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2.4 OMENUMERATA _ miesięczna 

Aleksar" 

— 
mat-opek IKi 
arżystów sseego Chcq Angielki 

„liedawniej, jak 9-go bm. wygłosił 
rd George w londyńskim Albert 

'u wielką mowę wynoszącą niemal 

niebiosa dobrodziejstwa tak licz- 

D udziału kobiet w teraźniej- 
*h wyborach do parlamentu angiel- 

go, że w niektórych okręgach licz- 
iprawnionych do głosowania kobiet 

muy y yŻSZA liczbę mężczyzn. Chwała 

„„U! — wołał entuzjastycznie b. pre- 

ważnyci: angielski. Jeśliby tak było w 1914 
yngłgdyby nie przyszło do wojny, co 
ziem okrutnie dała się we znaki całej 

wych opie. A i teraz oto od iluż to lat 
łynamiradują* w Genewie nieustannie 

Dos ferencje pokojowe — a bez naj- 
ch oraiejszego rezultatu! Pokój wciąż je- 

interesfe tylko mamy na papierze, 

i prze Świątynia Wojny jak stała tak do- 

Ars stoi—na stalowych fundamentach. 

a tem przekonany, że wybory do an- 

7 skiego parlamentu, przeprowadzo- 

mmazzyniejako pod egidą i patronatem ko- 
przyczynią się znakomicie do po- 

cia naprzód sprawy rozbro- 

ia się Europy — a bez rozbro- 

a się niema trwałego i pewnego 
okogaOjU.- ю . 
ipotekTak mowit publicznie kilka zaledwie 
OS temu Lloyd George. Przyjrzyjmy 
ch bližej owej istnej przewadze 
z" Jiet w wyborach do parlamentu an- 
: 2Й8Кіе@о, których termin, jak wiado- 

'1oc_), już jest bardzo bliski, gdyż na 
kiŚW:, maja jest naznaczony. Cóż mówi 

są — osobliwie angielska; co piszą 

oystaj dyńscy korespondenci najpowažniej 
a ch gazet w Niemczech, we Francji, 

da Włoszech?... 
zu QrMa zupełną rację Lloyd George. No- 
RAT z r. 1928-go angielskie prawo wy- 

‚ Ircze przechyliło szalę wpływów 
____ecydowanie na stronę kobiet. W ię- 
Umyj niż połowę ogólnej liczby 
do ulwborców stanowią kobiety. Trzynaś- 
bardz ; pół miljona na 25 miljonów. 
iiejskprawie w 38 okręgach (głównie ko- 

ie łInianych) przewaga liczebna jest po 
+, Sonie wyborców - mężczyzn, nato- 

jast z okręgów londyńskich, stołecz- 

400, jeden tylko ma' wyborczą 
A ewagę po stronie mężczyzn. Najza- 

Żniejsze okręgi, londyńskie, jak So- 

Kensington, jak Chelsa mają wręcz 

„ Kżromny procent wyborczy niewieści. 

Е buth - Kensington: na stu wyborcėw 
iews mężczyzn aż 249 kobiet, a w okręgu 
__elsa na stu mężczyzn 171 kobieta. 

zaj Zeszłoroczna reforma wyborcza 

dniosła liczbę wyborców kobiet o 5 

  

  

  

    

  

    
   

   

  

< Jiljonów. Zdawałoby się: no, teraz 
Dsypią się kandydatury niewieście do 

 wjArlam*ntu jak z rogu obfitości! Tym- 
> mtąsem widać już teraz jak na dłoni: 

\ Myraźną powsciągliwość lub zgoła nie 
Е П@(’: do wysuwania kandydatur nie- 

ysej fleścich. Na ogólną liczbę 615 manda- 
ym?wW, które wyjść mają z urn wybor- 

_ „ych wszystkiego dótąd są zadeklaro- 

Ci ane: 62 kandydatury  niewieście. 
V. ronnictwa wręcz niemają ochoty aby 

Jorė reprezentowały w parlamencie — 
y sbiety. Małego uwzględnienia ko- 

©Ё - kandydatek nie da się żadną mia- 

— zapewniają korespondenci lon- 

i Įiscy—przypisač wadliwej organiza- 
„ gł! Wyborów; organizacja nic nie po- 

ysQstawia do życzenia; tylko, jak się 
hs, žkio, zbyt wielu kobiet 

r 4 /$lja w swoim parlamencie mieć nie 
Świce. 

T Oczywiście niejedna kobieta - po- 
kfanka teraźniejsza wejdzie i do przy- 
złego pailamentu. Tak np. margrabi- 

aja Astor. Niejedna też kobieta będzie 

LC, „dalszym ciągu... zastępowała swego 
osi za na ławie poselskiej. Górnicy - ro- 
ar, ciarze szkoccy jak posłali do parla- 
1 łów qtu teraźniejszego młodziutką wnucz 

O ię i córkę górnika - robociarza pan- 
niej Jenny Lee, tak niezawodnie zechcą 

ча nieć i w pfzyszłym parlamencie. Je- 
Wwy z drugiem jednak wszyscy dobrzy 

‘' амсу sytuacji wyborczej w Anglji 
* śtwierdzają zgodnie fakt, że przewagi 

?yborczej niewieściej wcale jeszcze 

„gle znač na dotychczasowych kandy- 
daturach. 

Również nie widać na horyzoncie 
ikiejś mocno wybitnej kandydatury 

„iewieściej. Kandydatura „Uniwersyte- 
ka“ panny Eleanory Rathbone jest 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 
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z odniesieniem do domu lub z 
„zesylką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 

u okre 80259. W sprzedaży detai. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

ECHA STOLICY 

Ingres Ks. Biskupa Radońskiego 

WARSZAWA, 16.V. (tel. wł. Sło- 
wa). W najbliższy poniedziałek we 
Włocławku odbędzie się ingres nowo- 
rnianowanego ks: biskupa Karola 
Radońskiego. Na uroczystość ingresu 
Rząd wydelegował swoich przedsta- 
wicieli oficjalnych w osobach p. Wo- 
jewody warszawskiego p. Twardo i 
dyrektora Departamentu Wyznań w 
Ministerstwie Oświaty, Franciszka hr. 
Potockiego. 

Międzynarodowy zjazd lekarzy— 
chirurgów. 

WARSZAWA, dn. 16 maja (Tel. wł. 
„Słowa*). W dniach od 22 do 25 lipca 
r. b. będzie w Warszawie obradował 
międzynarodowy zjazd lekarzy-chirur- 
gów, w którym udział wezmą przed- 
stawiciele 17 państw europejskich i po- 
zaeuropejskich. 

Dr. Stępowski ulee-dyrekforem 
Państwowego Banku Rolnego. 
WARSZAWA, dn: 16 maja (Tel. wł. 

„Słowa*). otychczasowy szef gabinetu 
Premjeru dr. jerzy Stępowski obejmuje 
w najbliższych dniach stanowisko wice- 
dyrektora Państwowego Banku Rolnego, 
przyczem kierować będzie również spra- 
wami wydziału emigracyjnego. 

Wznowienie rokowań handlowych 
poisko-niemieckich 

WARSZAWA, dn. 16 maja (Tel. wł, 
„Słowa*). W ciągu najbliższych dni 
spodziewany jest znów w Warszawie 
pełnomocnik niemiecki do rokowań 
handlowych z Polską dr. Hermes, który 
tymczasem nie urzędował. Będzie on 
starał się wysondować opinię polskich 
czynników miarodajnych na temat mo- 
žliwošci zawarcia polsko-niemieckiego 
traktatu handlowego. Stanowisko Rzą- 
du polskiego w tej sprawie jest, jak się 
dowiadujemy, nadal nie zmienione, Pol- 
ska gotowa jest zawrzeć traktat z Niem- 
catni, ale tylko na płaszczyźnie równych 

praw i równych przywilejów eksporto- 
wo-importowych dla obu stron. 

Projekty budżefowe na rok 
1930 — 31 

W myśl rozporządzenia Min. Skar- 
bu przystąpiły wszystkie władze cen- 
tralne do opracowania projektów bud- 
żetu każdego resortu w dochodach i 
wydatkach na rok budżetowy 1930 31. 
W instrukcji wystosowanej w związ- 
ku z tem do poszczególnych mini 
sterjów zwróciło Min. Skarbu uwagę, 
że projekty budżetów nie mogą pod 
żadnym pozorem przekraczać w wy: 
datkach norm, jakie zawiera budżet 
każdego resortu w roku obecnym. 

Min. Skarbu przystąpi do opraco- 
wania swego budżetu w lipcu, kiedy 
będzie już rozporządzało wyczerpują- 
cemi danemi z poszczególnych  mini- 
sterjów. W kołach dobrze poiniormo- 
wanych uchodzi za rzecz pewną, że 
projekt budżetu na rok przyszły, któ- 
ry S'anie jsię przedmiotem bardzo 
szczegółowych narad i dyskusji w ło- 
nie Rządu, napewno nie przekroczy 
budżetu tegorocznego. 

Poseł Rauscher nie pojechał do 
Poznania 

We środę wieczorem wyjechali na ot- 
warcie wystawy w Poznaniu wszyscy akre- 
dytowani przy Rządzie polskim przedstawi- 
ciele państw obcych. Nie pojechał jedynie 
poseł niemiecki p. Rauscher. 

Zaupafrzenie ameryfalne pracow- 
ników samorządowych 

Dyr. dep. samorządowego p. Strzelecki 
przyjął wczoraj w obecności naczelnika Po- 
dwińskiego delegację Rady Naczelnej zwią- 
zku pracowników samorządowych pos. Pa- 
cholczyka, p. Gajewskiego i dra Poznańs- 
skiego. W czasie konferencji omówiona była 
szczegółowo sprawa wydania przez MS 
Wewn. wzorowego statutu normującego za- 
opatrzenie emerytalne pracowników komu- 
nalnych, a szczególnie zaliczenie do wysłu- 
gi emerytalnej przez poszczególne związki 
poprzedniej służby. 

SEAT TINISS SN SRT DZIE 

W dzisiejszem „Slowie“ w rubryce ofiar 
na fundusz dyspozycyjny Marszałka Piłsud- 
skiego znajdujemy nazwisko  niezwykiego 
ofiarodawcy. Jest nim Borys Kowerda, mło- 
dociany zabójca posła Sowietów w Warsza- 
wie, Wojkowa. Ofiara 5 zł. została przy- 
słana nam z Grudziądza, gdzie Kowerda od- 
siaduje dożywotnie więzienie, na które ska- 

zany został po swoim zamachu. 

Płacz urzędnicze przez P.K.0. 

W poinformowanych kołach urzędni- 
czych utrzymują, jakoby w Ministerstwie 
Skarcu rozważano ewentualność przekazy- 
wania płac miesięcznych wszystkim funkcjo- 
narjuszom państwa za pośrednictwem 
Pocztowej Kasy Oszczędności. Ewentual- 
ność ta budzi wśród urzędników wielkie 
zaniepokojenie, a to w obawie, że ten ro- 
dzaj wypłaty byłby pozbawiony  najważ- 
niejszego warunku jakim jest punktualność. 
Tą właśnie drogą wypłacane są emerytury, 
a skargi na nieobliczalność terminów są 
os 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

Otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
SBiENIAKONIE -— Bufet kniejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia I-wa „Lot”, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarna K, Malinowskiego, 
BUKSZTY — Bufet koiejewy. 
GŁĘBOKIE — ui. £amzkowa, W. Włodzimierew, 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rawie 
WORODZIEJ — Dworzea kolejowy — K. Smaizyšski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Kwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
ŁĄDA — ul. Suwalzka 13, 8. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rusk”. 

BARANOWICZH -- ul. Szoptyekicgo — A. Łaszuk | 

WOLKOWYSK — 

i 
I 
3 
' 
+ 

i 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miłimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwinswega, 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
QSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK -— Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolmej. 
STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. GWIĘCIANY -— ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA -— T-wo Ksiag. Kol. „Ruch“, 

Księgarnia T-w8 „Ruch“. 

ННТЕНБЫРТЛИСИТАЕРЛНРТОХ. 
Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

drožej. 
co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Wielka rewja dorobku polskiego w pierwszem 10-leciu 
Mowa Dyr. Wachowiaka 

POZNAŃ. 16.5. (PAT). Przemówienie 
prezesa zarządu i naczelnego dyrektora dr. 
Stanisława Wachowiaka, wygłoszone pod- 
czas uroczystości otwarcia Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej w dniu 16 maja 1929 r. 

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej! 
Świat cały z gigantycznym wysiłkiem odbu- 
dowuje, co zniszczyła wojna. Rozpoczął się 
we wszystkich państwach europejskich, sta- 
ze i nowych, gorączkowy wyścig pracy. 

krajów, odbudowanych politycznie przez 
przez traktat wersalski. Polska najcięższe 
miała do rozwiązania na zewnątrz problemy. 

Z TERENÓW WYSTAWOWYCH. 

  

Jeden z pawilonów na P. W. K. 

Potomność  sprawiedliwiej od nas oceni, 
czy pokolenie nasze wobec narodu i ludz- 
kości spełniło swój obowiązek, Może sąd 
ten wypadnie surowo, może i pochlebnie. 

Dawno kiełkowała już w rządzie i w re- 
prezentacjach życia gospodarczego i kultu- 
rałnego myśl, aby odbyć wielką rewię zdo- 
byczy pracy polskiej. Smiałą myśl tę uchwa- 
lił prezydent miasta stołecznego Poznania 
Cyryl Ratajski. Rząd Rzeczypospolitej zgo- 
dził się na zrealizowanie pierwszej Powszech 
nej Wystawy Krajowej w Poznaniu dekre- 
tem z 5 stycznia 1927 roku. Cele wystawy 
określone zostały w sposób następujący: 
Powszechna Wystawa Krajowa ma pokazać 
swoim i obcym wielkość kultury polskiej, po- 
tęgę jej gospodarstwa, musi ona podnieść 
konsumcję wewnętrzną i eksport zagranicz- 
ny, musi się stać potężnem narzędziem pro- 
pagandy na rzecz Polski zagranicą. 

Stare przysłowie mówi, że „kto buduje 
przy drodze, ma dużo budowniczych" — į 
myśmy ich mieli. Byli tacy, co radowali się 
i cieszyli z tego, że jak grzyby po deszczu 
wyrastały z ziemi coraz to nowe budowle, 
że wiele setek polskich warsztatów znalaz- 
ło pracę, że tysiące rąk polskich robotników 
miało zajęcie, ale nie brakło i takich, którzy 
patrzyli z niechęcią, z niedowierzaniem, z 
podejrzliwością. Nie zrażeni niczem, nie o- 
glądając się ni w lewo, ni w prawo, szliśmy 
prostą drogą, wierząc, że dobro pokona zło, 
praca — nieróbstwo, lenistwo, wiara — cie- 
mnošč i tepotę. 

Pewnie, że porównywując to, cośmy stwo 
rzyli z tem, co stworzył genjusz francuski 
chociażby w roku 1900 w Paryżu, wykryje- 
my łatwo wiele braków i błędów. Ale rze- 
czą jest pewną i to publicznie stwierdzam, 
że nie było na świecie wielkiej wystawy, 
zmontowanej w tak krótkim czasie i tak 
znikomemi środkami, nie było wystawy, któ- 
raby mogła równać się z naszą co do zbio- 
rowego wysiłku woli, która w niespełna 
dwóch latach zbudowała dosłownie nowe 
miasto. Wiadomo bowiem, że wystawy o 
podobnych rozmiarach organizowano zagra- 
nicą w 5 i więcej lat, nie mówiąc o studjach 
przygotowawczych i nie biorąc pod uwagę 
faktu, że państwa silne, bogate miały na 
polu wystawnictwa doświadczenie. 

Jak więc był możliwy ten objaw tak 
niezwykły w naszych stosunkach? Wydaje 
mi się, że po raz pierwszy należy go przy- 
pisywać naszemu narodowemu charakterowi 
Polak lubi pracę gorączkową, skoro się do 
pracy jakiejś przekona. Po drugie — i w 
tem tkwi właściwa tajemnica. — założenie 
organizacyjne i dyrekcja, jako ciała wykona- 
wcze. Kierownictwo jednego i drugiego cia- 
ła złączone było unją personalną. Stąd też 
pracowało przy szczęśliwych warunkach, że 
nie potrzebowało oglądać się za stałym kom- 
promisem, wielogłowemi komitetami i komi- 
sjami. Tylko tak było możliwe osiągnię- 
cie cełu. 

Pod względem budowlanym Wystawa 
przedstawia niezrównany wysiłek. Przeszło 
100 gmachów wystawowych figuruje na pla- 
nach Wystawy. 

Jeśli chodzi o działy wykonawcze samej 
Wystawy, wskaże tylko na ogromną pracę 
działu przemysłowego i rolniczego, z któ- 
rych pierwszy, zgromadził okrągło 3500 wy- 
stawców, którzy zakontraktowali stoisk na 
5.800 tysięcy zł.. Dział rolniczy wykazuje 
1.200 wystawców. 

Jednem słowem Powszechna Wystawa 
Krajowa ożywiła wszystkich i wszystko, 
stworzyła ruch i zapał, porwała umysły i 
serca. Pod jej sztandarem zgromadzili się 
wszyscy synowie jednej matki, aby dowieść 
światu, że w pracy około państwa nietylko 
chcą sobie dorównać, ale się prześcignąć. 

W końcu mówca podziękował rządowi 
Rzeczypospolitej za okazaną Wystawie opie- 
kę i życzliwość, pp. wojewodom, którzy po- 
pularyzowali wystawę w najodleglejszych za 
kątkach Rzeczypospolitej, samorządom, 
władzom Banku Polskiego i władzom ban- 
ków państwowych, p. prezydentowi Rataj- 
skiemu, jako inicjatorowi Wystawy, urzę- 
dnikom, robotnikom, wystawcom, oraz tym 
wszystkim, którzy w jakochkolwiek bądź 
sposób dopomogli do stworzenia tego wie- 
kopomnego dzieła. 

: „ALB 

ATP 

Uroczysty aki otwarcia 
POZNAN, 16. V. PAT. Dziś rano o godz. 10:ej odbyło się uroczy- 

ste otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. 
Akt otwarcia, dokonany przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, od- 

był się w olbrzymim vestibulu reprezentacyjnym, wypełnionym szczelnie 
przez zgórą 2 tysiące osób. 

