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„Jak zamordowaliśmy ś. o. Tadeusza Hołówkę. 
Zeznania zamachowca ukraińskiego o zbrodni truskawiecklej 

ii 

LWÓW 20. 12. — Telefonem od 
jpecja!he«o korespondenta. — Lista 
Świadków w procesie bandytów 
hajdamackich z Gródka, nie zosta
ła jeszcze wyczerpana. Jeszcze sze 
reg ich czeka na przesłuchanie 
przez sąd. 

Gmach sądu w dniu dzisiejszym 
strzeżony jest jeszcze pilnej, niż w 
dniach poprzednich. Zaostrzono kon 
trok} biletów wstępu już nictyfko 
przed drzwiami sali rozpraw, ale i 
przy wejściu na salę. 

Po ogłoszeniu przez przewodni
czącego decyzji sadu. odrzucającej 
wniosek obrony o zbadane poczy 
talnoścl zeznającego wczoraj świad 
ka Motyki, trybunał przystąpił do 
przesłuchiwania św adków. 

Pierwsza ich partja opowiada o 
pość «TI. W pewnem miejscu zeznań 
iw . Bohdura sekretarz gminy Roz
wadów, Danyłyszyn pyto: 

— Czy pan do nas strzelał w cza 
•ie pościgu? 

— Tak jest — odpowiada świa-
fefc 

Danyłyszyn: — To trzeba o tein 
też powiedzieć. 

Obrońca: — A prócz pana, czy 
Jeszcze kto strzelał do uciekają
cych? 

— Kilkanaście osób z tłumu. 
— Czy oskarżeni się odstrzeli

wali. czy też .sami strzelali? 
J— Oni pierwsi strzelali — koń

czy swe zeznania świadek. 
Potem śwadek Borbehik i jego 

Żona opowiadają;, jak Bi'as i Dany
łyszyn przyszli do fch chaty w cza 
sie ucieczki i pos lali się tam. Pili 
mleko i jedli chleb. 

Borbetakowa w czasie zeznali 
wybucha spazmatycznym płaczem. 
Na pytanie przewodniczącego 
stwierdza, że poznaje oskarżonych. 

Potem Józefa Najdekowa. wła
ścicielka domu przy ul. Szymono-
wicza 9 i jej s ostra Maria Jaroszo-
wa, opowiadają o tern, jak Bereziń 
Al (•bandyta, zabty w Gródku), 
wynajmował od nich pokój. 

Póin/ej znów reminiscencja po-
*c:gu. Zeznanie Martina Śliwy, 
przodownica.z Mikołajowa. Mówi 
o .tttĄeiu .ufetyćh Twitidytów przez 
ludność. • 

ł>anyłyszn i; Biłaś: .— Na po
sterunku znów nas pobito. 

$wiaidek zaprzecza temu sta
nowczo :-=—NHrt nie Mł, nawet pan 

komendant specjalnie polecił, żeby 
nikogo nie bito. 

Danyłyszyn: — Pan stwierdza 
to pod przysięgą? 

— Tak. 
Wreszcie trójka świadków zezna 

je o roii Mikołaja Kuśpilsza, przeby 
wającego w areszcie śledczym. Ist
nieje podejrzenie, że Kuśpisz brał 
udział w napadzie na pocztę w Gród 

I ku, 
i — Co było tego dnia u was, kie-
! dy dokonano napad? — pyta prze 

wodnezący markę Kuśpisza. Ewę 
Kuśpiszową. 

— Syn wrócił wieczorem do do
mu i po chwili położył się do łóż
ka. Na dnuigi dzień aresztowała go 
policja. 

Adw. Szuchiew+cz: A czy nie 
świadczył kto na korzyść syna? 

— Tak. Aleksy Makowski zaz
nał, że widział mojego syna kry
tycznego dnia w Stawczanach. I 

Brate aresztowanego. P.otr Kuś-
pisz, zeznaje, że dnia tego Mkołaj 
pojechał rano do Lwowa i wrócił 
do domu dopiero około.godz. 8-cj, 
wiecz. 

Wadomość o wyjeździe Kuśpi
sza do Lwowa potwierdza magister I 
praw. Roman Lepczak. 

— Czy zauważył pan u Kurpisza 
jaki rewolwer? — pada pytanie 
przewodniczącego. 

— KuApisz nieproszony pochwa
lił mi s.'e, że ma rewolwer „Or-
gesch" i dodał, ie takie rewolwe
ry posiada tylko Rechswehra i U. 
O. N. — odpowiada ś.w^dek. 

Na tern rozprawę przerwano. 
* 

Po przerwie południowej prze
wodniczący przychylając się do 
wniosku prokuratora zarządza od 
czytanie orotokulu badań Wasyła 
Biłasa. Badanie to or/eorowadzH 
sędzia apelacyjny dla spraw szoze 
gólnej wagi o. Skórze"-M w cią
gu czterech kolejnych dni od 7-go 
do 10-go grudnia r. b., a wiec już 
po zamknięciu śledztwa sadowego 
obecnego- procesu doraźnego. Zfi-
znania te brzmią: 

Przyznaje s'ę, iż w dniu 2°-<go 
sierpnia 1931 roku dokonałem za
bójstwa posła Hotówki przez, od
danie do niego czterech strzałów 
z rewolweru F. N. kaliber 7,65. W 
lecie 1931 złożyłem ślubowanie na 

W poszukiwaniu dróg wyjścia 
wspólna ahcla republikanów i demokratów 

amerykańskich 

ręce Hnatiwa w obecności Moty
ka. jednak na rewolwer nie •przy
sięgałem. Na pytanie Motyki Hna-
ftw kilkakrotnie powtórzył słowa 
przysięgi O. U. N. Później ja zwer 
powałem do orKanizaoh' i zaprzy
siągłem Aleksandra Buuióa, który 
później był portierem w pensjona
cie SS Służebniczek w Truskaw-
cu. Gdy już Hnatiw przekonał się 
dostatecznie, że jestem wierny or
ganizacji, dał mi rewolwer-marki 
F. N. Nr/9.726, ażeby ten rewolwer 
służył rrrl do cełów organizacyj
nych. 

W tern miejscu sędzia Skorzyń-
stó okazał oskarżonemu rewolwer 
skonfiskowany w czasie rewizii u 
jego oiotki 

Biłaś odpowiedział: — Sądząc 
z wyglądu jest to ten sam rewol
wer. 

— Na tydzień przed zabójstwem 
spotkałem się z Bunijem. którego 
zaprzysiegałem i który był człon
kiem naszej piątki. Bunij opowia
dał mi. że do pensjonatu przyje-
clwł Hołłówlko. Dzisiaj już nie 
wiem co o nim wówczas myślałem 
i nie przypominam sobie, co mówi 
łem o tern z Motyką. Dość że w 
czasie następnego spotkania z Hua 
tiwem w lesie powiedziałem mu, 
że poseł na sejm polski Hołłówko 
stanął w pensjonacie sióstr Słu
żebniczek, Kazał mi on wówczas 
wziąć od Bimija wszystkie infor
macje co to jest za poseł. Bunij na 
zajirtrz dał mi kartkę, na której 
było napisane: Tadeusz a drugie 
jakieś imię „Hołłówko", naczelnik 
wydziału spraw Małopolski wsoho 
dniej. Hnatiw wziął kartkę i kazał 
mi następnego dnia znowu przyjść 
do lasu. Przyszedłem. W lesie 
Hnatiw powiedział roi. że to jest 
ten sani Hołłówko, który przepro 
wadził pacyfikacje Małopolski 
wschodniej, przez którego ludzie 
tak cierpieli* byli pobici i zabici i 
dał mi rozkaz ażebym razem z 
Dymytrem Danyłyszynem doko
nał. zabójstwa posła Hołłówki. 

Po tych słowach wyciągnął re

wolwer z kieszeni i wręczył mi go 
do reki. Był to taki sam rewolwer 
FNi jaka ml dał na pooząitku mojej 
służby w OUN. Pozatem dał ml 
dwie pary czarnych okularów, ka
zał mi je włożyć w czasie nanadu 
i zarazem powiedział, że gdybym 
był zatrzymany i musiał- zezna
wać, to żebym przyznał się, że 
UON kazała mi wykonać ten wy
rok i ja go wykonałem. 

Po tym rozkazie wróciłem do 
Truskawca i opowiedziałem człon 
kowi mojej piątki, Bunijowk że mam 
rozkaz zamordowania posła Ho
lówki. Na to Bunij rzekł: „On ni
gdy nie zamyka drzwi od swego 
pokoju. Wraca wcześnie do domu. 
Najlepiej bedzie można go zastać 
wieczorem". 

Prosiłem wówczas, żeby poka
zał mi Holówkę i on na drugi dzień 
pokazał mi Hołówkę w tym czase. 
gdy przechodzi! obok nas. Wieczo
rem tego samego dnia spotkałem 
Danyłyszyna. Powtórzyłem rozkaz 
Han twa, wręczyłem mu rewolwer 
i powiedziałem mu, żeby 20 sierp
nia spotkał s ę ze mną w sadzie na
szego wspólnego wuja. Dałem Dd-
nylyszynowi ten rewolwer, który 
otrzymałem od Hnatiwa. natom ast 
zostawiłem sobie ten, stary mój re 
wolwer. Ponieważ mój rewolwer 
miał tyfko 5 nabojów, a Danyłyszy 
na mał 7 nabojów, przeto wyjąłem 
jeden nabój z rewolweru Danyly 
szyna i przełożyłem do swego. Tern 
samem mieliśmy obaj w rewolwe 
rach po 6 nabojów. 

Zaznaczam, że z Bunijem, kiedy 
mówiłem o wykonanfu napadu, nie 
powiedziałem mu, kto bedzie dru
gim napastnikiem. 

Krytycznego dn'a Bunij przyszedł 
do mnie i oświadczył mi, że Ho-
lówko otrzymał depeszę, ii ma na
tychmiast powróć ć do Warszawy. 
Wówczas zawiadomiłem Bun:Ja, że 
tegoż dnia wieczorem odbędzie się 
napad. 

O zmroku wziąłem płaszcz gu
mowy mojego brata, który go n'e 
używał i czapkę cyklłstowską. Wy 
szedłem z domu i udałem się do mc 

Wiceminister Starzyński 
wiceprezesem B. G. K. 

P. Prezydent Rzeczypospofitej 
dekretem z dn. 17 b. m. oow/łte** 

•WASZYNGTON. 20. 12. Hoover, 
według wiadomości z miarodajnych 
źródeł, zamierza przystąpić nie
zwłocznie do uformowania komisji, 
w której skład wejdą ropuWikan:e 
i demokracji. Komisja ta bedzje roia 
ła za zadanie rozważenie zagadnień, 
związanych z długami, rozbroje
niem i śwatowemi trudnościami e-
konomteznemi. 

NOWY JORK. 20. 12. „New 
York Times" pisze. ' iż Hoover o-
becnie uznał wreszcie, że trudności 
finansowe obejmują świat cały i że' 
Stany Zjednoczone nie mogą ich u-

nfknąć. Dziemrk jest zdania, iż Ho-
over przypuszcza, że Stany Zjed
noczone mogłyby przyczynić się do 
złagodzenia powszechnego kryzy
su. . 

..HeraM Tribune" krytycznie* ro^ 
patruje propozycje Hoovera, uwa
żając. iż jeżeli maja być zreailizowa 
ne podczas prezydentury Hoove-
ra, a następnie Roosevetta. słuszne 
jest iż Hoover w tych warunkach 
szuka współpracy przyszłego pre
zydenta i zwraca sic z apelem do 
narodu. 

W:rŁ • 

Złagodzone przepisy 
zamiast kagańcowej ustawy o ochronie 

repub.iki niem eckiej 
BERLIN. 20. 12. Dzisiaj ogtfo- nia nienawiści f politycznego za 

szono tekst nowego dekretu-pre 
gydenta Rzeszy, wprowadzają
cego nowe przepisy w miejsce 
•wygasającej ustawy o ochronie 
jepubltei. Nowy dekret znosi są
dy-doraźne, ustanowione dekre
tem z dm. 9 sierpnia 1932 r. o 

• .zwalczaniu terom politycznego, 
łagodzi dotychczasowe postano
wienia o ściganiu i karaniu prze
stępstw politycznych, przywra
ca'swobodę zgromadzeń politycz 

• nych, zachowując prawo władz 
administracyjnych do kotttrolo-
.•wanla zebrań, oraz rozwiązania 
zgromadzeń: stowarzyszeń, dzia 
łających na szkodę państwo, 
przywraca wolność prasy, ogra 
niczając prawo zakazu czaso
pism.jedynie do wypadków zdva 
dy państwa. 

Nowy dekret wprowadza obo-
Btrzone przepisy d3a obrony czci 
i życia prezydenta, czci i powagi 
Reichswehryj .Jako symbolu su
werenności narodu niemieckie
go" — i utrzymuje w mocy daw
ne przepisy, dotyczące kar za 
znieważenie godła państwowe
go, obrazę państwa i L d. 

