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Przygotowania do wyborów. 

Pierwsze posiedzenie komitetu 
wyborczego. 

Wczoraj pod przewodnictwem 
Głównego komisarza wyborczego p. 
Łuczyńskiego odbyła się pierwsza 
konferencja w sprawie opracowania 
strony technicznej wyborów do Rady 
Miejskiej. W konferencji wzięli udział 
prezydent i v.-prezydent m. Wilna, 
p. o. Komisarza Rządu p Strzemiń- 
ski, naczelnik wojewódzkiego wydzia- 
łu samorządowego p. Kopeć, p. Wi- 
told Czyż, kierownik centralnego biu- 
ra meldunkowego p. Sienkiewicz i 
inni. 

Ustalono, iż listy wyborcze spo- 
rządzone będą z ksiąg meldunkowych, 
wtórniki których znajdują się. w bu 
rach meldunkowych przy poszcz<gól- 
nych komisarjatach, listy te wykona- 
ne będą na wzór blankietów list wy* 
borczych — @д0 Sejmu Wileńskiego, 
przyczem podział na obwody będzie 
dokonany również na podstawie wy- 
borów do Sejmu Wileńskiego. 

Obwadów takich będzie przypusz- 
czalnie 55. Za podstawę prawa wy- 
borczego służą przepisy art. 3 Rozpo- 
rządzenia Komisarza Generalnego 
Ziem Wschodnich, w myśl tych prze- 
pisów czynne prawo wyborcze przy- 
sługuje wszystkim obywatelom miasta, 
obojga płci, którzy do dnia 20 maja, 
t. j. do dnia obwieszczenia wyborów 
ukończą 21 rok i zamieszkują na te. 
renie m. Wilna conajmniej 10 mies, 

Okręgowe komitety wyborcze po- 
cząwszy od dnia 24 b. m. urzędować 
będą codziennie od godz. 4 do 8 
wiecz. 

Co zaś do ilości radnych przy- 
szłej Rady Miejskiej, to narazie kwe- 
stja ta nie została ustaloną, ponieważ 
sporną rzeczą jest z jakiego roku 
spis ludności m. Wilna ma być mia- 
rodajnym. Sprawę tę rozstrzygnie o- 
statecznie Minist. Spraw Wewn, 

Podkreślić należy, iż w myśl usta: 
wy miastom, posiadającym powyżej 
100.000 mieszkańców przysługuje 45 
radnych i na każde 10.000 ludności 
ponad wskazaną ilość wybiera się po 
1 radnym, przyczem nie można prze- 
kroczyć liczby 70 radnych. 

Wobec tego, iż dotąd w Wilnie 
zamieszkują osoby nie posiadaje oby- 
watelstwa, Komisarz Rządu m. Wilna 
zarządził sporządzenie. szczegółowej 
listy tych osób imiennej. Odpisy list 
otrzymają poszczególne komitety wy 
borcze. 

liość tych osób w Wilnie wynosi 
pizypuszczalnie od 6.000 do 10.000. 

Powyższe nie stosuje się do mie- 
szkańców m. Wilna, którym obywa- 
telstwo będzie udzielone, łecz jedynie 
nie zostało im dotąd wydane z po- 
wodu ich własnej opieszałości. 

Terminy wyborcze 
Z»rządzenie wyborów 20 maja 1927 r. 
Art. 10. (Skład głównego Komitetu 

Wyborczegoj i miejscowych komitetów 
wyborczych, lokale, godziny urzędowa- 
nia komitetów winieh Gł. Kom. Wyb. 

podać do publicznej wiadomości najpóź- 
niej 5-go dnia od daty zarządzenia wy- 
borów) — 24 maja 1927r. 

Art. 11. Sporządzone spisy wybor- 
ców należy przesłać Gł. Kom, Wyb., 
wzgl. miejscowym komitetom wybor- 

czym, najpóźniej I0-go dnia po zarządze- 
niu wyborów —29 maja 1927 r. 

Art. 12, Zbadanie spisu wyborców 
przez Gł. Komitet Wyb.—2 dhi—30 i 31 
maja 1927 r. | 

Art. 12i 13. Wystawienie list do 
sprawdzenia i reklamacji I, 2, 3 czerwca 
1927 r. 

Art. 18. Ustalenie i zamknięcie [ist 
wyborców winno nastąpić najpóźniej 22 
dnia od daty zarządzenia wyborów—10 
czerwca 1927 r.j 

Art. 19. Listy kandydatów na rad: 
mych, składane być mają na ręce prze- 

wodniczącego Gł. Kom. Wyb. nie póź- 
niej, niż 23 dnia od daty zarządzenia 
wyborów—11 czerwca 1927 r. 

Art. 26. Zgłoszenia o zblokowaniu 
ist kandydatów winne być zgłoszone naj- 

, później 26 dnia od daty zarządzenia wy- 
borów. 14 czerwca 1927 r. 

Art. 29. Głosowanie odbyć się winno 
„31 dnia od daty zarządzenia wyborów i 
trwać będzie od g. 8-ej rano do 9 wiecz. 
19 czerwca 1927 r. 

Art. 43. Ostateczne ustalenie wyni- 
ków głosowania winno się odbyć na 3-ci 
dzień po dniu głosowania—22 cz erwca 
1927 r. 

Art. 48, Każdemu wyborcy przysłs- 
guje prawo zakwestjonowania na pod- 
stawie art. 47 ważności wyborów w cią- 
gu 2-ch tygodni od chwili ogłoszenia 
ich wyniku—6 lipca 1927 r. 

a 

Wielkie aresztowania w Berlinie. 
BERLIN. 9V. PAT. W cągu soboty i niedzieli policja ber- 

lińska aresztowała w związku ze zjazdem członków Stahlhelmu 
około 833 osób, z których większą cześć po spisaniu protokulu 
wypuszczono dziś rano na woiność. Co do 169-ciu aresztowa- 
nych toczy się jeszcze dochodzenie policyjne. Ostatnie pociągi 
z uczestnikami zjazdu opuścły Berlin ubegłej nocy. W poszcze- 
gólnych dzielnicach miasta doszło w czasie wymarszu oddziałów 
do starć między policją a komunistami. 

P<XACE KONFERENCJI GENEWSKIEJ. 
GENEWA, 9 V. PAT. Dziś zrana rozpoczęły swe prace 3 komisje 

międzynarodowej konferencji ekonomicznej. Na _ posiedzeniu pierwszej z 
tych komisyj delegat francuski złożył w swojem własnem imieniu sze- 
roko zakrojcny projekt w sprawie wolności handlu i doktryn opłat celnych, 
który to projekt zapoczątkuje wolną dyskusję. E 

Druga komisja przystąpiła do rozpatrzenia w pierwszej linji sprawy 
trudności napotykanych w dziedzinie racjonalizacji przemysłu oraz kwestji 
walut. Na posiedzeniu tej komisji przewodniczący brytyjskiego komitetu 
handlu i przemysłu Balfour podniósł znaczenie stabiiizacji waluty. Przemy- 
słowiec włoski Perelli wypowiedział się za powołaniem do życia nowego 
międzynarodowego kartelu przemysłowego, który jednakże nie mógłby 
naruszać uprawnień i interesów poszczególnych państw, ani też pracoddw- 
ców i robotników. : 

Na posiedzeniu trzeciej komisji, mającej zająć się kwestją gospodar- 
stwa światowego, przewodniczący delegat jugosłowiański zaznaczył, że nie 
można sobie wyobrazić rozwiązania kryzysu ekonomicznego bez rozkwitu 
gospodarstwa Światowego. Mówca ma nadzieję, Że konferencja ekono- 
miczna doprowadzi do stworzenia w praktyce podstaw do lepszej organi- 
zacji produkcji światowej. . ; 

GENEWA. 9.V. PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Dziś zra: 
na rozpoczęły swe prace 3 komisje międzynarodowej konferencji ekono- 
micznej. Są to komisje handlowa, przemysłowa i rolnicza Wszystkie 3 po 
ukonstytuowaniu się rozpoczęły dyskusję ogólną nad zagadnieniami stano- 
wiącemi przedmiot ich rozważań. Do opracowania poszczególnych kwestyj 
każda komisja wyłoni szereg podkomitetów. 

W komisji rolniczej. 
GENEWA. 9.V. PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Na po- 

siedzeniu komisji rolniczej delegat Polski ŚStecki zaproponował uchwalenie 
rezolucji stwierdzającej znaczenie rozwoju rolnictwa dla poprawy obecnej 
sytuacii ekonomicznej. 