Już o godzinie 9ej poczęły się zbierać w vestibulu uczestnicy uroczy- 
stego aktu. Przybywali więc kolejno: członkowie rządu z p. prezesem Rady 
Ministrów dr. K. Switalskim, członkowie korpusu dyplomatycznego z War- 
Szawy z J. E. nuncjuszem Marmaggim i ambasadorem Francji Laroche'em 
na czele, przybył również były poseł angielski w Warszawie Max-Mueller 
Oraz wszyscy attaches wojskowi placówek dyplomatycznych w Warszawie, 
licznie reprezentowane sfery finansowe z p. prezesem Banku Polskiego dr. 
Wróblewskim i doradcą finansowym p. Devey'em, ciała ustawodawcze re- 
prezentowało liczne grono posłów i senatorów i wicemarszałkiem Sejmu 
Czetwertyńskim i marszałkiem Senatu Szymańskim, dalej generalicja i wie- 
lu wyższych oficerów, delegację miast polskich, naczelnicy władz miejskich, 
państwowych i samorządowych, przedstawiciele sier ziemiańskich, przemy - 
słowych i handlowych, nauki i sztuki. Obecni byli przedstawiciele Rady 
Głównej i Dyrekcji P. W. K., Zarząd Główny oraz komisarz Rządu do 
spraw Wystawy minister Bertoni. 

Krótko przed godziną 10-tą przybył do vestibulu J. E. ks, prymas 
kardynał Hlond, a punktualnie o godzinie 10-ej, powitany dźwiękami hym 
nu narodowego i okrzykami: „Niech żyje!*, wszedł Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej, wraz z panią Mościcką. Pana Prezydenta wprowadził do sali 
prezes Rady Głównej prezydent miasta Ratajski i naczelny dyrektor zarzą 
du wystawy dr. Wachowiak. Panu Prezydentowi towarzyszył wojewoda 
poznański Dunin-Borkowski, szefowie kancelarii cywilnej i gabinetu woj- 
skowego oraz szef protokułu dyplomatycznego p. Romer. Pan Prezydent 
zajął następnie miejsce na estradzie, bogato udekorowanej zielenią, mając 
po prawej swej stronie panią Mościcką Oraz p. prezesa Rady Ministrów 
Świtalskiego i jego małżonkę, po lewej— JE. ks. kard. Hlonda oraz mar- 
szałka Senatu Szymańskiego i wicemarszałka Sejmu Czetwetryńskiego. Po 
przeciwnej stronie estrady zajęli miejsca członkowie rządu. 

Uroczystość rozpoczął chór koła špiewaczego polskiego i chór im. 
Chopina, który, z towarzyszeniem orkiestry, odšpiewa! hejnał Powszechnej 
Wystawy Krajowej. Następnie zabrał głos prezes Rady Głównej P. W. K. 
p. Cyryl Ratajski, który wygłosił przemówienie powitalne. Z kolei przema- 
wiał naczelny dyrektor dr. Wachowiak. Na przemówienia te raczył odpo- 
wiedzieć Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Następnie Pan Prezydent wraz 

Z TERENÓW WYSTAWOWYCH.     
Pawilon Uzdrowisk Polskich. 

z otoczeniem przeszedł z vestibulu do drzwi, prowadzących do hali prze- 
mysłu włókienniczego i tam przeciął wstęgę, otwierając tym aktem Wy- 
stawę. ` 3 : 

Po otwarciu Wystawy Pan Prezydent, wraz z otoczeniem, oprowa- 
dzany przez przedstawicieli zarządu, udał się na jej zwiedzenie, 

Przemówienie Pana Prezydenta 
„Dzisiejsza uroczystość otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej dla uczczenia 

dziesięciolecia niepodłegłości przejmuje mnie głęboką i szczerą radością. 
Hołdem pracy nazwali to dzieło inicjatorzy, słusznie uważając, że uczczenie pracy, 

jako największej wartości narodu, jest najlepszym sposobem uczczenia 10-letniej, rocz- 
nicy niepodległości. Dzieło to wielkie i użyteczne jest jednak przedewszystkiem wymow- 
nem świadectwem inicjatywy i niezmordowanej pracy jej twórców: pana prezesa Rady 
Głównej i prezydenta miasta Poznania, Ratajskiego oraz prezesa zarządu i dyrektora na- 
czelnego dr. Wachowiaka, którzy z początkiem 1927 roku objęli śmiało myśl uczczenia 
10-lecia niepodległości za pomocą tej rewizji dorobku gospodarczego i kulturalnego Pol- 
ski. I gdy wtedy rozwinęli przedemną swoje śmiałe plany, gdy widziałem ich młodzień- 
czy zapał i entuzjazm, a z drugiej strony mądre przewidywania wszystkich najdrobniej- 
szych trudności i możliwości, nabrałem głębokiego przekonania, że ci ludzie dokonają 
podjętego dzieła, że dokonają go dobrze. 

I oto dziś, stojąc u wrót polskiej wystawy krajowej, patrząc na dziesiątki hektarów 
zabudowanej powierzchni i tę całą celową i rozumną organizację jestem spokojny że nie 
tylko nie doznam rozczarowania, lecz, że w nie jednem rzeczywistość przewyższy nasze 
oczekiwania. Obok cełowej i nadludzkiej nieraz pracy inicjatorów i ich pomocników 
głównie przyczynił się do powstania tego dzieła rząd, który od początku oka- 
zał jak największe zrozumienie i poparcie dla Powszechnej A, Krajowej 
we wszystkich resortach jak naintensywniejszej udzielał pomocy, wszelkie poczynił ułat- 
We a nadto sam wziął wybitny udział w Wystawie, pokazem dorobku pracy pań- 
stwowej. е 

Wystawiony przed nami dorobek pracy polskiej, dorobek wiełki, umocni w szerokich 
masach szacunek, dla rodzimej produkcji, stanie się potężną dźwignią zwiększenia jej 
tempa, stanie się dla młodego pokolenia najlepszą szkołą poszanowania i jej zrozumienia. 

Nie jest przypadkiem, że miejscem Powszechnej Wystawy Krajowej jest właśnie 
Poznań, stolica prastarej Wielkopolski. Od najdawniejszych czasów ziemia ta przodowa- 
ła wytwórczej pracy państwowej. W okresie niewoli hartowała na stal charaktery, dając 
niezdolny odpór wszelkim zakusom, samorzutnie zrzuciła z siebie jarzmo niewoli i 
dzisiaj po 10 latach słusznie przypada jej w udziale ten zaszczyt, że stała się sercem 
całej Polski,' a nazwa jej stolicy dzięki umiejętnej propagandzie wystawowej stała się 
znana całemu Światu. 4 

Otwierając Powszechną Wystawę Krapową, składam jej twórcom — Panu Prezy- 
dentowi Miasta Poznania Ratajskiemu i p. dr. Wachowiakowi wyrazy uznania i podzięki 
za to wielkie użyteczne dzieło oraz najserdeczniejsze życzenia, ażeby spełniła ona wszyst- 
kie ich oczekiwania i stała się tem, czem ją mieć pragnęli — wielkim przegląd«m do- 
robku gospodarczego i kulturalnego całego narodu oraz widomym symbolem jego zje- 
dnoczenia. 

(V AREZZO 

Dzień Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 
Pan Marszałek Piłsudski rozpoczął w dniu dzisiejszym, t.j. w czwartek, 

dnia 16 bm. prowadzenie gry wojennej, która odbywa się w pałacu reprezen- 
tacyjnym. Przygotowana w dniu wczorajszym i obliczona na kilka dni gra 
wojenna zajęła Panu Marszałkowi wdniu dzisiejszym czas od samego rana 
do pory obiadowej. W godzinach popołudniowych przyjął Pan Marszałek 
w pałacu na audjencji bawiącego w Wilnie prof. Rene Pinon, współredaktora 
„Revue des deux mondes' i w przeciągu godziny prowadził z nim oży- 
wioną pogawędkę. Czas, przeznaczony Па wypoczynek w ciągu dnia, spę- 
dził Pan Marszałek przez obydwa dni kilkakrotnie na werandzie pałacowej, 
skąd roztącza się widok na ogromny i piękny pod względem architektonicz- 
nym dziedziniec i stary ogród pałacowy. Pan Marszałek, 
jak się dowiadujemy, czuje się znakomicie i jest z pobytu w Wilnie wielce 
zadowolony tak, iż osoby z otoczenia Pana Marszałka przyrównują wywcza- 
sy wileńskie z pobytem Pana Marszałka w Rumunji, a to wobec nilebywałej 
o tej porze w naszych stronach ślicznej, niezwykle upalnej wiosny. Tempera- 
tura bowiem dzisiaj w Wilnie wynosiła o godz. 8 rano 25 st. C. w cieniu. 

TN ROTRA 

bardzo niepewna. Specyficznie fe- 

ministycznej kandydatury też 

nie widać. Kandydatki należą bądź do 

liberalnej partji, bądź do konserwaty- 

wnej, bądź do Labour Party. Żadna 

niejako zawodowa feministka, wyłą- 

cznie tylko feministka nie pcha się da 

parlamentu i jej nikt forytuje. 

Wielkie, bardziej znane organiza- 

cje walczące o „prawa kobiety* wciąż 

w Anglji istnieją, wszelako niektóre, 

jak np. rozgłośna przed wojną Wo- 

mans Social and Political Union, już 

od dawna znaku życia o sobie nie da- 

ią. Na czele Womians Freedom League 

nie stoi już siostra marszałka Frencha 

lecz bardzo bojowo usposobiona pani 

Lawrence z Partji Pracy. Natomiast 

obóz liberalny prowadzi do parlamentu 

panią Corbett Ashby, prezeskę najstar- 

szega w Anglji zrzeszenia kobiet, Na- 
tional Union. 

Czego dobijają się programo- 

wo te angielskie organizacje niewieś- 

cie? Zdawałoby się, że kobieta dziś w 

Anglji dobiła się chyba już wszystkich 

praw, jakie tylko mogły być jej udzia- 

łem. Tak... ale zwróćmy uwagę, że 
istnieje w Anglji wręcz nieprzebrane 

mnóstwo zwyczajów i obyczajów, a 

nawet przepisów prawa, które na 

kontynencie europejskim mogłyby ur 

chodzić za najrzetelniejsze curiosa. 

I tak np. mąż, o którym notorycznie 

wiadomo, że... zdradza żonę, już przez 

to samo nie ma w Anglji kwalitikacyj 

do piastowania mandatu poselskiego! 

Jest moralnie. „dyskwalitikowany“. 

Prawo zaś angielskie dopuszcza roz- 

wód jedynie gdy zaszedł wypadek 

zdrady małżeńskiej. Cóż przeta czynią 

mężowie dobijający się rozwodu? Bio- 

rą na siebie dobrowolnie i świadomie 

o d iu m zgrzeszenia przeciwko szóste 

mu Przykazaniu, byleby ... rożwód 

otrzymać. I owóż taki pan, który na 

„takiej“ okropnej podstawie rozwód 

otrzymał — nie może już, w rozumie- 

niu angielskiej opinji publicznej, zasia- 

dać w parlamencie! Tak było np. ze 

znanym pisarzem i dramaturgiem Ri- 

ginaldem Berkeley'em. Dla jakiejś głu- 

piej małżeńskiej, czysto domowej afe- 

„ry niemoże już od pięciu lat nawet kan 

dydować da Izby Gmin. Konserwatyw= 

ny poseł z okręgu londyńskiego South- 

Kensington akurat rozwiódł się, musiał 

rozwieść się z żoną. Powszechnie się 

mówi, że sir William Davison pozbawił 

siebie tem dobrowolnie wejścia da 

przyszłego parlamentu. Będzie musiał 

ustąpić mandatu komuś... co żony nie 

zdradził — tem bardziej, że w okręgu 

South Kensington dysponować będą, 

jak się rzekło, kobiety, które „niewier- 

nemu mąžowi“ z pewnością nie oszczę 

dzą żadnego despektu. 

To tylko przykład. Nie te specjal- 

nie prawo zwyczajowe czy. obyczajo- 

we będzie chodziło przyszłym angiel- 
skim posłankom parlamentarnym, lecz 

o analogiczne... curiasa. To zresztą 

względnie drobiazgi. Na sztandarze 
kandydatek obecnych wypisane jest 

największemi literami hasło: „Równa 

praca — równe wynagrodzenie!* (dla 

mężczyzn i dla kobiet, bez różnicy 

płci). Dalej: dopuszczenie kobiet do 

wszystkich, bez wyjątku posad i urzę- 
dów. Obowiązkowa służba dla kobiet 

w niektórych oddziałach policji. Dalej: 

zniesienie obowiązkowego celibatu dla 

nauczycielek. Dopuszczenie kobiet do 
Izby Lordów. Prawo angielskie uwa- 
ża dziewczynę 12-letnią za pełnoletnią 

dla — wstąpienia w związki małżeń- 

skie, aczkolwiek karze surowo za zde- 
prawowanie dziewczyny poniżej 16 
lat jako... „niepelnoletniej“. 

domagają się dla panny młodej — star- 

szego wieku. Dziś w Anglji byle męż- 

czyzna zadeklarował, że go dana ko 

bieta uwodzicielsko napastowała, kara- 

na jest sądownie; Świadków — nie 

potrzeba. Natomiast analogiczne o- 

skarżenie względem mężczyzny powin- 

na kobieta poprzeć nader skompliko- 

wanemi dowodami podlegając ponadto 

krzyżowemu ogniowi badań. Przeciw- 

ko tego rodzaju uprzywilejowaniom i 

niesprawiedliwościom zamierzają kan- 

dydatki do przyszłego parlamentu an- 

gielskiego występować programowa i 

solidarnie. Spraw do bronienia i prze- 

prowadzenia, wielkich i drobnych nie 

zabraknie. Jacz. 

Kobiety - 

\ 
\ 
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ECHA KRAJOWE 
Ludność głodujących powiatów ściąga na roboty, 

których niema. 
MIORY, 16 V. (teł. wł. „Słowa”) Trwająca od 10 dni słone- 

czna pogoda z błyskawiczną szybkością osuszająca teren, ściąga 

na budowę kolei Woropajewo - Druja setki robotników z okolic 

położonych w promieniu 75 klm. od budującej się linji drogi 

żelaznej. Ludzi tych, poszukujących pracy wskutek klęski nieuro- 

dzaju, zapewniono, że z nastaniem wiosny otworzy się wielki 

warsztat zarobkowy przy budowie kolei. Obecnie z nastaniem 
tej upragnionej chwili, przybywających robotników nie przyjmu- 
je się na roboty, tłumacząc odmową, znaczne skróceniem kre- 

  

dytów przeznaczonych na budowę kolei. 
  

Nieco o zadrzewięniu dróg naszych. 

Urzędując od kilku lat na prowincji, 
mam możność obserwować, jak wiosną ka- 
żdego roku dokonywa się zadrzewianie dróg 
naszych, sadzeniem tysięcy drzewek, z wieł- 
kim nakładem pracy, czasu, jak potem w 
ciągu lata, jesieni i zimy, pozostawia się sa- 
dzonki bez żadnego dozoru i opieki, wskutek 
czego są one doszczętnie niszczone, tak że 
żmudna ta praca, pwtarza się u nas stale 
corocznie, a wiejskie drogi nasze wiecznie 
są gołe i nieządrzewione. 

Przyczyna złego tkwi naprzód w bar- 
dzo niskim poziomie kułtury wieśniaka na- 
szego, i w niestosownem do. warunków 
miejscowych sadzeniu i zabezpieczeniu drze- 
wiek. Nasz typowy chłop—gospodarż, wyro- 
sły wśród lasów i zarośli, nieszanuje wcałe 
drzew leśnych i polowych, łamie i niszczy 
je w swym rozmachu, wszędzie i na każdym 
kroku, czyni on to idąc z siekierą z kuźni 
od kowala i wyprobowuje na drzewkach 
ostrze i hart siekiery. Pędząc bydło łamie 
drzewko, jako poganiacz na nie, łamie naj- 
piękniejsze, równe drzewko na zatyczkę do 
osi wozu, wywraca drzewko pługiem orząc 
pole, ścina je kosą kosząc. trawy po mie- 
dzach, a pastuch pasąc: bydło, siedząc na 
miedzy wyprobowuje ostrze swego nożyka 
i struga z drzewka korę od korzenia aż do 
korony. Robi to ojcięc, robi syn, parobek, 
pastuch, pastuszka, gospodarz, służący, je- 
dnem słowem wszystko, co żyje we wsi, to 
niszczy, łamie i kaleczy drzewa. Jeżeli zaś 
cudem jakimś drzewko się zakorzeni i przy- 
żyje i już rośnie i pędy daje, to najczęściej 
zjadają je zające zimą a łatem i wiosną nie- 
miłosiernie ogryzają kozy pędzone na pa- 

"stwiska drogami. 
alka z tem złem i rada na to jest 

bardzo a bardzo trudna. Wyznaczonych kar 
niedaje się nigdy zastosować, bo winnego 
nikt we wsi nie ujawni, mie wyda i nie 

_ wskaże. Zaradzić złemu i pomóc w tym wy- 
„padku może tylko jedynie i wyłącznie szko- 
ła i nauczyciel, innej rady na to niema. Niech 
więc każdy nauczyciel uświadamia swe 
dzieci w szkołe, jaką korzyść niosą im sa- 
mym drzewa przy drogach; że one ocie- 
niają podróżnego i jego konia, podczas 
skwarów letnich, że dają wytchnienie bydlę- 
tom w cieniu swojem, że drzewa na drogach 
w zimie łagodzą zaspy śnieżne i wichury, że 
latem zgromadzają zastępy ptactwa, które 
oczyszcza ich pola i sady od pędraków i roz- 
wesela swym śpiewem podróżnych, że drze- 
wa czynią drogę w zimie znaczną i wyraž- 
ną podróżującym nocą wśród bieli śnieżnej. 
Niech każde wiejskie dziecko, pod wodzą 
nauczyciela, bierze udział w sadzeniu drze- 
wek, a później niech ma wyznaczone dla 
swego dozoru kilka drzewek, których ma 
doglądać i opiekować się niemi, i to już bę- 
dzie krokiem naprzód, środkiem do zaradze- 
nia złemu. 