W urzędowem objaśnieniu no
wego dekretu prezydenta Rze
szy podkreślono, że w razłe po-
•wtóraena *e akjtów tarmcini. sia 

mętu, rząd wyda nowe przepisy 
wyjątkowe. 

W drodze d o sądu 

Oskarżony Stefan Olplaslrl w drodze 
do sadu aa wczorajszy dzieli rozpra
wy • zalesiaw?er(c 'ytcęuiMiln Stt-

rzydslilezo. 

minister Starzyński 

podisefcretarzai sit1^!^ w miniisiter-
STWie slkiairbu p. Stefana Starzyń 
slkiogo na staciowislko wicapircze-
sa Banku Gospodairedwa . Krago-
w«go. W awia-aku 7 powyższem 
p. ministcT skarbu udizieiH p. wi-
cemirestrowii Starzyńskiemu bez 
płatnego urlopu, poczjTOjac od 
19 b. m. . 

W dniu 21 -giriadtiiia w.fcemiiniH 
ster Starzyńskii obejmuie swe no 
we obowiąaki w Banku Oospodair 
shva Krajowego. 

Wyjazd arem era 
na UIIDO Juitateczny 

Premier Prys^tor w związku 
ze świętami wyjechał na kilku
dniowy urlop wypoczynkowy, 
który spędzi na WHenszczyźnie. 

P. premjer opuścił Warszawę 
w ubiegły poniedziałek. 

go wuja. Czekał tam już na mnie 
Danyłyszyn ubrany tak samo w 
płaszcz nieprzemakalny. 

Obaj poszliśmy pod parkan pen
sjonatu sióstr Służebniczek. Zacze
piliśmy Bun.ja, jak szedł do furtki. 
Miał w ręku pudełko Cjastek. Wró
cił do pensjonatu. Mijając nas, po
wiedział: „Jego niema w domu". 
Wówczas odpowiedziałem na to: 
„Będę czekał, aż przyjdzie". Minę
ło może pól godziny, gdy Bunjj wró 
sil i powiedział m.: „W pokoju je
go już się św.eci, napewno jest". 

Wówczas wróciłem do Danyły
szyna, który stal nieopodal dalej i 
wydałem mu rozkaz: „Idziemy". 

Nie myślałem wówczas, czy Ho-
łówko jest w pokoju sam. Nawet 
gdyby ne był sam — wtargnęłabyś 
my do pokoju, a gdyby ktokolwiek 
był, wówczas zroWIbyśmy użytek 
z broni. Byliśmy dokładnie obzna-
jomietti przez Bimija z rozkładem 
pensjonatu. Wiedzieliśmy, że nale
ży iść na pierwsze piętro i zwró
cić się do drzwi nr. 5. 

Cicho weszliśmy na korytarz. Ni 
kogo nie było. Postawiliśmy kolnie 
r/.e od płaszczy, nałożyliśmy na <>-
czy czarne okulary. Trzymaliśmy 
rewolwery w pogotowiu. Ja na pier 
si, założony między guziki płasz
cza. Danyłyszyn w kieszeni płasz
cza. 

Mogła była być godzina 8-ma. 
Danyłyszyn zapukał do pokoju. We 
wiiątr/. odezwał się głos: „Proszę". 
Danyłyszyn pchnął drzwi. 

Wszedłem p!erwszy, za mną 
szedł Danyłyszyn.. Hołówko leżał 
na łóżku. Łóżko stało po prawe) 
stronie pokoju. Hołówko leżał na 
łóżku zwrócony głową w stronę 
drzwi. Nakryty >ył kołdrą po szy
ję 1 w ręku trzymał książkę. Nie 
pamiętam już dzisiaj czy paliła się 
lampa u sufitu, czy paliła się mała 
lampka przy łóżku. Stanąłem na-
wprost łóżka, a Danyłyszyn za 
biegł od strony drzwi. W tym mo
mencie usłyszałem dwa strzały. Ho 
lówko wyciągnął rękę. Naprzód 
trzymał, la wyclągn!ętą przed sle 
ble, potem I ja zacząłem strzelać. 

Bezpośrednio po strzałach obaj 
wybiegliśmy, za drzwi, 

Nie przypominam, sobie dzisiaj, 
czy ktokolwiek wybiegł za nami. 

! PrzebiegliiSmy przez parkan. Zaczę 
liśmy uciekać w stronę StebnSka. 

Na drodze spotkaliśmy kobietę, któ 
ra mia'a na głowie b ałą chustkę. 
Myśleliśmy, że to policjant i począt 

kowo chciełiśmy strzelać, jednalfl 
przekonaliśmy się, że to kobieta i 
zaniechaliśmy tego zamiaru. 

Danyłyszyn wrócił z szosy do 
domu. Padał wówczas ulewny, 
deszcz. Potem wyjechałem na wy
cieczkę i wróciłem za trzy dni. 

Przy wykonywaniu naszego za1-
machu nie mieliśmy żadnej ochro
ny, zresztą to było niepotrzebne. 
Działaliśmy we dwójkę I w tych 
warunkach I ledenby wystarczył. 

Po cowrocie z wycieczki ogląda 
leni swój rewolwer, znalazłem w; 
nim tytko dwa naboje. Wynika z te 
go, że strzeliłem czteryrazy. 

Zatrzymano mnie w tydzień po 
morderstwie Holówikl jednak 
zwolniono mnie. gdyż wie znalezio 
no dowodów winy. 

Jednocześnie ze mną siedział w 
areszcie gminnym Bunij. W cza
sie. gdyśmy siedzieli we wspóU 
nej celi. ODOwiadałenn mu kffltakrot 
nie o zabójstwie Holówki i szcze
gółach, dotyczących tego faktu. Po 
zwolnieniu rozmawiałem tak samo 
o tern z Motyką. 

Po 10-ciu dniach dopiero przy; 
szedł do mnie Danyłyszyn i oddal 
mi rewolwer. Jak sprawdzitem. 
były w nim cztery, naboie. Wyirikai 
z tego. że Danyłyszyn strzelił dwa 
razy. Po dwu tygodniach zwróci 
łem rewolwer Hnatiwowi. Opowteł 
działem mu o zamachu. Wyrażał 
się on wówczas: ..Organizacja 
duże zadowolona z was". 

Przyznałem sie do .tego po skon 
frontowaniu mnie z Bunijem i Mo
tyka. Uważałem bowiem, że dalsze 
milczenie jest bezcelowe". 

Po odczytaniu tych zeznań prze 
wodniczący zwraca sie do Biłasa. 

— Panie BHas. czy zeznania W 
odpowiadają prawdzie? 

— Nic oodobnegol To wszystko 
nieprawda. Ja tak zeznawałem bo 
chciałem ratować sie pnzed sądem 
doraźnym. 

— Przecież wówczas Jeszcze 
oskarżony nie wiedalał. że grozł 
mu sąd doraźny — wola prokura
tor. 

Biłaś nic na to nie odpowiada* 
spuszcza głowę i siada zpowrotem 
na ławie. 

Na .str. 2-ej podajemy zeznania, 
dotyczące również zamordowania! 
ś. p. Tadeusza Holówki. a złożone 
Przez przesłuchanych w poniedziaf 
łek wieczorem Motykę d Bumija. 

Skazanie oszczerców 
Wczoraj zakończył się ciągnący 

się przez klika dni w Warszawie 
proces Stefana Ołplńsklego I Hen
ryka Przewłockiego, oskarżonych o 
zniesławienie wiceministra Stefa
na Starzyńskiego. Sąd skazał obu 
oszczerców. 

Olpiriski skazany został na 10 mle 
się cy więzienia, Przewłocki zaś 
na 4 miesiące. 

Na mocy amnestii kara (lipińskie 
go zmniejsza się o połowę, Prze. 
wiotkiego zaś umarza się. 

Spór polsko-niemlecki 
przed Radą Łlgl lVarodów 

GENEWA. 20.12. Rada Ligi Na
rodów zajęła się wczoraj ponownie 
sprawą stosowania reformy rolnej 
w Polsce, odroczona w ubiegłym 
tygodniu ze względu na to. że Niem 
cy odrzuciły raport komitetu Rady. 

Delegat Polski, min. Raczyński 
oświadczył, że musi z ubolewaniem 
stwierdzić, iż sprawozdawca nie 
dość jasno podkreślił, że odrjowie-
działność za niemożność definrtyw 
nego załatwienia sprawy ponosi re 
prezentant Niemiec. -

Mówca dziwi się. że sprawoz
dawca proponuje jako konsekwen
cję uporu reprezentanta Niemiec 

Widok sali sadowe] podezas wczorajszeto dnia procesu przeciwko Ołpiti-
sklemo I Przewłockiemu, oskarżonych o zniesławienie.wiceministra Starzyii-
stiteo. Na zdjęciu Jeden z oskarżonych Stefan Olpiriski (z). Na prawo rzecz-
•ik o*karłvc!ela adw. 1'uriyrisk'. Za stołem na lewo prokurator Sierazawtkl 

' w chwttj "wyitatzanfa ma w<> <C*i>*rtvelelafcbl 

Jeden z oskarżonych o zniesławienie 
wiceministra Starzyńskiego — Henryk 
Przewłocki, w charakterystyczny spo
sób reaguje na spotkanie z naszym fo
to -reporterem przed gmachem sado

wym. 

nowe odroczenie sprawy. Rząd pot. 
ski — mówi p. Raczyński — miał 
prawo oczekiwać, iż Rada uzna /a 
wskazane w tych okol tez nościaca' 
zamknąć procedurę pozostawiając 
Niemcom Dełna odpowiedzialność: 
za sytuację. 

W tych warunkach — zakończył 
min. Raczyński — jestem upoważ
niony oświadczyć że rząd polski 
zastrzega sobie prawo sorecyzowa 
nia w odpowiednim czasie swego 
stanowiska wobec raportu, a w 
szczególności zaproponowania] 
zmian, które uzna za nieodzowne. 

Następnie zabrał glos przedsta
wiciel Niemiec Meyer i oświadczyn, 
że trudności w załatwieniu snrawz 
nie sa spowodowane przez Niem
cy. 

Rząd niemiecki — mówił p. Me
yer — dzala w poczuciu swej od-
powiedizalności wobec mniejszoś
ci niemieckiej na Pomorzu i w Po
znańskiem. 

Mn. Raczyński w krótkiej Tepli
ce oświadczył, że czas najwyższy, 
by Niemcy dla usunięcia istniejącej 
nierówności w sprawach mniejszo
ściowych zastanowiły się nad przyi 
jęciem zobowiązań wobec mniej
szości. Przy tej okazji min. Ra
czyński zwrócił uwagę na położe
nie mniejszości polskiej w Niem
czech. 

Meyer, usiłując polemizować, o--
świadczył, że Rada uznała dobraj 
sytuację mniejszości polskiej w 
Niemczech, nie uwzględniając skarg 
tej mniejszości, które rozpatrywa
ła w październiku r. b. 

Mm. Raczyński odpowiedział na 
to, że Niemcy sa związane zobo
wiązaniami wobec mniejszości tyl
ko w odniesieniu do O. Śląska, nie 
zaś do wszystkich prowincyj nie
mieckich. w któryclr zamieszkuje 
mniejszość polska. Dlatego to 
Rada musiała uznać się wogóle za 
niekompetentną do rozpatrywania 
większości wypadków cytowanych 
w petycjach mniejszości potek:ej. 

Zabierając po raz ostami głos, 
Meyer zapowiedział, że Niemcy o-
każą we wszystkich sprawach 
mniejszościowych prawdziwego du
cha koncylfaoji (grand esprit de 
concHation). : . 

Rada odroczyła tonwa rfo sty-
C7.nU» iaa3'& 
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O zabójstwie ś. p. Tadeusza Holówki 
Sensacyjne zeznanie w procesie bandytów hajdamackich LWÓW. 20.12- •*• Telefonem od 

specjalnego wysłannfta. — Kulmi
nacyjnym punktem pomedziaMco-
wej rozprawy doraźnej we Lwo
wie, przoefw bandytom hajdamac
kim o napad ma pocztę w Grodku — 
było zeznanie dwu świadków do
tyczące zamordowania i. p. Tade
usza HołówW w Truskawcu. 

Mimo gorących wrzectwów 
obrońców przeciwko łączeniu spra
wy mordu truskawiecktego z napa
dem na pocztę w Gródku sad, na 
wniosek prokuratora 
tych świadków. 

Pierwszy składał zegnania Miko
łaj Motyka 2t)-Ietn£ uczeJi 8 Masy z 
Truskawcu. przebywający obeorrie 
w więzieniu za- należenie do UON. 
Jest to daleki kuzyn oskarżonego 
Biłasa i Oanyłyszyna. Przed sadem 
•Uje pod eskortą specjalnego poli
cjanta. Badany jest bez przysięgi 
po uprzedzeniu, że może nie odpo
wiadać na pytania, które mu mogą 
szkodzić. 