GENEWA, 9—V. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji rolniczej 
konferencji ekonomicznej przemawiał sen. Stcki. Charakterezując między” 
narodową sytuację gospodarczą z punktu widzenia rolnictwa polskiego, 
Mmówea zapowiedział zgłoszenie przez polską delegację szeregu wniosków 
w podkomisjach, które mają być wyłonione z komisji rolniczej. Wnioski 
te dotyczą wolności obrotu artykułami rolniczemi i organizacji międzyna- 
rodowej długoterminowego kredytu rolniczego. Pozatem delegacja polska 
współpracowźć będzie w zakresie popierania spółdzielczości rolniczej w 
związku ze spóldzielczością spożywców. Również współpracować będzie 
w opracowan'u zagadnienia uproszczenia aprowizacjj 

W komisji handlowej, 
PARYŻ, 9.V. PAT. Agencja Havas'a donosi, że na dzisiejszem po- 

siedzeniu komisji I (Handlowej) międzynarodowej konferencji ekonomicznej 
w Genewie, delegacja francuska złożyła 3 konkretne projekty. Pierwszy 
dotyczy wolności handlu, drugi — ujednostajnienia nomenklatury w dzie- 
dzinie opłat celnych, trzeci samych taryf celnych. Ponadto delegacja fran- 
cuska zaproponowała zniesienie kontroli nad eksploatacją kapitałów, gdyż 
kontroła ta w wysokim stopniu przeszkadza rozwojowi handlu oraz, aby 
zaopatrywanie ludności poszczególnych krajów w artykuły pierwszej po- 
trzeby nie było utrudniane przez opłaty celne lub premje wywozowe. 

GENEWA. 9 V. PAT. W komisji handiowej po licznych przemówie- 
niach, w toku których między innemi angielski delegat sir Balfour poru. 
szył sprawę ewentualnego udzielenia Rosji kredytu, dyskusja została zakoń- 
czona. W sprawie kredytów dla Rosji stwierdzono, że sprawa ta jest prze- 
dewszystkiem sprawą zaufania, a przytem, że system sowieckiego państwowego 
monopolu, handlu zagranicznego, budzi również bardzo poważne wąlpli- 
wości. : 

GENEWA, 9—V. PAT. Szwajcarska Agencja Tełegraficzna donosi, 
że w komisji handlowej międzynarodowej konferencji gospodarczej k 

„nuowano ogólną dyskusję. Większość mówców wypowiedziała s 
zastosowaniem takich środków, któreby wzajemnie zbliżyły ku оь 
„Ozmaite państwa, a więc w pierwszej linji za obniżeniem i stabilizacją 
„ant celnych jakoteż za zaniechaniem przesadnego protekcjonizmu. \ 

Wywiad z delegatem sowieckim w Genewie, 
Sowiety a państwa kapitalistyczne. 

KRAKÓW, 9-V PAT. „Ilustrowany Kurjer Codzienny" ogłasza wy- 
wiad swego korespondenta z Borysem Steinem, generalnym * sekretarzem 
delegacji sowieckiej na międzynarodową konferencję gospodarczą. Pan 
Stein oświadczył: 

Chcemy współpracować w dziele odbudowy gospodarczej świata. Trwała. 
współpraca między światem kapitalistycznym a komunizmem jest możliwa 
pod warunkiem, że obydwa te systemy nie będą się zwalczały. 

Na zapytanie, dlaczego Rosja poza monopolem haqdlu zagranicznego 
odgradza się jeszcze od reszty Świata najwyższemi cłami w Europie, p. 
Stein odpowiedział, że cła nie mają w Rosji charakteru wyłącznie  fiskał- 
nego, ale służą także jako regulator zakupów czynionych w różnych kra- 
jach przez poszczególne organizacje gospodarcze, którym przydzielono 
kontygenty. 

'._ Sowiety a Polska. 
Na zapytanie, jakie są przeszkody w ożywieniu stosunków handlo- 

wych między Polską a Rosją, oświadczył, że przeszkody te są przede- 
wszystkiem natury politycznej. Niema współpracy gospodarczej bez ure- 
gulowania stosunków politycznych, Chodzi tu o podpisanie paktu o niea- 
gresji Rokowania w tej sprawje toczą się obecnie w Moskwie, a ze strony 
Polski prowadzi je poseł Patek. ` 
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Konferencja kolonij brytyjskich. 
LONDYN, 9 V. PAT. Sekretarz stanu do spraw dominjów i kolonij 

Amery otworzy jutro w Londynie konferencję przedstawicieli 
lónij, protektoratów i terytorjów mandatowych brytyjskich. Konferencja 
kolonjalna jest pierwszym tego rodzaju zjazdem. Instytucja jej wzorowana 
ma być na konferencji imperjum brytyjskiego. Przedmiotem narad konfer. 
kolonialnej będą przedewszysikiem zagadnienia gospodarcze, administra- 
cyjne i techniczne, szczególnie z zakresu rozwoju sieci komunikacyjnej. 

Katastrofy żywiołowe w Ameryce. 
NOWY.YORK, 9 V. PAT. w środkowej części stanu Kanzas, w środ-- 

kowej części stanu Missurri i w mieście Garland stanu Texsas szalaly 
huragany. Wiele osób zostało zabitych. W stanach sąsiadujących z Góra- 
mi Skalistemi spadł śnieg w wielkiej ilości co stanowi fakt niezwyły o tej 
porze roku. W południe w Nowym-Yorku panowała mgła i padał wielki 
deszcz. 

  

24-ch ko-' 

W perspektywie tygodnia, 
Od 5 Maja 

Demonstracja Stahlhelmu. Do- 
tychczas brakuje nam wiadomości o 
demonstracji stowarzyszeń stalowego 

hełmu, która miała miejsgs wczoraj 
w Berlinie. Z pokaźnej ilości areszto- 
wań (około 1000) widać, że znacze- 

nie jej było duże, O ile nasz wschode 
ni sąsiad cierpi w ostatnich czasach 

stałe porażki, o tyle zachodni rośnie 
w potęgę i w pewność siebie. Zatarg 

italo-jugosłowiański przyczynia się do 
wzrostu tej pewności siebie. Można 

powiedzieć że nastrój Berlina jest dziś 

czułym termometrem naprężenia zatar- 

gu pomiędzy imperjum Mussoliniego a 

krółestwem Aleksandra I. Oznaką tej 
niemieckiej pewności siebie było wy* 

stąpienie p. Rieth, niemieckiego przed- 

stawiciela w Paryżu, który w dniu 4 

maja zażądał zmniejszenia kontyngen- 

tów wojskowych francuskich w oku- 

powanej przez Francuzów Nadrenii. 

Z tej okazji prasa francuska wspo- 

mina co zrobiono już dla Niemców | 
w czasach ostatnich po Locarno 

Thoiry: zniesiono kontrolę militarną 
komisji międzyaljanckiej, zmiękczono 

system rządzenia w Nadrenji, obieca- 

no opuścić okupację, własnowolnie 

zmniejszono tam kontygenty wojsko- 

we. Niemcy żądają stale nowych 

ustępstw, nie wszystkich naraz, lecz 

idąc systematycznie krok po kroku 
po drodze do wywrócenia traktatu 

'Wersalskiego. — Francja systematy- 
cznie cofa się po tej drodze. Czy się 
zatrzyma? Jesteśmy tu bardzo pesy* 

mistycznie nastrojeni. 
Polityka angielska. O kierunku 

polityki angielskiej pisze angielski 
Observer. Pismo to konstatuje, że 
polityka brytańska powoduje stałe 
oziębienie sympatji francuskich do 
Anglji. Zbliżenie anglo-francuskie po- 
woduje zbliżenie Francjj do Stanó 
Zjednoczonych. 1 

Pisma francuskie komentując for- 
mułę Observera twierdzą, że  zbliże- 
nie francusko-amerykańskie jest my- 
tem. Niema żadnej wspólności inte- 
resów między temi krajami. 

Lecz zbliżenie anglo-japońskie tak- 
że jest mytem. -Dyplomacja angielska 
jes! zupełnie odosobniona na żółtym 
kontynencie. Gabinet Tanaka, kon- 
serwatywny, od którego się spodzie- 
wano ener podz 'zej balansu 
lacą taktykę Stanów Zjednoczonych, 

aktywną taktykę Angiji. 

