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BiENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksi 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

IWIENIEC — ski 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

pocztowa uiszczona 

Prace przygotowawcze 
obec NOWYCH NIGZNANYCH UTÓ0 do Soboru Prawosławnego 

1. CERKIEW A KOŚCIÓŁ. 

Są zagadnienia, nawet pierwszorzęd 
nej wagi, które mogą zainteresować 
szerszy ogół tylko wówczas, jeżeli bę- 
dą zabarwione pewną sensacją lub zo- 
staną poruszone z okazji jakiejś  ro- 
cznicy, uroczystości, wystąpienia ma- 
jącej rozgłos osoby i t.p. W przeciw- 
nym wypadku panuje martwa cisza i 
doskonała obojętność... Wypływają je- 
dnak na wierzch sprawy krzyczące, ja 
skrawe, z posmakiem sekracji. 

Otoi najświeższy przykład: 29 z. m. 
odbył się w Warszawie  przed'sobór 
prawosławny, w Krakowie zaś — osła- 
»wiony zjazd „centrolewu*.. O pierw- 
Szym cicho i głucho jest w prasie, o 
krakowskich awanturach histeryzują- 
cych wywroiawców — aż  zadużo 
wszelakich wiadomości i komentarzy 
A jednak posunięcia pierwszego zjazdu 
są bardziej ważkie i trwalszy zostawią 
ślad w dziejach państwa niż hałasy 
partyjników. 

Nie wiem, jakie zapadły uchwały 
na przedsoborowej naradzie, nie wiem, 
jaki został ustalony program obrad, 
nie orjentuję się dobrze w tarciach we- 
wnętrznych Cerkwi prawosławnej w 
Polsce, w tych różnych partjach, par- 
tyjkach, grupach, kołach i kółkach, 
więc nie o Soborze chcę mówić, lecz z 
racji Soboru. 

Chcę do pewnego stopnia zaktrali- 
zować swe .uwagi, niby się usprawiedli 
wić przed łaskawymi czytelnikami, któ 
rzy z rozpaczą zobaczą tytuł wcałe nit 
sensacyjny. 

Losami Cerkwi prawosławnej w 
1 powinien żywo interesować się 

żdy Polak nietylko dłatego, że co 
dziesiąty obywatel Rzeczypospolitej 
jest wyznawcą wiary prawosławriej, 
ule i dlatego, że interesy Cerkwi w 
wielu-wypadkach łączą się z interesa- 
mi państwa, wskazując wspólne drogi. 

Wschód — tajemniczy, groźny, nie 
poczytalny —— zakreśla te drogi. 

Cerkiew w: Polsce szarpana we 
wnątrz trzema głównemi, wzajemnie się 
zwalczającemi prądami: nacjonalistycz- 
nemi — rosyjskim, ukraińskim i biało- 
ruskim, mająca na każdym kroku nie- 
słychane trudności do przezwycięze- 
nia wskutek konieczności wytworzenia 
nowych form organizacyj i życia, › та 
przed sobą wielkie zadania; ma też i 
wielką przyszłość, której gwarancją 
jest Wydział Teologji prawosławnej 
na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
Autokefalja Cerkwi. 

Autokefalja jest n'ezwykłą i świetną 
zdobyczą Cerkwi w Polsce. jej wartość 
i znaczenie polega nie tylko na stanow 
czem uniezależnieniu się od fikcji pra 
„wosławnej Cerkwi w Sowietach, lecz 
przedewszystkiem na możliwości stwo 
rzenia jedynej bodaj na Świecie napraw 
dę niezależnej od niewoli świeckiej, 

4 Cerkwi greckiej, 

» nu 1 

„Bo to było (i jest) traegdją Cerkwi, 
iż staje się ona narzędziem różnych 

| rządów różnych narodów, zostaje Od- 
/suwana od spraw dla niej najżywotniej 
szych, spada do roli biernej wykonaw 
czyni wogi ludzi, nie wiele się troszczą- 
cych o dusze ludzkie i podporządkowu 
jacych interesy ducha interesom mater 
jalnym, najbardziej nieraz poziomym. 

Dzieje Cerkwi w Rosji są wprost 
rozpaczne: są to dzieje beznadziejnego 
zmagania się z przemocą czynników 
świeckich, brutalnie miażdzących powa 
gę i niezależność kapłanów. Jest coś 
okrużnego i Omal nie pogańskiego w 
stosunku Rosjan do kapłanów prawor 
sławnych przy jednoczesnem przywią« 
zaniu do obrzędów Cerkwi. Już Iwan 
Groźny urządzał bluźniercze parodje 
nabożeństw, protestujących biskupów 
zaś zaszywał w skóry niedźwiedzie i 
szczuł psami, przekazując carom  mo- 
yskiewskim wypróbowane metody gwał 
tów nad duchem ludzkim; pierwszy im 
perator Wszech Rosi*, Piotr I, w roku 
uzyskania tytułu  imperatorskiego 
(1721) ustalił sławetny urząd ober - 
prokuratorów św. Synodu, gwałcąc tem 
niezależność Cerkwi. 

Ciekawy i zastanawiający jest wy- 
kaz tych osobliwych dostojników Cer- 

i. Pierwszym ober prokuratorem był 
Iwan Bortyn, pułkownik, drugim Aleksy 
askakow, kapitan gwardji, trzecim — 

Rajewskij, kapitan i td. i t.d. pulko- 
wnicy, radcy, generałowie... 

Niewola Cerkwi w Rosji była kom: ; 
pletna, trwa do chwili obecnej z tą tyl- 
н zmianą, że o losach Cerkwi decydu- 
18 obecnie nie generałowie i radcy sta- 

€cz komisarze. Będzie ta niewola 
trwać i w przyszłości... 

Po rządach bolszewickich nastąpi 
rządy reakcji, której pierwszem L 
niem będzie zmobilizowanie duchow - 
nych prawosławnych celem opanowa- 
nia nastrojów wśród najszerszych mas. 

Niezawodnie Cerkiew prawosławna о- 
degra decydującą rolę w odbudowie 
Rosji i nie ulega wątpliwości, że pa 
dokonaniu odbudowy znów spadnie do 
stanowiska jakiegoś urzędu, posłuszne- 
go rozkazom władz świeckich. 

Obok ucisku Cerkwi ze strony rzą- 
du rosyjskiego, ucisku, mającego — ро- 
zory wyróżniania i honorowania, była 
w Rosji na szeroką skalę kultywowana 
obrzydliwa pogarda dla kapłanów pra 
wosławnych. 

Spotkanie na ulicy duchownego 
prawosławnego wróżyło nieszczęście: 
trzeba było plunąć trzy razy przez le- 
we ramię; wśród inteligencji rosyjskiej 
była rozpowszechniona niesmaczna pa 
rodja śpiewów cerkiewnych: 

„A pop s kamiławkoj walajetsia 
pod ławkoj — 

Omierzitielno, omierzitielno“.. etc. 

żołnierze zaś nawet na ulicach Mo- 
skwy darli się na całe gardło, wyśpie- 
wując pornograficzną pieśń o przygo 
dach popówny: 

„Papowna, papowna, papowna maja, 
Papomni, papowna... 

W wojsku duchowny był uważany 
za coś niższego nie tylko w porówna- 
niu z oficerami, ale nawet w stosunku 
do lekarza, wetetynarza, ba! — па- 
wet  kapelmistrza!... Nawet wojna i 
śmierć, ciągle zaglądająca w oczy, n'e 
wiele wniosły zmian... į 

Cerkiew prawosławna w Polsce ma 
przed sobą jasne, szerokie horyzonty:. 
zawsze będzie posiadała dobre warun-| 
ki do kształcenia apostolskiego ducha | 
swych kapłanów j możność oddziaływa 
nia na wielkie rzesze wiernych; nigdy 
jej kapłani nie zejdą do roli pomocni- 
ków „uriadnikėw“ i „prystawow“... I 
dlatego młode pokolenie kapłanów pra 
wosławnych, wychowywanych w Pol 
sce, może się stać swego rodzaju ary- 
stokracją wśród ogólnego duchowieńst 
wa prawosławnego, — i dlatego spad 
nie nań wiele nieoczekiwanych į cięž 
kich obowiązków... 

Myślę o stosunkach z Rosją — ju- 
trzejszą... 

Co dzisiaj jest w Rosji? Nie wiemy 
dokładnie... Zdajemy sobie sprawę z 
ogromu i potworności, prześladowań 
religijnych w Rosji, lecz nie możemy 
ogarnąć jega skutków. Wiemy o tchó- 
rzostwie i nikczemnošci metropolity 
Sergjusza, o strasznym monasterze w 
Sołowkach, o torturach i wyrokach 
śmierci bez sądu... Lecz czy to Irwiro 
wanie najwyższych dostojników  Cer- 
kwi i krew i ofiary szeregowych kapła 
nów „prawosław. będą miały. wyraźne 
skutki dodatnie?... Czy da się uratować 
ducha religijnego wśród szerokich 
mas? Wiele się mówi o cichej opo- 
zycji ludu rosyjskiego, o wzmożonej re 
ligijności na wsi i w miastach, o prze- 
pełnionych cerkwiach... Fakty te nie 
znajdują jednak stanowczego potwer- 
dzenia; przeciwnie, można sądzić @ 
kompletnem zdziczeniu Rosjan. W nr. 
11 ukraińskiego czasopisma „Ducho- 
wnyj Sijacz* została umieszczona ob 
szerna wzmianka o losie duchownych 
prawosławnych w Rosji. I oto tam ze 
Szczerem zdziwieniem czytamy o tem, 
że policja 'w Kijowie aresztowała w о- 
statnich czasach 140 (sto czterdzie- 

stu!...) duchownych prawosławnych za 
uprawianie żebraniny na ulicach mia- 
sta!... Ten fakt jest wymowną ilustra- 

cją potwornych stosunków, panujących 
w Bolszewji, jest krzyczącem oskarże- 
niem pod adresem bolszewików, ale je 
dnocześnie jakże Smutnie świadczy 0 
tych, kiórzy jszcze uważają siebie za 
prawosławnych. Rozumiemy, że 140 du 
chownych, ze względu na ich rodziny, 
znaczy tyle co najmniej 500 umierają- 
cych z głodu osób, lecz czy, w całym 
Kijowie niema tylu prawosławnych, że- 
by móc zapewnić kawałek chleba ka 
płanom?... 

Bolszewicy tępią religię za pomocą 
gwałtów lub iście szatańskich podstę- 
pów. 

Gdy ludność zwraca się do komisa- 
rza z prośbą o pozwolenie na odprawie 
nie nabożeństwa, słyszy stale odpo- 
wiedź: 

‚ — „Bardzo chętnie, przecież w Sa 
wietach jest wolność religii". Lecz ten-. 

e komisarz idzie niezwłocznie do du- 
chownego i, grożąc rewolwerem, uprze 
dza, że jeżeli ten odprawi nabożeństwo 
lub komuś powie o ich rozmowie, zo- 
stanie natychmiast rozstrzelany. 

Rezultat pewny: duchowny  zanic 
nie chce iść do cerkwi i w oczach lud 
ności wygląda na mniej religijnego i 
ludzkiego, niż komisarz... 

Nie łudźmy się nadzieją na jakikol 
wiek ruch religijny w obecnej. Rosji; 

Prezydjum zebrania przedsoborowego, pierwszego soboru Kościoła pra 
wosławnego w Polsce nadsyła komunikat, który w str eszczeniu podajemy: 

Dnia 3 lipca odbyła się w sali: symadalnej domu metropolitalnego narada 
prywatna członków zebrania przedsoborowego, celem omówienia spraw, doty 
czących ukonstytuo(wania komisyj oraz przydziału referatów. O godz. 17 

w lokalu Ministerstwa W.R. i O. P. odbyło się posiedzenie wszystkich sze 
ściu komisyj. Komisje ukonstytuowały się i dokonały przydziału referatów. 
Dnia 4 lipca adbyło się trzecie posiedzenie plenarne zebrania przedsoborowe 
go. Po odczytaniu i zatwierdzeniw protokułu z poprzedniego posiedzenia wy 
słuchano sprawozdań przewdniczących poszczególnych komisyj 0 przebiegu 
i wynikach pierwszych posiedzeń. Po przeprowadzonej dyskusji zebranie 
przedsoborewe na wniosek grupy członków uchwaliło rezolucję, w której wy 
rażona jest wiara w trwałość zasad, zawartych w historycznym  reskrypcie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 0) zwołaniu soboru generalnego, oraz wypo 
wiada się wdzięczność Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej i Wysokiemu 
Rządowi, dzięki życzliwości, których sprawa uregulowania stanu prawnego 
Cerkwi prawosławnej w Polsce weszła obecriie na realne tory. Zamykając po 
siedzenie, przewodniczący J. E. ks. metropolita Dyonizy ogłosił obecną sesję 
zebrania przedsoborowego za zamkniętą, poczem zakomunikował, że termin na 
stępnej sesji zastanie wyznaczony przez prezydjum w porozumieniu z Mini 
sterstwem W. R. i O. P., Tego samego dnia o godz. 19 pod przewodnictwem 
ks. metropolity Dyonizego dbyła się posiedzenie prezydjum wspólne z prze 
wdniczącymi komisyj, celem omówienia metod pracy w komisjach. Dnia 5 
lipca o godz. 9 odbyły się dodatkowe posiedzenia niektórych komisyj. Człon 
kowie zebrania przedsoborowego opuścili Warszawę. Wznowienie prac kol 
misyjnych przewidywane jest w drugiej połowie września. 

Echa memoriału Brianda 
GABINET RZESZY OMAWIAŁ SPRAWĘ ODPOWIEDZI 
BERLIN. PAT. Gabinet Rzeszy zajmował się na wczorajszem posiedzeniu 

sprawą odpowiedzi niemieckiej na memorjał Brianda. Obrady w tej sprawie 
będą w najbliższych dniach prowadzone w dalszym ciągu. 

CO MÓWI PRASA NIEMIECKA 
BERLIN. PAT. Według informacyj prasy niemieckiej, rząd Rzeszy 

w odpowiedzi swojej na memorjał Brianda wyrazi wprawdzie zasadniczo 
zgodę na projekt francuski, jednocześnie zwróci jednak uwagę na założe- 
nie polityczne, od którego zależne będzie powstanie europejskiego związ- 
ku gospodarczego. Przytem rząd niemiecki wskazuje szczególnie na Rosję 
i Turcję, jako na państwa nie należące do Ligi Narodów. Prawdopodobnie 
odpowiedź. niemiecka podkreśli również, iż niepożądane byłoby wywoływa- 
nie sztucznej konkurencji. między Sekretacjatem Ligi Narodów a sekretarja=- 
tem organizacji paneuropejskiej, która miałaby swoją siedzibę w Genewie. 

WŁOCHY PRZECIWKO TURCJI i ROSJI 
PARYŻ. PAT. Omawiając odpowiedź włoską na memocjał Brianda 

prasa stwierdza, że rząd włoski pragnie, aby unja europejska pozostawała 
w harmonji ze strukturą Ligi Narodów i jej działałnością, zaznacza jednak, 
że trudno jest pogodzić szacunek dla Ligi Narodów z propozycją przyję- 
cia w poczet państw tworzących unję europejską Turcji i Rosji, które nie 
chciały nigdy przystąpić do organizacji genewskiej. Dzienniki zaznaczają, 
że Włochy, stojąc przy boku Francji, broniły dawniej status quo w Euro- 
pie i dążyły do utrzymania tezy rozbrojeniowej, obecnie jednak odstąpiły 
od tych zasad, którym większość rządów europejskich dochowuje dotych- 
czas wierności. 

  
  

Program finansowy ministra Dietricha 
BERLIN. PAT. Reichstag rozpoczął dziś dyskusję nad programem 

finansowym rządu, który w obszernem expose uzasadniał minister finan- 
sów Dietrich. Według ministra deficyt w budżecie na rok 1930 wynosi 485 
miljonów marek, z czego przypada na ubezpieczenie dla bezrobotnych 174 
milj. mk., na subwencje w związku z kryzysem gospodarczym 161 milj., na 
niedobory podatkowe 150 milj. mk. Główne zadanie reformy finansów po- 
lega—zdaniem ministra—na tem, ażeby na przyszłość uczynić budżet mniej 
wrażliwym na wpływy ze strony kryzysów gospodarczych. W tym celu ko- 
nieczne jest przedewszystkiem rozluźnienie związku istniejącego między 
budżetem a funduszem ubezpieczenia dla bezrobotnych, na dłuższą bowiem 
metę skarb państwa nie będzie mógł znosić sytuacji, w której przy cięża- 
rach, wynikających z przegranej wojny, wydawać musi półtora miljarda na 
bezrobotnych. 

Jako główne zadanie, jakie stawia sobie reforma finansów, minister 
wymienił uporządkowanie finansów w samorządach, reformę podatków, po- 
łączoną z obniżeniem podatku dochodowego i gruntowego i nowy podział 
źródeł podatkowych między Rzeszę, państwa związkowe i gminy. Jako zja- 

wisko dodatnie, minister podkreślił, że rolnictwo niemieckie coraz bardziej 
zaczyna pokrywać potrzeby kraju, aczkolwiek jest to połączone z ujemne- 
mi rezultatami dla pozycyj ceł w budżecie. 

Kończąc, dr. Dietrich zaznaczył, że od przyjęcia projektu ustaw finan- 
sowych, opracowanych przez rząd, zależy nietylko los reformy socjalnej, 
ale również podstawa wykonania programu pomocy dla prowincyj wschod- 
nich Rzeszy. ? 

Trybunał rozjemczy polsko - niemiecki 
OMÓWI SPRAWĘ KONTRAKTÓW 

PARYŻ. PAT. Rozpoczęła się w tych dniach w Paryżu sesja mieszanego 
trybunału rozjemczego pelsko-niemieckiego. Na wokandzie figuruje sprawa 
kontraktów robotników polskich z pracodawcami niemieckimi, oparta na art. 
304-b Traktatu Wersalskiego. 