A teraz co do samego sadzenia drze- 
wek u nas. Główną przyczyną niepowodzeń 
w zadrzewianiu dróg naszych jest wadliwe 
sadzenie drzewek i całkowite niezabezpie- 
czenie ich od wpływów zewnętrznych. Zwy- 
kle praktykuje się tak, iż kopią wąski do- 
tek, wciskają doń gwałtem korzenie drzew 
i zasypują grubą warstwą ziemi, czasami na 
półmetra, tak że dostęp ciepła i promieni 
słonecznych do korzeni jest uniemożliwiony 
1 tem samem takie drzewko zgóry jest osą- 
dzone na zagładę. W wielu wypadkach nie 
daje się podporki  (paliki) @а drzewka, 
wskutek czego młode drzewko, niemając 
jeszcze puszczonych do ziemi korzeni ssaw- 
ców, będąc wciąż ruszane wiatrem, nie może 
się zakorzenić, przyjąć, i ginie marnie usy- 
chając. Czasami drzewka sadzone przy dro- 
gach, bywają przywiązane do palików wią- 
zadłem, lecz w kilka dni, czy tygodni, wią- 
zadło się usunie i już nikt go więcej nie po- 
prawi, nie umocuje. Wszystko to są rzeczy 
stale dające się zaobserwować i praktyku- 
jące się po wiejskich drogach naszych. 

Mając na względzie powyższe i wobec 
nadeszłej już pory sadzenia drzewek, poda- 
ię tu wskazówki, według których możemy 
z pomyślnym skutkiem zadrzewić wiejskie 
drogi nasze, a należy przystąpić do tego 
mając na względzie następujące: 

Naprzód przed sadzeniem drzewek, na- 
leży się zaopatrzyć w odpowiednią ilość pa- 

lików o średnicy niemniej 8 cm. i długich 
2 metry. Taki palik wbija się w ziemię na 
półmetra w wykopanym dołku, a półmetro- 
wa wyżyń pałika wystaje nad powierzchnią 
ziemi. Przy tak umocowanych palikach 6a- 
dzą się drzewka, łecz nie zagłęboko, tak 
mianowicie, by po zasypaniu korzeni ziemią 
można byłoby wyczuć koronę korzeniową 
namacalnie, wskazującym palcem przy wet- 
knięciu go .w ziemię, Suto podlane drzewko 
i wyrównane dołki ziemią, lekko się udeptu- 
je, potem przybija się na ukos (trójkątem) 
do palika, dwa wąskie, cienkie opołki( do- 
szczulki) szerokością 16 cm., długością 1% 
metra, tak że drzewko zostaje od wierzchu 
pnia do korzenia zarezerwowane od wpły- 
wów szkodliwych na nie, nie boi się 
szkodników, nie potrzebuje wiązadła. Przy 
sadzeniu dbać tylko małeży by boczne, 
ochronne deszczułki niewbijać do ziemi i 
nie kaleczyć tem korzeni a przybijać do pa- 
lika, małemi gwożdziami, z boków i ze sobą. 

Palik taki ośmiocentymetrowy ostoi się 
w ziemi 4 lata, a w tymczasie drzewko już 
się dostatecznie zakorzeni, wzmocni, rozro- 
śnię i będzie odpornem i wytrzymałem do 
walki z przeciwnościami. Tak wsadzone i 
opatrzone drzewka, nie boją się wiatrów, 
kóz i zajęcy, nie potrzebują wiązadeł i tym 
tylko sposobem jedynie możemy zadrzewić 
wiejskie drogi nasze. Adam Habdank. 

  

BUDSŁAW, POW, WILEJSKI 
— Wiosna u nas. Niejeden już ręce za- 

łamał, na pokarm dla bydła zdzierał słomę 
ze strzechy i żył ostatkiem nadziei przetrwa- 
nia chłodnej i długiej wiosny. 

Wtem ciepły powiew majowego wiatru 
przyniósł zmianę. Zbudziła się przyroda do 
nowego życia ze swej zimowej martwoty, 
zazieleniła pola i łąki, rozweseliła śpiewem 
ptasząt Świat cały, wzbudziła w ludziach 
chęć do życia i pracy po smutnej i ciężkiej 
tegorocznej zimie. Wypędzono bydło na pa- 
szę, chociaż jeszcze marną, i zabrano się z 
ochotą do pracy. Z pośpiechem wyciągnię- 
to pługi na rolę i rozpoczęła się Święta pra- 
ca oracza-siewcy. 

Ten i ów skrzętnie naprawia dachy, 
podpiera chaty, porządkuje zagrodę, gwar i 
Śpiew dziatwy, nie milknie od rana do cie- 
mnej nocy. Każdy pragnie słońca i ciepła, 
oddycha świeżem powietrzem wiosny, na- 
pawa się widokiem zieleniejących pól, kwi- 
tnących kwiatów i zda się radby wznieść 
się w nieznane przestworza i z całą naturą 
zaśpiewać dziękczynny hymn Panu. 

To rozbudzenie się wiosny znajduje od- 
dźwięk w życiu społecznem, które wre i 
chce wydać tę radość wewnętrzną z siebie 
drugim, by z nimi cieszyć się i podziwiać 
świat i jego piękność. 

I tak rozpoczął się maj Świętem Naro- 
dowiem, które w Budsławiu obchodzono na- 
der uroczyście. Capstrzyk poprzedził dzień 
3 maja, samo zaś święto wypełniło, nabo- 
żeństwo, defilada, zawody sportowe i 
hippiczne, oraz Akademja w „Domu Żoł- 
nierza“. 

Dzień 4 maja znowu rozbrzmiewał 
dźwiękami orkiestry od rana, gdyż strażacy 
święcili dzień swego patrona, * wieczorem 
zaś odbył się doroczny bal I Szwadronu 
K.O.P., który w swych sałach zgromadził 
liczne towarzystwo. 

Wieczorem w niedzielę odbyła się uro- 
czysta akademja ku uczczeniu patrona szko- 
ły Tadeusza Kościuszki, urządzona  stara- 
niem uczni kl. VII szkoły powszechnej w 
Budsławiu. Ё . 

Sala „Domu Žoinierza“  zgromadzita 
wiele osób, które dały Świadectwo o swej 
sympatji dla dziatwy szkolnej i zarazem 
przyczyniły się do powiększenia funduszu 
wycieczkowego młodzieży szkolnej na Pe- 
wszechną Wystawę do Poznania. 

Akademję rozpoczęła jedna z nauczy- 
cielek p. W. przemówieniem, w  którem 
przedstawiła życie i czyny Pierwszego Na- 
czelnika Narodu w walce o wolność Ojczy- 
zny, a program wypełniła komedyjka H. 
Sienkiewicza p. t. „Zagłoba swatem* i dja- 
log „Gerwazy i Protazy*, które świadczyły 
o doskonałem przygotowaniu i należytem 
opanowaniu ról przez dziatwę, a odpowie- 
dnie stroje budziły podziw. W końcu roz- 
winął się przed, oczami widzów barwny 

SŁOWO 

Gannossa przyjaciół Trockiego w Bolszewji 
BERLIN, 16—V. Pat. Agencja Ost-Express donosi z Moskwy o po- 

głoskach, zapowiadających, że jeden z najwybitniejszych trockistów  Preo- 
brażenskioj, który w swoim czasie został zesłany, otrzymało becnie pozwole- 
nie powrptu do Moskwy, gdzie ma być podjęta akcja na rzecz ponownego 
przyjącia do partji komunistycznej jego przyjaciół politycznych Radka, 
Smilgi i byłego komisarza Smirnowa. Akcja ta ma wszelkie widoki powo- 
dzenia i w razie przyjęcia powyższych trockistów, wszyscy przywódcy 
opozycji lewicowej, z wyjątkiem tylko Trockiego i Rakowskiego, zostaliby 
z powrotem do partji przyjęci. Powyższe pogłoski mają stwierdzač, že 
Preobrażenskij ma być nietylko do partji przyjęty z powrotem, ale ma 
równocześnie otrzymać wysokie stanowisko państwowe. 

Raport Siampa i Schachia podstawą dalszych 
rokowań reparacyjnych 

PARYŻ, 16. V. PAT. Rzeczoznawcy rozpoczęli badanie raportu Stam- 
pa i Schachta. Badanie to prawdododobnie potrwa kilka dni. Koła zbliżo- 
ne do konferencji uważają raport za poważną podstawę do rokowań, 
ponieważ zastrzeżenia dr. Schachta są zredagowane w sposób, który 
umożliwia dyskusję. 

Polska zarejestrowała w Lidze profokuł moskiewski 
GENEWA, 16,5. Pat. Do Sekretarjatu Generalnego Ligi Narodów został nade- 

słany przez rząd polski w celu zarejestrowania protokuł, podpisany w Moskwie w 
sprawie wcześniejszego regjonalnego wprowadzenia w życie paktu Keloga. 

Zamach na Voldemarasa dziełem spisku 
studentów. 

KOWNO, 16. V. PAT. Policja kryminalna wydała dziś dla 
przedstawicieli prasy oficjalny komunikat w sprawie zamachu 

: па Voldemarasa. 
Z komunikatu wynika, że zamach był dziełem studentów 

uniwersytetu kowieńskiego. Strzelały do premiera i jego otocze- 
nia trzy osoby. Nazwiska winnych policja ustaliła wkrótce po 
zamachu. 

Jednym z zamachowców jest aresztowany już Aleksander 
Wasilius, który wystrzelił pierwszy i uważany jest za głównego 
sprawcę. Dwaj pozostali są poszukiwani przez policję. Prócz tych 
dwóch współwinowajcami jest wiele osób, z których część już 
zaaresztowano. 

„Hr. Zeppelin” wysfarfował w Friedrichshafen. 
FRIEDRICHSHAFEN, 16 V. PAT. Sterowiec „fir. Zeppelin* wystartował 

dziś o godz. 5 min' 58 rano z 40 ludzi załogi i 18 pasażerami w celu udania 
się w nową podróż transatlantycką do Ameryki. Po zatoczeniu koła nad Fried - 
richshafen, sterowiec zawrócił w kierunku Konstanzy i Bazylei. 

Sterowiec zawrócił z drogi 
FRIEDRICHSHAFEN. 15,5. Pat. Według otrzymanego tu doniesienia, sterowie 

„Zeppellin* zawrócił z drogi © godzinie I8 min. 35 z powodu złego funkcjonowania 

Groźny wybuch w klinice 
CLEVELAND, 16 V. PAT. W dniu wczorajszym w Sali rentgenizacyj - 

nej tutejszej kliniki nastąpił groźny wybuch, skutkiem którego około 40 
osób odniosło rany i oparzenia tak, że 17 z nich odesłano do szpitala. 
Trujące gazy, które—jak przypuszczają —stały się powodem eksplozji, po 
wyjściu z laboratorjum ogarnęły przestrzeń około 300 metrów2, przyczem 
kilku przechodniów straciło przytomność. 

116 ofiar eksplozji 
CLEVELAND, 16,V. Pat. Według uzupełniających wiadomości o wybuchu i po- 

żarze w instytucie rentgenologicznym zginęło 99 osób, 40 zaś rannych, umieszczo- 
nych w różnych szpitalach miasta, walczy ze śmiercią. Jak się zdaje większość ofiar 
zginęła w ciągu niespełna minuty, skutkiem działania gazu trującego. Jak dotychczas 
stwierdzono, 5 osób zginęło w płomieniach, u ofiar zaś działania gazów widać ślady 
krwotoków przez oczy, usta i nos. 

CLEVELAND, 16,5. Pat. Według ostatnich danych urzędowych liczba ofiar 
wybuchu w szpitalu tutejszym dochodzi obecnie do 116. 

Rokowania o Genfralny Bank Ziemski dobiegają 
końca 

Rokowania przedstawicieli polskich towarzystw kredytowych z grupa- 
mi finansistów żagianicznych wę Paryżu w sprawie ulokowania długotermi- 
nowych obligacyj tworzącego się Centralnego Banku Ziemskiego, rozwijają 
się bardzo pomyślnie. 

W związku z tem dowiadujemy się, że w dniach najbliższych wyjeż- 
dża do Paryża dyrektor departamentu obrotu pieniężnego ministerstwa skar- 
bu p. Barański, w celu osobistego uczestniczenia w końcowych obradach 
finansistów i ewentualnego sfinalizowania rokowań. Jest nadzieja, że Cent- 
ralny Bank Ziemski stworzony zostanie jeszcze w ciągu bieżącego mie- 
siąca. 

Równocześnie toczą się w Paryżu rokowania o dalszą pożyczkę 
krótkoterminową dla Państwowego Banku Rolnego na sfinansowanie akcji 
kredytowej dla rolnictwa. 

Oby dni takich było więcej na naszej 
prowincji, a nie zapomnielibyśmy, że ży- 
jemy na świecie, zdala od środowisk kultu- 
ralnych i że jedynie możemy podziwiać iłu- 
stracje i czytać artykuły o wysiłkach .społe- 
czeństwa na polu  kulturalno-ošwiatowem, 
žalując, že nie jesteśmy tam. 

M. Witkówna. 

obrazek Krakusów, tańczących krakowiaka 
z przyśpiewkami i tańce rytmiczne, po któ- 
rych, długo miemilknące okrzyki „bis* i 
oklaski świadczyły o ujęciu serc widzów 
przez małych artystów. 

Z żalem opuszczano salę, rokując ucze- 
nicy kl. V S. M. dobrą przyszłość i żałując, 
że brak kwiatów nie pozwolił ją obsypać na 
scenie. 

OBCHÓD 500-LEGIA JBANNY DARE w ORLEANIE | 
Przed paru dniami 

podniosłe uroczystości związane z 
obchodem  pięciusetletniej rocznicy 
oswobodzenia Orleanu przez Joannę 
d'Arc. 

Przebieg tych uroczystości trwają- 
cych kilka tygodni daje wyraz głębo- 
kiego kultu, jakim Francja otacza swo- 
ich bohaterów narodowych. 

skończyły się 

Dawno już, bo przeszło przed mie- 
siącem odbyły się wstępne uroczysto- 
ści w Domremy rodzinnej wiosce bo- 
haterki, Vaucouleurs, Tours Blois, i in- 
nych miejscowościach, które ze ścisło- 
ścią historyczną odtworzyły wszystkie 
ważniejsze momenty bohaterskiego po- 
chodu przez Francję, natchnionej pa- 
stuszki z Domremi na czele wojsk, aż 
do wyswobodzenia Orleanu od Angli- 
ków. 

Właściwe uroczystości odbyły się 
w Orleanie i trwały dwa tygodnie. Na- 
bożeństwa, procesje, pochody  histo- 
ryczne, ilumińacje następowały jedne 
po drugich. Podczas uroczystości na- 
stąpiło odsłonięcie wspaniałego po- 
mnika Bohaterskiej Dziewicy, na po- 
mniku tym Joanna d'Arc wręcza sym- 
boliczną gałązkę oliwną pokoju klęczą- 
cemu żołnierzowi ostatniej wojny. 

Kulminacyjnym punktem całego 
obchodu były dnie 8 i 9 maja, w któ- 
rych w obecności legata papieskiego 
kardynała Lópisier, 7 kardynałów, 7 
arcybiskupów, przeszło 30 biskupów, 
prezydenta republiki Doumergue, pre- 
zesa ministrów Poincarć, marszałka 
senatu, ministrów i innych dygnitarzy 
cywilnych, wojskowych, i duchownych 
odbyło się uroczyste wręczenie ducho- 
wieństwu historycznego sztandaru Jo- 
anny d'Arc, przechowywanego stale w 
muzeum, przez prezydenta miasta Or- 
leanu. 

Wspaniała procesja w uroczystym 
pochodzie przeszła temi samemi ulica- 
mi miasta co przed pięciuset laty 
wkroczyły zwycięskie wojska Joanny 
d'Arc, niosąc jej sztandar do udekoro- 
wanej i jarzącej od świateł Katedry. 
Na czele pochodu jechała na białej 
klaczy panna Nicolle Chavane de Dal- 
massy, wyobrażająca Joannę d,Arc i 
pochodząca z tej samej rodziny w oto- 
czeniu trębaczy, łuczników i rycerstwa 
w autentycznych strojach danej epoki. 
W Katedrze odśpiewano uroczyste 
dziękczynne Tedeum. Iluminacja całe- 
go miasta trwała jeszcze do późnej 
Nocy... 

Dnia następnego po solennem na- 

Goś o Liadhergh' u 
W czasie konferencji lothiczej w 

Waszyngtonie, pułkownik Lindbergh 
oświadczył przed komisją senatorską, 
że mgła, jeden z największych wrogów 
lotnika, będzie niedługo należała do 
złych koszmarów przeszłości. 

Lotnicy wkrótce będą mogli lądo- 
wać bez widzenia lotniska, używając 
aparatów 'opartych na przecinaniu się 
fal elektrycznych i ulepszonych altime- 
trów. 

Pułkownik Lindbergh stwierdza 
wielkie zadowolenie z racji postępu 
lotnictwa w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie mnożą się prośby na prawo ja- 
zdy, i linje handlowe rozwijają się be- 
zustannie. 

Jeśli chodzi o samą osobę dzielne- 
go lotnika, fo w Ameryce panuje pow- 
szechne poruszenie, gdzie się odbędzie 
ślub jego z panną Anną Marrow, cór- 
ką posła Stanów Zjednoczonych w 
Meksyku. Reporterzy czyhają na tę 
gratkę, ale Lindbergh i jego narzeczo- 
na , tajemniczo uśmiechnięci, nie zdra- 
dzają się ze swemi planami. Aparat 
Lindbergha stoi gotowy do lotu i przy- 
puszczalnie młoda para ucieknie gdzieś 
ze swym ślubem w miejsce najmniej 
spodziewanie, gdyż oboje nie przepa- 
dają za rodem reporterskim. 

L. 

bożeństwie w Katedrze, odbył się po- 
chód przed pomnik Bohaterki, gdzie 
złożono wieńce i wypowiedziano mo- 
wy składające hołd jej czynom. Def“ 
ladę wojsk przed pomnikiem przyjmo- 
wali prezydent Doumergue i marsza- 
łek Pćłain. Po 24-godzinnym pobycie 
w Katedrze biskup Orleanu wręczył 7 
powrotem historyczny sztandar wła 
dzom miejskim, wręczenia dokonano 
w podwórzu Magistratu i znowu,we 
wspaniałym pochodzie odniesiono go 
z powrotem do muzeum. 

