje, lub futra? 
— Nie. ' 
— A Zakrzewska? 
— Nie widziała. 
W dalszym, ciągu Ciunkiewiczo

wa opisuje swój przyjazd do Kra
kowa z Waiśzawy. Wysiadły z 
pociągu o godz. 8.30 rano i poje-
ohaly z Zakrzewską do Grand Ho
telu. Tutaj służba wyjęła walizki 
z taksówki. 

Przew.: Oskarżona może mówić 
nieprawdę, aię (epiej mówić praw
dę. Czy poleciła' pani wyjąć te rze
czy? 

Oskarżona: Nie pamiętam. 
Proszę to zanotować 1 Czy pole

ciła pani pinować służbie rze
czy? 

— Tak. ' 
- N a p e w n o ? . _ T , ^ , 
~- Taki 
— Prószę to zahotowaićTGzy roz 

pakowała pani tegodnia watizki. 
'—•Nie.' i - ' 
— Co robiła pand w. dniu przy

jazdu? ', l. .'."• 
• — Przeważnie leżałam w łóż
ku.-

— Czy opuściła pani tego dnia 
pokój? 

— Nie pamiętam. 
Następnego dnia oskarżona była 

• — — — — — • " • * * 

Pu nrzyinaniu Niemcom „równości praw" 
Naświetleń e z kół polskiej deiepacu 

Przodownik uratował 
tonącego chłopca 

W AJei Zielenieckiej, w Warszą. 
wie, w pobliżu ogrodu kn. Pade 
rewskiego, z. obu stron zamarzła 

Z przejeżdżającego podówczas 
wozu zerwał długą linkę, przerzucił 
ją do jeziorka Tonący uchwycił się 

woda w jeziorkach. Z bezpłatnych • oburącz z całych sił sznura, które-
śiizeawek korzystają chłopcy 

Wczoraj o godz. 2 min. 30 po poł. 
pasażerowie, iadący tramwajem H 
aji -7" PO Alei Zieienieckiej, usły-
szeti przerażłiwy krzyk. 

Przez okna wagonu ujrzano ja
kiegoś ślizgającego sie chłopca pod 
którego nogami załamał sie lód. 
Malec wpadł do jeziorift i wzywał 
ratunku. Był już po szyje w wo
dzie. 

Jadący tramwajem przodownik 
U kom. p. p. (Nr. 393) natychmiast 
wyskoczył z wagonu 

go koniec trzymał policjant.— 1 w 
kiika minut udało sie z niemałym 
trudem wyciągnąć chłopca na po
wierzchnię. 

Uratowany amator bezpłatnej 
kąpieli, którym sie cneazał 16-letni 
Józef Nagroba (Nieporęcka 8), ser
decznie dziękował swemu wybaw
cy. 

Publiczność, która była świad
kiem tej akcji wydobycia z wody 
niefortunnego „łyżwiarza" urządzi 
ła przodownikowi owad*. 

Niemcy powracają na konferen
cję rozbrojeniowa. Oto rezultat na
rad 5-ciu mocarstw — Francji. An
glii, Wioch, Stanów Zjednoczo
nych, Niemiec — które w niedzielę 
ustaliły i podpisały następującą de
klaracje: 

„Rządy W. Brytjn;i Francji i 
Włoch oświadczyły, że jedną z za
sad, która winna sl-tżyć za wskaź
nik konferencji rozbrojmiowej jest 
przyznanie Niemcom oraz innym 
mocarstwom rozbrojonym traktata 
mi równości praw w ramach syste
mów. któreby zapewniły wszyst
kim narodom bezo.eczeństwo i że 
zasada ta winna znaleźć swój wy
raz w konwencji, która będzie za
warta w konkluzji konferencji roz 
broieniowej. 

Na podstawie tej deklaracji Niem 
cy oświadczyły, że sa gotowe do 
powrotu na konferencje rozbroje
niowa. 

Rządy W. Brytani.-. Francji Nie
miec i Włoch gotowe sa przyłą
czyć sie do ponownego oświadcze
nia wszystkich państw europej
skich. że w żadnym wypadku nie 
będą usiłowały rozwiązywać zapo. 
mocą siły Jakiegokolwiek obecnego 
lub przyszłego konfliktu pomiędzy 
sygnatariuszami. ' 

Rządy Stanów Zjednoczonych, W. 
Brytanii. Francji Niemiec l Włoch 

są zdecydowane współpracować w 
konferencji z innemi mocarstwami. 
które sa na niej reprezentowane, u-
siłując bez zwłoki ooracować kon
wencję, któraby zrealizowała Istot 
na redukcję I ograniczenie zbrojeń 
wraz z postanowien em dalszej 
pracv w sensie dalszych redukcyj". 

GENEWA 12.12. Kola delegacji 
polskiej na konferencje rozbrojenio 
wą oświetlają fakt podpisania 
wspólnej deklaracji 5-ciu mocarstw 
następująco: ; 

Fakt dojścia do skutku (kompro
misu pięciu wielkich mocarstw nie 
oznacza bynajmniej kresu \trudno- 
śoi dia Konferencji Rozbrojeniowej. 
Czynniki anglosaskie iak i włoskie 
podkreślają, że wykluczone Jest ja
kiekolwiek dozbrojenie się państw 
rozbrojonych na podstawie trak
tatów, gdyż byłoby to sprzeczne z 
celem, dla którego pracuje Konfe
rencja Rozbrojeniowa. 

Należy zwrócić uwagę na trzeci 
ustęp deklaracji, który zawiera rea 
lizacje postulatu sar Johna Simona, 
polegającego na zobowiązaniu do 
zaniechania użycia siły przy roz
strzyganiu sporów międzynarodo
wych. Jest to pojecie szersze,, ani
żeli • „rezygnacja z wojny", jak to 
przewiduje w pewnym stopniu 
Pakt Ligi Narodów, oraz Pakt Kel-
loga. 

u prof. Laskowskiego. Walizki sta
ły w pokoju dalej nie rozpakowa
ne. Po południu wróciła do hotelu 
i wieczorem była z Zakrzewską w 
kawiarni „Esplanada' 

— Czy ubrała się pani odpowie
dnio? 

— Wyjęłam z wahzfci niebieską 
suknię. 

— Czy wszystko było wtedy w 
porządku? 

— Owszem, tak. • 
— Dokąd pani wydaliła się na 

chwilę z kawiarni? 
— Poszłam do apteki kupić spi

rytus i glicerynę. 
— W jakim celu kupowała pani 

spnylus? 
— Nie woho mi się kąpać, a więc 

oblewałam sie spirytusem. 
— Co pani robiła nazaiiutrz? 
— Bylarn na klinice, poczem razem 

z'panią Zakrzewską wiatami się na o-
biad, a po ipołukhihi ian6w do prof. Las
kowskiego. gdzie zaniosłam wynik 
Roenbgena i d<wicdz.iailaim się że Je
stem chora na gruźłicę. Wieczorem 
bytem i o. Za&rzewdką w kawiarni. 

— A Jak pani apedzwi ostatni <lat«ń? 
— Wstałam-okol godz. li-ei, diciop—Jeki-zkolel wypłyń'* pomysł do 

Młodociani złodzieje aut 
u;«?cl w e Francji , 

LILLE, 12.12. — Po długich sta
raniach policji tutejszej udało się 
zlikwidować szajkę młodocianych 
złodziei ani grasujących Od kilku 
miesięcy. 

Członkami bandy byli chłopcy w 
wieku od 8 — 18 lat przyczem • 

Złodziei tajnych planów 
PARYŻ, 12.12. Policja fran- i kionsirókcyjoein: wojennych 

chłopcy ci próbowali urządzać na
pady z bronią w reku, lecz wystę
py te były rzadkie 1 bez skutku. 

Część łupów znaleziono w do
mach przestępców. a resztę w ka
nale. 

cuska w Lifte zaaresztowała ta
jemniczego osobnika, który w 
pociągu pospiesznym, kursują
cym pomiędzy Paryżem a Boa 

krętów francuskich. 
Podobno wśród planów tych 

znajdować się miał również 
plan najnowszego francuskiego 

Jam spakojrac, .swoje rzeczy i wtedy 
zauważyłam i« walizki byty ra»i«l*. 

*r Przewody: A -wiec. d-ó diiia 20-go 
dp gOK̂ zbny- 20-ej walizika byty' w po
rządku? , • 

' — T a l k . 
— Któż to mógł arobić, jak pani są

dzi?" 
— Nie wiem. 
Przewodniczący wola głośno: Ateż 

prosię się bronić przód motywami alk-
ni oskairżenial 

Ciiunkiewjczo»ia: Jaikże mogę się 
bronić. Odybym znała zttdzieia to mo
głabym go podać. 

— Może mi nami powie dlacaeso ana-
lezioiio w popiele ogień, s*lo i gwoż-
deJki, dlaczcKO zoiaileriono w piecu o-
gień. skoro dnia tego służba nie paliła 
w ptecu? 

— To był leszcze ogień z poprzednie 
go dnia. 

— Ateż przecież w hotelu używatla 
do Jednorazowego palenia w piecu 8 
ktg węgla Czy to by staiwto na dwa 
dni? 

— W piecu było zaiwsze dużo popio
łu, wiec możliwe. 

— Jak nam pani wyiAumaczy niefa
chowe Tozciecle walizek oraz fakt że 
znaJeziony u niej nożyk nadawał się 
do łe«o cełu I był •wyszczerbiojiy? 

Osftairżona nłe Dmie teeo wTtiuma-
czyć. 

W dalszym ciąeu przewodniczą
cy zasypuje Ciunkiewiczowa gra
dem pytań, Odpowiada na wszyst
kie dość szybko nie budząc jednak 
wiary w szczerość swych zeznań. 

Wreszcie przewodniczący rzuca 
takie pytanie: 

— Przysięgnie pani na to. że jest 
niewinna? 

— Tak — odpowiada Ciunkiewi
czowa. 

Pada jeszcze parę pytań ze stro
ny prokuratora i obrońcy, poczem 
o godz. w pół do 2-ej przewodm-
czacy zarządza odroczenie rozpra
wy do dziś do godz. 9-ej rano. 

Obrońca jego oświadczył, tt i 
Olpiński uległszy atakowi serca na 
niedawnym pogrzebie swej byłej 
żony. obecnie jest chory i złożył 
zaświadczenie lekarskie. 

Dyskusja między oskarżeniem i 
obroną przyjmowała coraz Ostrzej
szą formę. Prokurator Sieroszew
ski wręcz stwierdził, iż oskarżo
nym zależy na przewlekaniu spra
wy, a adw. Perzyński 'zarzucifc iż 
umyślnie wskazano adres Jednego 
ze świadków gdz>eś w Siedlcach, 
podczas, gdy świadek ten zamiesz
kuje -w Warszawie. 

Sędzia Rogalewski oowział de
cyzję. oddalającą wnioski obrony o 
odroczenie, przyczem podTkreSilr 
tendencję ze strony oskarżonego 
do zawiklania materiału w ten spo 
sób, by procesu nie skończyć. 

Wówczas adw. Sterhng oświad
czył, Iż zrzeka sie obrony, nie mo
gąc prowadzić sprawy bez udziału 
u Olpińskiego. 

Sad zarządził przerwę, by powią 
domić telefonicznie oskarżonego, o 
zrzeczeniu się obrony przez adwo
kata. 

W międzyczasie p. Ołpmski nade 
słał do sądu podanie, w którem 
stwierdza, iż przed chwHą otrzy
mał zastrzyk od prof. (moińskiego, 
nie może przybyć na rozprawę, ale 
gotów jest stawić się „w najbliż
szym czasie". Na wyznaczenie ob
rońcy z urzędu nie zgadza sie. 