Echa zajść na granicy polsko - niemieckiej 
WARSZAWA. PAT. W rokowaniach, dotyczących zajść na granicy 

polsko-niemieckiej, rządy polski i niemiecki zgodziły się na poddanie sta- 
nu faktycznego tych zajść wspólnemu, ostatecznemu zbadaniu przez dwóch 
urzędników obu rządów po jednemu z każdej ze stron. Komisja ta rozpo- 
cznie niezwłocznie swoją działalność. 
ROCZEK ZERO T PTY ROW KET TAS TEST REFERRER 

gdy będziemy mogli przekroczyć na- 
sze wschodnie granice, zobaczymy po 
tamtej stronie przerażającą pustynię, za 
ludnioną manekinami ludzkiemi, pozba Wywiąze się rywalizacja, 
wionemi ducha... stoczona, najszlachetniej pojęta, 

Rosja będzie wymagała ogromnej ka.. 
pracy misyjnej — pracy apostolskiej, 
natchnionej, ofiarnej... 

Czy Cerkiew prawosławna w Pol- 
sce myśli o tem? Nie wiem. Że Kościół w ten sposób: 
katolicki myśli o tem, dowodem rzym- — „Wałka (ta najczystsza i naj- 
ska komisja „Pro Russia“. pot па terenie przyszłej Rosji, - 

ciołem w zbożnej, ciężkiej i świętej pra 
cy ratowania dusz ludzkich. 

będzi 
wal 

I dlatego, zastanawiając się nad sto 
sunkiem w Polsce Kościoła i Cerkwi, 
zdaje mi się, można ten stosunek ująć 

Na terenie przyszłej Rosji, przypusz zgoła braterska w Palsce". W. Ch. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

T-wa „Lot“ 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
UORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 

tytoniowy $. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ —- ni. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY -— Księgaruła Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — T-wa . 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA -—— T-wo Ksłęg. Kol. „Ruch. 

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

  

czać należy, spotka się Cerkiew z Koś- 

   
     

    

  

panujący kryzys zaostrzy się 

  

nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

proc. drożej. 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Ewakuacja Nadregji. Trzydzie- 

stega czerwca zgodnie z postanowienia 

mi konferencji haskiej wymaszerowały 

z Nadrenji ostatnie bataljony wojsk O- 

kupacyjnych. Data 30-go czerwca przej 

dzie do historji jako zamknięcie okresu 

likwidacji skutków wielkiej wojny. Na- 

dal pozostają tylko zobowiązania opar- 

te na gwarancjach moralnych. Opró- 
żnienie Nadrenji jest rezultatem polityki 

zainaugurowanej przez Stresemanna a. 

kontynuowanej poł jego zgonie przez 

gabinet socjal - demokratyczny. Można 

śmiało powiedzieć, że gdyby w latach 

poprzednich u steru rządów znajdowa- 

ły się te same grupy co obecnie t. j. 

centropraw ńapewno nie bylibyśmy 

świadkami opróżnienia Nadrenji. Tylko 

polityka Stresemanna, polityka pseudo- 

pacyfistyczna z asekuracją na Sowiety, 

sprytnie dyskontującą nastroje pacyfisty 

czne na Zachodzie, mogła dać takie re 

zultaty. W Niemczech wszystkie grupy 

polityczne poczynając od niemiecko - 

narodowych do socjalistów doskonale 

zdają z tego sprawę. I jeżeli Hugenberg 

robił opozycję to było to tylko posu- 

nięcie taktyczne, niejednokrotnie czynia 

ne za cichym podszepiem rządu. Naj- 

lepszym tego potwierdzeniem jest fakt, 

że po objęciu rządów przed kilku mie- 

siącamii przez kanclerza Bruenninga, 

ministrem spraw zagranicznych pozor 

stał Curtius jako następca Stresemanna 

i kontynuator jego zamierżeń. 
Opróżnienie Nadrenji i uzyskanie 

wielkich ulg reparacyjnych, które za- 

wiera plan Younga są jakby pierwszym 

etapem odbudowy mocarstwowego sta- 

nowiska Niemiec zachwianego .po klę 

sce wojennej. Do przeprowadzenia tej 

pracy najlepiej nadawali się socjaliści i 
grupy radykalne, które trzeba  przy- 
znać zadanie swe wykonali bez zarzutu. 

Drugim etapem jest wyrównanie grani- 

cy wschodniej Niemiec. Mówi się o 

tem głośno, trzecim wreszcie Anszlus i 

kolonie. Da zrealizowania tych zamie- 

rzeń po uzyskaniu swobody ruchów wo 

bec opuszczenia Nadrenji przez wojska 

francuskie przystępuje rząd miemiecki 

oparty o centrum i stronnictwa prawi- 

cy. Przygrywką do tej akcji są symbofli 

czne niemal wypadki na granicy pol 

sko - niemieckiej, tudzież spacery Hin 

denburga i oglądanie terenów korytarza 

pomorskiego. 

— Kongres komunistyczny. Prze- 
"bieg XVI zjazdu WKP świadczy wyraź- 

nie, że pogłaski szeroko kolportowane 

na wiosnę o zachwianiu się pozycji ge- 

neralnego sekretarza partji i dyktatora 

rosyjskiego były conajmniejq przesa- 

dzone. 

Opozycja prawicowa, która po nie- 

udanym eksperymencie * kolektywizacji 

gospodarstw rolnych ożya, okazała się 
zbyt słabą alby walczyć z aparatem so- 
wieckim, całkowicie znajdującym się w 

rękach Stalina. Rykow i Tqmski, dwaj 

sztandarówi przywódcy opozycji: prawi 

cowej zmuszeni byli poraz drugi przy- 

znawać się do swych błędów, obiecy- 

wać poprawę i drżeć aby ich „nie wy- 

słano do pustyni: Gobi". O ile na po- 

przednich zjazdach Stalin osobiście gro 

mił opozycję, 'd tyle teraz jakby dla 

zamanfestowana swego do niej lekce- 

ważenia pozostawił rozprawę drugowrzę- 

dnym figurom partyjnym. Tak się przed 

stawia sytuacja w świetle oficjalnych 

sprawozdań prasy sowieckiej, kióra jak 

wiadomo z prawdomównością nie wiele 

zwykle ma wspólnego. 
Rozbicie opozycji prawicowej nie 

znaczy bynajmniej, że stosunki wewnę- 

trzne w Bolszewji ustabilizowały się 

Jest to tylko załatwienie sporu w ro- 

dzinie. Z rezolucyj jak i przemówienia 
Stalina a polityce wewnętrznej tchnie 
niezdecydowanie; obok twierdzenia, że 
trzeba nadal kontynuować politykę „in- 

dustrojalizacji i kolektywizacji”. Stalin 

odkreśla, że przejawy NEP powinny 

być tolerawane. To niezdecydowanie 

płynie stąd, że niewiadomo, jakie będą 

urodzaje a zatem czy sytuacja gospo- 

darcza Bolszewji poprawi się czy też 

więcej. 
Nie napróżnoj Stal** pragnął odroczyć 

termin zjazdu do jesieni, kiedy pod tym 

względem sytuacja byłaby wyklarowa- 

na. Tem również trzeba tłomaczyć, że 

z przywódcami opozycji prawicowej о- 

beszli się Stalinowcy łagodnie. Nawy- 

myślano im ale ani Rykowa ani Toskie 

go z partji nie wykluczono i na kutz- 

cję nie posłano. 

— Marsz na Helsingfors. Pisaliśmy 

już obszernie o ruchu antykomunis*ycz 

nym w Finlandji, którego obecny marsz 

lappowców na Helsingfors jest wspania 

łym zamknięciem. W „ciągu ostatnich 

dni sytuacja polityczna wyjaśniła się 

zupełnie. Nowy gabinet Svinhvuda prze 

prowadził ustawy antykomunistyczne, 

które zapewną Finlandji ład i spokój, 

ukrócając wywrotową działalność jacze 

jek komunistycznych. Program Leppow 

ców ogłoszony wczoraj można nazwać 

programem umiarkowanym. Naczelnem 

jego hasłem jest zaprzestanie propagan 

dy antyreligijnej : antykomunistycznej 

oraz zmiana ordynacji wyborczej, któ- 

raby na przyszłość uchroniła Finlandję 

od zbyt łatwego przenikania komuni- 

stów, do parlamentu. Z faszyzmem jako 

takim ruch lappowców jak widzimy, 

nie wiele ma wspólnego, chyba tylko 

to, że jednakowo silnie zwalcza komu- 

nizm. i 
Jest rzeczą bardzoi charakterystycz- 

ną, iż w obliczu niebezpieczeństwa czer 

wonego znikły waśnie nacjonalistyczne 

pomiiędzy Szwedami z jednej strony a 

Finami z drugiej. DQ gabinetu Svinhuda 

który jest nieoficjalną reprezentacją ru 

chu lappanów wchodzą zarówno Fino- 

wie jak Szwedzi. : 

Wypadki w Finlandji najgłośniej- 
szym echem odbiły się w  Bolszewiji. 
Prasa sowiecka omawiając ostatnie wy 

darzenia szaleje z wsciekłości. Według 
bolszewików ruch lappanów jest spo- 
wodowany  „machinacjami! imperjali- 

stów i międzynarodowego) kapitału". 
Ta sterotypowa formułka oddawna 

jest stosowana przez prasę sowiecką o 

ile chojdzi jej o wytłomaczenie, gdy w 

jakimś kraju społeczeństwo przystępuje 

do aktywnej walki z zarazą komunisty- 

czną. Oprócz „machinacyj międzynaro- 

dowego: kapitału** prasa sowiecka wska 

zuje, iż drugim powodem jest kryzys 
gaspodarczy. Pod tym względem dzien 

niki sowieckie mają rację. Istotnie tłem 
obecnych wydarzeń w Finlandji jest 

kryzys ekonomiczny, ałe do jego zao- 

strzenia przyczyniły się w głównej mie 

rze Soqwiety, prowadzące nieuczciwą 

konkurencję w handlu drzewem co z 

kolei wywołało znaczne zmniejszenie 

się eksportu drzewa ż Finlandji, który 

był podstawą całego handlu. zargańicz- 

nego. Zmniejszenie się eksportu drzewa 

odbiło się nia rynku wewnętrznym, zwię 

kszając bezrobocie i potęgując kryzys 

ekonomiczny w kraju. 

W ten sposób Sowiety prowadziły 
dwustronny atak, od zewnątrz podważa 

jąc przez nieuczciwą konkurencję pad- 
stawy gospodarcze Finlandjį i od wew 

nątrz subwencjonując organizacje ka 
munistyczne. Cel tego był jasny, chodzi 

ło o wytworzenie takiej sytuacji, aby u- 
możliwić organizacjom  komunistycz 
nym objęcie rządów. Przeszkodził temu 

jednak zdrowy odruch społeczeństwa, 

krzyżując plany sowieckie w zarodku. 

IR. 

STAN ZASIEWÓW W POLSCE. 

WARSZAWA, PAT. Na podstawie tym- 
czasowych danych państwowego Instytutu 
Meteorologicznego oraz sprawozdań — Коте- 
spondentów rolnych Główny Urząd Staty- 
styczny podaje do wiadomości co następuje: 

Stan zkisiewów w stopniach około +20 
czerwca dla całej Polski przedstawiał się jak 
następuje: pszenica ozima 3.9, żyto  ozime 
3.8, jęczmień czimy 3.4, pszenica iam 3,3 
żyto jare 3.1, jęczmień jary 3.1, owies 2.9— 
W porównaniu z ubiegłym mies. zasiewy 
vzime nie wykazują różnic, natomiast długo. 
trwała susza odbiła się _ przedewszystkiem 
ujemnie na zasiewach zbóż jarych, które = 
\ ją zniżkę od 0.2 — 0.5 stopnia. — W 

wnaniu do stanu zkłsiewów z czerwca 
1929 roku kwalifikacja ozimych jest lepsza, 
natomtist kwalifikacja jarych gorsza od ze 
szłorocznej. Z poszczególnych rejonów  naj- 
iepsza kwłilifikacja stanu zasiewów w końcu 
czerwca t. b. była w województwach wołyń 
*kiern. Iwowskiem, stanistawowskiem i tarno 
polskiem. 
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ECHA KRAJOWE. 
0 POMOC ŚREDNIM ROLNIKOM: BRASŁAWSZCZYZNY 

Klęski nieurodzaju, które dotknęły 
pow. Brasławski w 1928 — 1929 roku 
były już kilkakrotnie omawiane i me- 
morjały składane. Dziękii staraniam 
związków komunalnych, organizacyj 
rolniczych i ziemiańskich, a wysokiemu 
zrozumieniu sfer rządzących, otrzymał 
powiat znaczną pomoc tak rządu, jak i 
społeczeństwa. Siłą jednak faktu tylka 
część rolników pow. Brasławskiego ko 
rzystać mogła z tej pomocy, część zaś 
to jest rolnicy średni i więksi z roz- 
maitych powodów korzystać nie mogła. 

Jeżeli dziś śmiało powiedz'eć może 
my że większość rolników, którzy ko- 
rzystali z pomocy rządowej w r. 1929 
i obecnym, wyraźnie staje na nogi, ta 
druga część, która z tej pomocy korzy- 
stać nie mogła, znajduje się wprost 
wprzededniu katastrofy koinpletnego 
bankructwa. 

iPdmoc rządawa w roku ubiegłym 
'polegała na 1) ratowaniu głodujących 
dając im bezpłatnie (względnie na nie- 
znaczny odrobek) środki żywnościowe, 
częściowo; nasiona. : 

2) udzielanie požyczek siewnych, 
3) prolongaty należności podatko - 

wych i części kredytów. W bieżącym 
19301 * r. pomoc rządotwa przejawia się 
w rozdawnictwie nasion jak również 
dożywianiu. Z pomocy rządowej żywno 
ściąwej roku 1929, która na nasz po- 
wiat wyraziła się w cyfrze 1,025,000 
zł. miljon dwadzieścia pięć tysięcy o- 
raz 550.000 kg. żyta, i 282.000  kig. 
kartofli iii t.d. 

Korzystali najbiedniejsi rolnicy o 
warsztatach nie przekraczających 10— 
12 ha. Z zapomogi żywnościawej bie- 
żącego roku a wyrażającej się w sumie 
.295,000 zł. korzystają rolnicy przewa- 
żnie od I — 4 ha, a natomiast rolnicy 
od 4 — 12 ha. w sporadycznych wy 
padkach do 15 ha otrzymują bezpłatną 
pomoc w nasionach na sumę 150.000 
złotych. . 
„. Pozostali rolnicy średni i więksi 
(od 20 ha obszaru) korzystali z pomo 
cy rządowej w fdrmie kredytu siewne- 
go. 12 proc. (z kosztami otrzymania 
15 proc. conajmniej) i prolongaty termi 
nów płatności podatków państwowych. 

W powiecie Brasławskim znajduje 
się według urzędowej statystyki 462 go 
spodarstwa powyżej 50 ha, jeżeli zaś 
przyjmiemy, że bezwzględnie nie korzy 
stały z pomocy rządowej już gospodar 
stwa wyżej 20 ha, to otrzymamy więcej 
1000 gospodarstw, które znajdują się 
w sytuacji bliskiej bankructwa. 

Wprawdzie gospodarstwa te pomo 
gły Rządowii w walce z głodem, bo nie 
tylko siebie musiały przeżywić, lecz po 
ważną ilość pracowników rdlnych, za- 
trudnionych w ich warsztatach — ale 
same ugięły się pod ciężarem długów. 
Bo nieurodzaj. przecież dotknął w je- 
dnakim stopniu gospqdarstwa do 15 ha 
jak i wyżej i również im zagroził gło- 
dem. Wobec grożącego głodu, otwarcie 
pūwiedzieč należy, że conajmniej 50 
proc. zaciągniętych pożyczek  „siew- 
nych'* poszło na cele konsumpcyjne t.j. 
na przeżywienie rodziny rolników i za- 
kupienie potrzebnej ordynacji, a tylko| , 
mniejsza część użyta zostać mogła na 
zakup nasion w niedostatecznej ilości 
(według statystyki niedosiew 1929 r. 
w pow. Brasławskim dopięga 20 proc). 

Gdy więc rolnicy, którzy korzystali 
z pomocy urzędowej, lub mówiąc ściśle 
byli przekarmieni przez państwo i spo 
łeczeństwo a obecnie dostarczono im w 
znacznej mierze nasion bezpłatnie z na 
dzieją mogą spoglądać w przyszłość — 
to rdlnicy średni i więksi nawet przy 
"dobrym urodzaju tegorocznym, które 
go się spodziewamy, nie mogą bez wy 
datniej pomocy państwa pomyśleć o u- 

, trzymaniu swych warsziatów. Boć prze 

POECI W 

Spróbujmy ustalić, czy są iakieś 
wspólne cechy, łączące poetów wileń- 
skich *). 

To, co nasamprzód rzuca się w oczy 
nawet przy pobieżnej lekturze ich po- 
ег — to niewątpliwie umiłowanie 
Wilna, a wraz z tem i kraju — ściślej- 
szej ojczyzny dla jednych, dłuższego 
miejsca zamieszkania dla innych. 

Pani Wanda Niedziałkowska - Do - 
baczewska poświęciła Wilnu cały tom 
poezyj pod jego, Wilna, wezwaniem. 
wydanych. 

Witold Hulewicz, aczkolwiek od 
niedawna zamieszkuje Wilno, z synow- 
ską miłością pisze tom wierszy o „Mie- 
šcie pod chmuranti“. Tadeusz Lopalew- 
ski wydobył niejedno głębokie uczu- 
cie i niejedną przednią strofę na cześć 
Wilna i jego świętości. Pani Jadwiga 
Wokulska od bardzo ciekawej i niepo- 
wszedniej strony podeszła do tematu 
jakiem jest Wilno; pozatem opisuje 
piękno przyrody tego kraju. U Waler- 
jana Charkiewicza Litwa występuje we 
wspomnieniach historyczno —-patrjoty 
cznych. Pani Eugenja Kobylińska wżer- 
szem opisuje cuda przyrody druskienic- 
kiej, I jedynie w twórczości poetyckiej 
pani Haliny Zawadzkiej, Jerzego Wy- 
szomirskiego i najznakomitszej  pisar- 
ki krajowej Pani Heleny Romer - Ochen 
kowskiej (bu uprawia ona też ii poezję) 
— nie znajduję motywu Wilna i Ziemi 
Wileńskiej. 