Po galowym obiedzie wydanym 
przez władze municypalne, prezydent 
Doumergue odjechał wieczorem z po- 
wrotem do Paryża. aeg] 

Dnia 10 maja przedefilowały przed i 
pomnikiem Joanny d'Arc różne orga- | 
nizacje, najbardziej wzruszającą była 
demonstracja. młodzieży francuskiej, 
która w strojach harcerskich odby 
rodzaj rewji, składając przed po. . 
kiem świętej bohaterki przysięgę, Ń 
miarę sił i możności wiernego służerń* 
ojczyźnie. Z. K. 
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Ciągnienie 22 maja!! 

LOTERJA „LL, 
MORSKIEJ 

i 
MORSKĄ влесгме) 

Wygrane wartości 

przeszło pół miljona 

Samochody, łodzie motoro- 

we it. d. 160 miejsc wy- 
cieczkowych do Sztokholmu 

i Kopenhagi. 

Cena losu tylko у 

3 21 

Do nabycia wszędzie 
w Kolekturach Loterji Państwowej 

GW A W KE EJ R OBY MA R A U ZM YJ 
173170 

Z uuusunnauzannozzazzezOSZZEDNEWAM 

žo м Оа М 
wyzdrowiala wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy są 
dowe, O miłości i t. d. przyjmuje o 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 2 
m. 6, w bramie ną prawo schody. 
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Sprzedaż w drogerji 

1. PRUŻAN, Mickiewicza 15. 

  

WILLA z 16 pokojów 
ze wszelkiemi wygodami i elektrycz- 
nością do wynajęcia w Nowo-Wilej- 
ce. Willa. znajduje się w środku lasu 
i niedaleko stacji i rzeki. 

Można wynająć częściowo lub 
pojedyńcze pokoje. Szczegóły w biu- 
rze Ogłoszeń E. Jutaną ul. Niemiec- 
ka 4, telef. 222. 
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Wśród malarzy i rzeźbiarzy wileńskich. 
Razem z udoskonaleniem  chodni: 

ków i bruków, wprowadzeniem kana- 
lizacji i elektryczności nawet na pery- 
ferjach miasta, spotęgowaniem ruchu 
autobusowego—normuje się także w 

"Wilnie i życie artystyczne. Wszystkie 
gałęzie sztuki już są reprezentowane 
przez towarzystwa, stowarzyszenia 
czy kółka (mniejsza o nazwę), które 
po pierwszych latach organizacji, wal- 
ki z obojętnością publiczności i t. d. 
—zdobyły sobie warunki: pracy i roz- 
woju, jeżeli nie doskonałe, to mniej 

"więcej sprzyjające. I jeżeli zakres pra- 
cy i sławy niektórych towarzystw nie 
przekracza granic Wilna, to nie moż- 
na tego powiedzieć o malarzach i 
rzežbiarzach wileńskich, którzy, zrze- 
szeni w jedyne na Wileńszczyźnie sto 
warzyszenie plastyków (W. T. A. P.) 
rokrocznie organizują w Wilnie i War- 
szawie wystawy obrazów i rzeźb, a 
poszczególni członkowie biorą także 
udział i w wystawach zagranicznych. 

Wystawami temi, stojącemi zaw- 
sze na poziomie wysokim, plastycy 
zdobywają coraz to większy rozgłos 
i przyczyniają aię do popularności i 
tak sławnego Wilna. Tegoroczna wy- 
Stawa, która się odbyła w salach Za- 

chęty (marzec— kwiecień) publiczność 
i prasa warszawska przyjęła również 
entuzjastycznie jak i w latach ubieg- 
łych. „Z ciekawością i przyjemnością 
oglądamy w Warszawie każdą nową 
wystawę Artystów Wileńskich, pisze 
„Sztuka i Praca', natomiast recenzent 
„Naszego Przeglądu", który widocznie 
nigdy w Wilnie nie był pisze, w ten 

К й 

sposób: „Na obecnej wystawie „Za: 
chęty* główną uwagę zwraca zbioro- 
wy pokaz prac artystów wileńskich. 
Wilno stało się w ostatnich czasach 
ciekawem środowiskiem artystycznem. 
Na północnych krańcach państwa, 
zdala od wielkiego traktu najnowszej 
kultury europejskiej, wśród surowej, 
dzikiej przyrody litewskiej, w  atmo- 
sfęrze historycznego romantyzmu—wy+ 
rasta Sztuka zupełnie współczesna, 
na najnowszych zagadnieniach maiar- 
stwa oparta, związana silnie ideowo z 
Zachodem, a przynosząca jednak do 
ogólnej symfonji sztuki ton swoisty 
i odrębny". į 

Wiecznie jednakowy i powtarzają: 
cy się pan Kleczyński z „Kurjera 
Warszawskiego" w tym roku pisze o 
całem Towarzystwie prawie to samo, 
co i w roku zeszłym: „Artyści wi: 
leńscy to zespół, który się rozwija i 
doskonali, zmierzając prostą drogą 
do sztuki klasycystycznie renesanso- 
wej, ściśle kompozycyjnej, ujmowanej 
w coraz to wyrazistszą, a Ścisłą for- 
mę". Pomijając tę „surową i dziką 
przyrodę litewską” i słodki do mdło- 
Ści ton recenzenta „Kurjera Warszaw- 
skiego” — stwierdzić musimy jednakże, 
że wszystkie pisma bez wyjątku kon- 
statują bezustanny postęp grupy wi: 
leńskiej—wysuwając na plan pierwszy 
nazwiska Sleńdzińskiego, Ja: 
montta, Niesiołowskiego 
i Rouby. Sleńdzińskiemu — który 
do dziś dnia 'przez swe nieustanne 
eksperymenta i poszukiwania — przyku: 
wa uwagę kulturalnych krytyków — 

rakteryzuje tę trójkę w ten sposób: 
„Bronisław Jamontt wydobywa ponu- 
re niesamowite akcenty z pejzażu i 
architektury. 

Tymon Niesiołowski, który kilka 
lat temu przeniósł się do Wilna, oraz 
Michał Rouba dają dzieła inspirowa- 
ne przez współczesne, wywodzące się 
od Cezanna, malarstwo irancuskie“. 

Pochlebne opinje znajdujemy rów- 
nież w „Rzeczpospolitej z dn. 30 —III, 
gdzie m. in. pisze p. S. 0 Kwiat- 
kowskim i Karnieju:“ Pod 
bezpošrednim wplywem Sledziūskiego 
znajduje się Kwiatkowski, którego 
portrety zdradzają pewne dążenia do 
klasycyzmu o przepięknym rysunku 

która cechuje wszystkie jego poczy- i zrównoważonej poważnej technice. 
nania artystyczne—obmyśla on dla To samo da się powiedzieć o wspa- 
każdego ze swych obrazów inną „i niałym akcie Karnieja; nie spotyka- 
indywidualną“ ramę“ pisze (Wallis) liśmy dotąd tak dojrzałego dzieła te- 
HIV w „Robotniku*. Jamontta go młodego artysty". 
Roubę i Niesiołowskiego Powodzenie w stolicy wywołuje 
prawie wszędzie łączy w grupę jako zainteresowanie i w innych większych 
„najciekawsze zjawisko na wyztawie miastach Polski. Nic też dziwnego że 
poza Slendziūskim“, a którzy nie na- W. T. A. P. w kwietniu r. b. otrzy- 
leżąc do tak zwanych satelitów Sled: mało cztery zaproszenia na urządze- 
zińskiego wnoszą na wyztawie cieka: nie wystawy: ze Lwowa, Krakowa, 
wą rozmaitość i powizw kultury za- Łodzi, a nawet Częstochowy, z któ- 
chodu, chociaż według zdania K. Win- rych (zaproszeń) T-wo musiało zre- 
kleza (Kurjer Poranny) „różnią się zygnować wobec zbliżającej się wy- 

wiele pism poświęca długie ustępy, w 
których znajdujemy bądź rzeczowa 
ocenę jego obecnych zdobyczy — lub 
też powódź słów i frazesów ;konwen- 
cjonalnych. „Potężna indywidualność, 
mistrz zrzeszonych artystów, wielki 
mistrz Ludomir, dynamiczność płasz- 
czyzn, surowy spokój, energja, arcy- 
dzieto i td. I tp.“ oto są słowa, któ- 
remi z małemi odmianami nrzepla- 
tane—są ustępy o Sleńdzińskim. I 
tylko Mieczysław Wallis dał najgłęb- 
szą i najtrafniejszą charakterystykę 
jego tegorocznych prac, podkreślając 
jednocześnie i wartość artystyczną, ja- 
ką mają ramy Sleńdzińskiego. 

„Z gruntownością i' starannością, 

pomiędzy sobą nie tylko temperamen- 
tem i stopniem malarskiej kultury — 
lecz także swoistym rodzajem podej- 
ścia do czołowych zagadnień nowo- 
czesnej plastyki. Podobnie się rzecz 
przedstawia jeśli chodzi. o ich posta- 
wę duchową wobec rzeczywistości 
widzialnej. Jamontt jest np. romanty- 
kiem, Niesiołowski lirykiem i tp.“. 

Również Mieczysław Wallis *cha- 

stawy majowej w Wilnie. 
I chociaż niektóre eksponaty z 

Warszawy wysłane zostały do Poz- 
nania—wystawa majowa wileńska za- 
powiada się nie mniej obiitą i cieka- 
wą, jak i w roku zeszłym; dużo bo: 
wiem obrazów wykończyli plastycy w 
czasie feryj wielkanocnych, w dniach 
ostatnich kwietnia. 

Bronisław Jamontt np. wykończył 

już większą ilość pejzaży, wszystkie 
widoki Wilna, wszystkie malowane z 
natury z właściwą temu aktorowi 
maestrją i talentem. 

Marjan Kulesza wykańcza martwą 
naturę, na ten raz Ściśle „regjonalną”, 
z palmami, samodziałami, barankiem 
wielkanocnym i t. d. 

Kazimierz Kwiatkowski _ maluje 
portret b. prezesa sądu p. Restytuta 
Sumoroka i portret zbiorowy- 

Michał Rouba wykończył obraz 
„Serca Jezusowego” obstalowany do 
kościoła w Różance, który również na 
parę tygodni zawieszony będzie na 
wystawie wiosennej. 

Wśród rzeźbiarzy — Rafał Jachi- 
mowicz niedawno skończył odeen 
rzeźby trzymetrowej wysości „Pomnik 
pracy“; Piotr Hermanowicz pracuje 
nad nową interpretacją pomnika 
Adama Mickiewicza; rzeźba razem z 
projektem wysłanym na wystawę poz 
nańską, zamknie zdaje się, liczbę 15 
projektów na ten sam temat. To zdu- 
miewające zamiłowanie do tematu, 
graniczące z uporem i upór w wy- 
szukiwaniu coraz to innej formy, 
realizowania coraz to innej myśli, 
sposobem coraz to innym, udanym 
czy nieudanym — naprawdę zaczyna 
wzbudzać podziw i pewien szacunek. 
Hermanowicz uświadamia sobie nie- 
doskonałość swych projektów, nie- 
możliwość ich zrealizowania, lecz idea 
pomysłu góruje i zmusza do pracy 
bezustannej, a sam autor bezztošnie 
i bezradnie skarży się: Mickiewicz to 
potęga —- którą w żaden sposób nie 
mogę ująć, posiąść, przeniknąć... 
Mickiewicz jest jak burza, a ja pątni- 

kiem tylko, którego ta burza i nęci i 
przeraża". 

Uświadamianie swych błędów daje 
nieraz rękojmię doskonalenia przysz- 
łych prac, i być może, dwudziesty 
projekt pomnika Mickiewicza będzie 
wart, aby nim się zainteresował szer- 
szy ogół społeczeństwa. 

Również na  majowej wystawie 
ukażą się obrazy od paru lat niewi- - 
dzialnego artysty Eugeniusza Kaźmie- 
rowskiego. Załować tylko trzeba, że 
świetny portret wicewojewody Kirtik- 
lisa, malowany przez tegoż autora — 
został wysłany na wystawę poznań” 
ską a nie zarezerwowany dla *wysta* 
wy wileńskiej. 

Ażeby zakończyć ten „kalenda, 
rzyk* wydarzeń w Świecie malarskimi, 
zaznaczyć trzeba, że do Poznania wy- 
słane zostały również trzy duże ob- 
razy Czesława Wierusz-Kowalskiego: 
że jest już na ukończeniu restauracja 
Sali Smuglewicza w  Bibljotece Uni-, 
wersyteckiej; praca przy restauracji 
trwała przeszło pół roku pod facho- 
wem kierownictwem Jerzego Hoppe- 
na; Ludomir Ślendziński maluje port: 
ret hrabiny Potockiej w  Jabłonnej i 
portret córki Devev'a +w Warszawie; 
jak również Jerzy Hoppen opracowu- 
je graficznie podobizny wszystkich 
polskich świętych dla Zakładów T-wa 4 
Wydawniczego Św. Michała Archzyj a> 
nioła w Miejscu Piastowem w Mało 
polsce. 

ergo. 
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- żenia rynku Nowogród 

Iwie w zgliszczach i popiolach 
CENTRUM MIASTECZKA SPŁONĘŁO DOSZCZĘTNIE. — 442 DOMY W 

GRUZACH.—SPÓZNIONY RATUNEK.—STRATY WYNOSZĄ 15 MILJ. ZŁ. 

i NOWOGRODEK,. 16.5. (tei. wi. Slowa“). O godz. 2-ej w nbcy požar 
fiwja trwa jeszcze i korespondent nasz wyjechał nia miejsce, by naocznie prze- 
Jkonać się © rozmiarze katastrofy. Po przyjeździe do lwia w centryim miastecz- 
ka sterczały tylko kominy. 442 domy, w trzech qzwartych murowanych, ро- 
szło z dymem. Według opowiadań naocznych Świadków pożar! powstał w 
domu Kopelda o godz. 19-ej w czasie pełnego ruchu 'w miasteczku, gdyż był 
to dzień targowy. 

Ogień wybuchł z taką siłą, że nim mieszkańcy domu Kopelda zorjento- 
wali się, że się pali, już płomienie objęły 4 sąsiednie domy. Krzyk grozy 
przebiegł po miasteczku, zewsząd rziicono się na ratunek, lecz ogień tak szyb ość 

na ulicę spłonęło później od gorąca. Zaalarnowana straż pożarna okazała się 
bezsiiną z braku narzędzi. Tymczasem ogień przerzucił się na kramiki, miesz- 
czące się w drewnianych budkach wokoło tynku, w pośrodku znajdował się 
gmach urzędu pocztowego, który tak szybko spłonął, że zdołano uratować 
tylko kasetkę z pieniędzmi, wszystkie akta, , listy, sprzęty |— wszystko 
spłonęło. Następnie ogień rozszerzył się, piromieniując we wszystkich kie- 
runkach. 

Zaalarmowana straż pożarna w Lidzie wyjechała z Lidy z pół godzin- 
mem opóźnieniem, gdyż nie chciano im dać wagonów żądając jakiegoś specjal 
hiego zapotrzebowania i wyjechała tylko ochotnicza straż pożarna, gdyż woj- 
skowa i kolejowa nie stawiła się na alarm. Po przybyciu na miejsce straż 
lidzka otoczyła jeden rejon miasteczka, nie przepuszczając dalej ognia. Tym- 
czasem w mieście działy się sceny wprost rozpaczliwe, nie było akcji sko- 
ordynowanej, gdyż każdy ratował swioje i w rezultacie nic nie L 
gdyż siła gorąca była taką, iż wyniesione sprzęty w odległości do 200 mtr. od 
ognia spłonęły z gorąca. Spłonęły: apteka, poczta, posterunek pjolicji, 4 bor 
żnice, Sąd Pokoju, kooperatywa i częściowo budynki gminne. . 

Wskutek przestrachu zmarła jedna osoba. O godzinie 3 nad ranem 
przybył naczelnik wydziału bezpieczeństwa dr. Przyborowski, który zachęcał 
opadających już z sił strażaków do gaszenia ognia, gdyż łada podmuch 
wiatru mógł spowodować pożar reszty pozostałych domów. 

Wiele osób rannych i poparzonych pozostało bez opatrunku gdyż w 
mieście nie było ani jednego bandażu. Pogorzelcy roztożyli się obozowiskiem 
pod miasteczkiem i już o godz. 6 ńano z okolicznych wiosek nadeszła pierw- 
sza pomoc dła pogorzelców w postaci mleka dła dzieci, chleba i kartofli. O 
godz. 7-ej rano zdołano uzyskać połączenie telefoniczne, zawiadamiając © 
grozie położenia Starostwo w Lidzie, które riatychmiast na miejsce wysłało 
lekarza i środki żywnościowe. 

sklepy były pełne towaru. Już akoło 
ikłe wskutek pożaru wynoszą około 15 milj złotych, gdyż 

południa na terenie całego województwa 
+ „we wszystkich miastach powiatowych potworzyły się komitety pomocy qło- 

rzelcom i zewsząd płyną środki żywnościowe i datki w naturze. Grozę po- 
łożenia pogrzelców pogarsza fakt, iż w miasteczku nie pozostał ani jeden 
sklep, gdyż w czasie ratunku dużo przedmiotów zestało zniszczonych. Około 
3000 ludzi pozostało bez dachu. 
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— Deputacja miasta u p. wojewody. 
Pan wojewoda wileński przyjął dziś na po- 
słuchaniu deputację Prezydjum miasta Wil- 
na, złożoną z wice - prezydenta Czyża, 0- 
raz ławników Maleszewskiego i Żejmę. 
putacja przedstawiła panu wojewodzie po- 
trzeby najpilniejsze miasta Wilna na naj- 
bliższy okres i prosiła 0 _ interwencję u 
władz rządowych w sprawie kredytów dla 
bezrobotnych. Pan wojewoda obiecał rozpa- 
trzeć przychylnie dezyderaty Magistratu. By- 
m również u pana wojewody delegacja gm. 
Jaznieńskiej. Pan wojewoda poinformował 

się u delegatów o stanie akcji dożywiania 
ludności dotkniętej klęską nieurodzaju, jako 
też i akcji siewnej i przyrzekł delegacji 
zwiększenie kredytów na akcję siewną. 