Wobec tego oroKiirator Siero
szewski postawił wniosek o prze
rwanie. rozprawy do dnia 15 b. m, 
by oskarżony mógł w niej wziąć 
udział, skoro mówi o stawieniu sie 
,.w najbliższym czasie". 

Adw. Chmurski, obrońca współ-
oskarżonego p. Przewłockiego, oto 
sił o dłuższy termin, sad jednak 
przychylił się do wniosku proku
ratora i sprawę przerwał do nał-* 
bliższego czwartku. 

Na dzień ten sad 'polecił stawić 
sie wszystkim wezwanym świad
kom. 

wniosku 0 odroczenie rfozprawy? 

Trzy walizy klejnotów 
przywiozła do Wenecji 

kswia indy iska 
WENECJA. 12.12. Pteybyta tu

łaj księżna indyjska i\laharańć 
di Ba rada przywożąc z sobą pod 
sitrażą specjalnej eskorty detek
tywów trzy wałjzy pełne Wejno 
tżw. 

Klejnoty te są uważane za nal 
pieknfejsze i naijcenniejsze w ca
łych Induach. a wartość ich ma 
wynosS 40 milionów Jfrów. 

Śnieżyce szaleją 
na Zachodzie , 

PARYŻ, 12.12. Francuskie wy
brzeża Atlantyku, juk i Morza 
Śródziemnego nawiedzone zostały 
ubiegłej nocy gwałtowną burza 
śnieżną. Szalejący orkan zniszczył 
w St Maxhme nowoczesny zakład 
kąpielowy oraz poczynił wielkie 
szkody w budynkach. 

Z departamentów, graniczących 
t; Hi&znanją, donoszą o ogromnych 
>padach śnfeżnych i gęstej mgle, 

która utrudnia komunikacje, szcze
gólnie lotniczą, powodując szereg 
wypadków. 

W okręgu Ouiossic wstrzymano 
ruch pociągów. Wyspy Houat Hoe-
dic pozbawione są z powodu szale
jącej burzy dowozu środków żyw-

'ności 

m 

(eżk e wiezienie na szpiegów 
i wyroku sadu doraźnego 

łoones. skradł teczkę z planami i okrętu wojennego „Dunkeraue" 

LWÓW 12.12. — Teł. wi. -
Wczoraj w południe ogłoszony zo
stał wyrok sądu doraźnego w spra
wie trzech szpiegów: radiotechni
ka Ludwika Wernera, absolwenta 
szkoły mechaników lotniczych — 
Wiktora Sznurowskiego i kupca 
zbożowego Maksa Łańcuta 

Werner skazany został na karę 
śmierci Sznurowski na dożywot
nie ciężkie więzienie, a Łańcut na 
15 lat ciężkiego więzienia. 

Po odczytaniu wyroku na sali 
rozległy się przeraźliwe krzyki. 
To Łańoułowa poczęła głośno za
wodzić. bijąc głową o mur. -

Również w innej części sałl roz
legły sie spazmatyczne krzyki i 
szlochy krewnych Wernera i Sznu 
rowskiega. 

Żona Wernera siedzi obecnie w 
wiezieniu pod zarzutem uprawiania 
szpiegostwa. 

Sznurowski niema rodziców. Na 
rozprawę przybyli iedynie jego dal
si krewni i znajomi. 

W chwili odczytania wyroku 
Werner zachwiał się i zbladł i tyl
ko ostatnim wysiłkiem trzymał się 
na nogach. Na 'twarzy jego nie by
ło widać ani kropli krwi. Sznurow
ski począł się trząść nerwowo, -a 
Łańcut Taz po raz uderzał się rę
kami po twarzy. 

O godz. 5 po poł. nadeszła z War 
szawy depesza o ułaskawieniu 
Wernera któremu p. Prezydent 
Rzeczypospoł tej zamienił karę 
śmierci na dożywotnie wiezienie. 
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Ze szkoły ftrofa-do pałaców 

Maria Ciunkiewiczowa—o sobie 
Marta Ciunkiewiczowa! 
Kob.eta 0 iantaatycznej, bardzo 

b.ijoej przeszłości, zasiadająca na 
ławie oskarżonych w sądzie kra
kowskim pod zarzutem oszustwa a-
.sekuTacy/nego. . 

Jakież były koleje życia ted j u 
wanturucy w wielkim styki" — 
jak Ją określiła pobcja francuskal 

Mówiła o nch sama Ciunkiewi
czowa na wczorajszej rozprawie. 

— Po raz Dierwszy wyszłam za-
!!i.'.z. mając lat 16. Do tego czasu 
chodziłam do szkoły kioiu i szycU. 
Wyszłam za p. Dramińskiego w 
1904 r. Po śmierci męża. która na
stąpiła w rok po zamażoój.tciu. zo
stałam kasjerka w Warszawie. 

Driurl ras w y u h m zamąż za p. 
tharlupskieg© w 1912 r. Pożycie 
nasze było złe. edyt. mai był w 
ttosunku do mnie brutalny. Roz
wiedliśmy sie. 

Z końcem 1913 r. wyszłam po tsz 
trzeci u m a i za p. Csimklewlcza I 
oboje razem wyjechaliśmy do Ro
sji i zamieszkali w Moskwie. Pod
czas wojny mat poszedł <k> 
wojska, a ja założyłam sobls w 
Moskwie magazyn mód. Od chwHi 
pójścia mego męża do wojska nie 
widziałam go aż do 1921 r. W Mos
kwie prowadziłam s/częśliwie ooe. 
facje giełdowe, zajmowałam sle 
sprzedażą majątków, co nrzynosU 
ło mi wielkie dochody, tak. ł* z cza
sem kuollam sobie trzy domy. na-
łsc I wiele biżuterii. 
• W tym czasie poznałam W Mos
kwie P. Wsdieja 1 zaręczyłam sle 
% firm. Po wybuchu rewolucji opuś
ciłam Moskwę I wyjechałam na 

Kaukaz, ale niedługo potem wróci
łam do Moskwy. 

Tu spotkałam przyjaciółkę I ta 
kiedyś powiedziała m:: 

— Chodź, zobaczysz komisarz! 
bolszewickiego. 

Udałam sle z rrta do Krasslna. 
którego posilałam po raz pierwszy-
Krassłn zaczai sle mna opiekować, 

Po Jakimś czasie kłos* powiedział 
Krassinowl. że lesiem szpiegiem 
Polski I Francji. 

On w to nie uwierzył. Jednak ra

dził ml. bym dla uniknięcia niebez
pieczeństwa. opuściła Rosie. Kras. 
sin. opuszczając Sowiety, zapropo
nował ml. te weźmie cześć mojego 
maiątku I przewiezie KO zagranice. 

Dałam mu biżuterie, papiery war 
tośeiowe i dwadzieścia kilka tysię
cy funtów sztclliwów. 

Sama tymczasem, dowiedziaw
szy sie, że czrezwyczaJka mnie 
śledzi, przedostałam sle Drtes gra
nice do Polski 1 orzez Molodeczno 
pojechałam do Warszawy. Siad po 

pewnych staraniach udało ml sle 
wyjechać do Londynu do Krasstaa. 
aby odebrać od nieco kosztowno
ści. Przebywałam jakiś cza* w 
Londynie, odebrałam od Krassma 
wszystkie rzeczy, papiery warto
ściowe sprzedałam. 

W tem miejscu nrzyctstony głos 
oskarżone) załamuje sle. Obrońca 
przedkłada przewodniczącemu try 
bunału świadectwo lekarskie, wo
bec czego przewodniczący sezwa 
la oskarżone! na zeznawanie w po 

zycji siedzącej. Ciunkiewiczowa 
siada na lawie I mówi dalej: 

— Klimat AngIJl był dla mnie nie 
korzystny, wyjechałam wiec do 
Francji i tam leczyłam ale w kilku 
miejscowościach klimatycznych, a 
w końcu osiedliłam się w Paryżu 
Orałam na giełdzie i gromadziłam 
coraz większy majątek. W roku 
1939 kupiłam mnjafek Eury, a póż 
nie) dom I paląc w Paryżu, zresz
tą za bardu nisk* cenę. * 

Przewodniczący stawia nasłep-

Sensacyjne oszustwo wielkiej awanturnicy 
Tajemnicza kradiieł w Grand-Hotelu 

Bezm&ta tok tema w Grand-
Hotelu w Krakowie zatrzymała M 
w drodze do Zakopanego p. Marja 
Ciunkiewiczowa. 

Razem se swą przyjaciółka, pa
nią. Z„ p. Chinkiewtesowa zainsta
lowawszy sic w ełgattcko urząd20 
nym pokoju hotelowym, zeszła do 
sali restauracyjne), na kolację. Kie 
dy po spożyciu kolacji panie wró
ciły na górę, z walizek wycięte by 
ły tamki I wyjęta cała zawartość. 

W walizkach miała sle znajdo
wać biżuteria mlljor.owei wartości. 

Ale to bynajmniej nie wszystko. 
Miały w tych dwu walizkach 
być Jeszcze futra: długi płaszcz so 
bólowy, drugi z breirscnwanców, 
trzeci z gronostajów, peleryna z 
kretów, peleryna z soboH. cztery 

. ' 
Ślub w samolocie 

krążącym nad Madrytem :- "; > .• 
PARY2. 12.U. — Wczoraj odbył 

sie śłub w samolocie, krążącym 
nad Madrytem. Urzędnik państwo
wy. upoważniony przez ministra 
sprawiedliwości do dokonania cerę 
monjl ślubnej. tajał miejsce w samo 
locie, natomiast duchowny w ostat 
niej chwili odmówił swego udziału, 

Na Zambii 
P. Prezydent "f&fiitti piayjąT wczo

raj <Wegaól« naczelnej rady adwc*ac-
kej v osojiacli: prezesa posła Faa-
chatskiega, "łicemarsiorka Senatu lło-
gucktezo. pp. S. Piechockiego, C. Hrr<-
skWcteto I M. Ettlncwa. 

— O gada II min. 30 P. Prezydent 
przyjął prezesa PJC.O. dr. Gnrtera-

— O godz. 1 po pot. P. Prezydent 
przyjął posła hołenderaklego p. Engel-
hrecma, łotóry złożył swe liafy odwo-
łiHttZe. W czasie tej audiencji obecny 
byt dyrektor protrikOłu dyplonuiycz-
f*esrr> fi. izomer. 

obiecując Jedynie pobłogosławić 
małżonków w chwili, gdy będą 
przelatywali w samoiocle nad ko
ściołem sw. Barbary. Orszak ślu
bny składał sle z czterech samolo
tów. 

Ten sposób zawierania małżeń
stwa nasunął wątpliwości z punktu 
widzenie prawa kanorciczego. Bi
skup madrycki Alcalla oświadczył. 
że z punktu widzenia religijnego 
małżeństwo jest- nieważne. Stan 
prawny tego faktu nie zmieniłby 
Si« nawet Wówczas; według opinjl 
biskupa madryckiego. gdyby 
ksiądz znalazł sle w .samolocie, po
nieważ prawo kanonicze wyma
ga. aby obrzęd ślubny odbył Sle w i 
gmachu kościelnym. 

Wyjątki oS tej zasady mogą być 
czynione tyflto w spec«a4nych wy
padkach oraz za zezwoleniem 
władz kościelnych. 

płaszcze sukienne obszyte szynszy 
la ml i lisami czarneml, oraz szal i 
mufka z soboli. 

