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Spór o szaty liturgiczne 
1 UBIÓR KSIĘŻY OBRZĄDKU WSCHODNIEGO 

Od dłuższego czasu prowadzi się 

na łamach czasopism religijnych, ka- 

tolickich i prawosławnych, dziwny i, 

zdawałoby się, jałowy spór o wygląd 

zewnętrzny i szaty liturgiczne ducho- 

wieństwa obrządku wschodniego. 

Cucullus non facit monarchum — 
mówi stare przysłowie. Habit nie robi 

mnicha, sutanna nie zrobi księdza; i 

odwrotnie: kapłan w każdym stroju 

będzie kapłanem. 

Kościół katolicki jest bardzo wy- 

' rozumiały na punkcie ubioru księży, 
właśnie dlatego, że nie ubiór decyduje 

o powołaniu kapłańskiem. 

Jakże np. różnorodny jest krój ha- 

bitów zakonników katolickich, jak się 

różnią sutanny księży świeckich i to 

nietylko księży różnych narodów, bo 

przecież nawet w granicach Polski ina 

"czej się ubierają księża w „Kongre- 

sówce'*, inaczej w Małopolsce, a je- 

szcze inaczej w Poznańskiem. 

Dlaczegoż tylko księża katoliccy 

obrządku wschodniego są fanatycznie 

przywiązani do najmniej istotnych, 

czysto zewnętrznych form, które nawet 

nie mogą być świadectwem ich przyna 

leżności do obrządku, bo są odtworzo- 

b ne ściśle podług wzorów prawosławia 

rosyjskiego ?.. 

Na to pytanie trzeba odpowiedzieć, 

że to przywiązanie do błahych rzeczy 

tłumaczy się właśnie tem, że formy ze- 

wnętrzne obrządku są indentyczne z 

prawosławnemi, bo w obrządku chodzi 

nie o zaakcentowanie przynależności 

kapłanów do Kościoła katolickiego, 

lecz wręcz przeciwnie — o zamasko- 

wanie tego faktu w celach misyjne - 

dydaktycznych. 

Nie poruszając. celowości i skutecz 

ności takiego przebierania się księży 

katolickich za prawosławnych du- 

chownych, stwierdzić możha, iż po- 

dobny stan rzeczy może drażnić i de- 
nerwować kapłanów - prawosławnych, 

szczególnie zaś władze Cerkwi. 

To też w oficjalnych organach Cer- 

kwi wciąż można spotkać ostre arty- 
 kuły, protestujące przeciwko używa- 

niu strojów i szat liturgicznych prawo 

sławnych przez księży obrządku 
wschodniego. 

Argumenacja autorów tych artyku 

"łów jest nieskomplikowana, lecz cał- 

kiem logiczna. Powiadają oni, że je- 

żeli Kościół katolicki kategorycznie 
protestuje- i zdecydowanie zwalcza i 

likwiduje używanie szat kapłanów ka- 

tolickich przez duchowieństwo sekt, 

które odpadły od Kościoła, jeżeli to u- 

waża za nadużycie, godzące w powa- 

gę Kościoła, —to i Cerkiew ma prawo 

wosławnych nie był używany przez 

wosławnych nie był używany  prz.z 

duchownych innych wyznań i obrząd- 

ków. : 
W tem jest niezawodnie sporo ra- 

cji. 
-_ jednakowy strój niektórych kapła- 
nów katolickich i wszyskich prawo- 

sławnych łatwo może wprowadzić w 

błąd ludzi, nieorjentujących się w sy- 
tuacji i może stać się przyczyną róż- 
nych nieporozumień. 

Gdyby część duchownych prawe- 

sławnych pewnego dnia ogoliła brody 

i wąsy i włożyła sutanny, niewątpli- 
wie spotkałaby się z ostremi prote- 

stami katolików. 

Ale racja strony prawosławnej, 

zwalczającej zewnętrzne formy obrząd 

ku wschodniego, nie jest całkowita. 

Przecież liturgja grecka i związane z 
nią szaty kapłanów. nie są jakimś przy 

wilejem Cerkwi prawosławnej. 

Kościół katolicki od pierwszych 
wieków swego istnienia miał te dwa 

. obrządki: wschodni i zachodni, którę 
przetrwały do dziś dnia. 

| Liturgja grecka jest przedewszy- 
stkiem liturgją katolicką, bo dopiero 

„ po dziesięciu wiekach istnienia Kościo 

„la stała się liturgją Cerkwi prawo- 

sławnej; wskutek tego szaty liturgicz- 

ne greckie, kóre się przechowały w 

obrządkach wschodnich Kościoła, są 

tak dobrze katolickie, jak i prawo- 

sławne. 

Nic też dziwnego, że KAP w komu- 

nikacie swym -z dn. 18. VII b. r. w 

sprawie ubioru duchowieństwa  ob- 
rządku wschodniego mocno zaakcento 

wał właśnie ten moment. 

Czytamy tam: 

„W r. 1054 nastąpiła schizma wschodnia, 
w rezultacie czego Cerkiew, bizantyjska 
oderwała się od Kościoła powszechnego. Nie 
przestał "tem samem istnieć w Kościele 
katolickim prawnie i faktycznie obrządek 

wschodni. Е 
Logicznie i prawnie rozumiejąc, Cerkiew 

bizantyjska, zrywając z Kościołem i odrzu- 

cając niektóre dogmaty katolickie, powinna 

była również zmienić i swoją formę zew- 

nętrzą, jak to np. miało miejsce z 1uteraniz— 

mem i innemi wyznaniami, które oderwały 

się od pnia macierzystego Kościoła katolic- 

kiego. Jak wiadomo, pastorzy protestańccy 

nie używają ani ubioru ani szat liturgicznych 
katolickich. 

Rozumowaniu temu ni* można za- 

przeczyć poprawności; inra rzecz —- 

celowość rozważania, jak dziewięć wie 

ków temu powinna była postąpić Cer- 

kiew, aby nie ściągnąć na siebie nie- 

zadowolenia redaktora KAP. 

W oświadczeniu tem jedno ma 

szczególne znaczenie, a mianowicie to, 

że obrządek wschodni ma reprezento- 

wać i odtwarzać stan z przed r. 1054. 

W ten sposób obrząda: wschodni 

kultywujący najstarsze formy liturgji 

greckiej, może być nawet wzozem dla 

Cerkwi prawosławnej, która po odby- 

ciu dalekiej wielowiekowej drogi, zna- 

cznie odległa od prawzoru. 

KAP wyraźnie mówi o tem: 

„Jeżeli duchowieństwio katolickie obrząd- 

ku wschodnio — słowiańskiego używa szat 

i oznak, które przypominają pod pewnym 

względem ubiór duchownych „prawoslamw- 

nych, to nie jest żadna uzurpacja, ale prze- 

ciwnie — ścisłe trzymanie się przepisów 

obrządku, który od pierwszych wieków ist- 

nieje w Kościele katolickim. Mówimy — pod 

pewnym względem, gdyż strój i szaty litur- 

giczne kapł. tego obrządku nie są identyczne 

z praąwiosławnemi, które od roku 1054 prze- 

szły poważną ewolucję. Również Cerkiew 

prawosławna rosyjska dzisiejsza nie jest tą 

samą Cerkwią, co w, roku 1054. Przeszła i 

ona ogromną ewolucję, a zwłaszcza od cza- 

sów zniesienia patrjarchatu moskiewskiego 

i zapanowania w niej ustroju syrodałno - 

oberprokuratorskiego (okresy panowania 

Aleksego, Piotra I, Katarzyny il 1 późr:ej- 

szych carów) *. 

Zdarzają się nieraz dość przykre 

lapsusy. Redaktor KAP, tak energicz- 

nie broniący powagi i sędziwej godno- 

ści obrządku wschodniego, widocznie 

zapomniał o tem, że ten obrządek jest 

obrządkiem synodalny «4, rosyjskim. 

jeżeli więc Cerkiew prawosławna 

nie jest taką, jak była, w r. 1054 (na- 

turalnie, się zmieniła — i znacznie!), to 

i obrządek różni się znacznie od wzo- 

rów greckich, Kościoła powszechne- 

go pierwszych wieków. S : 

Że ubiory i szaty liturgiczne Lerkwi 

rosyjskiej przeszły wielką ewolucję, 

może skonstatować każdy, kto Sywsż 

chociażby w świątyniach rumuńskich, 

bułgarskich, czy, greckich; że obrządek 

wschodni wcale nie odtwarza stanu rze 

czy z przed dziewięciu wieków, tego 

dowodem jest przyjęcie od prawosław- 

nych Rosjan wielu zwyczajów później- 

szych. ża 

Tak np. noszona przez niektórych 

księży obrządku wschodniego czarna 

kapica zakonna, została wprowadzona 

w Rosji dopiero w końcu w. XVII, 

krzyż kapłański na piersi aż w. w. XIX 

it. p. = 

Spór o ubiór duchowieństwa jest 

niesłychanie przykry. 

Raz dlatego, iż rzeczy najmniejsze, 

najbłahsze, nieistotne zaczynają przy- 

bierać kształty zagadnienia, po drugie 

zaś dlatego, iż dyskusja jest bądź co 

bądź bardzo niepoważna, jak gdybyś- 

my nie mieli rzeczowych argumentów 

lub nie stać nas było na odwagę mó- 

wienia prawdy. W. Ch. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ut. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

    

      

Zagraniczne 50 proc. drożej. 
radesłane milimetr 50 gr, 

| do miejsca. Terminy druku mogą 

  

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. ы 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. - 
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Kryzys finansowy "rt kpturowy 6FU 
Niewyjaśnione stanowisko banków 

angielskich i amerykańsk ch 
BERLIN. PAT. „Vossische 

Ztg.* przynosi informację, że stano- 
wisko banków zagranicznych w $рга- 
wie prolongowania kredytów niemie- 
ckich nie jest jeszcze zupełnie wyjaś- 
nione. 

Niemieckie koła bankowe wyraża- 
ja nadzieję, że przedstawiciele  ban- 

Rząd niemiecki w walce z kryzysem 
BERLIN. PAT. — Gabinet Rzeszy obra- 

dował dzisiaj bez przeńwy. Według infor- 

macyj biura Conti, w pierwszym rzędzie 
chodziło o załatwienie spraw, pozostających 

w związku z reaktywowaniem wolnych ob- 
rotów bankowych. Trudność polegala na 

różnicy, zachodzącej międży kontem biežą- 

cym a kontem oszczędnościowym banków. 

Rząd Rzeszy pragnąłby uniknąć nowych 

trudności, jakie mogłyby powstać skurkiem 

ków zagranicznych, którzy w. dniu 

wczorajszym opuścili Berlin, wpłyną 

na banki amerykańskie i angielskie w 

duchu uchwał, powziętych podczas 

rokowań berlińskich. 
Główny punkt ciężkości tych per- 

traktacyj przenosi się obecnie zagra- 

nicę. 8 | Уа 

wycofywania  depozytow  Oszczędnošcio- 

wych, nieuzasadnionego potrzebami gospo- 

darczemi. 

Rada główna i dyrektorjum Banku Rze- 

szy odbyły dziś wspólne posiedzenie pod 

przewodnictwem prezesa Banku Rzeszy dr. 

Luthera, któremu wyrażono zaufanie. Na 

posiedzeniu tem powzięto ważne uchwały 

w sprawie zreaktywowania pełnych  obro- 

tów płatniczych banków niemieckich. 

Wyjaśnienie niemieckiego min. spraw zagr. 
W SPRAWIE POŻYCZKI ZAGRANICZNEJ DLA NIEMIEC. 

BERLIN. PAT. — Niezwykle silne echo 

w całej prasie demokratycznej wywołał 

fakt, że urząd prasowy rządu Rzeszy po raz 

pierwszy od wydania dekretu prezydenta 

Hindenburga o zwalczaniu wykroczeń poli- 

tycznych zmusił wydawnictwo popularne 
„Berliner Ztg. am Mittag“ do ogłoszenia od 

powiedzi ministerstwa spraw zagranicznych 

na artykuł tego dziennika w sprawie polity- 

ki zagranicznej rządu Brueninga. 

Wspomniany artykuł występował prze- 

ciw rozpowszechnianej przez rząd niemie- 

cki tezie, że uzdrowienie gospodarki nie- 

mieckiej oparte musi być na programie t. 

zw. samopomocy narodowej.  Przeciwsta- 

wiając się temu poglądowi dziennik dowo- 

dzi, że nie może być mowy © wyratowaniu 

się Niemiec o własnych tylko siłach i bez 

kredytów długoterminowych z zagranicy. 

Poglądy te podziełał Mac Donald, kiedy 

w swej mowie bankietowej oświadczył, że 

„kardynalnym zagadnieniem chwili obecnej 

jest porozumienie niemiecko - francuskie". 

Istotnie — podkreśla „Berliner Ztg. am 

Mittag“ — bez porozumienia z Francją 

Niemcy kredytów nie uzyskają, a bez kre- 

dytu trudno sobie wyobrazić uzdrowienie 

gospodarki kraju. 
W  sprostowaniu urząd prasowy rządu 

Rzeszy protestuje przeciwko rozpowszech- 

nianiu poglądów, iż jedyną przeszkodą w 

uzyskaniu zagranicznych długoterminowych 

kredytów jest polityka prestiżowa rządu 

niemieckiego wobec Francji. 

Polityka rządu niemieckiego — z naci- 

skiem podkreśla to sprostowanie — wycho 

dzi z założenia, że uzyskanie pożyczki za- 

granicznej jest bezwarunkowo niemożliwe. 

Banki zagraniczne i to nietylko francuski, 

domagają się przy udzielaniu pożyczki od 

rządów swoich gwarancji państwowej, któ- 

rej odnośne rządy, zarówno francuski jak 

angielski i amerykański żadną miarą udzie- 

lić nie chcą. 

Tylko rewizyta—nic więcej... 
LONDYN. PAT. — Na życzenie 

jednego z członków Izby Gmin, aby 

Mac Donald złożył oświadczenie w 

sprawie ostatniej wizyty ministrów an 
gielskich w Berlinie Mac Donald od- 
powiedział, że Izba powinna pamiętać 
© tem, że wizyta ta była poprostu od- 
daniem wizyty, którą złożyli ministro- 
wie w Londynie. 

Korzystano przy tej sposobności, 

ażeby prowadzić w dalszym ciągu roz 

mowy, rozpoczęte w Chequers i roz- 
ważano sytuację finansową w związ- 

ku z dziełem, dokonanem przez kon- 

fereńcję londyńską. 
Wyniešlišmy z tych rozmów prze- 

konanie, że zaproponowana przez kon 

ferencję akcja zapobiegłaby doraźnie 

trudnościom finansowym _ Niemiec. 

Rozważaliśmy również w Berlinie in- 

ne ważne kwestje, interesujące oba 

kraje, jak np. sprawę rozbrojenia i kon 

wencję genewską w sprawie godzin 
cy w kopalniach. 

i końcu Mac Donald podkreślił 
niezwykłą serdeczność, z jaką przyj- 

mował go w Berlinie zarówno rząd, 

jak prasa i publiczność. 

Akcja oszczędnościowa w Anglji 
LONDYN, PAT. — Ogłoszone | 

sprawozdanie / mianowanego 
rząd w dniu 11 lutego komitetu 
spodarczego zaleca szereg oszczędno- 
ści w wydatkach na ogólną sumę 96 i 
pół miljonów funtów szterlingów w 
okresie całego roku. 

Komitet zaleca m. in. zredukowa- 
nie o 20 proc. wydatków na odszko- 
dowanie na bezrobotnych, co da ogó- 

  

    
   

łem oszczędności, wynoszące 66 i pół 

miljonów funtów szterlingów.  Poza- 
tem sprawozdanie rozważa zagadnie- 
nie rozłożenia ciężarów na obronę Im 
perjum, jak również problemat, czy 

możliwe jest wprowadzenie zmian w 

celu zmniejszenia wydatków na obro 
nę morską bez narażenia na szwank 

bezpieczeństwa narodowego. 

Podniesienie stopy dyskontowej 
LONDYN. PAT. — Podniesienie stopy 

dyskontowej Banku Angielskiego do 4 i pół 
proc., aczkolwiek: ogólne oczekiwanie odbi- 
ło się na nastroju giełdy londyńskiej, na któ 
rej walory angielskie zniżkowały, waluty 
zagraniczne natomiast zwyżkowały. 

Podniesienie stopy do 4 i pół proc. prze 
ciętnie najprawdopodobniej wpłynął defini- 
tnie najprawdopodobniej definitywnie od- 
pływ złota,  wywierając jednak wpływ 

na handel i przemysł angielski, które 
kalkulowały na podstawie taniego kredy- 
tu, a obecnie muszą płacić bankom powy- 
żej 5 proc. Oddziała to na obroty handlo- 
we, a także odbije się na życiu codzien- 

.nem, opartem całkowicie na zasadach kre- 
dytowych. Jednocześnie spodziewany jest na 
pływ obcej waluty, której lokata w Londy- 
nie będzie się odtąd opłacała. 

Rokowania między Londynem a Paryżem 
PARYŻ. PAT. — Oczekiwano w 

kołach finansowych, że po powrocie 
do Londynu Mac Donalda zawarta zo 
stanie umowa między Bankiem — Ап- 
gielskim a Bankiem Francuskim co do 
pomocy, jaką ten ostatni ma udzielić 
w celu utrzymania parytetu funta 

szterlinga. : 
Wczoraj obiegały wiadomości, iż 

rokowania między Londynem a Pary- 
żem zostały przerwane. Wiadomości 
te okazały się jednak nieprawdziwe. 
Rokowania zostały tyliko chwilowo 
wstrzymane. 

Według informacyj, pochodzą- 

cych ze źródeł miarodajnych, zawie- 

szenie rokowań nastąpiło naskutek in 

terwencji angielskich prywatnych ban 

ków, które zwróciły się do min. Snow 
dena z prośbą o zabezpieczenie kre- 
dytów, udzielanych przez banki. 

Żądanie to stawią wyższe siery an 

gielskie wobec nowego zadania, kom 
plikującego poważnie ogólne zagad- 
nienia finansowe. W tych okolicznoś- 

ciach pomoc Francji okazuje się bar- 
dziej pożądaną i rokowania zostaną 
prawdopodobnie w najkrótszym cza- 
sie wznowione. 