— Osobiste. P. Jan Pietraszewski, pre- 
zes Okręgowej Izby Kontroli Państwa w 
Wilnie, w dniu 16 maja r. b. wyjechał do 
Warszawy w sprawach służbowych; zastę- 
pować go będzie p. Zenon Mikulski, wice- 
prezes. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Rady Miejskiej, Jak się 

dowiadujemy, najbliższe posiedzenie Rady 
miejskiej odbędzie się we czwartek dnia 23 
maja. 

—Z (asie miejskiej komisji go- 
Jarczej. Dnia 15 maja odbyło się POJĘĆ 

zenie miejskiej komisji gospodarczej. Na 
posiedzeniu tem rozważano sprawy rozsze- 

e zkiego. Projekt Ma- 
gistratu został przyjęty i będzie przedsta- 
wiony do zatwierdzenia Rady Miejskiej. 

SZKOLNA. 
— Z Kuratorjam Szkoliego. Z począt- 

kiem roku szkolnego 1929—30 funkcjonarju- 
sze państwowi, których dzieci uczęszczają 
do gimnazjów prywatnych z prawami pu- 
bliczności, będą musieli przedstawić swym 
władzom zaświadczenie Kuratorjum o braku 
wolnych miejsc w gimnazjach państwowych 
celem uzyskania zwrotu opłat szkolnych. 

= Ze względu na to, że zbliża się okres 
pizyjmowania nowych uczni do gimnazjów 
państwowych (egzaminy wstępne 15—30 
czerwca r. b. (Kuratorjum O. Ś. Wil. zwra- 
ca uwagę p. p. funkcjonarjuszom państwo- 

wym, by zawczasu zabezpieczyli sobie wol- 
ne miejsca dla swych dzieci w szkołach pań- 

| -stwowych celem uniknięcia późniejszych 

d. 
trudnošci. : 

Zaznacza się, że poświadczenia o bra- 
ku wolnych miejsc będą wydawane tylko 
wtedy, gdy faktycznie=wolnych miejsc nie 
będzie. 

Termin wnoszenia podań do Kuratorjum 
o wydanie zaświadczenia zostanie ogłoszo- 
ny dodatkowo. 

—Ferje w szkołach. Dowiadujemy się, że 
władze szkolne ostatecznie zdecydowały się 
zakończyć naukę w szkołach w dniu 28 
czerwca. Tegoroczne ferje letnie będą trwały 

1 września. 
WOQOISKOWA. 

— Przegląd poborowych. W piątek, dn. 
17 maja, winni stawić się do przeglądu iw lo- 
kalu komisji Poborowej przy ul. Bazyljań- 
skiej Nr. 2 poborowi rocznika 1908 z naz- 
wiskami na lit. K., zam. w II i III komisar- 
jatach oi m. Wilno. 

— Ku uwadze abiturjentów szkół śred- 
nich. Min. Oświecenia Publicznego wydało 
okólnik do wszystkich dyrekcyj szkół śred- 
nich w sprawie ochotniczej służby wojsko- 

wej, do której dostęp mają abiturjenci tych 
szkół. Wskazuje się na to, że według nowej 
ustawy o służbie wojskowej, odroczenia z 
tytułu studjów udzielane będą nie do 26 łat, 
jak to miało miejsce poprzednio, a tylko do 
23 lat. W ten sposób zachodzi obawa, że 
wielu studentów szkół wyższych będzie mu- 
siało przerwać studja, rozpoczęte, by odbyć 
obowiązek służby wojskowe j. Jest tedy da- 
leko racjonałniej by zainteresowani odbyli 
służbę wojskową przd wstąpieniem na wyż- 
szą uczelnię w charakterze ochotników. Ża- 
ciąg ochotniczy odbywa się na podstawie 
podań - indywiduałnych składanych do koń- 
ca czerwca. W okólniku Ministerstwo zaleca, 
by dyrektorzy gimnazjów zwracali na taki 
stan rzeczy uwagę swym uczniom i nakła- 

„niali ich do wykorzystania przysługujących 
im praw. 

— Roczniki i kategorje szeregowych 
rezerwy powołanych na ćwiczenia w r. 
1929. Na mocy art. 17 Ustąwy o powszech- 
nym obowiązku wojskowym Pan Minister 
Spraw Wojskowych powołał na ćwiczenia 
zwyczajne na całym obszarze Rzeczypo- 
spolitej następujące kategorje szeregowych 
rezerwy: 

1. Szeregowych (podoficerów i szere- 
gowców) rezerwy we wszystkich rodzajach 
wojska, którzy podlegali powołaniu na 
ćwiczenia w roku 1928, ale ćwiczeń tych 
nie odbyli. ” 
„II. Następnie mają byč powołani: 1. W 

piechocie i czołgach—Szeregowi (podofice- 
De- rowie i szeregowcy) rezerwy rocznika_-1903 

i podoficerowie rezerwy r. 1896. 2. W ka- 
walerji--Szeregowi (podoficerowie i szere- 
gowcy) rezerwy rocznika 1903 i wszyscy 
podoficerowie rezerwy r. 1896. 3. W arty- 
lerii- a) We wszystkich rodzajach artylerji 
z wyjątkiem artylerji przeciwlotniczej: Sze- 
regowi (podoficerowie i szeregowcy) rezer- 
wy rocznika 1903; Podoficerowie rezerw: 
r. 1896. b) W  artylerji przeciwlotniczej: 
Szeregowi (podoficerowie i Sżeregowcy) 
roczników najmłodszych. c) W pomiarach 
artylerji: Podoficerowie i bombardjerzy re- 
zerwy, SE ukończyli kurs sł - 
cy w Centralnej Szkoie Pomiarów Artyle- 
rji. 4. W aeronautyce—Szeregowi (podofi- 
cerowie i szeregowcy) rezerwy rocznika 
1903, ponadto w Pułkach Lotniczych: a) 
szeregowi (podoficerowie i szeregowcy) re- 
zerwy rocznika 1902; b) kierowcy samo- 
chodowi z roczn. 1904 i 1901. W balo- 
nach — Szeregowi (podoficerowie i szere- 
gowcy) rezerwy r. 1902. 5. W saperach i 
saperach kolejowych—Szeregowi (podofice- 
rowie i szeregowcy) rezerwy rocznika 
1903 i podoficerowie rezerwy r. 1896. 6. W 
łączności -ą) w pułkach i baonach łącz- 
ności wszyscy szeregowi (podofic. i szere- 
gowi) rezerwy r. 1903 podofic. rezerwy r: 
1896, b) w pułku radjotelegraficznym sze- 
regowi (podofic. i szereg.) rezerwy r. 1903 
i podoficerowie rezerwy r. 1896. 7. W sa- 
mochodach—a) Szeregowi .(podoficerowie i 
szeregowcy) rezerwy rocznika 1903 i podo- 
ficerowie rezerwy rocznika 1896. Nadto 
kierowcy samochodowi r. 1901. 8. W żan- 
darmerji—Szeregowirezerwy rocznika 1903, 
tylko żandarmi (funkcyjni jak woźnicy, Or- 
dynansi i t. p. nie będą powołani). 9. W 
taborach—Podoficerowie rezerwy rocznika 
1903 i rocznika 1896, oraz szeregowcy re- 
zerwy kawalerji z rocznika 1903, którzy 
nie zostaną powołani do formacyj kawale- 
rji, 10. W służbie zdrowia, uzbrojenia i in- 
tendentury—Podoficerowie rezerwy roczni- 
ka 1903. Ponadto: a) w służbie zdrowia 
szeregowi (podoficerowie i szeregowcy) re- 
zerwy ze wszystkich roczników, którzy 
mają ukończone kursy ratownictwa, b) w 
w służbie uzbrojenia i intendentury podo- 
ticerowie rezerwy rocznika 1896 i szere- 
gowcy rezerwy r. 1903. 11, W służbie we- 
terynarji- Szeregowi (podoficerowie i sze- 
regowcy) rezerwy rocznika 1903, którzy 
mają ukończony kurs podoficerski i facho- 
wego wyszkolenia san. wet. i podkowni- 
czego w b. okręgowych szpitalach koni. 
Ponadto podoficerowie rocznika 1896. 12. 
W marynarce wojennej—Szeregowi (podo- 
ficerowie i marynarze) rezerwy rocznika 
b mający przydzia mob. do floty piń- 

skiej. у 
Okres ćwiczeń i podział na turnusy: 

Wszystkie wyżejwymienione kategorje sze- 
regowych rezerwy będą powołane w czasie 
od 3 czerwca do 31 października. 

Turnusy: Piechota 5 turnusów, Czołgi 
2, Kawalerja 5, Artyierja polowa, ciężka, 
najcięższa, górska i konna 4, artylerja prze- 
ciwlotnicza 2, Pomiary artylerji 2, Lotnictwo 
2, Balony 1, Saperzy i saperzy kolejowi 4, 
Łączność 1, Samochody 2, Żaadarmerja 1, 
Tabory 1, Służba zdrowia 1, Służba inten- 

®© 

dentury 1, Służba uzbrojenia 1, Służba we- 
terynarji 1, Służba lotnictwa 1, Marynarka 
wojenna 2 turnusy. 

Zwolnieni od ćwiczeń są: a) Posłowie 
do Sejmu i Senatorowie, Ministrowie i Pod- 
sekretarze Stanu, b) czasowo zwolnieni na 
wypadek mob. na przeciąg 12 miesięcy, c) 
osoby pełniące służbę czynną w policji 
państwowej, policji Województwa Śląskiego 
i funkcjonarjusze pełniący służbę w wię- 
zieuiu Św. Krzyża, 

Ćwiczeń rezerwy nie odbywają: Osoby 
wyłączone od powszechnego obowiązku 
wojskowego na mocy Ustawy ©0 powsz. 
obowiązku wojskowym. 

Odroczenie ćwiczeń rezerwy do roku 
1930 mają otrzymać automatycznie; a) na 
podstawie zaświądczen właściwych dyrekcyj 
kolejowych (przesłanych wprost do P.K.U.) 
kandydaci kolejowi, kształcący się ną kur- 
sąch służby eksploatacyjnej i kursach ta- 
ryfowo-handlowych przy Dyrekcjach Kolei 
Państwowych w Warszawie, Lwowie i Gdań- 
sku, b) Naczelnicy i zawiadowcy stacyj, dy- 
żurni ruchu, telegrafiści, maszyniści i t. p. 
funkcjonarjusze kolei państw. (którzy nie 
są reklamowani na wypadek mob. na prze- 
ciąg 12 miesięcy). c) wreszcie wszyscy sze- 
regowi rezerwy, którzy w roku bież ukoń- 
czyli czynną służbę wojskową i zostali 
przeniesieni do rezerwy. 

Od ćwiczeń w roku bież. są również 
zwolnieni ci wszyscy szeregowcy rezerwy 
piechoty, którzy odbyli swą służbę czynną 
w K. O. P. (i zostali przeniesieni do rezer- 
wy po przesłużeniu przynajmniej 20 mie- 
sięcy służby czynnej), oraz dla których te- 
goroczne ćwiczenia wojskowe byłyby pier- 
wszemi ćwiczeniami w rezerwie. 

Uwaga; a) Wszelkich wskazówek w 
związku z ćwiczeniami rezerwistów udzie- 
lać będą Powiatowi Komendanci Uzupeł- 
nień, b) podania o przesunięcie odbycia 
ćwiczeń do innych turnusów i odroczenia 
ćwiczeń do roku przyszłego należy wnosić 
do P. K. U., a nie do D. O. K. lub M. S. 
Wojsk., c) wszelkie podania wniesione do 
D. O. K. lub M. S. Wojsk. nie będą roz- 
patrywane, d) podania o odroczenie wzglę- 
dnie przesunięcie terminu powołanych na 
pierwszy turnus należy przekładać w ter- 
minie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 
ćwiczeń, do następnych turnusów na 4 ty- 
godnie; podanią wniesione poza wyznączo= 
nym terminem nie będą rozpatywane. Do 
podań nie należy dołączać kart powołania. 
jeżeli powołany na ćwiczenia nie otrzyma 
odpowiedzi na wniesioną prośbę, wówczas 
winien się zgłosić według karty powołania 
w swej formacji, e) winni niewykonania 
obowiązku zgłoszenia się do ćwiczeń woj- 
skowych podlegają „ukaraniu. 

Dowódca Okręgu Korpusu Nr. III 
(—) Litwinowicz 

gen. bryg. 

Grodno, dnia 7 maja 1929 r. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileūskie T-wo Filozoficznę. W sobo- 

tę dn. 18 maja br. o godz. 7 wiecz w Sali 
Śniadeckich Uniwersytetu Dr. Tadeusz Ko- 
tarbiński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego 
wygłosi odczyt, p.t. „Odmiany materjaliz- 
mu'. Po odczycie odbędzie się zebranie na- 
ukowe członków Wiłeńskiego Towarzystwa 
Filozoficznego w Seminarjum filozoficznem, 
poświęcone omawianiu zagadnień,  poru- 
szonych w odczycie. Wprowadzeni goście 
mile widziani. 

— Z posiedzenia Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. Dnia 13 i 14 maja od- 
było się pod przewodnictwem naczelnika 
biura O.K.Z. p. Witolda Jodko, posiedzenie 
Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

Na posiedzeniu tem komisja ustaliła roz- 
ciągłość służebności pastwiskowej,  obcią- 
żającej: a) dobra ziemskie Hruzdowo - Be- 
rezyna, gm. Połoczańskiej,j pow. Mołode- 
czańskiego, własność Wandy Eynarowiczo- 
wej, na rzecz wsi Hruzdówka; b) folwark 
Przepoły, gm. Rzeszańskiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego, własność Józefa i Stanisława 
Skarzyńskich, na rzecz zaścianka Przepoły. 

Następnie Komisja zatwierdziła  kilka- 
naście projektów scalenia gruntów poszcze- 
gólnych wsi, położonych w powiatach: Po- 
stawskim, Wileńsko - Trockim, Święciańskim 
Dziśnieńskim i Bras.awskim. 

Reszta spraw z powodu różnych przy- 
czyn formalnych zostałą zdjęta z porządku 
dzennego. 
‚ ° — Ze Stowarzyszeń. W dniu 12-go ma- 
ja r. b. przy ul. Filareckiej Nr. 4 odbyło się 
organizacyjne posiedzenie drobnych i śred- 
nich właścicieli nieruchomości _ Komitetu 
Dzielnicowego Zarzecz. 

Przewodniczył zebraniu p. A. Kuryłło, 
sekretarzował p. Kaszyc. 

Kolejno zabierali głos p. p. Stecki, inż. 
ensz, Siemiradzki, dyr. Jan Raugiewicz i p. 
uryłło. 

Do zarządu zostali wybrani: na preze- 
sa P. A. Kuryłło, wice-prezesa p. Stecki oraz 
na członków p. p. Kaczanowski, Kaszyc, 
Ambroszkiewiczowa, Siemiradzki i Popław- 
ski. 

KOMUNIKATY 

— Dodatkowy d  dorożek kon- 
nych. Starostwo Grodzkie zawiadamia wszy- 
stkich dorożkarzy, którzy dotychczas z ja- 
kichkolwiek bądź przyczyn nie stawili się 
na przegląd, że w dniach 22 i 23 maja rb. 
o godz. 9 rano na placu Łukiskim odbędzie 
się dodatkowy przegląd dorożek. W dniu 22 
maja rb. winny stawić się do przeglądu do- 
rożki od Nr. I do Nr. 400 zaś w dniu 23 
maja od Nr. 400 do Nr. 620 

— Doroczny Walny Zjazd Delegatów 
Okręgu Wileńskiego Stowarzyszenia Chrz. 
Nar. Nauczyciełstwa Szkół Powszechnych, 
odbędzie się w dniu 19 maja 1929 r. 

Program Zjazdu: godz. 10, nabożeństwo 
w Bazylice Wileńskiej, godz. 12.30 Otwarcie 
Zjazdu w sali Gimnazjum im. J. Słowackiego 
ul. Dominikańska. Referat: Istota patrjoty- 
zmu i jego znaczenie wychowawcze. Godz. 
16 ciąg dałszy posiedzeń Zjązdu, referaty: 
organizacyjny sprawozdanie, wyniki obrad 
komisji, wybory członków Zarządu i Ko- 
misji Rewizyjnej, wnioski i rezolucje. Godz. 
21 wieczornica koleżeńska w sali Klubu Te- 
chników ul. Wileńska 33. 

RÓŻNE 
— Juljan Ejsmond w Wilnie. Dowiaduje- 

my się, że na zaproszenie Związku Lite- 
ratów przybywa do naszego miasta znany 
poeta, autor ogromnie popularnych bajek 
i satyr, Juljan Ejsmond, który wystąpi na 
własnym wieczorze autorskim w przyszłym 
tygodniu. Szczegóły podamy w numerze 
jutrzejszym. 

. — Ochona letnisk. Wobec rozpoczęcia 
się sezonu letniskowego policja postanowiła 
wyznaczyć specjalne obchody terenów znaj- 
dujących się w obrębie miasta a zamieszka- 
łych przez letników. Powyższe ma na celu 
zapobieżenie kradzieżom jakie bardzo często 

ZA sie na letniskach. 
— sprawie nabywania węgla. Wobec 

dotkliwego braku wagonów węglowych i e- 
wentualnych trudności w dostawie węgla w 
przyszłym okresie zimowym, _ miarodajne 
władze usilnie zalecają już teraz czynienie za 
pasów węgla na zimę w bieżącym okresie 
miesięcy letnich zarówno poszczególnym od- 
biorc om, jak wszełkiego rodzaju. przedsię- 
biorstwom. 