W poezji tej — miłości Wilna i je- 
go kraju poświęconej — naczelnym 

  

  

*) Patrz „Słowo z dnia 6 lipca rb. 

cie mając za sobą dwa lata klęski, por 
przedzone nieurodzajnym 1927 rokiem, 
mamy jako ich rezultat pożyczki „,siew- 
ne“ z lat 28 j29 a i tego roku wziąć 
musimy bq nasion nie ma w wystarcza 
jacej ilości, co stwierdził i Rząd impor- 
tując da powiatu bieżącej wiosny koło 
30.000 pudów nasion. Mamy również i 
zaległe podatki państwowe za te klęsko 
we lata, nie mówiąc o składce asekura- 
cyjnej. 

Jeżeli zwrócimy uwagę, że w latach 
1928 i 1929 braliśmy tanie sumy poży 
czek, by móc zakupić orynarję i nasio-' 
na przy ceniie 7 — 8 a nawet 10 — 11 
zł: za pud zbdża, a nie możemy spo- 
dziewać się, byśmy mogli spieniężyć te 
goroczny urodzaj. wyżćj 4 zł. za pud, 
— życiowo biorąc padwoi ta się tak su- 
ma naszych długów „siewnych'* jak sto 
pa procentowa. Dotyczy to w równej 
mierze i podatków zaległych w szcze- 
gólności zaś podatku dachodowego do 
którego za te klęskowe lata opliczano 
nasz „dochód* licząc 1 g. żyta po 40 
zł. w tym czasie, kiedy cena u nas była 
i wyższa wprawdzie ale niestety, myś- 
my to żyto kupowali a nie sprzedawali. 
Na dobitek zmnieszył się u nas zastra- 
szająco stan inwentarza użytkowego, 
albewiem nic innego nie mieliśmy do 
pozbycia dla opłacenia procentów od 
pożyczek, raty jesiennej padatku grun- 
towego i! nieodterminowanych  podat- 
ków kąmunalnych. 

Z wyżej wymienionych powodów 
wypływa jasno, że bez wydatnej pomo 
cy Rządowej, średni rolnicy a więc о- 
kołd 1000 gospodarstw które dotąd z 
pomocy Rządu nie korzystały, czeka na 
jesieni bankructwo, czeka komornik i 
sekwestrator. — Czy jest pożądanem 
z punktu widzenia państwowego u- 
chronić te gospodarstwa od niechybnej 
likwidacji? Sądzimy że taki ze wzglę- 
dów politycznych, jak i ściśle gospo- 
darczych odpowiedź musi wypaść 
twierdzącą. Bo z pofitycznego punktu 
widzenia, .jest to element najbardziej 
państwowo! twórczy, w wysokim  pro- 
cencie ušwiadomiony polski i jest mo- 
torem który wprowadza w ruch wszel- 
kie poczynania państwowe. — Gosp 
darczo, biorąc w normalnych warun- 
kach, są to jedyni producenci w powie 
cie, którzy przytem posiadając wiedzę 
rolniczą w wiele wyższym stopniu niż 
inne grupy rolników, decydują o podno 
szeniu kultury rolnej, łąkowo-pastwi 
skowej, hodowiji i współdzielczości rol- 
niczej. Większość tych ' gospodarstw 
jest już dzisiaj w pewnym stopniu, a 
przy pomocy rządu mogłaby być w 
większej mierze „prawdziwemi*  ogni- 
skami kultury. 

Pomoc rządowa by mogła faktycz- 
nie uratować te ginące średnie gospo- 
darsi'wa, musiałaby przyjąć następują 
ce formy: 1) umorzenie zaległ. podat 
ków, gruntowego i! dochodowegq za la- 
ta 1927 i 1928, 2) zawieszenie terminu 
płatności. podatku majątkowego na lat 
5, 3) zniesienie kar za zwłokę i zmniej 
szenie % od zaległych podatków, które 
anulowane nie będą (podatek gospodar 
czy), 4) rozterminowanie  zalegtej 
składki ogniowej na lat 10 bez %, 5) 
konwersja udzielonych pożyczek siew 
nych z lat 1298, 1929 i 1930 na diuvej 
teimnowe płatne w ciągu lat 6-—10 
przy zastosowaniu stopy 6 proc. w sto 
sunku rocznym, 6) specjalne uwzględ- 
nienie naszego pdwiatu przez Bank Rol 
ny przy udzielaniu kredytu meljoracyj- 
nego. 

Postulaty nasze są skromne, i lubo 
pomoc państwowa dla średnich  rolni- 
ków przy ich uwzględnieniu będzie 
pracentowo o wiele mniejsza niż ją 
otrzymały inne grupy rolników naszego 
powiatu, sądzę że da również takie dor 

ILEŃSCY 
motywem jest ukochanie jego przeszło- 
ści, wielkości, uzewnętrznionej w mu- 
rach odwiecznych i wielkich postaciach 
historycznych oraz podziw dla piękna 
przyrody. 

Pani Wanda Dobaczewska, zwra- 
cając się do Wilna, mówi, iż „w twoich 
wieżach milczących jest wszechmoc, co 
woła zmartwychwstania i życia gromo- 
wych burz siłą!'* I twierdzi dalej poet 
ka, że z Wilnem był „zawsze w strasz- 
nej godzinie tonącego w mgle ciszy 
robowej wieczoru“ — Mickiewicz, za 

którym ma iść zawsze Wilno, bo 
„on woła do życia!” : 

O ile do Witolda Hulewicza prze- 
mawia Wilno murami, które poeta 
ożywia i do którego przemawiają one 
mową jego odczuć i myśli, o tyle Tade- 
usz Łopalewski najgłębiej odczuwa 
Wilno wiary religijnej, Wilno, gorejące 
miłością do Boga. Ale nie zamyka też 
Oczu na inne jego piękności, bo „wszy- 
stkoi godne jest pieśni w tem najcie- 
kawszem mieście''; i ghetto wileńskie 
znajdzie w nim swego piewcę, bo Wil- 
no też — „miasto snów niespełnionych 
— święte Jeruzalem”. Natomiast pani: 
Jadwiga Wokulska polemizuje z niektó 
rymi piewcami Wilna w imię tego, CO 
Się „w Wilnie dzisiaj dzieje, rodzi, 
tworzy“... Nawoluje by nie tylko nawra 
cać do przeszłości, ale opiewać trud i 
życie współczesne. 

Tak tedy Bóg, uceleśnony w 
strzelistych wieżach i świątyniach, wiel 
ka przeszłość dziejowa,  unaoczniona 
w zamczyskach i zaułkach, wielcy mę- 
żowie poezji i nauki — romantyzm i 
Uniwersytet Batorawy, — wreszcie 
przyroda wileńska — przemawiają do 

Wysokie odznaczenia rumuńskie 
Z OKAZJI WYSTAWY KOMUNIKACYJNEJ 

POZNAŃ. PAT. Prasa donosi, że król Karol Il nadał z okazji mię- 
dzynarodowej wystawy komunikacji i turystyki p. ministrowi inż. Kuehno- 
wi i min. Madeyskiemu wielką wstęgę Korony Rumuńskiej, dyrektorowi 
wystawy prof. Rożkowi, dyrektorowi handlowemu p. Moskalewskiemu — 
krzyż komandorski z gwiazdą, radcy M.S.Z. Wyszyńskiemu — komandorję 
III klasy oraz inne odznaczenia kilku urzędnikom wystawy. 

Min. Manulescu przybywa do Polski 
W związku z międzynarodową wystawą komunikacji i turystyki w Po- 

znaniu w dniu 15 b. m. przybywa do Polski rumuński minister komunika- 
cji Manulescu, który będzie gościem rządu polskiego. Minister Manulescu 
dzień 15 b. m. spędzi w Warszawie, wieczoreni zaś, wraz z ministrem 
Kuehnem wyjedzie do Poznania na wystawę, a stamtąd do Gdyni. Prócz 
p. ministra Manulescu zapowiedzieli swój przyjazd ministrowie robót pu- 
blicznych i lotnictwa Francji oraz ministrowie kotnunikacji Łotwy, Estonji 
i Belgji. 

  

Konferencja rolna w Sinaja 
BUKARESZT. PAT. Agencja Rador donosi, że w końcu bieżącego miesiąca ma się 

odbyć w Sinaja konferencja rolna przy udziale przedstawicieli Rumunji, Jugosławji i Wę- 
gier. Czechosłowację prawdopodobnie reprezentować będzie obserwator urzędowy, zaś wy- 
mienione powyżej państwa—ministrowie rolnictwa. 

Celem konferencji ma być utworzenie organizacji handlowej dla wywozu produk- 
tów rolnych. 

bre rezultaty. — A jeżeli dzisiaj Pań- 
stwo myśli o pomocy rolnictwu, które 
cierpi okł nadmiaru urodzaju, sądzę, że 
bezwzględnie winno przyjść z pomocą 
rolnikom Brasławszczyzny, których od 
kilku lat gnębi: klęska głodu i nieuro- 
dzaju. M. Ciszewski 

NIEŚWIEŻ 
„ — święto PE 27 p. uł. Święto dzie 

sięciolecia 27 Pułku rozpoczęło się w piątek 
od przyjezdu i powitania pierwszych a naj. 
serdeczniejszych gości, korporantów b. 203 
Ochotniczego Pułku Ulanów. 

Piątek był jeszcze jak gdyby dniem przy 
gotowawczym. — Właściwe trzydniowe świę 
to rozpoczęło się dopiero w sobotę nabożeńst 
wem żałobnem za poległych Pułku w cznsie 
wojny. — Odprawił je kapelan ks. Nowicki. 
Liczny udział społeczeństwa w nabożeństwie 
świadczył, że piękne tradycje wojskowe znaj 
dują w niem szeroki oddźwięk. — Prócz ka- 
tolickiego społeczeństwa obecni byli i przed 
stawiciele ludności piktwoslawnej i žydow- 
skiej, łączący się we wspólnej czci dla pad- 
łych na polu sławy bohaterów. 

Wprost z kościoła udali się do świetlicy 
żołnierskiej korporanci, onaz olicerowie służ 
by czynnej i rezerwy na zebranie Korporacji 
b. 203 Ochotniczego Pułku Ułanów. —Zrhk 
czenie Korporacji Ochotników b. 203 O.P. 
Ułanów pojąć można dokładnie dopiero wten 
czas gdy się dowie, że jest ona jedyną w Pol. 
sce. Wprawdzie b yły robione próby 1 w in 
nych pułkach, niestety jednak bez ”pozytyw- 
nych rezultatów. \ 

Ki było naprawdę dobrych chęci i 
głębokiego przywiązkinia do dni sławy bojo- 
wej ludzi rozumiejących, że гой spełniony о- 
bowiązek względem Ojczyzny nie zwalnia 
ich od wysiłków podobnych na przyszłość; 
gotowi oni są do dalszych ofiar choć obecnie 
innego gatunku, by w razie potrzeby móc 
służyć jak najlepiej ojczyźnie. 

agaił obrady prezes Korporkcji p. Mory- 
kiński, proponując NSA MACH UCZCZEJ 
nie zabitych kolegów przez powstanie į pół 
minutowe milczenie. 

Na przewodniczącego zebrania na wnio- 
sek prezesa wybrany został p. Witold Wań 
kowicz, podchorąży rezerwy, jeden z npijstar 
szych oficerów 203 O.P. Uł. — Sprawozdanie 
złożył za okres dwuletni p. Morysiński. — 

Sądząc z nezwy, możnaby przypuszczać 
że korporacja b. ochotników to organizacja 
skagkina na wymarcie, bo dopywu nowych 
członków niema się skąd spodziewać. Dzięki 
jednak mądremu ujęciu statutowemu, a jęsz 
cze bardziej dzięki żywotności korjporacji, 
staje się ona z roku na rok coraz žywotniej- 
sza, Jako przykład służyć możć fakt, że jesz 
cze w 1928 roku ilość członków wynosiła 60 
osób, a teraz wzrosła podwójnie, przewyższa 
jac sto dwadzieścia. Coraz to więcej ctw- 
nych ochotników: zgłasza się do korporacji, a 
wkrótce ich synowie zeczną w dalszym ciągu 
zasilać szeregi. — O żywotności šwikidczą 
też ; cyfry: oto zestawienie bilansowe wyka- 
zuje, że w ciągu dwóch lat po stronie przy- 
cho du figuruje poważna suma około 18 tys. 
zł. Zostały one użyte z wyjątkiem pewnej 
sumy na korespondencję, ne: potrzeby 27 puł- 
ku Ut. — A więc zakupione zostały trąby do 

  

orkiestry, serwis dla kasyna oficerskiego, u-zwiska z szeregu padała odpowiedź: „poległ 

ne, zasilono bibljoteczkę pułkową, piexumero 
wano pismły dla, pułku, wreszcie zakup:ono 
znaczniejszą ilość znaczków korporacyjnych. 

Po złożeniu sprawozdania przez prezesa 
Morysińskiego i przyjęciu jednogłośnie do 
zatwierdzającej więdomości przewodniczący 
p Whńkowicz, wyczuwając nastrój obec tych 
w gorących słowach dziękował p. prezesy%i 
Morysińskiemu, stwierdzając, że dzięki 1820 
usilnej ideowej pracy korporacja t'k Świetnie 
odpowiada swemu celowit. 

W wolnych wnioskach wysunęli oficerowie 
rezerwy 27 p. uł. projekt, by zmienić statut 
w takim duchu by mogli oni wstępować do 
korporacji ochotników 203 Och. P. UŁ — 

'Po krótkiej dyskusji postanowiono zmienę 
statutu określającą, że wszyscy oficerowie 
służby czynnej 27 p. uł. oraz oficerowie rezer 
wy tegoż pułku przydzieleni na stałe przyjmo 
wani będą do korporacji bez balotowania, a 
jedynie na mocy opinji dowódcy 27 p. uł. 

№ tem skończyło się nadzwyczej miłe ze 
branie korporacyjne. Niewątpliwie każdy z 
obecnych dołoży wszelkich starań, by nie o- 
próżnić następuego ani żadnych dalszych. 

Piękne i podniosie było przemówienie pułk 
Zakrzewskiego. Wyraził głębokie przekona - 
nie że 27 p. u. potrafi posterać się o to, by 
zpjął czołowe miejsce w Polsce i w ten spo 
sób utrzyma dawną swoją tradycję. Jako 
zachęta do wytężonej pracy musi służyć to 
głębokie przeświadczenie, że dostapiliśmy ol- 

Sržylniego szczęścia: żyjemy w wolnej Pol. 
sce! 
„W czasie, gdy w Nieświeżu odbywało się 
śniadanie, w Horodzieju szwadron honorowy 
ze szfłindarem i orkiestrą witał sztandary 
wszystkich pułków z 9 Brygady. Poczty 
sztandarowe uroczyście przeprowadzone 
stały do dowództwa Pułku i tam 
pod opieką warty honorowej. 

(W, kilka godzin później nadjechał kurje- 
rem biskup polowy ks. Gall, witany również 
uroczyście na sfkcji w Horodzieju przez do- 
wódcę pułku i szwadron honorowy. — Ks. 
biskup zamieszkał na Zamku, gdzie na dzie- 
dzińcw oczekiwali go przedstejwiciele nieobec 
nego gospodarza, ks. Radziwiłła, oficerowie, 
goście pułkowi, oraz orkiestra. 
„Wieczorem, po capstrzyku, gdy się ściem 

niło, rozpoczęła się najbardziej wzruszająca i 
może najpiękniejsza, część Święta Pułkowe- 
go: apel. 

Na placu ćwiczeń koło koszar Berrkrdyń- 
skich stanął rozwiniętym frontem. cały pułk 
w pieszym szyku ze wszystkiemi pocztami 
sztandarowemi na prawem, skrzydle; trzy in- 
ne strony czworoboku zajęły gęste szeregi 
publiczności. 

Wkrótce nadjechał ks. Biskup w otoczeniu 
ks. prądita Jachimowskiego i kilku księży, 0- 
e p. 0. dowódca 9 Brygady pułk. Koiszew- 
Ski. : 

W tej chwili zapalono pochodnie i beczki 
ze smołą. Czerwone płomienie uwieńczone 
słupami gęstego dymu wzbiy się w górę, rzu 
cając prawdziwie niesamowite refleksy na 
plac i szeregi żonierzy z ustawionemi na 
skrzydle kbiżdego szwadronu dawnymi ofice- 
rami i żołnierzami. — Zapanował nastrój pe 
łen powagi i budzący uczucie prawdziwego 
wzruszenia. — Pułk. Mally wezwał do uczcze 
nie, poległych na polu chwały. W tej chwili 
rotm. Andrzejewski rozpodyą „ odczytywkinie 
listy poległych; po wymienieniu każdego na- 

Z0- 
złożone 

fundowano szereg nagród na zkiwody hippiczna polu chwały!*, 

poetów wymową swej wielkości i wy- 
woływanych przeżyć. A uwieńczeniem 
tych doznań jest Ostra Brama. 

Skąd ta zjawisko? Oto jeden z. na- 
szych poetów, Łopalewski w słowie 
wstępnem do, „Betlejem Ostrobramskie 
go” uzasadnia w ten sposób to nie- 
powszednie we współczesnej poezji 
polskiej zjawisko: „Upadek myśli re- 
ligijnej w społeczeństwie, prowadzi nie- 
uchronnie do zaniku lub skostnienia 
tych form kultury duchowej, których 
stworzenie było i będzie chlubą  czło- 
wieka. Są to formy sztuki: muzyka, po- 
ezja, architektura, malarstwo, rzeźba. 
Rosną one, rozwijają się i krzepną pod 
działaniem tej wewnętrznej siły, która 
od początku świata podnosi człowieka 
ku Bogu; zamierają i więdną, gdy siła 

ta, jawiąca się z niesłabnącej od na- 
rodzin do zgonu pracy serca, zparali- 
żowana zostanie zewnętrznemi, wrogie- 
mi jej ochwytami Materji która jest 
bezwładem... Z tego samego źródła mo- 
cy duchowej, tryskającego ku Nieskoń- 
czoności, [powstało miasio, będące jak- 
by wieżą wyciągniętych ku niebu rąk, 
miasto! świątyń i sztuki — Wilno“... 