Dobra sytuacja banków polskich w Gdańsku 

Agent komunistyczny zastrzelony przez 
towarzysza partyjnego 

W Wiedniu rozegrał się w tych 
dniach mord polityczny, który należy 
traktować, jako stracenie  odszcze- 
pieńca przez G. P. U. W mieszkaniu 
własnem na przedmieściu Wahring ja- 
kiś młody człowiek dwoma strzałami z 
rewolweru w głowę położył trupem 32 
letniego Jerzego Semmelmana z Ko- 
lonji. 

Według zeznań żony zamordowa- 
nego, około godz. 7 min. 30 rozległ się 
dzwonek przy drwiach wejściowych. 

Udała się ona wraz z mężem do 
przedpokoju i Semmelman sam otwo- 
rzył drzwi. Ona nie znała wchodzące- 
go, ale mężowi jej, wydał się być zna- » 
jomym, przynajmniej z nazwiska. Pod 
czas gdy. zeznająca wróciła do sy- 
pialni i położyła się do łóżka, mąż 
rozpoczął w jadalni z nieznajomym 

rozmowę, która stawała się coraz bar- 
dziłej burzliwa . Słyszała jeszcze, jak 
mąż jej zawołał: 
— Trzy miesiące zostawiliście mnie 

zupełnie bez pieniędzy! 
Po upływie kilku minut rozległy się 

dwa strzały. Żona gwałtownie wysko- 
czyła z łóżka i otwoszyła naoścież 
drzwi, do jadalni. Pokój był pusty. Feł- 
na najgorszych przeczuć pobiegła do 
przedpokoju, gdzie ujrzała na podłodze 
trupa swego męża w kałuży krwi. 

Sprawca, który nie mógł dać sobie 
rady ze skomplikowanym zamkiem 
przy drzwiach wejściowych, pozwolił 
się bez oporu zaaresztować. Gdy go 
zapytano, dłaczego to uczynił, odparł: 

— Nie udzielę żadnych wyjaśnień! 
Wszelkie indagacje są zbędne! 

Winowajcę sprowadzono do komi- 
sarjatu, gdzie znaleziono przy nim dwa 
nabite rewolwery, szczegółowy plan 
18 okręgu Wiednia i fotografję zamor- 
dowanego, z czego wywnioskowano, 
że sprawca znał wprawdzie Semmelma 
na z nazwiska, a nie osobiście. 

Policja stwierdziła obecnie identy- 
cność zaaresztowanego mordercy ko- 
munisty Semmelmana, który podał na- 
zwisko Spielmana. jest to w rzeczy- 
wistości 29-letni student Andrzej Pik- 
lovec z Posarevacu w Serbji, studjują- 
cy od 1921 roku medycynę na uniwer- 
sytecie wiedeńskim. Z serbskich kół 

Wiele razy do roku sprawca wyjeż- 
dżał z Wiednia, rzekomo do ojczyzny, 
ale uważano powszechnie, że spotyka 
on się na jakimś neutralnym gruncie z 
rosyjskimi emisarjuszami, aby odbie- 
rać od nich polecenia i wskazówki, do- 
tyczące przeważnie ' czuwania nad 
emigrantami rosyjskiemi, mieszkający 
mi w Wiedniu. Koledzy  Pikloveca 
zwrócili uwagę, że dysponował on 
znacznemi sumami, stojąc pod wzglę- 
dem zamożności na czele studentów 

serbskich, studjujących w Wiedniu. 

> 

W toku śledztwa udało się wyja- 
śnić wiele szczegółów dotyczących 
Semmelmana. 

„ Nie ulega wątpliwości, że przez pe- 
wien czas był on tajnym agentem na 
służbie rosyjskiej. 

Są to mniej więcej te lata, pod- 
czas których udało mu się uwolnić z 
aresztu śledczego w więzieniu w 'Mo- 
abicie (Berlin) komunistę Ottona Bra- 
una. 

Dopiero przed niedawnym czasem 
ożenił się z pewną młodą mieszkanką SO 
Kolonji. Przed ślubem opowiadał swej 
narzeczonej, że jest urzędnikiem ros;yj- 
skiego ministerstwa, wysłanym na kil- 
ka lat do Konstantynopola. 

Młodej parze dał ślub brat narze- 
czonej w małej kapliczce w mieście Eh 
renfeld pod Kolonją. Semmelman prze 
milczał swoje wystąpienie z kościoła i 
opowiedział potem, że szef udzielił mu 
zezwolenia na zawarcie ślubu kościei- 
nego. Pozatem zamordowany podał 
swojej żonie, że jego pensja miesie- 
czna wynosi 125 dolarów wyjaśniając 
że pozatem otrzymuje jeszcze poważne 
djety i okolicznościowe dotacje  pie- 
niężne. а 

W ostatnich czasach powodziło mu 
się bardzo źle. Małżonka złożyła w tym 
względzie bardzo interesujące zeznanie 
w policji. 

Mąż jej zaledwie kilka dni przed 
śmiercią przyjmował w swoiem miesz- 
kaniu urzędników jakiegoś zagranicz- 
niego poselstwa i otrzymywał 9d nich 
drobniejsze sumy. 

W ostatnich dniach nienial już zu- 
pełnie nie było pienizdzy, a w kiešze- 

Ratuszowa — e pó Jaźwińskiego. 
lego. 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
ENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 5 gi raz 

: Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych Oraz z prowincji 0 25 proc drožej. 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc ERA Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

a być przez Administrację zmieniane dowolnie. dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Wieie Europa płaci 
Ameryce 

Problemat uzdrowienia stosunków 
gospodarczych Europy jest przede- 

wszystkiem problemem finansowym. 
Europa upada pod ciężarem długów 

wojennych i popadła w ciężką zależ- 
ność od Ameryki, która — jeżeli wolno 
użyć tego, wyrażenia —- wojnę finan- 
sowała. Wszystkie niemal państwa eu- 
ropejskie zaciągnęły wobec Stanów Zje 
dnoczonych zobowiązania finansowe 
przewyższające ich siły. Aby sobie u- 
przytomnić do jakich rozmiarów to 
obciążenie dochodzi trzeba poznać cy- 
frowo stan kredytów europejskich u- 
dzielonych przez Amerykę. 

Poniżej podajemy dokładny wykaz 
tych długów — w dolarach. 

Anglja 4.600.000.000 
Austrja 24,614,885 
Belgia 417,780,000 
Czechosłowacja 115,000,000 
Estonja 13,830,000 
Finlandja 9,000.000 
Francja 4,025,000,000 
Grecja ia 
Jugosławja у 
[‚іёча 6,030,000 
Lotwa 5,775,000 
Polska 178.560,000 
Rumunja 44,590,000 
Węgry 1,939,000 
Włochy 2,042,000,000 

Ь Razem. 11,565,093,885 

A teraz należy obliczyć -— wiele 
Europa musi zapłacić Ameryce, razem 

z procentami. sj 

Anglja 11,105,965,000 — 
Austrja 24,614,885 — 
Belgja 727,830,500 — 
Czechoslowacja 312,811,433 83 

Estonja 33,331,140 — - 
Finlandja 21,695,055 — 
Francja 6,847,674,104 17 
Grecja ,330,000 — 
Jugosławja 95,177,635 — 
Litwa 14,531,940 — 
Łotwa 13,958.635 — 
Polska 435,687,550 — 
Rumunja 122,506,260 — 
Węgry 4,693,240 — 
Włochy 2,407,677,500 — 

Razem 22,188,448,870 10 
„Ostatnia wreszcie tabela pokaże nam 

wiele Europa już zapłaciła Stanom Zje 
dnoczonym. 

Państwo Kapitał Procent 

Anglija 202,000.000 — 1,063,750,000 — 
Austrja 862,668 == 
Belgja 13,050.000 12,865,000 — 
Czechosłowacja 16.600.000 >= 
Estonja — 1,000,000 — 
Finlandja 396,000 2,120,310 — 
Francja 160,000,000 19,325.000 — 
Grecja 767,000 717,860 — 
Jugosławja 1.000,000 = 
Litwa 197,258 798,722 15 
Łotwa — 400.000 — 
Polska 1,287,297 16,219,920 — 
Rumunja 2,000,000 — 
Wegry 73,995 365,089 38 
Włochy 25,000,000 1,260.625 — 
  

Razem 423.134,218 1,138.822,527 53 

„Zestawienia powyższe są niezawo- 
dnie niepokojące, gdyż wykazują, że 
jeszcze kilka pokoleń narodów europej 
skich będzie dźwigać na swych bar- 
kach ciężar długów amerykańskich. 
Gest prezydenta Hoovera uwalnia 
wprawdzie Europę od zmory, spłat ame 
rykańskich, najeden rok, ale zagadnie- 
nia nie rozwiązuje. Prawdziwą ulgę 
mogłaby przynieść jedynie zniżka sto- 
py procentowej i rozłożenie spłat na 
znacznie dłuższy przeciąg czasu, niż 
obecnie. Trzeba jednak, aby przeświad | 
czenie o tej koniecznności przeniknęło 
do społeczeństwa amerykańskiego, kto | 
re powinno zrozumieć, że dalsze wy- 
cieńczenie Europy przez wysokie od- 
setki i raty amortyzacyjne musi prę- 
ze: później doprowadzić do kata- 

OLY. 

Juž sie ukazała | 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
) w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcegach“ 
m listy z podróży po Rosji a 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I W/OLFFA 

i JózEFra ZAWADZKIEGO 
w Wilnie. 

M-CE 
jego byli zleceniodawcy odwrócili się 

        
GDAŃSK. PAT. — Przedłużające się ków polskich w Gdańsku, jak również na 

PE da na tezy rynku Poem > ak ej instyu < finanso' ow: 
jakie się zazmaczyio na samym początku z j z ami angielskiemi i fran- 
skutkiem kryzysu w Niemczech, bynajmniej caskiemi „British and Polish Trade Bank“. 
nie wpływa ujemnie na sytuację filij 

я 

  

niach zamordowanego znaleziono zale od niego. Usiłował jeszcze jakoś spie- 
dwie półtora szylinga. Natomiast zaa- niężyć ważne wiadomości, które zdo- 

resztowany morderca posiadał w port- był, a nawet przesłał jednej z redakcji 

felu 650 szylingów. gotowy już materjał do zbadania. Ta 
Semrmelman musiat wiedzieć, że zdrada tajemnic stała się jego zgubą.



Nowa wersja o Maverlingu 
HRABIA HOYOS O TRAGICZNEJ ŚMIERCI ARCYKSIĘCIA RUDOLFA 

Śmierś austrjąckiego następcy tronu 
Rudolfa, którego znaleziono dnia 30 
stycznia 1889 roku martwego na zam- 
ku Mayerlingj wspólnie z baronówną 
Marją Vestsera, jest po dziś dzień za- 
gadką. Wiedeński Burg całą sprawę 
otoczył tajemnicą, a około wypadku 

snuły się fantastyczne legendy, jako 
o tragicznem zakończeniu miłosnych 
przygód arcyksięcia Rudolfa. Głów- 
ni śwadkowie dramatu, hr. Józef Hoy- 
os, książę Filip Koburg oraz podkomo- 
rzy Loschek do swej śmierci milczeli 
tak, jak sobie życzył cesarz Fran- 
ciszek Józef. 

Dopiero w trzydzieścia lat po śmier 
ci Rudolfa, kiedy runął tron Habsbur- 
gów, Otwarto archiwum cesarskie, 
gdzie znaleziono raport hr. Hoyosa, 
wystosowany do cesarza Franciszka 

Józefa. 
Raport ten przedrukowany jest w 

jednym z ostatnich numerów belgra - 
dzkiej „Politiki“, następująco przed- 
stawia przebieg tragicznych wypad- 
ków: * 

Na zaproszenie hr. Hoyos wraz z 
ks. Koburgiem przybyli dnia 29 sty- 
cznia do Mayerlingu, gdzie w tym i 
następnym dniu miały się odbyć poło- 
wania. Przybywając do zamku zdu- 
mieli się niemało, widząc spuszczone 
żaluzje w oknach i głównem wejściu. 
Weszli bocznem wejściem do sali bi - 
ljardowej, gdzie spożyli obiad. Po kilku 
minutach przybył Rudolf w. porannej 
toalecie. Arcyksiążę żalił się na katar 
i prosił gości, aby udali się na polo- 
wanie sami. Książę Koburg, nie po- 
żegnawszy się z Hoyosem około pół 
do drugiej wrócił na zamek, gdzie — 
jak później opowiadał — wypił z Ru- 
doliem herbatę. Rudolf był w dobrym 
nastroju i powiedział, że chciałby się 
mu z czemś zwierzyć. Przed rozej- 
ściem się prosił Rudolf księcia, aby 
złożył ukłony ojcu - cesarzowi. Ko- 
burg powrócił do Wiednia, podczas, 
gdy Rudolf pozostał rzekomo z po- 
wodu choroby w Mayerlingu. 

Hr. Hoyos powrócił z polowania 
koło szóstej godziny. O godz.. siódmej 
miał odwiedzić następcę tronu w sa- 
li bilardowej, gdzie mieli spożyć ko- 
lację. Rudolf był wesoły i jadł z ape- 
tytem.  Wypaliwszy cygaro Rudolf 
pożegnał się z hrabią. 

W największym 
GAZY TRUJĄCE I KARABINY MA- 

Gdyby istniała igła magnetyczna, kierują 
ca się ku największej masie złota, wszy- 
stkie kompasy świata orjentowałyby ku 
skromnym, ciasnym uliczkom giełdy nowo- 
jorskiej Walistreet. Tam to głęboko pod 
ziemią drzemią pokłady złota — kruszcu, 
'wobec których sezamy wschodu są cieniem, 

Najbogatszy ze składów należy do Ban- 
ku Federacyjnego. Gmach jego liczy zaled- 
wie 14 pięter wzwyż oraz 5 pięter wgłąb. 
Poniżej tychże oficjalnych 5 kondygnacyj 
piwnic znajdują się 3 dalsze, gdzie mieści 
się właściwy skarbiec, jednego z najbardziej 
wpływowych banków na Świecie. 

Bank Federalny istnieje dopiero 15 lat, 
gdyż założono go 'w: pierwszym roku wiel- 
kiej wojny. Miast 30 tysięcy pomniejszych 
banków, które poprzednio udzielały kredytu, 
powstała jedna potężna instytucja, której 
pierwotny kapitał zakładowy był mniejszy, 
niż obecnie dzienny jej obrót. Rezerwy ban 
kowe wynoszą 9 miljardów dołarów w zło- 
cie. 

Nowojorska centrala banku zatrudnia 
2,300 pracowników, przyczem ilość osób, za 
trudnionych we wszystkich oddziałach, roz- 
rzuconych na całem terytorjum Stanów Zjed 
noczonych sięga prawie 60 tysięcy. 

Imponująco przedstawia się dział ma- 
szyn. W oddziale czeków widzimy 619 aryt 
mometrów, które w przeciągu ośmiu go- 
dzin „obrabiają* prawie pół miljona czeków. 
Pracę tu wykonuje zaledwie 250 osób. Jak 
widziimy,- ilość maszyn jest większa, niż 
ilość pracowników. Natomiast wszędzie tam 
— gdzie operuje się żywą gotówką i zło- 
tem, obecność ludzi jest nieodzowna. 

liość uzbrojonych urzędników, czuwają- 
cych nad całością i' bezpieczeństwem złota, 
wynosi 250 osób. Oprócz tego istnieją łza 
wiące gazy i trujące opary. Piętro nižej 
znajduje się „dworzec złota”. Jest to stacja 
pancernych samochodów transportowych, 
które pod silną strażą rozwożą złoto. Pod- 
ziemny ten dziedziniec robi wrażenie forte 
cy. Lufy mnóstwa kulomiotów  wychylają 
się ze wszystkich stron... Złoto to niebez- 
pieczna rzecz. Trzeba go strzec, by nie sta 

W drugim dniu przed udaniem się 
na zamek w Mayerlingu hr. Hoyos zo- 
stał zawiadomiony, że pomimo wszel- 
kich starań nie może podkomorzy zbu- 
dzić następcy tronu, co było dla niego 
o tyle dziwnem, że wstawał on zawsze 
o wpół do śiódmej. Hr. Hoyos wobec 
tego natychmiast udał się do zamku 
Zapukał gwałtownie do sypialni, lecz 
nikt się nie odzywał. Postanowiono 
przeto wyważyć drzwi. Dopiero teraz 
Loschek powiedział hrabiemu, że Ru- 
Uolf nie jest sam, że jest z nim baro- 
nówmna Vetsera. 

Wiadomość ta skonsternowała hra- 
biego tem bardziej, że nic nie wiedział 
o przybyciu Rudolfa z nią i o jej obe- 
cności na zamku. Zaczekano na przy- 
bycie Koburga, poczem  wyważono 
drzwi. Loschek zaglądnął do wnętrza 
i zobaczył, że Rudolf i Vetsera leżą 
martwi. 

Dalej następuje opis, jak zaznajo- 
mili się wzajemnie arcyksiążę Rudolf 
i Marja Vetsera. 

Okoliczności świadczą o tem, że 
oboje postanowili umrzeć. Arcyksiążę 
już dawno nosił się z zamiarami sa- 
mobójczemi. 

Przed sześciu laty w czasie polo- 
wania na Węgrzech, kiedy mówiono 
o jego następstwie tronu, Rudolf, 
wskazując na arcyksięcia Franciszka 

powiedział: 
Ja nie, tamten będzie cesarzem au- 

strjackim. 
Nie ulega wątpliwości, że również 

jego kochanka nosiła się z myślą o 
samobójstwie, co można wnioskować z 
jej listu do matki, w którym pisała: 

„Jesteśmy ciekawi, jak to wygląda 
na drugim świecie? 

Pod koniec swego raportu hr. 
Hoyos zaznacza, że przez dziesięć lat 
był intymnym przyjacielem następcy 
tronu. Jego pożycie z żoną belgijską 
księżną Stefanją było przez długie lata 
szczęśliwe. Dopiero w ostatnich dwóch 
lub trzech latach nastąpiło pewne roz- 
luźnienie. 

Hoyos przypuszcza, że arcyksiążę 
dostał posiada zmysłów z powodu 
wyczerpania fizycznego i umysłowego 
o czem Świadczy brak logiki w jego 
ostatnich czynach. 

skarbcu świata 
SZYNOWE NA STRAŻY ZŁOTA 

ło się powodem nieprzewidzianego zła... 
Maszyny do liczenia pieniędzy metalo- 

wych dziennie przeliczają 3 tonny nikiowych, 
srebrnych i złotych monet. Złotych? Istotnie, 
bogata Ameryka może sobie pozwolić na lu- 
ksus bicia monet złotych wartości 2 i pół, 5 
10, i 20 dołarów. Wprzeciągu jednej minuty 
maszyna przelicza i sortuje 10 tysięcy monet. 

