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Šiemaszko- Benetaktoo-V0x... 
P. Vox w dwóch ostatnich пите- 

rach tygodnika „Woskresnoje Cztenje* 

poświęcił polemice ze mną obszerny 
artykuł p. t. „Odpowiedź p. W. Ch.“. 

Ponieważ p. Vox poruszył wiele róż- 
nych, bardzo poważnych kwestyj, któ- 
re wymagają repliki z mej strony, mu- 
szę, nim przystąpię do omówienia tych 
kwestyj, dać kilka wyjaśnień w spra- 
wie zasadniczej. + 

P. Vox jest wyražnie niezadowolo- 
ny ze mnie, zą moje artykuły: „Ostra 
:Brama“ („Stowo“, Nr. 134) i „Nostra 
culpa" (Słowo, Nr. 159). ! 

Te dwa artykuły rzucają cień 
nietylko na moją skromną osobę, ale i 
na całe „Słowo*, które zdaniem p. 
Vox'a nie zachowuje należytego ob- 
„jektywizmu: 

— „bądź co bądź, organ ten wyraź- 
nie broni stanowiska Kościoła Rzym- 
sko - katolickiego w stosunku do Cerk 
wi prawosławnej... 

P. Vox pragnąłby, aby organ ka- 
tolicki zwalczał Kościół katolicki... 

Ale to już — „insza inszość*... 
Usuimy najpierw zasadnicze nie- 

porozumienie, które jest tem bardziej 
znamienne i poważne, iż powstało w 
związku ze sprawą Ostrej Bramy — 
największego naszego umiłowania i 
skarbu, czczonego tak przez katolików 
jak przez prawosławnych. 

O Ostrej Bramie w swoim .czasie 
pisałem tak: 

„Ostra Brama jest źródłem, które 
odświeża i oczyszcza zbrukanego czło 
wieka, zrzucając z niego brud kłam- 
stwa i nienawiści... 

Ostra Brama ma potęgę łączenia, 

— nikogo nie dzieli:::. 

Ostra Brama to świętość, wobec 
której poza jest nikczemnością, kłam- 
stwo przestępstwem... 

Tak Ostrą Bramę odczuwają chy- 

ba wszyscy choć trochę żarliwi ka- 
tolicy i prawosławni w Wilnie. 

Z innem jednak uczuciem podchodzą 

do Ostrej Bramy niektórzy współpra- 
sownicy organu metropolji prawosła- 
wnej i to właśnie stało się przyczyną 
iiego ostrego wystąpienia. Cała spra- 

Wa, podług p. Vox'a przedstawia się 
tak: 

P. Beneiaktow na podstawie žrė- 

deł naukowych stwierdził, iż Obraz 
Ostrobramski jest pochodzenia greckie 

80 i został przywieziony do Polski z 
Krymu. Obraz ten w Wilnie posiadali 
prawosławni, później zaś unici, ,,cze- 
mu p. W. Ch. zaprzeczyć nie mo- 
że”... 

Na spokojne, rzeczowe, ścisłe nau- 
kowe dociekanią p. Beneiaktowa, p. 
W. Ch. odpowiedział  połajankami. 
Któż z nich miał rację?... 

Niezawodnie, p. Benefaktów, p. Op- 
time - faktow... 

Ale... czy p. Vox naprawdę tylko 
przypadkowo okazał się nieścisły?..- 

Bo rzecz się miała nieco inaczej. 
Atakować kogoś za naukowe bada- 

nią może tylko głupiec; gdyby obraz 
Ostrobramski rzeczywiście był pocho- 
dzenią greckiego, żadnejby mu to 
Ujmy nie przyniosło. Przecie tak blis- 
ko od Wilna, w Trokach, mamy cu- 
downy obraz Najświętszej Panny  nie- 
wątpliwie greckiego pochodzenia, ale 
czyż przeszkadza to nam modlić się 
szczerze przed tym obrazem ?... 

Nie będę wcale zaprzeczał, „że ob- 
raz Ostrobramski był obrazem  unic- 

kim; nie mogę zaprzeczyć, gdyż nic 

o tem nie wiem. Jeżeli p. Vox, który 

twierdzi o tem z niezwykłą pewnością 
zechce powołać się na dokumenty, 

stwierqzające ten fakt, odda nauce wiel 
ką przysługę, gdyż początki dziejów 
obrazy dotychczas nie są zbadane. 

I znowu: jeżeli p. Vox dowiedzie, że 
obraz Ostrobramski znajdował się w 
unickim kogcjele św. Trójcy i że przed 
nim Stale się modlił św. Józefat, to 
tylko Zwiększy urok cudownego ob- 

razu. 

Ale czy p. Benefaktowowi chodziło 0 
ustalenie prawdy historycznej? — Chy 

ba nie; bo nie tędy droga do jakiej- 

kolwiek prawdy. 

P. Benefaktow, opierając się na 

„žrodiach“, napisał rozprawę history- 

czną, której poziom jest taki, że mo- 

żna szczerze się zdumieć, w jaki spo- 

sób trafiła ona do pisma, mającego w 

gronie swych współpracowników nie- 

jednego profesora uniwersytetu. 

P. Benefaktow twierdzi, że obraz 

Ostrobramski był malowany w XIV 

wieku!.. Z tego się uśmieje dziecko, 

kończące szkołę powszechną. 

P. Benefaktow nie przypadkowo je- 

dnak występuje w roli historyka: zu- 

pełnie szczerze zaznacza o co mu cho- 

dzi. Kościół katolicki domaga się 
zwrotu zabranych przez rząd rosyjski 

kościołów, przerobionych na 'cerk- 

wie. 

Kościół upomina się o swą dawną 

własność, a więc p. Benefaktow, aby 

zaszachować stronę przeciwną, wysu- 

wa żądanie zwrotu „zabranego” 

przez katolików prawosławnego obra- 

zu Ostrobramskiego. 

Chwyt znany, często skuteczny. 

Tak złodziej, pędzony przez po- 

licję, krzyczy: „łapaj złodzieja”, aby 

zatrzeć za sobą ślady. 

I to jest straszne, to jest oburzają 

®° 

z 

ce. 
Mniejsza o pana Benefaktowa, 

którym nikt polemizować nie będzie, 

— chodzi o dwa bolesne fakty: pierw- 

sze, że takie wystąpienie ma miejsce 

nla łamach poważnego organu, mające- 

go  odźwierciadlać  opinję  Cerk - 
wi w Polsce, drugie, że w obronie 

autora już po raz drugi głos zabiera p. 

Przyznam się szczerze, iż ta obso- 
na ze strony p. Vox'a była dła minie 

wielką i przykrą niespodzianką. 

W zapale adwokackim p. Vox po- 

wołał się na... Siemaszkę!... 

Nie chcałem wymieniać tego imie- 

nia, ale nie mogę nie skorzystać ze 

sposobności, ponieważ nie ja pierwszy 

przypomniałem sobie ponurego metro- 

politę, który w sposób osobliwy za- 

znaczył się w dziejach obrazu Ostro- 
bramskiego. Ё 

Siemaszko, spodziewając się, że 

zostanie zamordowany przez katolików 

domagał się w testamencie, aby cu- 

downy obraz Ostrobramski został ode- 

brany katolikom i zawieszony. nad car- 
skiemi wrotami w cerkwi św. Ducha 
w Wilnie. z 

Dlaczego żądał tego? Czy chodzi- 

ło mu o sprawiedliwość? Czy chciał 

w czasach murawjewskich bronić pra- 

wosławnych przed uciskiem...  Pola- 
ków? 

O, nie! 

Wyraźnie mówi w testamencie: 
— --.„a W celu odwetu, ku pamię- 

ci winnych , zawiesić  Ostrobramski 
(niegdyś rosyjski) obraz Matki Bos- 

kiej nad carskiemi wrotami głównego 

ołtarza w klasztornej cerkwi św. Du- 

cha“... 
Odwet, zemsta—oto pobudki, dla któ 

rych metropolita prawosławny doma- 
gał się osobliwej „rewindykacji* świę- 
tości!.. 

„Ku pamięci winnych!*... 

Nawet rząd Mikołaja I nie mógł 
usłuchać tej prośby!... 

Czy p. Vox uważa, że i o tym fak- 
cie można mówić spokojnie, beznamięt 
nie?... 

Dla Siemaszki obraz Ostrobramski 
był tylko narzędziem zemsty, dla p. 

Benefaktowa — przedmiotem handlu, 
ale dla nas jest to świętość na nie- 
doścignionych wyżynach, której nigdy 

nie ośmielimy się użyć do celów nik- 

czemnych. 

Zacietrzewienie w walce religijnej 
musi mieć jakieś nieprzekraczalne gra- 
nice. Niezawsze te granice dadzą się 
ustalić, ale jedno zawsze będzie cał- 

kiem pewne: iż nie wolno jest obrażać 
uczuć religijnych przeciwnika, nie wol- 
no lekceważyć jego przeżyć w tej 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. х 
Redakcja rękopisów 
<ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

niezarmówienych nie zwraca. Administra- 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODEUZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

NIESWIEŻ -— ul. 

K. Malinowskiego. 
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Wizyta Brueninga i Curtiusa w Rzymie 
że rozmowy niemiecko - włoskie bę- 

0 Š = i 9 а czen i е dą miały przebieg harmonijny i wy- 
k anc l erza dadzą owoce. 

BERLIN. PAT. — Dzisiaj o godzi 
nie 10 wieczorem odjechali. pociągiem 
pospiesznym do Rzymu kanclerz Rze- 
szy niemieckiej dr. Bruening i minister PARYŻ. PAT. — Dzienniki i śro- 
sprąw zagranicznych Curtius. dowiska polityczne gubią się w domy- 

BERLIN. PAT. — Przed wyjazdem słach co do spraw, które będą tema- 
do Rzymu kanclerz Bruening oświad- tem rozmów między ministrami wło- 
czył przedstawicielowi Biura Wolia co skimi a kanclerzem Brueningiem i mi- 
następuje: nistrem Curtiusem. Według opinji nie 

W Niemczech zdają sobie sprawę których kół dobrze poiniormowanych, 
z tego, że wszystkie postanowienia pu- oprócz sprawy rozbrojenia oraz  kre- 
bliczne, powzięte we Włoszech w ro- dytów, potrzebnych dla utrzymania 
ku bieżącym, oparte były na głębo- wywozu do Niemiec owoców i siarki, 
kiem poczuciu odpowiedzialności za rozmowy te toczyć się będą również 
pacyfikację i odbudowę gospodarczą nad kwestją węgla niemieckiego, 
Europy. W dążeniu do tych dwu ce- Niemcy bowiem dostarczały Italji ty- 
lów interesy Niemiec i Włoch są do tułem odszkodowania znaczną ilość wę 
siebie bezwarunkowo zbliżone. W tym gła. Obecnie powstaje pytanie, czy wo 
sensie pragnąłbym wyrazić nadzieję, bec moratorjum Italja będzie w dal- 

Pogrzeb Ś. p. ministra Czerwińskiego 
odbędzie się w piątek 7-go b. m. 

WARSZAWA, 5.8 (tel. wł. „Sło- Ks. Kardynał Kakowski. 
wa”). Pogrzeb ś. p. Ministra dr. Sła stwie nastąpi eksportacja zwłok 
womira Czerwińskiego odbędzie się w cmentarz na Powązkach. 
piątek, 7 b. m. O g. 10 rano odprawio W pogrzebie Ś. p. ministra S. Czer 
ne będzie w kościele św. Krzyża nabo wińskiego prawdopodobnie weźmie u- 
żeństwo, które celebrować będzie ). Е. dział Pan 'Prezydent Rzeczypospolitej 

„| prof. 1. Mościcki oraz rząd in corpore. 

KONDOLENCJE 

Bratniej Pomocy U. S$. B. w Wilnie, za 
rządu Gminy wyznaniowej żydowskiej 
w Łodzi i in. 

Co będzie tematem 
rozmów? 

Po nabożeń- 
na 

Do Prezydjum Rady Ministrów na- 
deszły depesze kondolencyjne m. in. 
od rektorów Uniwersytetów Jagielloń- 
skiego, Stefana Batorego, Jana Kazi- 
mierza we Lwowie, Politechniki Lwow 
skiej, Uniwersytetu Lubelskiego, Aka- 
demji Górniczej w Krakowie, * ad wi- 
ceprezydenta m. Warszawy  Szpotań- 
skiego, prezydenta m. Wilna Folejew 
skiego, Zarządu Centrali Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej w Wilnie, Zarządu 

SEE 

Z powodu zgonu ministra W. R. i O. P, 

ś, p, Sławomira Czerwińskiego, zastępują- 

'cy rwojewodę wileńskiego naczelnik wydzia- 

łu p. Hryhorowicz wystosował w imieniu p. 

woj. Beczkowicza do wdowy po ś. p. mini- 

strze Czerwińskim telegram z wyrazami 

współczucia. 

Groźna sytuacja w Palestynie 
możliwość nowych wystąpień antyżydowskich 
JEROZOLIMA. PAT. — Istnieje obawa dowskich byli oddzielnie zaproszeni na kon- 

wybuchu ponownych rozruchów pomiędzy ierencję z przedstawicieiami rządu, którzy 
Arabami i żydami w całej Palestynie. Sy- załecili im, by unikali wszelkiego pobudza- 
tuacja jest bardzo naprężona. Niektóre ko- nia do gwałtów. Wysoki komisarz zapew- 
lonje żydowskie zwróciły się o pomoc i 0- nił wczoraj delegację żydowską, iż rząd 
pieke do policji. czuwa nad sytuacją i przedsięwział zarzą- 

Redaktorzy dzienników arabskich i ży- dzenia, mające na celu utrzyrnanie pokoju i 
. porządku. 

  

„Amtorg” w Argentynie ekstpozyturą 
komunizmu 

BUENOS AIRES. PAT. — Z a- wodów uprawiania nielegalnego dum- 
resztowanych przez policję funkcjonar pingu. Dalszych 60 osób z pośród a- 
juszy sowieckiego biura handlowego resztowanych zatrzymano pod zarzu- 
Amtorgu wypuszczono na wolną sto- tem uprawiania propagandy komuni- 
pę 49 urzędników z powodu braku do stycznej. 

  

szym ciągu nabywała węgiel niemie- 
cki. Kwestja ta obchodzi tembardziej 
Niemcy, ponieważ w razie odpowiedzi 
twierdzącej, Włosi będą musieli płacić 
za węgiel po cenach bieżących. Ta sa- 
ma kwestja interesuje również w pierw 
szym rzędzie Anglję, wiadomo bo- 
wiem, że w toku konierencji w Hadze 
Italja zobowiązała się brać od Anglii 
conajmniej kilka tysięcy ton węgla ro- 
cznie. Wobec tego zainteresowane ko 
ła angielskie mają nadzieję, że zawie- 
szenie świadczeń z tytułu odszkodowań 
zachęci Włochy oraz innych  wierzy- 
cieli niemieckich a w ich liczbie i Fran 
cję do czynienia większych zakupów 
w Anglji, której przemysł górniczy po 
trzebuje zwiększenia swych rynków ze 
wnętrznych. Z tytułu kwestji powyż- 
szej oraz szeregu innych związanych 
z obecną sytuacją międzynarodową, po 
dróż ministrów niemieckich do Rzymu 
nabiera w oczach publiczności francu- 
skiej wielkiej doniosłości. 

Opinie prasy włoskiej 
RZYM. PAT. — Zwraca uwagę akcento- 

wany w prasie włoskiej ścisły związek wi- 

zyty ministrów niemieckich z całością punk- 
tu widzenia Włoch w stosunku do współpra- 

cy europejskiej. „NMiessagero* w artykule re 

dakcyjnym stwierdza, że nie można wyobra- 
zić sobie stosunków włosko - niemieckich 
poza platformą współpracy kontynentalnej, 

do zrealizowania której 

ggłę Włochy w myśl całokształtu potrzeb 

światowych i europejskich. „Popoło di Ro- 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michals 
N. RA a Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarni. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. ы 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH“. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

gr. W numerach. świątecznych 

stale przyczyniają 

PRZEDSTAWICIELST WA: 
ia Jažwinskiego. 

go. 
Ratuszowa — Księ; 

ia Spółdz. Naucz. 

  

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

ANSCHLUSS PRZED 
TRYBUNAŁEM HASKIM 

HAG A. PAT. — Na dzisiejszem po 
siedzeniu Trybunału sprawiedliwości 
międzynarodowej, w dalszym ciągu 
rozpraw o austrjacko - niemieckiej u- 
nji celnej przemawiał najpierw przed- 
stawiciel Włoch Pilotti, zaznaczając, 
że całe zagadnienie tkwi w szczególnej 
sytuacji Austrji, obowiązanej do strze- 
żenia swej niepodległości, a nie w 
równowadze interesów ekonomicznych 
niemiecko - austrjackich. Dominującą 
zasadą jest wspólnota interesów Eu- 
ropy. Fakt, że projekt unji nie był 
przedstawiony Radzie Ligi Narodów 
wystarcza do uznania go za nie dają- 
cy się pogodzić z traktatem z St. Ger 
main. k 

Następnie senator Scialoia, rzecz- 
nik Włoch, przypomniał, że państwa, 
które podpisały traktat w St. Germain, 
powierzyły Lidze Narodów troskę © 
apewnienie Austrji niezależności i o 

podniesienie jej gospodarcze przy za- 
chowaniu jej suwerenności. 