Pozatem o. Ciunkiewiczowa mia. 
ła rzekomo w pierwiastkowym 
śledztwie powiedzieć, te w waliz
ce znajdowało sie 65.000 funtów 
sztertingów w banknotach 100 fun
towych.., 

Klepnoty i futra p. Ounklewiezo-
wa ubezpieczyła w marcu r. 1931 
w angielskim towarzystwie Lloyd 
Compagnie na sumę 3.000.000 frs. 

Mimo natychmiastowego zawia
domienia połlcji, wład:e na miejscu 
rzekomej kradzieży nie znalazły 
żadnych specjalnych śladów, poza 
nożykiem do pediosire, którym we-
die domysłów wycięto zamki w 
walizkach. 

Śledztwo uiał w swe ręce jeden 
ze zdolniejszych sędziów śled
czych Krakowa, młody prawnik dr. 
Wątor, *le — mimo wytężonych 
wysiłków ze strony władz bezpie
czeństwa tajemnica kradzieży w 
Grand-Hotelu nie dawała sie roz
wikłać. 

Ustalono Jedynie, te p. Ciunklewi 
czowa. po przyjeździe dc kraju za
trzymała sle przedewszystkiem w 
mieście swej młodości, w Warsza
wie, u swych znajomych pp. Mlttel-
manów przy ul. Poznańskiej 36, na. 

dzeoie premii asekuracyjnej. 
Te ostatnią hipotezę władze Śled 

cze rozwijały W tea sposób że p. 
Ciunkiewiczowa Istotnie mogU 
przyjechać do kraju te wszystkie-
mi kosztownościami, jednakże Jui 
w Warszawie ukryła Je ukoioś , 
walizki wyładowała brykietami z 
węglem które następnie spaliła w 
olecti swego numeru w krakows
kim Grand-Hotelu. 

Jest to coprawda koncepcja na
der sensacyjna. Jednakże, Jeśli sie 
zważy na wysoką sumę ubezpie
czenia, nie rozbawiona słusznej po
dejrzliwości. • 

Ta koncepcja w dochodzeniu śled 
czem zwyciężyła i władze wydały 
nakaz aresztowania polskiej milio
nerki. Pozostawała ona w wiezie
niu przez dłuższy okres czasu, a 
tymczasem śledztwo — nie posu
nęło sie ani o krok naprzód, mimo 
iż przybył specjalny wysłannik 
Lloyd Compagnie i wyznaczył 
40.000 frs. nagrody temu, kto przy. 
czyni sie do wyświetlenia praw
dy. Nie posunęło sie nawet wtedy, 
gdy sędzia śledczy dr. Wątof spec
jalnie jeździł do Paryża. 

Sprawa w dalszym ciągu jest ta
jemniczo zagmatwana. Oczywiście 
w czasie dochodzeń musiały wyjść 
na jaw szczegóły tvc",u oosiadacz-

stennie zachorowała na zapalenie ki tak wielkich skarbów 

GIEŁDA 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

x dnia 12 b. m. 
Dewizy 

Belgia 123.68: (Matek 173 20: Ho
landia 358.75; Londyn 29.20 — 29.25-. 
Nowy Jork 8.925: Nowy Jork (kabel) 
8.924: Parys 34.85: Pra«a 26.43: Sawaj 
oarja 171.75: Wiochy 4575. 

Papiery procentowe 
3 proc. poi. budowlana 39.50—39.75; 

7 Prot pot. stabilizacyjna 54.25—54.00 
-~54..W (odcSnkt po 500 doi. 54.50 — 
65.00—w proc.): 4 proc. po*. it»we«rv^ 
eyjm looOO: 4 proc. paftstw. poi. 
treml.wa doiarott* 52.75 — S2.80: 5 

pros. konwercyjna 40.90: 6 proc po*. 
dolarowa 57.00 (w proc): 8 proc LZ. 
Boiaw góra krajów. 94 00 (w proc.): 
8 proc. oibłie. Daj&n gosip. krajów. 
94.00 (w proc): 8 Proc obl«. Banku 
Koso. krajów. 94.00 (w proc): 7 proc 
LZ. Bonku gosp. kraijow. 83.2$: 7 proc. 
obite. Baiilni sosp. krojów. 83.25; 8 
proc LZ Banku nintgo 94.00: 7 proc. 
LZ. Barim rohiewo 83^5; 4 1 pół proc 
LZ. Ziemskie 35.50; 8 proc LZ. Wał-
eaaiwy 48.25 — 48.00 — 49.00: 10 proc 
m. S edlec 47J0 — 46.00. 

Akcie 
Bank lVskt 86.50 — 87.23; Spiess 

35.00: Nortrte 32.00: Ostrowiec 26 50. 

pluć. ooczem orzenlosw się do ho
telu Europejskiego. 

Kosztowności wówczas złożyła 
w saiesie. Dochodzenie ustalić mia 
ło. że walizki z któremi polslca mil-
Jonerka sprowadziła sie do hotelu: 
Europejskiego w Warszawie były 
inne nri te, które złodziej wypróż
nił w Grand-Hotelu w Krakowie. 

Wiec?.™-
Powstały dwie hipotezy. Albo p. 

Ciunkiewiczowa padła ofiara nie
słychanie zuchwalel, fantastycznie 
sprawnie działającej szajki szczu
rów hotelowych, którzy wykorzy
stał! fakt. że w Krakowie milioner
ka nie oddała swych skarbów do 
saie.su. albo też — cała kradzież by. 
ła symulacja mająca ns celu wyłu-

Po szczęśliwym oowrode z Ro» 
sjk sk.id ocaliła swój wielkd mają
tek, C:t»r»k,iew:czOwa osiada wresz. 
cie w Paryżu. . . . ., . . . • 

Tu też. w tej uroczej stolicy 
Świata, pedzJła swój żywot „hr* 
bina" Mafja Ciimk!ewiczow», przyj 
mując w swym pajłacylcu na nie 
Jadn elrte mledzynafodowa. Tu i 
w świetnym zamku w Ety. Wory 
p. C^mkiew*zowa nabyła w roku 
1925. odbywały sle huczne zaba
wy. co nie przeszkadzało, że rów
nocześnie polska mrljonerka proce-
sowa'a s'e z wdowa no Krasstnle o 
300.000 dota-rów. 120.000 "kOTon 
szwedzkich i 100.000 rubli w zło
cie. taka bowiem sumę m'eł Je4 zo
stać dhiiny zmarły ambasador 
Krassm. 

O tym okresie bujnego tycia p, 
Ciunkiewictowej kraża najfanta 
styczniejsze wersje. Mówi s e o ki 
dziach, którzy dla Jej czaru popeł
niali samobójstwa, o bezcennych 
Rotts - Royc"ach, zamówonych 
przet króla greoklefo. a odkup o-
nych przez Pofce... Czego sie nie 
mówi. Deputowani merowie, koml 
saize policji francuskiej na wieść o 
aresztowaniu znanej im „comtesse 
Ciunkiewiczowa" pośpieszyli z hsta 
mi, w których rozpływają sie nad 
dobrocią I uczciwością Polki. 

D. mąt, p. Chartnpski, wspomną. 
te W roku 1930 p. Marja znacznie 
zubożała. S'owem — krąjr najnie 
zwyklejszych fakitów 

Tajemnice te 
sądowy. 

nie oskarżone] szereg pytań 
— Kiedy przyjechała Pani po rat 

pierwszy do Polski? 
— W roku 1923. Później byłam 

w 1933 r„ gdy dowiedziałam sle, 
ża narzeczony mój o. Głowiński u-
chorował. Przez iikt* czas bawi. 
łam w Nicei, wreszcie wróciłam te 
Warszawy. 

— Czy nie przyjechała pant do 
Warszawy po pieniądze? 

- N i e . .. . 
— Przecież pisała pani do sweeo 

rzadcy we Francji, te Jedzie pant 
do Polski, aby wystarać sle o pie
niądze I? 

— Nie pisałam. 
.— Jaka ilość biżuterii, futer I 

pieniędzy została oam ikradiloM 
— czy ta, Jaką pani podała ooUcfł, 
ćty ta, Jaką pani wykazała w ase-
kuracii. czy też tą, laka pani poda
ła sędziemu śledczemu. gdvt waty 
stkie te trzy zeznania u różne. 

— Skradziono ml tyle. Ha poda
łam zakładowi ubezp'eczeń. Pienię
dzy nie podałam, bo nie były ubez
pieczone. 

— Gdzie pani miała pieniądze. 
które oanl skradtiono. w czesie 
podróży do Polski? 

— W kopercie na pianiach, 
— Ile Ich było? 
— 6.500 funtłw. 
— I nie ciążyło to pani, to mtrsia 

ła być duża paczka? 
—Nie ciążyło, ooitiowat plerrtą-

&7.t> angielskie sa lekki? 

SeSl̂ ódicZYTAJCIE SK9^/0 
Komplimenfy Francji 

Depesza p. Herriofa do Paul Boncoura 
GENEWA, 12.12. - Herriot wy

stosował do Paul Boncoura depesze treści następującej: 
„Od gabinetu przesyłam partu 

serdeczne podziękowanie z powo
du sposobu, w Jaki prowadził pan 
te, tak apecjtnie trudne rokowania. 
Polecam panu złożyć o. Mac Do

naldowi moje nUserdectfllejtte 
komprmienry. Proste wyrazić mu, 
jak bardzo szczęśliwy' Jest rząd 
francuski, że mógł raz Jeszcze 
współpracować z rządem brytyj
skim w zbliżeniu mocarstw dla me 
todyczhej I przemyślanej orga 
zacll pokoju". 

Rozbój w Marotto 
6 zabitych żołnierzy francuskich 

CASABLANCA, 12.12. W polu-; pomocnika I czterech żołnlerty. 
dniowej części Maroka, w rejonie j przydzielonych do ochrony samo-
Dżebej!^Sa/ro, dokonano tjapadtuchodu, zaś wóz soalli, rozbójmczego" na samochód." utrzy-

„Gorgułow" — to obelga 
Orze rżenie sądu francuskiego 

PARYŻ, 13. 12. Trybunał sądowy w 
Nancy wydał werdykt, mocą którego 
nazwisko „Oorjcułow" taliozone MSta 
10 do rzędu stów obelżywych. 

Powodem do wjtdania owego wer
dyktu posłużyła błaha zresztą sprawa 
Pewna Pranouilta w castsie sprzeczki 
i mężem narwała go „Oorgulowyni". 
Obraźlłwy małżonek rwrócił sie do są 
du. oskarżając łone o ciężką obdze. 

Sąd przywiał racja obrażonemu, uka
rał oskarżoną trzywłią 100 (ranków, 
przyczem w motywach wyroku za»n* 
czył, iż Istotnie nazwać kogoś naizwł* 
kiem mordercy prezydenta może być 
poczytywane n ciężką enlewatę. 

Orzeozente sądu w Nancy stale sle 
precedensem dla ewentualnych spraw 
tego rodzaju na obszarze oałed Prań-
ołł. 

mujacy łączność pomivd»y oper u- pościg, 
iacemi w tym rejonie oddziałami 
wojskowemi. 

Napastnicy zabili kierowcę lego 

"Za rozbójnikami zorganizowano 

W czasie utarczki lostai ciężko 
ranny podoficer francuski. < 

KRONIKA TElFgBAFItZNft 
Strajki w HlszpsnU. W Oyiiodo I 

Safaaiaiwe wybuchły *br*ilki, które TOŻ 
szerzaja sie na sa«iednJe prownale. 
Zdnirzyso sie k3Hu atolów sabotażu, a 
muiKwiac UBżtowaiw nieeczyć cwze-
wodnikt eWflttt-cMw i KrUe tramwajo
we. W saEamaiice areastowano ktfni 
przMWódiCOw syndytoaliSityicaiiKti. 