Motylka zeznaje te na kilka dni 
przed napadem w Gródku oskarżo
ny Kossak dał mu list do Jarosława 
Bilasa, brata oskarżonego, zamieś* 
kałego w Truskawcu Kossak jest 
komendantem U.O.N. na powiat 
Drohobycz. Danylyszyn był rów
nież członkiem U.OJN., a Biłaś do-
wodzt bojówka truskawiecką. Or
ganizowali oni napady terorystycz 
ne, m. tn. na pocztę w Truskawcu. 
oraz zamordowali Holówke. 

— Skąd oan to wie? — pyt» 
przewodniczący. 

— Bilas ml opowiadał szczegó
łowo i o napadzie na pocztę i o za 
bójstwic Holówki. 

— Czy Molówko leżał czy ituł 
w czasie morderstwa? 

— Leżał. 
— Czy pan dobrze to pamięta? 
— BHas mi to opowiadał kilka 

razy tak, te zupełnie dobrze zapa
miętałem cały przebiec napadu. 

— A skąd Bilas wiedział, że Ho-
łówko przyjechał i jak i.pędzj 
dzień? 

— Bunij, woźmy, powiedział mu 
wszystko. 

— Jak to było? 
— Bunll powiedział, że wieczo

rem Hołówko leży w łóżku. Na to 
Bilas i Danylyszyu poclehu weszli 
na oletro 1 zapukali do drzwi poko 
ju Hoiówkl, „Proszę" — usłyszeli 
I Bilas z Danylyszyoem weszli do 
pokoju 1 strzelUI, to wszystko. 

Przewodniczący w tera nriej-
scu zwraca się do oskarżonych Bi-
łasa i Danylyszyna: — Czy to praw 

• da co on mówi? 
Btłas: — nie. 

Pmtfsiyi mrjuji 
Dainytyszyn: — On kłamie-
Prze w.: — A słyszał oskarżony 

Danyłyszyn, co on zeznał o was. 
Czy oskarżony należy do organi
zacji nacjona-hstńw? 

ba-nyłyszyn: — Zaprzeczam te
mu. . 

— A może pan zechce podać mi 
teraz swoje generalia, których pan 
odmówił. 

— Chce. 
Danyłyszyn podaje, te urodził 

się 2 kwietnia 1908 r. w Truskaw
cu, Jest wyznania. _grecko-katolic-
knzo. czeladnik szewekt „ ,, 

Dalej zeznaje Motyka, i e Hatiw 
przesl«chat|niai ie z a {jn ego listu przez świad

ka nie wysyłał I opowiada o tern, 
Jak był aresztowany przez sędzlf-
go Skorzyńsklego w sprawie Hn-
łówkl, Jak siedział miesiąc w wię
zieniu, jak usiłowano udowodnić 
mu udział w mordzie i jak musia
no go zwolnić z więzienia. 

Dalej zeznaje inolyka. że Hatrw 
komendant rejonowy UON uciekł 
zagranicę. Pierwszą robotą piątki 
był napad na pocztę w Truskawcu. 

— W Jak! sposób opowiadał Bi
las o ucieczce z pensjonatu po za
mordowaniu Holówki? 

— Opowiadał mi. że gdy po za
bójstwie chcieli wyJSć z pokoju .ia 
korytarz, otworzyła drzwi jakaś 
kobieta, wobec tego cofnęli się, a 
w chwilę później zbiegli w stronę 
Drohobycza. 

Zaczynają się liczne pytania ob
rony, która wypytuje o najbłabwe 
szczegóły, usiłując osłabić te sen
sacyjne zeznania. 

Motyka wyjaśnia, łż komanda 
krajowa U.O.N. była niezadowolo
na z dokonanego morderstwa na 
pośle Holówce. Zkolel Motyka kre
śli swój stan psychiczny i nastroie 
ideowe, gdy wstąpił do UON. Gdy 
spostrzegł że droga, po której idzie 
ta organizacja jest usłana trupami 
i krwią, do celu nie prowadzi, szko
dząc jedynie narodowi ukraińskie
mu. odsunął się od niej, począł na 
nia patrzeć krytyczme, tak te 
w końcu niewiele miał z nia wspól
nego. 

Motywem zamordowania i . p. 
Holówki była ideologia UON, ma
jąca na ceru utrzymywanie w na
pięciu nienawiści narodu ukraiń-
skfego do Połski, zai ś. p. Hołów
ko zamordowany został jako rzecz
nik pojednania obu narodów. 

Świadek wyjaśnia dalej, i e znaj
dował sie przez długi czas pod 
wpływem psychozy organizacyj
nej. Doptero pod wpływem -trupów, 
któremi słata swa drogę bojówka 
przyszło otrzeźwienie. 

Świadek opowiada Jasno i pew
nie. Wyprowadza to i równowagi 
spokojnych dotychczas obrońców. 

— Czy zdaje pan sobie sprawę, 
że ci co tutaj siedzą na lawie os
karżonych, to przez pana? 

— Panie obrońco, proszę o okta 
wę niżej — upomina przewodni
czący. 

Adw. StirosolsW, czerwony na 
twarzy, podnosi sie i miejsca: — 
Ja zgóry przepraszam1 Wysoki 
Trybunał, ale zupełnie nie mogę się 
powstrzymać. 

Po tych słowach pyta dalej: 
— Czy zdaje pan sobie sprawę 

z tego. i e to oan zasiał w sercu 
Biłasa pomysł zamordowania Ho
lówki o którego przyjeździe do
wiedział sie pan od portiera Bu-
nija? 

— Mówiłem tylko Biłasowi o 
przyjeździe, ule nic ma nie rozka
zywałem. 

Obrona występuje teraz z oaj-
clęższem! argumetamll 

—. Skoro świadek mówi. i e 
przez tak długi czas byt pod hlpno 
zą a ponieważ rzucił ciężkie oskar 
żenię, wnosimy o zbadanie Jego sts 
nu umysłowego przez psychiat
rów. 

KRONIKĄ TELE6RAFICZHA 
Grypi w Ameryce. Od wW>r*cia Pa j zasranicBuyidi Litwinow, kantarowa* 

cv*fcu «d*!« ł>rwz Stenv Zjednoczone w Berlinie z kanckrzem Schle-chwan 
lata wrypy, fctóna w cjagu jednazo ty- i min'slir«ni Newotbem .na łamały «i-
ccKina pocMoneJa w 89 miastach 807 | tcrcsuiaoe Nancy i Sowiety, przy
t u l , \ czem stwierdzano ,jc»ilB«j»ii.ta_ zaodność 

•Samobólstwo »yna Straussa. W horte 
to.w MKjn*e Cario usiłował popełnić sa
mobójstwo 224etr>l Erwin Sbrauss. syn 
styiraiewo kompozytora. 

Milion podpisów bezrobotnych. W 
»b. porfedzaWk praybyla do ipaniaiinan 
tu anzi«<stó«8odid«gacJa bezorbotnych, 
niosąc <j4t»nzv«ni memarjall w włdkcłi 
wa.iraoh. Nie aostold oni Jednak przy
leci. a &etoramv thim przed BtnachMn — 
««iped»ła witała. 

Powódź we Franci). Wszystkie f ie-
ki otorte**!-:* wyatap3v z brawow. 
Ołbrai-me jibocze górsfce iswła a w a -
tentem i an;szoz«™oni wsi potteórskicll. 
Lurtmic ciwakjiowamo 

Zamkniecie sesll Ligi. 69 sesja LW 
Narodów wwteta zamknięta. pnzyczem , tecwke i 500 fimtann.1 sztarlngow. w 
spór awWdteo - perski w sprawę kom- azaye z Mieszania nanss-fcn^y jib-egli. 
ce»H mihowel cdtołoito do ^tyetnis. i a tâ irri aurenoi eob'li omyłkowo ofiaro 

Misia Litwinowa. Kom'«aira do spraw iwipatini. 

Wnioskowi temu przeciwstawił 
sie prokurator, Sa.d zresztą, odrzu
ci! co następnie. 

Prokurator wnosi następnie o 
dopuszczenie do akt sprawy 
crotokóhi rewłsii przeprowa
dzonej u ciotki Bislasa. Krea-
merowej w Drohobyczu. Blłas po
siadał w swem mieszkaniu w Tru
skawcu skrzynkę z rewolwerami. 
Skrzynka ta została następnie p-ze 
niesiona do jego ciotki do Droho
bycza. Rewizja wykryła tę skrzyń 
kę. Było w niej 4 rewolwery w 
tem Jeden numer 9976 użyty był 
do zabójstwa ś. p. Holówki. 

Mimo powtórnych sprzeciwów 
obrony Sąd przystąpił do przesłu
chania. Aleksandra Bunłla. portjera 
W oensjonacie sióstr Służebniczek 
w Truskawcu, w którym zamordo
wano i. o. Tadeusza Holówkę. 

Burrij sprowadzony jest z więzie
nia. ubrany on jest w bronzowe pał-
to z cyWistowska czapką. Głowa-
nicostrzyżona wydaje się być ty
pem ctemmego chłopa ze wsi. 

Urodzony w Nadwornie ma 'at 
21, wyznania grecko-katolioklew 

obu raidów" — Jak złosH komumkeit 
olKłafiw. 

Rewlzlonbm Węgier. Premier wę
gierski Qoti<bos oSwadezył, iż nzad za 
mierzą wlkrótce postaiwić na forum ml« 
dzyinamodcwtan wniceek o wszczęć e 
dyskusli w sprawie rew.jzil trallota,^ 
nokajpwydi. 

Następca Al Caeone zabity. Policja 
w Chicago otoczyła «łom, w którym 
znajdował sie N1sti, następca Al Caponc 
ł oxni«m % kairabinów maiszynowych 
Sm-lt-ntelrtle go ton'ła. 

Napad w ceatrum Londynu. Na Lei-
oester Square dwu baindytów wysko-
cro-ło z sannidhodiii 1 napadło na dvrek 
tona k-ina ..Roft*". ustalać porwać mu 

nlu w związku z zabójstwem Ho* 
łówki. Badany Jest bez przysięgi. 

Btmij sk waplrwie korzysta z przy 
sługującego mu prawa nieodpowla 
dania na te pytania, które mogą. 
groz-lć odpowledzlałnoscią kanna, 
â bo zaszkodzić sprawie, w której 
obecnie orzeciw niemu toczy sdo 
śledztwo. 

Na utrtg pytań dotyczaeycn 
zbrodni truskawiecklej ma tylko 
jedną odpowiedź: 

— Na to nie odpowiem... . 
Po kilkunastu mJmitowem bada

niu które ograniczyło się właściwi* 
tytko do zadawania pytań orzeł 
orzewodniczącego i prokuratora, 
świadka wyprowadzono Z sali. Z to 
nu odpowiedzi Bunłla wyczuwałp 
sie doskonaile. że gdyby chciał 
mÓKlby dużo ciekawych rzeczy o» 
powiedzieć Sadowi o zbrodni tras-
kawieckiet 

Zeznania ©omie działko wycK 
świadków zakończyły sie przesłu
chaniem księdza grecko-kaoDtók'* 
go Mikołaja Kindyja z Mlkołajewt 
Opowiadał on o pościgu. 

W czasie 1vch zeznań Danyly-
szyn a za tńm Biłaś dostali ataku 
gwaiMowneigo olaczu. 

z zawodu robotnik mieszka w Tru I Na tem poniedziałkową 
skawcu, obecnie siedzi w wiezie-1 wę zakończono. 

rozpra-

-r-:-

Gotowość Polski do rohowaA 
w nowef nocie do Ameryki 

Rząd polski, jak dowiadujemy 
się, sprecyzował swe stanowisko 
w związku z sytuacją, jaka sie wy
tworzyła po 15 nr u dna r. b. w spra
wie grudniowej raty długu ame
rykańskiego. 

Jak wiadomo. Połska zwróciła 
się o odroczenie płatności tej raty, 
dla motywów, szczegółowo wypu
szczonych w nocie do rządu Sta. 
nów Zjednoczonych z dn. 8 b. m„ 
podanej w swoim czasie do wiado
mości oplnji publicznej. 

Pełna tabela wczorajszego ciągnienia Loterii Państwowej 

I 
GIEŁDA 

OILLDA WARSZAWSKA 
z dnia 20 grudnia b.r. 

Dewizy: 
Odatisk 173.37. Holandia 358.77. Lon

dyn J9.73-29.75. Nowy Jork 8.925. No 
wy Jork (kabel) 8.929: Paryż 34.85 
Sz»iaścar;.i 172.JO. 

OIELOA ZBOŻOWA 
z dnia 20 grudnia b.r. 

Na wcBoraiszem zebrwm gełdy zbo 
eowed w Wanoamie notowano: żyto 
l-szv sla«id. 15-?5 — 15.50." II—sex 15— 
15.25. wurnca jara 26.25-26.75. Jedno 
Irta 25.50—26. tŁierana 25-25.50. o-
•wJes iedn. 15—16. zhierany 14—14 50. 
ieaar&ft kaaz. 13.50—14. brow. 15.50 
—16.50. gn-tea 15—16, groch po*nv Ja
dalny 23—25, Victor.'a 25—30. mąka 
eszema luks. 43—48, 4-0 38—43, żytnia 
P.v*>wa 26—27, sitkowa I trazowa 20— 
21.50. 