Po przemówieniu Scialoi rozprawy 
publiczne Trybunału zostały zakończo 
ne. 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI NIE 
WEŹMIE UDZIAŁU W ZJEŹDZIE 

LEGIONISTÓW 
WARSZAWA. 5.8 (tel. wł. „Sło- 

wa') Według pogłosek, p. Marszałek 

Piłsudski nie weźmie udziału w tego- 

rocznym zjeździe legjonistow, który 

się odbędzie w Tarnowie, w niedzielę 

ma" uważa, że kontakt bezpośredni Berlina dn. 6 bm. Nawał pracy nie pozwoli Pa 
z Rzymem przyczynia się do konsolidacji i nu Marszałkowi przywitać swych by- 
wyjaśnienia stosunków między narodami. 

URLOP MIN. ZARZYCKIEGO 

WARSZAWA. 5.8 (tel, wł. ,„Sło- 
i Han- wa). Pan Minister Przemysłu 

dlu dr. Zarzycki udał sie wczoraj na 
kilkotygodniowy urlop wypoczynko- 
wy. Obowiązki ministra przez ten czas 
pełnić będzie wice-minister p. Kożu- 
chowski. 

UCHWAŁY KOMITETU 
EKONOMICZNEGO MINISTRÓW 

WARSZAWA. PAT. — We środę 
dnia 5 bm. odbyło się pod przewod- 
nictwem p. premjera Psystora posie- 
dzenie Komitetu Ekonomicznego  Mi- 
nistrów. 

Na posiedzeniu tem Komitet Eko- 
nomiczny poza załatwieniem szeregu 
spraw bieżących, powziął uchwałę w 
sprawie zwiększenia spożycia  spiry- 
tusu na cele napędowe oraz polecił 
ministrowi Skarbu przygotowanie w 
terminie do połowy września wnio- 
sków, któreby zabezpieczyły odpo- 
wiedni rozwój spożycia spirytusu na 
cele techniczne. Uchwały te, stanowią 
ce część składową rządowego progra 
mu, zmierzającego do zwiększenia ren 
towności gospodarstw rolnych, mają 
na celu zwiększenie przeróbki karto- 
ili na spirytus : zwiększenie przez to 
dochodowości tych gospodarstw. 

Kleski żywiołowe na obu półkulach 
Wylew rzek w dolinie zzyę”*"* Miastu grozi głód i epi- 

Jangtse W dniu wczorajszym kanalizacja i 
HANKOU. PAT. — Wskutek wiel- wodociągi miejskie na skutek zalewu 

kich wylewów rzek w Hankou i całym przestały całkowicie funkcjonować. 
okręgu przybyło do Hankou ponad 50 W wielu punktach miasta groma- 
tys. uchodźców, których sytuacja jest dzi się w wielkiej ilości woda stojąca. 

  

Tegoroczne wystąpienia pp. Niko- 
łajewa i Benefaktowa publicystyce pra- 
wosławnej zaszczytu nie przynoszą i są 
bardzo niebezpieczne, gdyż łatwo mo- 
gą wywołać kontr argumenty tego sa- 
mego pokroju, lecz jednak bardzej prze 
konywujące. 

Niektórzy publicyści prawosławni, 
obficie czerpią materjał ze źródeł dru- 
kowanych, rosyjskich, które się wy- 
lęgły w zakażonej atmosferze ucisku i 
niewoli. 

My możemy sięgnąć nie do źródeł 
drukowanych, lecz do tragicznych prze 
żyć naszych dziadów i ojców, a i nas 
samych. 

Czy wówczas możliwa będzie mię- 
czasach dzieje dzy nami jakakolwiek rozmowa? 

I z czyjej winy?... W. Ch. 

dziedzinie, nie wolno nie szanować 

przedmiotów kultu religijnego. 

Z tych granic kpi Siemaszko, tego 
nie rozumie p. Benefaktow, lecz czyż- 
by z tego nie zdawał sobie sprawy i p. 
Vox?... 

Gdy pewna poetka polska, która 
po raz pierwszy przyjechała „na kre- 
sy“, pozwolia sobie na niemądre 'dow- 
cipy na temat Madonny Ostrobramskiej 
— wywołała niesmak. 

Gdy jednak oficjalny organ Cerkwi 
umieszcza bzdury na tenże temat li 
tylko w celu dokuczenia katolikom, wy 
wołuje nietylko niesmak. 

I to właśnie upoważnia mnie do 
twierdzenia, iż z publicystyką prawo- 
sławną w ostatnich 

się niedobrze. 

Dotkliwie daje się we znaki zupełny 
brak środków żywności, których ceny 
są niepomiernie wysokie. Obecnie u- 
chodźcy są transportowani na 
brzeg rzeki do Wu-Czang, gdzie będą 
tymczasem obozowali na wzgórzach. 

Tysiąc osób ofiar 
HANKOU. PAT. — Według dotych 

czasowych doniesień, skutkiem powo- 
dzi w dolinie rzeki Jangtse utonęło 
1000 osób. 

Powodź w Meksyku 
AMPICO. PAT. — W powodzi, któ 

ra ogarnęła przeszło 9,500 mil kwa- 
dratowych na południe od Tamaulipas 
i na północ od Vera Cruz zginęło 4 0- 
soby. Istnieje obawa, że liczba ta jest 
znacznie większa. 

Gwałtowne burze w 
Holandji 

AMSTERDAM. PAT. -— Nad całą 
Holandją szaleją gwałtowne burze. Na 
skutek uderzenia piorunów powstało 
wiele pożarów. Trzy osoby, rażone 

książka 

i „Myśl w Obcęgach” ; 
H listy z podróży po Rosji u 

łych podkomendnych. 

Kto będzie reprezentował Pana 

Marszałka na zjeździe legjonistów, do 

tychczas nie jest wiadome. 

KONSULAT ANGIELSKI 
W GDYNI 

WARSZAWA. 5.8 (tel. wł. „Sło- 
wa'). W tych dniach został otwarty 
w Gdyni nowy konsulat angielski. Kon 
sulem został p. Cercil |offreg, dyrektor 
Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa O- 
krętowego. 

NOWY GMACH GŁÓWNEGO 
ZARZĄDU KOLEI 

WARSZAWA, 5.8. (tel. wł, „Sło- 
wa*). Ministerstwo komunikacji pole- 
ciło inż. Mączyńskiemu opracowanie 
projektu gmachu Głównego Zarządu 
Polskich Kolei Państwowych w War- 
szawie. Gmach stanie na placu przy 
zbiegu ulic: plac Nowy i Aleja 3 Ma- 
ja, naprzeciw gmachu Banku Gospo- 
darstwa Krajowego, i ma obejmować 
12000 mtr. kwadr. powierzchni poży- 

INSPEKCJA ROBÓT |PUBLICZ- 
NYCH NAD POLSKIEM MORZEM 

WARSZAWA, 5.8 (tel. wł. „Sło- 
wa”). Minister Robót Publicznych inż. 
Norwid Neugebauer wyjechał  ostat- 
nio na wybrzeże morskie, gdzie prze 
prowadzi inspekcję odbywających się KOK UWR ZWOCZOWZROWWNKWNIEWOCZNESOSAEEĄ A robót. 

Ku czci poległych pod 
Radzyminem 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 5 
bm. o godz. 11 rano na cmentarzu w 
Radzyminie odbyła się uroczystość ku 
czci poległych w bitwie pod Radzymi- 
nem w roku 1920 żołnierzy 46 p. strzel 
ców konnych, obecnie 5 p. strzelcow 

drugi podhalańskich. Po mszy św. nastąpiły 
przemówienia oraz poświęcenie dwu 
tablic pamiątkowych, wmurowanych 
w kaplicy i na bramie cmentarnej. 

  

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

  

  

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I WOLFFA 

w Wilnie.     
piorunem, poniosły Śmierć. 

m 

    i JÓZEFA ZAWADZKIEGO 
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ECHA KRAJOWE PRZED PLEBISCYTEM W PRUSACH 
POKŁOSIE BARANOWICKIE 

REDUKCJE WSZĘDZIE. — HUMOR W NIESZCZĘŚCIU. — KOMUNIŚCI 

PRZED SĄDEM. — BEZROBOTNi BUSZUJĄ. 

Redukcje, przeprowadzane — ро- 
wszechnie, dotknęły oczywiście i Ba- 
ranowicze. Dotkliwie dały się one we 
znaki nauczycielom gimn. państw. im. 
Reytana, w którem na ogólną ilość 18 
etatowych nauczycieli zwolniono z dn. 
31 sierpnia aż pięciu, nie licząc sekre- 
tarza, lekarza i dentysty, które to sta- 
nowiska zlikwidowane są z począt- 
kiem roku szkol. 1931—1932 we 
wszystkich zakładach państwowych. 
Większość zredukowanych profesorów 
to ludzie, mający za sobą po kilkana- 
ście lat pracy, przytem obarczeni ro- 
dzinami. Lekarz i dentysta dadzą so- 
bie oczywiście radę, ałe reszta? Resz- 
ta — to ludzie, którzy poza swoim za- 
wodem w żadnej dziedzinie pracować 
nie umieją. 

Magistrat również przystąpił do re 
dukcyj, cofnąwszy już poprzednio do- 
datek 15 proc. Sytuacja finansowa mia 
stą jest krytyczna, to też na mocy u- 
chwały Rady Miejskiej burmistrz mia- 
sta rozesłał urzędnikom w ogólnej li- 
czbie 90, dn. 1 sierpnia pisma, zwalnia 

' jące ich od pracy z dniem 31 paździer- 
nika. Naturalnie, większość z nich zo- 
stanie z powrotem zaangażowana, a- 
le na dużo gorszych warunkach. Mó- 
mi się też o angażowaniu innych, cho- 
dzi bowiem o zmianę składu urzędni- 
ków, którzy nie wszyscy cieszą się za- 
uianiem. 

Humorystyczny nieco charakter no 
siła redukcja w sądownictwie, reduk- 
cja, która nie doszła do skutku. Mia- 
nowicie, prezes Sądu Okręgowego w 
Nowogródku wystosował dnia 1 sier- 
pnia pisma, zwalniające wszystkich 
sekretarzy i kancelistów na terenie ca- 
iego okręgu. Była to zbytnia gorliwość, 
prezes bowiem nie wystudjował nale- 
życie okólnika Ministerstwa. Była w 
vim mowa tylkc o urzędnikach  nie- 

-. kwalifikowanych, a takich znalazło się 

w okręgu zaledwie sześciu, prezes na- 
toniiast w trosce o skarb chciał zwol- 
nić około 70. Skończyło się na cofnię- 
ciu dekretów zwalniających: biedni 
sekretarze odetchnęli. 

Sąd Okręgowy będzie miał ważniej 
szą sprawę na głowie: za miesiąc za- 
cznie się wielki proces 25 komunistów, 
na Których czele stała 25-letnia Chaja 
Walgier (nomen-omen). Są to ex- 
członkowie Okręgowego Komitetu Ko- 
mumnistycznej Partji Zachodniej Biało- 
rusi. Istniały dwa takie komitety: w 
Baranowiczach i w Lidzie, działalność 
ich przypadała głównie na rok 1929. 
Po zlikwidowaniu ich przez władze i 
osadzeniu pod kluczem młodocianych 
przeważnie izraelitów — obecnie za- 
cznie się proces, który oczywiście bu 
dzi powszechne zainteresowanie. 

Dobrze jest tropić komunistów, w 
czem nasza policja kładzie istotne za- 
sługi, wartoby jednak zwrócić więk- 
szą uwagę na bezrobocie, od którego 
może być jeden krok do komunizmu. 
Oto interesująca ilustracja: wczoraj 
na robotach murarskich przy koszarach 
bezrobotny Rogaliński pobił dotkli- 
wie majstra Ciulę. Dlaczego pobił? żą- 
dał bowiem podwyżki płacy  robotni- 
ków, pracujących przy budowie, cze- 
mu Ciula odmówił. Rogaliński należy 
do kategorji t. zw. „zawodowych bez- 
robotnych*, pobierających stałe zasił- 
ki i świadomie unikający pracy. Za- 
bezpieczony imaterjalnie, występuje ja 
ko agitator. Ta kwestja zawodowych 
bezrobotnych jest tu paląca i groźna. 
Sami nic nie robią, a wnoszą niepo- 
trzebny ferment. Tymczasem obecnie 
roboty jest dosyć, szczególnie murar- 
skiej i każdy, kto chce uczciwie zara- 
biać, może ją z łatwością znależć. Ta- 
kich Rogalińskich powinniby unikać 
sami robotnicy, a władze  roztoczyć 
nad nimi większą „opiekę”. R. 

  

ё NOWOGRÓDEK. 
— Tranziokacja. Sędzia Sądu Okręgowego 

w Nowogródku p. Józef Nawrocki przenie- 
- siony został na takież stanowisko do Toru- 

nia. 
SŁONIM 

— Pożyteczna akcja Koła Polskiego Bia- 
łego Krzyża. Dowiadujemy się, że w roku 

" bieżącym roku szkolnym Zarząd Polskiego 
Białego Krzyża otwiera kursy maturalne. 
Kursy te składać się będą z III oddziałów, 
przyczem w I oddziale przechodzić się 

będzie kurs III i IV kl.; w II oddz. — V i 
МГ К& i III oddz. — VII i VIII kl. gimnazjum 
państwowego. 

3 Koszta nauki miesięcznie na poszczegól- 
' nym kursie wynosić będą 25 zł., zaś termin 

rozpoczęcia nauk wyznaczony jest na dzień 
15/IX 1931 r. 

Zapisy na kurs i wszelkich informacyj 
udziela p. Zofja Macieszanka, Słonim 3 Maja 
16, we środy i soboty od 19-tej do 20-tej. 

Zapoczątkowana jeszcze w roku ubieg- 
lym przez P. B. K. akcja dokształcania ma 
doniosłe znaczenie dla miejscowego społeczeń 

__ stwa, teren bowiem Słonimszczyzny był pod- 
czas wojen pozbawiony szkoły średniej stąd 

_ też notujemy więcej niż gdzieindziej  jed- 
__ nostek, nie posiadających ukończonego śred- 

niego wykszfałcenia. Dlatego też inicjaty- 
wa podjęta przez P. B. K. spotkała się z 
ogólnym uznaniem społeczeństwa. 

Wypada tu w imię bezstronności nadmie- 
nić o wybitnej ofiarnej pracy personelu na- 

|  uczycielskiego miejscowego Gimnazjum Pań- 
__ stwowego, który będąc przeciążony  włas- 

_ memi zajęciami poświęca wolne od zajęć 
chwile na dokształcanie miejscowego  Spo- 
łeczeństwa. 
_— Straszny pożar pod Słonimem. Wczo- 

raj o godz. 2-ej w nocy w jednej ze stodół 
_ we wsi Szydłowice pod Słonimem, z nieu- 
 stalonych dotąd przyczyn wybuchł pożar, 
który z niebywałą szybkością ogarnał więk 
szą część wsi. - 

Zaalarmowane okoliczne straže ze Stoni- 
ma i innych miejscowości z trudem opano- 
wały rozszalały żywioł, który strawił ponad 
30 zabudowań gospodarczych, majątek ży- 
wiy i martwy oraz zbiory. Na szczęście ofiar 
w ludziach nie było. 

Straty obliczają poszkodowani na prze- 
szło 100,000 złotych. 
"Przyczyna tak groźnego pożaru definityw 

nie narazie nie została ustalona, są jednak 
nzasadnione podejrzenia, że pożar powstał 
od podpalenia, jako aktu zemsty. 

HORODA 
— Poświęcenie strzelnicy K. O. P. 12 

lipca byliśmy świadkami pięknej uroczysto- 
ści: poświęcenia strzelnicy K. O. P. Strzel- 
nica ta została wybudowana na gruntach 
maj. Prosiołkowicze w uroczysku „Horoda* 
na terenie błotnistym, otoczonym ze wszyst- 
kich stron pagórkami i lasami. W sąsiedz- 
twie znajdują się stare okopy z czasów 
Króla Batorego, i stąd prawdopodobnie po- 
chodzi nazwa miejscowłości: „Horoda *! 
Uroczystość rozpoczęła msza polowa, naktó 
rej byli obecni: pułk. Kaliński, i ppułk, 
Rawicz z małżonkami, kpt. Wachowski, kom 
panja KOP. i nieliczne (a szkoda) grono 
pobliskich mieszkańców. 