Na najniższem piętrze znajdują się о- 
gromne składnice złota które spoczywa tu 
na wysokich półkach. Są to foremne i bar 
dzo podręczne cegiełki, każda wartości 450 
dolarów. 

Skarbiec bankowy znajduje się na głębo 
kości 85 stóp pod ziemią. Stalowe drzwi 
wiodące do tego skarbca, ważą 90 tonn i 
nie rozwali ich żadna bomba, żaden ładu- 
nek dynamitu. 

Troskliwy rząd amerykański pomyślał 
zresztą zapewne i o inych, tajnych środkach 
bezpieczeństwa celem ochrony złota, tego 
złota, co dobrym jest sługą, a kiepskim pa- 
nem — jak mówi staropolskie przysłowie. 

` 

AROS УРЕ ЧС TTK ZWT SEE PRRTIEWYTO 

TRUDNOŚCI Z WYPŁACENIEM NA- 
LEŻNOŚCI ZA PRĄD ELEKTRYCZNY 

Jak wiadomo, Baranowicze -nie posiadają 
własnej elektrowni, a korzystają tylko z ko- 
lejowej. Mając własną sieć i aparat urzęd= 
niczy, występuje miasto w charakterze ko- 
misanta, z jednej strony kupującego prąd 
hurtowo od Dyrekcji Kolejowej i odsprze- 
dającego poszczególnym nabywcom — oby 
watelom miasta. 

Miasto, prowadząc tę sprzedaż komisową 
prądu elektrycznego, od szeregu lat, zadłu- 
żyło się znacznie wobec Dyrekcji Kolejo- 
wej i ostatnio kwestja ta stała się dla Bara 
nowicz b. ostrą, gdyżDyrekcja energicznie 
domagała się uregulowania długu. 

_ Podczas ostatniej bytności w Wilnie bur 
mistrza p. Senkowskiego sprawa ta została 
załatwiona pomyślnie dla miasta, gdyż Dy- 
rekcja Kolejowa zgodziła się termin spłat 
roztermnować, 
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Litwa zamierza zmienić kurs polityki 
BERLIN. PAT. — W ostatnich dniach 

prasa berlińska z zaniepokojeniem pisze O 
rzekomo przygotowujących się głębszych 
zmianach w litewskiej polityce zagranicz- 
nej. Niedawno do miejscowości kąpielowej 
Połąga, gdzie bawi obecnie premier litew- 
ski Tubelis wraz z innymi członkami rządu 
kowieńskiego, przyjechali przedstawiciele 
dypiomatyczni Litwy i czołowi politycy ii- 
tewscy. 

Rozmowy polityczne toczyć się tam ma- 
ja głównie nad sprawą stosunku Litwy do 
Niemiec. Rozwój wypadków w Niemczech 
oceniany jest pesymistycznie. Przyczynia 
się do tego znacznie ciężka sytuacja gospo- 
darcza, wywołana kryzysem niemieckim. 

Po raz pierwszy od szeregu lat bilans 
handlowy Litwy w miesiącu czerwcu był 
bierny. Koła litewskie przypisują to ograni- 
czeniu eksportu produktów litewskich do 
Niemiec. Wypadki polityczne w Europie 

Zachodniej wytwarzać mają silne prądy w 
kierunku nowej orjentacji polityki zagrani- 
cznej Litwy. Nowy ten kurs zmierzać ma 
do porozumienia z Francją, a tem samem i 
Polską. Sytuacja jest tak dalece niewyjaś- 
niona, że nawet tak drobna sprawa, jak u- 
regulowanie małego ruchu granicznego mię 
dzy Litwą a Niemcami nie mogła być 7a- 
łatwiona, 

Krążą wersje, że poseł litewski w Berli- 
nie Sidzikaus« 's ma Lyć przeniesiony va 
rlacówkę lo1dyńską, a jego stanowisko ob- 
jać ma dr. Szaulis 

Z faktu tuo prasa niemiecka wyciąga 
w: osek, że Litwa pragnie ieść swą 
aktywną politykę zagraniczną do Paryża i 
Lvndynu i tam szukać bliższych kontaktów 
politycznych. Dzienniki niemieckie liczą na 
to, że prezyient Smetona i premjer Tube- 
lis nie zgodzą się na tea zwrot w polityce 
zagranicznej Litwy. 

Zdecydowany głos min. Becka 
PARYŻ. PAT. — „Le Petit Parisien“ 

zamieszcza według depeszy londyńskiej wy 

wiad, którego min. Beck udzielił przedsta- 
wiciełowi Zrzeszenia Prasy Północno-Ame- 
rykańskiej, Player. Wywiad ten zawiera о- 
świadczenia min. Becka w różnych kwe- 
stjach, dotyczących polityki zagranicznej 

Polski. 
Wzmiankowany dziennik podkreśla do- 

niosłość tych oświadczeń, zwłaszcza w czę- 

Ści, potwierdzającej niezaprzeczalną  pol- 

skość Pomorza oraz doniosłość roli, jaką 

województwo pomorskie odgrywa wi han- 

dłu polskim, stanowiąc jedyny dostęp Pol- 

ski do morza. Na poparcie swych wywo- 

dów min. Beck przytoczył szereg motywów, 
zaczerpniętych z poprzednich przemówień 

Stan zdrowia 
PARYŻ. PAT. — Obiegała wczoraj wia 

domość o nagłem pogorszeniu się stanu 

zdrowia Brianda. Okazuje się, że po powro- 

cie z Londynu dostał on ataku astmy. Leka- 

rze zalecili mu kilkotygodniowy  odpoczy- 

nek na wsi. Min. Briand nie był wczoraj na: 

posiedzeniu rady ministrów w pałacu Eli- 

zejskim, co dało powód do ukazania się a- 

min. Załeskiego, o tem, że Polska nie ustą- 

pi nigdy ani piędzi ziemi pomorskiej, która 
jest od niepamiętnych czasów. polską, któ- 

ra była gwałtem oderwana od Macierzy i 
została Rzeczypospolitej zwrócona dzięki 
zwycięstwu prawa i sprawiedliwości. 

Min. Beck wyraził ubolewanie, że miini- 
ster spraw zagranicznych Zaleski jest nie- 
obecny w Warszawie, skutkiem czego był 
pozbawiony możności udzielenia przedsta- 
wicielowi prasy amerykańskiej w. tym sa- 

mym duchu wywiadu dla dania tą drogą 
do zrozumienia Światu całemu, że Polska, 

naród polski i rząd polski poświęcają wszy. 

stkie swe usiłowania odbudowie kraju oraz 
utrzymaniu pokoju przez lojalną współpra- 
cę ze wszystkiemi narodami. 

min. Brianda 
larmujących wiadomości o stanie jego zdro 

wia. 

Wiadomości te są przesadzone i według 

opinji lekarzy stan Brianda nie daje powo- 

du do niepokoju. 

PARYŻ. PAT. — Briand, jakkolwiek 
wyjechał do Cocherell, to jednak będzie w 

dalszym ciągu kierował sprawami swojego 

ministerstwa. 

Prof. Picard myśli © nowym locie 
BRUKSELA. PAT. — Proi. Picard 

zapowiedział, że niebawem dokona 
nowego lotu, lecz tym razem tylko do 
wysokości 4 tys. metrów, ażeby imóc 
skontrolować przyrządy, na których 
robił doświadczenia swoje w czasie 
lotu do stratosiery. 

Prof. Picard wyraził zapatrywanie, 

że chwila, w której pierwszy samolot 
wystartuje do stratostery, jest bardzo 
bliska. Zarówno Niemcy jak i Francja 
znajdują się w przededniu budowy 
pierwszych maszyn, przeznaczonych 
do tego celu. Proi. Picard wyjeżdża w 
tych dniach z Europy do Ameryki. 

Komunistka z Moskwy w Paryżu 
PARYŻ. PAT. — W lasku Bulońskim a- 

resztowano młodą Niemkę Emmę Krueger, 

która przybyła z Moskwy z instrukcjami dia 

bojówek komunistycznych z okazji manite- 

stacyj przygotowywanych na 1 sierpnia. A- 

resztowano również Rossignola, sekretarza 

organizacji młodzieży komunistycznej, z 

którym wymieniona wyżej Emma Krueger 
porozumiewała się. 

Hitlerowcy i komuniści 
BERLIN. PAT. — Na zebraniu hitlerow- 

ców, w którem wzięło udział 100 narodo- 
wych socjalistów i 300 komunistów,  poli- 
cja przeprowadziła rewizję,  konfiskując 
wśród uczestników zebrania szereg pistole- 

tów i noży. Podczas zgromadzenia doszło 
do bójki miedzy komunistami i hitlerowca- 

mi, przyczem 4 osoby odniosły rany. Poli- 

cja opróżniła lokal. 

Demonstracja komunistów we Lwowie 
LWÓW. PAT. — Dnia 30 lipca w Sta- 

nisławowie grupa złożona z około 30 osób 
urządziła demonstrację przy ulicy Sapieżyń 
skiej w blizkości koszar 6 p. ułanów, wzno- 
sząc okrzyki antypaństwowe i zachowując 

się prowokacyjnie wobec żołnierzy. 
Gdy kilkunastu ułanów wypadło z bra- 

my, chcąc samorzutnie rozpędzić hałasują- 
cych demonstrantów, ci rzucili się do uciecz 

ki. Niektórzy jednak z pośród nich wystą- 
pili agresywnie, przyczem w stronę ułanów 
padły dwa strzały. Podekscytowani tem 
ułani wzmogli pościg i dopadłszy komuni- 
stów kilku z nich lekko poturbowali, 12 zaś 
schwytali i oddali w ręce policjj wraz z 

niesionym przez nich czerwonym  sztanda- 

rem. 

Zuchwały napad rabunkowy w Borysławiu 
BORYSŁAW. PAT. W dniu 

dzisiejszym dokonano tu niezwykle 
zuchwałego napadu rabunkowego na 
Bank Ludowy w Borysławiu. Miano- 
wicie o godzinie 14 trzej uzbrojeni w 
rewolwery bandyci wtargnęli do ło- 
kalu tego banku, mieszczącego się w 
budynku urzędu pocztowego na Wo- 
a lance. 
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„CONAKRY 
„Madonna” szybko pruła fale. Dziób 

statku ciągle wskazywał na południe. 
Biuletyn dzienny przyniósł kilka wiado 
mości z całego Świata, w których о- 
prócz najważniejszych wydarzeń poli- 
tycznych, była ostatnia giełda paryska 
i spis podróżnych pierwszej i drugiej 

klasy, którzy poprzedniego dnia od- 
płynęli okrętem również „Faber Line“ 
z Marsylji w tym samym kierunku. W 
końcu był komunikat kapitana statku 
o przybyciu Madonny nazajutrz o 10 
rano do Conakry. 

Rzeczywiście, około ósmej rano zo 
baczyliśmy ląd. Było to kilka wysepek, 
za któremi kryło się Conakry. Wyspy 
były pokryte bujną roślinnością, gdyż 
już zdaleka widać było charakterystycz 
ne pióropusze palm kokosowych. Nie- 
daleko brzegu kołysało się na fali kil- 
kanaście czarnych sylwetek pierog 
murzyńskich. Na powierzchni morza 
widać było coraz to w innem miejscu 
pletwy rekinów. Jakaś nieduża rybka 
wyprysnęła z wody, i połyskując złoci- 
stym bokiem, pląsała nad powierzch- 
nią. Całe stado mew większych i mniej 
szych otaczało statek, unosząc się cza- 

sami prawie nad samemi głowami po- 
dróżnych na statku. 

„Madonna”* powoli weszła w zato- 

kę morską między lądem i wyspą, zja 
wiła się motorówka z komisarzem po- 
licji, innych kilka dla podróżnych. Za 
częliśmy wysiadać, gdyż port w Cona- 
kry jest tymczasem w budowie i więk- 
sze statki muszą się zatrzymywać da- 
leko na morzu. 

Powierzchnia morza zdawałoby się 
spokojna, z chwilą, gdy trzeba było 
wejść do łódki, okazała się bardzo 
przykrą. Motorówka skakała przy 
„Madonnie“, tak, że trudno było wsko 
czyć do niej. Siedząc już w łódce przy 
glądałem się murzynce z dzieckiem na 
plecach. Bała się skoczyć i stała nie- 
zdecydowana na ostatnich stopniach 
schodków. Widząc to, jeden z czar- 
nych majtków popchnął ją silnie pro- 
sto w objęcia drugiego w motorówce. 
Była chwila, że głowa jej była niżej 
nóg, i już myślałem, że conajmniej ma 
łe murzyniątko wyślizgnie się z chusty 
i wpadnie do morza, lecz rosły negr 
z małpią zręcznością złowił pasażerkę 
i usadowił w łódce. Na twarzy małego 
murzynka zobaczyłem wyraz bezbrzeż 
nego przerażenia. Grube wargi szeroko 
rozchyliły, oczy również szeroko otwar 
te mówiły, że nic podobnego jeszcze 
nie widziały, matka zaś ze skromnym 
uśmiechem siedziała na ławeczce, zado 
wolona, że to należy do przeszłości. 

„C'est affreux"! — kilka razy po- z wielkim harapem w ręku utrzymy- głąb Gwinei odchodzi 
wtórzyła moja biała sąsiadka, widocz- 

nie wyobrażając 
pożycji. 

Na brzegu otoczyła nas cała zgraja 
murzynów. Czarny policjant na bosaka 

siebie w tej samej 

    

  

„ Bandyci po obezwładnieniu jedne 
go z urzędników banku oraz woźne- 
go, którzy wówczas byli w biurze, 
zrabowali 755 zł. z kasy oraz portfel 
wekslowy pożyczkowy na sumę prze 
szło 20 tys. zł. Pościg za sprawcami 
napadu pozostał narazie bez rezulta- 
tu. 

mu. Po załatwieniu formalności cel- 
nych ulokowaliśmy się w hotelu „du 
Niger'. Dowiedziałem się, że najbliż- 
szy pociąg jedynej linji kolejowej w 
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Pomnik gubernatora Pallay w Conakry 
wybudowany jako symbol braterstwa francusko-murzyńskiego. 

а 

wał porządek wśród niesfornego tłu 

dopiero za czte- 
ry dni. Trudno, trzeba czekać, bo żad- 

Z podróży „Żeppelina” 
SPOTKANIE „MAŁYGINA* z „ZEPPELINEM* — KOREKTURA MAPY 

Według radjodepeszy współuczest- 
nika wyprawy polarnej  „Zeppelina”, 
Artura Kóstlera z 2 na 28 bm. Wylądo 
wał sterowiec „Zeppelin“ w dniu 27 
bm. o godz. 19.30 w t. zw. „Cichej Za- 
toce* wyspy Hooker, obok postoju ła- 
macza sowieckiego „Małygina”. W: ok- 
resie 13 minut przeładowano pocztę z 
sterowca na łamacz lodów, ponieważ 
dłuższy pobyt okrętu powietrznego 
uniemożliwiony był wskutek silnego 
naporu kry lodowej. 

Według innej wiadomości, przeła- 
dowano z „Zeppelina* na „Małygin* 
osiem worków, przejęto zaś z pokładu 
„Małygina* 18 worków. 

Jednym z uczestników wyprawy 
„Małygina”, który wszedł do okrętu 
„Zeppelin*, był gen. Nobile. Towarzy 
szył on urzędnikom pocztowym prze- 
voszącym worki. Sterowiec „Zeppelin* 
walczyć musiał z mgłą i wichrem. ale 
potem pogoda poprawiła się. „Zep- 
pelin* odbywszy pierwszy etap, skie- 
rował lot ku wyspom Kamonew. 

Ekspedycji „Zeppelina* udało się 
zaobserwawać szereg grubych błędów 
mapy okolic arktycznych. Otóż Ziemia 
Alberta Edwarda i Ziemia Hans Ortha 
nie są wyspami, ale półwyspami. Ucze- 
stnicy wyprawy „Zeppelina* sporządzi 
li zupełnie nową mapę całej zachodniej 

połowy Ziemi Franciszka Józefa. In- 
strumenty geofotometryczne funkcjonu 
ją podobno doskonale. Pamiętnik pokła 
du sterowca prowadzony jest skrupu- 
latnie. Z zapisków jego wynika, że 
w poniedziałek przemierzai „Zeppelin“ 
godzinami tak zwane „niętne rileko", 
t.j. cienką, ale zupełnie nieprzezro- 
czystą warstwę mgły. Potem wzbił się 
„Zeppelin* wyżej i mgł" zostawił pod 
sobą. Jeszcze przad sporkanie.a Z 
„Małyginem* pracowali praf Samoj- 
łowicz i fotografowie Ascherbrenner i 
Basse nad nową mapą południowej czę 
ści archipelagu Zieni Franciszka jó- 
zefa. Okazało się, >> mapa polarna 
austrjackiego badac:1 Payera z roku 
1872 jest fałszywa. Podięsa będzie ko- 
rektura *ej mapy. 

Także „Matygin“ mis! do zwalczenia 
niepomyślną pogode po opuszczeniu 
Cap Flora, gdzie lądowanie wręcz nie 
było możliwe. „Małygi”* lądował 
więc dopiero przy Cap Gertrud. 

Obecna wyprawa „Zeppelina* i „Ma 
łygina* przyczyni się do  ozwiązania 
niejednej legendy arkżtycznej i rgrunto- 
wańia ścisłych wiadomn:.:. odnoszą- 
cych się do arktydy. Według przypu- 
szczeń, powrót „Zeppelin nastąpic 

  

miałby około piątku bieżącego tyg»1- 
nia. 

  

Zawody konne 18 szw. K.0.P. „Druja“ 
Dnia 19 lipca r. b. odbyły się w Drui, po- 

łożonej nad rzeką Dźwiną, w, najdalej wy 
suniętym na północ zakątku Rzplitej Pol- 
skiej, zawody konne i gry żołnierskie 18-go 
szwadronu  KOP-u.  Zawdzięczając d-cy 
szwadronu rtm. Skrzypkowskiemu Józefowi 
jego nadzwyczajnej energji i pomysłowości, 
zawody wypadły doskonale. 