— Kości ludzkie ra ul. Mickiewicza. 
Wczoraj rano podczas robót ziemnych przy 
układaniu kabla telefonicznego na ulicy Ad. 
Mickiewicza wpobliżu banku Ziemskiego na- 
trafiono na kości i czaszki ludzkie, które po 
wydobyciu: zostały skierowane do .zakładu 
medycyny sądowej. Wykopane kości pocho- 
dzą z przed kilku wieków i są identyczne ze 
szkieletami wykopanymi przed dwoma laty 
na ulicy Ad. Mickiewicza podczas robót ka- 
nalizacyjnych również wpobliżu Banku Ziem 

owo 

Grudka na trumnę $. p. Rest. Sumoroka 
Było to dawno. Liat temu cztedzieś- 

ci z okładem. Byłem wówczas młodym 
kapłanem i zajmowałem stanowisko 
kapelana przy kościele w Butrymań- 
cach, powiatu Lidzkiego. Mała to była 
wioseczka złożona z kilku ubogich 
chat, karczmy, domku organisty, t.z. 
szpitala i plebanji pod strzechą słomia- 
ną. Tuż przylegał dwór śpp. Włady- 
sława Houwalta — Rakliszki. Rodzi- 
na pp. Houwaltów składała się z właś-* 
ciciela majątku, jego małżonki, p. Pa- 
uliny z hr. Puttkamerów, córek Ludwi- 
ki i Stanisławy oraz syna Witolda. 
Najstarszą była panna Ludwika liczą- 
ca lat dwanaście. Oprócz tego miesz- 
kały w Rakliszkach przy p. Włady- 
sławie dwie jego ciotki, panny Anna i 
Emila Sorokówny, wielbicielki Napo- 
leona i towarzyszki Maryli Puttkame- 
rowej. We dworze wyznawano zasady 
katolickie i, a ile słabość ludzka po- 
zwalała, w układzie życia do nich sto- 
sowano się publicznie. Dwór też da- 
wał utrzymanie kapelanowi, więc mię- 
dzy dworem, plebanją i nawet chatą 
panowały stosunki dobre, przyjazne. 

Pełen byłem chęci najlepszych i 
zapału do książek, więc o ile mogłem 
sprowadzałem i pożyczałem gdzie się 
dała. Korzystałem najczęściej z księgo- 
zbioru śp. Witolda Wagnera z Solecz- 
nik, bo moi kolatorowie, przy bardzo 
cennych i zacnych cnotach, nie bardzo 
lubiń sztukę drukarską. Poprzestawa- 
no na piśmie codziennem „,„Wiek*, któ- 
re ta pismo przywożono z poczty w 
Bieniakoniach raz, lub dwa na tydzień. 
Brakło mi żywej rozmowy o tem, co 
wyżej duszę podnosi i od przyziemnoś- 
ci odrywa. Zdawało się czasami, że 
jestem na pustyni, gdzie niema ani 
źródełka, ani polany. Niebo i suchy 
piasek... Aliści, — pamiętam jak dziś, 
— przyjechał do Rakliszek p. Restytut 
Sumorok, znany już w Wilnie z wy= 
jątkowej prawości i wiedzy mecenas - 
cywilista. Niepospolity osobnik! Z p. 
Władysławem Houwaltem łączyły go : 
stosunki blizkie, bo p. Sumorok miał 
w swojej pieczy prawniczej wszystkie 
sprawy majątku Rakliszek. Ponieważ 
we dworze bywałem codziennie, bom 
uczył katechizmu dzieci moich kolato- 
rów, i miałem stałe miejsce przy stole, 
więc łatwo zaznajomiłem się i zbliży* 
łem się do przedziwnie miłego p. mece 
nasa. Od słowa do słowa wywiązała 
się między nami rozmowa o sprawach 
i ludziach. Dziwiły p. Sumoroka moje 
sądy naiwne, ba to był już człowiek w 
całej krasie swego uzdolnienia, widze- 
nia rzeczy, wniosku i sądu. Był to mąż 
wielkiej, przenikliwej inteligencji i bar- 
dzo czystych podwalin etycznych. W 
Rakliszkach ówczesnych było sporo 
spraw, więc miałem sposobność czę- 
sto widywać p. Restytuta i nierzadko 
korzystać z jego rozmów. Te rozmowy 
poprostu czarowały mnie i dawały ob- 
fity materjał do rozmyślań w czasie 
przechadzek wśród leśnych pagórków 
butrymańskich. Latami ciągnęły się 
nasze stosunki, ale też wiele lat upły- 
nęło od naszego rozstania się... 

Dopiero w r. 1927, po powrocie z 

Ujęcie sprawcy morderstwa właściciela majątku 
Puniszcze. 

_ W listopadzie 1928 roku w nocy z 24 na 25, w majątku Puniszcze, 
deckiej, powiatu Mołodeczańskiego został zamordowany Esper Protasow, 

iny Gro- 
P młcań 

tego majątku. Podczas oględzin miejsca zbrodni, ustalono niezbicie, że Protasow zo- 
stał zastrzelony podczas gdy był w sypialnym pokoju i że morderca dał do niego 
strzał przez okno. Dochodzenie policyjne prowadzone w tej sprawie, mimo wysiłków, 
nie zdołało ustalić sprawcy zabójstwa, który po dokonaniu zbrodni potrafił zatrzeć 
wszelkie ślady zbrodni i ukryć się przed 
na skutek złożonych zeznań osób znających stosunki majątku, 

wymiarem sprawiedliwości. Dopiero teraz 
zupełnie nieoczeki- 

wanie aresztowano ekonomia majątku Puniszcze, Mikołaja Kalinowskiego lat 32, który 
narazie wypierał się zarzucanego mu przestępstwa, lecz w trakcie dalszych badań 
przyznał się do zamordowania Protasowa. Dokonał on tego na tle zemsty osobistej. 
Kalinowski zamieszkał w majątku razem z żoną, którą podejrzewał, że utrzymuje 
miłosne stosunki z jego chlebodawcą. Dręczony podejrzeniami Kalinowski powziął 
myśl zamordowania Protasowa i dokonał go w chwili 
nia. Policja w trakcie dalszych dochodzeń 

ili gdy ten szykował się do spa 
zdołała jednąk ustalić, żę morderca nie 

kierował się wyłącznie chęcią zemsty lecz miał również na celu korzyści materjalne. 
Mając nieuregulowane rachunki i licząc ną rozgardyasz w gospodarce, jaki powstanie 
po śmierci właściciela. Kalinowski nadzieję miał zarobić ną różnych nielegalnych 
tranzakcjach większą sumę pieniędzy. Aresztowanego Kalinowskiego, wraz z aktami 
dochodzenia, skierowano do sędziego śledczego, który nakazał osadzenie go w wię- 
zieniu na Łukiszkach. 

Jubileusz 50 lecia pracy uczesf- 
nika powstania 1863 r. 

Przed kiłku dniami odbył się w Wiłnie 
uroczysty jubileusz pięćdziesięciolecia owo- 
orej pracy w Wileńskiem T-wie Dobro- 
czynności 

Jubilatem był 89-letni weteran powsta- 
nia 1863 roku, zesłany następnie do gub. 
Ołonieckiej p. Franciszek Lipień, który po- 
cząwszy od maja 1879 pracuje bez przerwy, 
nie biorąc za ten czas ani razu urlopu, w 
Wil. T-wie Dobroczynności piastując ko- 
lejno godność zarządzające i kasjera. ‚ 

Niezwykle pracowity i asi Towa- 
rzystwu zjednał sobie Jubilat ogólną sym- 
patję i szacunek, to też skromna na pozór 
uroczystość zamieniła się w wielką manife- 
stację hołdu dla zasług Jubilata. 

Uroczystość poprzedziła msza św. od- 
prawiona przez ks. kanclerza Sawickiego w 
kaplicy, poczem prezes zarządu Marjan hr. 
Plater wręczył Jubilatowi 
zaopatrzony w podpisy. 

W sali posiedzeń zarządu T-wa wśród 
podobizn zasłużonych członków T-wa za- 
le pg ży olejny portret Jubilata, pę- 
dzla p. Bałzukiewiczówny. 

Uroczystość zakończona została  bie- 
siadą towarzyską, podczas której prezes za- 
rządu hr. Plater podniósł zasługi Wa 
zasłużonego na polu wałki i pracy. Biesiada 
ta przeciągnęła się kilka godzin, a cechował 

ją niezwykle serdeczny nastrój. 
Zaznaczyć należy, że pomimo sędziwe- 

80, NRA p. Lipień jest w pełni sił i pracuje 
tal, 

Rosji, znowu uścisnąłem w Wilnie za- 
cnego człowieka, któremu wiele za- 
wdzięczam. Do pracy duszpasterskiej 
byłem przygotowany, ale w począt- 
kach mego posługiwania kapłańskiego 
brakło mi powiązania żywego z ru- 
chem umysłowym i społecznym; bu- 
dowałem wadliwie przesłonki i gubi- 
łem się we wnioskach. Dopiero obco- 
wanie ze śp. Restytutem Sumorokiem 
dało mi klucz, pomogło znaleźć łączni- 
ki i ustalić kierunek dalszej pracy u- 
mysłowej. Przy każdej - sposobności 
mówiłem mu, że jest moim nauczycie- 
lem. A był to nauczyciel dobry: żył w 
duchu i prawdzie i umarł opatrzony 
Św. Sakramentami. „Błogosławieni 
umarli, którzy w Panu umierają aby 
odpoczęli od prac swoich, albowiem 
uczynki ich za nimi idą* (Obj. 14= 13). 

X. Michał Rutkowski. 

ozdobny adres 

Bogrzeh ś.p. Bohdana Kocharkowskiego 

  

WRAŻENIA TEATRALNE 
„Polka w Am: yce“ komedja w 
trzech aktach Stanisława Koz- 
łowskiego w  zducie z udzia- 

łem Anton :go Fertnera. 

Znowuż „popuiarne”* przedstawie- 
nie sztuki przestarzałej w treści, na- 
iwnie patrjotycznej, fałszywej psycho- 
logicznie, $bez uszanowania  intencyj 
autora wobec wytworzonej sytuacji 
repertuarowej muszę stanowczo wziąć 
w obronę publiczność; stwierdzam 
fakty: na wznowionej, coś ze trzydzie- 
sty raz idącej, „Przepióreczce'* Żerom- 
skiego tłumy, na „Adwokacie i ró- 
žach“ Szaniawskiego pełno — na 
„Weselu Fonsia* i „Polce w Amery- 
ce" z udziałem Fertnera — pustki. 
Wnioski nasuwają się same. Publicz- - 
ność nasza lubi teatr. 

Woli repertuar poważny komedjo- 
wy, nie znosi sztuk popularnych i 
słabizn przestarzałych, choćby „regjo- 
nalnie* podawanych. Sztukę stawia 

  

GO O O PRE ROW WODO TRZOW R NTYOCCCWG wyżej Od aktora, choćby głośnego. 

TENNIS w WILNIE ` 

  

Na korcie AZS w ogrodzie po Bernardyńskim już od paru tygodni й 
Odbywa się ožywione i. Fotografowi naszemu sed 
schwycić interesujący moment między prof. Wi em 
ap. Grobowieckim. Przy siatce proł. eyssenhoff dalej p. Grobowiecki. Ez 

  

skiego. Jak wiadomo wykopane wówczas 
szkielety znalezione były w trumnach dębo- 
wych, które mimo tak długiego czasu 
wcale miezle zakonserwowały się. Najpra- 
wdopodobniej na miejscu gdzie stoi obecnie 
Lutnia i sąsiednie domy był przed wiekami 
cmentarz. 

Podziękowanie. Zarząd Koła Prawników 
U. S$. B. zwraca się z a podzię- 
kowaniem do Dyrekcji Bazaru Przemysłu 
Ludowego za bezinteresowne użyczenie ki- 
limów w celu ozdobienia niemi sali w hotelu 
George'a, w której w dzień 2 maja r. b. od- 
uk się Czarna Kawa, urządzona przez 

0. 
— Podziękowanie. Panu posłowi Ka- 

mińskiemu, który przez szereg lat uświetnia 
obchody uroczystości 3 maja w Mejszagole 
swą obecnością porywając słuchaczy zwię- 
złemi, a treściwemi przemówieniami, a po- 
tem niestrudzenie wyjaśnia zebranym przez 
siebie włościanom, interesujące ich kwestje 
gospodarcze i inne — serdeczne podzięko- 
ABE składa nauczycielstwo gm. Mejszagol- 
skiej. 

Za przyjazd, porywające a trafne prze- 
mówienie na uroczystości 3 maja w Mejsza- 
gole w roku bieżącym, na co znalazł czas 
p. Kamiński, nie zważając na oobwiązki po- 
selskie, gorące podziękowanie składa Komi- 
tet obchodu w Mejszagole. \ 

— Podziękowanie. Właścicielom auto- 
busów „Komunikacja mejszagolska* p. p. 
Wałłejce, Nowickiemu, Bacewiczowi za ofiar- 
ne przywiezienie orkiestry z Niemenczyna do 
Wilna w dniu 3 maja, składa podziękowa- 
nie Komitet Obchodu. 

Za ciągłe korzystanie z uprzejmości i 
uczynności tych Panów, którzy nigdy nie 
żałują fatyi i czasu na załatwienie cudzych 
spraw w Wilnie, uprzejme, podziękowania 
wraz z życzeniami rozwoju organizacji „Ko- 
munikacja mejszagolska" składa: szkoła, 
mina, posterunek i wielu z mieszkańców 
iejszagoty. 

— Szczęśliwa kolektura łosów państwo- 
wych. Spółdzielnia Inwalidów-Skrzynkarzy 
w Wilnie, przy ul. Żeligowskiego 1, uzyska- 
ła;koncesję na kolekturę Polsk, Państw. Lo- 
terji Klasowej i posiada do sprzedaży losy 

do l-ej klasy, której ciągnienie odbędzie się 
dnia 23 i 24 maja b. A ; 

„Komunikując powyžsze, wierzymy, że 
społeczeństwo przez nabycie losów udzieli 
poparcia inwalidzkiej spółdzielczej placówce 
a tem samem poprawi ciężkie warunki by- 
tu jej członków-udziałowców, „polskich in- 
walidów, ulicznych sprzedawców  papiero- 
sów i gazet. 

— Wiłeńskie T-wo Miłośników Spor- 
tu Rybackiego. Z pośród wielu istniejących 
towarzystw sportowych, szerszy ogół naj- 
mniej wie o istnieniu towarzystwa zrze- 
szającego miłośników sportu rybackiego. 
Wileńskie Towarzystwo Miłośników Sportu 
Rybackiego powstało w roku 1926 i liczy 
obecnie 20 członków. Zarząd skłąda się z 
5 osób z p. Wacławem Makarowym, radcą 
wojewódzkim jako prezesem. Towarzystwo 
posiada swoją bazę rybacką w. Karacisz- 
kach gdzie dzierżawi jezioro, 23 ha prze- 
strzeni, Zaznaczyć należy, że Towarzystwo 
wyłącznie uprawia sport wędkarski wyklu- 
czając jakiekolwiek inne komercyjne spo- 
soby łapania ryb. A 

Staraniem Towarzystwa jezioro w Ka- 
raciszkach zostało zarybione  szlachetnemi 
gatunkami ryb. Dla udogodnienia pobytu 
członkom zbudowano przystań gdzie znaj- 
dują się łodzie... zarówno należące do po- 
szczególnych członków T-wa, jak stano- 
wiące własność ogólną. Wygodny dojazd 
pociągiem około 4: minut oraz malownicze 
położenie sprawia, że Karaciszki są nie- 
tylko terenem „wyczynów* sportowych, ale 
miłym zakątkiem gdzie nad brzegiem je- 
ziora można znaleźć odpoczynek po skwa- 
rze miasta. 

— Ze zjazdu Żydów - rolników woj. 
Wileńskiego. Podczas dyskusji na zjezdzie 
Żydów rolników Wilna i okolic omawiano 
w dłuższej dyskusji następstwa klęski nie- 
urodzaju poczem uchwalono następujące 
rezolucje: utworzyć związek rolników 
przy „Wiltor”, utworzyć bank spółdzielczy 
tla rolników-Żydów utworzyć biuro po- 
mory agronomiczno -instruktorskiej i zwró- 
cić się do Tor w Warszawie w sprawie wy- 
dania organu rolniczego i wreszcie rozpo- 

Słowem — publiczność о wymaga- 
niach estetycznych. I dla tego rado- 
śnie podnosząc ten fakt, proponuję 
zastanowić się nad repertuarem, za- 
miast biadać nad brakiem dobrej pu- 
bliczności. 

Myślałby kto, że prawdę mówi 
jedna z osób komedji Kozłowskiego: 

,„Ktoby tam w maju chodził do te- 
atr“ 

Ot6ž wlašnie, že publicznošė cho- 
dzi na Żeromskiego, Rittnera, Sza- 
niawskiego, pójdzie na Słowackiego, 
Fredrę. A tymczasem aplikuje się nam 
raz poraz Ruszkowskiego, potem Ko- 
złowskiego (jeden z najsłabszych 
utworów). 

I można zgóry z całą pewnością 
stwierdzić, że nawet p. Fertner swoją 
szarżą komiczną nic nie wskóra, pu- 
bliczności nie zdobędzie! 

Prosimy O sztukę dramatyczną 
prawdziwą i teatr na poziomie. A gdy 
będzie rzeczowo obmyślany  repertu- 
ar — będzie i publiczność. 

Te dwa warunki wypełnione do- 
kładnie gwarantują istnienie pierwszo- 
rzędnego teatru w Wilnie, M 

P. S. Do odcinka mego p.t. „Mickie- 
wicz w nowej szącie* wkradł się cały sze- 
reg inieznośnych błędów korekty. Nie 
prostuję tych omyłek druku, gdyż nikt 
sprostowań tego rodzaju nie czyta. Proszę 
jedynie czytelnika nie składać na karb 
autora tych przykrych obora Z 

cząć akcję werbunkową dla Wiltor w 
mieście i na prowincji. 

Na zakończenie wybrano tymczasowy 
komitet organizacyjny, który ma wykonać 
postulaty zjazdu. 

— lncydent na konferencji  sjonistów. 
Onegdaj w lokalu Wzajemnej Pomocy Stu- 
dentów Żydów otwarto konferencję prawicy 
Poelej-Sjon zwołanej w celu omówienia 
ruchu sjonistycznego i ogólnej sytuacji Na 
konferencję przybyli liczni delegaci i dzia- 
łacze sjonistyczni. W pierwszym dniu obrad 
wynikł incydent przywołany żądaniem czę- 
ści zebranych wygłaszania przemówień w 
języku hebrajskim. Ostatecznie zdecydowa- 
no się na żargon. Pierwszy referat wygło- - 
sił dr. Wiłkomirski. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 
stępy Marji Gorczyńskiej. Ulegając licznym 
prośbom — znakomita artystka Marja Gor- 
czyńska zgodziła się raz jeszcze wystąpić 
w komedji Krzywoszewskiego „Panienka z 
dancingu“. Dziš więc „Panienka z dancingu* 
ukaże się na,scenie Teatru Polskiego po raz 
ostatni, Zaznaczyć należy, iż sztuka ta ze 
względów technicznych (światło dzienne) 
nie będzie graną na przedstawieniach popo- 
łudniowych. 