Konferencja ekonomiczna w 
Genewie. Najciekawsze to stosunek 
do niej bolszewików. Pojechali do 
niej po długich i krzykliwych targach 
© odszkodowanie, które ich zdaniem 
Szwajcarja powinna wypłacić córce 
Worowskiego. Praktyczni Szwajcarzy 
odpowiedzieli: Niech sobie córka 
Worowskiego _ weźmie tyle, a 
tyle z majętności obywateli Szwaj- 
carji, zagarniętej nieprawnie przez 
władzę Sowietów. Bolszewicy po krzy- 
kliwej dyskusji musieli się, na to zgo- 
dzić. Jednak Szwajcarzy nie chcą 
mieć więcej córek Worowskiego na 
sumieniu i na koncie, więc jak tylko 
delegacja bolszewicka wtoczyła się 
na ich terytorjum, obsadzono jej wa- 
gon żandarmem. Bolszewicy do sali 
restauracyjnej—»Nie, jeszcze was kto 
podstrzeli, jedźcie w wagonie”. Przed 

Genewą o 5 klm. automobile, proszę 

wysiadać i jechać do hotelu Angiel- 
skiego, a to przy wyjściu wspólnem 

na dworcu gotów ktoś wam coś zro- 
bić. I t.d. i t. d. Okropnie oburzają 
się Izwiesija na to „prowokacyjne 

zachowanie się szwajcarskiej policji”. 

Efekt udziału oficjalnej delegacji 
SSSR jest podwójny w kołach komu- 
nistycznych, Należy tu odróżniać koła 
wewnętrzne, zamknięte w kordonach 
SSSR i zewnętrzne: bolszewicy zagra- 
nicą. Pierwsi są często zadowoleni z 

każdej oznaki zawiązywania kontaktu 

ze światem. Drudzy są przygnębieni. 
Przecież oto uczy się ich stale, że 

Liga Narodów jest ostatnim wysiłkiem 
tonącego Świata właścicieli fabryk przed 

nieuniknionem zwycięstwem rewolucji 

od 9 Maja, 
i komunizmu. Całe nastawienie pro- 
Pagandy komunistycznej we Francji, 
Anglji jest zwrócone przeciw Lidze 

Narodów. : 
Humanite przedstawia ten stan 

rzęczy w ten sposób, że „nasi towa- 
rzysze pojechali do Genewy tylko 
poto, aby kres położyć idjotycznej 
legendzie, że bolszewicy boją się ro- 
kazać na zjazdach międzynarodowych". 

Nie wiadomo, czy kogo to tlóma- 
czenie przekona. Natomiast niektóre 
ustępy z artykułu w Hamanite |rzu. 
cają ciekawe światło na toczące się w 
Genewie obrady. Nie wierzmy zbytnio 
bolszewikom na słowo, lecz interesu: 
jace jest to bolszewickie oświetlenie. 

Humanite pisze że konjerencja 
genewska: 

na terenie ekonomicznem da taki 
sam dowód bezsilności, jakim šwie- 
ciła w czasie konferencji rozbrojenio- 
wej; : 

Stanie się widownią usiłowań 
ciężkiej industrji [niemieckiej, która w 
porozumieniu i w kontakcie z ciężką 
industrją francuską przygotowuje opa- 
nowanie ekonomiczne kontynentu 
europejskiego. 

"Należy tu zauważyć, iż porozu- 
mienie węgłowo - żelazne pomiędzy 
zainteresowanemi sferami przemysło- 
wemi niemieckiemi a francuskiemi 
istnieje naprawdę i że ono istotnie 
jest motorem franko niemieckiego 
zbliżenia. 

Pisze także Humaniźć, że Francja 
spoglądając z sympatją na ten blok 
przemysłowy gotowa jest pogodzić 
się z Niemcami całkowicie, aby się 
wyzwolić z ekonomicznej niewoli Jan- 
kesów. 

To także jest bardzo bliskie pra- 
wdy. 

Natomiast na człodzieju czapka 
gore». Humanite wieszczy także, że 
konferencja  genewska będzić  te- 
renem usiłowań angielskich, aby 
złamać istniejący w S.S,S,R: 
monopol handlu zagranicznego. Otóż 
złamanie tego monopolu jest bardzo 
prawdopodobne. Dziś łamie go życie 
w postaci szmuglu, jutro to samo žy- 
cie złamie go prawnie, Niektórzy jed- 
nak spodziewają się od tego przeła-. 
mania monopolu handlu zagraniczne- 
nego bardzo wiełe. Spodziewają się 

ugadku reżimu sowieckiego w Rosji. 

Prawo przeciw strajkom w 
Anglji jak wiadomo zostało w dru- 
giem czytaniu przyjęte przez Izbę 
gmin ogromną większością głosów» 
Według jednak informacji prasy mo- 
skiewskiej konserwatyści gotowi są 
zrobić z tego prawa swoje hasło dla 
nowych wyborów. Gotowi są rozwią: 
zać parlament obecny i pójść do wy- 
borów pod hasłem prawa anty-straj- 

kowego, Pewni są zwycięstwa. Szczę. 
śliwy kraj ta Anglja. М. 

a E P E NS AS NBA IK ABO 

Min, Aleksander Meysztowicz 

WARSZAWA, 9—V, Pat. W dniu 
dzisiejszym o godz. 7-mej rano po- 
wrócił z Poznania p. Minister Spra- 
wiedliwości Meysztowicz. 

Dymisja wojewody Bnińskie- 
go nie przyjęta. 

WARSZAWA, 9—V, Pat. Dn. 29 
kwietnia «b. wojewoda poznański p. 
Bniński wydał do DP wa о- 
dezwę, w której wezwał do zorgani- 
zowania jednolitego obchodu święta 
3-go Maja na terenie województwa 
poznańskiego. Mimo to w dniu 3-go 
maja niektóre organizacje urządziły w 
Poznańskiem swe odrębne obchody. 

Dnia 9 bm. wojewoda p. Bniński 
wniósł na ręce ministra spraw wew- 
nętrznych prosbę o dymisję. Prośbę 
swą wojewoda umotywował tem, że 
nie całe społeczeństwo poznańskie 
poparło jego wysiłki w ważnej ze 
względów państwowych sprawie. 

Rząo, stojąc na stanowisku, że 
wojewoda p. Bniński wypełnił wszyste 
ko, co było w jego mocy. dla zorga- 
nizowania jednolitego i godnego ob- 
chodu ważnego święta narodowego, 
dymisji wojewody p. Bnińskiego nie 
przyjął. 

Komunikat 
Wileńskiej Orgznizacji Monar- 

chistycznej. 
W niedzielę 8 maja o godzinie dziewią- 

tej odbyło się poświęcenie sztandaru wileń- 
skiej Organizacji Monarchistycznej. Jego 
Ekselencja ks. biskup Kazimierz Michalkie- 

wicz dokonał poświęcenia sztandaru 1 wy- 
głosił podniosłe kazanie o monarchji i uko- 
chaniu Ojczyzny. 

O godzinie 5-ej tego dnia miała miej- 
sce w sali Związku Polaków  Zakore 
donowych konferencja monarchisty- 
czna, w której wzięło udział 180 osób. Prze- 
wodniczył konferencji p'ezes wileńskiej or- 
ganizacji monarchistycznej p. Ludomir Ślen- 
dziński. 

EK TIENTOS TPS, SIA ES APYWEAACKI 

Sejm i Rząd. 

Na międzynarodową konfe- 
rencję pracy. 

WARSZAWA, 9-V.(żel, wł. Słowa) 
Ustalony został skład delegacji pol- 
skiej na Międzynarodową konferen- 
cję pracy, która odbędzie się w dniu 
25-go b. m. w Genewie. Przewodni- 
czy delegacji b. minister Sokal, w skład 
jej zaś wchodzą pos. Ziemięcki, ks. 
pos. Woycicki, radcowie Herszowski 
i Frankowski oraz czterech przedsta- 
wicieli związków robotniczych i prze- 
mysłowców. 

Komisja Ankietowa. 
WARSZAWA, 9. V. (tel, wł, Słowa) 

Prace Komisji ankietowej mające na 
celu ustałenie kosztów produkcji do- 
biegają końca. W dniu 15 maja od- 
będzie się posiedzenie komisji, na 
którem zostaną omówione dotych- 
czasowe wyniki prac poczem po- 
wzięte wnioski zostaną przedłożone | 
Radzie Ministrów. 

Generalny Dyrektor Służby 
Zdrowia. 

WARSZAWA, 9-V. (żel. wł. Słowa) 
Jak się dowiadujemy Generalnym 
Dyrektorem Departamentu Służby 
Zdrowie, ma być mianowany Dr. 
Piestrzyński lekarz w Warszawie. 

Przepisy o aplikacji, 
WARSZAWA, 9. V. PAT. W celu 

opracowania nowych przepisów o 
aplikacji sądowej została powołana 
przez M-stwo Sprawiedliwości spec- 
jalna komisja, na czele której stanął 
jako jej przewodniczący prezes Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie p. Leon 
Supiński. 

Regulacja puszczy Kurpiowa 
skiej. 