Zawody wyznaczono na godz. 14 i tuż 
przed godz. 14 nadciągnęła chmura i wy- 
padł deszcz, który nie wróżył zawodom 
nic dobrego. Jednak po 40 minutach deszcz 
i zawody rozpoczęły się o godz. 14 
m. . 

Wyniki w poszczególnych konkurencjach 
były następujące: 

l. Konkurs hipiczny dla podoficerów — 
12 przeszkód wysokośc 1 m. 10 cm. i sze- 
rokości 2 m. i 50 cm. 

1-sze miejsce zajął wachm. Talarczyk 
Michał; 2-gie miejsce zajął kapral Wasilew 
ski Piotr; 3-cie miejsce zajął plut. Ciechan 
Michał; 

‚ П. Władanie białą bronią dla podofice- 
rów: 

1-sze miejsce zajął kapral Samulewicz 
Stanisław; 2-gie miejsce zajął wachm. Ta 
larczyk Michał; 3-cie miejsce zajął wachm. 
Jabłoński Jan. 

III. Konkurs hippiczny dla ułanów — 10 
przeszkód wysokości 1 m., szerokości 2 m. 
50 cm.: 

1-sze miejsce zajął ułan Worobiej Anto- 
ni; 2-gie miejsce zajął ułan Jędrzejczak Gra 
cjan; 3-cie miejsce zajął st. ułan Bączyk 
Franciszek 4-te miejsce zajął st. ułan No- 
wacki Józef; 5-te miejsce zajął ułan Karpie 
szuk Piotr; 

IV. Władanie białą bronią dla ułanów: 
1-sze miejsce zajął st. ułan Wyrwa _Jó- 

zef; 2-gie miejsce zajął st. ułan Bączyk Fran 
ciszek. 

V. Woltyżerka: 
Po siinej konkurencji 1-sze miejsce za 

jał st. ułan Bączyk Franciszek; 2-gie miej 
sce zajął ułan Worobiej Antoni; 3-cie miej 
sce zajał ułan Łukaszewicz Władysław. 

VI. Potęga skoku dla podoficerów — 4 

przeszkody wysokości 1 m. 40 cm. r 

1-sze miejsce zajął wachm. Jabłoński 
an. 

Pozatem odbyły się gry żołnierskie: sko 
ki w workach: I-sze miejsce zajął ułan Mig 
dałek Władysław, Ścinanie pióropuszy — 

1-sze miejsce kpr. Wasilewski, sprawność w 
ner ubieraniu 51 — 1-sze miejsce uł Kar- 

wik Antoni, oraz sprawność w przewożeniu 
kartofli — 1-sze miejsce — uł Lindner Ber- 
hold, 2-gie —uł. Duda Wawrzyniec.. 

Nadzwyczaj interesujący przebieg zawo- 
dów ujawnił znakomite wyćwiczenie jeźdź- 
ców i koni, to też „jury* w składzie p. Ol- 
gierda Oskierki, rtm. Rocha Szczebłowskie- 

go, kpt. Czesławia Cierpickiego oraz por. 
Wiktora Gosiewskiego, niemało kłopotu mia 

ło ze sprawiedliwym rozdziałem nagród. 

O godz. 15 m. 30 przybył na zawody 

d-ca brygady Wilno płk. Kruk - Szuster 

wraz z małżonką, oraz d-ca 19 baonu mjr. 

Sołtan z oficerami baonu. A 
Publiczność przeżyła wiele emocji i hucz 

nemi oklaskami darzyła zawodników wyka 

zujących swą sprężystość i dziarskość. | 

Podczas zawodów, które przeciągnęły się 

do godz. 18-ej, przygrywała orkiestra 19 

baonu KOP-u. 
Po zawodach d-ca brygady w gorących 

i serdecznych słowach pochwalił sprawność 

zawodników i wyraził uznanie, d-cy szwa- 

nych innych środków komunikacji nie 

było. W Gwinei dróg automobilowych 

prawie, że niema, gdyż skalista i gó- 

rzysta miejscowość bardzo podnosi 

koszt budowy. Władze francuskie wy- 

budowały kolej do Kankanu i to jest 
bodaj jedyny sposób przedostania się 
przez góry. Dalej, koło Kurussy i Kan- 
kanu, zaczyna się mniej górzysta oko- 
lica. Tam już ma się więcej dróg, któ 
remi autem można przedostać się w 
kierunku Sudanu, jeziora Czad, Haute 
Volta, wybrzeża Złotego, Kości Słonio 

wej i Dahomeju. 
Cztery dni miałem do odejścia po- 

ciągu,.więc musiałem jakoś ten czas 
zapełnić. Wyrobiłem sobie pozwolenie 
na broń niegwintowaną, oraz permiss 
de chasse na Afrykę zachodnią. O bro 
ni gwintowanej nie myślałem, gdyż 
miałem być w Afryce stosunkowo krót 

ko, a same prawo strzelania kulą kosz | 
tuje 4600 franków. Sy 

W ciągu tych czterech dni zwiedzi 
łem miasto dokładnie. Conakry poło- 

żone jest na półwyspie, połączonym z 

lądem zaledwo kilkunastometrowej sze 
rokości paskiem. ziemi. Ulice miasta 

są wysadzome albo palmami, albo 

drzewami mangowemi. Drzewa te są 

czasami tak gęste, że niektóre ulice 

nawet w dzień robią wrażenie ciem- 

nych korytarzy. Ziemia tutaj ma kolor 
ceglasto-czerwony i kurz łatwo osia- 

dronu, oficerom i podoficerom za pracę, wy 
niki której oglądaliśmy na zawodach. Na- 
stępnie odbyło się uroczyste rozdanie na- 
gród, przez Panią Pułkownikową Kruk Szu 
sterową. Nagrody były bardzo eiektowne i 
praktyczne: 10 zegarków, walizka, kilka pa 
pierośnic, scyzoryki i proporczyki. 

O -godz. 21 w śwetlicy szwadronu od- 
była się zabawa taneczna, udział w której 
wzięli między innymi pani Rusiecka, p. p. 
Fedorowiczowie, pp. Oskierkowie, pp. Guzo 
wiie. 

O godz, 22 przybył na salę d-ca bryga- 
dy z małżonką, odzie zabawili do godz. 2. 
W bardzo serdecznym nastroju zabawa prze 
ciągnęła się do 6-ej rano. 

My mieszkańcy tego północnego zakątka 
Rzeczypospołitej Polskiej serdecznie dzięku- 
jemy. 

D-cy szwadronu rtm. Skrzypkowskiemu, 
Józefowi,, jego oficerom: rtm. Szczebłow- 
skiemu Rochowi i por. Gosiewskiemu Wik- 
torowi. oraz szefowi szwadronu 'wachm. Ta 
larczykowi Michałowi za urządzenie nam 
tak miłej i niepowszedniej rozrywki, jaką 
mieliśmy w dniu 19 lipca br. 

Zawody strzeleckie 
Tytuły Mistrzów Polski na rok TO31 w 

poszczególnych rodzajach broni i strzelań 
zdobyli: ! 3 

  

z karabinu wojskowego — mjr. Jan 
Wrzoszek (9 p. p. Leg.). 

z karabinu dowolnego — Edmund Ru- 
tecki (W K. S. Legja) 

Zz pistoletu wojįskowego — kpt. Adam 
Galinowski 

z pistoletu dowolnego — Tadeusz Ku- 
balski (H. K. S. Ł.) 

z karabinu małokalibrowego — kpt. Sta- 
nisław, Lewiński : 

wi strze'aniu do rzutkow — Wacław Goli 
szewski (P. Z. S. L.) 3 : 

w strzelaniu do jelenia w biegu (strzał 
pojedyńczy) — Eustachy Barański (P. Z. 

S. Ł.) 
w strzelaniu do jelenia w biegu (strzał 

podwójny) „— inž Aleksander Ostrowski 
(Z.S.Ł:) : ę 

w strzelaniu z łuku dla pań — Marja 

Królówna (Sokół) : 
w strzelaniu z łuku. dla panów) — Jan 

Choina (Związek Strzelecki) 
Pozatem zdobyli tytuły: 3 : 

Mistrza Olimpijskiego strzelania z pisto- 
letu dowolnego — kpt. Józef Różański (4 p. 

. Leg.) С 

2 Misza Lwowa w strzelaniu do rzutków! 

— Konstanty Łyskowski (Pomorskie Tow. 

Łowieckie). 1 
Mistrza Małopolski w strze!aniu do rzut- 

ków — Jozef Kiszkurno (P. Z. S. Ł.) || 

Mistrza Lwowa w strzelaniu do jelenia 

w biegu (strzał pojedyńczy) — Romuald 

Ratyūski (P Z. S. L.) : : 

Mistrza Małopolski w strzelaniu do je- 

lenia w biegu (strzał pojedyńczy) —kpt. 

Stanisław Lewiński (4 p. p. Leg.) A 

Mistrz! Lwowa w strzelaniu do jelenia 

w biegu (strzał podwójny) — inż. Aleksan- 

der Ostrowski (P. 7. 5. Ł.) | ię, 

[Mistrz Małopolski w strzelaniu do jelenia 

w biegu (strzał podwójny) inż. Aleksander 

Ostrowski (P. Z. S. L.) 3 

Króla Kadowiezi P.Z. Ł. (strzelanie z 

łuku) — Janina Kurkowska (Rodzina Woj- 

skowa) 

da na ubraniu, tak, że już po kilkuset 
krokach białe buciki, farbują się na 
czerwono. Biali w Conakry naogół pra 
wie, że nie chodzą. Pousse-pousse, t.j. 

dwukółka, ciągnięta przez murzyna 

jest przedmiotem pierwszej potrzeby, 
dla każdego europejczyka. Koni wcale 
niema, aut również nie widać wiele, a 

pousse-pousse jest tanim środkiem lo 

komocji. Zauważyłem, że ani w oknach 
ani w drzwiach nigdzie siatek nie by- 

ło. Nad łóżkami również nie było tak 

zwanych muskieteryj. Objaśniono mnie 

— žė mustiki w Conakry nie istnieją, 

nawet w czasie hivernage'u. To bodaj 
jest jedyne miejsce w Afryce, w któ- 
rem te dokuczliwe owady, ledwo wi- 
doczne dlą oka, i prawie nieuchwytne, 

nie są straszne dla europejczyka. Na 
rynku widniały stosy bananów i ana- 

nasów, po śmiesznie niskich cenach. 
„Tu musiał być raj" — stwierdził 

bezapelacyjnie pan Prószyński. Rzeczy 

wiście, żeby nie gorąco, „afrykańskie", 
to byłoby tu cudowne miejsce do miesz 
kania. 

Prawie w każdem większem mie- 
ście w. kolonjach francuskicsh jest pom 
nik, wystawiony przez miejscowe wła 
dze i symbolizujący braterstwo rasy 
czarnej i narodu francuskiego. W Co- 
nakry właśnie jest pomnik, bardzo cha- 
chakterystyczny. |eden z pierwszych 
gubernatorów, Pallay, w lewym ręku 

‚ 
Г 
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Na Boże żniwo 
(NA MARGINESIE NOWEJ PLACÓWKI KATOLICKIEJ W WILNIE) * 

Podnieście oczy wasze, a przy- 
patrzcie się krainom, że są białe ku 
żniwu. 

Jan, „IV, 35 

Bielą się pola, dojrzewają zboża i chylą 
się ciężkie kłosy, jakoby w najgłębszem o- 
-czekiwaniu, gotowe do spełnienia ofiary. 
Jak żywo przypominają się nam słowa Zba- 
wiciela: Żniwo wprawdzie wielkie, ale ro- 
botników mało; prośmy tedy Pana żniwa, 
z” e. robotniki na żniwo swoje (Mat. 9 

Zapewne nie przypadkowo tak się złoży- 
ło, że właśnie w Wilnie, w tym prastarym 
grodzie Najświętszej Panny Marji Ostro- 
bramskiej, powstaje do życia nowa specjal 
na organizacja: „Dzieło Matki Boskiej Po- 
wołań”, które za główny cel postawiło so- 
bie pomnażanie, a przedewszystkiem rato- 
wanie powołań kapłańskich i zakonnych, 
marnujących się tak często z powodu naj- 
różnorodniejszych przeszkód i trudności. 

Sprawa pomnażania i ratowania powo- 
łań duchownych u nas jest kwestją niezmier 
nie pałąca; potrzeba ich wzmaga się nieu- 
stannie, tak do pracy w' kraju, gdzie kap- 
łanów mamy stanowczo za mało, a potem 
do apostołowania na ogromnych tereńach 
misyjnych. W niektórych krajach daje się 
odczuwać zupełny brak powołań — u nas 
przeciwnie, powołania te giną najczęściej z 
powodu braku odpowiednich zakładów i in 
stytucyj dla ich ratowania, względnie zor- 
ganizowanej pomocy dla ubogiej młodzieży 
© najlepszych przymiotach duszy i ciała, 
pragnącej poświęcić się stanowi kapłańskie 
mu lub zakonnemu. 

W każdej parafji, po miastach i na wsi, 
spotkać można niejednego poczciwego i 

zdolnego do nauki młodzieńca, który chciał 

by kształcić się na kapłana, w czem jednak 
przeszkadza mu brak środków! materjal- 
nych, i odpowiednich warunków przygoto 
wania się do seminarjum duchownego lub 
nowicjatu zakonnego. Gorliwsi próbują u- 
czyć się prywatnie o własnych siłach, za- 
rabiając poza nauką na utrzymanie i opłaty 
lekcyj lub kursów. Taka jednakowoż praca, 

połączona jest z ogromnemi trudnościami 

dla niedoświadczonej młodzieży. Najczęściej 

taki samodzielny młodzieniec, nie otrzymaw 

szy znikąd pomocy, wyczerpuje się, zniechę 

ca, a w końcu rezygnuje z dalszej nauki i 

swych najszlachetniejszych zamiarów, ginąc 

bezpowirotnie dla sprawy Bożej. Dzieje się 

to dlatego, że powołaniom ubogich młodzień 

ców zbyt mało udzielamy uwagi, albo się 

tem wcale nie interesujemy, jakgdyby po- 

trzeba żeńców na niwie Pańskiej,-o których 
Chrystus prosić polecił Pana żniwa, wcale 

nas_nie wzruszała... 
Zagranicą oddawna powstały specjalne 

dzieła do ratowania powołań duchownych 
Zwłaszcza wspaniale rozwija się założone 

+wi 1871 r. „L“Oeuvre de Notre Dame des 
Vocations", które już wydało 2500 Кар!а- 
nów i zakonników, 3 biskupów i 1 arcybi 

skupa. Pozatem biednymi  aspirantami do 

stanu duchownego zajmują się duchowni i 

świeccy. Odbywają się tam piękne a pod- 

niosłe nabożeństwa publiczne o święte po- 

wołania, kongresy, zjazdy, uświadamia się 

młodzież szkolną o wzniosłości stanu du- 

chownego, wydawane są specjalne pisma 

„łe Recrutement sacerdotale'', ulotki, broszu 

ry i książki. : 
“ Uskaržają się гб%пе kraje na brak du- 

chowieństwa, chociaż jeden kapłan przypa- 

da tam przeciętnie na tysiąc parafjan; „my 

— majac jednego kapłana na trzy tysiące 

wiernych — nie odczuwamy jakoś tego bra 

ku. Nasi sasiedzi wysłali na misję wśród po 

gan całe legiony misjonarzy, i tak sama 

Ho!andja wysłała ich przeszło cztery tysię 

ce, — my wysłaliśmy ich dopiero okcła 

trzystu... 

Narody, tak jak jednostki, winny służyć 

Bogu. pełniąc dane im posłannictwo. To ma 

czynić także nasz naród polski, A jakież to 
posłannictwo wzięliśmy od Boga? (to prze 
dewszystkiem być przedmurzem chrześcijań 
stwa i nieść wiarę i oświatę katolicką na 
Wschód. — Oto tereny misyjne, na których 
objęcie rzetelnie musimy się przygotować!. 
Na niezmierzonych przestrzeniach Rosji bu- 
dowali od wieków ojcowie nasi świątynie 
polske, które jakkolwiek obecnie pozamyka 
ne, gdy czas nadejdzie, staną się ogniska- 
mi wielkiej roboty apostolskiej naszego ra- 
rodu nad nawróceniem i pojednaniem z Ko 
ściołem całego łudu rosyjskiego. 

„Prośmy tedy Pana żniwa, aby posłał 
robotniki na żniwo swoje“. Prošmy, mėdlmy 
się o nich, lecz przedewszystkiem dopomóż 
my już powołanym przez Pana na to żn 
wo... bo inaczej te słowa Zbawicielowe sta 
na się nam wyrzutem, żeśmy święte powoła 
nia apostolskie zmarnowali 

Ubogą młodzieżą, aspirujacą do stanu 
duchownego, powinno sę zająć gorąco i za 
opiekować całe społeczeństwo katolickie, 
przygotowując jej najprostszą i najprzystęp 
niejszą drogę do celu. W szczególności księ 
ża proboszczowie, spowiednicy, prefekci i 
nauczycielstwo winni dołożyć wszystkich sił, 
aby bogobojnym, szlachetnym i zdolnym 
młodzieńcom, pragnącym poświęcić się te- 
mu wysokiemu i świętemu powołaniu. jak- 
najskuteczniej moralnie i materjalnie dopo-- 

móc. 
Budźmy, rozwijajmy i uświęcajmy ich 

powołania; dodawajmy im otuchy i hartu 
do pokonywania wszelkich trudności, — 
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trzyma sztandar francuski, zaś prawą 
ręką obejmuje młodego murzynka, któ 
rego prowadzi ku kulturze i lepszej 

  

przybierajmy sobie tych młodzieńców za sy 
nów; stawiajmy im największe wymagania, 
lecz pomagajmy — ratujmy ich powołania! 