Oto zródło, skąd wypływa poezja 
Wilna. Ta miłość do bogactwa ducho- 
wega naszego miasta — to wspólna 
cecha większości poetów wileńskich, 
nadająca im wspólne oblicze i wiążąca 
ich mocno we wspólnym ideale. 

V. 

nie dało mu te podniety twórcze. Wy- 
razem ich nietylko „Betlejem  Ostro- 
bramskie*, misterjum religijne, pow- 
stałe w związku z koronacją Cudowne- 
go Obrazu Najświętszej Marji Раппу 
Ostrobramskiej ale i przepiękny cykl 
wierszy p.t. „Ostra Brama* w tomie 
pdezyj „Piękna podróż” oraz poemat 
dramatyczny „Rycerz z Lamanczy*, 
gdzie naczelną rolę w rozwoju ducho- 
wem bohatera odgrywa jego uczucie i 
świadomość religijna. Jest wreszcie 
cały szereg nowel tego auiora, nowel 
o podkładzie religijnym. 

I pani Wanda Dobaczewska -Nie- 
działkowska przemówi nieraz słowem, 
zwróconem do Św. Kazimierza, do 
Matki Boskiej Ostrabramskiej, — nie- 
ra zbędzie opiewała i kościoły wileń- 
skie j ich świętości. W liryce jej apo- 
strofy do Boga są nieraz wyrazem 
atmosfery , religijnej twórczości poztki. 

„Nie obce też są uczucia religijne 
Witoldowi  Hulewiczowi, który ujrzy 
naraz w łuku nad Skopówką — brew 
Madonny Ostrobramskiej, a przez to da 
wyraz swym asocjacjom religijnym. 

Twórczość wreszcie Pani Jadwigi 
Wokulskiej niejednokrotnie wyrasta 
z natchnień religijnych i jest wyrazem 
głębokim jej stosunku do Boga. 

Dając tych kilka charakterystycz- 
nych przykładów — wiem, że nie wy- 
czerpuję całości tematu: znaleźć bo- 
wiem można nuty religijne w twórczor 
ści pozostałych poetów wileńskich: oto 

Jest jeszcze druga cecha, blisko łą- Pani Halina Zawadzka w „Lamentach 
cząca poetów wileńskich w ich znako po poległych* zwraca się do Boga w 
mitej większości. Toa — uczucie reli- „męczarni bezowocnej* i szuka Go w 
gijne. Niewątpliwie najwyższy wyraz Niebie; „ale nikt nas nie słyszy, do 
znalazło ono w twórczości Tadeusza wiekuistej ciszy nikt nie otworzy bra 
Łopalewskiego. Nie wystąpiło ono od- my*.. Zwróci się też do Boga w 
razu w jego działalności poetyckiej. „Modlitwie o okrucieństwo” i Jerzy 
Dopiero pobyž i zamieszkanie w Wil- Wyszomirski: „A przeto proszę Ciebie 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
9-go LIPCA. 

Front południowy gen. Rydza-Smi 
głeg”. Odwrót naszej 6 armji na linię 
rzeki Zbrucz, odbywa się w zupełnym 
porządku. 12 dywizja piechoty stacza 
szereg walk z kawalerją sowiecką, od- 
zyskuje kontratakiem  Płoskirow, po- 
czem wykonywa dalszy ddwró t zgod- 
nie z rozkazem. Wysunięfa na północ 
18 dywizja piechoty tejże armji pod, 
dowództwem gen. Krajewskiego, prze- 
bija się z Ostroga na Dubnol Oddziały 
2-ej armji gen. Raszewskiego po bar 
dzo ciężkich walkach z 4 i 6 dywizjami 
jazdy Budiennego zdobywają w dniu 
tym Równe, zaciekle bronione przez 

nieprzyjaciela. Miasto opanowuje o 
świcie l-sza dywizja piechoty legjonów 
zdobywając 8 dział. W godzinach wie- 
czornych rozpoczęła 2-ga armja dalszy 
marsz na zachód. 

Front póła”cny gen. Szeptyckiego. 
W południowej części odcinka 4-ej ar 
mji po obu stronach Prypeci luźny kon 
takt z nieprzyjacielem. W rejonie Miń 
ska znaczne siły nieprzyjacielskie dążą 
do opanowania tego miasta. Planowy 
xkdwrót 1-ej armji trwa. Na odcinku rze 
ki Wilji na wschód od Wilejki nieprzy 
jaciel zaatakował naszą 11-tą dywizję 
piechoty. 

  

  

Jak lecieliśmy nad Atlantykiem 
OPOWIADANIE NAWIG, ATORA „KRZYŻA POŁUDNIA”. 

Irlandczyk Patrick Saul, nawigator 
„Krzyża Południa”, opowiada o przelo 
cie samolotu nad Atlantykiem: 

Oderwaliśmy się od wybrzeża w 
Portmarnock jak we Śnie. Start nastą- 
pił regularnie i Kingsford Smith, zażo- 
czywszy szerokie koło, nad głowami 
tłumu, żegnającego nas, skręcił natyc 
miast na zachód. Szybko przecinaliśmy 
krajobraz Irlandji aż po zatokę Gal- 
way. Stąd rozpoczął się ów wielki bój 
a Atlantyk. 

NUDA — NUDA. 

Najpierw zbadałem dokładnie szyb- 
kość i kierunek wiatru, elementare za- 
dania dla nawigatora, celem nadania 
poprawki zboczenia. Nie mogłem, nie- 
stety, użyć deworymetra, ponieważ ta- 
le nie miały na sobie koronki z piany, 
któraby pozwoliła mi należycie je wi- 
dzieć. Przyszedł mi z pomocą jakiś pa- 
rowiec i mogłem sobie zdać sprawę z 
szybkości i kierunku wiatru po dymie 
z jego komina Wiatr był bardza słaby 
i raczej przeciwny naszemu lotowi. 

" Jakież uczucie miała się podczas lo 
tu? — Uczucie nudy  bezgranicznej. 
Nie znam nic bardziej monotonnego. 
Jednostajny huk motorów ogłusza czło 
wieka, niebo staje się stalową kopułą 
bez najmniejszej chmurki, ocean jest 
tak jak niezmierzona równ'na, opu- 
szczona i szara. Mapy nie mówią nic. 
Manometry stoją wciąż na tym samym 
punkcie; zdaje się że zegarek stoi w 
miejscu. Częstq4 ma się wrażenie bezru- 
chu — tak jakby aparat został zawie- 
szony w powietrzu. Ale niebawem kon 

  

troluję lot i stwierdzam, że lecimy z 
szybkością 160 kilometrów na go- 
dzinę! 

NA ŚLEPO WE MGLE. - 
Pd 600 kilometrach tej monotonji 

odczuwamy gwałtowniejszy wiatr w 
kierunku południowo-zachodnim. Co 
10 minut kontroluję przyrządy i stwier 
dzam silną derywację. Kojlega Stanna- 
ge siedzi przy radju i nieustannie zamę 
cza okręty żądaniami podawania dar 
nych. — W ten sposób sprawdzam mo 
je obliczenia. 

Koło południa, właśnie kiedy z sek- 
stansem w ręce mierzyłem wysokość, 
słońce zapadło w chmury. Gęsta mgła 
wyległa z za oceanu i nakryła „Krzyż 
Południa* morzem z waty. Od tego cza 
su lot nasz był najniepewniejszem ry- 
zykiem. I tyłko dzięku radju nie znale- 
źliśmy się w paszczach rekinów. 

Kingsford usiłąwał podnieść się po- 
nad morze mgły. Choć ciężar aparatu 
był znaczny, udało mu się poderwać 
motory na 2 tysiące metrów. Napróżno 
jednak — mgła nie ustępowała. Nie 
pozostało nam nic innego, jak opuścić 
się na 20 meirów nad poziom morza, 
zgadując raczej fale, niż widząc je. 

Na szczęście motory funkcjonowały 

cicha i żarliwie; pozwół mi choć raz 
w życiu być bardzo okrutnym: głodne- 
mu chleb wytrącić z rąk nielitošc:we,, 
broczącemu krwią wydrzeć strzęp os- 
tatrti płótna”... 

Różne są nastroje religijne poetów 
jak i różna skala tych nastrojów. 
Jednak łączy ich niewątpliwie nastrój 
który wyróżnia poetów wileńskich i 
nadaje im swoisty wyraz poetycki. 

VI. 

Tak idąc coraz dalej — od motywu 
do motywu — można byłoby przepro- 
wadzić analizę nastrojów, poglądów i 
dążności poetów wileńskich. Na tej 
drodze jednak grozi nam pewne nie- 
bezpieczeństwo. Oto bowiem w efek- 
townych zestawieniach wspólności lub 
rozbieżności ich poglądów w dziedzi- 
nie społecznej, czy jakiejkolwiek innej, 
w patrzeniu na świat i jego cele, w 
analizie uczuć miłości i ich wyrazie — 
można się dopuścić nieścisłości i nie- 
dokładności. To jedno. Ale jest jeszcze 
druga przyczyna. Ktokolwiek  niedy- 
skreiny, pytając o wiek naszych poe-* 
tów, mojże zawołać: „mości krytvku! 
cóż nam prawisz o syntezie uczuć tych 
poetów, o całość ich poglądów, i kie- 
runku dążeń — kiedy są oni dopiero 
u rozkwitu swej twórczości i mogą ci“ 
spłatać pierwszym, najbliższym tomem 
swych wierszy wielką niespodziankę! 
I na nic wówczas będą twoje teorje!“ 
I dlatego może, słuszniej obrać inną 
metodę. Ot, choćby pokrėice przyj- 
rzeć się ich indywidualnościom i spró- 
Бомаё scharakteryzować sztukę pisar- 
ską poetów wileńskich, Bo to co ich 
wszystkich łączy nie da a nich tak do- 
kładnego pojęcia, jak to 00 ich różni. 
Odnalezienie indywidualności poetyc- 
kiej możliwe jest na drodze rozróżnie- 

znakomicie. Ich rytmiczny huk walił 
jak młotem w ciszę aceanu, nie pozwa- 
lając nam na rozmowę ani na wytchnie 
nie. Napróżno jednak  usiłowaliśmy 
ustalić naszą pozycję. Nie udało się 
nam nawet określić kierunku wiatru. 
Przez kilka godzin pąprawialiśmy zbo- 
czenie aparatu, wynikające z kierunku 
południowo-zachodniego, gdy tymcza 
sem. w rzeczywistości wiatr dął na pół 
nocny zachód. 

ZWARJOWANE BUSOLE. 

Lecieliśmy tak jeszcze w niepewno- 
ści z 300 kilametrów. Koło północy 
igła kompasu zaczęła tańczyć w sposób 
niepokojący. Według moich obliczeń 
powinniśmy się znajdować 600 kilome 
trów dd Cap Race. Igła latała na wszy- 
stkie strony. także busola indukcyjna 
"wyraźnie źle funkcjonowała. Przypu- 
Szczam, iż przyczyną tego były zjawi- 
ska magnetyczne, które jeszcze nie są 
dokładnie zbadane. 

Wszystkie nasze nadzieje pokładali- 
śmy w radjo. Cap Race nie odzywał 
się, ddezwała się natomiast stacja Belle 
Isle na północ od Nowej Funlandji. 
Według dokonanych przez tę stację 
obliczeń, aparat nasz wysunięty był 
znacznie na północ i oddalony o co naj 
mniej 600 klm. ad Cap Race, podczas 
gdy my sądziliśmy odległość od wy- 
brzeża Ameryki na 250 klm.! 

ATLANTYK JEDNAK ZWYCIĘŻONY. 

Kingsford Smith nie wierzył. Kazał 
kilkakrotnie Stannage'owi dopytywać 
stację o potwierdzenie wiadomości. N. 
stety, potwierdzono. Wiedzieliśmy, że 
nie dostaniemy się bez lądowania do 
N. |Jojrku. Zbiorniki posiadały benzynę 
na 6 godzin łotu. Modne 'jest ©becnie 
doprowadzanie benzyny zapomocą ae, 
roplanów, ale aby to osiągnąć, musie- 
libyśmy znaleźć się na terytorjum Sta- 
nów Zjednoczonych. Czybyśmy tam da 
lecieli? 

Smith strącił swój uśmiech. Pisałem 
ołówkiem na kartkach moje sygnalizą- 
cje i podsuwałem mu pod mos. Rzucał 
okiem zaledwie i wyrzucał je. Znużenie 
osiadło nam na powiekach. Wreszcie 
odezwała się stacja w Harbour Grace. 
Zapraszała nas do ląddwania. Odpowie 
dzieliśmy, że będziemy starali się do- 
bić do Nowej Szkocji. Ale niebawem 
Smith podaje mi karikę do Stannage'a 
który jej treść posyła na falach eteru: 

„Jesteśmy zmuszeni lądować w No 
wej Szkocji albo na Nowej Funlandji. 

Skierowaliśmy się na St. Johns z 
w Nowej Funlandji. Wśród mlecznej 
mgły, z pierwszym blaskiem świtu zo 
baczyliśmy kawałek upragnionegoi lą 
du. Nareszcie... Nie dotarliśmy da N. 
Yorku, ale Atlantyk mamy poza sobą. 
Ocean jest zwyciężony. Wylądowaliś- 
sA St John w warunkach doskona- 
ych. 
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nia: wyostrzenia różnie, wyolbrzymie- 
nia odległości. 

VII. 

I właśnie cóż za różnorodność pod 
tym względem. Jaka skala barw, na- 
strojów, wyrazów poetyckich!  Nie- 
jeden z naszych poetów wszechstron= 
nością tematów wyraźnie się wybi- 
ja. Może ta leży w tradycji poezji wi- 
leńskiej — od Mickiewicza do Jankow- 
skiego? (Zachowując 
wszelkie proporcje ii napięcie...) 

Wezmijmy przykład zmarłego ne- 
stora piśmiennictwa wileńskiego. Prze- 
cież Ś. p. Czesław Jankowski był wy- 
bitnym przykładem umiejętności i zdal 
ności łączenia różnych wyrazów po- 
etyckich: od poezji w stylu Syrokomli, 
opiewającej kraj i ludzi, do zwiewnych 
i zmysiowych nastrojów erotyki * li- 
ryki 4 la Heine lub Musset. 
„Tak Pani Wanda Dobaczewska- 

Niedziałkowska umie się przerzucić od 
poetyckiego opisu Wilna do liryki mi- 
łąsnej. A w liryce tej tu i ówdzie znaj 
duje się namiętny wyraz dramatyczny. 
Stany emocjonalne trzyma u poetki na 
wodzy refleksja, której wyrazem jest 
ogólny nastrój poezji, Refleksja, opa- 
nowująca w sposób wyraźny i przeto 
nadający cechę charakterystyczną twór 
czości — panuje też i w liryce pani 
Jadwigi Wokulskiej, liryce zwartej i 
'akcentowanej podłożem dramatycznem. 
Pani Halina Zawadzka swojej liryce 
nadaje cechy daleko posuniętej przed- | 
miotawości, 'objektywizmu. 

Pani Eugenja Kobylińska zdobywa 
się nieraz na efektowne wybrykniki i 
pytania w swojej bardzo subjektywnej 
liryce. Szkoda, że Pani Helena Romer- 
Ochenkowska nie wyda w oddzielnym 
zbiorku swoich stylowych, pełnych po- 
gody wierszy. 

i zastrzegając 
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kację miejską 
WYJAŚNIENIE P. PREZESA NOWICKIEGO 

Otrzymujemy następujące wyjeśnienie 
prezesa Spółdzielni Autobusów p. Nowickie- 
о: 
—,„Komisja która odbyła się w meju stwier 

dzająca, iż liczba 108 wozów jest zaduża, 
odbyła się po pierwsze w dzień targowy, po 
drugie — między godziną 2 — 4, w czhisie 
największego ruchu, kiedy wychodzą z biu- 
rz, 

Co do odstępów w czasie kursowania wo 
zów na 1, 2 i 3 linjach, to tu mogę stwierdzić 
niescisłość Szanownego Autora, gdyż samo 
chody kursują w odstępach na linji l-ej — 
= godziny 7 — 21 po 3 minuty, od 21 — 

po 4 minuty, na linji 2-giej — od 7 do 
21 po 4 minuty, od 21 — do 23 po 5 minut; 
na linji 3-ciej — od 7 — 9.30 po 3 m. od 9.30 
do 18 po 4, od 18 do 21 po 3 m., od 21 do 
23 po 4 min. 

Oprócz tego między godziną .13, a 16 kur 
Uk dośkitkowy wóz od Ratusza do Cerkwi; 

14 do 16 zapasowe 3 wozy stoją na placu 
Katedralnym, od 18 do 21 na tym że placu 
Katedralnym zapasgwych 5 wozów; oprócz 
tego w sobotę i w niedzielę przy zwiększo- 
nym ruchu na Pośpieszkę i z powrotem kursu 
ja wozy co 2 minuty. 

Na linjach deficytowych: 4-tej od 7 — 
do 20 co 7 minut, od 20 — 23 co 10 minut, 
5tej i 6-tej co 7 cinut. 

Przed wpikacjami wozy kursowały na głó 
wnych linjach w godzinach od 7.30 do 9.30 
1 13.30 — do 16 jak np. na 1-szej linji co 
2 minuty. 

Przyjdź Szanowny Panie, autorze, zawio 
zę cię na końcowe przystanki: na Zwierzy 
niec, Rogatkę, Kialwaryjską i na Pośpieszkę, 
K. przekonasz się naocznie, jż na tych przy 
stankach na każdym stoi od 6 do 12 wozów 
czekając swojej kolejki. 