WARSZAWA, 9—V. Pat. Wczo- 
raj odbyła się w m-st wie reform rol- 
nych pod przewodnictwem min. Sta- 
niewicza konferencia międzyministerjal- 
na w sprawie uregulowania. stosun- 
ków rolnych na terenie puszczy kur- 
piowskiej. W wyniku konferencji u- 
stalono Środki uregulowania stosun- 
ków rolnych w puszczy kurpiowskiej, 
przyczem z m-stwem reform rolnyc 
będzie współdziałało m-stwo robót 
publ. przez regulację miejscowych 
rzek i kanałów, m-stwo rolnictwa zaś 
—przez przydzielenie dla Kurpiów 
gruntów na kolonje w innych okrę- 
gach leśnych. M-stwo reform rolnych 
wyda podległym sobie urzędom ziem- 
skim odnośne zarządzenia dla prze- 
prowadzenia tych prac w myśl wska- 
zań min. Staniewicza i norm  ustalo- 
nych na konferencji. 

Zajście w teatrze Wielkim w 
Warszawie. 

Po niedzielnem przedstawieniu w 
teatrze Wielkim do red. Adolfa No- 
waczyńskiego zbliżył się p. Medard 
Downarowicz, znany działacz socjali- 
styczny, i znieważył go czynnie, Za- 
skoczony red. Nowaczyński bronił się 
laską. Policja rozdzieliła strony i o 
zajściu spisała protokół. 

  

Sala Gimnazjum 
im. AvMickiewicza Dominikańska 3. 

W sobotę, dnia 14 maja 

- 5-ty_ Wieczór Kameralny 
Konserwatorjum SR 

(Muzyka Skandynawska). 
Udział biorą prof, prof: 
M.  Kimontt-Jacynowa — (fortepjan), 
W. Ledochowska i S, Bajlsztajn 
£krzypce), F. Tchorz (wiolonczela), M. 
alnicki (altówka), W. Hendrych i 

A. Ludwig (spiew). 
W programie: Sinding —Kwintet forte. 
pianowy, Grieg—sonata  wiolenczelo- 
wa, Pieśni Swendsena, Sibeliusa i in. 

Początek o g. 7 w. 
Bilety zawczasu do nabycia w 
Kancelarjj  Konserwatorjum — (plac 

Orzeszkowej 9) od g. 4—7 w. 
————— 
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Związek fikad. MYŚLI MOCARSTWOWEJ, 
Zebranie organizacyjne Kuła Wileńskiego. 

W dniu 8 maja odbyło się w 
lokalu reda"cji  <Słowa» zebranie 
"organizacyjne Koła Wileńskiego 
«Myśli Mocarstwowej». Na porządku 
dziennym obrad riastępowało 1-0 za: 
gajenie, 20 wybór  prezydjum, 
3-0 odczytanie i zatwierdzenie Statutu 
M. M., 40 wybór Zarządu, 5-0 wol- 
ne wnioski. 

Zagaił zebranie p. Eugenjusz M. 
'Schummer, dziękując zebranym za 
przybycie, poczem oświadczając co 
co następuje: ? 

Pragnąc zaradzić rozbiciu się młodzieży 
zachowawczej na liczne kierunki i dążąc do 
konsolidacji tej młodzieży rezproszonej do- 
tąd po najrozmaitszych organizacjach, niezu- 
pełnie odpowiadających iej ideologji—grono 
młodzieży podjęło inicjatywę stworzenia 
jednej ogólno-polskiej organizacji o szerokiej 
Po am na której mogłyby się 

C: wyżej wspomniane y. 

й W Rizhosch "owstit Związek Akade- 
micki Myśli Mocarstwowej. 

Organizacja ta przeprowadziła, jak do- 
tychczas, całkowitą konsolidację ruchu za- 
chowawczego na terenie Warszawy i Pozna- 
nia, gdzie objęła w swych ramach poza mło- 
dzieżą, która dotychczas nie należała do żad- 
nych ugrupowań—stowarzyszenia takie jak 
Młodzieży Zachowawczej i Młodzieży Mo- 
narchistycznej. ь 

Mając za sobą poważny już dziś odłam 
silnie zorganizowanego starszego społeczeńi- 
stwa, które w zrozumieniu znaczenia posia- 
danych wpływów ideowych na młodzież — 
na młodzież akademicką w szczególności — 
nie szczędzi swego poparcia moralnego i ma- 
terjalnego — organizacja nasza śmiało liczyć 
może na powodzenie w swej pracy. 

Związek M. M. posiada obecnie trzy ko- 
ła: w Warszawie, we Lwowie i w Poznaniu; 
pozostaje w ścisłej łączności ze Związkiem 
Młodzieży Zachowawczej w Krakowie. Z 
tym ostatnim niebawem zfuzjonuje się. 

Koło Wilefńskie będzie więc czwartem, 
a wkrótce — piątem z kolei. Ten rozwój M. 
M. świadczy wybitnie o żywotności naszej 

- ideologii. To co kilka lat temu jeszcze wy- 
dawało się jeszcze wielu czemś nieosiągal- 
nem, fikcją — z dnia na dzień przybiera 
kształty realne, 

Przystąpiono do wyboru Prezyd- 
jum. jednogłośnie przewodniczącym 
został Konrad Okulicz. + 

Wyłoniła się dyskusja nad prog- 
ramem działalności Stowarzyszenia. 
Pp. A.Warzyński i Stefan Hrynkiewicz- 
Sudnik opowiedzieli się za jaknałda* 
lej idącą współpracą Koła z innemi 
ugrupowaniami młodzieży. Omówio- 
no szereg wskazówek na dalszą pra- 
cę. Szczególniejszą uwagę zwrócono 
na akcję propagandową wśród mło- 
dzieży akademickiej. 

Bliższe opracowanie działania od- 
łożońo do następnego zebrania, któ: 
re odbędzie sią po zjeździe Rady 

© Naczelnej Zw. M. M. w Warszawie 
w dniach 21-ро i 22go b. m. Na 
Zjeździe tym zostaną omówione spra- 
wy statutowe, ideologja i program, 
sprawy wydawnictwa, wreszcie stosu- 
nek do spraw akademickich i do 
starszego społeczeństwa. 

Po kilku następnych przemówie- 
niach odczytano Statut M. M., który 
przyjęto bez zastrzeżeń. Z kolei na: 
stąpił wybór Zarządu (wdg. statutu: 
prezesa i skarbnika). Wpłynęły na 
prezesa dwie kandydatury: p. p. K 
Okulicza i E. M. Schummera.. 

Większością głosów prezesem zo- 
stał obrany p. Eugenjusz Schummer, 
skarbnikiem p. Jerzy Dmochowski. 

: Na podstawie $37 Staiuiu M. M, 
który brzmi: „Zarząd Koła składa się 
z Prezesa i Skarbnika, wybieranych 
przez Wałne Zebranie Koła, oraz 3 
wiceprezesów i 2+ch sekretarzy, mia- 
nowanych przez Prezesa i przed nim 
odpowiedzialnych..." _ wiceprezesami 
mianowani zostali pp. Konrad Oku- 
licz, Antoni Ważyński i StejanHryn- 
kiewićz-Sudnik, sekretarzem zaś p. 
Tadeusz Robakowski. Następnie Wal- 
ne ZZebranie wybrało delegata na 

KSIĄŻKA O TAŃCU. 
Józef Gluziński: „Taniec i 

zwyczaj taneczny". Lwów Wy- 
dawnictwo zakładu Nar. im. 

Ossolińskich. 1927. 

Głęboko sięga p. Gluziński w 

początki tańca, w tańca, aby się tak 
wyrazić psychologję tudzież symbo- 

likę, a jednak w pokaźnej rozmiarami 

książce—suto ilustrowanej—nie wy- 

czerpuje jeszcze niesłychanie obfitego 

materjału. P. Gluziński ma na wzglę- 

dzie przedewszystkiem taniec Oraz 

zwyczaje taneczne ludów dzikich lub 

szczepów stojących na najniższym 

stopniu kultury; opisuje tańce tych 
ludów i szczepów, jakie istnieją w 
chwili obecnej, A ileż to posiadamy 

relacyj podróżniczych, ile rozpraw 
einologicznych, ile opisów, całkiem 
naukowych tych właśnie dzikich tań- 
ców dzik ch plemion bajecznie egzo- 

tycznych || OBRA 

P. Gluziński opisuje WR: 
niając opis fotografjami tańce Poline- 
zyjczyków i mieszkańców wysp Sa- 

moa, indyjskich Pueblów i waleczne- 
go plemienia Dakota, meksykańskie: 

o szczepu Tarhumara, Azteków i 
Bonekiczyków. Buszmanów i Ho- 
tentotów, mieszkańców Sudanu i 
Aszantów, Malajczyków i Madagaskar- 
czyków, południowo-indyjskich Dra- j 
widasów, Andamańczyków i ludów 
Makua z kotłiny Zambezi etc. etc. 
etc. W głowie się mąci.—I. dochodzi 
do wniosku, że elementarną formą 
tańca dzikich Judzi, zdaje się być taniec 
szeregowy lub taniec kołowy... 