Bólkl w Berlinie. Przez całą i;k-
JzV,le dodtodizlto do łteai?ych s+aTĆ po 
miedzy oztordkami bojówdk iwth*t(-
iiyoh ugrupowań. Natastraisze zajścia 
m'otv miejso* pomiediy tocimnnfetsuni 
a łiitrerciwoami. przyczem padały straa 
lv rewolwerowe. Szereg uczestirikAw 
hóJ6lt odniosło rany. Pcłloja musafai 
w wtelu wywadtech inSorwayleft-ać. 
rozoedzajac m. m. powtarzaiace ste 
demonstracje uUozme konutniRitów 

Talemnlcze wypadki pod Królów. 
tern. W Prusacn Wbcnodrfccłi wyda
rzyły sie dwa wypadki praejeebanta 
przez pocag. Na odentou iiitii Króle
wiec — Maftorg oałszifiiw w pobłiiżv 
dworca Oondmgem zwłoki studoirla z 
Królewca, zmazdżc/nago przez pocla«. 

Na .odemfeu Welilon — FriedJand w 
poMiżu dwoma Kletniwłir entsesieno 
na szynach zwłoki leepicsego. 

Pudrńże polityków. Liłwnow przy 
był do Oenewy. Mac Donald I Paul 
Bancotur wyOechall t Genewy do Pe-
rńżo. 

Wylani D I V | M . Nonnan D»v's o-
ou&zćza Curcipe dnia 15 erudnki na o-
kTecrjo „ManthMtan". > 

Konferencla Matei Cnteoty. W 
dnach miedzy 16 a 18 erodnk odbę
dzie sic w Belgradzie konfamteas 
DiwedstawiccJI Mal«J Bnt«i»y. Tema 
tem obrad beda kwestie paUhxzne 
o dja/raklerze ogóliutn. 

W ohron'c rodaków. Na a»'weiw» 
tecfl w LuMaiiiie odbvł sle w nledzte-
le w'*c studentów, fctófy powziął •» 
chvnaile iimtas-tuJaca prz^eCwko akse*> 
win. noDc'«i'."rnm m iudnoSoi ełowtaó-
?k:«J w ohrebe Wioch.' StadwKl zor-
gaAizowall denłnnsjiracle uliczne, l«ó-
re pałują łi-wiorosz\*». aMezSuIec U * 
kunestu <tełnon»traii>tów. 
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STANISŁAW PAC 

ZAPRZEDANE ŻYCIE 
Z ciężkiego snu obudził sie Zakolski wtedy do

piero. gdy usłyszał brze* srebrnej łyżeczki, która 
upadła Karoiowl na podłogę. Ustawiał właśnie tac
kę ze śnadaniem na nocnym stoliczku. 

Spojrzał na pana, który otworzył oczy z prze
strachem: 

— Przepraszam pana dyrektora... Taka nieu
waga... Obudziłem pana... 

Zafcołski patrzał naogół przytomny. Nie rozu
miał, gdzie Jest i co sie dzieje. Dopiero, gdy służą
cy rozsuną! ciężkie kotary na oknie 1 pokój zalała 
ośiepajaca jasność białego dnia westchnął rozespa
ny. ziewnął i ueadt na łóżku. 

— Która to godzinę. Karolu? Spałem Jak kamień. 
— O. lak. już późno. Badzie po dwunastej. Za

raz fObacze eokładfre. 
Podszedł do nocnego stor.czfca. czegoś tam szu-

kał chwile, potem sięgnął do kamiee&i, przewieszo
nej przez krzesło, emerał w Jej kieszeniach... 

Minę n.iał bardzo zaniepokojoną, gdy włesz 
cle rzeki 

— Co to? Parli dyrektor chyba z«ubit zecarek, 
aJbo ukr«*'i?... Mój Boże I 

Zakoiski nadspodziewanie szybko zorientował 
sie w sytuacii i odparł: 

— Ach, tak. wyobraź sobie. Karolu, mus alem 
gdzieś*rgubó zegarek, ałbo mi rzeczywiście ukfadii. 
Bardzo żabek. Tak «o przecież kabttenu. 

Służący « e ośmielił sie powiedzied stośno tego, 
CO sobie pomyślał — „w taką noc, Jaką pan gdzieś 
tam po kna.pach spędził, wszy**o moti: pokraść". 

Nie mówiW już więcej o tein. Karol wyszedł 
a mowy jegc pan odwrócił s'e ku tacy ze śnada-
niem. Kawa była x krdnartom Rosałin. Rozbite lej

ko w szklance. 
— Masz, baon k&f tan —pomyślał Ziikolski. Jesz

cze mi w jrlowie porządnie huczy. Człowiek wolał
by jedną większą wódkę, żeby się trochę podtrzy
mać, zain ast tych wszystkfch pierniczków. 

Wstał. Na dywaniku przy łóżku czekały cieple 
panMe. Przeszedł do łazienki, i długo sle w ntej 
rozkoszował prysznicem. 

Powróciwszy do sypiahti. wytfł łyk kawy i te
ra* dopiero Spostrzegł, że na tacy tężał Hst. Koperta 
była z czerpanego, grubego papieru. Biado-niebie-
efca. Znaczek pocztowy francuski. Pieczęć Paryża. 

— Coś nowego.. Jaka* niespodzianka... 
Byt ło Ust od kobiety. Zakolski czytał: 
,.MóI drogi. Oczy mam pefcnc łez, kiedy to pi

sze. Nigdy, nigdy nie spodziewałam się. że możesz być 
tak okrutty. Zawsze Kczyłam na twoją salachetność. 
Byłeś takim przed laty. Czyż wszystko sie tak da
lece zmieniło, że nawet widzieć mnie nie chcesz, gdy 
Jestem w tak strasznem położeniu'? Niemożliwe. 
Wiem, że nie możesz przebaczyć, nie możesz mnie 
znów pokochać, po tem wszysikiem, co uczyniłam. 
Byłam podła I Ach strasznie podlał Jakże mogłam I 
rzucii cie dla takiego łotra. UsidH mnie, opętał. To'; 
szatan, nie człowiek. ZarizJe wszystkiego i wiem, że. 
nie mogę błagać już O <woJą miłość, ais proszę o il-
£tość. O litość dla nałnieszcześHwszeJ kobiety na 
świecie, którąś ty kiedyś tak szalenie kochał. Przez 
pamięć tej miłości zaklinam Cie, przyjedź i ratuj. To 
jest mój dr.tgi Ust i ostatni. Od chwili, kiedy tamten j 
wysiałam, już minęło dwa tygodnie. A może więcej. 
nawet Dzień w dzień chodzę do „Crłlon" i pytam,'. 
czyś przyjechał. Siadam w holhi i czekam i ciągle 
się budzj, żc lada godzina, lada chwila wejdziesz. 
Zaklinam Cię na nasze dziecko... Słuchaj, musze Ci 
a!ę przyznać. Złamałam słowo, dane Ci. że n e będę 
utrzymywała żadnych stosunków z naszą Hanecz
ka. Gdy minęło moje szaleństwo i teraz przyszła 
taka okiuti.a rozpacz, napisałam do niej do klasztoru. 
Napisałam króciutki list: „Haneczko, mamusia twoja 
straszni* Jut biedna i bardzo tęskni za tobą, Napisz 

do mnie choć parę słów". 
Podałam Jej adres\mój obecny, ien ohydny hote-

łik, gdzie jestem prawię w nędzy 1 ciągle się boję, że 
mnie zamordują. 

Kocliane dziecko, odpisała zaraz. Nie posyłam 
Ci tego ilstu, bo to jest teraz dla mnie coś najdroż
szego. Tyko Ci przepisuję jedno zdanie: 

..M.imi'siu najukochańsza! Ja nie wiem, dlacze
go to się wszystko stało i nBet mi tego nie tłuma
czy. Ale d aczego ty Jesteś taka nieszczęśliwa? Za
raz napiszę o tem do Tatuś a, bo napewno nic wis 
nic. I on tspewno zażegna każde nieszczęście. Ja 
bardzo kocham Tatusia, ale i o Tobie często myślę 
i nrzyponrnam sobie, kiedy Clę ostatni raz wUzla-
łam. Jak jeszcze byłam bardzo mała. Teraz jestem 
już dorastającą panienka 1 takbym cbcnła, żebyś Ty 
była razem z Tatusiom, a Ja z wami. ByMbysmy bar
dzo szczęśtwl." 

Pokaże Ci ten Ust, Crkn, gdy przyjedziesz, bo 
ja jeszc." wierze, te napewno przyjedziesz i ułtu-
iesz sie nademną i Md naszem dzieckiem. Hanecz-
k« n:c .vie wie. co było, nic n e pamięta ł n e row-
mie. Gdybym wróciła, choćbyś mnie nawet nie ko
cki!. 1 Yt.i ym dta rriej maflfcą.. Bądź arJachetay i spró. 
buj zapomnieć te soraszna krzywdę, Jaką Cl nczynl-
(am. Czekam na Ciebie każdej godziny i modlę się, 
aby mi Bóg dopomógł doczekać arię. 

Twoja M.". 
Kim była ta kobieta? 
— Oto jedna z tajetmtic mego poprzednika — 

pomyślał Zakoiski. Jedna z tych „niebezpiecznych 
taieirmc". których mi nie woJno zgłębiać. 

To żona. Była żona. — matka tej córeczki, o któ
rej z taką ekiłiwośclą wspomina w swym ostatnim 
liście. Przeczytał Ust po raz drugi. Piękny, równy 
charakter pisma. Papier listowy wykwintny. Aż s ę 
ne chce wierzyć, że na takim papierze pisuje ktoś, 
co mieszka w hotełku, gdzie mordują... 

Litera „M". Imlena. czy nazwiska? Dlaczego 
nie „G", skoro to pani Grajnertowa? Ach, prawda. 
Przecież zesze o jakimś łotrze, dla któreso rzuciła 

Orafrerti. Wyszła zamąź po raz drugi, zrnienija na
zwisko. 

Nic, to musiała być perwsza litera imienia. Nie 
podpisywałaby sio nazwiskiem, które on. Grajnert, 
musi nlenawidzleć. 

Zakolski był sprytny i pomysłowy. Dość szyb
ko wpadł na pomysł szczęśliwy, choć ryzykowny. 

Zadzwonił. W oczek.waniu na wejście służące
go przybrał pozę człowieka, który duma nad ja. 
klenrś nieszczęściem, s twarzą ukrytą w dlonach. 

Ody talyszal skrzypnęcle drzwi, podniósł gło
wę. Twarz miała wyraz kamiennego spokoju i do
stojnej powagi. 

— KaroS — powiedział — czy wiesz, od kogo 
dostałem ten Ist? ' 

Karol \5pu>ścił oczy i mHczat. 
— No, powiedz — oągnął dalej Zakolski pomy

słową scenę Powiedz, czybyś się mógł spodziewać? 
Karol milczał. 
— Jesteś moim starym przyjacielem... Nie tylko 

służącym. Nsprawdę przyjacielem. Kto wie. czy nie 
Jedynym. Dlatego tak z tobą mówię. Wiec od kogo 
to Jest listr1 

Stary służący podniósł stroskana twarz 1 po
wiedział ponuro: 

— Wiem™ Od małżonki pana dyrektora-
Teraz nastąpił kulminacyjny moment odgrywa

nej konedii 
— Nie n.dw tak. Karolo I Ty wiesz, że to nie Jeet 

już moja żona. Jeśli o niej mówię, lub myśłę — uży
wam tylko Jej imienia i nazwiska. Czy Jeszcze pa
miętasz, jak miała na imię i jak się nazywa Obecne? 