Po skończonem nabożeństwie ksiądz ka- 
pelan wygłosił okolicznościowe kazanie, za- 
znaczając, że umysł łudzki na tyłe jest gen 
jalnym, że niedostępne błota robi dostępne- 
mi i że dokonanie tego dzieła przypadło w 
udziale Polsce. Kazanie zakończone było 
odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę". 
Piękna pogoda i małownicza okolica przy- 
czyniły się niemate do podniesienia nastro- 
ju i uroczystości. Po nabożeństwie odbyło 
się próbną strzelanie przez żołnierzy i zapro- 
szonych gości. Tutejszy 

RUDOMINO 
„— Ruchliwa gmina. Są jeszcze gminy, 

które nie zważając na obecny kryzys gos- 
podarczy — wykazują znaczną dość ruchli- 
wość w swej przedsiębiorczości. Do takich 
właśnie należy gmina rudomińska, dzięki e- 
nergji wójta p. Chocianowicza i długoletnie 
go sekretarza p. Kuncewicza. Główną ich 
troską jest stan dróg, mostów i mostków, 
a nadewszystko — brukowanie wsi i za- 
ścianków. To też w krótkim dość czasie 
iwykonano ogółem robót brukarskich w wio 
skach i zaściankach na przestrzeni piętna- 
stu kižometrėw, 

Rudomino dba również o szkolnictwo. 
Wszelkie świadczenia na rzecz tegoż są w 
porę i całkowicie wykonywane. 2 

Wkrótce ma nastąpić krycie ogromnego 
dachu (22 m. dł.) szkoły w Skorbucianach 
i remont całego szeregu szkół. na terenie 

Gabinet Brauna ma zapewnioną egzystencję do jesieni 
BERLIN. PAT. — W związku z roz 

powszechnionem w prasie przekona- 
niem, że w razie pomyślnego wyniku 
plebiscytu dla stroanictw  organizują- 
cych go, rząd pruski Brauna będzie 
musiał natychmiast podać się do dy- 
misji, wyjaśniają półurzędowo, że we- 
dług przepisów ustawowych przebieg 
iormalności plebiscytowych będzie na 

stępujący: 
Listy zostaną doręczone głównemu 

komisarzowi wyborczemu,  poczem 

główna komisja wyborcza ustali wy- 
nik głosowania. Na podstawie dotych- 
czasowych doświadczeń _ stwierdzić 
można, że nie nastąpi to nawet po za 
stosowaniu jaknajwiększego  pośpie- 
chu — przed połową września 

b: 
Następnie obliczenia głosów odda- 

ne będą do sprawdzenia komisji we- 
ryfikacyjnej, przepis przewiduje je- 
dnomiesięczny termin do wery- 
fikacji, nastąpi ona zatem około poło- 

Nowy dekret sanacyjny w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Dzisiaj ogłoszo 

no dekret prezydenta Rzeszy w spra- 
wie uregulowania wypłat, dokonywa- 
nych przez Kasy Oszczędności. 

Rząd Rzeszy upoważniony jest do 
przeprowadzenia zmian organizacyj- 
nych i statutowych w kasach oszczę- 
dności i żyrowych oraz w komunal- 
nych związkach i instytucjach kredy- 
towych. : 

Kasy oszczędności i instytucje kre 
dytowe otrzymają gotówkę potrzebną 

na wypłaty po złożeniu stosownych de 
klaracyj i weksli gwarancyjnych, któ- 
re oddane będą do redyskonta Banko- 
wi Rzeszy. 

„Wspomnianym kasom i  instytu- 
cjom kredytowym nie wolno będzie u- 
dzielać pożyczek bezpośrednio  gmi- 
nom, związkom komunalnym oraz in- 
nym instytucjom prawno-publicznym. 
Dekret wchodzi w życie z dniem dzi- 
siejszym. E A ННИЕН ща 

Kongres mniejszości narodowych 
POPRZEDZI SESJĘ LIGI NARODÓW. 

GENEWA. PAT. — W. przededniu 
jesiennej sesji Rady Ligi Narodów, a 

mianowicie w dniach 29, 30 i 31 bm. 
zbierze się tutaj na swą siódmą sesję 
kongres mniejszości narodowych. 

Odgłosy wybuchów w wagonach na kolejach 
Jugosłowiańskich 

BIAŁOGRÓD. — Cała prasa białogrodz 
ka i zagrzebska podaje szczegółowy opis 0- 
koliczności, w jakich wydarzyły się eksplo- 
zje w wagonach w Zemuniu i Jesenicach. 

Według informacyj prasowych  naczel- 
na dyrekcja kolei jugosłowiańskich zwróci- 
ła się do zainteresowanych zagranicznych 

wspólnej komisji dla oszacowania strat ma 
terjalnych spowodowanych przez eksplozję. 
Dyrekcja kolei jugosłowiańskich zwróciła się 
również do biura transportów  miedzynaro- 
dowych w Bernie z żądaniem zwołania mię 
dzynarodowej konferencji w cełu zbadania 
takich wypadków, jak ostatnie eksplozje. 

dyrekcyj kolejowych z propozycją utworzenia 

  

Po nowe rekordy lotnicze 
BRUKSELA. PAT. — Pilot amerykański 

Bert Acosta przybywa okrętem do Brukseli 
okoła 15 sierpnia, by stamtąd wyruszyć w 
jednym etapie do Tokio. Długość lotu wynie 
sie 9,650 km. Pewien Amerykanin, zachowti 

jący swe incognito, ofiarował Bert Acoscie 
100 tysięcy dolarów za dokonanie tego lotit. 

ATENY. PAT. — Dzisiaj rano wyłado- 
wał tu lotnik Mollison, który odbywa lot Au 
stralja—Anglja, dokąd przybędzie praw- 
odleciał do Anglji, dokąd przybędzie praw- 
dopodobnie jutro. O ile mu się to uda, to 

pobije on © dwa dni poprzedni rekord szyb- 

kości lotu na trasie Australja —Anglja. 

gminy, których jest coś około 14. Słowem, 
robi się, ile tylko starcza Sił. 

Więcej wymagać już nie można. H. 
— święto PW. i WF. W dniu 26 lipca 

rb. urządzono w Rudominie święto PW. i 
WF. według wskazówiek Powiatowego Ko- 
mitetu 

O godz. 10 m. 30 odbyła się uroczysta 
msza św. z okolicznościowem kazaniem w 
miejscowym kościele, zapełnionym po brze- 
gi. 

Po nabożeństwie przy dźwiękach orkie- 
stry odbyła się defilada i przemarsz z placu 
gminnego do Ogniska miejscowego SMP. w 
celu wyświęcenia. Tam między in. wysłucha 
no przemówień pani Wańkowiczowej, p. 

Dyakowskiego, ks. pr. Hajdukiewicza, p. 
Dziczkańcówny. sj 

Pochód rozwiązał się na miejscowem bo 
isku po odśpiewaniu „Brygady i „Jeszcze 
Polska”, Przerwa obiadowa trwała koło go- 
dziny, poczem odbyły się zawody sportowe, 
w przerwach zaś zabawa taneczna. W za- 
wodach wzięła udział tylko młodzież męska 

z drużyn rukojńskiej, czarno-borskiej i no- 
wo-wilejskiej. Z prawdziwą ciekawością 
przyglądaliśmy się tym zawodom, które w 
tak cichym zakątku zorganizowano po raz 
pierwszy. a 

Wyróżnieni zostali: Rusakiewicz  Zyg- 
munt, Szałkowski Stanisław, Legiewicz 

Piotr — Rukojnie (bieg); Żukowski Kazi- 
mierz — Czarny Bór, Dakszewicz Wincen- 
ty — Rukojnie, Ogrodniczek Władysław, Ko 
rynkiewicz Edward — Nowa-Wilejka (skok 
wdal, skok wzwyż i in.) 

Pod względem wyszkolenia wojskowego 
hufce, zwłaszcza z Rukojń i Czarnego Boru, 
wykazywały wielką sprężystość. — posiada- 
ne przez nich karabiny utrzymywane są w 
należytej czystości, co mamy zawdzięczać 
plutonowemu p. Szymańskiemu, oraz komen 
dantom hufców p. Wieromiejowi i p. Wo- 
ronce. Inne hufce przybyły na tę uroczystość 
bez karabinów. H. K. 

POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

— Inspekcja straży pożarnych. Ostatnio 
instruktor straży pożarnych na powiat świę 
ciański p. Andrzejewski dokonał lustracji o 
chotniczych straży pożarnych w Nowo-Świę 
cianach, Kołtynianach i Łyngmianach. W wy 
niku lustracji naczelnik straży w Lyngmia- 
nach został usunięty za nienależyte utrzyma 
nie narzędzi ratowniczych, a zarząd straży 
poddany reorganizacji. 

— Rekrutacja kobiet do Łotwy. W o- 
statnich dniach Państw. Urząd Pośrednictwa 
Pracy wi Wiśnie podjął na terenie powiatu 
święciańskiego akcję rekrutacji robotnic rol- 
nych na wyjazd do Łotwy na roboty rolne. 

wy października. Ostateczny wynik 
przekazany będzie ministrowi spraw 
wewnętrznych do opublikowania. 

Nowe wybory do Sejmu pruskiego: 
będą się mogły odbyć w ciągu 60: dni,. 
a zatem w grudniu. 

Nowy sejm zbierze się: w 30 dni 
potem, czyli mniej więcej w począt- 
kach stycznia 1932 r. Do tego czasu 
rząd Brueninga będzie w każdym ra- 
zie kierował sprawami państwa. pru-- 
skiego, a dalsze decyzje rządu pruskie: 
go zależne będą od wyniku wyborów 
do sejmu pruskiego. 

Hugenberg, Mackensen 
i Schacht 

nawołują do udziału 
w plebiscycie 

BERLIN. PAT. — Jako odpowiedź 
kanclerzowi Brueningowi, który w 
swem znanem przemówieniu przez ra 
djo oświadczył, że nikt nie zobaczy 
go przed urną wyborczą podczas ple- 
biscytu, ukazała się dzisiaj odezwa 
podpisana przez Huggenberga, Macken 
sena, Schachta i kilku innych przywód 
ców, nawołującą do wzięcia udziału w 
plebiscycie. Odezwa podkreśla, że za 
daniem chwili obecnej jest nie wygry- 
wanie przeciwieństw  partyjno - poli 
tycznych, lecz ujawnienie prawdziwej 
opinji narodu. 

POWER OZEEZOEE OZOZKYZECPOYTOTOCETZZZEDCACA 

Miljonowa fundacja 
dla niezamożnych literatów 
im. ks. Ludwika Antoniego 

Wojtysia 
Związek zawodowy literatów poł- 

skich w Poznaniu otrzymał z biura 
prezydjum rady ministrów pismo, za- 
wiadamiające 0 zatwierdzeniu przez 
rząd zapisu śp. ks. L. A. Wojtysia, 
który z majątku swego utworzył fun- 
dację swego imienia na rzecz młodych, 
niezamożnych literatów. Zatwierdzenie 
fundacji przez radę ministrów umożliwi 
zarządowi fundacji w myśl testamen- 
tu spieniężenie olbrzymich terenów i 
nieruchomości pod Nowym  Yorkiem, 
wartości przeszło miljona złotych i u- 
ruchomienie fundacji. 

Przypomnieć nałeży, że według 
woli śp. fundatora, siedzibą fundacji 
ma być Poznań, gdzie ostatnio miesz- 
kał przybyły z Ameryki ks. Wojtyś, a 
zasiłki fundacyjne przeznaczono zapi= 
sem dla niezamożnych początkujących 
literatów, pracujących nad podniesie- 
niem kultury w duchu narodowym i 
chrześcijańskim. 

Olbrzymie tereny pod Nowym Yor- 
kiem, własność, ś. p. ks. Wojtysia 
mają być spieniężone, a uzyskana go- 
tówka umieszczona w bankach pol- 
skich z zabezpieczeniem  dolarowem. 
Zasiłki mają być wypłacane z odsetek, 
Według woli fundatora, zarząd funda- 
cji mają stanowić czterej profesorzy 
historji literatury, desygnowani przez 
rektorów uniwersytetów, oraz prezes 
Związku Zawodowego Literatów Pol- 
skich w Poznaniu. Nadzór nad funda- 
cją powierzony zostaje wojewodzie 
poznańskiemu. 

Na skutek pomyślnego załatwienia 
przez radę ministrów sprawy zatwier- 
dzenia wielkiej fundacji, prezes Zwią- 
zku Zawodowego Literatów Polskich 
w Poznaniu, p. Bolesław  Koreywo, 
zwrócił się listownie do rektorów uni- 
wersytetów w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu i Wilnie z probą o desygno- 
wanie w myśl zapisu fundacyjnego de 
legatów do zarządu fundacji. Zebranie 
zarządu fundacji ma się odbyć 15 sierp 

W WIRZE STOLICY 
PRZEPRACOWANI URZĘDNICY 

Po obcięciu pensyj, po obfitej redukcji 

nowy cios dotknął urzędników — tych, co 

dalej urzędują — mianowicie mają za dużo 

do roboty. 

Śmiesznemby było, gdyby po eksmisji ty 
lu pracowników, wszystko szło jak najlepiej. 
Znaczyłoby to wyraźnie, że tamci byli nie 
potrzebni, jednak wcale tak nie jest — ci, 
co ocaleli, siedzą teraz stale w godzinach 

pozabiurowych i odwialają kawałki. Wieczo- 

rówki są niemal zasadą — i oczywiście nie- 
płatne. Przyjemnie w takie skwarne dnie 
sierpniowe smażyć się w biurze do 4-ej, po 

tem pójść na obiad i sprzeczkę do domu, a 

od 6-ej znowu kłapnąć przy biurku do ja- 

kiejś 9-ej, 10-ej. O ileż miłsze życie ma kro 
wa czy wieprz! 

Zachodzą coraz to nowe nieoczekiwane 

sytuacje. Bankowcy wybudowail sobie on- 

giś piekny dom. Każdy urzędnik otrzymał 
meszkanie — komorne 215 zł. za trzy poko 

je. Po 35 proc. redukcji wielu urzędników 
zarabia 280 zł, skoro uiszczą komorne, zo 

stanie im 65 zł. Trudno za to (wyżyć mie- 

siąc. Co robić? Bardzo proste — nie płacą 
komornego; ponieważ spółdzielnia jest za- 

dłużóna w Banku Gospodarstwa, więc prze- 

stanie również tam spłacać swą należność. 

Takie koło. 

NOCNA REWIZJA 

Zastępca starosty wybrał się w towarzy 

stwie paru agentów i przodowników na 
zwiedzanie zakładów gastronomicznych póź- 

ną nocą. Najpowierzchowniejsze oględziny 
ileż wykazały uchybień. 

„Pod Zagtobą“ agent wyciąga wyszczer- 
biony kubełek, pełen jakiegoś ciemnego pły- 

nu. 
— (Co to? 
Przerażona kucharka oświadcza, że to 

zupa wišniowa, bufetowy twierdzi katego- 
rycznie, że kompot, kelner tipuje sos. Ku- 

beł brudny, wylano zawartość, protokuł za 

niechlujstwo. 

W innym barze już pusto, goście wyszli; 
w umywalni łyżki i widelce są pod kranem 

— dobry sposób, na zmianę to goście myją 

ręce, to myją się sztućce. 

— (o tu robi ten buldog? — pyta przo 
downik restauratora. 

— Bardzo praktyczny wynalazek — o- 

świadcza — pies złodzieja odstraszy i po- 

zjada wszystkie odpadki na podłodze, tak, 

że na drugi dzień mniej roboty ze sprząta- 

mem. 

— No, no! 

Choć 2-ga po północy, w barze Satyr 
siedzi kilku kawalerów, panienki o. niedwu- 
znacznej profesji i gospodarz. Popijają, aż 
miło. 

— Dlaczego nie zamknięte, tak późno? 

— Dziś moje iriieniny — odpowiada gos 
podarz, — zaprosiłem krewniaków... 

— A jak panu na imię? 
Gospodarz zapomniał języka w gębie. 

Przodownik sprawdza na  patencie: Rafał — 

Ignacy, zaś w kalendarzu widnieje: Apolina- 
ry. 

— Czemuż pan obchodzi imieniny w tak 

niewłaściwy dzień? 
— Bo ja na trzecie imię mam Apolinary, 

jak dziadek.....“ 
— Aha! znowu protokuł, K. 

  

Prasa małopolska podała wiadomość, że 

administratorem sanatorjum lwowskiego Ka- 
sy Chorych w Szkle mianowany został nie- 

jakiś Buza'ewicz, rzekomo pochodzący z 

Wilna. Osobą Buzalewicza zainteresowaliś- 

my się lecz pomimo dwudniowych poszuki- 

wań nie udało nam się natrafić na ślad po- 
bytu w Wilnie osoby noszącej to nazwisko, 

iwłobec czego wzmianki wspomnianej prasy, 
podkreślającej fakt, że wspomniany Buzale- 

wicz miał się podawać za szwagra jednego 
z ministrów nie są zapewne oparte na pew 

nych danych. 

  

  

nia, gdyż już 21 sierpnia wyjeżdża do 
Ameryki umyślny, upoważniony wy- 
słannik, dla przeprowadzenia na miej- 
scu sprzedaży nieruchomości. 