Zjazd Rady Naczeinej Zw. Ak. Myśii 
Mocarstwowe| do Warszawy. Wyde- 
legowano prezesa Koła, p. Eugenju- 
szą M. Schummera. 

Jednomyślnie przyjęto wniosek p. 
Schummera w brzmieniu: zebranie 
organizacyjne Koła wileńskiego M.M. 
postanawia prosić na członków pro- 
tektorów Koła Panów Profesorów: 
Franciszka Bossowskiego, Alfonsa 
Parczewskiego, Władysława Zawadz- 
kiego i Marjana EA 

! К. 

Uroczystość koronacji 
obrazu M. B. Ostrobramskiej. 

Komisja Prasowa i Propagandowa 
Komitetu Uroczystości Koronacji Obra- 

zu Matki Boskiej Ostrobramskiej po- 

daje do wiadomośći, że utworzone 

zostało i zaczęło urzędować Biuro 

Mieszkań, przyjmujące zgłoszenia 
tudzież udzielające wszelkich  infor- 

macyj. Biuro urzęduje od ł2 do 1 w 
południe i od 4 do 6 popołudniu. 

W ostatnich tygodniach poprzedzają- 

cych uroczystość Koronacji czynne 
będzie przez dzień cały. 

Adres: Wilno, ul. Św. Jańska 13. 
Gmach Poczty, Pokój Nr. 3, Telefonu 
N 10-13, ` 

„Konkurs „Slowa“, 
Przypominamy, że termin konkursu 

ną pracę związaną z uroczystością 

Koronacji cudownego obrazu Najśw. 
Panny Maryi Ostrobramskiej upływa 
z uderzeniem 10-tej godziny wieczor: 

nej dnia 31 maja r. b. czyli za trzy 
tygodnie. 

Warunki 

„Slowa“. 

Raz jeszcze zaznaczamy, że wraz 
z rękopisem oznaczonym tylko go- 
dłem nałeży w zamkniętej kopercie 
nadesłać imię i nazwisko tudzież 

adres autora pracy konkursowej, po- 

wtarzając w liście jej godło. 

META A 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Pan Cz. J. w Nr 104 «Słowa» w arty- 
kule <A Pius [X ty?» zapytuje: «Co się dzie- 
je w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Piusa 
IX-go? Może kto z czytelników «Słowa» nie 
będz'e chował odpowiedzi pod korcemm». Wo: 
bec tego wezwania uważam za stosowne 

powiedzieć to, co mi w tej sprawie mówio- 
no w Rzymie. W r. 1916 byłem proboszczem 
w Riazaniu pod Moskwą; wskutek donosów 

i intryg zaliczono mnie do rzędu bardzo 
politycznie niebezpiecznych i wzięto pod 
nadzór (głasnyj nadzor); ta kara wydała się 

ogłosiliśmy w N-rze 

* p. gubernatorowi riazańskiemu, „Kisiel-Zago- 
rańskiemu, i archijerejowi Dymitrowi zbyt 
łagodną, więc kazano mi Rosję opuścić na 
zawsze. Zamieszkałem w Rzymie w  kolle- 
gium na via del Mascherune i tu zbliżyłem 
się z Monsignorem C. C., adwokatem. Gdy 
wypłynęła rozmowa o beatyfikacji Piusa IX- 
go, monsignor wyraził przekonanie, że prę- 
dzej będzie zaliczony w poczet błogosła- 
wionych Pius X-ty niż Pius IX-ty, a to dia 
tego, że temu ostatniemu stawiają dwa za- 
rzuty poważne: pierwszy, że miał przy so- 
Ы, jako Sekretarza Stanu, Kardynała An- 
tonell'ego i drugi — iż będąc biskupem nie 
wizytował swojej dyecezji. 

X, Michał Rutkowski. 

Jeżeli dziś na balu na zawołanie 
wodzirėja: žė 

— En colonne, messieurs, mesdą- 
mes, Sil vous plail | 

staniemy para za parą w imponu- 
jącej kolumnie czyli szeregu; jeżeli na 
tegoż wodzireja wezwanie uczynimy 
„koło* lub „kółeczko*, niechże pa- 
miętamy, że w takim właśnie mo- 
mencie odezwał się w mas impuls 
imperatywny ku—elementarnej formie 
dzikich ludzi. į 

Znajdziemy w książce p. Gluziū- 
skiego wiele jeszcze innych podniet 
do zastanowienia się nad tem, co my 
sami wyprawiamy w .Sali balowej  al- 
bo na pierwszym łepszym dancingu. 

Z pośród instrumentów muzycz- 
'nych—pisze p. Gluziński—używanych 
do tańca, najwięcej rozpowszechnio- 
ne wśród dzikich ludów są instru- 
menty rąbane, jako to: bębny, kotły, 
gongi tamtamy, a dalej, łoskoś dre- 
wien i kijów drążonych, jak też prze” 
dmioty im podobne, wywołujące róż- 
see rodzaju chrzęsty i stukania. O 
wyborze narzędzia decyduje przedew- 
szystkiem możność wybijania na niem 
głośnego rytmu tanecznego, tej za- 
sadniczej cechy zdolności muzycz- 
nych człowieka pierwotnej natury. Bal 
Polinezyjczykowie z wysp Paumotu 
tańczą swoją kupa-hupa i swoją koj- 
kę przy akompanjamencie wałenia nie 
uż w bęben tyłko poprostu w skrzyne 
kę drewnianą. 

Pójdźmy po teatrze do Żorża na 
kolację połączoną z dobrze popół- 
nocnym, «improwizowanym», dancin- 
giem! Tam też idzie hupa-hupa co się 
zowie. Od warczeń ipogwizdów sak- 

SŁOW U 

Sprawa zbadania ;fortyfikacyj niemieckich. 
BERLIN, © V. PAT. Kreuzzeitung podaje za Daily Telegraph wiado” 

mość, że Niemcy miały się zgodzić na dopuszczenie jednego z między” 
aljanckich rzeczoznawców wojskowych do zbadania bezpośrednio na 
miejscu zburzonych umocnień na granicy wschodniej Niemiec. Rzeczo- 
znawca ten ma być wyznaczomy przez stałe gremjum rzeczoznawców 
wojskowych akredytowanych obecnie w Berlinie. 

Dziennik występuje przeciwko tej wiadomości z oburzeniem i twier- 
dzi, że jeżeli ta wiadomość jest prawdziwa, to rząd Rzeszy poczyniłby 
nowe kroki na niebezpiecznej drodze .przez udzielanie zbytecznych i zbyt 
daleko mogących doprowadzić koncesyji Dziennik żąda kategorycznie 
wyjaśnienia od ministra spraw zagranicznych i zdementowania tej pogłoski. 

Rozprawa z agentami Sowietów w Chinach. : 
PEKIN, 9. V. Pat. (Reuter). Jeden z zaušanych marszalka Czang-Tso- 

Lina oświadczył, że wszyscy więźniowie rosyjscy z żoną komisarza Boro- 
dina na czele wydani zostali w dniu dzisiejszym władzom sądowym. 
Przypuszczają tu że proces ich rozpocznie się w najbliższych dniach. 

RAGEWAGSARACE 

Wybory gminne na Górnym Sląsku. 
KATOWICE, 9.V, PAT. Wczoraj odbyły się ponowne wybory do rad 

gminnych w szeregu miejscowości górnośląskich. Wyniki wskazują na wzra« 
stające poczucie volskości i jedności. I tak w Chwałowicach pow. Rybnik 
Polacy uzyskali 7 mandatów a Niemcy 5 (poprzednio t. j. 14 listopada 
1926 r. Niemcy 7 a Polacy 5); w Madzionkowie Polacy 16 mandatów, 
Niemcy 5 (poprzednio Polacy 15 Niemcy 6); w Nakle Polacy 5, Niemcy 4 
(poprzednio Niemcy 5 Polacy 4), w Chechle Starym Polacy 5 Niemcy 4 
(poprzednio Polacy 4, Niemcy 5); w Sowicach Polacy 7 Niemcy 2 (oo- 
przednio Polacy 4 Niemcy 5); w Reotach Nowych Polacy 5 Niemcy 4(po- 
przednio Polacy 4 Niemcy 5); w Obrownikach Polacy uzyskali wszystkie 
9 mandatów. 

Ucieczka niebezpiecznego włamywacza, 
POZNAŃ, 9—V. PAT. Dziś rano zbiegł z więzienia w Poznaniu 

skazany przed paru dniami na 8& lat więzienia zaany władzom bezpie: 
czeństwa włamywacz Adam Sterapel liczący lat 42, niegdyś właściciel 
„Czarnego Kota'* w Warszawie. 