Wdzisiejszych czasach, tylko zbiorowa 
akcja odnosi skutki. Jej wpływom i autory 
tetowi nie sprosta najmocniejsza nawet in- 
dywidualność jednostki. W. zrozumieniu tej 
konieczności sprawa ratowania powołań du 
chownych najlepiej może być rozwiązana 
przez akcję zbiorową. I w tym to celu, przy 
błogosławieństwie JE ks, metropolity wileń-— 
skiego R. Jałbrzykowskiego, organizuje się 
iw Wilnie, jak o tem na wstępie nadmienili 
śmy, „Dzieło Matki Boskiej Powołań", ma- 
jące na celu: 

a) zakładanie i prowadzenie internatów 
dla aspirantów do stanu duchownego, kształ 
cących się w szkołach średnich. 

b) kształcenie biednych aspirantów w se 
minarjach niższych i kolegjach misyjnych, 

c) okazywanie materjalnej pomocy nie- 
zamożnym alumnom seminarjów teołogicz- 
nych; 

d) ułtwianie aspirantom do zakonu wstą 
pienia do odpowiedniego nowicjatu; 

e) budzenie i utrwalanie powołań du- 
chownych w szerokich kołach młodzieży 0- 
raz iinformowianie jej o istniejących zakła- 
dach duchownych; , 

Członkami Dzieła moga być ludzie dob- 
rej woli, wszelkich stanów i zawodów, któ 

rzy pośród Świata żyją i działają według du 

cha „Dzieła Matki Boskiej Powołań”, wspo- 
magając je wsze!kiemi sposobami moralne- 

mi i materjalnemi i w ten sposób ułatwia- 

jąc główne zadania, które wyżej podaliśmy. 

Ognisko Dzieła mieści się narazie w 

Wilnie, przy ul. Zarzecznej nr 28 w „Dob- 

rej Prasie', Dyrektorem tegoż zamianowa- 

ny został przez JE. ks metropolitę wileńskie 

go ks, prałat Leon Żebrowski. Na terenie 

każdej diecezji będą organizowane sekretar- 

rjaty diecezjalne, którym znowu podlegać 

będą parafjanie koła tak, by żadne powoła- 

nie, ze względu na brak środków, nie zo 

stało zmarnowane. 

Od poparcia i ofiarności społeczeństwa 

zależeć będzie rozwój „Dzieła Matki Boskiej 

Powołań'* i osiągnięcie tych wielkich i 

świętych celów, którym służyć pragnie. 

Chodzi o niezliczone szeregi wybrańców 

Bożych na niwę Pańską, gdzie pracy tak 

wiele, T. B. 

MŁODOŚĆ UCIEKA 
Idą dnie, jedne po drugich. Idą miesią 

ce i lata. Napozór długo wlecze się czas, 

a kiedy mija miesiąc, zostaje w pamięci, 

jak chwila krótka. A 

Nie opatrzy się człowiek, kiedy całe ży 

cie tak minie, odleci w dal. Dopiero wczo 

raj — tak niedawno — zaczyńał swoją 

młodość, iwiałczył o zdobycze upragnione 

pełen zapału, wiary i radości. 

Dopiero wczoraj był młody, szczęśliwy, 

a przed nim ciągnęły się obszary niezmie- 

rzone życia — przyszłość. 

A dziś siwiejący na skroniach włos, po 

chyły kark, krótki wzrok. I wzrok przyga- 

sły i jakiś smutny, wszystkowiedzący u- 

śmiech na ustach. 

Nie patrzy już tak często. przed siebie. 

Ogląda się, co zostawił za sobą w życiu. 

Zaczyna lubić wspomnienia. Często chciał- 

by coś z drogi zawrócić, cofnąć i zmienić. 

Ale życia, które przeszło, nie zatrzyma 

nikt i nie zmieni. W. porę pomyśleć trzeba, 

co robić, żeby nie żałować później. I do- 

brze trzeba myśleć o tem, co w życiu nas 

czeka, żeby to życie nie okazało się dla 

nas złe. 

Przyszłość swoją trzeba własnemi ręka- 

mi sobie przygotowywać przez ciąg młodo 

ści i pęłnię dojrzałego wieku. 

Trzeba odkładać pieniądze na smutny 

czas słabej starości. A odkładać najbezpiecz 

niej i najwygodniej jest w PKO. Mając 

odłożoną tam kwotę, możesz mieć wiarę 

w siebie. 
A społeczeństwo, złożone z wielu oszczę 

dzających, wszędzie będzie miało przewa- 

ge gospodarczą. 

(Ci) AAA 

Podziękowanie 
Straży Ogniowej, za okazany energicz- 
ny ratunek z narażeniem własnego ży- 
cia, podcza$ pożaru w piwnicach mo- 
ich przy ul. Mickiewicza 7, Panom Ofi- 
cerom za intensywną i życzliwą po- 
moc, Policji Państwowej za pilnowa- 
nie towaru i utrzymywanie porządku, 
sąsiadom moim i wszystki m, 
którzy tak bardzo przyczynili się 
przy ratowaniu mienia mego, tą drogą 
Składam serdeczne „Bóg zapłać”, 

K. Węcewicz 
właściciel sklepu. 

  

   
  

  

kauczukowe etc. Wreszcie sceny mó- 
wiące o dobrych stosunkach francu- 
sko- murzyńskich i wskazujące na pod 

SŁ O W о 

Podziękowanie Wileńszczyzny dla Ojca Św. 
Wieść o klęsce powodzi, która nawie- 

dziła Wileńszczyznę w kwietniu br., dotar- 
ła również do stóp Stolicy Apostolskiej, a 
Ojciec Święty Pius XI, współczując niedoli 
ludności Wileńszczyzny, przesłał jej za po- 
średnictwem władz kościelnych _ wyrazy 
współczucia oraz polecił doręczyć Komite- 
towi Obywatelskiemu Pomocy Ofiarom Po- 
wodzi hojną oiiarę 20 tys. lirów. 

Wileński Komitet Obywatelski Pomocy 
Ofiarom Powodzi, uważając za swój obo- 
wiązek, przesłał do Watykanu imieniem lud 
ności wyrazy hołdu i podziękowania w for- 
mie adresu, który za pośrednictwem war- 
szawskiej Nuncjatury przekazany będzie do 
Rzymu. 

Zrealiozwanie swej uchwały Komitet po 
wierzył z pośród swego grona ks. bisk. Ban 

durskiemu i dyrektorowi PKO. w Wilnie p. 
Biernackiemu. Tekst adresu, pióra ks. bisk. 
Bandurskiego, w tłumaczeniu  irancuskiem 
profesora U.S.B. Glixelliego, został według 
projektu p. prof. Ferdynanda Ruszczyca wy 
konany artystcznie przez p. Achremowicza. 
Adres zdobią pięknie wykonane wizerunki 
Matki Boskiej - Ostrobramskiej, św. Kazimie- 
rza i Św. Jerzego. Pod adresem położyli swe 
podpisy członkowie Komitetu Pomocy O0- 
fiarom Powodzi z gen. Żeligowskim, jako 
prezesem, p. marszałkiem Senatu Raczkie- 
wiczem, p. woj. Beczkowiczem, prezyden- 
tem miasta Folejewskim i innymi na czele. 
Adres został oprawny w stylizowaną okład 
kę ze skóry, wykonaną przez p. Strzedziń- 
skiego. (S) 

OJCZE ŚWIĘTY! 
Jak niegdyś nad zgłodniałym — ш- 

dem Galilejskim odezwał się czuły 
głos miłości Chrystusa Pana: „Mise- 
reor super turbam*, „Žal mi tego lu- 
du*, tak i dziś z wyżyn Watykańskich 
rozlega się na cały Świat echo mięk- 
kich słów tkliwej troski Ojca Chrześ- 
cijaństwa i dociera wraz z czynną po- 
mocą wszędzie tam, gdzie największy 
ból i cierpienie, gdzie klęski żywioło- 
we i inne nieszczęścia nawiedzają 
ludzkie plemię. 

Doświadczyło tego i Wilno i Zie- 
mia Wileńska i Nowogródzka i Biało- 
stocka, nawiedzone w r. b. straszną 
klęską niewidzianej od wieku powodzi 
gdy Ty, Ojcze Święty na pierwszą 
wieść o tej strasznej katastrofie po- 
špieszyteš nam ze słowami pociechy i 
szczodrą ofiarą 20.000 lir włoskich, 
przesłaną za pośrednictwem J. E. Ks. 
Arc. Franc. Marmaggi, Nuncjusza A- 
postolskiego w Warszawie na ręce 
]. Е. Ks. Arc. Wileńskiego, Romualda 
Jałbrzykowskiego. 

Łaskawy ten dowód Twej pamię- 
ci o nieszczęśliwych poruszył do głę- 
bi serca wszystkich obywateli zamie- 
szkujących te ziemie. 

'wał w czerstwem zdrowiu 

Wilno, które dobrze pamięta i mi- 
le wspomina chwile Twego pobytu, 
gdy jako Wizytator Apostolski korzy- 
łeś się u stóp Cudownej Madonny O- 
strobramskiej i u grobu Patrona Pol- 
ski i Litwy Św. Kazimierza, tem ży- 
wiej i mocniej odczuwa ten dowód 
niezwykłej łaski papieskiej. 

To też „Wileński Komitet obywa- 
telski niesienia pomocy ofiarom  po- 
wodzi, złożony ze wszystkich przed- 
stawicieli społeczeństwa bez różnicy 
wyznań i narodowości składa Ci, Oj- 
cze Święty, imieniem obywateli tej zie 
mi najserdeczniejsze i najgorętsze po- 
dziękowanie i dziękczynienie za to no 
we ogniwo w łańcuchu licznych świa 
dectw i dowodów Ojcowskiej życzli- 
wości i miłości, jaką żywisz dla nie- 
szczęśliwych i zanosi gorące modły 
do Najwyższego Pasterza dusz na- 
szych, by Cię w najdłuższe lata zacho 

i w pełni 
sił dla chwały Kościoła Świętego, do- 
bra Chrześcijaństwa i pożytku całej 
ludzkości. 

Z wyrazami najgłębszego hołdu i 
synowskiego oddania 

Wilno, 26 maja 1931 r. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 31 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 758 

Temperatura średnia +-19 

Temperatura najwyższa --22 

Temperatura najniższa --15 

Opad w mm. 5,3 й 
Wiatr: północny 

Tendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: pochmurno, mgła. 

URZĘDOWA 
‚ — Prezydjum Federacji PZOO. u p. wo- 
jewody Beczkowicza. P. wojewodzie wileń- 
skiemu Beczkowiczowi w dniu dzisiejszym 
przedstawiło się prezydjum Federacji P. Z. 
O. O. województwa wileńskiego w osobach 
wice-prezesów sędziego dr. Edwiarda Góry 
i naczelnika p. Tadeusza Bruniewskiego, se 
kretarza prezydjum Wilhelma  Popławskie- 
go, okręgowych inspektorów pp. pułk. lwo- 
Giżyckiego, Wacława Lemiszewskiego i wi- 
ce-starosty Trzaska-Pokrzewińskiego oraz 
redaktora „Armji Rezerwowej” Aleksandra 
Budrys-Budrewicza. 

MIEJSKA 
— Udziałowcy  „Spėldzielni“ wycofują 

swoje autobusy. Wskutek niezwykle cięż- 
kiej ogólnej sytuacji finansowej oraz powięk 
szenia į tak nieznośnych ciężarów podat- 
kowych przez dodatek do podatku drogo- 
wego właściciele autobusów, członkowie 
Spółdzielni, znałeźli się w niezwykle  cięż- 
kiej sytuacji i stanęli wobec niemožebno- 
ści zapłacenia wyznaczonego im podatku 
drogowiego. 

Suma podatku jest bardzo poważna, bo 
wynosi na maszynę około 1000 złotych.: 

. Z tego powodu 20 właścicieli autobu- 
sów wycofuje swe maszyny z obiegu, a sa- 
mi wypisują się ze Spółdzielni. : 
$ „ Ostatniemi czasy trekwencja publiczno- 
ści na autobusach znacznie się zmniejszy- 
ła i kasa dzienna na jednej maszynie nie 
sięga 60 złotych, podczas, gdy przed nie- 
dawnym jeszcze czasem wynosiła ponad 
100 złotych. - 

Jasnem jest, że w takich warunkach nie 
długo nie zobaczymy żadnego autobusu. 

W. s. g. 3 m. 27 
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Poznałem iaiędzy innymi pana de 
Scatcha. „Pan jest Polakiem: — 
cieszył się — „znałem kilku Polaków. 

przyszłości. U dołu widnieją sceny, niesienie się dobrobytu za czasów gos Był tu książę Ossendowski, znany po- 

  

  

Hotel du Niger w Conakry. 

mające dać widzowi wyobrażenie o bo podarki Francji. W końcu wizerunek 
gactwach Gwinei, więc kosze z anana- strzelca z wojny światowej, podające 
sami, całe regimy bananów, drzewa go rękę czarnemu wojakowi. 

dróżnik. O tak, zatrzymał się tutaj 
dość długo. Et la Princesse Ossendow 
ski, elle a donnć deux magnifiques 
concertes dans le cercle. Sam guberna- 
tor jej akompanjował. Następnie po- 
jechali oboje wgłąb Gwinei i dalej do 
Sudanu, Bamako etc. 

„_ „Przejeżdżał tędy również hr. Tysz 
kiewicz (podobno umarł w Afryce). 
Pan już nie jest 
kiem w tych stronach. Zresztą mamy 
tu pana Szabłowskiego, dzielnego 
człowieka, który jest dyrektorem je 
dnej z największych  plantacyj bana- 
nów w Gwinei', — kończył pan de 
Scatch. + 

Po czterech dniach pobytu w Co- 
nakry ruszyłem pociągiem do Linsan. 
Tam właśnie chciałem - odwiedzić 
państwa Szabłowskich i zapoznać się 
z plantowaniem bananów. 

A. Brochocki. 

DIE 

pierwszym  Pola- .» 

— Nowa komisja w Kasie Cho- 
rych. W Powiatowej Kasie Chorych przy- 
stąpi do urzędowania komisja rozjemcza, na“ 
czele której stanął dyrektor wileńskiego od- 
działu PKO, p. Biernacki. 

Obowiązkiem tej komisji będzie bada- 
nie odwołań i zatargów pracowników i pra 
c w z Kasą Chorych. 

Komisja ta rozpoczyna po raz pierwszy 
urzędowanie, gdyż dotychczas sprawy, 
których wspomnieliśmy, badane i decydo- 
wane były jednolicznie przez komisarza ka- 
sy. 

Komisja została powołana do życia od- 
powiedniem zarządzeniem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. (S) 

WOJSKOWA 
"_— Baczność oficerowie i podchorążowie 

rezerwy! Komisja ódznaczeniowa Krzyża i 
Medalu Niepodległości podaje do wiadomo- 
Ści, iż będzie przyjmowała podania sz. Ko- 
legów jw sprawie odznaczeń do dnia 30 
września. 1931 roku włącznie. 

Sekretarjat czynny od. godz.. 18 do 20 
codziennie oprócz niedziel i świąt. 

— Baczność podoficerowie rezerwy! W 
niedzielę dnia 2 sierpnia r. b., o godzinie 

16-ej odbędzie się w lokalu Federacji (Że- 

ligowskiego 4) Zebranie_ Informacyjne Koła 
Wileńskiego Ogólnego Związku Podofice- 

rówi Rezerwy. Obecność wszystkich  kole- 
gów konieczna wobec ważnych Spraw, któ 

re mają być na tem Zebraniu poruszone. 

— Walne zebranie Związku Podoficerów 
ezerwy 'w Baranowiczach. Dnia 26 lipca 

b. r. w lokalu Klubu Koła O. Z. P. R. od- 
było się Walne zebranie członków. Po zaga- 

jeniu zebrania do stołu prezydjalnego  za- 

proszono na przewodniczącego P. Wojcie- 

cha Sobczyka, na sekretarza Józefa Aleszko, 
na asesora Józefa Zguta. Po odczytaniu 
sprawozdania przez przewodniczącego Ko- 

misji Rewizyjnej i po krótkiej dyskusji 

udzielono absolutorjum ustępującemu а- 

rządowi. Następnie odbyły się wybory no- 

wego Zarządu w! Skład którego weszli. Pre- 

zes Zygmunt Sadowski, wiceprezes. „Woj- 

ciech Sobczyk, sekretarz Józef Wilman, 

skarbnik Michał Sip, czł. zarządu: Stanisław 

Sychniak, Józef Marczyk,. Mieczysław о- 

szewski. Komisja Rewizyjna: Przewodniczą 

cy Hocharkiewicz, czł. Józef. Zgut, Lucjan 

Klink. Sąd koleżeński: Przewodniczący Wła 

dysław Goczyński, czł. Felicjan Zauściński i 

Józef Kowalski. 
Z kolei przystąpiono do wyborów  dele- 

gatów na tegoroczny Ogólny Walny Zjazd 
który odbędzie się w Gdyni w dniach 15 i 16 
sierpnia, na który to wybrano 6 delegatów 
na czele z Prezesem Zygmuntem Sadowskim 
który to został jednocześnie wybrany Komen 
dantem Koła. 

Na zakończenie zabrał głos Jan Kordow- 
ski Komendant, Prezes Zarządu Okręgu, któ- 
ry podkreślił znaczenie tegorocznego Zjazdu 
w Gdyni nawołując, aby delegaci na Zjazd 
ten przybyli umundurowani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Wileńskiego Oddziału Okrę- 

gowego Stowarzyszenia  Chrz.-Nar. Nau- 
czycielstwa Szkół Powszechnych wzywa 
swoich członków, zainteresowanych sprawą 

redukcji, na zebranie, które odbędzie się w 

niedzielę dnia 2-go sierpnia rb., o godzinie 

11-eį rano, w lokalu Stowarzyszenia, uż. Me 
tropolitalna Nr 1. Zebranie będzie miało cha 
rakter informacyjny wi związku z redukcją 

RCYdEEKIA i przeniesieniem w stan spo 

czynku, 
— Walne Zebranie członków Aeroklubu. 

W dniu 25 lipca rb. odbyło się Walne Ze- 

о 

PROGRAM 

Zjazdu Legjonistów 
w Tarnowie 

. Program 10-go Ogólnego Zjazdu Leg- 
jonistów Polskich w Tarnowie w dniu 9 
sierpnia r. b. został ustalony ostatecznie 
i przedstawia się następująco: 

‚ godz. 6 — śniadanie na dworcu 
jowym; 

„godz. 9.30 — uroczysta msza święta na 
boisku „Sokoła*; uroczyste nabożeństwo w 
wielkiej synagodze; 

godz. 11 — akademja na boisku „So- 
kola“; — wzlot gołębi pocztowych, prze- 
mówienia, wręczenie adresu hotdowniczego 
przez sztafetę motocyklową Związku Leg- 
ionistów Polskich z Łodzi; 

godz. 12 — pochód z boiska i defilada 
przed kościołem O.O. Misjonarzy; złożenie 
ziemi z grobu Ś. p. Króla - Kaszubskiego z 
Pilzna, ś. p. Kuby Bojarskiego z Zakliczyna 
i z cmentarza poległych legjonistów w Łow- 
czówku do urny na płycie Nieznanego Żoł- 
nierza; 

godz. 14 — obiad w koszarach im. Chmie 
lińskiego; 

godz. 16 — wyjazd do Łowczówka i Mościc, 
wyjazd delegacji dla złożenia wieńca na gro- 
bie ś. p. Króla - Kaszubskiego w Pilźnie i 
ś. p. Kuby - Bojarskiego w Zakliczynie, 
zwiedzenie Państwowej Fabryki Związków 
Azotowych w Mościcach (wyjazd specjalne- 
mi pociągami bezpłatnie, zwiedzenie za- 
bytków Tarnowa; 

godz. 21 — wieczerza w koszarach im. 
Chmielińskiego, poczem raut'w salonach ka- 
syna miejskiego. 