150.000 zł. na nr. 109707 
50.000 zl. na nr. 98837 
20.000 zł. na nr. 9432 
1.000 na n-ry: 16021 68577 91307 

117568 133751 
500 zl. na n.ry: 33213 51361 6223S 

89942 116920 
400 zl. na u-ry: 16493 41S06 69047 

93016 111050 130717 139538 
[ 250 zL na n.ry: 24879 53354 58851 
65520 66153 70644 75001 87487 
88414 92126 108956 111271 123030 
135443 139474 
200 zl. na n-ry 11454 13479 15580 

17277 20086 20467 527 21448 
21584 30175 31195 32015 35700 
38566 42233 45730 885 46248 
51588 52192 57499 67758 6915* 
74129 76668 78418 80973 81368 
83040 85663 87207 92935 955)13 
109641 113677 115739 125113 131232 
132439 136554 753 139533 146191 
Premje (zł. 50.000 premjl podzie

lonych zostanie między ponownie 
wygrywające losy w zależności od 
ilości tychte. Wysokość poszcze
gólnych premii ustalona zostanie P O 
ciągnieniu drugiej klasy). N-ry: 
4077 8951 18546 21584 22731 24658 
26799 28844 31553 35826 45730 
50680 53683 56939 62461 636 
66417 508 67677 73085 75505 77047 
82059 83809 89904 91157 92009 
97284 104883 106210 439 108828 
111983 112368 118712 121863 123692 
124835 127269 129756 1.33217 645 
134481 139474 140286 142405 143499 
145408 

STAWKI 
94 129 295 545 689 952 1022 198 457 

979 2157 431 658 713 857 940 55 3156 
99 260 582 714 44 916 4018 164 283 431 
53 726 5297 305 436-505 51 659 852 919 
6102 55 484 545 765 7275 551 776 81 
882 8430 35 634 39 83 875 76 916 9120 
31 36 50 340 435 569 636 35 800 

10164 518 643 796 904 7 IH140 82 
189 217 353 555.601 4Q 12209.415 84 ag 

718 20 33 59030 201 6 350 81 84 M2 
967. 

60009 29 86 106 4*0 541 53 61181 224 
329 448 625 922 62014 210 78 411 48 
71 95 914 29 63269 329 489 665 93954 
64177 84 388 7,12 65219 315 U 413 23 
554 55 66207 325 416 22 72 684 707 801 
71 67384 443 547 70 636 815 52 79 
68241 68 76 415.511 13 47 98 645 762 
825 72 93 923 69065 483 500 776 973 

541 98 688 799 821 71 13065 501 5 14003 
41 225 379 464 572 719 15079 755 16016 
432 697 899 17195 -633 859 94 18304 
547 86 771 860 70 19161 76 330 413 598 
649 

20007 38 91 158 267 362 70 420 38 
569 646 713 21161 449 706 80 900 33 
60 22141 46 332 50 63 622 56 23098 481 
555 79 633 750 819 30 912 54 24111 257 

25053 124 347 87 520 802 87 993 
26300 452 605 27054 56 259 515 857 906 
58 28012 99 443 94 590 29204 386 421 
22 767 935. 

30046 110 407 681 90. 782 938 31048 
165 222 327 642 76 90 851 75 32133 62 
561 70 88 90 91 696 735 872 33088 211 
406 60 821 919 34155 546 651 718 824 
35113 309 450 634 716 858 68 71 910 
36187 323 414 508 839 37102 390 644 

0202 3 436 58 626 67 74 749 909 
1tm 97 115 360 63 424 72 83 506 
72092 370 84 602 766 815 28 930 73458 
770 930 74050 63 151 388 

75004 12 546 730 897 76099 185 239 
345 50 529 75 701 801 78 86 926 77009 
288 714 78399 711 822 25 79 79045 93 
717 86 

80066 94 107 261 66 3S3 458 549 84 
818 33 987 81040 309 88 494 556 867 
99 956 82028 77 529 54 700 83 803 937 
83088 236 384 636 702 821 84107 211 
364 462 66) 743 813 77 92 964 85457 
671 86026 112 476 614 840 969 87077 
165 322 610 68 874 88079 136 52 238 
63 372 84 593 830 82 89129 324 86 831 
949 

90060 84 171 78 292 399 689 870 919 
S A 8 : - , ^ , t I i . f ? J ^ L t f t » 7 U

M S K 9 ' « 8 « 3 31 33 444 533 36 69 679 946 730 S2 992 38016 129 369 807 914 39058 gg 9ZX3 m 4 4 8 7 4 8 833 9 3 6 M 1 6 0 y , 
53 565 97 892 94064 391 317 665 762 66 113 274 441 64 806 958. 

40331 643 63 820 87 41072 116 89 463 
562 72 601 868 931 53 42021 54 313 572 
848 43033 73 190405 61 748 850 69 933 
83 95 44155 334 462 546 624 863 911 
45046 97 125 242 834 951 46197 336 420 
630 97 735 880 47055 229 315 587 928 
48066 373 406 8 9 45 49093 132 226 378 
831 96. 

50071 439 90 678 91068 84 235 466 
503 831 52006 206 642 706 27 53024 42 
107 52 877 95 939 75 54085 484 517 7.10 
919 67 98 55190 267 667 771 56173 327 
50 403 312 13 601 725 911 57327 49 707 
899 919 56026 272 75 341 49 476 538 

934 95154 208 10 405 327 29 58 682 
708 33 98 96054 211 327 798 97011 24 
333 424 651 98076 109 286 91 441 657 
869 99095 143 234 42 313 69 670 75) 

I0O418 722 53 900 101053 104 97 297 
332 487 605 702 21 839 43 82 102058 293 
457 317 668 77.93 740 876 103026 31 3f0 
513 615 726 104216 344 438 86 300 649 
65 84 804 926 105154 229 406 607 714 
941 106007 41 49 70 72 79 275 33» 497 
524 41 783 107018 126; 213 386 488 359 
621 55 703 95 906 19 49 108203 362 631 
51 59 67 725 834 62 916 46 109221 425 

«9 94 512 41 91 642 723 34 828 89 
110361 529 776 H56 901 32 111330 36 

306 416 62 791 902 112159 325 29 413 
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Wobec propozycji źasadn:czego 
rozpatrzeni sprawy długu polskie 
go, która była tematem wynr.any 
zdań między obu rządami, oraz w 
związku z ostatnią notą rządu S t 
Ziednoczonych z dna, 15 grudnia 
r. b. (otrzymana 16 b. m.) — jrząd 
polski polecił ambasadorowi Fili
powiczowi w Waszyngtonie po
twierdzić odbiór wyżej wymienio
nej noty, oraz wyrazić gotowość 
rządu polskiego do rozpatrzenia 
wspólnie z rządem Stanów Zjedno
czonych całokształtu sprawy po!-
sk ego długu wojennego na zasa-
dze słuszności i z uwzględnieniem 
interesów obu krajów. 

Nad sprawami temi obradowa'* 
wczoraj przez kilka godzin Rada 
mlrtstrów. 

* • • 

-;» 

Oredz e Hoovera 
o długach 

Nie skreśl t al« zńjiWsnt 
WASZYNGTON. 20. 12. - Tel 

wł. — Prezydent Hoover ogtos'1 
dziś orędzie do kongresu w spra
wie długów. 

Hoover proponuje utworzenia 
komisji „dla Indywidualnego ure
gulowania kwestii długów wojen
nych w związku z-wszechświatów 
wą konferencja gospodarczą I z roz
brojeniem". 

Członkowie komisji udaliby s:o 
późn ej na konferencję gospodar
cza do Londynu w charakterze de
legatów amerykańsk eh. Hoover 
proponuje współpracę w tej kwe
stii z nowoobranym prezydentem 
Roosevekem. 

Prezydent przypomina, i e trb, 
roku kongres odrzucił jego wnio
sek w sprawie ponownego powoła 
nia komisji długów- Rozwój jed
nak wypadków wymaga pozytyw
nej decyzji w tej kwestji. 

Prezydent Hoover wypowiada 
tle ponownie w sposób kategory
czny przeciw skreśleniu długów 
wojennych, ale dopuszcza myśl, 
zmniejszena długów wzamlan za 
koncesje w dziedzinie handlu. 

a 
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381 
STANISŁAW PAC 

- -ZAPRZEDANE ZYCIE 
Grajnert na pakach odszedł od drzwi sypial

ni. Goniło za nim szlochanie jego młodziutkiej żony. 
Ostrożnie, żeby n e skrzypnęła podłoga, przeszedł 

po dywanach przez dwa pokoje i stanął na progu swe-
(O gilinetu. Ciemno tu było. Cisza. Ciężkie portjc-

?! na oknach chwytały ebeiwie każdy głos z ułiey. 
am jacyś pijacy szH i sp:e'wali krzykliwie. Było to 

Jakby dalekie echo dawnego życia „Pana Młodego", 
którego w noc pośftrbną tak niespodzianie nie wpusz
czono do sypialni. 

Czuł żal nleołcreitony i wstyd. Pytania „co to ma 
znaczyć?" i .Jakże tak można ze mną?" brzmiały w 
nim iednakowo silnie. Była w tem również nuta 
CBtnra. 

Podszedł do okna, rozsunął portiery i wyjrzał. UH-
cą siła pijacka wataha. SpiewaiM i śmieli ale głośno. 
Byli z nimi kobieta. Śmiała się najgłośniej i najser
deczniej. 

Jaz dawno przeciągnęła ta karawana, jut dawno 
umilkły po niej echa, a Grajnert Jeszcze rozwalał 
.wybiegnę z domu i pójdę z nimi gdzie oczy poniosą. 
Będzie to mo4a poślubna noc"-

Napewno takby zrobił, gdyby nie jedna myśl, upór 
czywie kosząca, a pocieszająca obrażoną ambicję i za. 
wiedzione tęsknoty zmysłów. Myśl, pewność prawie, 
i e — „Maiyyla mnie zawoła napewno. Spostrzeże się, 
*e musi mi być ogromnie przykro 1 — zawoła". 

Na ten wypadek przysięgał sobie, i e postąpi z 
aniełską wyrozumiałością i samozaparciem. Wejdzie 
*> syp alni wesoło. Będzie się śmiał serdecznie (ałe 
tak. żeby nie urazć) z tych Jej dziewczęcych obaw 
I wstydów. I zrobi wieka - i^T^^Htł^ iai panień

skim fochom: tej nocy nie będzie się niczego napie
rał. Nawet z oczn jej nie wyczyta, i e Jej pożąda. Bę
dzie wesoły i oic więcej. Co najwyżej powie na do
branoc: „oj, ty głuptasku. I kogóż ty s.ę bałaś? Mnie, 
swojego mężyka? Jak ci nie wstyd?". A jeszcze od 
proga doda: „Dobranoc mojej słodkiej pani" i prze
śle powietrznego całusa. Jeżeli i wtedy go nie przy
woła. choćby spojrzeniem — wyjdzie. Straci noc po 
kłórej sobie wiele obiecywał, ale zyska wdzięczność 
młodej kob.ety, dozgonną wdzięczność ZA to, i e usza
nował jej strach i jej wstyd. 

Tak sobie wszystko układał, tak ze samym sobą 
rozmawiał — ani nie spostrzegł, i e minęło już wie>e 
czasu Prawie dwie godziny. Nikt nie wołał po przez 
pokoje od strony małżeńskiej sypłałni, 

Obciął wstać i podejść na palcach do drzwi aby 
posłuchać co się tam dzieje. Czy płacze, czy może Jui 
śpi? Ach, nie — spać chyba nie może. „To są za wie!-
kie wstrząsy db duszy dziewczęcej" — pomyślał po
ważnie — zawsze uważał sie za subtelnego psycho
loga. A skoro nie śpi — usłyszy maje choćby najcich
sze kroki i cała gra przepadła. Lepiej z efektem cze
kać do jutra. 

Wyciągnął się na kanapie — w smokinga — za
czął myśleć, marzyć, smucić ale, miewać, rozmawiać' 
w myła t nią i ze sobą 1 — aasnął wreszcie o swf-

Wtedy Marysia Jeszcze ote spała. 
Jat była spokojna, jot ols płakała. Ale sen me 

przychodził.-
Ledwie dwa miesiące minęło od chwil, gdy po

znała Ernesta. Boże, w takich okoJ'cznościachl-. 
Jakie łatwo zdobył Jej młode, dziewczęce serdusz 

ko. Był taki tany. Zupełnie inny. nie cl wszyscy, do 
. których przygotowywała sie pod kierunkiem tołeian-

kl Son!, szykując się do kariery petersburskiej kokot 
ki Pokochała go. Był tak miły, taki dobry. 