  

Książę Albrecht Radziwiłł, ordynat 
nieświeski, gości w Nieświeżu wielkie 
go dostojnika: księcia Chigi de Rove- 

_ ro Albani, Wielkiego Mistrza Zakonu 
__ Maltańskiego. 

Dziś, w epoce przesadnej demokra- 
tyzacji, zatraty tradycyj rycerskich i 
stałego oddzielania zagadnień  religij- 
nych od spraw społecznych i politycz 
nych, Zakon Maitański jest zjawiskiem 
niezwykłem, przykuwającem uwagę bo 

„ gactwem i godnością swych  tradycyj 
"oraz zmuszającem do zastanawiania 

się nad żywotnością i potęgą idei, о- 
promieniającej długi szereg pokoleń. 

Zakon Maltański ma poza sobą pra 
wie dziewięciowiekowe istnienie! 

Zakon został założony w r. 1048, 
"w Jerozolimie. Jego inicjatorami i 
pierwszymi .członkami byli kupcy wło- 

_scy, pochodzący z miasta Amalii, któ- 
' rzy założyli w Jerozolimie kościół oraz 

_ szpital i przytułek dla pielgrzymów 
przy tym kościele. 

  

wezwaniem św. Jana, przezwali. się о- 

ni Joannitami albo Szpitalnikami. | 

Zakon ten zaczął prędko się rozwi- 

'jać, po pierwszej zaś wyprawie krzy- 

żowej szczególnie wzmógł się na si- 

łach, gdyż rycerstwo hojnie  zasilało 
datkami pieniężnemi oraz wielu ryce- 

' rży przeszło do szeregów skromnych 
: zakonników, poświęcając się służbie 0- 

koło chorych. Sy 
"D   

Od kaplicy przy tym szpitalu, pod kon 

Zakon kawalerów maltańskich 
W r. 1113 papież Paschalis II za- 

twierdził nowy statut zakonu  rycer- 
skiego, którego zadaniem było pielęg- 
nowanie chorych oraz przewodnicze- 
nie pielgrzymom. 

Pierwszym przełożonym, który 
przybrał tytuł Mistrza Zakonu, był Raj 
mund du Puy, szlachcić z Delfinatu. 

Ten mistrz przeprowadził reorgani 
zację zakonu, dodając do zwykłych 
trzech ślubów zakonnych czwarty: 
ciągłej walki z niewiernymi i dzieląc 
wszystkich członków na trzy klasy: ry 
cerzy, księży i braci. 

Ubiorem zakonu był długi czarny 
płaszcz z białym ośinioramiennym krzy 
żem na lewej stronie. 

Wiek XII był wiekiem niezwykłego 
rozwoju zakonu i wielkich jego czy- 
nów, z których wyróżnia się bitwa pod 
Tyberjadą (r. 1187), gdzie padli pra 
wie wszyscy rycerze. 

Ówczesne dzieje Zakonu Maltań- 
skiego przypominały dzieje innych za 

ów' rycerskich, a szczególnie Za- 
konu Terqplaryuszy, z którym Joanni- 
ci rywalizowali. _ Wytężona praca. 
krwawe bitwy, bogate łupy, olbrzy- 
mie wpływy polityczne, nieunikniona 
utrata równowagi pomiędzy zadaniem 
zakonnika — opiekuna chorych, a mo 
żnego rycerza, członka najpierwszych 
rodzin w Europie, załamanie się, pro- 
stowanie... 

Wszystko to. odbywało się na tle 

nio segė ai tusk    

walk o Ziemię Świętą, walk, stanowią 
cych istną epopeę rycerstwa europej- 
skiego. 

Po utracie Palestyny i po dłuższej 
tułaczce rycerze maltańscy przenieśli 
się w r. 1309 na wyspę Rhodos, od 
której przyjęli nazwę rycerzy rodyj- 
skich. 

Przeszło dwieście lat pobytu na 
tej wyspie zaznaczyło się w dziejach 
Zakonu prawie nieustannemi walkami 
z mahometanami. 

Walki te z przeważającemi siłami 
tureckiemi, wałki stałe, samotne, bo ry 
oerstwo europejskie niezawsze  śpie- 
szyło z pomocą, tak żywo przypomina 
ją nasze własne dzieje, naszą rolę 
przedmurza chrześcijaństwa. 

Rycerstwo maltańskie odgrywało 
rolę właśnie takiego przedmurza, o któ 
re rozbijały się fale tureckie. 

Ciosy nieprzyjacielskie były jed- 
nak tak silne i uporczywe, iż załamała 
się siła rycerzy rodyjskich: w r. 1522,po 
przeszło półrocznej rozpaczliwej obro 
nie, opuszczony przez Europę, poddał 
się Solimanowi I! Mistrz Filip de Vil- 
liers de I'Isle Adam z całem  rycer- 
stwem. 

I znowu rozpoczęła się tułaczka, aż 
w r. 1530 Joannici, szpitalnicy, ryce- 
rze rodyjscy — otrzymali od Karola V, 
jako lenno, wyspy Maltę, Gozzo i Do- 
mino, przybierając od głównej siedzi- 
by miano rycerzy maltańskich. 

Karol V dał rycerzom - zakonni- 
kom piękne wyspy, żądając od nich za | 
to prowadzenia ciągłej walki z niewier 

GFP PODESZWY ZN   

nymi i piratami morskimi. 
Rozpoczęły się, raczej ciągnęły się 

wciąż, wyczerpujące wojny. Już na no 
wych terenach znów się spotkali ry- 
cerze Św. Jana Jerozolimskiego ze 
swym dawnym zwycięzcą, Solimanem 
ll-m i zadali mu w r. 1565 dotkliwą 
klęskę. 

Ruch reformacyjny w. XVI dał się 
we znaki Zakonowi Maltańskiemu, 
gdyż protestanci niszczyli majątki i 
konfiskowali dobra Zakonu, rozrzuco- 
ne po całej Europie, szczególnie 
liczne w Anglji, Niderlandach i Skan- 
dynawji. 

Tracąc wpływy na Zachodzie, zdo 
bywali je Kawalerowie Maltańscy na 
Wschodzie, organizując w Polsce dwie 
komandorje: poznańską i stołowicką, 
fundowaną w r. 1610 przez ks. Radzi- 
wiłłów. 

Zakon Maltański nie odegrał w 
Polsce tej roli, jaką mógłby odegrać, 
gdyby wcześniej zorganizował koman 
dorje na ziemiach Rzeczypospolitej. 

Wiek XVII dia nas był wiekiem 
walk, wiekiem „potopu*; nie było cza 
su na tworzenie nowych form  rycer- 
sko - zakonnych: rycerzem musiał być 
każdy, zagadnienia zaś religijne, po 
zwalczeniu reformacji i dokonaniu U- 
nii, straciły na ostrości. 

W w. zaś XVIII Zakon Maltanów 
w Połsce był nieraz przewodnikiem 
obcych wpływów, co się przyczyniło 
do pewnych zawikłań. 

Dotkliwy cios Zakonowi zadał Na- 
poleon, który w r. 1798 zdobył Maltę. 

     

zaś - 

Wówczas Wielki Mistrz Zakonu 
Hompesch złożył swą godność i na je 
go miejsce został wybrany car Paweł I. 

Postać tego osobliwego Wielkiego 
Mistrza Zakonu znów — ale w jakże 
tragiczny sposób — spopularyzowała 
w Polsce Zakon Maltański... 

W Rosji Zakon został zniesiony w 
r. 1810, w Prusach został założony na 
gruzach Zakonu Pruski Zakon  joan- 
nitów; w pozostałych państwach euro 
pejskich został zwinięty. 

Główna siedziba zakonu po utra- 
cie Malty została przeniesiona naj- 
pierw do Catanii, później do Ferrary, 
wieszcie do Rzymu. 

Zakon Maltanów w obecnym  sta- 
nie jest związkiem najwybitniejszych i 
najstarszych rodów arystokratycznych: 
żeby się stać jego Członkiem, trzeba 
m. in. wykazać się Szesnastoma poko- 
leniami  szlacheckiemi,  złączonemi 
wspólnemi ideałami rycerskiemi i reli- 
gijnemi. i 

Celem Zakonu jest działalność fi- 

lantropijna, przedewszystkiem, zgod 
nie z tradycją, opieka nad chorymi. 

Obecny Wielki Mistrz Zakonu, mar 
kiz Ludwik Chigi de Roveza Albani, 
został niedawno wybrany na tę go- 
dność i teraz objeżdża wszystkie pod 
ległe mu oddziały. || 

Dlatego też zawitał i do Polski, 
gdzie istnieje oddział pod przewod- 
nictwem hr. Hutten - Czapskiego. 

Zakon Maltański zachował dotych 
czas szereg dawnych przywilejów, tak 
np. ma prawo udzielania orderu, który 

w hierarchji orderów zajmuje bardzo 
wysokie miejsce. Największym atoli 
przywilejem, jako pozostałość dawnej 
niepodległości, jest prawo mianowania 
własnych posłów. Takie poselstwa 
istnieja przy dworach austrjackim i 

ierskim. 
W hierachji Kościoła katolickiego 

Wielki Mistrz Zakonu, chociaż osoba 
AL zajmuje stanowisko kardynał 

skie. 
— 

Witając na ziemiach polskich  do- 
stojnego gościa, czcimy w nim niemal 
tysiącletnia tradycję rycerską. 

Miecz i krzyż; rycerskie ramię, 
dźwigające ciężką zbroję i dłoń, łago- 
dnie pielęgnująca chorego — oto od- 
wieczny program rycerski, oto jedyna 
droga ludzi szląchetnych. 

Umieć walczyć w imię miłości i 
miłować nawet w wirze walk — oto 
testament pokoleń rycerstwa, walczą- 

cych o Ziemię Świętą, broniących się 
przed zalewem tureckim, mierzących 
swą stopą Europę wzdłuż i wszerz. 

Te hasła bliskie są narodowi pol- 
skiemu, ten program jest jego progra- 

mem. j 

I dlatego serdecznie witamy Wiel- 

kiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, 
goszczącego u potomka założyciela 
polskiej komandorji Zakonu. 

W-—Z. 

 



| by eliminacyjnej, 
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Notatki muzyczne 
Teraz, w czasie wakacyjno - urlo- 

| powym, można z całym spokojem о- 

/ cenić objawy w miejscowym ruchu 
muzyczaym ku końcowi t. zw. roku 
szkolnego. 

Okres ten zaznaczył się niezwykle 
pomyślnem wydarzeniem, które wywo 
łało radosny oddźwięk w najszerszych 

| kołach prawdziwych miłośników  mu- 
zyki nietylko w Wilnie, ieczi w rozleg 
łym zasigu całej Polski wzbudził ży- 
we zainteresowanie. 

Skutkiem zarządzenia Ministerstwa 
W. R. i O.P., odbył się w czerwcu 
w Warszawie, popis gry na fortepianie 
którego uczęstnikami Dyli najwybitniej- 
si uczniowie, po jednym z każdego 
konserwatorjum, różnych miast w 
Polsce. 

Wybór odpowiedniego przedstawi- 
ciela z Konserwatorjum wileńskiego 
nastręczał bardzo poważne trudności, 

albowiem świetny poziom ogólny klas 
gry iortepjan. poz alał całemu zastę- 
powi młodych adeptów ubiegać się 
0 ten mandat zaszczytny. Najbardziej 
drobiazgowa ocena gry  poszczegól- 
nych kandydatów, stających do pró- 

dała pierwszeństwo 
p. Zygmuntowi Jeśmanowi wilnianino 
wi rodowitemu, od kilku lat kształcą- 
cemu się w klasie prof. Marceliny Ki- 
montt - Jacynowej. 

Popis w Warszawie zgromadził 
dwunastu najzdolniejszych i па]Баг- 
dziej dojrzałych przedstawicieli z naj- 
główniejszych miast polskich. Kolej- 
ność gry została oznaczoną prżez lo- 
sowanie. 

Sądząc z pism warszawskich i z 

opowiadań osób, które były na tym 
popisie, można zupełnie stanowczo 
stwierdzić, że występ p. Jeśmana wy 
padł wspaniale, stawiając produkcję 
jego na stopie artystycznej, bezwzględ 
mie górującej ponad wyborną grą 
wszystkich uczestników. 

Już sam dobór dzieł, stawiających 
wykonawcy najwyższe wymagania 
dojrzałości muzycznej i sprawności te- 
chnicznej, jak: Koncert organowy Ph. 
Em. Bacha, w przekładzie fortepiano- 

wym Augusta Stradala oraz „Meiisto“ 
walce Liszta, mógł najiawdę zaimjpo- 
nować. Gdy się jednak weźmie pod 
uwagę nieskazitelne opanowanie trud- 
ności technicznych, a zwłaszcza pogłę 
bianie duchowe i rozmach prawdziwie 
muzycznego temperamentu, z jakim 
młody artysta ujmuje te dzieła, nie bę- 
dzie trudno zrozumieć zwycięstwo jego 
na całej linji. 

Nader szczęśliwie się złożyło, że tak 
wybitnie utalentowany uczeń trafił 
pod kierunek wyśmienitej mistrzyni, 
uprawiającej zawód swój nie tylko z 

onałą wiedzą i talentem, lecz 
szczerze się interesującej losami swych 
uczniów i roztaczającej nad niemi ser- 
deczną opiekę. 

W żadnym razie nie powinien p. 
Jeśman, gdyby ktokolwiek go do tego 
namawiał, udawać się po naukę do in- 
nych pedagogów. To wszystko co mo- 
że dać „szkoła”, otrzymuje on z rąk 
prof. Kimontt - Jacynowej w gatunku 
najprzedniejszym. Resztę dać powinna 
gorliwa praca osobista, wspierana pil- 

nem słuchaniem najrozmaitszych pro- 

dukcyj muzycznych, co niezmiernie 
kształci . gust i poczucie artystyczne 

oraz wciąż — w miarę postępującej 
dojrzałości indywidualnej — potężnie- 
jący rozwój talentu wrodzonego. Przy 
kłady tak przekonywujące, jak: Chopin 
Liszt, Antoni i Mikołaj Rubinszteinowie 
Są niezbitym dowodem korzyści pozo- 
stawania pod kierunkiem jednego nau 
Czyciela, umiejącego zrozumieć wła- 
Ściwości talentu ucznia i nie krępujące- 
S0 rozwoju jego. Objaw to niezmiernie 
Pożądany, gdy się profesor i uczeń 
wzajemnie uzupełniają. 

Niepospolity rozkwit talentu p. Jeś- 

mana budzi najbardziej śmiałe nadzie- 
je na jego przyszłość artystyczną, jeże- 
li gorliwa praca osobista i pomyślne 
okoliczności zewnętrzne szczęśliwie się 
skojarzą. 

Niewątpliwie, w związku z tak świet 
Rym wynikiem popisu w Warszawie, 
trzeba uważać zaproszenie pani Mar- 
celiny Kimontt - Jacynowej do zaję- 
Cia odpowiedniego stanowiska w gro- 
nie profesorów wydziału tortepianowe- 
go Wyższej Szkoły Muzycznej Pań- 
stwowego  Konserwatorjum Muzycz- 
nego w Warszawie. Zmiana ta przyczy 
ni wielką szkodę Wilnu. Konserwator- 
jum traci wybitną siłę pedagogiczną, a 
nasz światek muzykalny bardzo czyn- 
ną i utalentowaną współdziałaczkę, 
o. miłą i wielce cenioną koleżan- 

Е * * ® 

Dawno już znane pochlebnie popisy 
ne Konserwatorjum  muzyczne- 

mai zwykle dużo miłośników 
i. Tym razem urządzono is 

wa koncertowej ŻA lokalu aa 
; imo, że niektórzy najwybitniej- 

si UCžniowię — z powodów za 
— nie mogli wystąpić, popis całkiem 
poka się udał, wymownie stwier- 
CZAJĄC, że praca dyrektora A. Wyle- 
żyńskiego ; całego zespołu nauczy- 
cielskiego, wy celu nieustannego podno 

saknis 17 artystycznego Konser- 
: „ Osi ora: i i lep- чар оуП siąga coraz obfitsze i lep 

d Oprócz pań: Fajmuszewiczowej, bar 
z0 muzykalnej fortepianistki (kl. prof. 

Cecylji Krewer) i S. Paruzówny wirtu- 
— pianistki (kl. prof. M. Kimontt- 

Jacynowej) i śpiewaczki Gabszewiczo- 
(armiłowa), które z po- 

rowe Ais 
i 
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wodzeniem zaszczytnem wystąpiły, ja- 
ko absolwentki dyplomowane, przed- 

stawił się cały szereg uczestnktw, wy 
konywując sztuki solowe i zespołowe, 
instrumentalne i wokalne, zdobywając 

zasłużony szczery poklask. Niemniej- 
sze uznanie przypadło w udziale orkie- 
strze uczniowskiej, prowadzonej przez 
dyr. Wyleżyńskiego z wielkim nakła- 
dem pracy i doświadczenia artystycz- 
nego. 