Wyrok w procesie © zdradę stanu. 
Odbywający się od kilku dni proces 32 Białorusinów, którzy przed 2 laty zorga- 

nizowali na ierytorjum województwa Wileńskiego i Nowogródzkiego spisek, mający na 
celu zapomocą zbrojnego powstania oderwanie Ziem Wschodnich od Rzeczypospolitej 
został w dniu wczorajszym w Wileńskim Sądzie Okręgowym zakończony. W ciągu 5 | 
dni procesu,. który odbył się przy drzwiach zamkniętych — jak krążą wersje w kulua- 
rach sądowych — zostało niezbicie dowiedzione, że oskarżeni byli na usługach wywia- 
du bolszewickiego, komuailując się z Q.P.U. w Mińsku, magazynowali broń, planowali 
napady dywersyjne i t. d. ` 

Przewod sądowy zostal zakofūczony w sobotę. W poniedziałek PB południem 
odbywały się przemówienia stron, które przeciągnęły się do godziny 3-ej po poł, 

Wieczorem o godzinie 7-ej Sąd w składzie sędziów Owsianki, Jodzewicza i Hry- 
niewieckiego ogłosił wyrok, ma mocy którege zostali skazani za udział w spisku, który 
miał na celu odówacie Ziem Wschodnich od Rzeczypospolitej przy użyciu siły zbrojnej, 
przyczem oskarżeni wiadomie przechowywali broń, która miała być użyta w powstaniu. 

Na karę ciężkiego więzienia: Jan Makowski na lat 12, Bronisław Jancewicz na lat 
10, Michał Binszko, Włodzimierz Puszkarewski na lat 7; Józef Klinko, Edmund Busko, 
Bernard Nessen, Bronisław Kołodziejski, Bazyli Raczyński, Kazimierz Żerko, Brunon Ku- 
biatowski i Michał Isienko na 6 lat; Paweł Olchowicz, Mikołaj Szarapo. Jan Wasilewicz, 
Antoni Łysy i Aleksander Wołczak na 4 lata; Lucjan Wołczak na półtora roku więzie- 
nia zamieniającego dom poprawy: 

Stefan Kutas, Juljan Szumski, Irena Wojtowiczówna, Bazyli Wojtowicz, Bazyli Bo* 
rejko, Konstanty Obrobiej, Jan Żygałło, Wład, ysław Pawlikowski, Karol Ularskis, Tomasz 
Ignatienko, Juljan Zajczewski, Lucjan Wołczak, Roman Amkiej i Paweł Piłko zostali 
uniewinnieni. ё 

W stosunku do wszystkich skazanych na ciężkie więzienie sąd zastosował jako 
środek zapobiegawczy areszt bezwzględny. W stosunku do Lucjana Wołczaka, skazane- 
go na dom poprawy kaucję w wysokości 200 złotych a do czasu jej złożenia areszt. Z 
liczby skazanych sąd dla trzynastu zaliczył areszt prewencyjny od 2 miesięcy do 2 lat: 

Skazani przyjęli wyrok zupełnie spokojnie, a zakuci w kajdany i otoczeni kordo- 
nem policji zostali odtransportowani na Łukiszki. $. 

Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 
W związku z Walnem Zgroma- 

dzeniem Oddziału lwowskiego Pol. 
Tow. heraldycznego odbytem we Lwo* 
wie dnia 21 kwietnia b. r. odbył się 
odczyt p. L. Wyrostka z Dzikowa 
p.t: „Ród Sasów”, w którym prele- 
gent przedstawił niezmiernie interesu- 
jące wyniki swych badań nad pocho- 
dzeniem tego rodu, - jego. rozsiedie- 
niem na Węgrzech i na Rusi Czer- 
wonej w średniowieczu. Odczyt ten 
niezmiernie ciekawy, który ściągnął 
szereg Specjalistów (między innemi 
bawiącego we Lwowie Dyrektora Ar- 
chiwum miejskiego w Krakowie p. A- 
Chmiela), wywołał bardzo ożywioną 
dyskusję, w której zabierali głos D,r. 
Dr. A. Czolowski, Dr. K. Sochanie- 
wicz, J. B. Chołodecki, Prof. Dr. W 
'Semkowicz (z Krakowa) oraz prelegent 
W dyskusji mającej fundamentalne 
znaczenie dla przyszłych badań heral- 

dycznych ujawniła się interesująca 
zdobycz badań monograficznych nad 
rodami rycerskimi w Polsce, a mia- 
nowicie teorji rodu, opartego na wę- 
złach krwi, której reprezentantem byli 
w nauce Ś. p. F. Piekosiński tŚ. p. 
A. Małecki, a którą coraz skuteczniej 
wypiera nowa teorja pojmująca herb 
jako znak wiążący jednostki natural- 
nie lub sztucznie spokrewnione pod 
znakiem wojskowym (zasada chorą- 
giewna łącznie z adopcją). 

Napisz po bezpł. pro- « Ę Chcesz EEE 
: Warszawa, St. Krzyska 17. 

  

się uczyė  buchalterji, 
stenografji, języków? e 

Kursy Gracjana Pyrka $ 
22 łat istniejące. 

  

Przed wyborami do Rady Miejskiej, 
Wśród Żydów. 

Dnia 8 bm. odbyło się pod prze- 
wodnictwem posła d-ra Wygodzkiego 
pierwsze zebranie przedstawicieli wszy- 
stkich żydowskich partyj politycznych 

*i organizacyj gospodarczych, zwołane 
celem omówienia możliwości utworze- 
nia ogólnożydowskiego bloku wybor- 
czego oraz określenia charakteru tego 
błoku, jeżeli jego utworzenie zostało- 
by uchwalone. 

Na zebranie przysłali swych re- 
prezentantów z nielicznemi wyjątkami, 
wszystkie partje polityczne i organie 
zacje gospodarcze istniejące w łonie 
miejscowego społeczeństwa żydow- 
skiego. 

Nie przybyli na zebranie reprezen- 
tanci socjalistycznego „Bundu*, który 
jak wiadomo, postanowił samodziel- 
nie pójść do wyborów. Jak głoszą o- 
statnie wiadomości „Bund* prowadzi 
energiczną akcję przedwyborczą. Ko- 
mitet wyborczy „Bundu* ostatnio 
przystąpił do zorganizowania akcji 
przedwyborczej na przedmieściach, 
gdzie są utworzone specjalne grona 
działaczów partyjnych „Bundu*, któ- 
rych zadaniem będzie przeprowadzić 
agitację przedwyborczą na tych przed- 
mieściach, „Bund* „postanowil też w 
okresić przedwyborczym wydawać w 
Wilnie specjalną gazetę agitacyjną. 

Na wspomniane na wstępie zebra- 
nia „nie przybył również reprezentant 
socjalistycznej partjj „Poale-Sjon* -— 
lewicy, która w przeciwstawieniu do 
umiarkowanej socjalistycznej — раг 
„Poalej-Sjon*— prawicy (która względe 
nie niedawno temu pochłonęła po- 
krewną partję „Cejrej-Sjon*) nałeżą- 
cej do t. zw. Il Międzynarodówki so- 
cjalistycznej, jest partją socjalistyczną, 
kierunku centrowego, zgrupowanego 
w t.zw. komitecie porozumiewawczym 
socjalistyczno - rewolucyjnych  partyj. 
Wileńska grupa „Poalej-Sjon“ lewicy, 
według ostatnich wiadomości, również 
zdecydowała się na przeprowadzenie 
samodzielnej akcji wyborczej i wysta- 
wienie własnej listy kandydatów. „W. 
Tog' do tej wiadomości dodaje, że 
iaicjatorzy tej listy mie spodziewają 
się nawet, czy uda im się przeprowa- 
dzić chociażby jednego radnego, tak 
nikłe są wpływy tej partji wśród miej- 
scowej ludności żydowskiej, jednak 
zdecydowali się oni na ten krok celem 
dokonania „próby sił" z innemi ugru- 
powaniami pokrewnemi. 

Na wspomnianem na wstępie ze- 
braniu, jak donosi „Owent Kurjer“, 
okazało się że przeszkód natury Za- 
sadniczej do utworzenia takiego blo- 
ku niema pomiędzy ugrupowaniami 
i organizacjami sjonistycznemi, orto- 
doksyjnemi, oraz ludowo-demokraty- 
cznemi. Wiadomość tę należy jednak 
przyjąć z zastrzeżeniem, gdyż w dniach 
poprzedzających omawianą naradę, 
liczni przedstawiciele kierunku  ludo- 
wo-demokratycznego wypowiadali się 
przeciwko utworzeniu bloku ogólno- 
żydowskiego, a w związku z tem 
pod znakiem zapytania stała kwestja 
wypowiedzenia się za utworzeniem 
błoku niektórych żydowskich organi- 
zacyj. gospodarczych, a szczególnie 
Związku rzemieślników i Związku 
drobnych kupców. 