Czyi miała mu powiedzieć wszystko? „To stra
szne", 00 z olą było raz jeden?... A Jesłiby rzucił ją ze 
wjtrejisn?. Zresztą Soc4a aówjU, i e 

trzeba przygotować do nieprzyjemnej nowiny". Trze
ba jakoś „ownąć mu w bawełnę, bo zAwsiti to nie
przyjemna rzecz. A zresztą — mnie się zdaje, i e naj
lepiej nic nie mówić. Jeśli kocha i jest zaślepiony, to 
nie zauważy nic i, ani mu przez* myśl nie przejdź.e 
czegokolwiek sie domyślać". 

Tak uczyła Sonia. Czyi mogła Marysia wie
dzieć jak iepiej? Czyi mogła wiedzieć jak opowie
dzieć Erkowl tak straszną rzecz. 1 kiedy? Znali sie 
tak mało i zawsze byłl weseli. Zaręczyny, śilub — 
wszystko poszło nagle. Jak we śnie mijały jej godzi
ny i dnie. Jak urzeczona snem o szczęściu szła do oł
tarza. W lym ślubnym orszaku — któż tego domyślał 
i ę — szło ia nią sumienie. Szedł za nią straszny wy
rzut; czemu okłamujesz go? Czemu nie powiedziałaś 
mu prawdy? JeSH kocha — wybaczy. A jeśli potem 
sam dowie się prawdy — czyi n e będzie miał pra
wa rzucić clę ze wstrętem? 

Przysrla noc poślubna. Przyszła tak prędko ta 
straszna chwła. której młoda, naiwna Marysia bala 
się strasznie. „Teraz dowie s ę wszystkiego". — mó
wiła sobie z przeraieniem, w dziewczęcej swej naiw
ności przeceniając spostrzegawczość i podejrzliwość 
mężczyzny, który kocha. 

Ledwie Erek wyszedł z kolegami do przedpoko
ju — ucekła do sypialni i zamknęła drzwi na Mucz. 

— Powiem mu. i e mnie głowa boli — pomyślała 
s determinacją pensjonarki, która się boi „klasówki". 

A kiedy odszedł — tak łatwo — od drzwi, wy-
buchnęła serdecznym płaczem. Szlochała po tej strasz. 
nej nocy, którą przeżyła nie tak dawno. 

Koszmarny obraz przywołała pamięć. 
Szary zimowy ranek w małym hoteliku, gdzieś 

naul. Sadowej. Po nocy. którą pamięta tylko we frag
mentach, Pila wtedy wiele wina. Nie wiedziała, i e 
można zupełnie stracić przytomność. 

t Ody pc wróciła świadomość tngo. co się stało — 
leżała z otwarłem! oczyma, długo ols rozura,ejac 
gazie łost i nie -

On ież»ł obok. Chrapał obrzydliwie przez sen. 
Ach, Jakii był wstrętny-, 

Bała się poruszyć na łóżku, aby go nie obudzić. 
Na nocnym stołku świec la się lampka. Abażurek 
ciemno niebieski rzucał głęboki cień. a jednak nawet 
w cieniu jego twarz była wstrętna. Pół otwarte usta 
z wysuniętą, jakby wydętą wargą... Czarny wąsik, 
poruszający się miarowo przy każdym oddechu św sy
czącym i zionącym wódka- Oczy zamknięte spuchn e-
temi powiekami... Włosy zwichrzone nad czołem 
i apotn.ale... 

Był wstrętny. Marysia patrzała nań z przeraże
niem. 1 en obraz wracał Jej teraz przed oczy... 

Jak to s ę stało? Jakże to mogło być? 
Rozglądała się wokół. Otaczały ją wokół tłuste, 

brudne plamy na różowych tapetach. Był to zwykły 
pokoik w małym hoteliku „na godziny". 

Przesuwała wzrok na tanią, satynową kołdTę —1 
wym ętoszoną 1 zniszczoną. Osowiałym wzrokem pa
trzyło na krzesełko z wykrzyw oną nogą, na którem 
leżały w nieładzie jej rzeczy: paltocik ze z w sającemi 
bezradnie lekami, sukienka, b'a'a bluzeczka... 

To „on'' cisnął wszystko tak bezładnie. Odrzucał 
za siebie w chwili gdy była nieprzytomna, pijana. Bie
dne, porzucone — jej panieńskie rzeczy. 

Ach. żeby można było cofnąć jeden dzień prze
szłości. Zapomnieć jakoś o tem, co sie stało. 

On chrtpał. Świstał. Spał. Wstrętny, gruchy na 
wszystko. 

W Jasnowłosej główce Marysi wolno pełzały mjr 
śli. Wszystkie kończyły s e bezradnem pytaniem: jak 
to s e mogło stać? Jak to mogło być? 

Gdyby ten człowiek, który Ją uwiódł za obieca
ne dwadz eścia pięć rubli, mógł sie teraz obudź ć I spoj
rzeć trzeiwo w Jej oczy, wyczytałby w nich strasz
liwą nlenawść. Ta nienawiść mog'aby kazać rękom 
chwycić za nóż ! wbić Jego ostrze w chrapiące pija
nym snem gardło.-

(D. c n.ł 
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Precz z wojną! 

W tych dniach odbyła de w Londynie 
demonstracja antywojenna młodzieży 
londyńskie!, która dla zohydzenia kon
fliktów wojennych wystąpiła w mas

kach przeciwgazowych. 

ptzypomina\ą brukowe romanse 
Oskarżona Marcelina Druillel Ile był oewien mechanik, nazwls-
Przed sadem w Paryżu stara ko-1kiem Saitlar. Marcelina utrzymy 

bieta, oskarżona o morderstwo, i wala z nim przez dwa lata bliskie 
1 to o morderstwo niedokonane | stosunki i chcąc go sie Pozbyć, wpp 
przez nią. a jednak za Jej sprawa i dla na okropny pomysł: posłano-
spelnione. wiła. że Saiłlara zabtie jej wlasuy 

Marcelina DruHle mogłaby z po- -
wodzeniem być bohaterka jednego 
z owych ohydnych brukowych ro
mansów. drukowanych na taniut-
kim .pacierze i ozdobionych koloro-
wemi rycinami. Na okładce owego 
romansu widniałaby kobieta z no
żem w roku, a tytuł mógłby 
brzmieć: ..Sinobroda mordowała 
swych kochanków" albo też „Sza
tańska kobieta". 

Marcelina Druille miała, bowiem 
ten zwyczaj, że gdy ktoś zawadza! 
icf w życiu, ponrostu, KO zabijała 
a raczej kazała zabijać komuś inne. 
mu. 

Pierwsza, ofiara Marceliny Druil-

51a»a»»w» t^jgąuł1*! łąHwum , 

Tajemnica butelek 
Czy musztarda pomaga na kaszel 

maż. Wobec tezo. zawiadomiła mę
ża anonimowym listem o swej zdra 
dzie. Znając porywcze usposobie
nie męża. była pewna, że zastrze''. 
on Sailara. pragnęła za jednym za
chodem oozbyć sie.w ten sposób 
obu mężczyzn, gdy DruiBe'a ska

ża na długoterminowe wlezienie 
Istotnie Druille czyhał na Saił

lara w winiarni, do któro tamten 
zwykle chadzał i zabił KO. podczas 
edy mechanik był pijany. 

Odbył sie proces, ale tu krwawa 
Sinobroda omyliła sie: sąd unie
winnił iej męża. orzekając że dzia
łał w uniesieniu. Straszna rola Mar
celiny Druille nie wyszła wtedy 
na iaw. 

Po procesie moralna sprawczyni 
zbrodni oouściła Paryż i przeniosła 

Przysposobienie 

Obchód święta „bulwarów" 

Za ladą składu won parni Wattn-iako-
wej przy ul. OboineJ U, uwijało się 
kilku panów. 

Zręcznie pakowali do worków dro
gie wina o wspaniałych francuskich 
etykietach, me zwracając najmniejszej 
uwagi na piętrzące się na buteclc sto
ły serów, szynek I konserw. 

— Frajer, czyli początkujący dec ak. 
sawsze na robocie za gastronomiczny 
artykuł czyli kiełbasę, albo szynkie 
się łapie, ale stary obtatamy fetnlafc wl. 
ie najporęoztwejsze względem opylenia 
Jest wino! 

Tak mówił poważny sznakowały pan 
widocznie przełożony swocłi towarzy 
•»y. 

W dziesięć minut potem wino zosta
ło całkowicie uprzątnięte z pólek 

I wyniesione ze sklepu. 
A w pol godziny później nadbiegła 

saatormowina przez nocnego dozorcę 
własclęetka sklepu I na widok spusto 
szeń uczynionych przez lodzlelów wy-
buebnęła 

nlcpochamowanym. - śmiechem. 
Tegoż wieczoru w pewnym mile u-

Gzestaw Sitorek. 
. W taiki sposób odjaodl 

Staruszek pociągnął wielki łyk. Ale 
naraz skrzywił się akropnde, splunął 1 
rozgniewanym wz-rokłem SipoiraaJ na 
wnuka. 

— Cóż ty pętaku z Praigi bez most 
Kierbedz-ia na Keroelaka gantany." hu
mor 1 wolne iairty z siwego włosa so 
hic odstawiasz. 

Ma« strack/e Wirowane wachę za w. 
im gościom podajesz. 

— Wacha? Nie mede być! — spe
szył się p Czesław. 

— Jeżeli stairszy człowiek ci mówi, 
ie Jest, znakiem tego Jest- Och wy le-
biegł niewdymki! Letorame kupcowi 
nawalili — 

butelki z czystą wodą! 
A cos; tani przydźwigał więcej? 

— Cztery słoiki musztardy. 
— A co do tego? Jaka zagrycha, 
— Nic Bo Koiuchoszozak mówił. że 

wino najlepsze. Musztardę wz-ięlera 
na kaszel dla ciotki WmcenitkoweJ, bo 
mnie o to prosiła. 

— To to tak? To swojego przodka 
Ściągasz ze Szmulkćw na Ochotę I wo-

reaizonym .lokalu na Ochocie odbywar | <je mu stawiasz i musztardę na kasze! 
to się skromne, a4e wytworne przyję
cie towarzyskie t. zw. „lampka wina" 

Mistrzem ceremonji był srwy, Jak 
gołąbek staruszek o sumiastym wą
sie 

Przystępując do otwarcia pierwszej 
butelki taką wygłosi orację. 

— He! he! Węgierskie wino dobra 
rzecz. Pamiętam ostatni ras 

p!lem go w zamku 
wairszawskiem Jeszcze za gubernatora 
Skałłcna. 

Siedziało się potem za to 3 nreslace 
w arsenale na Dług ci ale to dlatego, 
żeśmy się oba z Felkiem Zdankiewi
czem tern winem nagazowaU 1 we tno 
gKsmy wcale wyłifć z piwnicy i bure 
czyli rusfeie gliny nas przytraciłi. 

— To Jest Jeszcze lepsze! Ln go dela 
ćiia w krzyże! — zawołał nwejator 
przyjęcia, wnuk starszego pana, p. 

Czekaj Ja cię nauczę szacunku dla star 
szego pokolenia. 

I obrażony dziadek przeciągnął wnu
ka anlyipką przez grzbiet, reszta go
ści przyłączyła się do egzekucji — i 
nie wiadomo laki byłby los parna Cze
sława, gdyby ne to, że awanturę osły 

sle do Nantes. gdzie zapoznała sie 
z pewnym handlarzem kokainy 
Stngeot. Rzuciła KO szybko dJa in
nego przemytnika narkotyków VI-
Kier. Gdy ten jej sie znudził, uk-nu-
ła nowa potworna intrygę: zawez
wała Singeot 1 ostrzegła KO, że Vi-
Kier czyha na Jego życie. co. wca
le nie było prawda. 

W dwa dni później, tia jednaj z 
bocznych uliczek miasta znaleziono 
zamordowanego Vigier'a. 

Przyipadek sprawił, że policja 
wipadła na trop zabójcy 1 Siugeota 
uwięziła. 

MarceHna Druiłłe sadziła, że Sin-
geot nie zdradzi jej udziału w zbrod 
ni. Omyliła sie poraź drugi w 
swych rachubach. 

Aresztowano ja i, przy tej oko
liczności wyszły na jaw jej po
przednie erzechy. 

Czeka ia surowy wyrok. 

W Japonii młodzież od najmłodszych 
lat pod kierownictwem Instruktorów za 

prawią sle w rzemiośle wojennem. 

Dz wadu/a amerykańskich wyroków 
Pies w rodzinie i droga do piekła 

Corocznie w Paryżu odbywa sic tradycyjne „święto bulwarów". 
w bieżącym roku zakończono defilada najstarszych samochodów. 

które 

D/obazgi z w e k e g o swata 
Francuski yacht motorowy „Sita" 

który w końcu listopada wypłynął na 
ekspedycję filmową do ujścia Amazon 
ki, zniknął bez Siadu. 

Na pokładzie znajdowało się, prócz 
załogi 16 aktorów filmowych, uczo
nych, lekarzów, oraz bankier argen
tyński, który finansował to przedsię
wzięcie. 

szał przechodzący ulicą policjant 
WsSedl zainteresował się powodem! sto pomysły bywają kosztowne. Tym 

bójki — i p. Czesław po miesiącu sta 
rął przed sądem grodzkim pod zarzu
tem udziału w kradzieży musztardy i 

reklamowych butelek. 