* * * 
Doroczne „Święto Piešni“ wszyst- 

kich Szkół Powszechnych w Wilnie, or 
ganizowane przez proi. Bronisławę Ga 
wrońską, wykazało znaczny postęp w 
porównaniu do lat ubegłych, a nawet 
do roku zeszłego. Nie wszystkie zespo- 
ły są jednakowo liczne i jednakowo do 
bre, lecz przeważna większość  Spra- 
wiała bardzo pocieszające wrażenie. 

Pod względem czystości brzmienia, 
dokładności rytmicznej i urozmaicania 
dynamiki oraz wyraźnej dykcji, niektó- 
re zespoły szczególnie się dodatnio 
przedstawiały i były wyjatkowo szum 
nie i całkiem słusznie oklaskiwane. W 
szeregu przodującym stanęły zespoły: 
szkoły Nr. 7 oraz kierowane przez 
pp. Beyera, Mackiewiczównę, Macie- 

jewskiego i in. Komu nie jest obojętny 

stan umuzykalnienia naszego społeczeń 

stwa, może z otuchą inyśleć, że pokole- 

nie dorastające celowo jest prowadzo- 
ne w tym kierunku. 

* # * 
Pisałem już o trudnościach materjal- 

nych, z jakiemi musiała dotąd walczyć 
Szkoła Organistów, prowadzona wytra 
wną ręką prof. Władysława Kalinow- 
skiego, która wypuściła w tym roku 

dziewięciu absolwentów, mogących za- 
jąć — bezwzględnie — najbardziej od 
powiedzialne stanowiska organistów 

kościelnych. Egzaminy ostateczne wy- 

kazały: wręcz wyborne przygotowanie śc 

muzyczno - teoretyczne, umiejętność 

prowadzenia chórów, zupełne opano- 

wanie trudnoci gry na organach oraz 

dokładną znajomość wymagań, nieod- 

łącznych od pracy w kościele. Znacznie 

jeszcze liczniejszy zastęp uczniów dą- 

ży pracowicie do uzyskania dyplomów 

bardzo się niepokojąc — jakim będzie 

los uczelni ich kształcącej. Oprócz te- 

go, wciąż się zgłaszaja nowi kandy- 

daci. 
Byłoby powtarzaniem wyświech- 

tanych komunałów dowodzenie, jak 

wielkie znaczenie ujawnia się w na- 

leżycie ujętej muzyce, w czasie nabo- 

żeństwa, wywołując odpowiedni na- 

strój duchowy; dla tego też nie ule- 

ga wątpliwości, że dbałość o tak do- 

niosły współczynnik, jakim jest mu- 
zyka w służbie kościoła, powinna się 

stać obowiązkiem społecznym i moral 
nym duchowieństwa. 

Dla osiągnięcia tego celu niezbęd- 

nem jest nie tylko utrzymanie, lecz i 

rozwinięcie na szerszą skalę Szkoły 

Organistów, która wykazałą swą praw 

dziwie pożyteczną działalność, wypu- 

szczając wybornie wykwalifikowanych 

absolwentów, a której podstawy finan 

sowe tak są słabe, że — o ile nie przyj 

dzie na czas niezbędny ratunek w tej 

pozycji katastrofalnej — trzeba będzie 

tak pożyteczną instytucję kulturalną 

niechybnie zamknąć. 
Dałoby się tej ewentualności unik- 

nąć bardzo skutecznie, gdyby naczelne 

władze archideicezjalne chciały uw- 

zględnić tę ważną a pilną sprawę i 

zachęciły całe duchowieństwo do oka- 

zania pomocy. 
Datek kilku, najwyżej kilkunastu zło 

tych corocznie, stosownie do zamożno- 

ści poszczególnych kościołów, ofiaro- 

wany przez wszystkich na tę potrze- 

bę, mógłby dać taką podstawę mater- 
jalną, umożliwiającą prowadzenie Szko 

ły Organistów, której wpływy na pod- 
niesienie poziomu muzyki kościelnej, 
w całym kraju, byłyby się niedługo uja 

wniły. 
Że względu na zbliżający się po- 

czątek roku szkolnego, załatwienie 

kwestji jest nader aktualne 4 najbar- 

dziej pilne!.... 
% * 

Po przezwyciężeniu licznych trud- 
ności, zawdzięczając poparciu osób 
miarodajnych i staraniem energicznym 
prof. A. Kontorowicza, obecnego preze 

sa oddziału wileńskiego Związku Mu- 

zyków Polskich, tudzież ofiarności 

członków orkiestry na rzecz ogólną, 

udało się uruchomić w nowozbudowa- 

nej, doskonale akustycznej, muszli w 

parku Żeligowskiego, koncerty symfo- 

niczne i popularne Wileńskiej Orkie- 
stry Symfonicznej, pozbawionej miej- 
sca swej dwudziestokilkoletniej dzia 
łalności, skutkiem wydzierżawienia 
przez Magistrat całego ogrodu po-Ber- 
nardyńskiego dyrektorowi Teatrów 
Miejskich, z ramienią Z. A. S.P., panu 
Aleksandrowi Zelwerowiczowi. 

Koncert inauguracyjny przeszedł 

wybornie, pod batutą dyr. A. Wyleżyń- 
skiego, długoletniego współpracownika 

w charakterze dyrygenta tego zespołu 

orkiestrowego. Publiczność licznie 

zgromadzona, gorąco oklaskiwała 

wszystkie produkcje; solistą wieczoru 

był prof. A. Kontorowicz, bardzo ce- 
niony skrzypek - wirtuoz. 

Wielką frekwencją cieszyły się 

występy gościnne znakomitego i tak 
tutaj lubianego kapelmistrza W. Bier- 
diajewa, który zaznajomił nas z bar- 
dzo ładnym, zwłaszcza w niektórych 
fragmentach, barwnie instrumentowa- 
nym utworem „Święty gaj” ]. Rytla, 
utalentowanego polskiego kompozyto- 

оРСО СМ ТО 

B.dyrektor teatru w Katowicach 
MA OBJĄĆ STANOWISKO DYREKTORA TEATRÓW WILEŃSKICH 

Przed kilku dniami podawaliśmy о 
tem, że p. wiceprezydent Czyż oraz 
konserwator dr. Lorentz wyjechali do 
Warszawy, aby na miejscu wyjaśnić 

niezwykle całe Wilno interesującą spra 

wę obsadzenia stanowiska dyrektora 

teatrów miejskich. 
Obecnie dowiadujemy się, że w 

wyniku tych narad z zarządem ZASP-u 
wyjaśniło się, że wobec  definitywnej 
rezygnacji dyr. A. Zelwerowicza ZASP 
pragnie desygnować na jego miejsce 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 4 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 763. 
Temepratura średnia -(-22. 

Temperatura najwyższa +28. 

Temperatura najniższa +13. 

Opad w mm. — 
Uwagi: pogodnie. 

  

— Osobiste. Naczelny lekarz m. Wil- 

na dr Minkiewicz rozpoczyna w dniu 7 b.m. 

urlop wypoczynkowy. Zastępować go bę- 

dzie dr Narkiewicz. 
MIEJSKA 

— jakie podatki miejskie płacimy w sier- 

pniu. Przypominamy, że w sierpniu należy 

zapłacić IIl ratę miejskiego podatku lokalo- 

wiego oraz Ii ratę podatku od nieruchomo- 

1. 

Po dniu 30 bm. wobec nieakuratnych płat 

ników stosowane będą kroki egzekucyjne. 

LWIE 
Z onegdajszego odcinku naszego pisma 

znają już łaskawi czytelnicy przebieg Iwiej 

wizyty w Wilnie zakończonej sromotną i 

żałosną Śmiercią egzotycznego intruza w 

kolektorze kanalizacyjnym. 

Myliłby się jednak srodze ten, ktoby 

sądził że lew się skończył wraz z jego fi- 

zyczną Śmiercią. 

Jak po uderzeniu pioruna całe niebo roz- 

brzmiewa od ech a odgłosy, niby od prze- 

taczania pustych beczek dolatują z. coraz 

to innej strony i gdy się człekowi zdaje 

że już to definitywnie koniec, jeszcze coś 

gdzieś brzęknie - dźwięknie w oddali, tak 

też i lew nasz, wcześniej niż stać się 

częścią składową legendy wileńskiej, cią- 

żył jeszcze niewidzialnie nad miastem, nad 

psyche zbiorową jego mieszkańców, a 

nawet na t. zw. szerokim świecie wywo- 

ływał znaczne efekty! 

Tak, naprzykład, gdy lwa naszego pre- 

parowali już specjaliści, — w mińskiej 

„Zwiezdzie“ ukazał się artykulik w którym 

rzecz całą ze lwem w Wilnie przedstawio- 

no jako nową hecę antysemicką polskich 

panów: „Nowyja źwierstwy — czytaliśmy 

tam — polskich panów u Wilni!  Pahromy 

jawrejau pry pomaczy adumysna dresiro- 

wanych kwow!! Pracaunyja pawinny raszu- 

cza zapratestawać!* i td. Tendencyjną tę 

wieść przedrukowałą „Chicago Tribune“, za- 

znaczając, że dla żydów w Wilnie wracają 

czasy Nerona i oto — wcześniej niż nasze 

placówki dyplomatyczne zdążyły się  obej- 

rzeć — w prasie paryskiej ukazał się nowy 

protest 42-ch profesorów francuskich prze- 

ciw białemu terrowi w Polsce, zaś rząd 

kowieński — rad z okazji — wystąpił Z 

wnioskiem do Ligi Narodów o natychmiasto- 

we oddanie Wilna Litwinom, „ponieważ — 

opiewała odnośna nota — dalsza okupacja 

tego miasta przez Polaków staje się niebez- 

pieczeństwem dla całego świata cywilizowa- 

nego! _ Wniosek jednak został uchylony 

przez sekretarza generalnego Ligi ze wzglę- 

dów formainych, zaś po dementi polskiego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych i cała 

wogóle sprawa poszła w zapomnienie... 

Jak zawsze tak i tym razem nieszczęście 

jednych stało się źródłem dochodów innych. 

A więc przedewszystkiem cała prasa krajo- 

wa z wileńską na czele od samego począt- 

ku rzuciła się łakomie na niespodziany w 

dobie „ogórków* żer, zachłystując się lwie- 

mi nowinami, prześcigając się wzajemnie w 

fabrykowaniu sensacyj na ten temat i umie- 

ESTA GTE DRA 

ra współczesnego, nie hołdującego 

wszakże prądom modernistycznym. S0- 

listą był Alb. Katz, wyborny wiolon- 

czelista. 
Drugim _ gościem, przed pulpitem 

dyrygenckim, był szeroko znany kom- 

pozytor B. Wallek - Walewski z Kra- 

kowa, którego pełne temperamentu i 

umiaru artystycznego dyrekcja zjedna- 
ła szczery poklask. Wielka szkoda, że 
z braku nut, przygodnie w Wilnie ba- 

wiący, kompozytor nie mógł nic Za- 
prezentować z obfitej twórczości włas- 
nej, cieszącej się powszechnem uzn2- 
niem. 

Zasłużonem powodzeniem cieszą się 
też dyrygenci miejscowi: pp. kap. Wła- 
dysław Szczepański , dyrektor Żyd. 
Inst. Muz. R. Rubinsztein, kapm. M. Sal 
nicki wszyscy, bardzo pochlebnie już 
znani naszej publiczności i mający du- 
ży zastęp wielbicieli. Soliści wokalni 
pp. Plejewska, Igdal i E. Olszewski też 
nie mieli powodu uskarżać się na brak 
życzliwości ze strony słuchaczy. 

Michał Józefowicz 
  

w sezonie 1931—32 p. Mieczysława 

Szpakiewicza, ostatnio dyrektora tea- 

tru Polskiego w Katowicach. 
Kandydatura ta po porozumieniu 

się z Departamentem Sztuki Min. W. 

R. i O. P. przyjęta została do wiado- 

mości przez czynniki miarodajne i w 

najbliższych dniach należy oczekiwać 

ostatecznego załatwienia sprawy. 
P. Janusz Warnecki, który uprzed- 

nio był wysuwany przez ZASP na to 

stanowisko, w toku rokowań kandy- 
daturę swoją wycofał. 

NIKA 
— Ceny maksymalne na mąkę i chleb. 

Wileńskie Starostwo Grodzkie ustaliło na- 

stępujące nowie ceny maksymalne na mąkę 

i chleb żytni, obowiązujące z dniem 6-g0 
sierpnia br.: 

1) mąka pytlowa 65 proc. żytnia — 36 

gr. za 1 kg, 2) mąka razowa 98 proc. żytnia 

— 27 gr. zalkg, 3) chleb żytni pytlowy 65 

proc. — 39 gr. za I kg, 4) chleb żytni razo- 
wy 98 proc. — 30 gr. za 1 kg. 

Winni żądania lub pobicrania cen wyż- 

szych od wskazanych będą karani w dro- 

dze administracyjnej w myśl art. 4 i 5 rozp. 
Prezydenta R. P. z dnia 31.VIII 1926 roku o 
zabezpieczeniu podaży przedmiotów. pow- 

szechnego użytku (Dz. U. R. P. Nr 91. poz. 
527) aresztem do sześciu tygodni lub grzyw 

ną do 3000 złotych. 

— Wypłata zasiłków rezerwistom. Reie- 
rat wojskowy Magistratu rozpoczął wypła- 

canie zasiłków rezerwistom, którzy odbyli 
już ćwiczenia. 

Zasiłki te wypłacane są w rozmiarze: 90, 

110 i 130 gr. dziennie, w zależności od te- 
go, czy rezerwista jest kawalerem czy żo- 

natym. 
Nadmienić należy, że mimo kryzysu b. 

nieznaczna część rezerwistów zgłosiła się 

po zasiłek. 
Strejk robotników tartaczanych i 

krawców trwa. Mimo interwencji czynników 
miarodajnych strejk robotników  tartacza- 

nych w Wilnie trwa nadal, jakkolwiek sta- 

ECHA 
szczaniu aktualnych klisz. 

Lecz „eksploatacja lwa” — jeśli się tak 

można wyrazić — nie ograniczyła się do 

samej tylko prasy. Był o zbyt łakomy ką- 

sek, jak na to, by inicjatywa prywatna mogła 

przejść nad nim do porządku dziennego. 

Mimo śmierci swej, lew budził w dal- 

szym ciągu zainteresowanie. Był modny! Na- 

leżało to wykorzystać. 

Dziesiątki spryciarzy i aferzystów  za- 

brały się gorączkowo do roboty, starając 

się nie przegapić okazji zarobku. 

jakiś hecarz naprzykład, wydał  pocz- 

tówki okolicznościowe, przedstawiające w 

sposób jaknajbardziej wstrząsający  trage- 

dję na ul. Niemieckiej. 

„Redaktor“ Lechitowicz wygłosił w kole 

dzielnicowem związku  ludowo-narodowego 

na Śnipiszkach odczyt „naukowy“: „Lew ja- 

ko zwierzę i wogóle”. 

„Szmiruncio” — popularny karykaturzy- 

sta wileński — iwydręczył nowy  albumik. 

Tym razem był to wyjątkowo nie karykatur, 

lecz zbiór szkiców, przedstawiających roz- 

maitego rodzaju lwy. Co prawda niektóre 

Iwy były podobne raczej do ciela- 

ków, ponieważ jednak pod każdym  ry- 

sunkiem „stojato“ jak wół: „to lew indyj- 

ski' ; „to lew afrykański” i t. p. nie po- 

zostawało więc miejsca na żadne wątpliwio- 

ści!. 
Celem rychlejszego  Śpieniężenia całego 

nakładu, zaangażowany został do kolportażu 

wspomnianego przed chwilą arcydzieła, nie- 

zawodny w tych wypadkach kontrahent — 

„Wańka”* Jakoż niebawem zabrał się on 

do roboty i przepiukując co р& godziny, 

gardło „służbowym , darł się jak opętany: 

„Ot, nowe, interesne aibomy mam! Wszyst- 

kie jak jest lwy na świecie tut zrysowanet!... 

Prosz” pana, a!bumik!*—mówił, wpychając 

album do ręki przechodnia. 

— Nu, kup panok! — zachęcał, rwidząc 

że przechodzień waha się, — 20 groszy wszy 

stkiego —jak zadarmo! — daj zarobić bied 

nemu człowiekowi". A po chwili, ubiwszy po 

myślnie interes, zaczynał da capo: „Ot, inte- 

resne albomy mam! Ostatni już! Cały ty- 

sionc sprzedał! Bierz, panok, nie targujsia!* 

I cóż powiecie?! — ludziska, zwabieni 

aktualnością druku i hatašliwą reklamą, mimo 

że tyle już razy nabijał ich w butelkę po- 

myślny Wańka, chętnie dawali się nabierać 

raz jeszcze, a towar rozchodził się niezgo- 

rzej... 

Gdy mowa o ludziach, zarabiających na 

Iwie, nie sposób tu w końcu ominąć nasze- 

go dobrego znajomego — Pupki, dla które- 

go lew się stał istnym uśmiechem losu!... 