— Tak — w yszeptał stary 1 omal się ale 
rozpłakał. \ ^ 
\ _ Wiec powiedz, od kogo to jest list Powiedz-
petitem >mieu!em i nazwiskiem... 

— 7o od pani Marji Krymskiej... 
Stary odwrócił twarz, aby ukryć b'ejra»ce ter. 

Łzy nad dobrym panem, który cierpi bardzo, gdy 
słyszy przekiete imię kobiety, która go porzuciła. 

(D. c nJ. 
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Kartka w chlebie więziennym 
Zagadka śmierci Donalda Rossa rozwiązana 

' Od wiehi tygodni priicja francu
ska. jak o tern donos.llśmy. biedzi 
ne u d wykryciem sprawców 
zhrodrrl w Maisons - LaffrMe pod 
Pary4.em. 

ŚMIERĆ ANGLIKA 
Ofiara tej zbrodni .padł Anjdik, 

Donald Ross..Zrazu, podejrzewano 
o zabójstwo syna Rossa, który po 
rozwodzie rodziców pozostawszy 
a matki, czul do ojca niechęć. Ale 
2-braku jakichkolwiek dowodów 
musiano zo uwolnić . 

Dochodzenie, znowu, błąkało sie 
poomaoku, dopóki najświetniejszy 
detektyw — przypadek nie przy
szedł mu. nagie z mwnoca. 

KROMKA CHLEBA 
Na dziedzińcu więżenia w Saint 

JuJien— en Gemev)is więźniowie 
odbywali swój codzienny spacer. 

Chodzili gęsiego jeden za dru
gim. powłócząc nieco nogami na 
asfalcie dziedzińca. 

Czoło tęga pochodu stanowili 
dwaj bandyci, odsiadujący długo
terminowa karę za n;.pad rabunko 
wy. Seauyajjeot i Guillemmot 

Muzeum kości 

Po długoletnich poszukiwaniach na 
Cathal'na Island. znany badacz ame
rykański Ralf (ilklden z Lot Angelos 
założył muzeum kości wymarłego ple

mienia Indyjskiego. 

Nagle, stary dozorca, towarzy
szący więźniom na przechadzce, zo 
baczył, że jeden z tych dwu bandy 
tów podaje drugiemu kromkę chle
ba. 

Ten niezwykły fakt go zastano
wił I zdecydował s:e błttej przyj
rzeć owei kromce. 

ZDRADLIWA KARTKA 
Przeczucia go nie mylHy. We 

wnętrzu chleba znajdowała się 
kartka, a na niej nagryzmolone na 
stepujące wyrazy: 

-Pamiętaj o tern, ie 16 września 
nie było cie iuż w Paryżu. Nie wia 
domo, czy umarł.- (to zdanie było 
przekreślone). Dzielnik: pisały, że 
widziano go jeszcze 17 września". 

16 WRZEŚNIA! 
Strażnik zaniósł te cenną kartkę 

prokuratorowi Ten .or/eczyłal i za 
stanowił sie nad iej treścią. Prze
stępstwo, za które siedzieli obaj 
bandyci: napad rabunkowy na wiej 
ski' dom państwa Perret zostało 
popełnione jeszcze w sśenpnru. 
choć bandytów schwytano dopiero 
w początkach października. 

16 września musiał wiec ozna
czać datę jakiejś irmej zbrodni, 
która bandyci chcieli ukryć. 

Nietrudno było wywnioskować, 
ie chodzi tu o zamordowanie Do
nalda Rossa, którego zwłoki znale
ziono 18-go września w jego tniesz 
kaniu. 

JAK TO BYŁO? 
Bandyci, zaweztfmi 1 spytani o 

wyjaśnienie co do kartki, zadziwi i 
jaco szybko przyznali, sie. że owej 
krytycznej nocy byli w mieszka
niu Donalda Ross*. Przyznają się 
także do tego. że obrabowali lego 
mieszkanie, ale przeczą jakoby go 
zabili. Opowiadanie Ich jest o-
gromnle interesujące. 

PIJANY ANOLIK 
Późnym wieczorem 16 września 

szli ciemną ulicą w Marsons Laffit-
te. gdy przed jednym z domów 
ujrzeli pijanego. Stanin* się na no
gach i w żaden sposób nie mógł 
znaleźć klucza od drzwi. 

— Czy moglibyśmy panu po
móc? — spytali. 

— Oh, yes. — odpowiedział pi
jak. który okazał sie Anglikiem. 

Pomogli mu dostjć się do mlesz 
kama* a Angtik zaprosił ich do piw 
"nicy na wino. Wypili tam z tuzin 
butelek, a gdy gospodarz zasnął, u-
dali sie do jego mieszkania. bv je 
przyzwoicie wynmtnąć. W trak
cie tej roboty Anglik zjawił się na 
górze. Wówczas, jak twierdza ban 
dyci, przywiązali go do krzesła 
przewodnikami elektrycznemt, zna 
lezioncnii w mieszkaniu, 1 wyszli, 
unosząc łupy. 

Do zbrodni się nie przyznają. Ale 
ponieważ zeznania każdego z nich 
są nieco różne. Więc ziaje się już 
nie ulegać wątpliwości, że ponura 
zagadka śmierci Donalda Rossa 
jest rozwiązana. 

Kret z kolei podziemnej 
Dwie minuty szczęścia w powietrza 

— Czy posiada pra bjkcA? 
— Tu jest miejsce, proszę! 
— Stacja Teropelhdł!! 
— Czy posiada pant Mec*? 
I znowu, od początku to samo. Cią

gle to samo. Jobonn Schmidt byt jed
nym z miljonów małych tata wielkie
go miasta. Byt konduktorem kolejki 
podztemnal w Beri*™©, w -wagonie kur 
sującym pomiędzy stacjami Temoel-
M aSeesrrasse. 

Ale w hróUkich przerwach pomiędzy 
wydawiiiein Jednego, a 'drugiego bi
letu i wykrzykiwaniem stecyj, pod
czas gdy pociąg - z hukiem pędził w 
mroku podziemnych korytorzów, Jo-

Zaprzysiężenie rekrutów 

Prąd elektryczny pobudzał konie 
Niezwykły proces dżokejów 

Powszechnie znane są Ł zw. „kombi
nacje" fjścigwe. Zmowy dżokejów, 
czy staikL 1 ,4opingrjwame" koni. Ale 
już wręcz sensacyjny jest proces, jaki 
•w sprawie tych właśnie kombinacyj 
toczy się w Skbiey w Australii. 

Towarzystwo przyjaciół zwierzał o-
akarżyło paru dżokejów o dopingowa
nie koni_ prądem elektrycznym. Na 
piersiach dżokeja była umieszczona 
mała, ale o dużej s i e tratew elektry
czna od której przewodniki przechodzi 
Jy pod siodło. Jedno naciśnięcie reki 
puszczało w ruch „instalacje". Można 
•obie wyobrazić mękę nieszczęśliwych 
rwierząŁ 

Ale może Jeszcze ciekawsze są wy
niki rozprawy. Przed sądem dżokeje 
są szczerzy. Wyrażają zdziwien-.e na 
powszechne oburzenie. Jakie wywołała 
» Ich „sztuczka". Dlaczego gorsza ma 
być la bateria elektryczna od alkoho
lu. eteru, czy kokainy? Irtóremi „do

pingują" konie? Te również niedozwo
lone Środki uważają sie za zupetme na
turalne i przyjęte! 

0 * 0 

(o wróża gwiazdy 
na dzień 13 grudnia 

Ditf lep!«| spnedawaf 
anieli kupowaf 

«r. 

Modny kostjum 

Dziś lepiej sprze
dawać aniżeli kupo
wać. 

Wczesne godziny 
ranne nie zapowia
dają sie pomyślnie 
i mogą nas narazić 
na niegrzeczności 

lub arogancje albo też przyczynić sie 
do zmniejszenia naszego autorytetu. 
Nie jest to odpowiedni czas do stosun 
ków z przełożonymi lub wyżej stoją
cymi. 

Wczesne godziny ranne mogą sie 
również gorzej zaznaczyć i pod wzgle 
dem finansowym, przynosząc nam ja
kieś niezdecydowania I trudności. 
zwłaszcza w załatwianiu spraw urzę
dowych. sadowych lub handlowych. 
Nie Jest to również dobry czas dla 
spekulacyj. 

Później, w miarę podnoszenia sie 
słońca nad horyzontem sytuacja uleg
nie znacznej popraw ie a wpływy ujem 
ne ustąpią bez śladu. W godzinach 
przedpołudniowych natomiast zazna
czy sie dążenie do stałości, harmonii,] 
porozumienia, wierności i tworzenia no; 

I wych związków. 
1 Okres ten może nam przynieść rów 
i nież i niewielkie korzyści finansowe. 

•i Południe nadaje sie do przejmowania 
• na siebie nowej odpowiedzialności, da 
, żenią do poprawy swel sytuacji tyclo-
, we; i reputacji, oraz tworzenia planów 
i w celu zapewnienia sobie powodzenia 
na przyszłość. 

Godziny poobiednie przynoszą pote 
I gujacą sie aktywność i przedsiębior

czość, nadają sie do zawierania no
wych znajomości, załatwiania spraw | 
dotyczących wojskowości, sportu, ma-; 
szyn. techniki t metali. 

Wieczór nieźle sie zapowiada I na
daje sie do załatwiania spraw rodzin-: 
nych I domowych, dotyczących dzieci; 
lub też miejsca zamieszkania. 

Dziecko dziś urodzone — rnc&Hwe.' 
zdolne, wspaniałomyślne, a Jednocześ
nie dumne t dość chwiejne — będzie 
wykazywać tendencje do życia nad 
stan. i 

Winszujemy 

Onegdal garnizonie warszawskim odbyło 
rocznika 1911 r. 

zaprzysiężenie rekrutów 

U/STST**" łWio mlaaw* ładowe 

Łeda ^ z łabędziem 
Dzieło sztuki przyczyną awantury 

U 

Pm Hipolit Rączko, Jest właścicie
lem salonu sztuki, rozumie sie wędrow
nego. 

Pod ścianami domów ustawia on sze
regiem L św. Jansza*y", czy oleodru
ku różnej treści, oprawne w suto zło-
ne ramy. 

J-andsżafty" te tworzą Jafcgdyby 
ruchomą wystawę dzieł sztuki, trwają
cą w danem miejscu, aż do zjawienia 
sie policjantów 

W razie interwencji nieczułego na 
prawdziwe piękno przedstawiciela wła 
dzy, wystawa przenosi sie o kilka prze
cznic dalej. 

W cinru 2 październifca r. b. na rogu 
ul. Wileńskiej i Konopackiej, pan Rą
czko łypiąc okiem „na beki" w taki 
mniej wleccl sposób zachęcał przeojiod 
niów do kupna wysławionych obrazów. 

— To Jest 
„Rimeo l Julfa". 

Jedne bogaite państwo mieli córki* 
ślicżnbm jak marzenie. Wiadomo, że za 
byłe łachudrę wydać Jej nie chdeH. 
Ale głupia dziewczyna zakochała sie 
w Jednem latku, muzykant to zdaje sie 
był. Stary Julci nie chciał słyszeć o 
romansach I wystawaniu po bramach. 

Ale kto młodaiaków upilnuje. Po no
cy lxz& do niej bez balkony. Co pań
stwo widzą 

na tern lanszalcle. 
Ten drugi widoczek Jest z tej samej 

serJL Widzą tu szanowne kuncmaidy 
Julcie w tromnie w dolnem kościele 
•••••••••••••aBBBBBaaBBBBBBBaJBBBJ 

Chńczyk może mieć 
iedną zoną 

Chiński minister sprawiedliwo
ści wydał ostatecznie rozporządzę 
nie. zabraniające wiektóeństwa. 