Czem Sz. Autor wytłumeczy, iż w czasie 
wyścigów nie zmniejszając ruchuj na innych 
limjach, Spółdzielnia mogła dać bez najmniej- 
szego uszczerbku w ruchu około 30 wozów do 
toru wyścigowego, które fkim oczekiwały na 
spubliczność po parę godzin. Więc teraz za- 
pytam, czy to nie dowodzi, iż na, terenie mia 
sta Wilna 108 aut jest zadużo? Czy Szanow- 
ny Autor nie przypomina sobie jak przed za 
wiązpiniem Spółdzielni stało codziennie na - 
nji po 3 — 4 wozy, „nawzlone* Czy obec 
nie to na miejsce przy stosowaniu dziennie 
3 wozu urlopu, aby obsługa mogła w garażu 
obejrzeć i naprawić wóz, a nie na ulicy, ittk 
to było deiwniej. Nie mówię tu, jeśli nawali 
opona — tego przewidzieć nie można, i oczy 
wiście w tym wypadku, o ile to się zdarzy w 
pół drogi, to następny wóz idzie zabierfkijąc 
rozkład i popsutej maszyny, jest przepełniony 
i trzeba czekać na niego 2 razy tyle. Może 
Szanowny Autor trafił naa podobny wypadek 
czekając nki głównych linjach po 5 i więcej 

minut. ` 
Z powyžszego mo.na sądzič, iž organizacja 

ruchu stoi na dobrej drodze. 
Hość wozów nie zwiększa się z przyczyn 

następujących: od stycznia rb. na terenie 
Wilna zamknęło się około 80 sklepów. Mia- 
sto ubożeje, bo wieś przy taniości zboża nie 
jest w stanie kupoawć artykułów nawet pier 
wszej potrzeby. Za pud żyta kupuje 3 kig. 
nafty, шо 6 kig. soli, w zeszłym roku ze ten 
sam pud kupował dwhi razy Więcej, a urzęd- 
nik otrzymując średnio 250 zł., czy może so 
bie pozwolić na codzienne jeżdżenie autobu- 
sem? 

K. Nowicki. 

Przyp. Redakcji. Chętnie zamieszczamy 
rzeczowe wyjaśnienia p. prezesa Nowickie- 

o dodając od siebie że do sprawy komuni- 
Ej autobusowej w Wilnie będziemy. musieli 
jeszcze powrócić ponieważ jest ona jednym 
z głównych czynników ożywienia miasta i je- 
go rozwoju. j 

i OLEJARNIA 

Jerzego PIMONOWA! 
Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. 

Bocznica: Pionier-Park 28. 

Prepomnie po cenach fabrycznych 
w ilościach dowolnych 

Pokast iseinu, das 
farb jasnych i t. p. 

Pokost odharwiony 
Dsad pokostowy uw 
Kit szklarski. 
Blej Iniany 
Kuch Iniany 
w płytach, orzeszkach 

mączkę, 

1 

i mielony na 

Podłożem twórczości Witolda Hu- 
lewicza jest silny intelektualizm. Wszy 
stko przepuszcza przez refleksję, opa- 
nowuje twardem obramieniem  zasta- 
nowienia się i przemyślenia. Dopiero w 
tomie p. t. „Lament Królewski  zna- 
lazły się silniejsze akcenty bezpośred- 
niości i liryzmu, czego nie można po- 
wiedzieć o „Sonetach  instrumental- 
nych”, w, których dąży do ujęcia „„du- 
Szy'* instrumentów, ale nie umie z 
nich wydobyć nastroju poezji. Oby 
tom p.t t. „Lament Królewski* — by!    
zwiastunem nowych natchnień. Tade- 
usz Łopalewski, jako organizacja po- 
etycka, jest indywidualnością wręcz od- 
mienną. Głęboki patos życia, jakby 
z romantycznego widzenia świata bra 
ny, silna emocjonalność, trzymana wi 
arbach kontroli rozumowej, polot w 

wysłowieniu — są cechami  charakte- 
rystycznemi jego twórczości  poetyc- 
kiej. W tem, co tworzy widać więcej 

bezpośredniego. natchnienia, niż pracy 
technicznej. (Nie chcę przez to powie- 
dzieć iżby zaniedbywał formę). W 
czasach ostatnich poetę przesłonii w 
nim powieściopisarz. 

Jerzy Wyszomirski staaowi indywi- 
dualność całkiem odrębną Od poprze- 
dnio wymienionych poetów. Wszystko 
co tworzy, pochodzii u niego z pesyni:- 
stycznego widzenia i ujmowania świata 
ubuje się w nastrojach grozy i dra- 

,* matyczne ujęcie rzeczywistości nadaje 
son reprezeniacyjny jego twórczości. 
УЮа Sprzeczności, nurtujące świat, 
1 mie zawsze umie je rozwiązać ku po- godzie ducha. Umie wymownie od- dać brutalność życia. Nie w słońcu, lecz w jego cieniu tworzy. W. począt- 
kach swej twórczości poruszał tematy 
raczej banalne. Wiostatnim tomie p. t 
„Niewczesne* wystąpił jako poeta o 
wyraźnej świadomości artystycznej. 

Niezwykłe porwanie chorego 
EPILOG ROMANSU Z PIELĘGNIARKĄ. 

Letnicy na Pośpieszce byli onegdaj 
świhdkami niezwykłego zajścia, jakie miało 
miejsce w mieszkaniu pewnej rodziny G. prze 
bywajądzj na łetnisku. 

Syn G. był od dłuższego czasu chory, 
więc rodzice zamożrti ludzie, posiadający du- 

że od abi So wali | pan kil 
ka miesięcy pi tóra SU- 
miennie S| inta E ai, ku zadowo 

leniu Ia i jego rodziców. 
iędzy młodymi zawiązał się jednak 

bliższy stosunek j w chwili, gdy zostało to 
stwierdzone niezbicie, pielęgniarka otrzymała 
wymówienie pracy. Mimo to utrzymywała 

ona potajemny: kontakt z G., który postano- 
wił sprzeciwić się rodzicom i ożeiić się z 
wybraną, mimo że była katoliczką. 

Właśnie onegdaj w dzień, przed dom, 
gdzie mieszkał G. zajechała kryta Qaksówka, 
a z nłej wysiadła pielęgniarka i jakiś mężczy 
zna, którzy weszli do mieszkania i mimo 
alarmu służącej wynięśli młodego С. do sa 
mochodu i szybko odjechali w stronę Nie- 
menczyna, najprawdopodobniej by w ten spo 
RI kad pogoń i drogą okrężną wrócić do 

1 . 

Mimo poszukiwań rodziny, porwanego 
nie można nigdzia odnałeźć. 

  

KRONIKA 
ŚRODA 
g Dziś W. słońca o godz. 3 m. 25 

A , ‚ słońca o godz. 7 m. 56 

Amaiji P. 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 8. VII. 1980 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 753 

Temperatura średnia -|- 17 

Temperatura najwyż za -|-21 

Temperatura najniższa -|- 14 

Opad w milimetrach: 2 m. 

Wiatr 
Е + Zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: pogodnie, wietrznie, w nocy deszcz 

URZĘDOWA 

— Kwnierencja w sprawie potrzeb 
opieki sp”łecznej województwa. W dn. 
wczorajszym odw*edził p. wojewodę p. 
minister pracy i opieki społecznej Pry 
stor i odbył z p. wojewodą dłuższą kon 
ferencję w sprawie potrzeb woj. wileń 
skiego z dziedziny opieki społecznej. 

— Dzień p. wojewody. W dniu wczorej 
szym odwiedził p. wojewodę bawiący w Wił 
nie naczelnik wydzikiu wschodniego M.S.Z. 
Tadeusz Hołówko. Е 

Nowomianowany komendant wojewódz- 
kiej policji państwowej inspektor Ludwikow- 
ski przedstawił się wczoraj p. wojewodzie z 
racji objęcia urzędowanie na nowem sifino 
wisku w R mi A t 

Powiat „Molodeczanski przemianowa- 
ny nła „Mołodecki*. Okólnikiem Min. s. wew 
nętrznych ustalone zostało brzmienie nazw 
władz i urzędów wojewódzkich i powiato- 
wych przyczem na pieczęciach -urzędowych 
ustalone one zostały w formie przymiotniko 
wej. 

$. 

Przymiotnikowe nazwy powiatów ustelo 
ne zostały (jak głosi okólnik) na podstawie 
opinji Polskiej Akademji Umiejętności. 

M. in. według tego, powiat Mołodeczań 
ski będzie się teraz w języku urzędowym 
nazywńił „Mołodecki”. 

Przejdzie zapewne dużo łat, zanim cu- 
daczna ta nazwą przyjmie się na gruncie wi- 
leńskim. : 

— Okólnik w sprawie stanu 4%anitarnego 
Ietnisk. P. Wojewoda Raczkiewicz wystoso- 
wał do wszystkich starostów oraz prezydenta 
m. Wilna okólnik w sprawie stanu sanitprne 
go letnisk. 

W myśl tego okólnika, gminne komisje 
sanitarne powinne przeprowadzić inspekcję 
sanitarną i wydać zarządzenk mające na ce- 
lu upunięcie braków jak to: brak wody, do- 
kładne usuwanłe nieczystości, wadliwie urzą 
dzone studnie. 

Ponadto zalecone zostkiło zasiłenie kon- 
troli nad sprzedażą artykułów  žywnošcio 
wych, a przedewszystkiem nad jakością 
sprzedawanego mięsa, nabjału i napojów 
chłodzących. 

MIEJSKA 
— S.prawa zamknięcia piekarń. Piekpirze 

wileńscy zaniepokojeni decyzją władz zxdmi- 
nistracyjnych, zamknięcia całego szeregu pie 
karń w suterenach, zwrócili się z memorja- 
łem do wikdz wojewódzkich z prośbą o wy 
jaśnienie stanowiska władz w tej sprawie. 

Onegdej otrzymali odpowiedź, z której 
wynika, że wprawdzie jedńa trzecia piekarń 
będzie zamknięta do dnia 1 stycznht 31 roku 
jednak władze administracyjne chcąc umożli 
wić właścicielom tych piekarń doprowedze- 
nie zakładów owych do należytego stanu bę 
dą mogły udzielić indywidualnych prolongit. 

Wiersz p. t. „Zbrodnia“ (z przeżyć 
wojennych) wart by go specjalnie pod- 
kreślić. Cykl p. t. „Wakacje sentymen- 
talne* powstały, bodaj, pod wraże- 
niem „Księgi ubogich'* Kasprowicza, 
jest wyrazem nowych u poety nastro- 
jów. „Coś się powoli we mnie od- 
bywa — konstatuje poeta — coś się 
potrochu przemienia” i wnioskuje: — 

„Myślę więc sobie, że to jest zwykła, 
najprostsza na świecie miłość”. 

Moiyw ten łączy bodaj wszystkich 
naszych poetów. Było tak zawsze, jak 
świat światem, że miłość rodziła po- 
€zję.:: 

VIII 

Czasby już przyjrzeć się kształtowi 
poezji naszych poetów. 

Jakie znamiona posiada ona? — 
Czy dąży za duchem czasu i zdobycza- 
mi techniki, czy tkwi jeszcze w epoce 
romantyzmu? Pytanie bardzo trudne. 
Nie możemy bowiem wszyscy się pogo- 
dzić co to jest poezja nowoczesna, ja- 
Ki jej wyraz? Czy dążność do meta- 
fory, czy asonanse, czy zatracenie róż- 
nicy pomiędzy wierszem a prozą? Czy 
prostota środków wyrazu i powszed- 
niość przedmiotu poezji? 

„Umieją nasi poeci to wszystko wy- 
razić. Tkwiąc częsta o romantyzmie po- 
trafią też często się zdobyć na noiwocze 
sność form. Odrazu wypada  stwier- 
dzić, że rzemiosło artystyczne, że 
technikę wiersza iqpanowali w zupeł- 
ności. Poezję ich charakteryzuje pro- 
stota poetyckiej wypowiedzi. 

Oto naprzykład mówi Hulewicz: 

„Na ręce mnie. bierze muzyka 

i duszę mi ogrzewł” 
i ból mój nawskroś przenika 
i razem z cierpieniem śpiewa 

i każdą tzę przemienia — 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

« — Zmiana przepisów o rejestracji bizro- 
botnych. W najbliższym czasie ogłoszone 
zostanie rozporządzenie w sprawie rejestracji 
kontroli i udzielania świzydczeń bezrobotnym 
prkicownikom umysłowym, które zawiera b. 
doniosłe postanowienia zmieniające dotych= 
czasowe przepisy. 

Bezrobotni pracownicy umysłowi będą 
się musieli rejestrować dwa razy w miesiąc, 
w początku i połowie miesiąca, a nie jak 
dotychczas dwa razy w tygodniu. Będzie to 
niemałą ulgą di bezrobotnych. 

AKADEMICKA 

— Z Koła Prawników stud. U. S$. B. Zji 
rząd Koła Prawników Stud. U.S.B. podaje do 
wiadomości, iż w okresie feryj letnich (od 
1 Vil do 1 Xr. b.) funkcje nieobecnego pre 
zesa kol. Jerzego Wiszniewskiego pełni wice 
prezes kol. Kazimierz Antoniewicz. 

Skretarjat w tym okresie będzie czynny 
we środy od godz. 17 do 19. 

RÓŻNE 

— Marszałkowa Piłsudska wyjecha 
ła na wieś. P. Aleksandra Piłsudska od 
jechała wczoraj rana samochodem do 
pobliskich Pikiliszek, gdzie będzie ocze 
kiwała na Pana Marszałka, który ma 
przybyć w dniu dzisiejszym, zatrzymu- 
jąc się po dredze na krótko w Wilnie. 

— Wyświetlanie filmów bez legitymachj. 
Wobec częstych zapytań w sprawie wyświe 
tlania bez legitymacyj krótkich filmów" nau 
kowych, aparatem, bądź apzratem  dziecin- 
nym Pfithe Baby, Min. Spr. Wewn. wyjaśni 
ło w okólniku do województwa, że w myśl 
obowiązujących przepisów, wszystkie filmy, 
przeznaczone do wyświetlania, podlegają cen 
zurze i muszą podlegać legitymacji. 

Nie dotyczy to przedstawień niepublicz- 
nych, bezpłatnych urządzanych w szkołach, 
na kursach oraz instytucjach wychowkiw 
czych. 

ЕЕ Kursy dla wychowjawczyń w Zakłą- 
dach opiekuńczych, mające wkrótce uzyskać 
koncesję jako szkoła wychowawczo-społecz 
na w Czarnym Borze, rozpoczną się w pierw 
szych dniach września, b. r. Bliższe informa- 
cje — Czarny Bór pod Wilnem, Zakład Wy 
chowawczy S. S. Urszulanek S. J. K. 

— Osobiste. Wicewojewoda wilenski Ste 
fan Kirtiklis rozpoczął z dniem dzisiejszym 
urlop wypoczynkowy ci 

Prezes dyrekcji poczt i telegrafów inż. 
K. żuchowicz rozpoczął urłop wypoczynko- 
wy, powierzając kierownictwo Dyrekcji na- 
czelnikowi wydziału inż. M. Nowickiemu. 

— Url/p kUmendanta P.K.U. Z 
dniem 10 b. m. odchodzi na 6-tygodnio 
wy urlop wypoczynkowy komendant 
tut. P. K.U. p. mrj. Ossowski. Zastęp- 
stwo obejmie kap. Berent. Dobrze za- 
służony urlop p. mjr. Ossowski spędzć 
nad morzem. 

— Zwalczanie jaglicy. Kolumna do wal 
ki z jaglicą przy Wydziale Zdrowia Publicz 
nego Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 
po przeprowadzeniu prac w powiatach Wi- 
lejskim, Oszmikńskim i Święciańskim WYŻ 
dża z Wilna dnią 11 b. m. do powiatu Po- 
stawskiego, gdzie będzie pracowała do dnia 
11 sierpnia r. b. W wymienionym czasje Ko 
łumna zatrzyma się w m. Kobylniku 12— 16 
lipca, w Mhdziole — 18 — 24 lipca wł., w 
Wołkołacie — 26 29 lipca wł. w Duniłowi- 
czach — 31 lipca — 11 sierpnia. Kolumna: 
udziela bezpłatnie pomocy chorym na jaglicę 
(porady, łeczenie, operacje) oraz jednorazo- 
wych porkd w innych chorobach oczu, 

aż ból dymić poczyna 

prostą kolumną milczenia”, 

Tadeusz Łopalewski pisze w wier- 
szu „Dzień powszedni'* 

„Obsypani ziemią, 

* Przykryci ciężkiem niebem, 
Żyjemy dniem powszechnim 

Jųk razowym chlebem. 
Lecz żując czarne skiby: 

W nieustającym głodzie, 
Marzymy o miłości у 
Jak o miodzie“. 

Albo tak sobie rozwaža Wyszomir- 
ski: 

„Kwzšne mleko tak się kraje, 
Jak tort przekładany: 

Z wierzchu warstwa tłusto żółfw, 
Spód — krem zamražany“. 

I wreszcie tak mówi 
Wokulska; 

Krzesło, 

Na którem codziennie 
Przepędzam długie godziny, 
1 gonię czarne i białe klawisze; 
Te wiersze tejemnie 

Pisane; nieba szmat siny ; 
Gkięzie, co się wzdłuż okna kołyszą; 

Stół, 
Przy którym pracuję, 
Przy którym czytam i tworzę; 
Okno, przez które zobaczyć coć trudno: 

— Nowy. dom się buduje, 

Zasłani<y niebo mdłe w: kolorze 
I rzuca cień na pracę codzienną i żmudną; 

Lampa, 
Portrety i ściany; 
Palmy i dywan wzorzysty; 

Shmotność; ciche cykanie zegara. 
Świat mój ukochany 
Tak dotąd niewinny, czysty, 

Powszedniość miła, znajoma i stara. 

„B. Jadwiga 

Walne zgromadzenie 
członków LOPP. 