W Londynie zdarzył się niezwykły 
wypadek. Jednego dnia, o" tel samej 
godzinie zmarły w dwu punktach mia 
sta dwie rodzone siostry panna Flinter 
I pani Rutter. Obie zmarły na atak 
sercowy. Siostry te były znane wśród 
przyjaciół I znajomych z tego, że się 
gorąco nawzajem kochały. 

— — * — • ' • M • • • • • • • " • • 

Trochę fantazji 
Dziesiątki toalet tanim kosztem 

Nigdy Jeszcze moda nie dawała ta-1 Modne są do sukien wieczorowych 
kiego pola do popisu fantazji i indy- mufeczkl z nastroszonych falbanek, 
widualizimi. Kobieta, która nie wybie-j które służą jednocześnie lako torebki 
ra ściśle według żurnalu, albo nie zda! wieczorowe, 
je się ślepo na gust krawcowej, mo-j j ^ tam tyle tylko miejsca, aby 
że tanim kosztem zmień ać wygląd. schować mikroskopijną chusteczkę I 
toalety, Jak Jaszczurka zmienia skórę. | puderoiczkę. Nie Jest to praktyczne, 

Oczywiście, często gust krawcowej a]e czasem ładne 1 dodaie toalecie 
bywa lepszy od gustu klientki, nie' wdzięku. 
jest jednak ona tak zainteresowana w 
ochronie kieszeni klientki, wiec czę-

Sędzia skazał go na 6 miesięcy wę 
ziena i oświadczył, że według nowe
go kodeksu Jest to najniższy wymiar 
kary za kradzież, 

— Czysta Jeronja jak praene wo(-

z jedne] sukni wie-

Pewne czasopismo amerykańskie 
„The Thinter" (Myślicie!) poświęcone 
zagadnieniom kutury, prawa I filozo
fii zamescHo szereg wyroków sądów 
amerykańskich. Uderzają nas one 
swemi dziwacznemi śmiesznostkamL 

W stanie północne! Karoliny po
wstała w Jednym z sądów prawna dy 
skusja na temat, cży kozę zalicza się 
do bydła, czy też n'o. Sprawę roz
strzygnęła... biblia. Znaleziono tam w 
sprawie. między Jakubem a Labaneni 
kozę Jako bydło. 

* 
„Pies powinien być uważany za 

część składową każdej przyzwoitej 
rodziny" (z aktów procesu w stanie 

Oh o w r. 1909). 
* 

„Kiedy 12-letnia dziewczynka po
kłóci się z swcml dwiema rówleśn cą* 
mi t w złości zawoła: — Idźcie do 
diabla!, to nie można tego uważać za 
bhiźnicrstwo. Należy traktować to Je
dynie Jako nieżyczliwą uwagę, a nie 
za rozkaz, którego zwymyślane -mają 
posłuchać". (Z wyroku w stanie Mls-
sissipi w r. 1901). 

* i* 
„Dowiedziono rzeczywiście, że O* 

skarżony za zapłatą 25 centów poły
kał żywego szczura, lub żywą mysz. 
Ale sąd kładzie len fakt Jedyn:e na 
karb Jego ztych skłonności". (Z pro
cesu w stanie New York w r. 1903). ' 

:)*(-
Królewska kochanka 

na bruku Paryża 
Świat powojenny, przyzwyczaił się 

do krórkołrwaiosci blasku „gwiazd"... 
Któż draś pamięta .̂gwiazdy" z przed 
dClesięcw lat, wedetty tłumów, wład
czynie sceny 1 serc piJMiczńośot. Przele 
chaty. Jak meteory, olśniły na miesiąc 
na tydzsień. na dzień I znikły w pyle za
pomnienia. 

świat powojenny nie ma litości dla 
upadłych gwiazd. Przechodzi nad Ich 
Imionami, goniąc coraz to nową zjawę, 
nową wedettę — na dsień. na dwa, na 
miesiąc. 

To lata powojenne. A któż pamięta 
„gwiazdy" z przed kilku dziesiątków 
lat? Przypadek zdarzył, że Jednemu z 

kwiatów. Dziś aj największą zaletą 

dzić w niej cały karnawał, nie wzbu 
dzaiąc politowan a przyjaciółek. 

Przypuśćmy, że mamy czarną. Jed
wabną suknię bez rękawów. Prawie 
każda z nas ma taką mundurową suk 

nosci pół roku za trochę wody i lekar nię „na różne okazje". 
stwo na kaszel — zawołał oburzony p. 
Czesław, wędrując do aresztu. 

(o n.rdżQ gwazdy na dren 21 grudnia? 
Rodillwoff I priedJlei orciotf 
Wczesne godziny I zanych z szybkim obiegiem gotówki 

ranne jwzynusa do
datnie wpływy usta 
łające i bannonlzuła 
ce. Jest to odpo
wiedni czas do ob
myślania swych czy 
nów na dalsza przv 

•złość dążenia do ustalenia swei po
zycji życiowej, godzeń a się z wroga
mi. pracy organlzacylnej. wspłdzała-
cia — zwłaszcza z osrfcami steremi. o-
taz zejairwrrn:a wazetitjh spraw doły 
czacreb ziemi I lei produktów, ogro
dnictwa. rolnictwa, kopalni lub garbar. 
itwa, 

Daienle do harmonii I porozumlenfa 
po gróz. 8-el połączy sic z lepszym 
nenBTOjem i pomyśWierffi persoekt\-wa-
mi w sprawach linansowych. handlo
wych I sadowych. 

Zwłaszcza godz:nv południowe przed 
' siciwaila s'e dodatnio I mogą nam pnzv 

neść powodzenie w Interesach zwla-

lub z pośrednictwem. 
Oodz. 13-ta obiecuje powodtzenće w 

związku z podróżami, młodzieżą, nau
czaniem. wydawnictwami, koresnon-1 bo zatfcniętemt za pasek. 
dencja, dokumentami i wogóle we wszy 
stkiem. co dot\xzv pracy umysłowel. 

Kolo godiz. 15-eJ może się pojawić 
przemlialacy gorszy nastroi w związ
ku z dirooncmi nleodwodizenlaniK ale 
okres następny — koto g. 17-eJ — obie 
cuiie mile wzruszenia I znajomości. ' 

Później, koto godz. 20-eJ. może sle 
zaznacz^ pewien niepokój nerwowy. 
w związku z neoczeklwanem drobneml 
niepowodzeniami lub wydarzeniami nie 
oomyślneml. Nie będzie to Jednak nic 
waeneco i wkirótce ustani. 

Dziecko dzłś urodzone — spokojne. 
hairmnn:ij!ie. zrównowaicne — ckaże 
zdrfnosci ongan'eacvjne I litera.ak:c. 
Bedzre odczuwać dużo sympatii do o-
sóh ptel ortniennej. 

Określenia te nie odnoszą sle do n-
rodzln z lat wcześniejszych. 

czasem... 
Tymczasem 

czorowej, jeśli Jest ciemna. ™<>^;kwiąm"jest."jeS)rslę o nim "powie" zu
mieć bardzo dużo pociechy I Przecho-I^,^ m Ł , A przypj ina ^ Je 

i<* tir n i a i ."'alTr Ir^pnenrM n i * W.'»iftl1- I T 

prawie do każdej sukni w eczorowej: 
na ramieniu, przy pasku, przy dekol
cie. 

Zamiast kwiatów nosi się także pió
ra, różniące się od noszonych w u-
b egłych sezonach. 

Płaskie strusie pióra są niemodne: 
pęki mieniących się piór kogucich, ba
żancich, wreszcie struś e postrzępio
ne, krótkie, w rodzaju tych boa, które 
nosiły nasze babki — oto, co Jest 
modne. 

Boa, wprowadzone w modę przez 
Marlenę Dietrich, zabłysły na cnwiię 
na horyzoncie 1 zn kły. Nie utrzyma
ły się: wyglądały jeszcze zbyt stairo-

Do rmifeczki takiej przyp na się czę 
sto bukiecik kwiatów, starających się iparyżan na nędSnem przedmieściu sto-
jaknaiwierniej naśladować naturalne. |licy świata udało się odkryć smutną 
Wogóle minął Już czas stylizowanych tajemnicę dawno zgasłej „gwiazdy". 

Dawniej miało się na niej bolerko z 
rękawami, teraz bolerka tego samego 
koloru wyszły z mody I trzeba Je 
zastąpić czem innem. Otóż sprawia
my do niej przedewszysrklem dwie 
kloszowe pelerynki, wiązane pod szy
ją, które można na różne sposoby za 
rzucać i drapować: czasem odsłaniają 
jedno ramię, czasem oba, z końcami 
puszczoneml swobodn e z przodu, aj-

Jedna pelerynka może być czarna, 
druga kolorowa, zależnie od gustu 1 
potrzeby. 

Jeśli jest czarna, to może być także 
z koronkami, ażur zawsze ładnie wy
gląda I Jest modny. 

świecko. 
A staroświecczyzna, moda przed

wczorajsza, Jest zawsze srogo potę
piana przez kobiety. 

Trzeba o niej zapomnieć, aby stała 
się nowością. 

ongiś Jaśniejącej blaskiem pierwsze] 
wiełkoścL 

Oto w zupełnem zapomnieniu żyje 
dzś w Paryżu sławna ongiś tancerka 

Tak mija sława.. 

francuska Cleo de Merode — faworyta 
Leopolda belgijskiego — która swojego 
czasu olśniewała świat swą urodą I za-
inicjowała ongiś fryzurę .która przyjęta 
podówczas przez ogól kobiet nosiła 
nazwę: uczesanie a la Cleo de Merode, 

Przeszły lata, minęła uroda tancerką) 
skończyło się powodzenie— 

Ongiś właścicielką wspaniałych klejtwt 
tów. Cleo de Merode zaczęta sprzeda
wać Je Jeden po drugim i z tego żyła. 
Lecz I te klejnoty wyczerpały się . w 
końcu. 

Cleo de Merode stanęła wobec widmał 
głodu. 

Mocno Już przestarzała tancerka; 
chcąc zarobić na chleb codzienny, wyu 
stępuje obecnie na placach publicznych' 
na przedmieściach Paryża. 

I tam przed tłumem gawłedzł wyko
nuje dEiś te same tańce, któreml ongii 
w dobie swego największego rozkwttłSj 
oczarowywaja koronowane głowy.* 

„Nie damy nafty" 
Hasło nowego święta narodowego Persji 

Radio warszawskie 
11.58: Sygnał czasu. Hejnał z Krako

wa. 
1210: Płyty. 
1535: Program dla dzieci. 
16.00: Płyty. 16.40: Odczyt „Podsta 

wowe cechy wojska". 
17.00: Odczyt dla nauczycieli muzy

ki „O metodach nauczania śpiewu: Ab
solutne! I względne!"- 17.20: Płyty. 
17.40; Odczyt Zagadnienie skrócenia 
czasu pracy na terenie międzynarodo-

18.00: Muzyka lekka I taneczna. 
1S.20: „Skrzynka pocztowa rolnicza" 

. 19.30: Dialog .Domyślne serce księż
niczki Czartoryskie!*'. 

2000: Audycla .Tenor, sława I kres" 
(Caruso). 20.30: Recital skrzypcowy 
Ii Clnkena 

21.10: Koncert Kameralny. 
22.00: .Na widnokręgu. 22.15: Pio-

•enkl ludowe 2240: Muzyka taneczna. 
' 2&00; Muzyk* lanccai. •*-•»••* 

JUTRO 
Oodz. 11.58: Sygnał ozaisu. Hejnał z 

Krakiwa 
Oodz. 12.10: Koncert popularny. 
Oodz. 15.25: Płyty. 
Oodz. 1535: f-eCfetai .W pogoni za 

uśmiechem". 
O 15 50: Płyty. 
O. 16-25: Lefccfe Jeżyka francuskie

go. 
O. 16.40: Odczyt „Wynalazki a do

bre* nt". 
O. 17: Płyty. 
O. 18: Transmisja z *Wesołeet> Tea

tru" rewji .Młość i tango". 
Q 19.30: Kwadrans ilterecfci — „Wl 

gita w Suraerasn'" A. Dygasińskieco 
O. 20: Muzyka lekka. 
O. 21.05: Dafczy c 3K koncertu 
O 2130: Słuchowisko „Ugja" pg. H. 

Si<-nk:ew:oza 
O 22.15: Płyty. 
O. 23: Muzyka toi—ą, 

Podana przed paru dniami wia
domość o wymówień u przez Per
sje koncesji naftowej Anglikom 
obiegła cała praso europejską, 
W układzie stosunków fakt ten — 
jeszcze jeden c o s w politykę ko-
lonjama Brytaoji i Jej hegemon c 
handlową, ma znaczenie donosie. 
To też nie pozbawione pewnej sen
sacji sa zakulisowe momenty tego 
„zwyc.cstwa Persji nad Angiją", 

które podają obecnie pisma francu
skie. 