On, dotąd skromny, nikomu nieznany stróż 

nocny, stał się oto nieoczekiwanie — bzha- 

terem dnia, najpopuiarniejszą w całem Wilnie 

ście osobistością! Nie tylko zresztą w Wilnie 

bowiem podobizna jego, jako tego, który 

pierwszy zasygnalizował „Iwie niebezpieczeń 

stwo”, obiegła całą prasę krajową, a nawet 

w którejś z paryskich ilustracyj można było 

oglądać jego obleśną fizys, ku zdumieniu 

czytelników polskich, pod kliszą stało jak 

wół: „Basile Poupkeau, le fameux bandit 

połonajs"!!  Snadź sympatyczna redakcja 

przez pośpiech, czy też nieuwagę, nie po- 

łapawszy się należycie w treści załączonego 

do fotografji artykuliku,  uporała się ze 

swemji wątpliwościami 'wi ten, stereotypowy 

już gdy mowa o wschodnich aljantach Fran 

cji , sposóbt... Wróćmy jednak do Wilna i 

p. Pupki w jego własnej osobie. 

Niebawćm naszego bohatera znał każdy 

niemal Wilnianin i przy spotkaniu poka- 

zywano go sobie nawzajem palcami: Patrz 

pan, o, ten co idzie z prawej strony to .... 

itd. „Przechodzień 

  

    

nowiska pracodawców i robotników zosta- 

ły nieco zmienione. 
Obydwie strony idą na ustępstwa i nie- 

wątp'iwie w najbliższych dniach dojdzie do 

porozumienia. = 
Strejk krawiców chałupników, pracują- 

cych dla sklepów z gotowemi ubraniami, 

trwa nadal. 

— Stan chorób na terenie Wilna. W prze 

ciągu ub. tygodnia zarejestrowano w Wil- 

nie: tyfusu brzusznego 5 wypadków, У! 

plamistego — 1, paratyfu — 4, płonicy — 

10, błonicy — 4, odry—5, krztuśca—4. 

Z liczby tej zmarło dwoje chorych. 

WOJSKOWA. 
— Poborowi z cenzusem wkrótce zosta- 

ną wcieleni do szeregów. Dowiadujemy się, 
że wcielenie poborowych z cenzusem ma 

nastąpić w dniach 11, 12 i 13 b.m. 
Ponieważ wielu poborowych nie otrzy- 

mało jeszcze wezwań powinni oni zgłosić się 

po nie do referatu wojskowego Magistratu. 
Baczność Legjoniści! Zarząd Okręgu Wi- 

leńskiego Związku Legjonistów Polskich po- 

daje do wiadomości, że wyjazd na zjazd do 
Tarnowa nastąpi dnia 7-go b.m., o godzinie 
20 min. 35. 

Zbiórka na dworcu o godz. 19-ej w ce- 

lu załatwienia formalności wyjazdowych. 
Wyjazd z Warszawy do Tarnowa — dnia 

8-go b. m., o godzinie 18-ej min. 55, pocią 
giem specjalnym z dworca Głównego. 

SZKOLNA 

— Egzamina wstępne w Liceum S.S. Wi- 

zytek do kl. wst., I, Ii, Ili, IV, V odbędą się 

w terminie jesiennym 1-go i 2-g0 września 

o godz. 9. Podania należy złożyć do 25.8. 
Kancelarja czynna codziennie z wyjątkiem 

niedziel i świąt od 11--3 i od 4—6. Rossa 2. 

Klasztor S.S. Wizytek. 

RÓŻNE 
— Nowy lokal referatu turystyki. Zarzą- 

dzeniem p. Wojewody z dniem 1 sierpnia 

br. referat turystyki został przydzielony p. 

inspektorowi budownictwa Dyr. Robót Publ. 

w Wfinie inż, Wojciechowskiemu, który 

przyjmuje interesantów w sprawch turysty- 

ki codzienie od godziny 12—14 w Urzędzie 

Wojewódzkim, pokój Nr 78. 

— Dar na powodzian. Starostwo Grodz 
kie Wileńskie powiadamia, że Konsulat Ge- 

neralny R. P. w Chicago nadesłał bankowy 
przekaz zagraniczny na sumę doł. 61, sta- 

nowiący sumę wkładów na powodzian zie- 

mi witeńskiej, zebranych w kolonji polskiej 
w Gary, Indiana. 

HANDLOWA 

— 7 Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil 

nie podaje do wiadomości osób zaintereso- 

wanych treść zarządzenia Ministerstwa Skar 

bu z dnia 23 VHI 31 r. nr. DV, 12273 — 1, 

które częściowo uwzgiędnia starania Izby w 

sprawie zaliczek kwartalnych na poczet po- 

datku przemysłowego od obrotu za r. b. 

W zwązku z tegoroczną klęsk ą powodzi 

w województwie wileńskiem, Ministerstwo 

Skarbu, celem przyjścia z pomocą płatnikom 

podatku przemysłowego na terenie tego wo- 

jewództwa, zezwojiło reskryptem z dnia 19 

maja rb. L.D.V. 9026/1—31 uiścić różnicę 

pomiędzy kwotą wymierzonego za rok 1930 

podatku przemysłowego od obrotu, a usta- 

wowemi zaliczkami, przypisanemi za tenże 

rok, w dwióch równych ratach, płatnych do 

dnia 15 czerwca i 15 lipca 1931 r. 

Ministerstwo Skarbu, mając na wzglę-” 

Skarbu z dnia 20 kwietnia 1931 r. LDV. 

6860—1—31 termin _ płatności pierwszej 

kwartalnej zaliczki na poczet podatku prze- 

mysłowego od obrotu za r. b., co może spo 

wodować pewne trudności płatnicze, — od- 

racza wymienionym na wstępie płatnikom, 

na podstawe art. 122 ust. z dn. 15, lipca 1925 

r. o państwowym podatku przemysłowym 

(Dz. URP. nr. 79 poz. 550), termin płatno- 

ści zaliczki na podatek przemysłowy od о- 
brotu za pierwszy kwartał rb. do dnia 15 

sierpnia rb., za drugi kwartał rb.— do dnia 

15 września rb. bez doliczenia kar za zwło 

kę i odsetków za odroczenie. 

Do zarządzenia niniejszego mają zastoso- 

wanie postanowenia ustępu 5 i 6 powołane 

go wyżej okólnika z dnia 24 kwietnia 1931 

r. LDV. 6860/1 — 31. 
Z powyższego wynika, iż zarządzenie to 

ma zastosowanie tyłko do tych płatników 

podatku przemysłowiego od obrotu, którzy 

niściłi w terminie (tj. 15 VI i 15 VII rb.) róż 

nicę międży kwotą wymierzonego podatku 

przemysłowego od obrotu za rok 1930, a u- 

ONE SONY 

FILM I KINO 
„MARYNARZ SZUKA MILOšCI“ 

(kino „Heljos“). 

Gdzieś już to wyświetlano ale krótko, a 
nie szkodzi to sztuczydełko, bezpretensjonal 
ne lecz szczerze wesołe, obejrzeć! Zresztą 
nie brak i „łezki i to jakiej jeszcze, w mo- 
mencie, gdy fraszka raptem zamienia się w 
krwawiącą tragedję życiową! 

(Kończy się zresztą dobrze, bo to obraz 
amerykański, wytwórni „Metro”, o treści za 
czerpniętej z życia marynarki amerykańskiej. 

Maluje on nam romans pewnego młode- 

go marynarza, oraz życie na pokładzie ame- 

rykańskiego statku wojennego. 
Stosunek komendanta statku do swych 

podwładnych przedstawiony jest tak  sie- 
lankowo, że aż wierzyć się nie chce, by mo- 
gło być tak dobrze; zresztą w całym tym 
obrazie reżyserowi zdaje się więcej chodzi 
o „humorek“, niż o prawdę życiową. 

Gdy o humorze mowa zaznaczmy tu, że 
spory jego zasób wnoszą na salę nader do- 
wcipne a zarazem i frywolne nadpisy tego 
obrazu. 

Zwołennicy t. zw. tężyzny fizycznej znaj 
dą tu bogaty płon, bowiem nieledwie co pa 
rę minut, wali tu ktoś kogoś w gębę, aż ten 
drugi ktoś — jak się to mówi — nogami 
się zakrywa! 

Zwłaszcza kapitałną jest w tym wzg'ę- 

dzie scena w dancingu, gdzie bohater filmu 
wraz z innym marynarzem („Slim*!) robią 
porządek z „cywilami”, nie chcącemi oddać 
im dziewczyny!! Tu dopiero można zrozu- 
mieć co ro znaczy: ruch w interesie! 

W rolach kochanków występują: sympa- 
tyczny dryblas amerykański Wilyam Hay- 
nes — specjalista od nieco žakowskiego 
„iwygłupiania się”, oraz Amta Page — roz- 
koszne i pikantne dziewczątko... 

Muzyczka — średnia! „Ars“. 

LIST DO REDAKCJI 
Do Redakcji czasopisma „Słowo”. 
Na zasadzie art. 21 i 22 Dekretu w przed 

miocie tymczasowych przepisów prasowych 
(Dz. Ust. R. Rz. Nr 14, poz. 186 z 1919 r.) 
proszę o zamieszczenie w najbliższym nume 
rze „Słowa” następującego sprostowania: 

Notatka, zamieszczona w Nr 171 „Sło- 
wa“ z dnia 29 lipca rb. pod tytułem „Ko- 
mendant Straży Pożarnej Waligóra pociąg- 
nięty do odpowiedziałności dyscyplinarnej” 
nie jest Ścisła. ` 

Sprawa  gospodarki Straży Pożarnej 
Miejskiej stotnie przekazana została Wy- 
działowi Prawnemu celem przeprowadzenia 
dochodzenia dyscyplinarnego, lecz dochodze 
nie to nie zostało jeszcze ukończone i wo- 

bec tego, przesądzająca jego wyniki wiado- 

mość o pociągnięciu Komendanta Straży Po- 

żarnej Watigóry do odpowiedzialności dy- 
scyplinarnej nie jest zgodną z prawdą. 

W. z. Prezydenta Miasta Wilna 
Czyż. 

  

  

U dorastającej młodzieży stosuje się ra- 
no szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej 

„Franciszka - józefa* i przy użyciu takowej 
jej oczyszczając działanie na krew i napra- 

wa funkcyj żołądka i kiszek u dziewcząt i 
chłopców, daje zbawienny skutek. Żądać w 

aptekach i drogeriach. 
ET TUTIS A SEO DVD 

stawowemi zaliczkami przypisanemi za ten- 

że rok.. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś, o go- 

dzinie 8,15 wiecz. arcywesoła, pełna humoru 
komedja Bois'a i Hansena „jedynaczka kró- 

la mydła”, w reżyserji R. Wasilewskiego. Za 
bawaa treść, nieoczekiwane sytuacje, oraz 
dowcipny djalog sprawiają, że lekkiej tej ko | 

medji słucha się z prawdziwą  przyjemno- 
ścią. 

Udział biorą najwybitniejsi artyści Tea- 
trów Miejskich z Detkowską, Małyniczów- 
ną, Niwińską, Sawicką, Batcerzakiem, Det- 
kowskim, Łubiakowskim, oraz Żurowskim w 
rolach głównych. Pomysłowe dekoracje J. 

Hawryłkiewicza przenoszą nas z wielkiego 
biura na pokład parowca oceanicznego, wre 

szcie do mieszkania miłjonera amerykańskie 

ВО пиТевней letni: ogrodzie  po-bernar- 
dyńskim. Występy «Janiny Sokołewskiej. 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-€j). 

ESS IT TITAN T V ON 

W rocznice wymarszu kompanji kadrowej 
z Oleandrów 

O godzinie pół do 7 wieczorem w 
sali Miejskiej, przy ul. Ostrobramskiej, 

odbyła się w rocznicę 6 sierpnia 1914 

roku wymarszu Kadrówki z Oleandrów 

w Krakowie uroczysta akademia, zor- 
ganizowana przez Związek  Legjoni- 

stów. Na program złożyły się przemó- 

wienia prezesa Związku  Legjonistow 

kpt. Topór-Wąsowskiego, oraz w imie 

niu Federacji p. Wójcickiego, a na- 

stępnie produkcje wokalne i muzycz- 

ne artystów Teatrów Miejskich, wśród 

nich prof. Adama Ludwiga. W akade 

mji wzięli udział przedstawiciele 

władz państwowych, w zastępstwie p. 

wojewody p. naczelnik Bruniewski, za 
stępca starosty Grodzkiego pułk. Gi- 
życki, reprezentanci władz wojsko- 
wych: dowódca 1 pp. leg. pułk. Wen- 
da, pułk. Filipkowski, major Kozłow- 
ski, mjr. Głaczyński i inni. Z ramienia 
'ederacji przybył wiceprezes dr. Gó- 

ra i inni. 
Salę wypełniła dwutysięczna publi 

czność. Na cześć p. marszałka Piłsud- 

w Krakowie 
skiego wznoszono gromkie okrzyki 

wśród entuzjastycznych owacyj. 

Po akademji uczestnicy jej ze sztan 

darami sfederowanych związków i or- 

kiestrami na czele udali się pochodem 

do koszar 1 p.p. leg., tutaj ma placu 

przed pomnikiem poległych odbył się 

uroczysty apel ku uczczeniu pamięci 

poległych legjonistów. Na pomniku pło 

nęły ognie. Apel poprzedziło przemó- 
wienie pułk. Wendy, dowódcy 1 p-p. 
leg., pełne nastroju, który potęgowały 
przyciszone tony granego równiecześ- 
przez orkiestrę utworu: Spij kolego 

w cichym grobie. Odczytane były nastę 
pnie nazwiska poległych w walce onie © 

podległość Ojczyzny żołnierzy. Odpo- 
wiedź brzmiała: Poległ, na polu chwa 

ły. Gdy wyczerpano listę poległych, 

rozległa się trzykrotna salwa karabi- 

nowa, zgodnie z przysługującym 1 puł 

kowi przywilejem. Marsz żałobny Szo- 

pena zakończył uroczystość tę, która 
wywarła na obecnych potężne wraże- 
nie. 

Polsko-litewska konferencja graniczna 
W SPRAWIE WYMIANY WIĘŹNIÓW KRYMINALISTÓW 

Wczoraj na odcinku granicznym w 

pobliżu Dmitrówki odbyła się polsko- 
litewska konferencja graniczna. Przed 

stawiciele obu stron zebrali się, aby 0- 

mówić kwestję wymiany zbiegów, kry 
minalistów, uciekających przez grani- 
cę przed odpowiedzialności sądową. 

Wyniki konferencji nie są jeszcze 

znane. 

  

Likwidacja bandy przemytniczej 
szmuglującej cukier z 

W rejonie st. Turmonty zauwazo- 

no od pewnego czasu, że miejscowe 

sklepiki zakupują od pewnej grupy 0- 
sób znaczne ilości cukru, pochodzące- 
go z przemytu. 

Wdrożono śledztwo i ustalono, że 

na odcinku tym funkcjonuje dobrze zor 

ganizowana banda przemytnicza, skła 

dająca się zarówno z obywateli pol- 
skich i łotewskich. 

Po zdobyciu dostatecznych dowo- 

Łotwy 
dów obciążających członków bandy 

przeprowadzono szereg rewizyj i are- 
sztowano siedmiu członków bandy. 
Pięciu z nich okazało się obywatelami 

polskimi, dwaj — łotewskimi. 
Jeden z nich podczas aresztowania 

usiłował użyć broni jednak rozbrojo- | 
go i zakuto w kajdanki. 
Nazwiska aresztowanych trzymane 

-а м tajemnicy. 
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„W bieżącym tygodniu cały świat wspo- 
mina jedną z najboleśniejszych dla łudzko- 
ści dat historycznych, jedną z najtragiczniej 
szych rocznic — wybuchu wojny Światowej 
w 1914 roku. 

Od chwili strzału w Serajewie, który 
był sygnałem do rozpoczęcia krwawych zma 
gań narodów upłynęło 17 lat, lecz historja 
tego strzału nie została dokładnie przedsta- 
wiona. O wojnis i przyczynach wybuchu 
wojny pisało się dotąd bardzo wiele, lecz sa 
mo zabójstwo w Serajewie, okoliczności te 
go zabójstwa, zakulisowe tło, nie zostało je 
> przez historyków należycie wyświet- 
lone. 

1 depiero obecnie, w rocznicę wielkiej 
wojny ukazała się książka znanego histo- 
ryka E. Lenghofa, która rzuca snop światła 
na tę sprawę i wyjaśnia dziwny stosunek 
jaki zachodził pomiędzy zabójstwem austrja 
ckiego arcyksięcia, a zamordowaniem kró- 
la serbskiego Aleksandra  Obrenowicza i 
przewrotem pałacowym w Serbji. Te dwa 

ROK 1903 — 1914 
jeśli wniknąć we wnioski, wysuwane przez 

Lenghofa, niewiadomo, czy w 1914 roku 
padłby! strzał w Serajewie, gdyby w roku 
1903 nie padł z ręki skrytobójców król Ale- 
ksander. 