Przed kilku| dniami, odbyło się w Wilnie 
walne, doroczne zgromadzenie członków Wil. 
Kom. L.O.P.P. 
Obrady zagaił wiceprezes zkrządu p. Lud- 
wik Uniechowski, zapraszając na przewodni- 
czącego obradom p. S. Wiszniewskiego i na 
sekretarza p. Niedka. 

Po wysłuchąniu sprawozdanji zarządu, 
z którego wynika, że miniony rok zaznaczył 
się .dalszym rozwojem Ligi, wyrażającym się 
w zwiększeniu się w stosunku do roku 1928 
zarówno ilości członków jak i wpływów go- 
tówkowych. SE 

Na dzień 1.1 r. b. stan komitetu woje- 
wódzkiego wynosł: 4 komitety działające rh 
prawach kom. powiatowych, 8 DOW 
i 207 kół liczących ogółem 17.265 członków 
rzeczywistych i 1059 wspierających. 

W dziale propagandy poparta drogą 
udzielania subsydjum, pifice Aeroklubu Aka 
demickiego. 

Na propagandę prasową, nie licząc bez- 
interesownej pomocy pracy wileńskiej wyi 
no 2.597 zł. 62 gr. 

W dziale propagandy odczytowej zo*ga 
nizowano szereg odczytów popułarnych w 
szeregu miejscowościach oraz zorganizowane 
demonstracje filmów propagandowych wy 
świetlanych przez specjalną ekspedycję samo 
chodową. 

'Wil. Kom. L.O.P.P. zorganizował na wy 
stawie przyrodniczo lekarskie, odbywającej 
się z okazji zjazdu przyrodnków 1  lekkirzy 
własne stoisko ze specjalnem  uwzg ędnie. 
niem działu O.P.G. 

W dziale lotniczym podję.o szereg prac 
nad uporządkowaniem portu lotniczego w 
Porubanku oraz lotniska w Mołodecznie. Pa 
nadto kom. wyasygnoawł pzwne sumy nh 
stypendja dla uczących się. 

Po wysłuchaniu sprawozdania zarządu i 
projektu działalności na rok tieżący waln 
zgromadzenie zkWaprobowało 'edno i drugi:. 

Następnie dokonano wyborów zarządu 
kom. rewizycjnej oraz delegatów na: ogóino- 
polski zjazd. 

Skład zarządu pozostał bez zmizn z tą 
tylko różnicą, że na miejsce p. p. J. Starzew- 
skiego, J. Żółtowskiego i Kulickiego, którzy 
ustąpili z powodu służbowych  przeniesień 
weszli p. p. S. Wiszniewski, R. Antonowicz 
i ppor. J. Filipowicz. Delegatnmi na zjazd 
wybrano p. p. L. Uniechowskiego i S. Ro- 
mera.. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś po raz 

7 wytworn4 komedja Lenza „Perfumy mojej, 
żony: z Ceranką, Ejchlerówną i Wasilewskim 
w rolach głównych. Sztukł' ta odznaczająca 
się humorem, dowcipem T zabawnemi sytua: 
cjami niebawem schodzi z repertuaru, ustępu] 
jac miejsce arcywesołej krotochwili J. Fey- 
deau „Dudek“. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. Dziś w dhiszym ciągu niezmiernie za- 
bawna krotochwil: Thomasz, Brandona „Ciot 
downi, ożywiona akcje, przerywana jest rzę- 
ka Karola”, Bezbrzeżny humor panuje nk! wi 
downi, ożywiona akcja przerywana jest rzę 
sistemi oklaskami publiczności. W sztućce tej 
występują wybitniejsze siły zespołu Urtystycz 
nego z K. Wyrwicz-Wichrowskim na. czele. 

— Rewja Warszawska w Teatrze Let- 
nim. Od soboty nejbliższej gościć będzie w 
Teatrze Letnim w ogrodzie po-Bernardyń 
skłm zespół rewji stołecznej pod  kierowni 
ctwem E. Czermańskiego. Program pierwszej 
rewjż. -„„Whrszawa — Wilno — New-York“ 

składa się z ostatnich nowości stołecznych 
i zagranicznych. Rewja ta odznacza się bez- 
troskim humorem, skrzy się perftmi dowcipu 
i satyry. Zespół składaj się z najwybitniej 
szych artystów stolicy. Balet pod  kierowni- 
ctwem K. Ostrowskiego z primabaleriną To 
polnicką na czele. Kierownikiem muzycznym 
rewji jest znany kompozytor A. Piotrowski. 
Ceny miejsc dostępne od 50 gr. do 5 zł. Za- 
interesowknie wielkie. Bilety już można nz 
bywać w kasie zamawiań w Teatrz Lutnia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 

7 b. m. godz. 9 do dn 8 b. m. godz. 9 za- 
notowano ogółem NR 46, w tem kra- 
dzieży 8, opilstwa 11, przekroczeń administra 
cyjnych 15. 

— Trojaczki. Wypadek urodzenia 
trojaczków zdarzył się wczoraj przy ul. 
Antokolskiej 4. Córka dozorcy tega do 
mu 20-letnia Anna Werykówna urodzi 
ła trzy nieżywe dziewczynki. 

Chorą po udzieleniu pierwszej po- 
mocy ulokowano w szpitalu św. Ja- 
kóba. Е 

— Omal nie utonęły. W dniu 7 b. m. o 
godz. 15.30 Nadzieja Rodziówna i Janink' Kor 
dzisówna (Literacki 3) kąpiąc się w Wilji 
poczęły tonąć. Na ratujnek pośpieszył będący 
w służbie posterunkowy Piotr Rynkiewicz z 
posterunku rzecznego. Wydobył obie z wody 
i zastosowawszy sztuczne oddychanie dopro 
wadził do przytomności 

Sufit; 

Stos książek i kwiaty; 

Fotografje, marzenia, pojęckę 
Przeszłość i dalekie mogiły, krzyże; 

Przyszłość — ptak skrzydłaty... 
Wszystko — zmąciło się w wirze 

Obrotu tanecznego, w kochijnych 

objęciach. 
— Oto wymowne przykłady opano- 

wania techniki poetyckiej. 
W poezjach tych przy całej kun- 

sztowności osiągnięto prostotę i pre- 
cyzję środków, a nie nie uroniono Z za 
polotu, nastroju i wewnętrznega nurtu to 

Li iii АЛЕ BSC REDY JET a a 

Dnia 11 lipca r. b. o godz. 9-ej 

ódbędzie się żałobne nabożeństwo za 

rano w kościele O. O. Bonifratrów 

spokój duszy 

$. * р. 

Stanisławy z Kullwieciów NIEKRASZOWEJ 
zmarłej w Kownie w dniu 23 czerwca r. b., o czem zawiadamia przyjaciół i 

znajomych 

@ 
niemiarodajne i 

okazali tyle niekłamanej życzliwości i 

składa szczere podziękowanie. 

Е 
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Wszystkim, którzy nie zważając na krążące pogłoski, rozsiewane przez 

niepoważne czynniki, 

zawahali się oddać mu ostatnią chrześcijańską posługę, 

Ś. p. JANA RYCHLEWICZA 

SYN. 

  

a kalające pamięć zmarłego, nie 

a pozostałej rodzinie 

a 
a 
k 
® 

współczucia, rodzina a 

u 

Wieczór dyskusyjny w sprawach 
potrzeb Wileńszczyzny 

Koncelarja cywilna Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej zawiadomiła p. wo 
jewodę wileńskiego, że Pan Prezydent 
zaakceptował wniosek p. wojewody co 
do urządzenia w końcu września w 
Warszawie na Zamku wieczoru dysku- 

syjnego, poświęconego poirzebom wa 
jewództwa wileńskiego. W kofnferencji 
tej wezmie udział szereg osób, repre- 
zentujących sfery gospodarcze Wileń- 
szczyzny. 

  

— Pożar lasu w Wołokumpji, W dniu 7 
b. m. około g. 7.40 w okolicy wsi Wołokum- 
pie A się las, będący wiasnością dr. Sa- 
muele, Margolisa, Wileńska 39 i dr. Michała 
Lewina, Podwerkowska. Pożar strawił około 
25 mtr. kw. młodego lasu. Strata  narkizie 
nie ustalona. Pożar powstał prawdopodobnie 
z niedopałka, rzuconego przez letników. 

Adolf Korsarz, Antokolska 58 powiado- 
mił policję, że z wejścia frontowego Mickiewi 
czki 11 skradziono mu rower wartości 250 zł. 
Policja ustaliła, że rower zabrał Władysław 
Hejdamowicz Żarzecze 31 w spółce z Fabja- 
nem Smolińskim, Zarzecze 9 i Bolesławem 
Wiśniewskim Łokieć 3. Wszystkich zatrzymk! 
no. Hajdamowicz przyznał się, ale nie chce 
wskazać u jakiego pasera rower zastawił lub 
gdzie go ukrył. 

— Bójka z łamistrajkami. Na ul. Rud 
nickiej koło sklepu Niemenczyńskiego miała 
miejsce bójke, wynikła na tle osobistem, po- 
między strajkującemi szewcami a łamistikijka 
mi. Kilku uczestników: bójki zostało poranio- 
nych. 
ył — Pobicie. Romaszkiewicz Aleksander, 
przedsiębiorczi robót brukarskich, zkim. przy 
ul. Kominy Nr. 24, zameldował, że około 
godz. 20 idąc z robotnikami do wsi Szełany, 
gm. Rzeszańskiegj pokłócił się z robotnikami. 
W czasie sprzeczki zginęła Ми 7 kieszeni ma 
rynmrki gotówka 350 zł. i zegarek srebrny 
wartości 48 zł. Dochodzenie w toku. 

— Kradzież skóry. Z mieszkania (Zawal 
na 23) Antoniego Gudańca skrędziono w dn. 
7 b. m. podczas nieobecności — według do- 
niesienju Gudańca 20 par cholewek damskich 
i garderobę ogólnej wartości 255 zł. 

— Samobójstwo. Władysław  Sarbinto- 
wicz, Lipowa 6, popełnił samobójstwo napiw 
szy się spirytusu drzewnego. -Przewieziony 
przez Pogotowie Ratunkowe do szpitaft ży- 
dowskiego zmarł nie odzyskując przytomno- 
ści. Przyczyna nieznana. 

2 Bała ia Akamo W) aóer z zad6 
b. m.  nłlzabawie tanecznej w Nowej Wilej 
ce między Dulko Michałem, zam. w Wilnie 
przy ul. Raduńskiej Nr. 35. Kielbasiūskim 
Franciszkiem, Wilno, Poleska 42, a Wyszo- 
mirskim Kezimierzem, zam. w N. Wilejce, 
Sadowa 10 i Rostowskim  Stanisłftwem, N. 
Wiłejka, Wileńska 116, powstała bójka, w 
czasie której Dułko Michał został pchnięty 
nożem przez Wyszomirskiego  Kzzimierzp. 
Dulko doznał ciężkiego uszkodzenia ciała. 

— Echa zabójstwa pod  Nieświezem. 
Przeprowadzone docholzedie w sprawie (e- 
jemniczego zabójstwa dokonanego na bie 
ekondma majątku Cep2cke, gminy hryniewic 
kiej, pow. nieświeskiego Adoifa Bchtowicza 
doprowadziło do  ares::owania Onufrego 
Sznykelowicza, Jana Czygiera i Jana Knysza, 
którzy są podejrzani o dokona1:e zabójstwa. 
Wszyscy aresztowani zatrudnieni są w fol- 
warku, który był widownią tajemniczego 
mordu. 

| A 
ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

  

  

pod hasłem kultury i postępuj 
Nie należy ono 

do żadnego obozu, 
do żłidnej partji, czy koterji. 
Zainteresowanie 

nowoczesnemi prądami muzycznemi 

łączy 

z pietyzmem @& przeszłości 
i szacunkiem 

dla każdego poważnego 

wysiłku artystycznego". 

Ale stwierdzić tu wypada, że pror 
„rymowana jak u  Hulewicza — 
bardzo rzadkie, wprost wyjątkowe I dysze są zupełnie nowocze- wiersze, że całość dorobku arżystycze sne w formie, tak, iż nic im nie można nego poetów wileńskich (i samego Hu- zarzucić. 

A oto mamy przykład — 
rymowanej: 

lewicza) to wysokiej klasy poezja, nie- 
Prozy potrzebnie tylko czasami hołdująca te- 

, poezji polskiej. 

;„poezji* (rytmu i dźwięczności) ma 

matom wyświechtanym, lub ślizgająca 
się po powierzchni, nie sięgająca do 
głębi przeżyć. jeżeli pozatem będzie 
unikała okolicznościowych wierszy, 
tych wierszy, co mogłyby nie powstać, 

; jeżeli nadto nabierać będzie silniejsze- 
go wyrazu artystycznego i zwartości 
konstrukcyjnej — nic nie stanie na 
przeszkodzie by w twórczości polskiej 
zajęła niepoślednie miejsce. 

czerwone wszystkie rany IX. 

niewinne. (W. Hulewicz) U końca tych rozważań musimy 
Czyż to poezja? („Sonetów instru- dać odpowiedź na postawione u wstę- 

mentalnych* już nie cytuję). pu pytania: 1) czy poeci wileńscy 
Takim sposabem można tworzyć tworzą poezję wileńską i 2) czy są oni 

stosy wierszy. Czyż nie; dużo więcej w A wyrazem  teraźniej- 
SZOŚCI: 

w sobie taka oto rytmiczna proza ujęta Z przeglądu twórczości tych poe- 
w stosowny wygląd, którą cytuję za tów widzieliśmy, że nie mają oni cech 
„Peiperem z prospektu miesięcznika jakichś wspólnych, tak silnych, by 
„Muzyka*, niż powyższy wiersz o czer można było mówić o szkole poezji, czy 

wieni?: 'poezji wileńskiej. Tak więc mamy już 
„Pismo nasze odpowiedź na pytanie pierwsze. Co 
dąży do złączenia dó| drugiego — sprawa trudniejsza. Że 
wszystkich zdrowych prądów formą swych poezyj nawiązują do 
nowego życia muzycznego współczesności — nie ulega to wątpli- 

„Czerwona barwa jest święta. 

czerwona barwa jest życie. 

czerwień jest niepojęta: 
czerwony sygnał okrętu, 

czerwone sosny na szczycie, 
czerwone korale skąpzne, 

czerwone zawstydzenie, 

czerwone usta kochane, 

czerwone w zorzy cienie, 
czerwone tulipany, 

. ŁONO NATURY 
Dobrotliwe,  wspaniaie : barwne jest 

łono natury w lipcu. Nęci ono nas urokiem 
swoich barw, gktje ukojenie naszemu zmę- 
czeniu, studzi uznojone czoło. Oto  kobier- 
ce zielonej, 'soczystej, chłodnej trawy З 
leśnych polanach, oto znowu mroczna cisza 
lasu wabi nas swoim chłodem. — — Albo, 
zielonė, zimne fale naszego Bałtyku... Wre- 
szcie Cai wstęga kochanej, starej Wisły 
— obiecuje nam, dzieciom dusznych rozpa- 
lonych miast, upragniony chłód i wytch- 
nienie. 

Nie możemy doczekać się godziny 14-ej 
w sobotę, aby zaraz po obiedzie czmychnąć 
gdzie się da na słodkie łono nhitury. Mała 
walizeczka z prowiantem do ręki i sami, 
albo nie sami koleją, kolejką, statkiem, na 
rowerze, albo zgoła piechotą „wyciekamy* 
za mbisto, aby przez te półtorej doby wy- 
tarzać się na łonie natury. 

Jest to nasz polski „week - end“, tani, 
prosty, ubogi bez skkidanego nzmiotu, nese-' 
sera, małego skimochodu i t. p. angielskich 
wynalazków week „eendowych. 

W ciągu całego lata możemy w ten 
sposób wycieczkować, mając ze sobą nieco 
prowiantu i kilkanaście złotych w, kieszeni. 

W podniedziałek rano wracamy do na- 
szych biur wypoczęci, odświeżeni, rzežcy, 
opałeni, zdrowi, uśmiechnięci... 

Oczywiście i tu jak wszędzie,  potrze« 
bny jest peien fundusz. Skąd? Z r. K. O. 
Z naszych uciułanych złotówek na ksią- 
żeczce oszczędnościowej. 

Przecież posłuszni dobrym radom, przez 
całą jesień i zimę odkłŁadaliśmy, aby w lecie 
móc zączerpnąć co tydzień garstkę srebrnych 
złotówek, jak wody z krynicznego zdroju, 
ri ochłody, dla wypoczynku, dla odnowienia 
sił! 

Nie możemy sobie pozwolić na wytwor- 
ne i wygodne week - endy, jak Anglicy, 
praktykujemy jednak tę zdrową ideę, jak 
nas na to stać, przy pomocy naszych _osz- 
czędnošci w P. K. 0. Е M. Cz. 

1 
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11.58 — Sygnał czasu. 
12.10 —12.30 Muz. z płyt gramofon. 
12.30 — 13.00 Audycje, dh dzieci z Warsz 
13.00 Kom. meteorologiczny. 
117.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Chwilka strzelecka. 

17.35 — 18.00 „Monolog regjonałny* ciot 
ki Albinowej“ wygi. p. C. Aleskzndrowicz ywa 

18.00 — 19.00 Koncert z Wiarszawy. 
19.00 — 19.40 Audycja poświęcona twór 

czości Wt. Majakowskiego. 
19.40 — 19.55. Muz. z płyt gramofon. 
19.55 — 20.00 Program nh! czwartek. 

„20.00 — 20.15 Tr. z Warszawy. Pras. 
dzien radį. 

20.15 — 20.55 Recital špiewaczy p. Olgi 
Olginoj, art. opery warszawskiej. 

21.00 — 24.00 Tr. z Warszawy. Koncert, 

zamazany KON. | muz. taneczna. 

WB II KT KT III 

wości. Treść tej twórczości jednak 
trzyma się raczej tradycyjnej treści 

Ale stwierdzając to 
nie zapominajmy, że forma to nie tylko 
kształt poezji, że przeciwnie ——forma 
ma zazwyczaj w sobie pierwiastki tre- 
ści. Ale niewątpliwie nie można o nich 
powiedzieć, że nie widzą w słońcu 
nic więcej ponad cętkę, a w guziku od 
spodni, doszukują się wielkości. 