Oto, jak wyglądało to zwycię
stwo: * 

Wszystko rozegrało się w ciągu 
trzech dnu Szach powrócił z Kurdy 
stanu, gdzie odbyło się uroczyste 
otwarc:e nowej linji kolejowej i 

.przegląd nowych jednostek floty 
I perskiej. Moment ten napełnił du
mą wszystk.ch Persów, a przede-
wszystkiem szacha. Koncesja an
gielska była solą w oku: oto Per
sja odrodziła sle, wzmogły s'ę jej 
siły. rozwinęła się gospodarczo, a 
jednocześnie Anglicy wypompo
wują z kraju najw eksze bogactwa. 

Natychmiast więc po powroc e 
szacha zwołana została rada mini
strów w pa'a;u króiewkni Gtrli-
stan. Było to w dniu uroczystego 
święta obja-wiema misji proroczej 
Mahometa. 

Na żadan!e szacha zapadła n-
chwała uncważnienia koncesji. 

Prasa perska rozwinęła energicz 

> «a 

*...<£ '%^%^m • 

ną kampanie anaybrytyjską. glji płyną ku brzegom PersjL 

Teherański „Et Telaat" ogłosi! 
sensacyjny artykuł. nazywająs 
dz.eń trn eważnicn^a koncesji.-. 
św etem narodowem Persów, za-
c erajacych ostatni ślad cudzozient 
skich zakusów na perskie bogac
twa". 

Następne dwa dni były istotnio 
obchodzone w Teheranie, jaka 
św eto narodowej policja zaleciła 
obywatelom stobcy udekorowanie 
domów dywanami i flagami. 

Wieczorem miasto było ilumino
wane. puszczano rakiety i ben
galskie ogn e. wstęp do kin był woj] 
ny dla wszystkich. Tłumy zapełni
ły główny piać stołeczny JViaiden 
Sępa. Nastrój świąteczny udz.elil 
się i prowincji. 

Ciemny, przeciętny Pers n'ebar-
dzo się zorientował, o co chodzŁ 
czy to dalszy c.ąg święta Maho
meta, czy też znów uroczystość z 
powodu nowej kolei? 

Na wszelkie tego rodzaju zapy
tana urzędowa odpowiedź bratnia* 
la: „Persja wyzwoliła sfę z pod pa
nowano anglelskego kapitału". 

Na rozkaz szacha jednem pocią-
gnięcem wzbogacił się kraj o wie
le milionów rupj. 

Czy jednak Anglicy tak łatwo 
zrezygnują z tego złotodajnego 
źródła. Jakiem były dla nich kon
cesje w Persji — okaże naJW.ższa 
przyszłość-. 

Naraz ie — wojenne okręty An-

. . I M ,To przeklem!wo mieszkać w Euronie! 
23 kraie czekają na Bernarda Shaw 

X Z 

Bernard Shaw w towarzystwie 
swej żony wsiadł właśnie w Mon
te Carlo na pokład hrkisusowego 
parowca „Empress of Britain", na 
którym zamierza objechać świat. 

3/tm PetoruUka w komtdH Jdmto t Jakiś1 

pięchi miesięcy zwiedzić 23 kraje, 
Sadzę, że są bardziej zajmujące 
n.z europą. Uważam pozostawanie 
w Europę za przekleństwo. 

, „Empress of Britam". opuściw-
. — "^„"J8™ z a t r f a r u rl>bić kon-'szy Monte Carlo, skierował sle ku ktirencig FHeasowl Fore — powie- Neapolowi » ' « " « « ' »" Ł-» 
( U U t a a S . - a k d i c e w c l a j w l 



Dziś zaostrzenia stralhu elektrycznego 
Na dziś wyznaczony został 

przez ogólnozwiązkowy komi
tet drugi z kolei jednodniowy, 
całkowity strajk elektryczny, 
mający stanowić wyraz solidar
ności społeczeństwa białostoc
kiego z niosącem na sobie cały 
niemal ciężar strajku z kupie-
ctwem, a zaostrzający dotych
czasową akcje strajkową. 

Od s t r a j k u zaostrzającego 
zwolnione są instytucje uży
teczności publicznej, jak szpi
tale, wodociągi, dalej apteki, 
gabinety lekarskie podczas wy
konywania zabiegów, których 
niewykonanie mogłoby wywo
łać poważne następstwa dla 
zdrowia pacjentów, dalej dru
karnie gazetowe i maszyny, 
przy których praca wymaga ze 
względu na grożące ' lobolniko-

Praca Zw. Strzeleckiego 
w Białymstoku 

Pod przewodnictwem starosty 
grodzkiego, p. dra Żaka odby 
ło się onegdaj posiedzenie no
wego zarządu Związku Strze
leckiego w Białymstoku. Doko
nano podziału funkcyj i postano
wiono zorganizować kurs nar
ciarski dla strzelców i strzel-
czyń i urządzić ślizgawkę. Po-
Zdtera, jak corocznie, urządzo
na będzie choinka dla dzieci 
oraz opłatek dla strzelców i za
proszonych gości. 

wi niebezpieczeństwo dobrego 
oświetlenia, wnętrza sklepów i 
magazynów, a wreszcie, iak tego 
wymagają przepisy . policyjne, 
latarki przy domach i lampki 
na klatkach schodowych. 

P o s t u l a t y r z e m i o s ł a 
Odbyło się w Warszawie po

siedzenie zarządu rady izb rze
mieślniczych przy udziale wszy
stkich członków zarówno z War
szawy, jak i z prowincji. Rada 
stwierdziła słuszność przedsta
wionych rządowi postulatów w 
sprawie z nielegalnemi wasszta-
tami rzemieślniczemi, podkreśla
jąc z zadowoleniem celowość 
posunięć niektórych urzędów 
wojewódzkich w tym kierunku. 
Przyjęto dalej szereg uchwał 
do memoriału rady izb, który 
ma być przedstawiony w naj
bliższym czasie p. ministrowi 
skarbu. Uchwały te dotyczą 
zmniejszenia podatku ryczałto
wego, rozkładania na raty świa
dectw przemysłowych na rok 

Subsydium na urządzenie 
wieczerzy wigilijnej 

Ministerstwo pracy i op. społ. 
przyznało zakładom op. społecz
nej subsydjum na urządzenie 
Wieczerzy wigilijnej. Rozdziału 
pieniędzy dokonywuje wydział 
opieki społ. urzędu wojewódz 
Kiego. 

- I I Eksportacja zwłok ś. p. Bz. Zdanowicza 
Ze szpitala Żydowskiego na

stąpiła wczoraj o godz. 5 popoł. 
eksportacja na dworzec Fabrycz
ny (Poleski) zwłok tragicznie 
zmarłego zawodnika bokserskie
go z K.P.W., ś. p. Czesława Zda
nowicza. Orszak żałobny otwie
rała orkiestra kolejowa z Łap, 
dalej kroczyły: oddział kolejo
wego przysposobienia wojsko
wego i dalegacje z wieńcami. 
Za trumną postępowała rodzina 
zmarłego, przedstawiciele orga-
nizacyj sportowych i liczne gro
no sportowców. Zwłoki zosta
ną przewiezione do Nowo-
Wilejki. 

W dniu wczorajszym został 
na mocy decyzji urzędu proku
ratorskiego zwolniony z więzie
nia karno-śledczego przeciwnik 

ś. p. Zdanowicza w tragicznem 
w swych następstwach _ spotka
niu bokserskiem, Brzeziński. 

Wieczór szkolny 
Bardzo mity wieczór urządzi

ła w ubiegłą niedzielę samopo
moc uczniowska gimnazjum pań
stwowego im. Zygmunta Augusta. 
Koncert gimnazjalnej orkiestry 
symfonicznej, która pod wy
trawną batutą prof. Sobieraj-
skiego wykonała bardzo dobrze 
kilka utworów muzycznych, wy
wołał pełne uznanie słuchaczy. 
W drugiej części wieczoru ode
grano z werwą wesołą komedię 
nieśmiertelnego Fredry p. t. 
„Ostatnia wola", doskonale wy
reżyserowaną przez prof. Pie-
trasza. 

Unieruchomienie siedmiu zakładów przemysłowych 
Od poniedziałku unierucho- szyńskiego (Polna 25)—72 ro-

miono w Białymstoku siedem botników, fabryka sukna Noto-
zakładów przemysłowych. Są to: wicza i Wygodzkiego (Czysta 
fabryka sukna Abrama Szmidta 8)—34 robotników, fabryka suk-
(Fabryczna 2), zatrudniająca 60 n a Fuksa Tewela (Jurowiecka 
robotników, fabryka sukna Ty- 15)—66 robotników, sortownia 

szmat Bojtcha Bernarda i Lanc-
berga (Wiatrakowa 4)—46 ro
botników, wykończalnia sukna 
Brajnina i Glikfelda (Sw. Rocha 
14)—52 robotników i przędzal
nia Winnika (Sw. Rocha 14) — 
24 robotników. Straciło pracę 
łącznie 354 robotników. 

1933, konsolidowania walki z 
bezrobociem, zagadnienia po
boru podatku przemysłowego, 
ograniczenia egzekucji i przy
śpieszenia rozpatrywań odwo
łań. 

Stwierdzono dalej koniecz
ność uporządkowania kwestji 
świadczeń socjalnych i udzie
lenia reprezentacji rzemiosłu w 
państw, radzie ośw. pub), i w 
komisjach do spraw szkolnic
twa zawodowego. 

Wizytacja G r ó d k a 
przez p. starostąini. Michałowskiego 

Gródek zgotował serdeczne 
przyjęcie staroście powiatowe
mu, p. inż. Michałowskiemu, któ
ry w towarzystwie pow. komen
danta P. W. por. Boguckiego, 
komendanta Zw. Strzeleckiego 
p. Sobieskiego i referenta- o-
Światy w starostwie powiato-
wem p. Saszer-Skassy wizyto
wał to miasteczko. Gospodarza 
powiatu witały przy blaskach 
pochodni i dźwiękach orkiestr 
oddziały Zw. Strzeleckiego, Zw. 

AKcja Kolejarzy białostockich 
Przeciw zaborczości niemieckie] 

Zawsze czynni i ofiarni kole
jarze białostoccy nie pozostali 
obojętni na zew Z.O.K.Z., któ-

Zamiast życzeń świątecznych i noworocznych 
Zamiast życzeń świątecznych 
noworocznych wpłacili do ad

ministracji „Dziennika": 
p. W. Hermanowski (apteka 

przy ul. Warszawskiej 24) 50 zł. 
(pięćdziesiąt zł.) na dożywianie 
najbiedniejszych dzieci, z tego 
25 zł. do dyspozycji S. S. Szary-

Wykłady w M. U. P. 
Dziś, dn. 21 b. m. odbędą się 

w M.U.P. następujące, ostatnie 
przed ferjamilszkolnemi odczyty 

Godz. 191—20 —„W poszuki
waniu dobrej ksiązki"«—p. Echeń-
ski; godz. 20-21—„Boże Naro
dzenie w sztuce"—p. Blicharski. 
O godz. 9 wiecz. próba chóru 
koła śpiewaczego M. U. P. 

Wznowienie po ferjach świą 
tecznych wykładów nastąpi w 
poniedziałek, dnia 16 stycznia 
1933 roku. 

Na zjazd T. N.S.W. 
Na walne zgromadzenie T-wa 

nauczycieli szkół średnich i wyż
szych, które odbędzie się w 
Warszawie 12 i 13 stycznia 
1933 r., delegowani zostali z ra
mienia miejscowego Koła T. N. 
S. W. pp.: Filip Echeńsk i, Alek
sander Isaak i Konstanty Ko
siński. 

NA BEZROBOTNYCH 
Zrzeszenie Urzędników Ban

ku Gosp. Kraj. (koło w Białym
stoku) wpłaciło kwotę 45 zł. 
14 gr. (czterdzieści pięć zł.14 gr.), 
zebraną wśród członków na riecz 
komitetu wojewódzkiego fundu
szu pomocy bezrobotnym w Bia
łymstoku). 

APOLLO ;%' c:r49.r. 
N I E B Y W A Ł Y P R O G R A M P O D W Ó J N Y 

Monumentalny film polski 

LEGION ULICY 
Superfilm „FOXA" 

SCRCI1 na ROZDROŻU 
Za |edne 49 grzoszy — 2 wielkie przeboje filmowe 

Początki o godz. 43°. 52, 7g. 832 I irf włeczT" 

TEN 
TEN 
TEN 

który wstrząsnął tronem carów 
przed którym drżała Rosja 
za którym szalały damy dworu i który 
z arystokratek rosyjskich stworzył harem 
przed którym w hołdzie pochylali się 
książęta i ministrowie 

N I C K O R O N O W A N Y C A R R O S J I 

RASPUTIN 
Osobę Rasputina, postaci ciemnej, chłopa 
z Syberji, o żywiołowej sile, dzikiej i mis
tycznej, nieznającej dla swych potrzeb i żąda 
ładnego hamulca — odtworzył 

CONRAD VEIDT 
tak genjalnie, i c kreacja. ta przeszła do 

SCENARIUSZ: hi«torii kinematografii 
A C I B n V I J A l l l wf.«uUnrycinychi«kopiiów byłych 
1 J J l l * U Y M I I W dyfnlUrzy oraz 4a. Jaeupowa. 