Chińczyk, wstępujący powtórnie 
w zwiazto małżeńskie, musi przed 
stawić akt rozwodu z pierwsza 
małżonka. 

przed samem wyprowadzeniern, bo stru 
ta sie biedaczka esencjom octowom z 
milośck Ten ów Roneo łaził po omen-
terzu tam i nazad, aż sie frajer zazię
bił I umarł na grypę. 

— Drugi tainszałt na lewo Jest pod 
tytułem 

„Loda z łabędziem". 
To Obraz dla dzieci niedozwolony! 
Chłopaki want! 

Jeden kamciairz zakochał sie w pan
nie, co bardzo lubiła drób, a Już co ła
będzie, to można poprostu powiedzieć 

szalennle. 
Cwaniak ten jak szedł do mej, za 

labedżta sie przebierał I co wyprawiał, 
widać na tańsza fcie. 

Tu pan Rączko mrugnął szelmowsko 
okiem do młodej pary, przyglądającej 
się obrazowi. Panienka zarumieniła sie 
lak wtónta, a Jej towarzysz, jak sie po
tem okazało, p. Konstanty Słaby, rzekł: 

— Panie artysta, żebym Ja pana Już 
nie w łabędzia, ale w bite i kopane kacz-
kie nie zamienił! 

— Przepraszam, panie szanowny, o 
co sie rozchodzą? O te „Lode z łabę
dziem"? 

Panienka zarumieniła sie po raz dru
gi I szepnęła towarzyszowi: 

— Panie Kostuś w szyję go! 
Pan Konstanty chwycił „Sąd Pary

sa" za szkłem i wsadzi! p. Rączce na 
głowę. Pan Rączko nie pozostał dłuż
nym I rozbił o pana Słabego „Bitwę 
pod Grunwaldem" oraz kilka pomniej
szych zwycięstw polskiego oręża. Kres 
walce położył policjant. 

W sądzie grodzkim wyjaśniło sie, że 
lAochana p. Konstantego nazywa sie 
panna Loda Mademsfca I niepochlebne 
opinje mitycznej „Ledy" potraktowała 
Jako .przytyk do siebie. 

Ponieważ p. Rączko oświadczył, że 
o niczem nie wiedział, darowano sobie 
wzajem urazy 1 sprawa została umo
rzona. 

tam SchrnMt bolał w obłofcacu. Tak, 
doatnwnto. bujał w obłokach... On. 
kret kole. podziemnej, który przez ca
ły dzień ale «UaW blasku słoneczne. 
go, przeżywał rozkosze, jakie przeży
wa lotnik. 

Bo Jebano Schmidt całe życie ma
rzył o lataniu. Podczas wolny był w 
szkole marynarki lotnicze) w Kaonji, 
ale gdy skończył szkołę I już mtał la
tać, wojna ste, właśnie, skończyła. 

Ale Schmidt sie zrezygnował ze 
swych marzeń. Będzie latał i to na 
aparacie własne] konstrukcji. 

To też, odejmował sobie, nMedwła, 
od ust, oszczędzał na wszystkem, 
.mieszkał w Jednej izdebce ze storą 
matką, a każdy grosz obracał na kup
no cz<ści składowych motoru. 

W Izbie starej pani Schmidt nie by
ło miejsca na warsztat lotniczy. 
Schmidt pracował, wlec, w piwnicy. 
Ody przychodził z pracy, zjadał szyb 
ko odgrzany przez matkę obiadek 1 
biegi do piwnicy, do roboty. 

Półtora roku co wieczór budował w 
tajemnicy przed wszystkimi swój apa
rat Wreszcie samolot był gotów. 

Przyszedł wiełkł dzień, w którym 
nowy samolot miał sie wzbić w powite 
utrze. Garstka przyjaciół Johanna 
Schmidta zjawiła sie rankiem na lot
nisku, gdzie konduktor przywiózł swo 
lą drogocenną maszynę. 

Schmidt wsiadł do aparatu, puścił 
w ruch motor. 

— Poleci, czy nie poleci — pytali 
przyjaciele, którzy porobili, nawet, 
miedzy sobą kilka zakładów. 

Jeszcze chwila, a spełni sie marzenie 
tj+n lat.. 

Maszyna uniosła się w górę! 
Ale szczęście trwało krótko. Bardzo 

krótko Tylko dwie mjnuty. 
Po tych dwu' minutach, samolot za

czął opadać w dól Wylądował szczę
śliwie, ale żadna siła nie była Już w 
stanie ruszyć z miejsca 13-tu centna
rów maszyny Johanna Schmidta. 

Całą noc został niefortunny dwumi
nutowy lotnik przy swym aeroplanie. 
nreszcie zabrał go samochodem zpo-
wrotem do domowej piwnicy. 

Pochował w tej piwnicy wszystkie 
«rwoje marzenia, Planował, że poleci 
do Turcji, wypije fttłżanke kawy z Ja
kąś Paitmą, czy Zuleeką, że odwiedzi 
falkłrów w Indłach, bedzJe połowa! na 

krokodyle w Egipcie I przywieaU 
matce skórkę krokodyla na torebkę. 

Teras musiał z tego wszystk ego zc« 
zycnowac. 

Samolot, taksamo Jak t Jego kon
struktor I właściciel pozostanie K mro
kach podztemi, zamiast wzbić 9k pod 
obłoki. 

Johana Schmidt będzie nadal pił ka
wę na kraciastym obrusj* mada, za* 
miast i pięknem! Tirrczynkami, a to
rebkę kupi mamle na gwiazdkę w Jed
nym ze sklepów berlińskich na przed
świątecznej wyprzedaży. 

Krokodyle, haremy, takiry I piramV 
dy pozostaną w marzeniach. 

— T.empelhołl 
— Czy posiada pan Mec*! 
— Seesłrassell 
Kolej podziemna buczy I padzi w 

mrocznych korytarzach włeltoego mk* 
sta... 

kK 

Pomnik Brianda 

Znakomity rzeźbiarz francuski Oull-
laume stworzył nosa'- Brianda. ktńry 
rostanl* odsłonięty w rocznice lego 
śmierci w Pacy sur Euro. Na zdlechj 
Gu'llaume orzv pracy nad pomnikiem. 

Potworne piekło 
dzieci łódzkich 

Wyrok na szpiegów 

Jutro: Dyskarowi. 
Dzś: tncJŁ 

Nowy typ kos i l ia i tenalsoweco. 
towaoy prsaz HraiaMi i 

C Z Y T A J C I E 

li [nul (BB 
Werw taacut Szczarowskl 

Onegdal zapadł wyrok sąd. doniaeco we Lwowie aa trzech szpiegów. Ka
pral rezerwy Szczarowskl został skazany aa dożywo*a'e wlezienia, radlo-

łmltrć przez powleszeBłe I Ładcrt aa IS lat wteilę-
Waraarawl kara 

teebułk Werner — aa 

Jedno z pism łódzkich kreśli ponury, 
dantejski wprost obraź życia, pędzone
go przez pewną kategorię dzieci, śpią
cych pod płotami, na pustych placach. 
pod schodami, po różnych zakamar
kach, klozetach, piwnicach I wnękach 
bram. Nie najgorsze to Jednak leszcze 
pomieszczenia. 

Są jeszcze I inne, budzące wprost 
grozę. Na końcu ul. Brzezińskie! np. 
leży odłogiem duże pole, na które wy
rzuca sie gnój że wszystkich obór I 
stajen ŁodzL Ody nadejdzie zima. 
gnieździ się tam kilkaset dzieci ulicy. 
zbiegając się wieczorami ze wszystkich 
dzielnic miasta. OnóJ Jest wszak — Jak 
władomo — dobrą ochroną przed cMo 
dem, wiec zakopują się tam aż po szy
ję, by spędzić w cieple noc. 

:)*(:  

Radio 
Warszawskie 

11.58 Sygnał czasu. Hejnał z Krako
wa. 

12H) Ryty. 
16.25 Odczyt „Państwowa Rada o-

Swieceróa publicznego''. 16.40 Odczyt: 
..Postęp techniki a rozwój stosunków 
gospodarczych świata" z ' cyklu ,.Za-
gadmierria gospodarcze". 

17.00 Koncert symfoniczny w wyk. 
ork. Fłharm. Warsz. 

18.00 Przemówienie dyr. S t Łopatto. 
18.10 Muzyka lęka i taneczna. 

19.20 „Bieżące wiadomości rolnicze". 
19.30 Felieton „Dynastja Coupennów". 

20.00 Muzyka rełtgijaa żydowska. 
21.20 Recital skrzypcowy Coiette 

Frantz. 
22.00 Kwadrans Weraok!: nowela M. 

Weinerta „Zaślubiny pana de Pentbie-
vre. 22.15 Płyty. 

23.00 Muzyka taneczna. 
JUTRO 

li.Sn: oyRnal czasu. Hejnał z Kra
kowa. 

12 10: Płyty. 
15.35: Program dla dzieci. 
16: Płyty. 16.40: Odczyt -Enigra-

cja postyozniowa w tatach 1865 1880". 
17: Ryty. 17.40: Odczyt ..Racjcna-

Irzacła przemysłu, a zahwinłerne ko
biet" 

18: Muzyka lekka 
19J0: „Skrzynka pocztowa rolnicza" 

19.30: Felieton literacki .J4orwid i Brzo 
aowski — prekursorowie" — wygłosi 
p. R Zrebowicz. 

20: Koncert chora Erlana. 
21.05- Recital fortepianowy J. WoK-

21.55: J4a ̂ widnokręgu". 
22.10: P-esn: w wyk. H. ZboJńskleJ-

[ Ruszkowski. 
i a: M a n t a tawnonm 

Inni znów nocują w psich budach. 
Zaprzyjaźniają sie ze zwierzętami ktd 
rym przynoszą od czasu do czasu ko
ści I śpią wraz z niemi na słomie, ro
jącej się od robactwa, śpią także I rat 
śmietnikach. „Arystokracja" "zaś nocu
je u wylotu ul. Tramwajowej, w pew
nej malej drewnianej szopie, pozostaw 
lej po Jakiejś budowle przed laty. 

W stojącej dziś pustką szopie zb'era 
się około 30 chłopców, którzy przeby
wają tam noc, przytuleni Jeden do dra 
giego mocno, gdyż Jest tak ciepłej. 
Ńnród tam i zaduch nieprawdopodob
ny. gdyż chłopcy zatykają szmatami 
wszelkie szpary. 

Rzecz najciekawsza Jednak, że dzle. 
oi te nsnrza na każdego, ktoby chciał 
Je wyciągnąć z tych strasznych barło
gów I dać km dach nad głową, Jędze* 
nie I .czystą bieliznę. Jak na wroga. 

Zbyt silnie Już zrosły się ze swym 
trybem życia, przyjaźnią się 1 sutene-
rami, złodziejami, prostytutkami, od 
których uczą się wszelkich zbrodni, a 
często pomagają mistrzom swym 

TEATR I ŻYCIE 

W teatrze na pervfer]acS 
miasta eraja Jakaś trajredje. W 
pewnej chwili bohaterka woła i 
patosem: 

— Odzie Jest moja matka? 
Powiedzcie udzie moja matka? 
Cóż ona porabia? Na to odzr-
wa się ktoś z publiczności. 