Omawiana narada miała charakter 
przedwstępny i chwilowo do żadnych 
konkretnych rezultatów nie doprowa- 
dziła, Wszystko jednak wskazuje na 
to, że już w najbliższym czasle osta* 
tecznie zdecydowana będzie w spo- 
łeczeństwie żydowskiem sprawa mo- 
żliwości utworzenia ogólno-żydow- 
skiego bloku wyborczego i ewentual- 
nie, sprawa charakteru tego ar 

t) 
PODCZAS PARONE Z OTOKĘT CKE WK 

Wystawa «Wiedeń-Wiedeń- 
czycyw. 

WIEDEŃ. 7—V. Pat. Prezydent 
republiki austrjackiej otworzył dziś w 
obecności: przedstawicieli władz i kor- 
pusu dyplomatycznego wystawę „Wie« 
deń-Wiedeńczycy*. Wystawa ta od- 
źwierciadla wiekowy rozwój kultural. 
ny Wiednia. 

Samobójstwo 20-letniej 
miłjonerki, 

PARYŻ, 7—V. Pat. Dzienniki do- 
noszą z Nowego Yorku, że 20-łetnia 
dziedziczka 500-miljonowej fortuay, 
należącej do rodziny Drienta, jednej 
z najbogatszych w Urugwaju, popeł- 
nła samobójstwo, wobec tego, że 
rodzice nie chcieli jej pozwolić na 
zawarcie małżeństwa z pewnym pra- 
cownikiem folwarcznym, 

Ofiary. 
— Zamiast kwiatów na grób 4. 

na swego Benedykta Woyczyńskiego 
na chleb dla głoduych W. W. 

m
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E Potrzebne sq zadne, postawne 
i okazałe Panie do zdjęć filmowych, 

Zgłoszenia przyjmuje T-wo <Światfilm» do 12 b. m. 

    

Choroby żołądka, 
Uczucie pełności w żołądku, odbijania, 

bóle i zawroty głowy, senność po jedzeniu, 
które zawsze towarzyszą przy. zaparciu, za- 
łeżą od fermentacji w kiszkach. Wszystuie 
te dolegliwości ustępują zupełnie pod wpły- 
wem Cascarine Leprince w dawkach po 1 
tub 2 pigułki wieczorem podczas jedzenia, 
przyjmowanych tak długo, dopóki nie zo- 
stanie przywróconą normalna działalność 
kiszek: nie należy się obawiać wywołania 
jakiegokolwiek podrażnienia z powodu dłu- 
gotrwałego użycia tego środka. Sprzedaż 
we wszystkich aptekach. Nie należy dowie- 
rzać środkom zastępczym. Prawdziwe tylko 
w polskiem opakowaniu: białe litery na nie- 

© bieskiem tle. - 
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sofona niemal szyby pękają (bębenki 
ludzkich uszu wytrzymalszel), kt + po 
trąbie ciąga smykiem, trąbiąc i rzę: 
poląc za jednym zamachem, a przy 
meledykońie siedzi taxi pan, co pod- 
skakując na gumowej, wydymanej po- 
duszce, wali jedną ręką w bęben, 
drugą w talerze mosiążne, kolanem w 
tryjanguł dzwoni a nogą wprawia w 
ruch pałeczki pukające w grzechoczą- 
cą deskę. Hej! Ochota! Hupa-hupa, 
hupa-hupa, hej! 

W dniu pierwszego  przeįšcia 
dziewczyny w stan dojrzałości |Tehu- 
elczycy prowadzą ją na specjalną uro- 
czystość gdzie pod przewodem kacy- 
ka wykonywany jest taniec ad koo 
przez samych tylko mężczyzn przy 
dźwiękach bębnu oraz fetu z kości 
zwierzęcej. My nasze panny, zaled- 
wie dojrzeją, prowadzimy — na dan- 
cing jazzbandowy. 

* 

Dla ludzi o śledzionie nie ро- 
rządku lub podeszłych w leciech, 
kiedy to, według wyrażenia się La- 
fontaine'a, wilk staje się eremitą — 
jest taniec czemś niemającem zgoła 
sensu, rzeczą w dziwaczności swojej 
nie do pojęcia. Obejmą się i skacząl 
Czy może być coś bardziej irracjo- 
nalnego w wieku dalekim już od 
dzieciństwa? 2 

Zajrzyjmy w książki p. Gluziū- 
skiego. Znajdziemy tam wyłuszczone: 
psychologiczne motywy  taneczne- 
go popędu. 

Uczucie pragnące wypowiedzieć 
się podnieca nas do tańczenia. Ule- 
gamy prawu fizjologicznemu, Bodziec 

IPrmiętnjce że od 11 do 17 maja: „Tydzień Białego Kola 
wewnętrzny, psychiczny, wprawia w 
ruch nasze mięśnie—odruchowo. Taka 
przynajmniej jest opinja np. history- 
ków kultury. 

Charakterystycznem znamieniem 
tańca jest ryśmiczne uporządkowanie 
ruchów. Niema tańca bež rytmu, 
Swoją drogą — wtrąćmy — jest rze- 
czą całkiem możliwą tańczyć, nawet 
na najwystawniejszych balach, bez 
najmniejszego taktu. Tancerz wów- 
czas podskakuje akurat w górę w 
chwili gdy jego tancerka właśnie w 
dół opada. Wynika stąd, często wca: 
le dotkliwe, tłuczenie się wzajemne 
kolanami — lecz, mój Boże, gdy się 
oboje „mają ku sobie", co znaczy 
takie intermezzo! Ani poczują. Jeden 
z moich kolegów gimnazjalnych, 
skończony w następstwie światowiec, 
przez całe swoje życie liczył tańcząc 
półgłosem: raz, dwa, trzy... raz, dwa, 
trzy... | — nie przeszkodziło mu to 
ożenić się ožato i znaczne mieć u 
kobiet powodzenie. 

Pochodzenie rytmu tanecznego — 
pisze p. Gluziński — jest ściśle ze- 
spolone z przyczyną powstania rytmu 
pracy człowieka, Impulsem tego os- 
tatniego objawu jest ustrój fizjolo- 
giczny; rytm serca i klatki pier- 
siowej przy oddychaniu i całe urytmi- 
zowanie wewnętrznej pracy ustroju 
cielesnego są motywami rytmów ze- 
wnętrznych. Wszelka robota człowie- 
cza — z przerwą wypoczynkową — 
układa się w rytmiczne ruchy. 

Więc nawet w tańcu jest czło- 
wiek biernem narzędziem, niejako 
niewolnikiem swego, przesz Stwórcę 
mu danego gmttóju fizyczttego! 

  

„Pisano już wiele o tem, że zarod- 
kiem form wyrobionego,, towarzysk.e- 
go tańca jest taniec religijny, Rozwo- 
dzi się i p. Gluziński nad tem sze-- 
roko. Uczony niemiecki Gerland do- 
szedł do przekonania, że wszystkie 
tańce są pochodzenia religijnego, 
Wszelka atoli «religijność» dawno już 
ze świeckich tańców wywietrzała. Na- 
tomiast do końca świata nieodłącz- 
nym atrybutem wzruszeń tanecznych 
będzie: uczucie rozkoszy pochodzące 
z rytmu i ruchu. е 

Summa summarum“ definicja tań- 
ca byłaby taka: «Źródłem tanecznego 
popędu ludzkości są wzburzone stany 
wzruszeniowo-uczuciowe, które Szu- 
kają wyładowania przy pomocy ru- 
chów fizjologicznych dla celów przy- 
wrócenia równowagi duchowej, obja- 
wiającej się stanem błogości i zado- 
wolenia.» . 

* 
Szałów tanecznych, średniowiecze 

nych, odpryskiem była niewątpliwie. 
powojenna gorączka taneczna, której 
sami byliśmy świadkami, Z nastaniem 
wiosny—głoszą legeady i podania— 
czarownice odprawiają swoje sabaty 
w Niemczech na Blocksbergu, we 
Włoszech na górze Paderno, u nas 
w Polsce, na Łysej Górze. Co tam 
za harce, co za pląsy! Oprócz tańca 
czarownic istnieje drugi jeszcze taniec 
legendarny, taniec Śmierci, danse ma- 
cabre, jest to alegorja przemocy 
Śmierci na ludzkiem stworzeniem 
wszelkiem. Tłumowi ludzi wszystkich 
stanów jakby opętanych zawrotnym 
tańcem, przewodzi kościotrup... 