Zgłoszenia które napłynęły już do komi- 
tetu organizacyjnego Świadczą, że 10-ty 
Ogólny Zjazd Legjonistów połskich w Tar- 
nowie będzie bardzo liczny. Poza delegacja- 
mi krajowych okręgów i oddziałów Związ- 
ku Legjonistów Polskich na zjazd przybędą 
delegacje legjonowe z Węgier, Rumunji, Fran 
cji i reprezentacji Ameryki. 

Okręg łódzki wysyła specjalną  sztafetę 
motocyklową, która iw Tarnowie wręczy Mar 
szałkowi Piłsudskiemu adres hołdowniczy. 

kole- 

SAMORZĄDY MUSZĄ ZREDU- 
KOWAĆ SWE BUDŻETY 

AKCJA MINISTERSTWA SPRAW WE- 
WNĘTRZNYCH 

W ogólnym planie  oszczędnościowym, 
realizowanym obecnie rząd, jak się 

dowiadujemy, zwrócona jest duża uwaga na 
zagadnienie kompresji budżetów samorzą- 

dowych. Budżety te w ciągu ostatnich paru 
lat wzrosły w stopniu niepomiernie więk- 
szym, aniżeli budżet państwowy. Podczas 
gdy w r. 1926 stosunek wydatków terytor- 
jalnych związków samorządowych do - 
datków państwowych wyrażał się cyfrą 322 
proc., to w roku 1929 — 30 stosunek ten 
wzrósł do 37,7 proc. Świadczy to, że wy- 
datki samorządowe wzrastały znacznie szyb 
ciej, aniżeli wydatki państwa. 

Stosunek wydatków samorządowych do 
wydatków państwowych w chwili obecnej 
jest niewątpliwie jeszcze większy, jeśli we- 
źmie się pod uwagę, że w związku z poli- 
tyką oszczędnościową rządu, budżet pań- 
stwowy został mocno zredukowany, samorzą 
dy zaś, jak dotychczas, czynią niewielkie 
wysiłki w kierunku zmniejszenia swych wła- 
snych budżetów. 

Ten rozrost wydatków poszczególnych 
związków samorządowych, oraz brak z ich 
strony większego zainteresowania dla za- 
gadnienia oszczędnościowego, postawił dziś 
niektóre gminy, szczególnie zaś gminy miej- 
skie w sytuacji finansowej dość przykrej. 
Nic też dziwnego, że w tym stanie rzeczy nie 
które samorządy, dysponując zmniejszonemi 
wpływami mają trudności pod względem 
punktualnego wywiązania się z ich zobowią- 
zań finansowych. i 

Samorządy te wine zdaniem kół miarodaj 
nych — poważniej zainteresować się sprawą 
usprawnienia swej administracji i 
niezbędnych dziś oszczędności, któreby zró- 
wnoważyły ich budżety, co leży nietylko w 
interesie samych samorządów, ale i w inte- 
resie całego państwa. 

W tym też kierunku oddziaływuje na sa- 
morządy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
zgodnie z dyrektywami uchwalonemi przez 
rząd w ogólnym planie akcji oszczędnościo- 

wej 

  

ZAWODY KONNE O MISTRZOSTWO ARMJI 
MISTRZEM ARMJI EKIPA 3 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH, 

INDYWIDUALNIE POR. JUSZCZAK Z 9 P. UŁANÓW . 

Ostatni dzień zawodów o mistrzo 
"stwo armji wypełniła decydująca pró- 
ba w skokach przez przeszkody. Prze 
szkody wysokie na 1 mtr 10 cm i sze- 
rokie na 3 mtr, same przez się, gdyby 
nie poprzednie forsowne próby, nie 
byłyby zbyt trudne, tembardziej, że ko 
nie były bardzo dobre, a jeźdźcy są a- 
sami sportu jeździeckiego. 

Do konkursu stanęło 45 zawodni- 
ków. Bez błędów, z dobrym czasem 
przeszedł tylko por. Juszczak z 9-go 
pułku ułanów. Rtm. Kulikowski z 4-go 
pułku ułanów, który cały czas prowa- 
dził mistrzostwo indywidualne, nie po 
wiodło się. „Pupil'** fatalnie strącił je- 
dną z przeszkód i tem popsuł wyniki 
poprzednich dni. W rezultacie zespo- 
łowo palmę pierwszeństwa zdobyła 
ekipa 3 pułku strzelców konnych Z 
Wołkowyska (721 punktów karnych) 
w składzie: por. Korzon, por. Nieczaj, 

por. Zarębiński, por. Totjew. Drugie 
miejsce zajęła ekipa 4*go pułku  uła- 
nów (1139 punktów karnych) w skła 
dzie rtm. Cierpicki, rtm. Kulik, rtm. 
Choroszewski, por. Jeljaszewicz, trze- 
cie zaś — zespół 10-go pułku ułanów 
z Białegostoku (1264 punktów  kar- 

Szadkowski, nych) w składzie por. 
Muszyński por. Marcinkowski, ppor. 

i ppor. Pieregorodzki. 
Indywidualnie pierwsze miejsce za- 

jał por. Juszczak z 9-go pułku uła- 
nów (113 p. karnych) na kl. Lagry- 
ma, drugie — rtm. Kulik z 4 pułku uł. 
(147 p. karnych), trzecie — por. Nie- 
czaj (185 p. karnych). Za najlepsze 
ujeżdżenie konia nagrodę otrzymał 
por. Totjew na kl. Niedola. 

Po skończonych zawodach p. wo- 
jewoda Beczkowicz udekorował konie 
zwycięskich ekip i wręczył jeźdźcom 
piękne i kosztowne nagrody. 

Por. Juszczak, zwycięzca indywi- 
dualny, jako nagrodę otrzymał raso- 
wego konia, ofiarowanego przez do- 
wódcę korpusu ochrony pogranicza, 
gen. Kruszewskiego, a por. Totjew о- 
trzymał złotą papierośnicę, - nagrodę 
szefa D-tu Kawalerji, płk. Brochwicz- 
Lenińskiego. Inne nagrody ofiarowa- 
ło Ministerstwo Spraw Wojskowych. 

Mimo, że kanikuła letnia jest w ca 
łej pełni, publiczność licznie stawiła 
się na zawody, z zainteresowaniem ob 
serwując przebieg konkursu. 

' 

a S АСЕ ТЕСЬ 

branie członków Aeroklubu Akademickiego 
w Wilnie, na którem został wybrany nowy 
Zarząd na rok 1931—32 oraz wobec zamia- 
ru rozszerzenia działalności klubu na szer- 

sze społeczeństwo został zmieniony statut 
oraz nazwa Klubu na Aeroklub Wileński. 

Skład nowego Zarządu: prezes: p. Za- 
krzewski Bronisław, 'wice-prezes p. Podziu- 

nas Ryszard, skarbnik p. Giedrojć Wiktor, 
sekretarz p. Zielecki Jarosław, gospodarz 

p. Downar-Zapolska Anna-Ewa. Komisja 
Rewizyjna: p. Bohdanowicz Antoni p. 
Burhardowa Karolina, p. Pukianiec Piotr, 
p. Andruszkiewicz Bohdan. Sąd Koleżeński: 
p. Kwiatkowski Henryk, p. Rodziewicz Wa 
lenty, p. Masalski Michał, p. Żeligowski Ta- 
deusz, p.. Januszewicz Henryk. 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 
— Kontrola uprawnien do korzystania Z 

zasiłków dła bezrobotnych. W celu przeciw- 
działania nieprawnemu pobieraniu zasiłków 

z Funduszu bezrobocia przez nieuprawnio- 
nych bezrobotnych, od dłuższego czasu prze 

prowadzana jest na zarządzenie dyrekcji Fun 

duszu bezrobocia kontrola doraźna upraw- 

nień bezrobotnych do korzystania z zasił- 

ków na terenach poszczególnych obwodów. 

W wyniku kontroli pozbawiono prawa 
do zasiłków od 0,6 — 7,9 procent bezro- 
botnych poddanych kontroli. Ponadto skiero 
wano do sądów znaczną liczbę spraw, za- 

równo przeciwko bezrobotnym, jak i przeciw 

zakładom pracy o wydawanie zaświadczeń 
z nieprawdziwemi danemi. 

Dowiadujemy się, że na terenie wiłeń- 
skiego oddziału Funduszu bezrobocia taka 

kontrola również została przeprowadzona i 
również są bezrobotni pozbawieni prawa 
do dalszego pobierania zasiłków. W obe- 
cnej chwili kontrola ta została zakończona 
i komisja pracuje nad ustaleniem procento- 
wego stosunku liczby pozbawionych prawa 
na zasiłki. (S). 

RÓŻNE. 
— 15 sierpnia most Zielony na Willi 

znajdzie się w niebezpieczeństwie. Pomimo 
tajemnicy, jaką okrywa swoje prace przy- 

gotowawcze do święta nasza Federacja wi 

leńska, udało się nam dowiedzieć, że most 

  

Nowe nadużycia w Magistracie 
Jeszcze nie przebrzmiała sprawa nadu- 

żyć w kinie miejskiem, gdy oto słyszymy o 
nowej sprawie charakteryzującej jakie sto- 
suneczki panują w naszym samorządzie 
miejskim. 

Dla magistratu wileńskiego nastąpił na- 
prawdę jakiś feralny okres i nie wiemy w 
tej chwili, czy nasi czytelnicy nie będą mie- 
fi okazji w najbliższym czasie przeczytać o 
innych jeszcze „kawałach* dziejących się 
w magistracie. 

Sprawa, jaką chcemy poruszyć, jest 
sprawą pewnego dokumentu, który znikł z 
teki magistrackiej. 3 

Z racji tego zniknięcia magistrat traci 
prawo do uzyskania kwoty 4,900 złotych. 

Ale przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej. 
6ž są przepisy, które głoszą, że zeznanie 

o dochodzie, powiedzmy od jakiejś nieru- 
chomości, musi być prawdziwe, a gdyby 

się ono mijało z prawdą, to władza wymia- 
rowa może płatnika obciążyć pomimo  po- 
datku i karą. 

W swoim czasie niejaki p. Sz. złożył ze- 
znanie o dochodzie, które uznano za fałszy- 
we i z tego tytułu p. Sz. miał zapłacić 4.900 
złotych. 

Po pewnym czasie, gdy wydział podat- 
kowy miał rozpocząć  sporządzienie naka- 
zów płatniczych sięgnięto do teki, aby spo- 
rządzić nakaz karny dla p. Sz., ale można 
sobie wyobrazić zdziwienie urzędnika, wy- 
konywującego te czynności, gdy zeznania 

R seata w, sposo agistrat strącił w ten s podsta 
do sporządzenia nakazu karnego, a tem 4 
mem nie będzie miał możności uzyskania 
sumy karnej. i 

Miejmy nadzieję, że wydział śledczy 
sprawę tę wyjaśni. (S) 

* 

Przesilenie teatralne 
niebawem skończy się 

Wobec przedłużającego się przesilenia 
na stanowisku kierownika teatrów miejskich 
w Wilnie, p. wojewoda Beczkowicz zapro- 
sił w dniu wczorajszym do siebie wice-pre- 
zydenta miasta p. W. Czyża oraz konserwa 
tora Lorentza, z którymi odbył konierencję. 

W czasie konierencji p. wojewoda poło- 
żył nacisk na konieczność załatwienia w 
ciągu dni najbliższych sprawy kierownictwa 
teatrów. 

Następnie p. wojewoda odbył 
konierencję z dyrektorem p. Zel 

W związku z tem w dniu wczorajszym 
wyjechali do Warszawy pp. konserwator 
Lorentz i dyr. Zelwerowicz. 

Panu Lorentzowi wojewoda polecił 
rozumienie się z zarządem ZASP-u w Spra 
wie wyżej omówionej. (S) 

dłuższą 

  

Zielony na Witji w dniu 15 sierpnia ma się 
znaleźć wi niebezpieczeństwie. Przygotowuje 
się bowiem imprezę pokazową, która ma po 
legać na ataku lotniczym na Most Zielony 
i obronie tego mostu zapomocą zasłony ga- 
zowej. 

— Asfalt parkietem sali balowej. Ów ka 
wałek asfaltu przed Sądem Okręgowym Fe- 
deracja zamierza wykorzystać dla zabaw 
ludowych. W tym celu na Placu Łukiskim, 
poza orkiestrami mają być ustawione głoś- 
niki. Biorący udział w zabawach będą mie- 
li możność popisywać się zdolnością do tań 
ców na gładkim asfalcie i na odkrytem po- 
wietrzu. Trzeba zauważyć, że wybór miej- 
sca na tańce jest istotnie dość  szczęśliwły, 
gdyż na kilkudziesięciu metrowej przestrze- 
ni wyasfaltowanej jezdni będzie mogło tań- 
czyć kilkaset par. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejsza | 

premiera. Dziś ukaże się najnowsza sztuka 
repertuaru scen zagranicznych, wyborna ko- 
medja Bois'a i Hansena „Jedynaczka króla 
mydła”. Nowość tę wyreżyserował R. Wasi 
lewski. Efektowne dekoracje i urządzenia 
wnętrz pomysłu J. Hawryłkiewicza. 

Obsadę tworzą wybitniejsze siły zespo- 
łu z Niwińską, Sawicką, Jasińską - Detkow 

ską, Małyniczówną, Zurowskim, Balcerza- 
kiem i Łubiakowskim w rolach głównych. 

Premjera dzisiejsza wywołała żywe zain 
tersowanie. 

— Teatr Letni. Występy Janiny Soko- 
łowskiej. Dziś po raz drugi wielka rewja w 
17 odsłonach „Eu!alja w Portugalji*, w któ 
rej wystąpi gościnnie niezrównana artystka 
Teatrów Warszawskich, Janina Sokołowska, 
której prześliczne piosenki w połączeniu z 
tańcem wywołują zachwyt i entuzjazm wi- 
dowini. W rewji tej wystąpi również pozy- 
skany, wyborny piosenkarz Jerzy  Sulima- 
Jaszczołt. Wśród wykonawców wyróżnić za 
tem należy — ]. Kozłowską, E. Wierzyń- 
ską, L. Sempolińskiego, A. Balcerzaka i H. 
Wierzyńskiego z zespołem girls. Bogaty i 
efektowny program zawiera piosenki, mo- 
nologi, skaetche, oraz produkcje baletowe. 
Początek o godzinie 8 m. 45 wiecz. 

Ceny miejsc od 50 gr. 

(dokończenie kroniki na stronie 4-ejp
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Napad na „wesoły lokal w śródmieściu Z SĄDOW „el „rTREBDOWATAS 0500) pów dramat salonosy 
„Wczoraj w nocy do pewnego lokalu, o 

którym głośno zwykłe się nie mówi, a nale- 
żącym do Lejzera Lewina, znanego pod 
przezwiskiem „policmajster*, wpadła ban- 
da, składająca się z Lipajera Motki (prze- 
zwisko „Król*), Berki Krawca i Gdalki 
Charmaca. 

Osobnicy ci odrazu na wstępie zamknę- 
fi lokał na klucz i poczęli go  demolowač 
przyniesionymi ze sobą kijami. 

Zostały pobite lustra, lampy, połamane 
meble, pozrywane firanki i portjery. 

Następnie napastnicy poczęli okładać ki- 
„jami Lewina i służącą, która chciała zaalar- 

mować policję. Osoby te pobito do utraty 
przytomności i dopiero po opuszczeniu lo- 
kalu przez napastników udzielono im pomo 
cy. 

Badany Lewin zeznał, że nie rozumie po 
wodu, dla którego napastnicy zdemolowali 
tokał i tak straszliwie pobili jego i służącą. 

Pomimo tego Lewin, gdy powrócił do 
przytomności, stwierdził, że z kieszeni ma- 
rynarki wyciągnięto mu pugiłares zawiera- 

jacy, < złotych. 
olicja niezwłocznie po wypadku zarzą- 

dziła obławę i wszystkich tach napastni- 
ków ujęła. (S) 

FILM i KINO 
„RAPSODJA WEĘGIERSKA“ 

(kino „Heljos“). 
Po „odegrzewanych kotletach“ w posta 

ci wyświetlanej kilkakrotnie już wi Wilnie 
„Szecherezady* z Petrowiczem, Mozżuchi- 
nową i t. d., oglądamy obecnie w, „Heljo- 

sie“, dawaną poraz pierwszy, wersję dźwię 

kową znanego już  Wilnianom arcydzieła 
„Ufy”: „Rapsodja węgierska”. 

A jest to arcydzieło naprawdę, czego 

najlepszym sprawdzianem to, że mimo iż 

od pierwszego wyświetlania tego obrazu w 

Wilnie w wersji niemej upłynęło dobrych 
parę łat, ogląda się on z równem zaintere- 

sowaniem jak i wówczas, a technika jego 

wykonania (reżyserja, zdjęcia) nietylko że 

nie ustępuje najnowszym obrazom, ale pod 

niejednym względem przewyższa je o ca- 

łe niebo! й 
Czy można, naprzyklad, wyobrazić — 50- 

bie lepsze odtworzenie scen hulanki oficer- 
skiej w kasynie lub niespodziewanego alar- 

mu iw koszarach kawaleryjskich, niż to ma 

miejsce w omawianym filmie?! Co za ruch, 

tempo, ekspresja! Co za stuprocentowa ki- 

nowość! ; 
Ponieważ obraz ten jest dobrze znany 

Wilnianom nie będziemy tu omawiali je- 

go fabuły, a raczej słów parę poświęcimy 
jego udźwiękowieniu, 

Otóż synchronizacja podniosła niewątpli 

  

"wie wałory tego obrazu, szkoda jednak, że 
jest ona tylko częściową i ogranicza się, 
poza umiejętnie dobraną ilustracją mu- 

zyczną filmu, jedynie do odtworzenia pro- 

dukcyj chóralnych i orkiestrowych oraz So- 

lowych popisów skrzypcowych grajka or- 
kiestrowego, mających miejsce w toku ak- 

cji. 
Pozatem, za wyjątkiem pobudki, żad- 

nych odgłosów czy szmerów. 
Kopja nowiutka! Różni się nieco od po- 

przednio wyświetlanych. 
Niektóre sceny, które były w wersji nie- 

mej, tu zostały wyrzucone. Nawet teksty 

nadpisów w wielu wypadkach zmieniono. 