Jutro premjera doskonałej  krotochwili 
Hennequina i Vebera „Nie wywiódł ją w | 
połe* z Marją Gorczyńską w roli głównej. |    



чэ 
„Bieg okrężny 0 puhar „Soga“ 
W niedzielę 19 b. m. odbędzie się doroczny bieg okrężny 

o nagrodę przechodnią puhar „Słowa". 

Ze względu na panujące upały bieg odbędzie się w godzi- 

nach popołudniowych, a mianowicie: start nastąpi z wylotu 

Aleji Syrokomli, punktualnie o godz. 5-tej. 
Reguiamin biegu, który już w streszczeniu podaliśmy przed 

kilku dniami, zamieścimy w całości wraz z mapą trasy w nume- 

rze niedzielnym „Słowa”. 
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Będzie to ostatnia sztuka z udziałem šwiet- 
nej artystki. Bilety już są do nabycia w ka- 
sie Teatru Polskiego. 

— Poranek taneczny L. Sawinej-Dol- 
skiej. Utalentowana kierowniczka grupy ta- 
necznej Larysa Sawina-Dolska wystąpi ze 
swym zespołem w niedzielę najbliższą 19 
b. m. o godz. 12 m. 30 p. p. Wykonane zo- 
staną efektowne produkcje taneczne, dosto- 
sowane do muzyki wybitnych kompozyto- 
rów: Czajkowski, Drigo, Grieg, Glinka, Aasz 
i inn. 

Bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
tru Polskiego od 11— do 9 wiecz. 

— Reduta na Pohulance, „Polka w Ame- 
ryce". Dziś w piątek po raz czwarty mie- 
niąca się perłami dowcipu kemedja St. Ko- 
złowskiego p.t. „Polka w Ameryce" z zna- 
komitym Antonim Fertherem, rozpętującym 

salwy śmiechu na widowni w postaci Ferti- 
ga, businessmana Ane ykaiškiėgo, rodem Z 

a, Sącza. Główną postać Polki ž p 
Irena Mielęcka, która wraż z całym Zespo- 
łem Reduty tj. z Sciborową, aręgińską, 
Zielińską, Butkiewiczem, Sciborem, Wołłej- 
ką i innymi, daje widowisko pełne wdzięku, 
promieniujące pogodą i blaskami, ani na 
chwilę niesłabnącego humoru. 

Początek o godzinie 20-ej. 
Bilety wcześniej w Orbisie i od godz. 17 

w kasie teatru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Pociąg obrzucono kamieniami. Nocy 
onegdajszej na przejeździe koło wsi Mich- 
niewicze gminy bienickiej obrzucono kamie- 
niami pociąg Ńr. 411 idący z Wilna do Mo- 
łodeczna. trakcie obrzucania pociągu ule- 
gły wybiciu szyby w niektórych wagonach i 
został ranny w głowę Benjamin Kłak miesz- 
kaniec miasteczka Krzywicze. Powiadomiona 
policja zdołała ustalić że karygodnego tego 
czynu dopuścili się mieszkańcy wsi Rudnia 
gminy wojstomskiej powiatu wilejskiego: Pa- 
weł Dudko, Jan Kozioł i Włodzimierz Juch- 
niewicz. Wymienionych aresztowano i skie- 
rowano do władz sądowych. 

— Pożar lasu na granicy. Nocy wczoraj- 
szej z niewyjaśnionych narazie przyczyn po- 
wstał pożar w lesie leżącym na linji grani- 
cznej na odcinku Kołtyniany w. powiecie 
Święciańskim. W akcji ratowniczej brały u- 
dzał oddziały straży pożarnej KÓP. Ogień 
zniszczył drzewa na przestrzeni kilku hek- 
tarów. 

— Poranienie robotnika, Podczas wysa- 
dzania kamieni dynamitem na drodze Lan- 
dwarów - Troki został ciężko ranny robot- 
nik 19 letni Józef Bielań z Trok, któremu 
podczas wybuchu wyrwało palce u lewej 
ręki. Rannego przywieziono do Wilna do 
szpitala św. |akóba. 

— Kradzieże. Kryńskiemu Izaakowi (Su- 
bocz 14) po uprzedniem otwarciu drzwi 
skradziono z przedpokoju 2 palta. 

Niejakiemu Butrymowiczowi (Końska 26) 
na rynku Łukiskim skradziono marynarkę, 
którą Butrymowicz położył na straganie. W 
kieszeni marynarki był czek na 100 dolarów, 
zegarek i pieniądze. ы 

Adolfowi Bokszańskiemu (Antokolska 47) 
skradziono zastawę stołową. 

  

i Firma „ELECTROLUX“ Wilno, Zamkowa 2.—poszukuje 

+ ko Bazyli, Karpinowicz Pawet i inni. 

Z sali sądowej 
Proces 29 ciu komunistów 

Jako uzupełnienie kolosalnego proce- 
su „Białor. Robotn. Włośc. kiromady* na 
terenie Wileńszczyzny odbyło się  kilką 
mniejszych procesów, z udziałem jednak 
Kilkudziesięciu oskarżonych, pod zarzutem 
przestępstw z art. 102 K. K. a więc pro- 
gramowu identycznych z „Hramadą“. Jede 
z nich to grupa działaczy K. P. Z. B., 
jaka powstała o okolicach Lebiedziewa w 
1927 r. pod przewodnictwem Cwietkowa 
eż „Józef Zienowicz“) na gruząch 
zlikwidowanej w 1923 r. Działalność jej 
obejmowała powiaty Mołodeczański, Osz- 
miański, Wołożyński. Po „wsypie* i uciecz- 
ce Cwietkowa, na czele grupy stają: Micko 
Antoni  („Jaroszewski*), Matusewicz Jan 
(„Kisielow“), Swirydo Jozef („Biely“), RE 

lie- 
ostrożne zachowanie się na peronie stacji 
w Mołodecznie, a w rezultacie aresztowa- 
nie 3-ch członków, daję pierwsze nitki do 
kłębka, przejęcie „grypsów* z zaklinaniem: 
„nie zdradzić Wilna* lub „wy chłopcy 
bądźcie spokojni, my was nie wydaliśmy*, 
utrwala podejrzenia i kieruje je do Wilna, 
gdzie z pomocą posiadanego już hasła: 
„gdzie się znajduje uniwersytet", konfident 
policjj demaskuje kurjera Sztejnberga i 
dalszych odbiorców, —reszta to już tylko g 
kwestja czasu i wkrótce 24 członków spis- 
ku zasiada w więzieniu, a 5 pozostaje na 
wolności za kaucją. ‚ 

Na rozprawę w Sądzie Okręgowym nie 
mają odwagi stawić się Czerkawski Ser- 

usz i Bobiej Barbara. Uciekają do Rosji. 
pozostałych pięciu Sąd Okr. uniewinnia, 

22-ch skazanych zostaje na 4—7 lat cięż- 
kiego więzienia. 

Zasądzeni wnoszą skargi apelacyjne,w 
których przeważnie uskarżają się na braki 
dowodów winy, a nawet cofają własne 
przyznanie się do niej. Wczoraj Sąd Apela- 
cyjny w składzie: przewodniczący sędzia 
Bochwic, assesorowie Stulgiński, Sągajło, 

oskarżyciel publ. Kreczyński, zajął się zba- 
daniem wezwanych świadków i wysłucha- 
niem argumentów obrony pp. Petrusewicza, 
Kulikowskiego, Czernichowa,  Zasztowt- 
Sukiennickiej i inn. W rezultacie kilkogo- 
dzinnych rozpraw uniewinnieni zostali: Ko- 
zioł Szymon, Monit Bazyl, Sidorowicz Ma- 
ciej, a Karpinowiczowi Pawłowi zmniejszo- 
na została kara z 6 do 4 lat cięż. więz. 
W stosunku do innych oskarżonych Sąd 
Apelacyjny zatwierdził wyrok I-ej instancji, 
skazując: Micka Antoniego, Matusewicza 
Jana, Świryda Józefa i Bożkę Bazylego na 
1 lat cięż. więzienia; Korsaka Włodz., Lisa 
Jana, Sabiłłę Ant., Stefana Bobiora na 6 lat 
cięż. więz ; Steinberga Maurycego na 5 ląt 
cięż. więz.; Karpinowicza Mich, Gabelowi- 
czą Mac., Sabiłę Kiryła, Stracha Juljana, 
Żukowskiego Justyna, Kulbarza Ant., Kor- 
saka Izydora, Cinnowicza Janą na 4 lat c. 
w. i Žukowskiego Jerzego po zastosowaniu 
amnestji na 2 lat. c. w. z zaliczeniem dla 
większości aresztu prewencyjnezo. 

POLECA: 
  

sprzedawców i odsprzedawców do sprzedaży kezkonkurencyj- 
  

nego nowego artykułu w zastosowaniu tak dla domowego, jak 
  

i dla przemysłowego użytku FILTRÓW ZMIĘKCZAJĄCYCH i 
  

ODŻELAZNIAJĄCYCH WODĘ. Zyęłaszać się osobiście 16 i 
  

17 b. m. 0 godz. 6 do 7 po poł. 

W. BRIDGES. 

%  SOBOWTÓR 
Człowiek ze strzelbą odwrócił się 

i wystrzelił w stronę, skąd przyleciaia 

kula. 
Nie traciłem oczywiście czasu. Wy- 

biegłem z za krzaków i skoczyłem na 

drugą stronę wyspy. Znalazłem tam, 

tak jak czekałem, Billego. Klęczał w 

łódce i celował w uciekających ze swe- 

go Mauzera. 
— Dosyć Billi! — krzyknąłem, 

wskakując do łodzi. 
Wystrzelił w powietrze i pachwy- 

cił za wiosła, kierując się ku przeciw- 
ległemu brzegowi. 3 

— Niech będą przeklęci, Jacku! — 
krzyknął, nie mogąc opanować wzru- 
szenia. — Myślałem, że tym razem już 
jest po tobie. Bandyci! 

Właśnie łódka stanęła u brzegu, 
złożył wiosła i roześmiał się. 

— Do djabła! śliczne polowanie, 
niema co mówić! Patrz jak oni ucieka- 
ją! — wskazał ręką na znikające w 
oddali postacie. Straszneby to było, 
gdyby się im udało zamordować cie- 
bie. 

— Gdybyś nie wystrzelił, sambym 
ich powystrzelał. Dzięki tobie, Billu 
nie będę miał na sumieniu życia ludz- 

kiego. 
— Gdybyś mi się nie ukazał, z 

przyjemnościąbym się z nimi rozprawił 

— zawołał z przekonaniem. Nie po- 

winniśmy pozostawiać ich przy życiu, 
są to łotry. Ten metys działa mi na 
nerwy! Opowiedz mi, jak ta było? 

W krótkich słowach +opowiedzia- 
łem mu całe wydarzenie. 

— Plan byt doskonale obmyślony, 
— zakończyłem. — Co do tego nie 

  

wa: 

в о з м о 

LEKKIE DOTKNIĘCIE I CIĘŻKIE USZKO- 
DZENIE. 

, Ustawa postępowania karnego określa- 
jąc prawa i przywileje oskarżonego mówi 
dość wyraźnie, że w obronie własnej, mo- 
że nawet... kłamać. Niejeden oskarżony łże 
jak z nut, nikt niema co do tego najmniej- 
szej wątpliwości, a jednak nic im za to nie 
grozi. Wiedzą o tem bywalcy ławy oskar- 
żonych to też tupet ich przechodzi nieraz 
granice przyzwoitości. 

Weźmy taki fakt. Franciszek Szarejko, 
oskarżony jest o zadanie uszkodzenia ciała 
niejakiemu Zamorze. Poszkodowany ma 
przypłaszczony dosłownie mocnem uderze- 
niem nos. Uszkodzenie ciała jest poważne, 
a tymczasem sprawca tego — Szarejko tło- 
maczy się najspokojniej w świecie. — Pili- 
śmy, tknąłem go lekko butelką od piwa po 
nosie. Krzywdy zrobić nie chciałem. To był 
żart. Ładny żart... za który Sąd zmuszony 
był wyznaczyć 6 miesięcy więzienia. 

OFIARY. 
Barys Kowerda na Fundusz Dy- 

spozycyjny Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych 5 zł. 

M.B.na Fundusz Dyspozycyjny 
Ministerstwa Spraw Wojskowych zł. 1. 

Zamiast kwiatów na trumnę ś. p. Re- 
Sstytuta Sumoroka 50 zł. składa na Polską 
Macierz Szkolną Stanisław Pliszczyński. 

Ku uczczeniu pamięci š. p. Restytuta 

Sumoroka na Ai Macierz Szkolną w 
Wilnie — Walenty Parczewski 25 zł. 

Ku uczczeniu śp. Restytuta Sumoroka 10 

zł. na Zakład dla nieuleczalnych w Wilnie 
Ludwika Oleszyna. 

Ku uczczeniu šp. Marji Balinskieį 10 zł. 
na Zakład dla nieuleczalnych w Wilnie Lud- 

wika Oleszyna. 
Ku uczczeniu ś. p. Restytuta Sumoroka 

na I-szą konferencję św. Wincentego a Pau- 
10 Swianiewiczowie 15 zł. 

Zamiast mszy św. w dziesiątą roczni- 
cę śmierci ś. p. Henryka  Doboszyńskiego 
dla Domu Dzieciątka jezus 5 zł. od dzieci, 
5 zł. M. Buszówny. 
  

RADJO. 
Piątek, dnia 17 maja 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 16.40 — 17.70: Odczytanie pro- 
ramu dziennego, repertuar teatrów i kin 

i chwilka litewska. 17.00—17.30: Muzyka z 
płyt CYC 17.30 — 17.55: Audycja 
dla dzieci. Jak Marja z dzieciątkiem ucie- 
kała do Egiptu" i inne opowiadania, 17.55 
—18.50: Transm. z W-wy. Koncert or- 
kiestry mandolinistów _ 18.50 — 19.20: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 74*. 19.20—19.45: 
Odczyt z dz. „klygiena* w porozumieniu z 
Magistratem miasta Wilna p. t. „Ruch lud- 

ności* (Rozrodczość, śmiertelność, przy- 
rost). 19.45—20.00: Program na dzień na- 
stępny, komunikaty i sygnał czasu z War- 
szawy. 2000—22.00: Transm. z Warszawy. 
Koncert symfoniczny z Filharmonji. „Spa- 
cer detektorowy po Europie". 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
16 maja 1929 r. 

Dewizy | waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.84, 124.15. 123,53, 
Kopenhaga 237,65 238,25 231,05 

Budapeszt 158,— 155,90 155,— 

Holandja 358,51 _ 350,41 _ 357,61 

Loadya 43,265 _ 43,37, 43,15,5 

Howy-Tork 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,84,5 34.93, 34,16 

Praga 26,38, 26.45, 26.31,5 

Szwajcarja 171,76,5 172.19 171.34, 

Stokholm 238,38 238,98  237,78 

Wiedeń 125,26, 125.57, 124,95, 

Włochy 46,71, 46,83, 46.59, 

Berlin w obr. nieof. 211.66, 

Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, tel. 3-23 

KARTOFLE DO SADZENIA 
„WOLTMANY“ i 

SIEMIE LNIANE „DOLGUNIEC“ 
sprowadzone specjalnie z Rygi. 

UWAGA: Zwracamy uwagę, że siemię Iniane krajowe prze- 
je w tym roku bardzo źle kiełkuje, skutkiem 

„DEODARA* 6£02-€ 

niepomyślnego roku i dlatego, by dać rolnikom 

mam żadnych wątpliwości. Znalezio- 
noby moje ciało albo i nie znaleziono. 
Do tego czasu Guares i jego wspólnicy 
zdążyliby uciec, a Maurycy, mając pe- 
wne zupełne alibi objąłby po mnie 
dziedzictwo. Rzeczywiście wstrętna 

kompanja! ; 
— Tak, — potwierdzit Billi, — na 

szczęście, najlepsze nawet plany czę- 
sto nie dochodzą do skutku. Odrazu 
domyśliłem się, co oni planują. Stałem 
w łódce przy wysepce i właśnie mia- 
łem się do ciebie przyłączyć gdy uj- 
rzałem tych bandytów. Gdy jeden z 
nich udał krzyk ptaka, myślałem, że 
dasz się podejść. Ale zuch z ciebie Ja- 
cku! Spisałeś się doskonale! 

— Zdaje się, że jesteś zmartwiony 
tem! zażartowałem. 

— Zmartwiony! — roześmiał się 
Billi. — Ależ jestem zrozpaczony, że 
przez ciebie nie udało mi się zgładzić 
ze świata tych dwuch łotrów! 

— A ja się cieszę, że tego nie zro- 
biłeś. Pragnę sam spełnić ten przy- 
jemny obowiązek. Już jest wpół da 

siódmej, — dodałem patrząc na zega- 

rek. — Właśnie kaczki powinny się 

pokazać, ale obawiam się, że nasze 

wystrzały przestraszyły je! 
— Naturalnie! Gdybym był kaczką: 

nie dałbym się zwabić tutaj przez cały 

tydzień. Proponuję więc machnąć ręką 

na polowanie. Pójdziemy do Woodford 
i wypijemy po kuflu piwa. Na ósmą 
będziesz mógł wrócić do domu. 

— Dobrze, — przystałem chętnie. 
— Jeśli się spóźnię, dam kilka chwil 
radości Maurycemu. Wątpię, czy bę- 
dzie miał czas na zobaczenie się ze 
zbójami, więc widok mojej osoby 
zrobi na nim piorunujące wrażenie. 

Zostawiliśmy łódkę przy brzegu i 
poszliśmy w kierunku miasteczka. Ni- 

pewne nasiona zmuszeni, byliśmy sprowadzić z Rygi 
— o wysokim procencie kiełkowania i czystości. 
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gdzie nie widać było moich towarzyszy 
ale głuche wystrzały, dolatujące z od- 
dali, były dowodem, iż polowanie uda- 
ło się im doskonale. 

— Chciałbym wiedzieć, czy Mau- 
rycy zastrzelił choć jedną kaczkę — 
mruknąłem. — Słyszał zapewne strze- 
laninę i teraz myśli jego nie mogą się 
oderwać od wysepki. Ciężka to próba 
dla jego nerwów! 

— Ale cięższą będzie chwila, gdy 
ujrzy ciebie żywego! — roześmiał się 
mój przyjaciel. — Dużobym dał za to 
aby widzieć go w tej chwili. 