— Wfn«7C7vzne na Kerrel*. 
ku snrzedaje! (ajV 
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Bodowa lotnisk w Białymstoku, 
GRODNIE, SUWAŁKACH I BIELSKU 

Program prac L.0.P.P. 
W tali konferencyjnej urzędu 

wojewódzkiego odbyło się pod 
przewodnictwem prezesa za
rządu komitetu wojewódzkiego, 
p. wojewody M. Zyndram Ko-
ściałkove|kiego— przy współu
dziale delegatów komitetów 
p o w i a t o w y c h L. O. P. P. 
zwyczajne ogólne zgromadze
nie jprogramowo-budietowe, na 
którem przyjęty został i zatwier
dzony budżet zarządu komitetu 
wojewódzkiego i komitetów po
wiatowych w globalnej kwocie 
138000 zł. oraz program prac 
z dziedziny lotnictwa i obrony 
przeciwlotniczo-gazowej na rok 
1933, przewidujący m. in. bu
dowę lotnisk w Bielsku Podla
skim, Suwałkach i Grodnie, orga
nizację kół szybowcowych i za
kupienia szybowców, współpra
cę w organizacji obrony prze
ciwlotniczo - gazowej ludności 
cywilnej na terenie wszystkich 
komitetów powiatowych. 

Jednocześnie poruszaną była 
sprawa uroczystości 10 lecia Ligi, 
które obchodzone będzie współ 
nie z „X Tygodniem Lotniczym", 
w czasie od dnia 14 do 21 maja 

Wczoraj złożył wizytę p. woje
wodzie Kościałkowskiemu J. E. ks. 
biskup piński Bukraba. 

Wczoraj w południe wyjechał 
do Warszawy w sprawach służ
bowych p. wojewoda Marjan Zyn-
dram-Koiciałkowski. 

1933 roku. 
Pozatem z wiosną rozpocznie 

się budowa lotniska w Białym
stoku. Przy robotach tych za
trudniona będzie znaczna ilość 
bezrobotnych. 

4 0 gr. za 1 Klwtg. prądu 
ale w Choroszczy 

Uzyskawszy w min. handlu 
i przemysłu pozwolenie na zbyt 
energii elektrycznej szpital psy
chiatryczny w Choroszczy przy. 
stąpił przed kilku dniami do za
kładania instalaoyj na terenie 
miasteczka. Roboty te zostaną 
prawdopodobnie ukończone je

szcze w bieżącym miesiącu, tak 
Ze w początkach stycznia mias
teczko uzyska oświetlenie elekt
ryczne. Dotychczas, zgłosiło się. 
do zarządu szpitala przeszło 
300 abonentów prądu. Cena za 
jeden klwg. wynosić będzie o-
koło 40 gr. 

Poganie na Litwie 
Jak donoszą z Kowna, wiele 

się tam obecnie pisze i mówi 
o „księciu" Gedyminie Klausu-
lis Berzańskisie. Jest on preze
sem stowarzyszenia szlachty li
tewskiej i... krywe.krywejte, to 
znaczy arcykapłan pogańskiego 
obrządku litewskiego, jak to 
gam oświadczył komisarzom spi-

Zaostrzenie akcji przeciw elektrowni 
W środę zagasną lampy elektryczne w mieszkaniach prywatnych 

Chleb dla bezrobotnych 
Spółdzielnia „Zjednoczenie" 

złożyła na ręce starosty grodz
kiego i p. dra Żaka deklarację, 
w której ofiaruje miesięcznie po 
150 kg. chleba żytniego—razo
wego na rzecz bezrobotnych do 
dyspozycji wojewódzkiego_ ko
mitetu funduszu pomocy bezro
botnym. Chleb będzie wydawa
ny do kwietnia 1933 roku. 

Podatek lokalowy 
I od nieruchomości ' 

Jutro upływa ulgowy termin 
płatności podatku od nierucho
mości (III kwartał) i podatku od 
lokali (IV kwartał). W razie 
nieuregulowania należności w 
kasie miejskiej magistrat przy
stąpi z dn. 15 b. m. do przesy
łania odnośnym urzędom "skar
bowym zarządzeń egzekucyj
nych. 

Zajęcia uboczne 
urzędników państwowych 

Urząd wojewódzki otrzymał 
z min. spraw wewnętrznych o-
kólnik, w którym, mówi się, że 
na zasadzie art. 29 ustawy z 
dn. 17.11 1922 r. o państwowej 
służbie cywilnej, p. Wojewoda 
upoważniony jest do udzielania 
podległym urzędnikom admini
stracji zezwoleń na zajęcia u-
boczne przynoszące im jaką
kolwiek korzyść materialną. U-
poważnienie to odnosi się rów
nież do niższych funkcjonat-
juszów. 

Załamał sic lód 
Pod ślizgającemi się na sta

wie przy ul. Mickiewicza dziew
czynkami: Halinką Ranecką 
(Mickiewicza 25) i Zosią Szył-
kiewiczówną (Mickiewicza 18) 
załamał się lód. Dziewczynki 
wydobyli przechodnie i odpro
wadzili je do domów. 

.30 w. 
Teatr „PALĄCE1 

Środa 14-go grudnia o g, 8 i 
Tylko jeden ODCZYT wygłosi: 

znakomity profesor rosyjski, kierow
nik słynnej ekspedycji ratunkowej wy
prawy generała Nobile do Bieguna 

Północnego 

SflMOJŁOwICZ 
DA temat: 

Łamaczem lodu „Krasin" 
I Zeppelinem na biegun 

Północny 
O d c z y t i l u a t r o w a t n r b ę d z i e 

p r z e z r o c z a m i 
Bilety do nabycia w kasie teatru 

Szczegóły w afiszach. 

KOBUCE CHOROBY 
I AKUSZERJA 

Poradnia dla ciężarnych 
Porada 3 * t . 

LECZNICA — Mazowiecka 5. 
TtL 1-38 

TeUŁ do nagłych wezwań 7-88. 

Akcja strajkowa, polegająca' światła elektrycznego. Wysta
na całkowitem nieoświetlaniu j wy te zostały urządzone przez 
wystaw sklepowych wszelkiego; elektrownię białostocką celem 
rodzaju reklam i szyldów, na 
ograniczeniu używania światła 
elektrycznego wewnątrz skle
pów, w mieszkaniack i wszyst
kich innych lokalach do najda
lej idącej oszczędności, a dalej 
na poniechaniu używania wszel
kiego rodzaju grzejników, jak 
żelazka do prasowania itd.—zo
staje zaostrzona. Na dzień 14 
grudnia b. r. (środa) oraz na 
kaleta Środą następnych ty
godni—ogólnozwiązkowy ko
mitet do walki o godziwą ce
nę prądu elektrycznego pro
klamował całkowity strajk 
elektryczny. Zwolnione będą 
od niego instytucje użyteczności 
publicznej, jak szpitale, wodo
ciągi, dalej gabinety lekarskie 
podczas wykonywania zabie
gów, których niewykonanie mo
głoby wywołać poważne na
stępstwa dla zdrowia pacjen
tów, dalej drukarnie gazetowe 
i maszyny, przy których praca 
wymaga ze względu na grożące 
robotnikowi niebezpieczeństwo 
dobrego oświetlenia, a wresz
cie, jak tego wymagają przepi
sy policyjne, latarki przy do
mach i lampki na klatkach scho
dowych. W ten sposób solidar
ne i zasługujące na najwyższe 
uznanie kupiectwo, które w cią
gu tygodnia głównie niosło cię
żar walki strajkowej, otrzymuje 
posiłki. W zrozumieniu zaś, że 
rozpoczęty okres zakupów przed
świątecznych wymaga' dla ku-
piectwa specjalnych względów 
komitet ogólnozwiązkowy po
stanowił zrobić wyjątek dla 
sklepów i magazynów, godząc 
się na oświetlanie wewnątrz, z 
zastosowaniem najdalej idącej 
oszczędności. 

Prawdopodobnie z a r a z po 
świętach rozpocznie się strajk 
powszechny, który będzie pro
wadzony aż do zwycięskiego 
końca. 

Przy ciemnych lub oświetlo
nych lampami naftowemi i świe
cami wystawach w całem mie
ście rzuca się w oczy kilka 
wystaw, wprost jarzące się od 

(lieszh. ul. flarczuhowshiej 
nie chcą sąsiedztwa garbarni 

Niejaki Szmusz czyni stara
nia o wydanie mu zezwolenia 
na uruchomienie garbarni przy 
ul. Marczukowskiej. Ponieważ 
zakład taki wpływa ujemnie na 
zdrowotność najbliższej okolicy 
i ponieważ strumień, nad którym 
ma powstać owa garbarnia wy
lewa na wiosnę i w jesieni na 
pobliskie łąki i pastwiska, za
grażając wskutek trujących ście
ków z garbarni zdrowiu bydła 
- mieszkańcy tej dzielnicy zwró

cili się za .pośrednictwem za
rządu Stów. Mieszkańców Przed
mieść do p. komisarza Nowa
kowskiego z prośbą, aby nie 
udzielić swej zgody. 

propagandy podarków elektrycz 
nych, a właściwie biorąc—ce
lem przeciwdziałania akcji straj
kowej. Jeśli wziąć pod uwagę, 
że firmy elektrotechniczne, któ
re oddały swe witryny, są uza
leżnione od elektrowni, a to w 
związku z urządzanemi na mie
ście instalacjami i plynącemi 
stąd rozrachunkami z elektrow
nią—łatwo zrozumieć, że mu
siały ustąpić wobec presji elek
trowni. Tern niemniej nie chcą 
brać tego na swój rachunek, 
czego dowodem są fakty, że 

firmy, posiadające dwie witry
ny, z których jedną zabrała 
elektrownia, nie oświetlają dru
giej. Wystawy te zostały urzą
dzone przez pracowników elek
trowni, która ubezpieczyła szy
by i wstawiła własne liczniki, 
wykazujące ilość zużytego do 
oświetlenia wystawy prądu. 

Nikt jakoś z pośród kupiec-
twa nie złapał się na te oświet
lone wystawy i nie skorzystał 
z przykładu. 

W związku z rozpoczętą akcją 
strajkową ktoś fam („uduchowio
ny" przez elektrownię?) rzucił 
pytanie, czy wyzyskano wszyst 

Poradnia psychiatryczna 
Zarząd białostockiego towa

rzystwa pomocy lekarskiej i o-
pieki nad psychicznie i nerwo
wo chorymi uchwalił—jak wia 
domo—uruchomić przychodnię 
dla chorych, pozostających poza 
zakładami na terenie Białego
stoku. Ten rodzaj opieki (poza-
kładowej), rozwijający się zna
komicie zagranicą i w niektó-

Zjazd sekretarzy gmin 
pow. augustowskiego 

W Augustowie odbyło się ze
branie sekretarzy gmin pow. 
augustowskiego.Omawiano spra
wy organizacyjne, społeczne i 
zagadnienie wychowania fizycz
nego. 

Likwidacja strajku 
Strajk włoski w fabryce So

koła i Zylberfeniga został zli
kwidowany. Robotnicy przystą
pili do pracy na starych wa
runkach. 

O F I A R Y 
— P. Adolf Wiktorko, komor

nik sądu grodzkiego w Knyszynie 
pow. białostockiego—jak corocz
nie—przesłał 25 zł. do dyspo
zycji administracji „Dziennika" 
na gwiazdkę dla biednych dzie
ci m. Białegostoku. 

— Równocześnie pracownicy 
kancelarii p. Wiktorko w Kny
szynie przekazali zł. 1S, jako 
ofiarę na bezrobotnych. 

— Grono nauczycielskie Pań
stwowego Seminarium Nauczy
cielskiego w Białymstoku wpła
ciło zł. 26 gr. 87 tytułem mie
sięcznej składki na bezrobot
nych. 