ZAMORDOWANIE KRÓLEWSKIEJ 
PARY 

W roku 1903 grupa serbskich oficerów 
patrjotycznych zorganizowała tajny związek, 
mający na celu pozbawienie tronu króla A- 
leksandra Obrenowicza. Powód był bardzo 
poważny. Król Aleksander wstąpił w związ- 
ki małżeńskie z Dragą Maszin — kobietą 
lekkiego prowadzenia się. Tej zniewagi nie 
inogli ścierpieć patrjotyczni oficerowie serb 
scy. 

W przeddzień ślubu króla zjawił się u 
uiego premier Petrowicz. 

— Jeżeli Wasza Światłość ożeni się z tą 
kobietą, dynastja przestanie istnieć. Wszy- 
scy suwereni Europy będą nas bojkotować, 

SSB50-W о 

Tajemnica wybuchu wojny światowej 
Łatwo sobie wyobrazić panujące wów- 

czas stosunki w Belgradzie, jeśli premier 
mógł sobie pozwolić na podobne słowa w 
stosunku do monarchy. W Belgradzie wrza 
ło i kipiało. I tajny związek oficerów rozpo- 
czął swą działalność. Na czele związku sta- 
nął porucznik Dragutin Dymitrjewicz, zna- 
ny pod pseudonimem  „Apisa“. W. krótkim 
czasie stał się on duszą organizacji. On to 
dał sygnał w koszarach do wszczęcia bun- 
tu i on to celnym strzałem powalił króla, 
podczas gdy inni oficerowie porąbali szab- 
lami Dragę Maszin. 

AKCJA „MEODYCH BOšNIAKOW“ 

i Zamach się udai. I to poddalo Dymitrje- 
wiczowi myśl, aby nie ustawać w swej pra 
cy. Od tej chwili prowadzi on intensywną 
robotę nad organizacją „młodych Bośnia- 
ków “15 czerwca 1910 roku w Serajewie 
rozlegają się pierwsze strzały. Student Bog 
dan Ceraicz strzelił do gubernatora Bośni, 

wypadki, pozornie nie mające nic z sobą a Serbowie nie zgodzą się na to,by ich kró generała Warechina. Nikt nie wie, czy był 
wspólnego, połączone są niewidoczną nicią 

  

Dziś, o godzinie 8,15 wiecz., ukaże się po 
raz ostatni barwna rewja „Eulalja z Portu- 
galji* z gościnnym udziałem znanej artyst- 
ki teatrów warszawskich, Janiny Sokołow- 
skiej, oraz znakomitego piosenkarza Jerze- 
go Sulimy. 

W rewji bierze udział cały zespół z Ja- 
niną Kozłowską, Eweliną Wierzyńską, Alek- 
sandrem Balcerzakiem, Ludwikiem Sempo- 
US oraz Henrykiem  Wierzyńskim na 
czele. 

— Jutrzejsza premjera rewji w Teatrze 
Letnim. Jutro, o godzinie 8,15 wiecz. odbę- 
dzie się w Teatrze Letnim premjera następ- 
nej rewji, w wykonaniu całego zespołu, Z 
gościnnym udziałem ulubienicy Wilna Jani- 
ny Sokołowskiej, oraz Jerzego Sułimy. Nie- 
małą atrakcją będzie w rewji tej występ 
dyr. Zełwerowicza. Program zapowiada naj- 
nowsze szlagiery scen stołecznych, piosenki, 
skecze, tańce, monologi itp. 

— Występ Wiktora Chenkina w muszli 
koncertowej, w ogrodzie po-bernardyńskim. 
Jutro, o godzinie 9 wiecz., odbędzie się w 
muszli koncertowej w ogrodzie po-bernar- 
dyńskim niezwykle atrakcyjny występ zna- 
komitego piosenkarza Wiktora Chenkina. 

Bogaty program zawiera najcenniejsze 
przeboje z repuertuaru genjalnego artysty. 
Atrakcyjny, jedyny ten występ odbędzie się, 
jak zwykle, w stylizowanych, efektownych 
kostjumach, oraz w carakteryzacji. 

Ceny miejsc przedstawiają się następu 
jaco: wejście 1 zł. dla młodzieży 50 gr., 

miejsca siedzące 2 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios — Moulin Rouge. : 
Hollywood — Ucieczka od miłości. 
Casino — Wielka parada. 
Stylowy — Kobieta nie do małżeństwa. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— wysiedleni z Litwy. Na terenie 

brygady KOP Wilno w przeciągu ub. 
miesiąca Litwini wysiedlili do Polski 
dziewiętnaście osób, a w tem sześć 
kobiet. 

Były to przeważnie osoby, którym 
zarzucano działalność społeczną o cha 
rakterze polskim. 

— Zwłoki topielca wyłowio- 
no w Wilji. Wczoraj rano wyłowiono w 
pobliżu mostu Zwierzynieckiego zwłoki mło 

_ dego mężczyzny. 
Jak się okazałe, są to zwłoki Daniela 

Senderowina, ktory kąpiąc się w poniedzia- 

łek w pobliżu tartaku Parnesa utonął. 
— Tajemniczy transport bu- 

tów. W pobliżu Wilna przytrzymano zna- 

nego i oddawna przez policję poszukiwane- 

go złodzieja Jana Czerechno. Niósł on w 

worku 19 par butów. . 
Czerechno odmówił wyjaśnień i nie chce 

wyjaśnić, gdzie ukradł buty. 
— Ojciec w złości zabija sy- 

ma. We wsi Arabniki pow. prużańskiego do 

konano onegdaj bestjalskiego mordu. 
Między Grzegorzem Kowganko a jego 

synem Michałem, od dłuższego już czasu po 
wstawały kłótnie. Powstały one na tle wy- 

pasania łąk syna przez bydło ojca. 

Podczas kłótni ojciec zdenerwowany 

schwycił nóż i pchnął nim syna, zabijając 
go na miejscu. 

Po chwili dopiero widząc okropne skut- 

ki swego szalonego czynu Kowganko usi- 

OSDEWAWYT ECO TS TAI E OCIERA ZRT SKORE TSV KN A 

JOHN HUNTER 

 JENNY—DETEKTYW 
Po drodze do pensjonatu Matyldy 

Brown, kupiła kopertę i papier listowy 

napisała kilka słów i z banknotem wy- 

słała do redakcji „imesa”. 

Był to krok szalony. Ale Jenny 

była w takim stanie rozpaczy, że nie 

mogła się powstrzymać od tego kroku, 

mimo, że wiedziała na jakie niebezpie- 

czeństwo naraża siebie.W tej chwili 

nie chciała myśleć o niczem; pragnęła 

tylko spokoju i samotności! 

MILCZĄCY PRZEŚLADOWCA 

Dopiero następnego dnia  wieczo- 

rem, Jenny odzyskała równowagę i po- 

stanowiła rozmówić się z Travainem. 

Matylda Brown zawiadomiła poetę, że 

młoda dziennikarka, mieszkająca od 

niedawna w jej pensjonacie, pragnie 

pomówić z nim. Odpowiedź nie dała 

na siebie długo czekać. 

— On gotów jest rozmówić się Z 

panią, kiedy pani zechce — oświadczy 
ła stara panna. 

— Niema większej przyjemności 
dla literatów, jak opowiadać o sobie. 

On teraz siedzi w barze „Czerwonego 
Lwa”, czy mam go wezwać do pani? 

Matylda Brown spojrzała na zegar. 

« — Zresztą nie warto, bo już pręd- 

ko 10-ta. więc on zaraz się zjawi. Ani 

pani, ani ten pan, który pytał o niego 

przed kwadransem, nie będzie potrze 

bował długo czekać na niego. 

— Jaki pan? — zainteresowała się 

Jenny. i ` я 

— Nie wiem. Jakiś nieznajomy. Nie 

umiem pani go opisać. Stał we 

drzwiach tak, że nie mogłam mu się 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

lową została prostytutka. 

SPORT 
NAGRODA MINISTRA SPRAW 

ZAGRANICZNYCH 
Minister Spraw Zagranicznych p. August 

Zaleski ofiarował cenną nagrodę honorową 
dla jednego ze zwycięskich zespołów, które 
staną we Lwowie (23 VIII — 6 IX 1931r.) 
do walki o tytuł Mistrza Świata na 28-ych 
Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich, 
Myśliwskich i Łucznych. Nagroda, 'wykona- 
na z bronzu, przedstawia postać łucznika. 

ŚMIAŁA IMPREZA WIOŚLARSKA 
Miłośników sportu zwłaszcza żeglarskie 

go zainteresuje niewątpliwie wiadomość, ja- 

  

ką otrzymaliśmy drogą prywatną o śmiałej konać 
imprezie sportowej. Pod banderą Kiubu Wio 
ślarskiego KOP. wyruszył jeszcze 22 z. m. 
ze Stołpców kajak ochrzczony mianem „Ko- 
pista z Wilna”, ażeby odbyć wycieczkę po 
Niemnie na przestrzeni 1300 km do Gdyni. 

Kajakiem tym płynie kapitan brygady 
KOP Wilno p. Siwkowski, wykorzystując w 
ten sposób swój urlop. Kajak, który ma po 
konać tę długą drogę, zbudowany jest na 
wzór składanego kajaku Klepera, o wypor- 
ności 300 kg, zaopatrzony jest w podwójny 
żagiel i dostosowany został przez swego ster 
nika wi pomysłowy sposób do dalekich po- 
dróży. 

Wędług informacyj, jakie uzyskaliśmy, 
kpt. Siwkowski, który odbywa podróż z mał 

żonką i dwojgiem dzieci w wieku 7 i 9 lat, 

zawinął do Grodna w dniu 20 z.m., odbywa 
iąc podróż po Niemnie ze Stołpiec do Grod 
na, a więc przestrzeń 350km w ciągu nie- 
spełna 6 dni. Ta część podróży była wyjąt 
kowo pomyślna. Z Grodna dalsza droga 
wiodła przez kanał Augustowski, dalej rze- 
ką Biebrzą, Narwią i Wisłą. O dalszym prze 
biegu podróży dotąd wiadomości brak. 

ZAWODY MIEDZYNARODOWE 

POLSKA — ESTONJA 
[Poza meczem strzeleckim Polska — 

Szwecja, jaki ma odbyć się we Lwowie dnia 
1 września br. w czasie trwania Międzyna 

rodowych Zawodów Strzeleckich, Myśliw- 

skich i Łucznych o Mistrzostwę Świata, są 

organizowane również specjalne zawiody po 

między związkami strzeleckiemi Polski i E- 
stonji. Zawody te odbędą się dnia 16 sierp 

nia rb. sposobem korespondencyjnym — we 

Lwowie i Tallinie i obejmować będą strzela- 
nie z karabinu wojskowego na 300 m. 

Komisja sędziowska, w skład której wcho 
dzić będzie attache wojskowy przy posel - 

stwie estońskiem wi Warszawie płk. Johann 
Praud, zbierze się we Lwowie dnia 26 sierp 
nia br. i 

Zawodników do tego pierwszego spotka 

nia wyznacza ze strony estońskiej Kaitseliit 
(Związek Samoobrony), ze strony zaś Pol- 

ski — Związek Strzelecki. Zespół polski skła 
dać się będzie z 30-stu/ strzelców, członków 

Związku Strzeleckiego. 
FORRESTER EBI ПСО 

łował popełnić samobójstwo. Obecni przy 
tem obezwładnili go i oddali w ręce policji. 

ž MOŁODECZNO. 
— W dniu 3 bm., o godzinie 23 we wsi 

Wiązowicze gminy mołodeczańskiej przed 
swoim domem zastrzelony został z rewolwe 
ru Michał Boszko lat 27. Sprawca zabój 
stwa dotąd nie ujawniony. Przyczyna nie- 
znana. Dochodzenie w toku. 

przypatrzeć. Prosiłam go do salonu, 
ale odmówił. 

— Hm! — mruknęła Jenny. — Do- 
brze, poczekam p. Traveina, miss 
Brown. 

Matylda Brown wróciła do swego 
pokoju, a Jenny została sama w salo- 
nie. Zbliżyła się ostrożnie do okna, 
uchyliła firankę i wyjrzała do parku. 

Przez czas jakiś nie mogła nic do- 
strzedz w ciemnościach, ale potem za- 
uważyła ciemną postać skradającą się 
wśród drzew. 

Nieznajomy, który chciał rozmówić 
się z Travainem, czekał na niego i 
Jenny domyśliła się, że biednemu poe- 
cie nie sądzono wrócić do domu. Skra- 
dający się po parku człowiek, był na- 
pewno nasłanym przez bandytów mor- 
dercą. ` 

Bandyci wiedzieli, že Travain wra 
ca tego wieczoru z szpitalu i postano- 
nowili nie dopuścić dó tego, by opo- 
wiedział komuś o swych rozmowach 
ze Stantonem. Gdybyż udało się jej 
uratować życie tego bezmyślnego pi- 
jaka i rymoklety. 

Bandyci nie domyślali się, že Jenny 
zamieszkała w pensjonacie Matyldy 
Brown, a morderca, który oczekiwał 
na swą ofiarę w ogrodzie nie mógł 
przecie jej poznać. Takie. zadanie jak 
„unieszkodliwienie* Travaina mogło 
być oddane w ręce jakiegoś drugorzęd 
nego członka szajki. 

Ale gdy uda się uratować Travaina 
zjawią się tu nowi zbóje i mieszkanie 
w domu Matyldy Brown stanie się 
zbyt niebezpieczne. Chociaż... jeśli u- 
ratuje pijaka i przekona, że powinien 
zmienić mieszkanie, wówczas dom ten 
stanie się najbezpieczniejszem  schro- 
niskiem dla niej. 

to czyn indywidualny, czy też planowa ak- 
cja, albowiem Ceraicz natychmiast popełnił 
samobójstwo. Dziś dopiero stało się wiado- 
mem, że ręką jego kierował Dymitrjewicz. 
On to poprzedniego dnia wygłosił płomienną 
mowę i on to wybrał Ceraicza dla wykona- 
nia zamachu, dostarczając mu broń i powia 
damiając, któremi ulicami przejeżdżać bę- 
dzie gen. Warechanin. 

PRINCIP — DYMITRJEWICZ 

, Jednym z najgorliwszych uczniów Dymi- 
trjewicza jest młody student Princip. Bied- 
ny chłopiec studjuje za pieniądze Dymitrje- 
wicza. Oddany jest mu całą duszą i ciałem. 
Gotów na jego skinienie ważyć się na naj- 

bardziej szaleńczy czyn. I gdy w roku 1914 
stało się wiadomem, że do Serajewa przyje 
żdża „arcyksiążę austrjącki Ferdynand, Dymi- 
trjewicz rozpoczyna przygotowywać tego 
młodego chłopca do czynu, którego ma do- 

: w przeddzień tragicznego strzału, Dy- 
mitrjewicz rozmawia z Principem przez sze- 
reg godzin. Uczy go dokładnie, jak ma być 
wykonany zamach. Tłumaczy mu, że po 
strzałach powinien on natychmiast skoczyć 
do rzeki Milaczki i w ten sposób ujść po- 
ścigu. W dzień zabójstwa wręcza mu re- 
wolwer. Przed pożegnaniem całuje go i wy 
syla na ulicę. ; 

Strzał pada. Rozgorzała wojna. 
Gdyby nie Dymitrjewicz — pisze Leng- 

hof. — Princip nie zostałby bohaterem na- 
rodowym Jugosławii. Gdyby nie Dymitrje- 
wicz, wojna nie wybuchłaby w si iu 
1914 roku, I gdyby nie Dymitrjewicz, niewia 
domo, jak potoczyłyby się koleje losów 
Europy. 

OSTATNI CZYN KRÓLOBÓJCY 

I nikt nigdy nie dowiedziałby się, kto 
istotnie spowodował wybuch wojny šwiato 
wej. Być może, że w przyszłości historycy 
serbscy doszliby do rozwiązania tajemnicy i 
Dymitrjewicza uznanoby za największego 
bohatera narodowego, na miejsce Jerzego 
Principa, który był tylko wykonawcą woli 
patrjoty serbskiego. Ale Dymitrjewicz po- 
pełnił błąd historyczny, który wprawdzie 
wyiwiókł jego nazwisko z ukrycia, ale zara- 
zem dał mu smutną sławę. 

Wielki patrjota wątpił, czy dynastja Ka- 
rageorgiewiczów zdoła stworzyć wielką Ser- 
biję, o której marzył. A o zmianie dynastji 
nie mogło być mowy bez nowego aktu tero 
rystycznego. I oto we wrześniu 1916 roku 
we Włodawie znów rozlegają się strzały, 
skierowane do następcy tronu serbskiego, 
obecnego króla Jugosławji, Aleksandra. 
Strzały chybiły. A ten, który strzelał, nie o- 
kazał się człowiekiem o tak mocnym cha- 
rakterze, jak jego koledzy. I wówczas pad- 
ło po raz pierwszy nazwisko Dymitrjewicza. 