Minęliśmy szyny kolejowe i we- 
szliśmy do Woodford. Pół godzinki 
spędziliśmy na pogawędce przy stoli- 
ku w „Ploffie* i popijając likier oma- 
wialiśmy dalszy plan działania. 

— Nie należy rozgłaszać dzisiej- 
szego zajścia, — mówiłem. — Powiem 
im wprost, że ktoś strzelał do mnie 
z za krzaka. Co też powie na to Mau- 
rycy? 

Billi zaaprobował mój plan... 
— Masz rację! Nie trzeba robić z 

tego poważnej historji. Jeśli jednak nic 
nie powiesz o zamachu, Maurycy bę- 
dzie pewien, że go*podejrzewasz. 

— Owszem mam zamiar opowie- 
dzieć tę historję z dodatkiem, że świad 
kiem tej przygody był turysta z „Plo- 
ffu', który właśnie wybrał się na wy- 
sepkę aby polować na kaczki. „Może 
mój kuzyn zechce się z tobą poznać i 
porozmawiać! . 

— Będę bardzo rad, — uśmiechnął 
się, — przecież w Anglji nie mam pra- 
«wie znajomych!... Ja tymczasem będę 
nadal chodził na zwiady. Muszę wyja- 
śnić kwestję, czy nasi przyjaciele zo- 
stali w swej willi, czy też uciekli do 
Londynu. 

E IS ? Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Ą 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ | 
wstrząsnąl 
światem. 

FILMU. 

BURZA nai AZJĄ 
cznej. Mistrzowska realizacja genjalnego, głośnego reżysera W. PUDOWKINA przezwanego NAPOLEONEM 

Czas trwania realizacji filmu 2 lata. 
Na taki film wyczekuje się całemi latami! Każdy zobaczyć musil 

UWĄGA! Celem odniesienia większego wrażenia, publiczność proszona jest o przybywanie punktua 
nie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziśl Arcydzieło jakiego dotąd nie było! Cud techniki, gry i reżyserji. Film, który 

Honerowe bilety na premierę nie ważne. 

Potomek  Czingis Chana. Rewelacyjne 
arcydzieło o niebywałej potędze dramaty> 

4 

MOTTO. Świat kulis i zmysłów, Swiąt Szminki, świat ułudy, świat masek, świat cierpień niewymownych, świat 

KINO-TEATR 

, POLONIA” 
Mickiewicza 22. „Świat kulis 

wiecznego udawania i bólu, który szarpie i spycha najnieszczęśliwsze istoty ludzkie na dno nędzy i upadku 
na wyżyny marzeń i bogactw. Dziś! Czarujący film największych gwiazd ekranu wszechśwatowej sławy tragik 
IWAN MOŽŽUCHIN, czarująca NATALJA LISIENKO oraz niezrównany MIKOŁAJ KOLIN w obrazie: 

i zmysłów” potężny dramat burzliwego życia największego aktora świata. 
Początek seansów o g. d, ost. 10.25. Honorowe bilety nieważne. 

  

KINO Dziś! Setny rewelacyjny film 

Wanda” króla maski LON CHANEY'A 

19 
Wielka 30. 

„Śmiej się pajacu” 

  

i 
potężny salonowo-erotyczny dramat-opera 

N i | „ w _l2 akt. z zakulisowego życia artystów. 
W rolach głównych: kwiat amerykańskiego ekranu, mistrz maski LON CHANEY, bosko piękna DORETA 
JOUNG i urocza ALSTERA NILS. jedyne arcydzieło, którem zachwycał się i podziwiał cały świat. 
Od dnia 15 maja na sezon letni ceny mieisc znacznie zniżone od 50 gr. 

Dziś wielki uroczysty program Świąteczny! Nowe wydanie 1929 r. w nowem literackiem opracowaniu. 

Kino „piecadilly” 
WIELKA 42, 
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Dbajcie o swoje zdrowiel 
: „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
a (z marką „Kogut* są stosowane Z 
s chorobach _ ZOŁĄDKA,  KJSZEK, 
* OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
s WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
» ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
« środkiem  przeczyszczającym, _ Ша- 
s twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
3 WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. 1LSS—0 

  

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 5 

AUENNNKNANNANURNNNZACSZEWZNZNM 

   
    

           

Czopki he- “ z kogutkiemi 
moroidalne „Varicol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Ssrzedaja apteki i skłądyne. aptecz 

Pochwaliłem ten pomysł i wstałem 
od stołu. 

— Muszę już iść, żeby nie spóźnić 
się i ukazać się Maurycemu w chwili 
najefektowniejszej. ` 

Bili odprowadził mnie do drzwi. 
— Gdzie i kiedy się zobaczymy? 
— Przyjdę tutaj pa południu. Po- 

wiem im, że chcę zobaczyć jak się po- 
suwa reperacja mego auta. 

Z przyjemnością myślałem 0 Sce- 

nie, jaka się miała rozegrać. Ukazanie 

się moje musiało wywrzeć piorunują- 

ce wrażenie na Maurycym, który był 

pewien że już nie żyję. Szybko sze- 

dłem przez zapyloną drogę, wiodącą 

do Achton. Już byłem niedaleko domu 

gdy na tem samem miejscu, gdzie ra- 

no spotkałem się z Billem, zatrzymał 

mnie nieznajomy chłopak. Obejrzał się 

dookoła i pociągnął mnie za rękaw, 

pytając: : 
— Przepraszam, czy pan jest pa- 

nem Norscottem? 
— Tak mój drogi, ja nim jestem, — 

odrzekłem. у 

Chłopczyk wsunął rękę da kiesze- 

ni podartych spodenek i wyjął zakle- 
joną starannie kopertę. 

Rozerwałem ją i w półmroku, jaki 
ogarniał już ziemię, przeczytałem na- 
stępujące zdania: 

„Jeśli panu życie miłe, musi pan 
natychmiast opuścić Ahton Guares i 
przyjaciele przyjechali tutaj. Pański 
kuzyn należy do spisku. Stało się to 
przezemnie, dlatego uprzedzam pana. 
Nic więcej zrobić nie mogę. Jeśli pan 
rzeczywiście nie jest winien, błagam 
Boga, by moje ostrzeżenie przyszło w 
porę.,Proszę zniszczyć ten list M. S.* 

— Gdzie wziąłeś ten list? — zapy- 
tałem. 

Najpotężniejsze arcydzieło genjusza ekranu EMIL JANN'NGS 

osoba samot- 
na poszukuje L Гага 

| Lettnzeoanysti ] 
EEE 

gospodarstwem 

     

       

       

        
        

@) 
Piombowanie i usuwa inteligentnej gospo 
nie zębów bez bólu dyni do wychowania 
Porcelanowe i złote3 i pół. _ letniego Ste 
korony. Sztuczne zę- chłopczyka i prowa- 
by. Wojskowym, u- dzenia gospodarki u 
rzędnikom i uczącym samotnego Pana. Re- 
się zniżka. Ofiarra ęferencje wymagane. 

„5. Przyjmuje: ou Oferty w  administr, 
8—1 i od 4- 7. „Słowa*. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 
Rządea 

jeepami, rolny z długoletniemi 
świadectwami, prakty- 
ką we 

BR AKUSZERKI Boo apodaótwscii podj 
Рр ЕО mie posadę Zaraz lub 

INC od 1 Пр:а па ordy- 
Wesotowski, 

AkeszorkaSmialovską LIDA, posterestante. : 

oraz Gabinet Kosme- G 792 m 
tyczny usuwa ac LOKALE 8 

  

szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. Wam usa «s BB 

sów. Mickiewicza 46. sów, Mickiewicza 46 Tylko na laio 
ZNCEERISZEHOAIA GNOME potrzebuję dwa po- 

BMWAWA wa? P 0 g A D y č koje umeblowane z 

Ba m. 1. 

BAYAUAS Wychowawczyni 
nauczycielka średnich 

DOKTOR do so dzieci SK WAY SAD 
z całodzienną opieką. D . A 

ruskieniki 
chor. weneryczne, j komendacje i długo- 
syfilis, narządów |letnie _ Swiadectwa,nem / utrzymaniem, 

—-1, od 5- 8 wiecz. | Frebla. Przygotowuje NIOCZÓWE: 

Elektroterapia" |go"_simoazjum, wy: macje Wino, Ares 
Ma dyktyfiska 2 m. 10. -Z stowska, Dow. od g. 

9—il-ej i od 4—6 

rzajki, wypadanie wło- 

odl VI do 30 IX 

i z Pa: 

p DEKARZE jęso==c=== 

lat poszukuje odnie | ETNISKA 4 

B. ZELADWICZ Posiada powažne re- 

Pokoje z całodzien- 

moczowych. od 9 |francuski i metodę kuchnia 

(diatermja). jedzie na wieś. Bene- najska 6 m. 1, Brzo- 

po poł. -2 

Kobieta-Lekarz   
  

  

  

osobny Zz 
Da E GERO EEE ją małej inteligent- 

nej rodziny zaraz do 
wynajęcia, Sierakow= 
skiego 15. 0 

cegły 
rzędnej 
sprzedamy dog 
ię loco wagon ną 
st. 
Wil. 
sowo - kłandlowe, 
Mickiewicza 
tel. 152. pp0L-0 

„NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK 
Wzruszaiacy dramat życiowy w 12 akt. Nad program: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 2 aktach. - 

GŁÓWNA: I 

LEWE 
KTO o DOBRO DOMU SWEGO DBA 
WINIEN BEZWZGLĘDNIE KUPIĆ U NAS 

ŁOS I kL.19ELoT.PAŃSTW. 
WYPŁACILISMY ZA WYGRANE U NAS LOSY 
MILIONY, MILJONY ZŁOTYCH. 

Rvz YKO MINIMALNE. CENA BARDZO NISKA 

Ё e 

<li> 457 
'МА52Е SZCZĘŚLIWE ADRESY: 

E.LICHTENSTEIN i $ŚŚ WARSZAWA. 

OppziaŁ: WILD, WIELKA 44: 
KoNTo P.K.O. N*81051. 
FIRMA EGZ.OD R. 1835. 

Letnisko 
pracy, może zająć się blizko Wilna, utrzy- 

do- manie, 
mowem, lub wycho” Wilja, kąpiel, płaża, | 
waniem dzieci, Mo- łódz, na miejscu, in- 

las; rzeka 

  

lub pensjonat „Inno- 
centówka* 1 kim. od 

Pohulanka (poli- 
gon) i 6 klm. od Pod- 
brodzia do wynajęcia, 
1-2-3-12 pokoi. 
snowy 
płąża, radjo. 
mo 
lewska 3 m. 9. 

a, rzeka, 
Wiado- 

Kró- 
—o 

las, 

ść: Wilno, 

  

wynajęcia 
w/ majątku Kuczku- 
ryszki pod Nowo-Wi- 
lejką 
3-4 pokojowe Z wė- 
randami, 
miejscu. Autobus kur- 
suje co godzinę z 
placu 
do 
skówka 80 gr, bilet. 
Warunki i 
Kuczkuryszki. 

WWYWAWAW 
КОРИО I SPRZEDAŹ 
FAWAWAW 

dwa  letnisk, 

mleko na 

Orzeszkowej 
przystanku  La- 

w _ maj. 
ze 

DOMEK 
ogrodem 

100 tysięcy 
pierwszo” 

jakoścj 

załadowania 
Biuro Komi- 

21, 
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Lekarz-Dentysta ‚ 5М& 11 а ш. 2. —gformacje:  Jagielloń- | 
MARYA "Pai ska 9—13, — | 

OżyńskaŚmolska |" OSZUSUJĘ ; | 
a jamy _ ustnej. starszej samotnej Letnisko ' 

A 

s
A
 

I. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENĘ- 
RYCZNE, NARZĄ» 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 1 Od 4-0, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Potrzebna 
nauczycielka z języ” 
kiem francuskim do 
dwojga dzieci na 
wieś. Wynagrodzenie 
dobre. Ofiarna 4 m. 5. 
Smolska. 

DOKTOR hark Rawrykiewiczowa „Kucharka 
rzyjmuje od 11—12 ku, na wieś, znająca 
od 5—6. Choroby gobrze gotowanie, 

    

  
  

skórne, leczenie wło- pieczenie, _ wędliny, 

sów, operacje kosme- konfitury. Szemetow- 
tyczne i kosmetyka szczyzna, dwór i 
lekarska. Wilno, Wi- leńska 33 mi poczta, G.j Skirmun- 

‚Р. 71 towa, 8902—0 

DOKTOR Posady 
b. GIKABERE poszukuję dentystycz- 

choroby weneryczne nej w, operatywie i 
mylilis i skórne. Wil-chirurgji ust biegły. 

  

  

no, ul. Wileńska 3, te- Zgłoszenia pod „lLe- nem statkami i auto: osobisty 

ieion '567. Przyjmuje czenie* do administr 
od 5 do 1 i od 4 do 8, „Słowa*. =0 

— Panienka nie kazała mówić, — 
odrzekł niepewnie. 

Wyjąłem z kieszeni monetę pięcio- 
szylingową. 

— Patrz! Dostaniesz to, gdy po- 
wiesz, gdzie ją widziałeś. 

Chłopczyk uparcie pokiwał głową 
— obiecałem nie mówić tego, sir. 

Zawstydziłem się i schowałem pie- 
niądz. 

— Dzielny z ciebie chłopiec, — 
powiedziałem, — w jaki sposób po- 
znałeś, że jestem master Norscott? 

— Panienka opisała mi pana. Po- 

wiedziała że pan jest bardzo duży i 
ma ciemną twarz. 

— Ach, tak! —roześmiałem się, na 

myślając się co mam teraz robić. 
— Czy możesz oddać panience 

kartkę odemnie? Przecież panienka nie 
prosiła, żebyś tego nie robił? 

Chłopak pokiwał głową przecząco. 
— Nie, nie prosiła. 
— Doskonale, — ucieszyłem się. 

Oddasz jej tę kartkę i dostaniesz ode- 
mnie dziesięć szyllingów. 

Suma ta oszołomiła chłopca. 
— Pół funta mruknął, a twarz roz- 

jaśniła się. 
— Tak mój drogi, — szukając w 

kieszeni — weź to, proszę. \ 

Starannie ztožyt banknot i schowal 

do kieszeni. Ja zaś wydarłem kartkę 

z notesu i napisałem ołówkiem: 
„Czy pani może spotkać się ze 

mną jutro o 3-ej w „Ploffie* w Wood- 

ford? Jeśli to miejsce nie odpowiada 
pa to proszę mię zawiadomić, gdzie 
mogę panią spotkać? 

Stuart Norscott“. 

— Oddaj to panience  jaknajprę- 
dzej! — powiedziałem, podając mu 
kartkę. 

Nagłe bogactwo odjęło mu widacz- 

Drukarnia „Wydawnictwo 

0 lesista okolica, jezio- 

POSIADAMY duży 
wybór domów w 

rozmaitych _ dzielni- 
cach Wilna  poczy” 
nając od 1.000 dol. i 
drożej, Wilno, Gdań- 
ska. 6, „Rolkomis“. 0 
D O M w stanie 

dobrym O 5 
pokojach z ogród- 
kiem owocowym 
sprzedamy natych- 

„miast tanio + 
D. H.-K. „Zachęta” 

Lietnisko 
3 i 4 pokoje, 16 klm. 
od Wilna, przy szosie 
Wilno - Niemenczyn. 

roi Wilja wpobliżu. 
Dowiedzieć się: Orze- 
szkowa 3 2 od godz. 
9—10 rano i 6—7 
wieczor, tel Nr 10-28, 
stała komunikacja 

  

autobusowa. ____—0] Mickiewicza 1, tel. 
Letniska 19-05. „0 

O urządzone Z WNsma WERE ANA 
Swiatłem  elektrycz- 
nem i wszelkiemi wy- UB 9 
godami są do w h 
najęcia w m. WERKI SZANSA MNE | 

| 

pod Wilnem. Poczta, (” amuel Karpel, w 
telefon na miejscu. , m-ku Holszanach 
Komunikacja z Wil- zgubił dowód 

rok 1912 
busowa. Adres: Werki, gm. Holszany. Upra- 

—o   Wilno 12. —2sza się o zwrot 

nie władzę w języku, gdyż nic nie mó- 
wiąc ruszył w drogę, biegnąc z ca= 
łych sił. 

Przez chwilę patrzałem za nim, 
potem wyjąłem miłą kartkę Marji i po- 
całowałem ją. Chociaż było to spóźnio- 
ne ostrzeżenie, nie straciło dla mnie 
przez to swej wagi. List ten był mi 
bezgranicznie drogi i napełnił serce 
moje uczuciem niewypowiedzianego 
szczęścia i radości. Serce biło mi try- | 
umfaln'e, gdyż rozumiałem, że skoro 
usiłowała mnie uratować, znaczyło to, 
że uwierzyła mi, mimo, iż wszystkie 
poszlaki były przeciwko mnie. 

„Jeśli uda mi się ujrzeć ją jutro, 
postaram się rozwiać jej ostatnie wąt- 
pliwości co da mej szczerości* my- 
Ślałem. Miałem gwałtowną chęć opo” i 

wiedzenia prawdy, ale słowo dane 
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Norscottowi stanęło, jak mur nie do 
przebycia, pomiędzy nami. Z 

Mimo miłości, jaka ogarnęła mnie 
nie mogłem złamać stowa i postano- 
wiłem, mimo wszystko, wytrwać je” 
szcze przez dwa tygodnie. Rozdarłem 
list Marji na drobne kawałeczki i roz 
rzuciłem je na wiatr, tak, że najlepszy 
detektyw nie potrafiłby ich zebrać. 
Nie było jeszcze. ciemno, więc 
kryłem się w cieniu drzew alei, by nie. 
być widzianym przedwcześnie. j 

Szerokie okno palarni było otwar- 
te i smuga światła kładła się przed 
niem na piasku. Podszedłem cicho i 

słuchałem. 
— Zupełnie tego nie rozumiem! 

mówił Maurycy. — Czółno, jak m 

Harry było przywiązane do krzał% 

na wysepce, ale jego nie było nigdzie. 
Uśmiechnąłem się. 
— Mam nadzieję, że nie wpadł do 

wody? — zapytał niespokojnie młody 
York. 

Wileńskie' Kwaszelna 23.