I kończąc ten pobieżny, za pobież- 
ny rzut oka na twórczość poetów wi 
leńskich, chciałbym zwrócić się do nich 
słowami Victora Hugo (przekład Mir'a- 
ma): 3 : 

Nie myšl, žeš wielki, maly. Patrz do- 

› koła siebie. 
Usiądź sobie wieczorem, przy gwia- 

ździstem niebie, 
Na urwistem wybrzeżu, nad morzem 

głębokiem. 
Za pienistemi szczyty uważnem wódź 

okiem; 

Patrz, jak rój Konstelacyj z fal wychodzi 
а złoty ; 

Badaj drżenia alg morskich, mew 

białych poloty; 

Wsłuchuj się w szmery głuche, któremi 
zmrok dyszy; 

Płacz, gdy głąb cicho szumi na skał 
brzeżnych straży; 

A potem — myśl o Bogu, co patrzy i 

L ! ; marzy. 
Zawsze dobry, łaskawy, opiekuńczy, 

błiczny, 
O tym Bogu, którego źrenicy 

opatrznej 

Nie ujdzie równie dobrze lot komet 
ognisty, 

Jak ptak marny w przestrzeni lazurowo 

czystej”.
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ECHA ZABÓJSTWA POSTERU Jeden z naszych czytelników przesyła MIEJSKIE a Ž 
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W. dniu 12 grudnia r. ub. w pobliżu tra MWitebskiej, od swego do о 165;…(‚4_ Bi A uł. a 3. ais o A Indjach. Przepych, hogactwo i okrucieństwa wschodu. Aktów 10. W rolach głównych: 
ktu, łączącego „Wilno z Oszmianą tuż przy List datowany jest 1 lipca. Pisze czio- „„S€ westratorzy skarbowi narażeni są na ice Ioyce i Gerge Arliss. Nad program: TYGODNIK ECLAIG N: 42 — w 1 akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. 

zaśchinku Kamienny Łuk padł od kuli bam- wiek, który przed wojną nie posiadał FÓŹnego rodzaju przykrości, niespodzianki i Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „KAPITAN GWARDJI KRÓLEWSKIEJ". 

dyckiej pełniący służb osterunkowy  Mi- 
chał Žan iR 3 

IPzdł w chwili, gdy legitymował zatrzy 
manych osobników, poszlakowanych o udział 
w bandzie złodziejskiej. i 

. lEnergiczna akcja policji prowadzoaa pod 
kierownictwem komisarzy Wasilewskiego i 
Hołówki doprowadziła do ujęcia dwóch ben 
dytów M. Łopatto i Balukiewicza. Trzeci 
członek bandy Ostapko zdołał ukryć się i 
dopiero po pewnym czksie zdołano ujawnić 
jego kryjówkę we wsi Giedejki. 

Okrążony przez policję ostrzeliwał 
do ostatniego naboju, <4 następnie 
uciekać w stronę lasu. Nie dobiegł — 
od kuli goniącego go policjanta. 

się 
począł 

padł 

„ Wczoraj, Sąd Okręgowy miał rozpozna 
wać sprawę Łopłitto, lecz z powodu niepo- 
wiadomienia obrońcy oskerżonego, zmuszony 
był odroczyć ją. Następny termin nie został 
jeszcze wyznaczony. 

SPORY 

OGNISKO Ż.A.K.S. 1:0 

  

  

Jeżeli sędziowanie por. Herholdta na me 
czu sobotnim nie zadowoliło część publiczno 
ści, to w niedzielę p. Kostanowski zdołał 
oburzyć przeciwko sobie całą galerję. 

. Dziwnem się stało, że ten, ze wszech 
miar na, sympatję zasługujący gracz i sędzia 
zepsuł wrażenie, jakie można było wynieść, z 
meczu. 

wiadomem jest, że na całość wraženiki 
otrzymanego przez publiczność na meczu pił 
karskim, Składzją się trzy czynniki: gra ze- 
społów, zachowanie sie poszczególnych gra 
czy i sposób sędziowania sędziego. 

„ „Mi ten raz obydwie drużyny grały am 
bitnie, żywo. (Ognisko jak zawsze tak Żywo, 
żę chwilami brutalnie), akcja przenosiła się 
z jednego końca boiske, na drugie — słowem 
dość ciekawy mecz gdyby ....n.e dziwna, po- 
wiedzmy nieuwaga sędziego. 

„Nie zkłuważyć jednego punktu karnego 
może każdy sędzia i nie może to być brane 
na niekorzyść jego, iale kiedy  przeoczenie 
to powtarzą się kilkakrotnie z wyraźną 
krzywdą dla jednej z drużyn., wówczts naj 
bardziej opanowany widz mh zaniiar gw zdać 
i... ma rację. 

Tak włąśnie było w niedzielę. 
_ — Ognisko przewyższające swego przeciw 

nika fizycznie i technicznie, według ogólnego 
mniemania powinno było wygnać. Co prawda 
tak się i siuło, gdyż mecz zakończył się wy- 
mikiem 1:0, jednak gdyby. Ż.A.K.S"owi ze- 
zwołone było wykerzystać rzuty karne przy- 
pz mu w zupełności, wynik mógłby 
by! zgoła inny zwłaszcza, że „akademicy* 
poczynali sobie woale mężnie i chwilami za- 
grażkii poważnie bramce Ogniska. 

Ognisko na ten raoz, nie pokazało tego, 
co umie. Ładne pociągnięcia Wasilewskiego, 
łub celowe ania pomocników / tuszowały 
brutalność Bućki, lub niemoc innych graczy. 
Ż.A.K.S'iści robili co mogli, walczyli o kkiżdą 
piłkę, cóż, kiedy jeden tylko bramkarz był 
bez zarzutu. Cał wypadła ciekawie, nie 
był to jednak mecz stojący na poziomie nor 
mainego meczu A. — klasy. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

|, = „Świat a turystyka”. Bieżący, dwu- 
dziesty siódmy zeszyt „Świata' RARE ned 
zwyczaj aktualny materjał | publicystyczny, 
feljetonowy ; literacki, poświęcony zagadnie 
niom turystyki w Polsce, z okazji otwprcia 
Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i 
turystyki w Poznaniu. 

„Ulubieńcy czytającej publiczności K. Ma 
kuszyński, Wł. Perzyński, W. Grubiński da- 
ją wesołe, kipiące humorem groteski. W ze 
szycie tym znajdą czytelnicy ostatnią pośmier 
tną RE $. p. Juljana Ejsmonda. 

„„ Numer ten jest bogłito ilustrowany. 
Osiem stronic wklęsłodruków, zawiera, podo- 
bizny najpiękniejszych widoków Polski. Bar 
= okładkę projektował art. mal. St. №-- 

  

11 kilometrów od Wilna, przy 
samej szosie Wilno - Mejszagoły 

sprzedaje się działka ziemi 
bez zabudowań, obszaru 24,7479 ha, za 
3.000 dolar. Oględziny bezdozwolenia. . 
Dojazd autobusami Ne 20. Informacje: 
Wilno, ul. Konarskiego 3 m. 4, godz. 
17—18. Stelmakowówna. —L       

  

     

  

HANTER     
12) 
Zamordowany był człowiekiem bo- 

gatym i cały jego majątek, za wyjąt- 
kiem kilku nieznacznych zapisów, na 
rzecz starej służby, przechodził w ręce 
jedynej córki, zamężnej oddawna, mie- 
szkającej 'w Pitsburgu. Nieliczna służ- 
ba zmarłego składała się ze starych, za- 
ufanych ludzi, którzy byli poza wszel- 
kiem podejrzeniem. Mąż córki, jeden z 
najbogatszych ludzi w Ameryce, nie 

miał żadnego powodu życzyć sobie 
śmierci teścia, zresztą alibi jego zosia 
ło odrazu stwierdzone, gdyż tego wie- 
czora miał Przemówienie w klubie, do 
którego należał. 

Wobec tego należało szukać zbrod 

niarza poza kołem osób, zainteresowa 
nych w przyśpieszeniu śmierci Krylego, 
że względu na spadek. Ale prócz kiiku 
starszych gentlemanów — emerytów, 
z którymi nieboszczyk rozmawiał o po- 

lityce, rozwiązywał ważne problema 
ty, dotyczące przyszłości imperjum Bry 

tyjskiego, nie miał niikogo, nie spotykał 

się z nikim, Wobec tego zbrodnia wy- 
dawała się wszystkim, jakiemś ohyd- 

nem dziełem bezcelowego szatana, któ- 

ry wyciąga od czasu do czasu swe dra 

_pieżne szpony po nową ofiarę i rozpo: 
czyna całą serję potwornych mor 
derstw. 

Następnego dnia, poj morderstwie, 

  

Wydawca & 

ziemi ani kawałeczka, związany z daw- 
nym panem wspomnienjimi Zz kniei wi 
tebskiej i łowów. 

List brzmi: 

„Drogi ojczulku (papasza), Kazi- 

mierzu Stanisławowiczu! List Wasz 0- 

trzymałem, za który serdecznie dziękuję 

jak również za Waszą dla nas życzli- 

wość. Od chwili jak zacząłem z Wami 

korespondować, iczuję się tak jakbym 

rozmawiał z własnym ojcem ii często 

przeczytując Wasze drogie listy, wspo 

minam dawne dobre czasy. 

Wielce Szanowny Kazimierzu Siani 

sławowiczu, bardzo byłoby ciekawe z 

Wami się zobaczyć, lecz tylko Bóg wie 

co będzie? Co dol znajomych o których 

pytacie, to i X-ów i Y ów gospodarki 

rozgrabili, a ich samych zesłano. Wy 

przypuszczacie, że Z-ów wysiedlili z 

ich rodzinnych chutorów — to wszyst 

ko jest prawdapodobne, gdyż masę lu- 

dzi: rozgrabiona i wysiedlono. A czemu 

mianowicie tych ludzi najlepszych i u- 

czciwych wysiedlona? Wysłano za to, 

że oni swym własnym trudem zdobyli 

kawałek chleba. 
Drogi Kazimierzu Stanisławowiczu, 

jeślibyście wiedzieli jak się u nas obec 

nie naród burzy, zupełnie jak na morzu 

bałwany. Włościanie tak zdenerwowan* 

że my saimi nie wiemy co robić? Życie 

teraz dobre jest tylko tym, którzy są w 

partji t.j. komunistom, i tym którzy or- 

ganizowali kołchozy t.j. komuny. Tym 

wszystkoł wydają w pierwszą kolejkę 

towary i produkty, a włościan om nic. 

My wszyscy siedzimy jak w worku i 

czekamy zmiany w życiu, a jeżeli jej 

nie będzie to zginęliśmy wszyscy. U 

naszej władzy jest taki plan, aby wszy- 

stkich spędzić do komuny, choć nasi 

dziadowie i pradziadowie tego| nie sły 

szeli i na całej kuli ziemskiej tego nie 

ma. Ja obrabiam ziemi 5 dziesięcin. 

Mam teraz 2 dojne krowy i 2 cieląt, jed 

ną kobyłę i źrebaka dwulatka, 4 świnie 

i 2 owieczki. No, ale to wszystko nie 

jest mojje, bo teraz kto ma lisznią kro- 

wę jest wrogiem sowieckiej władzy. Ja 

się bardzo omyliłem żem nie sprzedał 

jednej krowy, a teraz wszystko wzięto 

„na uczot“ kto co ma. 

Dawniej myśmy własnej ziemi nie 

mieli, a żyło się znacznie weselej i le- 

piej. Byłeś nam ddbrym panem, ojczuł- 

ku — i zawsze mogliśmy uprawiać zie 

mi ile chcieliśmy za pieniądze lub na 

część i nikt do nas nie miał żadnej pre 

tensji. 

Cóż więcej mam Wam pisać? Chleb 

u nas bardzo jest drogi — pud żytniej 

mąki w Horodku kosztuje 15 rubli — a 

w Witebsku 18 rb. Funt krowiego ma- 

sła 4 rub., słonina 2 i pół rub., Buty 50 

— 60 rubli. Z kooperatywy wydają 

tylko kołchoznikom i biedniakom, a 

nam sredniakom nie dają nic. Cukru na 

9 dusz dostaję 500 gram na miesiąc, 

manufaktury t.j. perkalu z kooperatywy 

nie dają, na bazarze sprzedają Chińczy 

cy (Kitajcy) 1 r. 50 i 2 rb. za metr per- 

kalu. Pojedziesz dw miasta i w mieście 

kupić nic nie można. 

Drogi, ujczulku, serdeczne pozdro- 

w restauracji Domu Gattermana i w je 
go własnem kinie było bardzo mało 
gości. Sąsiad zamordowanego Józefa 
Kryle, który był jednym z jego przyja- 
ciół, oznajmił właścicielowi, że opu- 

szcza jego dom ii śpiesznie uregulował 
rachunek. Gatterman przyjął pieniądze 

bardzo grzecznie, zwymyślał starego 

gentlemana od głupców i życzył mu 

szczęśliwej drogi. 
Fakt ten bardzo rozdrażnił Gatter- 

mana — sensacyjna zbrodnia, dokona 
na w jego pałacu, miała już swe ujem 
ne skutki. Rzeczywiście dom jego był 
najmniej odpowiedniem miejscem do 
tego rodzaju sensacyjnych przygód. 
Morderstwo zachwiało zupełnie dotych 
czasową reputację komfortu i, spokoju, 
jakie miał dawać ten luksusowo urzą- 
dzony dom, ludziąm bogatym i umieją 
cym żyć dla siebie. Ale śmierć widocz 
nie, nie uznaje żadnych przeszkód i nie 
robi wyjątków! 

Gatterman wpadł w zły humor. Był 
do tego stopnia rozstrojony, że na drw 
gi dzień oznajmił, że Wirginja wygląda 
bardzo źle, że musi zapewne odpocząć 
i wobec tego biuro musi być zamknięte 
na parę dni. Sam zaś udał się do swego 
podniebnego ogrodu, by spoglądając z 
góry na Londyn, w ciszy i wśród kwia 
tów obmyśleć dalszy plan działania. 

„ Cudnie tam było w tym ogrodzie, 
który cudem prawiie powstał na rozkaz 
bogacza. Pośród ogrodu, pełnego kwia- 
tów stała willa. Pośród dróżek i gazo- 
nów znajdowała się nieduża sadzawką, 
w której stale zmieniała się woda, dzię 
ki całemu systemowi rur. W sadzawce 
pływały złote rybki, pośród wodnych 
roślin i sztucznych skał. Dokoła rosły 

JW Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witoła Woydytio Т 

Przygody 
"Wypadek wszelako, jaki wydarzył się świe 

żo urzędnikowi takiemu w okolicy Salzbur= 
ga, należy chybą do szczególnie rzadkich. 

W najbliższej okolicy miasta rozbił swoje 
namioty wędrowny cyrk w połączeniu z me- 
nażerją słynnego Habenbetka; który w lecie 
objeżdżać zwykł w ten sposób Niemcy i Au» 
strję. 

‹ Podczas krótkiego tegorocznego pobytu na 
Semmerlingu dyrektor cyrku - zwierzyńca 
rozplakatoweł na tablicy, będącej własnośm 
cią jednego z większych miejscowych hoteli 
obwieszczenie o przybyciu swoich atrakcyj- 
nych cudowności i, oczywiście, właściciel: ho 
telu zażądał odszkodowania za samowolne 
skorzystanie z jego tablicy. 

Mimo, że odszkodowanie to nie było zbyt 
wysokie, nie przekraczało bowiem stu Sszy- 

lińgów augtrjackich, Hagenbeck odmówił za 
płacenia go, zwinął swoje namioty i powę- 
drował dalej. у a BA i 

Ręka sprawiedliwości dosięgnęłei go jednak 
na nowem miejscu postoju. 3 

Urzędnik sądowy, któremu powierzono 

wykonanie wyroku i ściągnięcie wyznaczo- 

nej kary wraz z kosztami postępowania sądo 

wego zjawił się w zwierzyńcu i zasekwestro 

wał przedmiot najcenniejszy — wspaniałego 

iwa afrykańskiego. 3 
Hagenbeck nie uląkł się jednak  sekwe- 

stru i w dalszym ciągu odmówił zapłacenia, 

pozwalając zabrać Iwa, biez klatki jednak, ja 

ko .e nie była ona zasekwestrowana. Teraz 

dopiero nastąpił dla biednego sekwestratora 

moment największego zaambarasowania. 

W. jaki sposób zabrać lwa i dostarczyć go 

sądowi i wobec tego, że zwierzyniec miał 

wywędrować nazajutrz wczesnym rankiem 

do następnej z kolei miejscowości? 
Na szczęście jednak, po długich targach 

i pertraktacjach, Hagenbeck dał się nakłonić 

do zapłacenia kary i w ten sposób niemiły 

dla sekwestratora incydent został zlikwido- 

wainy. 
  

Słynny fakir indyjski! Jego 
europejski przyjaciel 

Jednym z najsłynniejszych wśród żyjących 

obecnie fakirów indyjskich jest fakir Gowin 

da Swzmi, o którym opowiadają, że umiejęt 

nościami swemi przewyższył wszystkich swo- 

ich poprzedników. ‚ ; 

eden z europejskich przyjaciół  fakira 

konsul francuski Jacolliot tak opowiada o cu- 

dach Gowinda Swami. : 

— Pewnego razu siedziałem z moim przy 

jecielem przed jego domem. W pewnej chwi- 

Ji wziął wielki fakir do ręki swoją grubą 

sękatą laskę, przywiezioną z Cejlonu i zapa- 

trzywszy się nieruchomo w jeden - punkt 

wpadł w trans. ) 
Wa w tej chwili do ręki ołówek — po- 

wiedział do minie rozkazującym tonem - po- 

łóż przed sobą kawałek papieru i napisz na 

nim to, co ci myśl twojal podyktu'e, | 

Zrobiłem tak. Nie pisałem jednak żadnych 

wyrazów,, ale zacząłem rysować na papierze 

różne niesymetryczne esy floresy. a 

Razem z moim, ołówkiem zaczął o. kilka 

mzście kroków ode mnie poruszać ые leżący 

tam kawałek patyka, który stanąwszy pozio 

mo wykonywał te same ruchy, co mój 'ołó- 

Po kilku chwilach zobaczyłem, że mój ry- 

sunek i rysunek na piasku są identyczne. 