Czy z korzyścią dla obrazu? — pytanie! 
Nad program: rozgrywki naukowe z za 

kresu fizyki; komedja rysunkowa i „aktual- 

ności” krajowe w rodzaju zawodów „nar- 

ciarskich!! „Ars“. 

S ii kia 

— Przedstawienie popołudniowe  Rewji 
warszawskiej. Jutro, w niedzielę, o godzinie 
4 m. 30 pp., zespół artystów  warszaw- 
skich wystąpi na przedstawieniu  popołu- 

dniowem po cenach zniżonych w efektow 

nej i melodyjnej rewii „Tylko walczyk jest 

najsłodszy". Atrakcją wielką będzie udział 

czarującej artystki Teatrów Warszawskich, 

Janiny Sokołowskiej. 
Ceny miejsc zniżone od 50 gr. do 3.50 

= — występ taneczny zespołu A. Rejzer- 

Kapłan, w muszli koncertowej. Dziś, o go- 

dzinie 9 wiecz., w muszli koncertowej w 0- 

grodzie po-bernardyńskim wystąpi zespół 

50 uczenic, A. Rejzer-Kapłan. Е 

Program nadwyraz barwny i urozmaico- 

ny składa się z różnorodnych produkcji ta- 

necznych do muzyki wybitnych kompozy- 

  

"torów w wykonaniu dzieci i grupy uczenie 

starszych. Na specjalne podkreślenie zasłu- 

ją dwie bajki: „Szecherezada“ Rimskija- 

orsakowa i „Krółewicz i kot w butach” 

Czajkowskiego. 
Wejście do ogrodu 40 gr., dla młodzieży 

20 gr. Miejsca przed estradą 1 zł. W. razie 

niepogody występ taneczny przeniesiony 

zostanie na poniedziałek najbliższy. 

— Powirót Dyr. A. Zelwerowicza. Dy- 

rektor Teatrów Miejskich ZASP. Aleksan- 

der Zetwerowicz, powrócił z urlopu wypo- 

- czynkowego i objął kierownictwo Teatrów 

wileńskich. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejski — Trędowata. | 
Helios — Rapsodja węgierska. 
Hollywood — Cudza narzeczona, 
Casino — Współczesny korsarz. 
Stylowy — Kobieta nie do małżeństwa. 

Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— 30 b. m. Bekier Wulf (Węglowa 9) 

zameldował, że nieznani sprawcy po wyr- 

waniu skobli od składu, mieszczącego się w 

tymże domu skradli motor elektryczny war 
_ tości 650 złotych. Dochodzenie w toku. 

— 30 bm. Łopatowska Malwina (Raduń 
ska 31) w przystępie szału usiłowała pod- 

_ palić swój własny dom. Ogień w porę uga- 
sili mieszkańcy domu, zaalarmowani przez 

męża wyżej wymienionej Stanisława Łopa- 
lego. 

— 30 bm. przy ul. Zawalnej 66 znałezio 

s no podrzutka płci żeńskiej, w wieku około 
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x JENNY—DETEKTYW 
W pierwszym autobusie siedział 

Brill. Ściśle według rozkazu Wilińskie 
go zjawił się pięć minut przed dzie- 
wiątą w garażu. Mgła nie rozwiała 

się jeszcze zupełnie. Brill dziwił się, 
nieco dziwną zmianą pogody i ponu- 
ry nastrój dnia zapsuł mu nieco hu- 
mor, ale nie rozmyślał nad zjawiska- 

"mi atmosferycznemi. Prócz mg y nie 
było żadnych innych śladów zajść z 
przed godziny. 

W autobusie było kilka miejsc pu- 
stych. Pasażerowie byli milczący. 
wśród mężczyzn znajdowało się kilka 
kobiet. Brill był zachwycony komior- 
tem urządzenia w autobusach. 

Nie przypuszczał nawet, że istniały 
w Londynie tak wspaniałe autobusy. 
Stanowczo był zadowołony z tej wy- 
cieczki, którą przedsięwziął wbrew 
woli. 

Pasażerowie rozweselili się i roz- 

gadali na dobre; mijano ulice Londy- 

nu, rozmawiając i śmiejąc się. Na rogu 

jednej z ludniejszych ulic, policjant, 

regulujący ruch, zatrzymał pierwszą 

maszynę. 
Podczas gdy samochodów rzeka 
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' przepływała przed nimi, policjant u- 
 śmiechnął się do szofera i zauważył: 

"p 

— Punktualnie jedziecie ? 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

2 dni, którego umieszczono 
Dzieciątka Jezus. 

— 30 bm. autobus 38429, prowadzony 
przez Markowskiego Mieczysława, najechał 
przy ul. Antokolskiej, wskutek defektu kie- 
rownicy, na przydrożne drzewo. W samo- 
chodzie zostały uszkodzone resory, błotniki 
i latarnie. Wypadków z ludźmi nie było. 

(S) 

w przytułku 

: BRASLAW 
— Pożary, We wsi Łunie, gminy słobódz- 

kiej wskutek uderzenia pioruna spłonęło całe 
gospodarstwo należące do Czernomordowej 
Józefy. Straty sięgają ponad 5000 złotych. 

W majątku  Dziedzinka, gminy  prze- 
brodzkiej na szkodę osadnika wojskowego 
Józefa Madelewskiego spalił się dom mie- 
szkalny i zabudowania gospodarcze  przy- 
czyniając mu strat ponad 16.000 złotych. 
Przyczyna pożaru narazie nie ustalona. (s). 

ŚWIĘCIANY 
— Spaliły się materjały budulcowe. W 

folwarku Januszyszki spaliły się materjały 
budulcowe, należące do Abelewicza Borucha, 
kupca leśnego. Ogółem spłonęło 1180 f. 
metrów materjałów. 

Abelewicz złożył oświadczenie, że ma- 
terjały te były zaasekurowane na 11.800 
złotych podczas gdy ich istotna wartość wy 
nosiła 18.000 złotych. 

Kupiec uważa, że pożar powstał wsku- 
tek podpalenia przez zemstę. (S) 

: PROZOROKI 
— Piorun zabił kobietę. We wsi Babi- 

czowo w czasie żniwa została zabita uderze 

niem pioruna mieszkanka wsi Maszuki, Ko- 

walonek Marja, 1. 16. (S) 
WILEJKA 

— śmierć wskutek lekkomyślnych zabie 

gów. W szpitalu państwowym w Wilejce 

zmarła mieszkanka wsi Baranka, gminy ko- 

łomyckiej, Koryćko Marja. Przyczyną Śmier 

ci było zakażenie krwi, powstałe wskutek 

niedozwolonych zabiegów przy  Spędzaniu 

płodu. Wiceprokurator zarządził dokonanie 
sekcji zwłok. 

— Bójka na zabawie. We wsi Dubowo 

gminy Wiszniewskiej w czasie zabawy wy- 

nikła bójka, podczas której Stefana Awdzie 

ja pchniętot bagnetem w brzuch. Czynu te- 

go doknał Adamowicz Józef. Awdzieja prze 

wiezi stanie ciężkim do szpitala. Ada wieziono w 
mowicza aresztowano. (5) 

KURZENIEC 
— Bójka na odpuście. W czasie odpustu 

we wsi Huby ciężko został pobity przez Nó- 

wika Konstantego, Malkowicz Cichon, za- 

mieszkały we wsi Kiszkcrepy, gminy kurze- 

nieckiej. : 

W parę godzin potem Malkowicz zmarł. 

Zabójcę osadzono w areszcie. (S) 

POSTAWY 

— Bójka na noże. Mieszkaniec wsi Ja- 
sinki Marto» Franciszek i mieszkaniec wsi 

Biała Burak Paweł będąc w Woropajewiie, 
wszczęli pomiędzy sobą bójkę na noże. | 

W czasie interwencji policji osobnicy ci 

stawili funkcjonarjuszom jej czynny opór, 

nic nie wskórali na tem, gdyż przy pomocy 

ludności cywilnej awanturników doprowadzo 
no na policję i osadzono w: areszcie. 

— Złodzieje chcą jeźdźić na bryczkach. 
Na szkodę mieszkańca wsi Kurcewicze, gmi 

ny łuczajskiej Żuka Józefa i mieszkańca wsi 

Akudy Ryczonka Ignacego nieznani sprawcy 

skradli bryczki wyjazdowe. т 

Wdrožone niezwłocznie dochodzenie na- 

razie nie dało żadnych wyników. | 
ybuch granatu. Koło wsi Podhar- 

ce gminy hruzdowskiej Zamojć Juljan !. 11 

pasąc bydło w polu znalazł granat. Manipu 

lując nim uderzył o kamień wskutek czego 

granat wybuchł i  poszarpał Zamojciowi 

twarz odłamkami. (s) 
DRUJA 

— Upadek z wozu spowodował śmierć. 
We wsi Wojsa, gminy drujskiej  Bernato- 
wicz Petronela przyjmując siano na iwóz 
straciła równowagę i spadła z wozu pono- 

sząc śmierć na miejscu. Dochodzenie w to- 

ku. (s) 
TROKI 

— Samobójstwo. Mieszkaniec m. Łużki 
pow dziśnieńskiego Miacielica Mikołaj rzu- 

cił się pod pociąg towarowy na stacji Ora- 

ny i poniósł śmierć na miejscu. Przyczyny 
samobójstwa narazie nie ustalono. (S) 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 

Konto P.K.O. nr. 82100 

— Zawsze punktualnie! — roze- 

śmiał się szofer. — Nasze maszyny 

chodzą, jak zegary... 
Policjant dał znak i „eskadra* sze- 

ściu autobusów ruszyła w dalszą dro- 
gę... Nie śpiesząc, zatrzymując się na 
skrzyżowaniach ulic, na przystankach 

ale nie biorąc nowych pasażerów, wy 
jechano z Londynu. Danny dziwił się, 
że szofer zapewniał na przystankach 
o braku miejsc, podczas gdy było kil- 
ka miejsc wolnych. 

Auta minęły Kingston Bridge i wy- 
jechały na szosę, ciągnącą się wzdłuż 

rzeki. 
Do Staines nie byto daleko. Brill 

wysiadł przy dużym hotelu, koło mo- 
stu. 

— QOdjeżdżamy z powrotem o pią 
tej po południu, sir, — rzekł szoier, 
kłaniając się. 

Danny skinął głową. Podróż nie 

cieszyła go. Pytanie, w jakim celu wy 

słano go do Staines, nie dawało mu 

spokoju. W takiej sytuacji nie pozosta 
wało mu nic innego, jak pójść do re- 
stauracji na whisky. Wypił jedną szkla 
neczkę whisky, potem drugą, trzecią, 
i zauważył, że dziewczyna, która mu 
ten napój podaje, jest niebrzydka i mi 
lutka. 

у Posyłając Wilińskiego do stu djab 
łów Brill zdecydował przyjąć tak 

twierdził 

Proces komunistów 
W CIĄGU DWÓCH MIESIĘCY PRZYWIE- 
ZIONO Z MIŃSKA DO WILNA 60,000 
EGZ. DRUKÓW KOMUNISTYCZNYCH. 
WŁAŚCICIELKA FOLWARKU — CZŁON=< 

KINIA BANIDY BOLSZEWICKIEJ. 

Na skutek deniesień  konfidencjonalnych 
i roztoczonej przez policję obserwacji w 
dniu 19 sierpnia 1930 r. funkcjonarjusze 
Wydziału Śledczego w Wilnie, dokonali a- 
resztowania członków centralnej techniki 
Komunistycznej  Partji Zachodniej Białoru- 
si. 

Byli nimi: R. Sztucówna, S. Dworecka, 
M. Słapak, Z. Fenster i ]. Smołońska, 

Podczas rewizji u Sztucówny, Dworeckiej 
i Słapaka znaleziono nietylko znaczną itość 
bibuły komunistycznej, ale co ważniejsza, 
znaleziono w rozmaitych schowkach, jak 
np. pozaszywane w poduszkach), oryginal- 
ne pisma, dotyczące przesyłki z Rosji Sowie 
ckiej do Polski drukowanych w Mińsku wy 
dawnictw Komunistycznej Partji Zachod- 
niej Białorusi, Mopru itd. 

Na podstawie tych notatek zostało stwier 
dzone, że w: okresie dwumiesięcznym od 
czerwca do lipca r. ub. drogą ni 
przetransportowano z Mińska do Polski 0- 

koło 60,060 egzemplarzy najrozmaitszych 
wydawnictw komunistycznych,  drukowa- 

nych w Mińsku. 
Dostarczaniem tych wydawnictw przez 

granicę trudniła sie oskarżona Jadwiga Smo 

łońska. 
_. Śledztwo i proces ujawniły ciekawe oko 
liczności, w jaki sposób Smołońska wmie- 
szana została do całej sprawy. Swego cza- 
su Smołońska wyjechała do Rosji Sowiec 
kiej na pogrzeb swego brata. Władze so- 
wieckie aresztowały i zesłały ją do kraju 
Narymskiego, skąd uwolniono ją dopiero, 
kiedy zobowiązała się i podjęła przewoże- 
nia przez granicę i pomocy w transporto- 
waniu bibuły komunistycznej. Wtedy  po- 
zwołono jej wrócić do ojczyzny. Smołońska, 
jak się okazało, jest właścicielką 80-ciu ha 
fotwarku na samej granicy. W dostarczaniu 
bibuły z fołwarku Smołońskiej do Wilna po 
magał zaangażowany przez komunistów za 
wodowy złodziej wileński Zelik Fenster, któ 

ry posługiwał się w czasie swych wyjazdów 
w sprawie transportu bibuły fałszywym pa- 
szportem, wydanym przez zainteresowane 
sfery komunistyczne. 

Sztucówna, przebywająca w Wilnie, о- 
trzymała od władz partyjnych komuni- 
stycznych sumy, sięgające tysięcy złotych. 

Ze skonfiskowanych u niej notatek 
stwierdzono niezbicie, że w ciągu okresu 
22-dniowego od 23 czerwca do 17 lipca 
1930 r. Sztucówna wydatkowała na trans- 
portowanie i kolportowanie nielegalnej bi- 
buły 4.271 zł. 10 gr. zaś od 20 lipca do 5 
sierpnia — 2,639 zł. 40 gr. 

Sąd Okregowy pod przewodnictwem wi 
ce-prezesa M. Kaduszkiewicza i w asyście 
sędziów Szpakowskiego i Miłaszewicza po 
rozpoznaniu sprawy skazał Sztucównę i 
Dworecką na 8 lat ciężkiego więzienia, Fen 
stera i Słapaka na 6 lat ciężkiego więzienia, 
a Smołońską na 1 rok twierdzy. 

Od tego wyroku została założoną skar- 
ga apelacyjna, na skutek której sprawa ta 
została rozpoznaną w dniu wczorajszym. 
Sąd w składzie wice-prezesa Dmochowskie 
go i sędziów p. Kotowtta i Jundziłła, przy- 
chylając się do wniosków obrońców, p. me 
cenasa B. Szyszkowskiego i apl. adw. W. 
Kapłana, A, Gordona i M. Barańczuka, zmie 
nił wyrok pierwszej instancji w stosunku 
do wszystkich oskarżonych z wyjątkiem |. 
Smołońskiej i skazał Sztucówne i Dworecka 
na 6 lat ciężkiego więzienia, Słapaka na 4 
lata ciężkiego wiezienia, Fenstera zaś unie- 
winnił z oskarżenia z 102 art. K. K., a ska- 
zał go za fałszerstwo dowodu osobistego na 
2 lata domu poprawczego. 
W stosunku do Smołońskiej wyrok pierw 

szej instancji został zatwierdzony. R. 

UKARANIE KONIOKRADA 

Wczoraj na wokandzie Sądu Apelacyjne 
go znalazła się sprawa jednego z najzamoż 
niejszych gospodarzy wsi Nowosiółki gm. 
krzywickiej, Franciszka Urkożysa. 

Urkożysa oskarżono 0 koniokradztwo. 
Od dłuższego czasu w gminie krzywi- 

ckiej ginęły konie. 
Zameldowano o tem policji. 
Wdrożone dochodzenie nie dało pozy- 

tywnych wyników, aż wreszcie wieśniacy 
po za wszelką cenę ująć koniokra- 

la. 
Wszystko jednakże ma swój koniec. 

Pewnej nocy przyłapano koniokrada na go 
rącym uczynku, wyprowadzania konia ze 
stajni, należącej do Antoniego Kocuko. 

Ujętego złodzieja oddano do dyspozycji 
władz sądowych, a. wkrótce potem znalazł 
się on przed kratkami Sądu Okręgowiego. 

Po zapoznaniu się ze sprawą i przepro- 
wadzeniu przewodu sądowego, Sąd uznał 
Urkożysa za winnego dokonania tej zbrodni 
: ias go na osadzenie w więzieniu przez 

lat 3. 
Od tego wyroku skazany odwołał się do 

Sądu Apelacyjnego, niewiele mu to pomog= 
ło, gdyż Sąd Apelacyjny po zapoznaniu się 
ze sprawą wyrok pierwszej BRO та 

  

w towarzystwie miłej dziewczyny. O- 
powiedział więc jej ostatnie nowinki i 
wyraził przekonanie, że w dzisiejszych 
wyścigach koń „Knut* wygra napewno 

— Mówię panience, że ja się na 
tem znam. Postawiłem na niego dwa- 
funty i on napewno przyniesie mi dzie 

sięć. Mam wiadomości o tej stajni od 
pewnej damy, której mąż ma ciotecz- 

nego wnuka, którego kuzyn ma zaję- 

cie w stajni. To są ścisłe i prawdziwe 

wiadomości! 
— Poczekajmy, — roześmiała się 

dziewczyna, — zaraz przyjdą londyń- 
skie gazety i zobaczymy, czy ten pań 
ski „Knut“ wygrał? 