WKRÓTCE 

„APOLLO" I 
|IZJ< 

zabo|cy Raaputioa 
POSTACIE HISTORYCZNE: 

Car Mikołaj II, Carowa, Carewicz, 
Jusupow, Puriszkiewicz, 

Snszkow, Derewcako, Pietrow 
Damy Dwora: 

Wyrubowa, Musia, Nina i Ł d. 
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Usunięci z wydz. opieki 
Do wydziału opieki społecz

nej magistratu zgłaszają się nie
mal codziennie z prośbą o za
pomogi ubodzy i bezrobotni, 
którym wydział w miarę posia
danych funduszów — udziela 
drobnych kwot. 

Wczoraj irana zgłosiło się 
bardzo wielu petentów. Ponie
waż nie było pieniędzy na ob
dzielenie wszystkich — wszyst
kim odmówiono dania zapomóg. 
Wywołało to szemrania, a pew
na kobieta zaczęła agitować 
wśród obecnych na korytarzu, 
podburzając ich. Podszepty te 
spotkały się z oddźwiękiem. 

Ponieważ zebrani zakłócali 
spokój — dyżurny policjant we
zwał pomoc, i wszystkich z bu
dynku magistratu usunięto. 

tek i 25 zł. do dyspozycji kie
rownictwa półinternatu, prowa 
dzonego przez Zw. Pr.Ob.Kobiet; 

Kierownik białostockiego od
działu Banku Gospodarstwa 
Krajowego, p. dr. Stefan Łapiń
ski—30 zł. (trzydzieści zł.) na 
rzecz wojewódzkiego komitetu 
funduszu pomocy bezrobotnym 
w Białymstoku; 

p. Władysław Zabłocki, ref. 
opieki społecznej magistratu, 5 
zł. (pięć zł.) na ochronkę św. 
Wincentego a Paulo przy ulicy 
Legionowej 5; 

p. por. Stanisław Kobordo, 
komendant przysposobienia woj
skowego na m. Białystok, 5 zł. 
(pięć zł.) na choinkę dla bied
nych dzieci. 

• , 

Wystrzałem w usta 
Zamieszkała przy matce (ul 

Rynek Kościuszki 7) 20-letnia 
Eugenja Bohanówna wystrza 
łem w usta pozbawiła się wczo
raj zrana — podczas nieobecno
ści domowników— życia. Kula 
utkwiła w mózgu, powodując 
śmierć natychmiastową. 

Przyczyna samobójstwa—nie 
porozumienia rodzinne. 

Ruch autobusów miejskich I podmiejskich 
w dniu 24-go, 25-go i 26-go b.m. 

19-ej 24 b. 

25 b. 

26 b. 

m. Autobusy miejskie kursować będą do godz 
p o d m i e j s k i e : 

ostatni kuts do Zabłudowie: 16 30 
>• •• u. Choroszczy 16 55 
„ „ » Supraśla 16 00 
., H „ Wasilkowa 18.00 

m. Autobusy nie kursują. 
Do Supraśla w razie dobrych warunków śnieżnych 
uruchomiony będzie autobus dla narciarzy. 

m. Autobusy miejskie kursować będą od godz. 10 rano 
Autobusy podmiejskie: 

pierwszy kurs do Zabłudowia: 10 30 
„ „ „ Choroszczy 10.30 

Wasilkowa 
Supraśla 

10 00 
10.00 

N A G W I A Z D K Ę 
O D T T \ W T •£• — NAJMODNIEJSZE 

D U W 1 Ł _ _ _ NAJTRWALSZE 
S N I F O n W C F - RÓŻNYCH MAREK 
OniŁUUWV/£, _ _ _ w ROŻNYCH CENACH 

K " A T O Q 7 F — TRETORNA ZA ZŁ. 10 
I V r l L U O Z , L _ _ _ ORAZ INNYCH MAREK 

B U T Y Z C H O L E W A M I 
B U C I K I T U R Y S T Y C Z N E 

M Y Ś L I W S K I E . Ś L I Z G A W K O W E 
P A N T O F L E R A N N E . 

Reklamowa sprzedaż 1000 par obuwia wysortowanego w cenie od Zł. 4 za parę 
Zwracamy uwagę na nasze PREMJE GWIAZDKOWE i 

D O B R O B U T •SSSSU 

Dlaczego? Dlatego, 
użyteczne — 

że aparaty elektryczne są 
stale gotowe do usług, szybkie 
i niezawodne w działaniu; 

nowoczesne— odpowiadają wymaganiom 
dzisiejszego tempa życia; 

estetyczne — mają piękne kształty i 
ranne wykończenie; 

twwmłe — służyć mogą całe tata. 

ry zorganizował w czasie od 
dnia 29 X do 6X1 r. b. tydzień 
nropadandowy p.n. „Pogotowie 
Społeczeństwa Polskiego do 
walki z zaborczością niemiec
ką". Komitet kolejowy „Pogo
towia" rozwinął żywą działal
ność na terenie kolei, drukując 
i rozpowszechniając odezwy do 
kolejarzy, nawołując do grem
ialnego zapisywania się na 
członków Z. O. K. Z. i t. d. W 
ten sposób pozyskano dla tej 
organizacji około 50 członków-
kolejarzy. Poza tern zbiórki i ro
zesłane listy składkowe pozwo
liły przekazać dla Z. O. K. Z. 
679 zł. 56 gr.—już po potrące
niu wszystkich wydatków orga
nizacyjnych. 

Rezerwistów, K.P.W. i straż 
ogniowych, oraz licznie zebn 
na publiczność. 

Następnie w świetlicy strze
leckiej powitał p. starostę w 
imieniu wszystkich organizacyj 
kierownik miejscowego tartaku, 
p. Węglewski, poczem p. Saszer-
Skassa mówił do zebranych n. 
t. „Społeczeństwo a Pańatwo. 

W odpowiedzi na powitanie 
p. inż. Michałowski wygłosił 
przemówienie, nawołując do or
ganizowania się miejscowego 
społeczeństwa pod hasłem: „Na-
czelnem prawem—dobro pań
stwa", poczem p. kom. Sobie
ski mówił -o znaczeniu i roli 
Zw. Strzeleckiego w pracy pań
stwowo twórczej. 

P. starosta wysłuchał następ
nie sprawozdań prezesów i ko
mendantów poszczególnych or
ganizacyj, interesując sie ich 
pracą, rozwojem, życiem kultu-
ralnem — i udzielając wskazó
wek do dalszej pracy, mającej 
na celu uświadomienie obywa-
telsko-państwowe mieszkańców 
Gródka i okolicy. 
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0 zwrot książek 
z bibll. pedagogiczne! 
Zarząd państwowej biblioteki 

pedagogicznej prosi wszystkich, 
kto zalega ze zwrotem wypo
życzonych książek, aby w związ
ku z przekazaniem księgozbioru 
miejskiej bibliotece publicznej— 
oddali je najpóźniej do piątku 
23 b. m. 

Książki przyjmowane będą w 
środę, czwartek i piątek od godz, 
5 do 7 wiecz. w lokalu bibliote
ki pedagogicznej przy ul. War
szawskiej, w gmachu inspekto
ratu szkolnego. 

Napaść na pracowników 
P. Z. Inż. 

Przy zbiegu Rynku Kościusz
ki i ul. Sienkiewicza szofer au
tobusu „Choroszczanka", kursu
jącego między Choroszczą i 
Biał.ymstokiem, Leon . Werpa-
chowski, uderzył bez żadnego 
powodu woźnego komunikacji 
autobusowej P. Z. Inż., Jóźwia-
ka, a gdy za Jóźwiakiem ujął 
się szofer P. Z. Inż, — ,Werpa-
chowskt podbił mu oko. 

Prowadzony przez policjanta 
do komisarjalu — Werpachow-
ski groził psacownikom P. L. 
Inż.: „My wam wypruiemy kisz
ki, „ursusniki". Do Choroszczy 
będą chodzić tylko nasze wozy". 

Gdy po sporządzeniu proto
kółu zajścia zwolniono Werpa-
chowskiego z komisarjalu—kop
nął w brzuch spotkanego na 
ulicy kontrolera P. Z. Inż. 

Pięciu młodych opryszkóu/ przed sądem 
Tutejszy sąd okręgowy roz

patrywał onegdaj przy drzwiach 
zamkniętych s p r a w ę pięciu 
mieszkańców Białegostoku: 21-
letniego Jerzego Andersa, 18 
letniego Adolfa Andersa, lS-let-
niego Oskara Matuszewskiego, 
18-letniego Henryka Waluka i 
15- letniego Antoniego Kozłow-

I. ZYLBERSZTEJN 
obecny adres 

Rynek Kościuszki 24, tal. 8-32. 
z Poleca: artykuły o tyczne, 
aparaty fotograficzne, pióra wieczne 

po cenach fabrycznych 
Doskonale wykonanie prac amat rtklch 

skiego, oskarżonych o to, że w 
nocy z 22 na 23 maja br., dzia
łając wspólnie i po uprzedniem 
porozumieniu się, napadli na nie
jaką B. obezwładnili, wydarli jej 
posiadane pieniądze w sumie 9zł,, 
a następnie, grożąc jej ciężkiem 
pobiciem zmusiliją do uległości 
i obcowania kolejno z każdym. 

Sąd skazał Andersów — każ
dego na 4 lata więzienia, Ma
tuszewskiego i Waluka—każ
dego na 3 lata i 15-Ietniego Koz
łowskiego—na jeden rok wię
zienia, 

LECZNICA 
LEKARZY-SPECJALISTOW 

Białystok, Mazowiecka 5, tel. 1-38. 
P o r a d a S z ł . 

Choroby wewnętrzne, nerwowe, dzieci, 
Porady dla matek karmiących. 
Chirurgiczne, oczu, nosa, gardła, uszu. 
Kobiece, akuszerja. Porady dla cif żarn. 
Skórne, weneryczne. Analizy. Rentgen. 
Gabinet dentyatyczn. Lampa kwarcowa. 
Diatermia. Elektryzacja. 

.MODERN" rou. s-". i. 1 o80 

BLASKI I CIENIE 
MIŁOŚCI 

N A S C E 
P O : 

f l E 
E C N A L N E . 

W Y S T a Ę P Y A R T Y S T Ó W 

O D P O W I E D N I 

roonREK rtn GUIUZDIUJ 
d l a d z i e c i , t o 

ALBUM DO ZNACZKÓW POCZTO
WYCH POLSKI W CENIE 7Ł. 6.50. 

8.— i 1 0 . - DO NABYCIA: 
Koszykowa Nr. 1 —KLUGE 

RATUJCIE 
ZDROWIE 
Najsłynniejsze światowa 
powagi lekarskie stwier
dziły, k T l p r o c . 
chorób powstają z p o w o d u obstrukcji. cboW toUdck 
tut główną przyczroą powitania najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza 

rew i tworzy złą przemianę mateiji. Słynna Od M lat w całym iwlaci* 

ZIOŁA Z GÓR HARCU DR. LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. HocbJlaetter 
• wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia 
Żołądka, usuwają ofetrukefe (zatwardzenie), są dobrym środkiem prze
czyszczającym, ułatwiają funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 

1 pobudzają apcUt. 
Z l o l m x B<łr H a r c u D r . l*a\tMr» usuwają cierpienia wątroby, 
nerek, kamieni Żółciowych, ciarpienia bemoroidaine, reumatyzm 1 artre-

tytzfl, ból* gtowy, wyrzuty 1 I szafę. 
Z ł o t a . u g ó r H a r c t t D r . Laroawm zostały nagrodzone aa wy
stawach lekarskich najwyźszem odznaczeniem i złot. medalami w Ba lenie, 
Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wielu innych miastach. Tysiące po
dziękowań otrzyma! D r . Ł t a ą r od osób wyleczonych. Cena 1|2 pu
dełka zł. 1.50. podw. pudełko zł. 2.50, Sprzedał w aptekach i akt. apt. 

0*1 Siei 

JADUJTGA SP10SARSKA 
jako K S I Ę Ż N A Ł O W I C K A 

Już wkrótce w kinie „MODERN" 

Dr. med. Jerzy KLEIN 
i. nrtliit uiilili Esiiiiliiiiiit s tiiil 

CHOROBY WEWNĘTRZNE 
Przyjmuje od godz. 11—1 i od 4—6 pp. 
Białyat k. Warezawaka 45, Ul. 10-91. 

D r . M K a n e l 
tamki u|e od goi 

Kobiety od | 
da. 9—1 I od S—(i 
(oda. 4—S p.p. 

•L Jtoaaantna w < M * « I L I M» 

Wydawca-MAR JA L U B K I E W I C Z - L E W A M OWSKA, Polski* Zakłady Graficzna .Dziennik Biał." Lefjenowa 1. TsteŁ Nr. 63. Redaktor-Lucjan Duczyiski. 