— „Bratnia Pomoc" słucha
czów tegoż seminarjum prze
kazała administracji „Dzienni
ka" 50 z1., jako ofiarę na fun
dusz pomocy bezrobotnym. 

— Celem uczczenia dnia Imie
nin naczelnika urzędu pocztowo-
telegraficznego Białystok I, p. 
AleksandraSienczewskiego, pra
cownicy tego urzędu wpłacili 
wczoraj do administracji „Dzien
nika" zebraną w drodze dobro
wolnych składek sumę zł. 50 
(pięćdziesiąt), przeznaczając ją 
na rzecz dzieci bezrobotnych. 

rych większych miastach Polski, 
oosłużył za wzór dla miasta 
Białegostoku. T-wo zwróciło się 
do komisarza rządowego, p. No
wakowskiego, z prośbą o udzie
lenie pozwolenia na korzystanie 
z lokalu miejskiego ośrodka 
zdrowia dla przychodni psych
iatrycznej w połączeniu z prze
ciwalkoholową. 

Praca przychodni będzie po
legać na tem, że lekarz psych
iatra za pośrednictwem pielęg
niarki społecznej będzie prowa
dzić ewidencję chorych, pozo
stających w rodzinach, czy u 
obcych i będzie instruował ro
dziny, względnie opiekunów, 
jak mają postępować z chory
mi. Pozatem T-wo m. in. ma za 
zadanie obronę praw psychicz
nie. chorych, zorganizowanie 
prawnego ich zastępstwa, o ile-
by zaszła tego potrzeba. 

Dzięki przychylnemu ustosun
kowania się p. Nowakowskiego 
poradnia zostanie uruchomiona 
w połowie stycznia i znajdować 
się będzie pod kierownictwem 
dr. Deresza. 

xx ._ 

Rejonowa konferencja 
wychowawcza 

W ubiegłą sobotę odbyła się 
w sali gimnazjum państwowego 
im. Zygmunta Augusta rejono
wa konferencja wychowawcza, 
poświęcona zagadnieniu t. zw. 
arkuszy obserwacyjnych. 

W konferencji wzięło udział 
około 200 osób—nauczycielstwa 
szkół białostockich. 

Przewodniczył dyrektor gim
nazjum, ks. dr. Halko. Referat 
wygłosiła nauczycielka państwo
wego gimnazjum żeńskiego p. 
J. Szumska, koreferat—kierow
niczka ćwiczeniówki przy se
minarjum p. dr. Millerówna. 

Omawiano potrzebę i sposób 
prowadzenia w każdej szkole 
arkuszy obserwacyjnych typu, 
opracowanego przez sekcję psy
chologów szkolnych przy kole 
psychologicznem im. Józefy Jo
teyko. . 

K R A D Z I E Ż 
Z niezamkniętego mieszkania 

Okulińskiej Leokadji (Orlańska 
4) skradziono garderobę war
tości 80 zł. 
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kie możliwości, by na innej 
drodze, a nie strajku, dojść do 
porozumienia. Otóż ze strony 
komitetu ogólnozwiązkowego 
wyjaśniają, iż komitet zwrócił 
się pół roku temu do elektrow
ni z memoriałem, w którym wy 
łożył postulaty, dotyczące ob
niżki wygórowanych opłat za 
korzystanie z jej usług. Dyrek
cja elektrowni memoriał ów 
zignorowała, nie raczyła nań 
wcale odpowiedzieć, a równo
cześnie zwalczała akcję ko
mitetu. 

Na kilka dni przed rozpoczę
ciem częściowego strajku elekt
rycznego komitet ogólnozwiąz
kowy otrzymał nieoficjalną pro
pozycję rozpoczęcia poufnych 
rokowań. Proponowano nawet 
term n narad: wtorek, dn. 6-go 
grudnia, godz. 5-ta popoł. Nie 
sprzeciwiając się w zasadzie 
pertraktacjom, co byłoby zresz
tą sprzeczne z założeniami ko
mitetu, który gotów jest roz
mawiać zawsze na temat ob
niżenia nadmiernych cen prądu, 
a którego akcja ma właśnie 
skłonić elektrownię do ustępstw 
—komitet jednomyślnie odrzucił 
tę nieoficjalną propozycję, bę
dąc zdania, że nie może być 
mowy o żadnych zakulisowych 
rozmowach, że biorące udział 
w walce-strajkowej społeczeń
stwo musi być informowane o 
wszystkiem, że musi wiedzieć 
co się robi, że wreszcie komi
tet może brać pod uwagę tylko 
poważną propozycję oficjalnych 
rokowań, i rowadzonych przy 
udziale przedstawicieli samo
rządu białostockiego i państwo
wych władz administracyjnych. 

W sklepach ze sprzętem e-
lektrotechniczaym daje się za
uważyć wzmożony popyt na ża
rówki, używające małą ilość 
energii elektrycznej, a 15, 10, a 
nawet 5-śWiecowe. Wskazuje 
to, że hasło zmniejszenia spo
życia prądu znajduje w społe
czeństwie właściwy oddźwięk. 
Równocześnie dało się stwier
dzić wzmożone zapotrzebowa
nie na świece i naftę. Wyciąga 
się z lamusa stare lampy nafto
we, lub kupuje się nowe. W ten 
sposób ludność przygotowuje 
się powoli do powszechnego 
strajku elektrycznego. 

Pozwolenia na broń 
Wszyscy posiadacze pozwo

leń na broń, zamieszkali na te
renie powiatu białostockiego 
winni do końca stycznia 1933 r. 
złożyć podanie o prolongatę, za
łączając poprzednie pozwole
nie. Po dniu 31 stycznia starost
wo powiatowe podania załat
wiać będzie odmownie. 

Wzrost liczby 
zamachów samobójczych 

Według danych statystycz
nych — w okresie ubiegłych je
denastu miesięcy bież. roku za
notowano na terenie Białego
stoku 36 zamachów samobój
czych, podczas gdy w ciągu 
całego ubiegłego roku usiłowały 
pozbawić się życia 24 osoby. 
Wzrost ten świadczy o pogor
szeniu warunków egzystencji. 

Widowiska 
MODERN" roH. 480 Cu* od49«r. 

FblP I FbAP 
w komedii p. t. 
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Szukasz zarobku 
przyjm popłatne 

zastępstwo Goza-
kred Lwów. Wało
wa 11-a. Początku
jących pouczymy. 

Zgubiono książką 
konia serja nr. 63 

wydaną przez gmi
nę. Czarna Wici na 
imię Józeia Cicha-

Skradziono legity
macją wojskową 

wyd. przez P.K.U. 
Lida na imię Grze
gorza Sobolewskie
go porucznika w sta
nie spoci. zam. przy 
ulicy Knyszyńskiej 
Nr. 15. 

ripiiniBii P.C.K. 

•owym w czasie powszechne
go spisu ludności w Litwie. 

Po tem oświadczeniu „książę" 
wygłosił odczyt, w którym do
wodził, te katolicyzm został 
narzucony Litwinom przez Po
laków, i Litwini powinni po
rzucić kościół katolicki, jako 
widomą pamiątkę panowania 
wpływów polskich na Litwie 
i powrócić do dawnych Obrząd
ków pogańskich. Oznajmi! rów
nież że wznosi w ogrodzie swej 
prywatnej posiadłości kantynę 
ozdobioną posągiem Perkunasa, 
któremu będzie palił ofiary z 
rozmaitych ziół i bursztynu. 
Tam również będzie oczekiwał 
nowych adeptów wskrzeszonego 
wyznania. 

Wywody te znalazły posłuch 
i w roku ubiegłym liczba wy
znawców dochodziła do stu 
osób. Wszyscy „poganie" gro
madzą się parę razy miesięcz
nie w kantynie, palą. wonności 
na cześć Perkunasa, a biało u-
brane dziewczęta „wajdiłutes" 
w rucianych wiankach wyko-
nuią obrzędowe tańce i pienia. 
Uroczystościom przewodniczy 
sam książę z siwą brodą przy
brany w białą szatę i rogatą 
czapkę, z zakrzywioną laską w 
ręku, symbolem władzy arcy
kapłana „krywe knywejty", 

Najciekawsze jest to, że „ksią
żę" Berżanskis przed wojną był 
urzędnikiem rosyjskiego depar
tamentu heroldji w Petersburgu. 
Tam, mając dostęp do wszel
kich archiwów, przy pomocy 
rozmaitych dokumentów w nie
słychanie skombinowany i za-
wikłany sposób wywiódł ród 
swój od wielkiego księcia Ge-
dymina i zdołał uzyskać na mo- -
cy tego od cara prawo używa
nia tytułu książęcego. Z tych 
nadzwyczajnych kombinacji hi
storyczno-prawnych powstał za
miast skromnego sztachetki Ber-
żyńskiego, „książę" Gedymin-
Kłausutis Berżańskis, „jedyny 
prawowity potomek dawnych 
wielkich książąt^ Litwy". 

„WleczórChoplna" 
W lokalu Szkoły Muzycznej 

im. Fr. Chopina w Białymstoku, 
odbył się w ubiegłą niedzielę 
odczyt i koncert z ramienia „Ko
mitetu Dni Chopinowskich", a 
urządzony staraniem Szkoły Mu
zycznej im. Fr. Chopin* w Bia
łymstoku przy udziale jej pro
fesorów. Sala nie była zapełnio
na publicznością w takim stop
niu, jak tego należało oczekiwać. 
Nie byk nprz. obecni członko
wie „Komitetu Dni Chopinow
skich". 

Przemówienie o Chopinie wy
głosiła prof. L. Kahanówna, o-
kreślając charakterystyczny gen
iusz Chopina, komentując jego 
utwory, przejawiające zarazem 
duszę polską i bolesne przejścia 
na - obczyźnie, 

Następnie pp.: prof. Z. Mi
chałowska- Wolańska i E. Jago
dziński • odegrali b. subtelnie 
Koncert E-moll na • 2 fortepia
nach. Następnie prof. Z. Krzy
żanowska odśpiewała kilka pieśni 
Chopina, a prof. T. Kotowicz 
odegrał na skrzypcach przy 
akompaniamencie p. L. Aron-
sonowej walc Cis-moll, nocturn 
Es-dur i mazurek C-molI. 

Po przerwie pozostałą część 
koncertu wykonała prof. Z. Mi
chałowska-Wolańska, dając słu
chaczom kilka utworów Chopi
na, a więc: etjudy, walce, ma
zurki i scherzo B-molI, a w 
końcu polonez As-dur. 
%m a p o r t s a 

Zawody bokserskie 
o mistrzostwo okręgu 
W piątek, dn. 16 bm., w so

botę, dn. 17 bm., i w niedzielę, 
dn. 18 bm. o godz. 8 wiecz. or
ganizuje białostocki okręgowy 
związek bokserski na sali Ośrod
ka ul. Żwirki i Wigury 2 (wej
ście od ul. Ogrodowej) walki 
bokserskie o mistrzostwo okręgu. 

.Zawody zapowiadają się bar
dzo ciekawe ze względu na u-
dział wszystkich czołowych za
wodników naszego okręgu. Wal
ki będą się odbywały w 3 run
dach (pierwsze 2 rundy—3 mi
nutowe, a trzecią—4 minutowa), 

Zamach samobó.czy 
W restauracji Fiszera przy 

ul. Rynek Kościuszki 38 zadali 
sobie cios nożem w piersi Luc-J 
jan Prezgoda, z zawodu pie-, 
karz, zamieszkały przy ul. No 
wy Swiał Nr. 6. Denata umie 
szczono w szpitala św. Ra 
Stan zdrowia nie budzi oba\| 
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