— Pomyśl jakieś słowo w języku  ua- 

szych bogów, w najpiękniejszym z jęz /ków 

w sanskrycie — powiedział znów rozkazu- 

jąco fakir. : к 

— Dlaczego koniecznie w sanskrycie? 

— Bo to język najbliższy bogom. 
(Nie zdążyłem odpowiedzieć a patyk na 

piasku pisał już słowo, które rzeczywiście 

miałem na myśli, — „puruncha* co znaczy 

ojciec niebieski. * : 

: Gdy zdumiony tem niezwykłem doświad 

cze niem, prosiłem mego fakira o inne jeszcze 

dowody jego „tatu“, ten odrzekł z ušmie- 

chem: | ' 

—Nie teraz, mój synu, „duch boży mnie 

opuścił. Zostawmy to na inny raz. Teraz 

pójdziemy może na przechadzkę. 
"Z cudownego fakira, przyjekiela bogów 

tajemniczego władcy duchów. został tylko ser 

deczny przyjaciel ludzi, z którym chętnie po- 
szedłbym na koniec świata. 

  

wienie Wam i Waszej żonie przesyłam, 

piszcie cokojwiek o dawnych czasaci:, 

życzymy Wam dobrego zdrowia Wasz 
wierny sługa NN. 

L. Z—ki. 

prześliczne, białe, rėžowe, ciemno-pon 
sowe róże i słodki ich aromat, przypo 
minał Gattermanowi te piękne i wy- 
tworne kobiety, które kiedyś przecho- 
dziły przez jego życie. 

Poza tem, w ogrodzie * znajdowała 
się cienista polanka z grupą owoco- 
wych drzew dookoła i olbrzymie klom 
by, pełne najrozmaitszych kwiatów, któ 
rych główki kołysał świeży podmuch 
wiatru. Ze wszystkich stron ogród oto- 
czony był żywym szpalerem gęstych, 
kwitnących krzaków, które zasłaniały 
widok na najbliższe domy i pozwalały 
Gattermanowi zachowywać iluzję zu- 
pełnej samotności. 

Gatterman przerwał swój spacer, i 
zamyślony, przyglądał się przez chwiię 
złotym rybkom. Monotonny plusk fon- 
tanny był jedynym dźwiękiem, mącą 
cym ciszę, tego! oryginalnego ustronia, 
gdyż nie dochodzi tutaj hałas z ulic 
Londynu. 

W jakim celu zamordowano: Józefa 
Krylego? Gattermana nie interesowała: 
osoba mordercy, lecz pobudki, jakie 
nim powodowały. Swego dawnego 1с- 
katora znał doskonale, Wiedział że był 
to człowiek nieszkodliwy i miły. i nikt 
nie mógł mieć w tem ukrytego interesu, 
'by przerwać nić spokojnego jego życia. 
Motywy zbrodni wydawały mu się zu- 
pełnie niezrozumiałe. 

Czyżby zbrodnia ta była  dziełe:n 
rąk jakiego manjaka, jak to przypu- 
szczaąły niektóre gazety? Czyżby miał 
to być początek całej zbrodni? Czy mo, 
żna było liczyć, że na tej jednej skoń 
czy nieznany zbrodniarz? { 

Wzdrygnąi się na tę myšl. Gatier- 
man był ezłowiekiem o żelaznych ner- 

    
  

DZIŚ! 
dźwiękowym 

p. t 

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. Ceny miejsc do godz. 7-ej 

Znakomity mistrz maski LON CHANEY ze swoją tiiroczą partnerką ANITĄ PAGE 

„BICZ BOŻY 
NAD 

PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

wykona szereg najmodniejszych 
zycznych. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 10.30. 

w obrazie śpiewno- 
PROGRAM: Słynna orkiestra Clyde Dorrća 

szlagierów mu- 

  

  

KINO-TEATR 

„HELIOS erotycznym   
ZE SWIATA 
SPORT I BUSINESS. 

Walce o mistrzestwo świata wszystkich 
kategoryj Sharkey — Schemeling przygląda 
to się przeszło 70.000 osób. Obecnie npidsyłe, 
ją z Ameryki plan repartycji olbrzymićgo do 
chodu, jaki przyniósł ten mecz. * 

Ogólne wpływy wyniosły 749.934 dola- 
rów, czyli około 6.750.000 zł. Z sumy tej wy- 
najęcie Yankee Stadium kosztowało 70.000 
dolarów, podatki stanowe pochłonęły 38.000 
dolarów, wreszcie każdy z walczących otrzy 
mhł po 177.917 dolarów. 

Reszta przypadła organizatorom spotka- 
nia, Ta reszta, to zupełnie jednak ładny ką 
sek, wyrażający się w globalnej sumie około 
150.000 doftrów, czyli 1.350.000 zł. Nic dziw 
nego, że montowanie następnego meczu ге- 
wanżonego postępuje raźno, a projekty roz- 
maitych spotkęń eliminacyjnych sypią się 
jak z rogu obfitości, 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 8 lipca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.88 i pół — 8.90 i pół 8,86 i pół. 
Belgja 124.61 — 124,62 — 124.30. Londyn 
43,38 i pół — 43.49 — 43.28. Nowy York 
8,905 — 8.925 — 8.885. Paryż 35.08 — 35.17 
— 34.90. Praga 26,45 — 26.51 i pół 26.38 i 
pół. Nowy York kabel 8.917 — 8.937 — 
8.897. Szwajcarja 173.16 — 173.59 172.73. 
Wiedeń 125.93 — 126.24 — 125.62. Włochy 
46.72 — 46.84 — 46.60 Berlin w obrotach 
prywatnych 212.65. 

Papiery procentowe: 

5 proc. PO. premjowa  dohirowo 
60.50 — 60— 60.50. 5 proc. konwersyjna 
55.75. 6 proc. dolarowa 77,50. 10 proc. kole 
jowa 103, 103 8 proc. L. Z. B.G.K. i BR. 
94, te same 7 proc. 83.25 8 proc. obligacje 
B:G.K. budowlane 93. 7 proc. L. Z. Przem. 
Polskiego dolarowe 76. 4 i pół proc. ziemskie 
56.50 — 56.75 — 65.50. 5 proc. warszawskie 
50.50 — 59.35 — 59.50, 8 proc. warszawskie 
1125, 8% ziemsk, 86,86.25, 8 proc. Częstocho 
wy 69.25, 8 proc. Keliszn 69. 8 proc. Łodzi 
12.25, 8 proc. Piotrkowa 69.25. 5 proc. Piotr 
kowa 50. 10 proc. Radomia 83.50 10 proc. 
Siedlec 82.75. 

Akcje: 

Bank dyskontowy 116. B. Polski 168,50 
Cukier 31.25. Starachowice 16. 

K 
6 
M 
T 
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Migdzynarodowa wysfawa 
Komunikacji i Turystyki 

W Wystawie 
bierze udział 

30 
państw 

z pięciu 
kontynentów 

Otwarcie 6 lipca 1986 r. 

+         
  

  

wach, bezlitosnym w dąženiu do celu, 
a nawet niezawsze kroczącym prostemi 
drogami. Były w jego życiu lata, które 
były podobne do zamkniętej księgi, sia 
rannie ukrytej przed spojrzeniem cieka 
wych oczu. й 

Tak, był on człowiekiem silnym, 
zdecydowanym i odważnie dążącym do 
celu, nie cofającym się nawet przed 
czynami nie zasługującemi na miano 
uczciwych. A jednak w tej chwili czuł 
się pokonanym i słabym. 

Na samo przypuszczenie, że ktoś 
znów może zginąć w jego domu, 
dreszcz trwogi wstrząsnął jego! ciałem. 
Co się wówczas stanie z luksusową re- 
stauracją, ze sławnym kinematogratem 
gdzie ukazywały się najwybitniejsze, 
nieznane filmy, z orkiestrą  pierwszo- 
rzędną ii słynnemi z kojmfortu mieszka 
niami? 2 

Zazgrzytał zębami z oburzenia. 
Czyżby te olbrzymie sumy, które zaan 
gażował w budowę domu miały być 
wyrzucone na wiatr? Czy była to zem 
sta owych małych, zrujnowanych dojn 
ków, które kazał zrównać z ziemią, aby 
na ich miejscu zbudować ten kolos. 

Wśród tych domków był i domek 
Mykaela Calcotia..... 

— Ktoš, — myślał Gatterman, — 
uczynił to w jakimś specjalnym « celu. 
Jestem tego pewien. To nie jest zbrod- 
nia manjaka. Przysięgam na wszystkie 
moce piekielne, że ga odnajdę i rozpra 
wię się z nim własnoręcznie! 

Powlėkt się do domu, postarzaly i 
prawie chory. Sam przygotował sobie 
napój rzeźwiący i trochę weselej za 
czął szukać w walizce małego rewolwe 
ru. Uważnie obejrzał i wybróbował 

4%, 

w fascynującym dramacie 

PREMJERA! Od godz. 4.30 do 7-ej — BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. | 
dramatyczne. Czarująca ulubienica tłumów LYA DE PUTTI 

BIAŁE ZĘBY 
- tylko przez stałe uży- 

wanie pasty do zębów 

-Ą CHLORODOAT 

  

TACATAVATAVAVAYJ 

ŻĄDAJCNE 
we wszystkich „aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A PAKA 
WWAVAVAVAVATAYAY/ 

W prędkim czasie 
bądzie otwarty nowourochomiony młyn 
w maj. Przyjaźni (Widziszki) gminy 
Daugeliskiej, koło st. Jgnalino, posia- 
dający pytel, krupernię it. p. O dniu 
otwarcia będzie osobne ogłoszenie. 

wprowa* Akwizytorów 35: 
artykułu, który cieszy się najlepszem 
powodzeniem, POTRZEBNI inteligent- 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący 
się PANO /IE. Po próbnej pracy 
pensja, stała, Zgłosić się: ul. Piłsudskie- 
go 6 m. 6, od 9—3 i 5—7 wiecz. * 

M wę 
= 
L 
= 
mz 
ge 
a 
> 
Ei 

  

  

  

  

do dobrze 

    
i Do wynajęcia ' 

2 pokoje z kuchnią i wszelkiemi wy- 

Ė godami. Informacje w Redakcji „Słowa* 

; od 12 — 1. 

Poszukuje się ы 
powažnych zasięBGÓW 

na stałą pensję oraz prowizję do 
dobrze wprowadzonego towarowego 
artykułu. Zgłoszenia od 10—3 i 5—7 
„Rachuba* W. Pohulanka 1. z, 

  

      
  

  

      

działanie mechanizmu i nabił rewolwer. 
Ten mały, dawno już porzucony przed 
miot przypomniał mu lata minione, 
dnie, których nie lubił wygrzebywać z 
pamięci i jak sądził na wieki zapomnia 

ne. Wsunął broń do kieszeni i. odtąd 
nie rozstawał się z nią ani na chwilę. 

Dopiero teraz przypomniał sobie o 
spotkaniu z Samem Trantshem i wspor 
mnienie to wywołało cały szereg myśli 
i refleksyj. ` 

ROZDZIAŁ VIII 

Drugie morderstw” 

Nawet sławny i dawno zapowiada- 

ny film, nie mógł ściągnąć zwykłej ilo 
ści widzów dokina Gattermana, po tra 
gicznej śmierci Krylego. 

Niestety, nie było już na dole przy 
kasie długich kolejek i dwie trzecie 
krzeseł świeciły pustkami. Pusto było 
na sali i śmiech rozbawionych gości, 
brzmiał dziwnie nienaturalnie i niepew 
nie. Nawet muzyka nie wydawała się 
już tak czarującą i słodką, jak wpierw. 
Głośniejsze tony wywoływały niepokój, 
jakby przepowiadając, że każdy z obec 
nych może nagle pójść w ślady Kry- 
lego. 

Tom Philips był sekretarzem w jed 
nym ze znanych domów handlowych. 
Był to przystojny, młody chłopak, sie- 
rata, spędzający każdą wolną chwilę 
na grze w tenisa. On również, jak wszy 
scy Londyńczycy czytał dużo o tragedji 
w domu Gattermana i postanowił kor 
niecznie obejrzeć ten kamienny całun, 
który pokrył trupa Krylego. 

Był cudny wieczów. Na ulicach pa- 
nował ruch nie do opisania. Tom wstą-     Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, 2 Zamkowa 2 

Przebój niemy Wielkie arcydzieło 

i jej partner ulubieniec kobiet LARS HANSON 

„W NO€ BO ZDRADZIE 
Koncert gry aktorskiej. Początek seansów o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 

pielęgniarka — siostra 
miłosierdzia do chorej. 
Wymagane b. poważne 
refereucje. Urząd Wo- 
jewódzki, pokój 69. -o 

nadzwyczaj 
Młody, zdolty ka- 
waler z wykształceniem 
(5 kl. gimnazjum), po- 
szukuje jakiejkolwiek 
pracy biurowej, naj- 
chętniej w majątku 
jako pisarz. Wymaga- 
nia nadzwyczaj skrom- 
ne, względnie za utrzy- 
manie i minimalną do- 
płatą. Laskawe zgłosze- 
nia z wyszczegėlnie- 

„niem warunków kiero- 
wać do adm. „Słowa* 
Zamkowa 2, pod „Chce 
poznać życie ziemiań- 
skie 22-letni zdolny 
kawaler", =€ 

įLETHISKA 
UK AROS V ООО < AKA 

POTRZEBNA 

  

HALLEROWO 
Ciepłe kąpiele mor- 
skie i pensjonat 

„ Warszawianka”. 
Kanalizacja, wado- 
ciągi, tenis, pianino. 
Poczta i stacja na 

miejscu. Wiadomość: 
Hallerowo, poczta 
Wielka Wieś, po- 
wiat Morski,  Ba- 
giūska. 

za zez 

Gabinet 
Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni- 

czej. 
Wiluo, Mickiewicza 31 

m. 4 

radę kobiecą konser- 
wuje, doskonali, 

odświeża, usuwa jej 
skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 

. Wypad. t 
ta kipiaź. aaa BYAWAWE 

kia  Boncjonat Cywifckiej 
Codziennie od g. 10—8. Benedyktyńska 2, m. 5, 

W, Z. P. 43. tel. 17-03, wydaje obia- 

      

  

PZ] dy Prey ooo aa 4 
-- MUS | a" miasto, 8912— 

S a. 5 Poszukuję 

| MioszerkaŚmiaławska pasi” Bioma tra 15, 
Hryhorowiczowa. 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usttwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, Sprzedaje się 
brodawki, kurzajki, wy-PLĄC 1 dzies. przy ul. 
padanie włosów. Mic- Kaiwaryjskiej. Dowie- 
kiewicza 46. dzieć się: Połecka '14 

m, 1, od 4 do 7 wiecz. 
NO oem p Gierasimowówna. —o 

R LOKALE 1 — 
ET 70 GMB "TPA 

Е otówkowe lokuje- Odstąpię e na solidne hi- 
mieszkanie w  sród-| poteki ziemskie i 
miesciu 5 pokojowe Z miejskie 
wygodami, telefonem, | Dom H.-K. „Zachię- elektryczaością. Wia-| ta* Mickiewicza 1 domość: Wileńska 26, | tej, 9-05. —0 
„Agrotechnik“, tel. 205 

I 91/6— zywe © WRZASK 

Uu 
anna T: UNK i RAR Jadąc autobusem 

Poszukuje do Wilaa 
posady gońca, woźne- dnia 1 lipca r. b. zna- 
go, lub jakiego innego leziono pieniądze, do- 
zajęcia. Pióromont 11 wiedzieć się w a 
m. 23, Czesław Cze-nistracji „Słowa*. —o 
kołowski. 

    

  

      

  

  

pił do cukierni na czarną kawę. Czuł 
się dnia tego doskonale i był napraw- 
dę szczęśliwy: szef jego wezwał go ra 
no do siebie i oświadczył, że podwyż- 
sza mu gażę mies'€czną. Tom pozwo+ 
lił więc sobie marzyć o tej blondynecz- 
ce, która tak świetnie grała w tenisa i 
wystukiwała na maszynie Wtery dla 
siarego gentlemana w City. 

Zapładił, zostawiając sześć pensów 
, dla kelnerki, chociaż zwykle zostawiał 

tylko) dwa, i poszedł wzdłuż Piccad'ily. 
Gdy zbliżył się do pałacu Gatterma 

na, ogrom j wspaniałość tego gmachu 
uderzyły jego wyobraźnię. Widywał go 
coprawda, nieraz dawniej, ale nie zwra 
cał uwagi, dojpóki gazety nie otoczyły 
go nimbem tajemnicy i grozy. Dlatego 
dzisiaj dom ten wydał się młodzieńco- 
wi dziwnie imponującym, nie znanym ż 
nowym. 

— Piękny dom! — pomyślał Tom. 
Rzeczywiście, był ta prześliczny 

gmach, jakby góra z białego kamienia, 
dumnie wznoszący się nad sąsiedniemi, 
uniżonemi jego ogrómem domami. 

Tom z zadartą głową,. przyglądał 
się zieleniącym się u szczytu żywopło- 
tom i przypomniał sobie pdgłoski któ- 
re krążyły o tym kolesie. 

Przeszedł na długą stronę ulicy i 
zajrzał przez drzwi do restauracji. Jak 
że miło byłoby dojść z czasem do tego, 
by móc być stałym bywalcem tego raju, 
jak ci panowie i te piękne panie, podjeż * 
dżając samochodami do restauracji. 
Wszyscy wyglądali tak wesoło, szczę- 
śliwie, widolcznie przygotowani byli na 
tańce i zabawy. 

 