W trybunale wojennym dowiedziano się, 
kto był istotnym sprawcą mordu na osobie 
arcyksięcia austrjackiego. Dowiedziano się, 
komu ma do zawdzięczenia Serbja, iż z 
małego państewka stała się mocarstwem. 
Ale fakt zamachu na następcę tronu zmusił 
wszystkich do milczenia. Członkowie trybu- 
nału przysięgli milczenie. Dymitrjewicz zo- 
stał stracony w czerwcu 1917 roku. 

I dopiero obecnie, dzięki Lenghotiowi, 
świat dowiedział się o prawdziwem tle mor 
du serajewskiego. Nie Princip, który był rę- 
ką, lecz Dymitrjewicz, który był głową i du 
szą zamachu, spowodował wybuch wojny 

światowej. której rocznica, obchodzona w 
bieżącym tygodniu, budzi tyle bolesnych 
wspomnień u całej ludzkości. 

Te wszystkie myśli nie odrazu przy- 
szły jej do głowy. W tej chwili naj- 
ważniejszem było ratowanie życia ludz 
kiego. Nie namyślając się dłużej, Jen- 
ny włożyła czarny kapelusz, zeszła 
kuchennemi schodami i ścieżką boczną 
podeszła do bramy. Przy bramie było 
zupełnie ciemno. Cienie drzew  osła- 
niały ją doskonałe. 

Byłoby nonsensem i zbytecznem na 
rażaniem się, gdyby poszła po Travai- 
na do baru „Czerwonego Lwa*. 

Musiała spotkać go na drodze, co 
prawda morderca mógł za jednym za- 
machem i ją wyprawić na tamten świat 
ale.... Jenny wyjęła rewolwer z torebki 
i sprawdziła czy, nabity. 

W parku było cicho i ciemno. Trud- 
noby było znaleźć lepsze miejsce dla 
zabicia kogoś podstępnie. Serce Jen- 
ny biło gwałtownie. Nerwy napięte 
były do ostatnich granic, krew pulso- 
wała mocno w skroniach. 

Zdaleka doleciał jakiś głos. Ktoś 
głośno deklamował wiersze w ciszy 
nocnej. Był to oczywiście Travain, po 
wracający gło domu. 

Jenny spojrzała na prawo: pomię- 
dzy drzewami, po drugiej stronie dro- 
gi mignął cień ludzki. Morderca zbli- 
żał się do bramy. 

Po chwili Jenny mogła już odróżnić 
postać ludzką, przyczajoną nieruchomo 

drzewem. 
Travain zbliżał się. jeżeli nie był 

zupełnie pijany, to w każdym razie był 
trochę „pod gazem*. Głos jego brzmiał 
fałszywie i był silnie zachrypnięty. Ale 
Jenny nie patrzała w jego stronę. Cała 
uwaga jej skupiona była dokoła postaci 
skulonej pod drzewem. Morderca nie 
próbował zbliżyć się się do „„poety*, 
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DŹWIĘKOWE KIMO 

C8/INS 
WIELKA 47. tel. 15-41 

ZE ŚWIATA 
WIELCY LUDZIE NA JADŁOSPISIE 

Zdumieliby się zapewne wielcy ludzie wszy 
stkich czasów, gdyby na jadłospisie w związ 
ku z jaką specjalnością kulinarną znaleźli 
swe nazwisko. Nas wszakże nie dziwi by- 
najmniej, jeżeli zamawiamy w restauracji 
sznycel albo zrazy po nelsońsku, lub polęd- 
wicę a la Chateaubria..nd i nie zastanawia 
my się nad tem, że Nelson był jednym z 
największych strategów morskich wszystkich 
czasów i że Chateaubriand zdobył sobie wie 
kopomną sławę jako pisarz francuski. Je- 
dząc pieczeń w sosie cumberlandzkim, nikt 
nie myli o rodzie książęcym tego nazwiska, 
a kiedy jemy smaczne sandwiches, nie zda 
jemy sobie sprawy, że kanapki te zawdzię 
czają nazwę swą !ordowi Sandwich, łtóry 
z taką pasją grywał w karty, że nie miał 
czasu na jedzenie i kazał sobie, podawać 
wygodne kanapki. Uroku głosu sławnej Nel- 
ly Melba nie odczuwamy, jedząc porcję mro 
żonych owoców, a już wcałenie przypomi- 
namy sobie wielkiego Napołeona na widok 
smacznych „napoleoników*. W. Nieraczech 
specjalny gatunek śledzi as: cono 1a- 
zwą Bismarcka, chociaż wcale jest udo- 
wodnionem, że „żelazny kanelerz* był ich 
amatorem. Tamże uczczono też wielkiego 
poetę Schillera, nazywając pewien rodzaj 
ciastek kremowych „lokami Śchiltera", Sław 
ny fizyk Rumford figuruje na jadłospisie 
przy zupie jego nazwiska. Zrozumiałem 
jest, że „peklowane* mięso tak się razywa, 
gdyż wynalazcą tego sposobu | rządza - 

  

   

   

   

nia mięsa jest rybak holenderski  PoeFel. 

Podobnie był wynalazcą smacznej zupy 

Podobnie był wynalazcą smacznej zupy 

Francuz Julien, podług którego nazwano ją 

„Soupe a la |ulienne". Zupa kartoflana „Par- 

mentier“ zawdzięcza swą nazwę  miężewi, 

który pierwszy kartofel wprowadził do Fran 

cji. 

RADIO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 6 SIERPNIA 1931 R. 

11.58 — Sygnał czasu. 5 
1205 — Muzyka lekka (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. 
16.45 — Kom. dla żeglugi z Warsz. 
17.10 — Muzyka operowa (płyty) 
17.35 — Odczyt ze Lwowa. 
18.00 — Koncert kompozytorski. 
19.00 — Skrzynka pocztowa. 
19.20 — Odczyt. 
19.40 — Kom. z Warsz. 
20.15 — Koncert ze Lwowa. 
21.30 — Słuchowsko i koncert z Warsz. 
22.15 — Kom. z Warsz. 
22.30 — Koncert z Krakowa 
23.00 — Muzyka taneczna z Warsz. 

Giełda Warszawska 
z dnia 5 sierpnia 1931 r. 

  

  

  

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary -9,01, — 9,09, — 8,99, 
Belgja 124,62 —124,93 —124,91. 
Bukareszt 5.30 — 5,31 i pół —5,28 i pół 
Gdańsk 171,55 — 172,18 — 171,32. 
Holandja 360,20 —361,10 —359.30. 
Londyn 43,32 — 43,43 — 43,21. 
Nowy York 8,925 — 8,945 -— 8,905. 

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,05 — 35,14 — 34,06. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26.39. 
Sztokholm 238,60 —239,20 —238,00. 
Szwajcarja 17420 —17463 —173,77. 
Wiedeń 125,50 —125,81 —125,19. 
Włochy _ 46,74 — 46,86 — 46,62. 
Helsingfors 22,43 — 22,48 — 22,38 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 31,50. 
5 proc. konwersyjna 44,50. 
7 proc. stabilizacyjna 72. 
8 proc. L. Z. B. K. G. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
4i pół proc. ziemskie 49,25. 
5 proc. warszawskie 54. 
8 proc. Warszawskie 70.25. 
8 proc. Częstochowy 60,75. 

10 proc. Lublina 72. 
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wyprostował się spokojnie, podniósł rę 
kę, w której miał rewolwer. 

Jenny ścisnęła mocno swój rewol- 
wer i przygotowała się do czynu. 

ROZMOWA Z POETĄ 

Travain, nie dochodząc do bramy, 

zatrzymał się pod gazową latarnią i 
zapalił papierosa. Tylko pięćdziesiąt 
kroków dzieliło go od przyczajonego 
wroga. Morderca wyprostował się 
i wycelował.... 

Jenny wystrzeliła raz... drugi... 
Sama nie widziała dobrze, jak celo- 

wała. Pragnęła zniszczyć ów ludzki 
cień pod drzewem. 

Rozległ się krzyk. Cień skoczył w 
boki, zgięty, zaczął uciekać, co sił, 
od niewidzialnego wroga. 

Jenny schowała rewolwer do toreb 
ki i wyszła na ulicę. Travain szukał 
niespokojnie na chodniku papierosa i 
zapałki, które wypadły mu z rąk. 

Jenny rzuciła się ku niemu: 
— O... panie Travain!, — zawołała 

z przestrachem, — Czy pan słyszał wy 
strzały? 

— (Co?.. To miss Smith? Aha! 

Słyszałem wystrzały? Czyż jestem głu 

chy? Kto to strzelał? 
— Nie wiem. Okropnie się przestra- 

szyłam. Proszę, niech mnie pan odpro- 

wadzi do domu, mr. Travain! Proszę 

mnie odprowadzić bo boję się iść sa- 

ma! 
Schwyciła go pod rękę i pociągnęła 

do bramy. Szedł za nią posłusznie po 

alei, przestraszony, ale jednocześnie 

dumny, z okazanego mu zaufania. Zni- 

knęli w drzwiach domu, zanim przy- 

biegł zaalarmowany wystrzałami po- 

sterunkowy. 

W przedpokoju spotkała ich Matyl- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 
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Zarząd Kąpielowy w Marlenba- 
dzie zawiadamia, że z powodu 
niezwykle ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

m dn. 1 sierpnia 181 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12' @00 40% 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 
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Radjoamatorzy! 
Niedošcigniona jakošč. 

Pierwszorzędny odbiór. 
Maximum wykorzystania. 

Trwałość dają Warm jedynie baterje 

anodowe „B ALTA" 
Żądać we wszystkich sklepach radjowych 

Sprzedaje się piac 

  

przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. | 
dzies. Można częściami. 4 warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko-   wa 46. (koniec). 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 

Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 6 sierpnia 1931 r., od go- 

dziny 10 rano w Wilnie, przy ul. Kalwaryj- 

skiej Nr 135 odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących 
do Cegielni Trynopolskiej, składających się 
z 150.000 sztuk cegieł wypalonych, oszaco- 
wanych na sumę zł. 2,000. Wilno, dn. 27 lip- 
ca 19031 r. 

    
  

Komornik A. Maciejowski. 

da Brown. Poeta utracił tym razem dar 
słowa, zresztą wytrzeźwiał z przestra 
chu. Z trudnością opanowywał prze- 
strach i, gdyby nie ta dziewczyna, któ- 
ra prosiła go o opiekę, uciekłby już 
dawno. 

— Widzi pani, ja... — zaczął i 
nagle rozgniewał się — Ja kategory- 
cznie nię chcę dłużej mieszkać w pani 
domu, miss Brown. Tu zadużo strze- 

lają. To nie jest ulica, ale jakieś po- 

le walki. Możnaby myśleć, że mieszka- 

my na froncie. Jacyś ludzie biegają i 

strzelają... jak żołnierze! 
— Ach, mr. Travain! Ja 

słyszałam wystrzały, pobiegłam 

kuchni i powiedziałam siostrze... 
— Mnie to wcale nie interesuje, co 

pani powiedziała siostrze, miss Brown 

Ważne jest to, że ja uratowałem tą 
panienkę przed śmiertelnem niebezpie 
czeństwem i teraz chcę odpocząć i 
uspokoić się. ]utro zapewne opiszę 
szczegółowo w „Timesie* to oburzają 
ce zajście. 

Wszedł do salonu. jenny zatrzy- 

mała się na chwilę i szepnęła do ucha 
panny Brown. 

— Proszę zostawić nas samych. 
Chcę wykorzystać jego nastrój i do- 
stać wywiad do mojej gazety. 

Wchodząc do salonu, Jenny zamk- 
nęła za sobą drzwi i w krótkich sło- 
wach wyjaśniła niedowierzającemu i 
niechętnie słuchającemu „poecie”, że 
redakcja gazety, w której ona, jenny, 
pisuje, żąda od niej artykułu, do napi- 
sania którego Travain mógłby jej 

dopomódz, przyczem ona podzieliłaby 
się z nim honorarjum. Jego część wy- 
nosiłaby 10 gwinei, co słysząc Tra- 
vain zainteresował się propozycją. Cho 
dziło tylko o to, by opowiedział wszy- 

  

sama 
do 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

Ty moje marzenie... 

PIANINA, FORTEPIANY|| wynajmuje się 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

pokój ze wszeikiemi 
wygodami. Antokol ul. 
Przejazd 10. 

Pokój "2. c: 
dia samotnego. Mają- 
tek Markucie Nr.3m 1. 

Mieszkanie 
5 pokojowe do wy- 
najęcia, z luksusową 

CZRKWRWRAKAWODEKEN ] Wanna, wygodami, 
7 = I siek nis — ul. 

gLEKARZE i Kościuszki 14. Spy- 

DOKTOR 
tać doro, 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 
8—7 

    

    

     WVNAJĘCIE       

  

     
  

Letniske- 
pensjonat 

b. tanio—w ładnej i Blumowicz o o, dac i 
choroby weneryczne ną sierpień 
szórne i moczopłciow: Sek o 

DOKTOR 

WIELKA 21 2 tel. 921, od9—1i DOZ 16 m. 17. ы 

Ww ZP A 

    

  

nalnej. 
Codziennie od Ę 10—8, 

W. Z. P. 43. 

  

KOSMETYKA | języków obcych 
(trancuski, niemiecki, 
włoski), konwersacji 

GABINET a oraz przygoto. 
„, wują do egzaminów w 

R a ю zakresie szkół średnich 
LECZNICZEJ b. profesor gimn. i stu- 

WILNO, MICKIEWi dent U.S.B. Specjalna 
CZA 11 m. 4. koncentracyjna metoda 

kobiecą nauczania dła zanied- 
Urod konserwg- Danych w  maukach, 

je, dosko- Zgłoszenia do redzkcji 

mali, odświeża, usuwa POd „Lekoje“. 
jej skazy i braki, Masaż T 
twarzy i ciała (panie. | GOtówkę na 
Sztuczne opalanie cery) rocenta 
Wypadanie włosów lakas bezpłatnie 
łupież. Najnowsze zdo- D ` 
bycze kosmetyki racje- omy 

dochodowe 
okazyjne. 

Majątki, 
ośrodki, wilie, dział- 

ki, mieszkania, 
Dom H.K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-5.     LOKALE a 

Mieszkanie "Sprzedam 
do wynajęcia 4 pok. z osobniak murowamy 2 
kuchnią i  elektrycz- sadem, 5-cio pokojowy 

nością.  Kalwaryjskawolny, z  wygo dami. 

Nr. 2 informacje uWiadomość: Sołta miska 
dozorcy. 4-b. od 3—5-tej. 

5-pokojowe z wygodami do wy- 

najęcia w domu hr. J. Tyszkie- 

wicza przy nl. Zygmuntowskiej 6. 

088 

ANEKDOTAS RRKAA 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach | 

składach aptecznych znanego 

środza od odcisków 

Wiadomości tamże w mieszk. 1 

Prow. A. PAKA 

  

  

        

od godz. 9— 12 i od 3—6. —p 

  

  

  

stko, co wiedział o zamordowanym 

przez bandytów Stantonie. 
— Stanton, — powtórzył, — znałem 

rzeczywiście tego Stantona. Ten czło- 
wiek żył w wiecznym strachu. Był to 
szaleniec... — dalsze słowa przerwała 
mu czkawka. — Przepraszam. Roztrój 
organów trawenia!... 

To wszystko dla tego, że cały dzień 
siedzę przy biurku, i wytężam myśli. 
Pani to rozumie, naturalnie. A więc 
Stanton i ja byliśmy przyjaciółmi. Nie 

mogę powiedzieć o nim nic złego. 
—_ Panie Travain! Czy on nigdy 

nie wspominał, czego się tak bardzo 

obawiał? Czy nigdy nie mówił żad- 
nych nazwisk, imion? Może zauważył 
pan, że przy spotkaniu z pewnemi 

ludźmi ogarniał go strach? 
Poeta pogładził czuprynę, 

bokiem zamyśleniu. 
— Nie... Chociaż, prawda... Taz..- 

Tak, to było w parku. Była śliczna 

pogoda, mniejwięcej dwa miesiące te- 

mu. Stałem koło  obserwatorjum 
wprost przed dużym zegarem. Stan- 
ton był przy mnie. Od obserwatorjum 

szła ścieżka aż na wierzchołek góry... 
Na ścieżce tej zpawił się nagle czło- 
wiek. Był on niewysoki, bardzo sze- 
roki i miał niezgrabne ruchy. Przypo- 
minał jakieś zwierzę: byka albo mał- 
P€--- 

Włosy miał rude, a oczy szare. Pa- 

miętam to dobrze. Stanton który stał 

obok mnie, krzyknał głucho. Spojrza- 
łem na niego: był blady jak Śmierć, 
mruknął coś i zniknął nagle... 

Pamiętam jego Słowa: „Byk - Ho- 
gan!“ Byk — to pewnie przezwisko 

Bardzo dobrane przezwisko! Ten czto- 

wiek róbił wstrętne wrążenie. 
o 0% CN.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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