Rzeczywišcie przyniesiono gazety. 
Dziewczyna rozłożyła jedną z nich i 
krzyknęła. Danny wyrwał gazetę z jej 
rąk i nie szukając wiadomości o wy- 
ścigach, z przestrachem zaczął czytać 
pierwszą stronę, na której wielkiemi 

literami wypisano sensacyjne wiado- 

mości. 
Morderstwa i rabunek! A raczej 

zbrojny napad bandycki! Reporterzy 
nie żałowali słów, by przedstawić sy- 
tuację, pełą grocy. Pełno było słów, 
jak: „wstrząsający”, „niesłychana bez 
czelność”, „krwawy rozbój”, Brillowi 
mąciło się w oczach, przy czytaniu. 
Niebywały dotąd w Anglji, niesłycha- 
nie bezczelny napad zbrojny, dokona- 

świetną okazję spędzenia kilku godzin, ny został w południowej części lon- 
ВЕ - Drukarnia Wydawnictwa „Slowet=Zamkowa 2 

JO 

owy 

SAŁA MIEJSKA 
Dstrebramska 5 

W rolach głównych: Jątiwiga Smosarska, B. Mieržejewski. 
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 

Od dnia 1 sierpnia r. b. Kino Miejskie nieczynne z powodu remontu. 

  

Dźwiękowe kino Dziś! 

„MOLLYWOOO* 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

Królowa ekranu, niezrównana 
bohaterka filmu „Niebieski Motyl* 

„CGUBZAĄ RNARZECZGORA 
Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*. 

Marlena Dietr arcydziele 
dramatycznem p. t. 

Film jakiego Wiino nie 
widziało. 

ich W wielkiem 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINO 
WIELKA 4T. tal. 15-41 

SPORT 
WRĘCZENIE NAGRÓD ZWYCIĘŻCOM 

W ZAWODACH 6 P. LEG. 
W dniu 28 lipca 1931 roku — z okazji 

święta 6go Pułku Piechoty Legionów w Wil- 
ną nie — zastępca D-cy 1-ej Dywizji Piechoty 

Legionów — płk. Furgalski, dokonał wręcze- 
nia nagród, zdobytych w zawodach wojsko- 
wo - sportowych. 

Za uzyskanie l-go miejsca w pięcioboju 
oficerskim, ppor. Szydłowski Zygmunt, ot- 
rzymał — pistolet, w wie!'oboju  podoficer- 
skim — płut. Strzelec Stanisław z 4 komp. 
— pistolet, pozostali zawodnicy otrzymali 
żetony fi dyplomy oraz „Odznaki Strzeleckie”, 
których pułk dotychczas posiada: 3 — lej 
klasy, 21 — Il-ej klasy i 117 — Ill-ej klasy. 

— Wytrzymałość nóg zdecyduje © na- 
grodach. Oprócz tych imprez i zabaw lu- 
dowych, o których pisaliśmy, Federacja wi 
leńska przygotwuje zawody sportowe, w 
których wezmą udział drużyny sportowe 

wojska, policji, Związku strzeleckiego i przy 
sposobienia wojskowego. Dla zwycięzców 

przewidziane są nagrody. Bliższe szczegó- 
ły o tych zawodach podamy niebawem. 

RADJO WILENSKIE 
ama 

SOBOTA, DN. 1 SIERPNIA 

11,58 czas. : 
12,05 koncert popularny (płyty). 
13,10 kom. meteor. z Warsz, 
15,45 wiad. wojskówe z Warsz. 
16,00, słuchowisko dla dzieci z Warsz. 

  

16,30 koncert dla dzieci z Warsz. 
16,50 „Kajakiem z Warsza na Hel'— 

odczyt ze Lwowa wygłosi dr. W. Ciszewski, 

17,10 program dzienny, 
17,15 „Mała skrzyneczka* — listy dzie- 

ci omówi Ciocia Hala. 
17,35 „Wakacje polskiego zoołoga* — 

odczyt z Warszawy wygłosi prof. St. Su- 
miński, 

18,00 transm. nabożeństwa z Ostrej Bra 
my na całą Polskę. 

19,00 kom, Tow. Wil. Org, i Kół Roln, 
19,15 pogadanka radjotechniczna -— wy 

głosi Mieczysław Galski. 
19,30 program na tydzień następny. 
19,35 kom. z Warsz, 

. 20,15 koncert z Warsz. W przerwie fel 
įeton z Wilna wygłosi red. Stanisław Mac- 
kiewicz p t. „Myśl w obcęgach'*. 

22,00 „Na widnokręgu" — z Warsz. 
22,15 kom. z Warsz, 
22,30 koncert chopinowski z Warsz. 
23,00 kabaret (płyty. Konferansjerka Ka 

rola Wyrwicza - Wichrowskiego, art dram. 

Giełda Warszawska 
z dnia 31 lipca 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

„ARE 9,02 i pół — 9,04 i pół — 9,00 1 
P 

    

Holandja 359,80 — 360,70 — 358,90. 
Londyn 43,36 — 43,47 — 43,25. 
Nowy York 8,922 — 8,042 — 8,902. 
Nowy York kabel 8,926 — 8,946 — 

8,906. х 
Paryž 34,99 — 35,08 — 34,90. 
Praga 26,44 i pół — 26,50 — 26,38. 
Stokholm 238,00 — 239,50 — 238,30. 
Szwajcarja 174,17 — 174,60 — 173,74. 
Wiedeń 125,47 — 125,78 — 125,16. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 36,50; 7 

proc. stabilizacyjna 73; 8 proc. L. Z. BGKi 
BR., obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 
83,25. 8 proc. obligacje BGK budowlane 93; 
4 i pół proc. ziemskie 48,75; 5 proc. war- 
szawskie 53,50; 8 proc. warszawskie 69,50 
— 68,50 — 69; 8 proc. Częstochowy 60,75; 
10 proc. Radomia 72. 6 proc. obligacje m. 
Warszawy 1926 r. VIII i IX em. 45. 

AKCJE: 
B. Handlowy w Warszawie 100. B. Pol- 

ski 117,50 — 116 — 116,50. Częstocice 
31,50. Węgiel 25. : 

A E 
Sprzedaje się plac 
przy ul RaO e] 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). t   

dynskiego portu nad Tamizą. W nocy 
przybył okręt z ładunkiem brył złota 
dla Angielskiego Banku na ogólną su- 
mę czterech pół miljonów funtów 
sterlingów. Pierwsze trzy samochody 
ciężarowe ze złotem wartości około 
miljona funtów, zostały porwane przez 
bandytów, którzy wdarli się do portu 

na skradzionych auach z kulomiotami 
Bandyci strzelali z kulomiotów i rewol go 
werów, zabili szoferów i straż i uciekli 
pod osłoną mgły z gazowych bomb, 
zagradzając przytem drogę policji wy 
wróconemi ciężarowemi autami. 

Trzy puste samochody ciężarowe 
odnaleziono godzinę później na brze- 
gu rzeki, gdzie bandyci musieli widocz 
nie przeładować złoto na motorówki. 

Oto krótki skrót wiadomości za- 

wartych w gazetach, które nie żałowa 

ły barw, by obraz stał się jaknajbar- 
dziej przerażający. 

Brill czytał chciwie po kilka razy 

nie mogąc zapanować nad chaosem 

myśli. Nie mógł oderwać oczu od czar 
nych literek, które przynosiły tak 

przerażające wieści. Słowo: „Bandyci* 

hypnotyzowało go, paraliżowało jego 

myśl... Bandyci, Bandyci, Bandyci!... 

To wszystko było bezwątpienia dzie- 

łem szajki. Siedmiu zabitych i kilku- 
nastu rannych! Bezczelność i odwaga 

bandytów nie miała granic. Danny czuł 

że pod nogami jego otwiera się prze- 

Lini 

ŻA" A 4 
M а еа к о. Lese! 

Dawno niewidziany 
ulubieniec wszystkich 

D z iś! Po raz pierwszy w 

Następny program: 

GMEEDEZNAKEWECE 

Ogłoszenie. 
Średnia Szkoła Techniczna Imie- 
nia Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go w Brześciu N-Bugiem otwiera 
od 1-go Września 1331 roku Wy- 
dział Eksploatacyjny - kolejowy 
(ruchowo - handłowy) oparty o 

6 klas gimnazjum. 
Wydział ma na celu teoretyczne i prak- 

tyczne wykształcenie pracowników  kolejo- 
wych w dziedzinie ruchowo-przewozowej. 

Na kurs l-szy mogą być przyjmowani 
kandydaci którzy: 

a) mają nie więcej niż 19 lat życia, 
b) przedstawią Świadectwo roczne 6-ej 

klasy państwowej, lub posiadającej prawa 
szkół państwowych, szkoły średniej ogólno- 
kształcącej z promocją do klasy 7-ej, albo 
świadectwo złożenia egzaminu dla eksternów 
w tym zakresie, ewentualnie Świadectwo u- 
kończenia 2-ch kursów jednego z wydziałów 
Szkoły Technicznej 

Kurs nauki na Wydziale trwa 2 lata. 
‚ Absolwentom przysługuje prawo używa- 

nia tytułu: „Technik ruchu kolejowego*. 
Opłata za naukę wynosi 50 zł. miesięcz- 

nie i jednorazowa kaucja zwrotna 25 zł, Za 
dzieci pracowników kolejowych, urzędników 
państwowych i wojskowych Skarb Państwa 
zwraca 45 zł, miesięcznie. 

Przy Szkole jest internat, w którym cał- 
kowite utrzymanie wynosi 75 zł, miesięzcnie. 

Taksa wstępna zł. 30. 
Podania przyjmuje Sekretarjat Szkoły do 

Wilnie! Przebój dźwiękowy! 

RodlaRocque :: Współczesny korsarz 
w emocjonującem arcydziele, z udziałem pięknej 
filmowy „Foxa*, 

RITY LA ROY. Nad program: Przegląd 
Ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 .W dnie świąt. og. 2-ej. 

„WIELKA PARADA. 

Dr. Kenigsberg Druskieniki 
choroby skórne, wene- Pensjonat | „Aspazja“ 
ryczne i moczopłciowe Piłsudskiego 15. Pokoje 

z utrzymaniem od 6zł. 
w: 4, Pierwszorzędny punkt. 

i Qd 9—12 i 4—8 Dwór wiejski 

Dr.Ginsbe
rg przyjmie letników po 

5 zł. dziennie Wiado- 
Choroby skórne, we- Mość Tatarska 17 m.3, 
meryczne i moczopłcic- Od 1—5 pp. . 
we. Wliafiska 8 о4 —- 

[RÓŻNEJ 
8 — 114 — 8. Tel. 

Króliki- 

567. 

Szynszyle 
8 z klatkami i skórki, b. 
GABINET tanio do sprzedania. 

Ul.  Zarzeczna — 5-а 
RACJONALNĘ!m. 9-a. 
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  KOSMETYKI 
LĘCZNICZĘJ Języków obcych 

WILNO, MICKIEW!I- (francuski, niemiecki, 
31 m. 4. włoski), _ konwersacji CZA 

kobiecą udzielają oraz przygoto- 
rod kouserwu- wują do egzaminów w 

je, dosko- zakresie szkół średnich 
mali, edświeża, msuwa b. profesor gimn. i stu- 
jej skazy i braki. Masaż dent U.S.B. Specjalna 
twarzy i ciała (panie, koncentracyjna metoda 
Sztuczne opalanie cery) nauczania @а zanied- 

  

20 sierpnia r. b. włącznie. w; 4 B ypadanie włosów banych vw naukach. 
Na żądanie wysyła się szczegółowe łupież. Najnowsze zdo- Zydbsześli do redakcji 

prospekty, bycze kosmetyki racje- pod „Lekcje*. 
Dyrekcja. 8 nalnej, 

adziennie od g. 19—8, E EAS RE E ESS E 7 „Kancelarja 
KOMORNIKA I-go re- 

  

  

Do wynajęcia 
światły odremontowany 

Lokal z 10 pokoi 
w tem 2 pokoje 15x14 kw. sąż. woda, 
kanalizacja, elektryczn., water i inne 
wygody nadaje się pod fabrykę lub in- 
ne przedsiębiorstwa. ul. Nikodema 2. 

Okazyjnie i tanio 
przy minimalnej gotówce poleca do 
sprzedaży piękne majątki ziemskie, 

ośrodki, działki, place, letniska. 
Kamienice dochodowe, domy mu- 
rowane i drewniane z egrėdkami, 

Mieszkania wolne, 
Dom H.-Komisowy „Zachęta* 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

  

  

  

_ wiru przeniesiona z 
ul. Sawicz 16 pod Nr. 2 
vi. Zakretowa. 

ILOKALEJ Mamy do 
SA “° ulokowania 
Mieszkanie 2000 dol. natychmiast 

3 na 1 hip. nieruchomoś- 

"pokojowe z WYBO-cį miejskiej w Wilnie 
dami do wynajęcia zgłoszenia do Biura 
ul. kamienna, 5 (odRekiam. St. Grabow- 
Małej Pohulanki 15). spiego Garbarska 1 
4—5 ppł. (telef. 146). z 

! Karmazyny 
Dužy pokój kurczęta sprzedają się 

do wynajęcia Ad. Mic- Wiino, Kolejowa 57 
kiewicza 15 m. 20. m, 1. 

  

  

     

   
    

    

      

OOOO OOM 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go Mieszkanie 
rewiru zamieszkały w Witnie przy ul. Wileń- 
skiej 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U. P. C. 
podaje do (wiadomości publicznej, że w dniu 

nia 1951 roku od godziny  10-ej & 
ilnie przy ul. Rudnickiej 27 w 

na- 

10-go si 
rano w 

sklepie odbędzie się sprzedaż z licytacji 

Dwa lub jeden Sprzedają się 
pokój do wynajęcia. salonowe meble, pate- 

Mickiewicza 19—31. zfon, wazony i inne 
rzeczy. Połocka 4 m. 12 

5 pokojowe do wy- Poszukuję 

najęcia, z wanną, wy- posady gospodyni w 

odami, odremontowa- mieście lub na prowin- 

ne. Kościuszki  14.cji. Wileńska 37 m.52. 
Spytać dozorcę. Rul. 

    

leżącego do Urji Słuckiego majątku rucho- 
mego składającego się z manufaktury, osza- 
cowanego na sumę złotych 4.010 na zaspo- 
kojenie pretensyj Domu H. K. Grams i Świąt- 
kowski w Wilnie i inn. w sumie zł. 4.125 
gr. 40 z procentami i kosztami. 

Komornik sądowy ]. Mościcki 

TE SE A MAS 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go 

rewiru zamieszkały w Wi!nie przy ul. Wileń- 
skiej 25 m. 10 zgodnie z art.. 1030 U. P. C. 
podaje do jwiadomości publicznej, że w dniu 
3-go sierpnia 1931 roku od godziny 10 rano 
w Wilnie przy ul. Ponarskiej 32 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Daniela 
Rancewa majątku ruchomego składającego 

się zi domu drewnianego i składu na rozbiór- 
kę oszacowanego na sumę złotych 1.100 na 
zaspokojenie pretensyj magistratu m. Wil- 
na w sumie zł. 1290 z proc. i kosztami. 

w/z Komornik sądowy (podpis) 

Un EKO M 

  

Zarząd NE w Marienba- 
dzie zawiadamia, że z powodu 
niezwykle ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

oi da. 1 sierpnia 1031 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'. do 40', 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 

          

  

# 

  

IT P ISE I TSTSINTB EANET ST NIEKO 

pašč.... 
— Boże, — jęknął słabym głosem, 

— Proszę, podwójną porcję whisky.... 
Prędzej!. 

Za chwilę wybiegł z restauracji. 

Zapomniał o „Knucie”, o wyścigach i 

o wygranych dziesięciu funtach. jedna 

myśl zapanowała w jego głowie: dla 
czego Wiliński tak koniecznie chciał 

wyprawić z miasta właśnie w dniu 
napadu? Mogło to nie mieć żadnego 
związku z napadem, ale mogło też być 
wynikiem jakichś kalkulacyj.... Było to 
zadanie, zbyt trudne do rozstrzygnię- 
cia dla umysłu Brilla. 

Kilku ludzi zabito, kilkunastu ranio 
no. Tego policja nie wybaczy bandy- 
tom. Szajka przyjezdnych łotrów po- 
szła na zbyt wielkie ryzyko. Mógł się 
znaleźć wśród nich zdrajca.... Danny 
nie wątpił w toW takich olbrzymich or 
ganizacjach znajdzie się zawsze zdraj- 
ca. Obawiając się o własną skórę, 
Brill zdecydował się pójść z raportem 
do policji. 

Danny rozumiał teraz jedno tylko: 
że musi zrobić wszystko, co jest w je 

go mocy, by się ratować. Jeżeli on 

swoją tępą mózgownicą nie potrafi 
zrozumieć, dlaczego wysłano go „do 

Staines, to może ta rozumna kobieta 

potrafi odpowiedzieć na tę zagadkę. 

Brill wpadł na pocztę, kupił kartę i na 

pisał następujące słowa: 

„Łaskawa pani! Piszę ze Staines, 

w górnym biegu rzeki. W., którego 

pani zna, kazał mi wziąć bilet na dzi- 

siejszy ranek (tj. na ranek, kiedy do- 

konano strasznego napadu w porcie), 

do jednego z autobusów Maybanka i 

pojechać do Staines, gdzie mam spę 

dzić cały dzień. O piątej po południu 

wsiądę znowu do autobusu i wrócę do 

Londynu. To wszystko, co wiem. 
D. B-*. 

Punktualnie o piątej Danny znów 
siedział w autobusie. Razem z nim je 

chali ci sami pasażerowie, których 

spotkał tu rano. Siadając miał wraże- 

nie, że rano siedziało się jakoś wyżej. 

Spojrzał na podłogę, ale wydawała 
mu się zupełnie nieporuszoną i nie by 

ło w niej nic podejrzanego. 
Miękki dywan leżał równo, bez 

najmniejszych zagięć i nierówności. 

Danny zdecydował, że wydało mu się 

tylko i uspokoił się. 

Nie przyszło mu do głowy przy- 
puszczenie, że mógł pojechać do Stai- 
nes na bryłach złota, że podczas gdy 
on żartował z panienką w restauracji, 
i czytał gazety, podwójne dno w au- 
tobusie „zostało wyjęte, a złoto prze- 
niesiono do skrytek, kóre miały stanc” 
wić chwilowo pewne schronienie. I 

znów woje) by odbyć 
zwykł: róż: do miasta. 

TERE (DÓĆ: N.) 
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