SI TT U ZZEWAY GRE RECE BOO PREZES OWA OEI SZAECY JU 

Zawaina 16, m. 10, od 6—7, LP 

Ziemniaki - Sadzeniaki 
WOLTMANY DAŃKOWSKIE 

Il odsiew uznane 
poleca ze swoich składów 

WILEŃSKI 

SYNDYKAT ROLNICZY 
Zawalna Nr 9, tel. Nr 323. 

Kupujemy ziemniaki jadalne białe i 
czerwone, 

a  72— 
| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 

CZYŚCIMY i REPERUJEMY 
*. TANIO, szybko i dokładnie 

„BLOCK=BRUN'*;$;. 
į Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 31, tel. 375. 
UWAGA: W roku 1926 warsztaty 

nasze zreperowały 
maszyn biurowych. m 

+ 
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„ Lubieżność, zmysłowość i wyuzda- 
nie w tańcu posiadają osobną, a du- 
żą kartę w historji... Tych okropieństw 
niemógł się ustrzedz: nawet klasyczny 
świat starożytnej Hellady tak wysoko 
trzymający o sztuce tanecznej, tak, o 
sztuce tanecznej, że — jak. powiada 
Plato—uważano ją za dar od bogów 
pochodzący. 'Nawet, niestety tańce 
domowóć, w rodzinnych kółkach: były 
w Grecji starożytnej lubieżne i spro- 

śne. Historja przekazała nam nazwy 
tych tańców wyuzdanych. Były to 
np. baktrimos, bridalicha, komisalos, 
kordaks, lamprotera i gadatina, wy- 
konywane zazwyczaj nago i na pja- 
no, osobliwie podczas uroczystości 
na cześć Dionizosa. A. dopieroż w 
Rzymie cezarówi QGdy sławny pan- 
tomimista a bajecznie, podobno pię- 
kny Batyllus obrazował w tańcu przy- 
godę Ledy —rumieniły się: najstarsze 
matrony. Niebyło takiej ;lubieżności— 
pisze p. Gluziński—której by zdolny 
tancerz starorzymski nie potrafił u- 
zmysłowić. 
_ Pogańskie tańce po _ świątyniach 
utrzymały się w kościołach. Jeszcze 
w dziewiątym wieku po Chrystusie 
walczyło z niemi duchowieństwo, tem 
bardziej, że bywały bardzo a bardzo 
nie licującemi z nastrojem nabożeństw, 
które owe tańce rzekomo miały u- 

świetniać, ' 
_ Myliłby się ktoby sądził, że śred- 

niowieczne tańce  chodzone były 
okrutnie zawsze poważne i przyzwo- 
ite. Tańczono np. podnosząc tancerki 
do tego stopnia wysoko, ŻE... 28... 
Dość że nieobyczajne sposoby tań- 
czenia w czasach Reformacji wywo.



SŁ 

Bieg okrężny o puhar „SŁOWA 
Puhar zdobyła drużyna W. K S$. Pogoń. 

ród ogromnego zainteresowa- ją «asy». Linja zawodników „coraz czas na długą 2700 mtr, trasę dobry' 
nia "niee zebranej publiczności „Ši się wydłuża, poczem się roz- Za tą pierwszy grupą przeł 
wzdłuż 2700 metrowej trasy, przy bija na dwie grupy. : Ё następni. Ogółem bieg key 
świetnej pogodzie, odbył się w nie“ W miarę zbliżania się biegaczy zawodników. Wszyscy przychodzą w 

"dzielę na terenie ogrodów miejskich do mety rośnie zainteresowanie publi- dobrej formie, aczkolwiek znać ślady 
drużynowy bieg okrężny o puhar „Sło czności szczelaje oblegającej trasę. zmęczenia. 
wa“. Do biegu stanęło 85 zawodni- Więcej nerwowi dopingują zawodni. Weryfikacja; zawodów. 
ków z miejscowemi „asami* lekkiej ków okrzykami. : ь 

atletyki na czele. O pierwszeństwo walka rozgrywa Bieg skończony. Teraz mają robo- 
L Myślą przewodnią Redakcji „Sło- 

wa* przy organizacji biegu była pro- 
paganda lekkiej atletyki na naszym 
gruncie oraz danie możności odbycia 
próby początkującym siłom w tej ga- 
lęzi sportu. 

Ilość zgłoszeń (106 osób) wska- 
zuje, że inicjatywa była trafaa, Do za- 
wodów stanęły drużyny następujących 
klubów: W. K. $. Pogoń, Akademicki 
Związek Sportowy, Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej, 3 pułk Saperów, 
Strzelec, Ż,dowski Akademicki" Klub 
Sportowy i Policyjny Klub Sportowy. 

Po godzinie dziesiątej aa start w 
Alei Syrokomli u wylotu na ulicę 
Kościuszki zaczynają ściągać drużyny 
zawodników. Sprawdzanie list imien- 
nych i rozdanie numerów odbyło się 
w parku im. Generała Żeligowskiego. 

Start. 

Jesteśmy na starcie przy mostku 
Antokolskim. Pani wojewodzina Racz- 
kiewiczowa w towarzystwit generała 
Bolesława Popowicza przygląda się 

  

Start. Zawodnicy przed wyruszeniem, 

się pomiędzy dwoma zawodnikami tę sędziowie, obliczyć wszystkie u- 
p. Sidorowiczem z A.Z.S, i p. Halic- chybienia, zreasumować wyniki i wy- 
kim z Pogoni. A.Z.S. idzie pierwszy dać orzeczenie. Weryfikacja odbywa 
za nim, pędzi Halicki, Tuż przed metą się w parku im. Gen. Żeligowskiego, 
rozlegają się gwałłowne okrzyki: dokąd również odmaszerowują wszys- 

przygotowaniom. Kierownik biegu kpt. Nasz, Sidorowicz, prędzej „gazu*. cy zawodnicy. Tam też odbędzie się 
Kawałec udziela ostatnich wyjaśnień Przyjaciele i koledzy klubowi Ha+ niebawem wręczenie nagród. 
© trasie. Trochę przedbiegowej go- lickiego pomagają mu również okrzy- Sprawdzanie orzeczeń _ sędziów 

linjowych i obliczenie punktów kare 
nych trwa dość długo. Nic dziwnego 
liczba zawodników, którzy ukończyli 
bieg była bardzo znaczna, 

Po dokładnem zreasumowaniu wy* 
ników sędziowie uznają za zwycięzcę 
drużynę W,K.S' Pogoń (35 punktów), 
drugie miejsce zajmuje A.z.$. (104 
punkty), trzecie Stowar.yszenie Mło- 
dzieży Polskiej im. Moniuszki (109 
pkt.) 

Indywidualnie zawodnicy przybyli 
w następującym porządku: 1) Sidoro- 
wicz (AZS), 2) Halicki (Pogoń), 3) 
Wituch (Pogoń), 4) Jentys (Pogoń), 
5) Kłaput (Pogoń), 6) Sokoliński (A 
ZS) 7) Brzozowski (St. Mi. Polsk.), 
8) Wróblewski (Pogoń), 9) Żylewicz 
(3-ci Pułk Saperów), 10) Kozak (St. 
Mł. Pol-). 

Przy wylaśnieniu kolejności ukoń- 
czenia biegu zawodników okazało się, 

  

finiszem, Siedzą od lewej ku prawej gen. Popowicz, Wojewodzi N; i d й 
dl EK na Raczkiewiczowa, prezes Cz. Jankowski. 
— A a * $ że członek klubu «Pogoń» Rywka rączki. Punktualnie o 11 starter por. kami. U mety ścisk publiczności. Za oznaczony numerem 1349, dziwnym 
Herhold wystrzałem otwiera bieg. Rój chwiłę przerywa taśmę Sidorowicz, 
różnobarwnych biegaczy rusza zwartą za nim przebiega Halicki. Za tą pierw- 
ławą brzegiem Wilenki w stronę Par- szą parą mijają celownik kolejao Wi- 
ku im. gen. Żeligowskiego. _ tuch, jentys, Kłaput (wszyscy. z Po- 

Równocześnie u mety, w oczeki- 
waniu zawodników zebrała się liczna 
publiczność. Przed taśmą zgrupowali 
się przybyli na bieg p.p. Prezes Syn- 
dykatu Dziennikarzy p. Czesław Jan- 
kowski, Komendant Policji Wojewódz- 
kiej Inspektor Praszałowicz, Naczelnik 
Wydziału Pracy i Opieki Społecznej 
p. Konrad Jocz, p. Wiktor Piotrowicz 
i sympatycy sportów. Za chwilę po 
rozpoczęciu biegu przybywa powozem 
p. Wojewodzina Raczkiewiczowa aby 
obserwować finish. 

Na trasie. 

Trasa biegnie przez park sporto- 
wy, otacza prawie dookoła ogród po- 
Bernardyński, przez ulicę Botaniczną 
do Cieletnika, gdzie w alei vis a vis 
pałacu Tyszkiewiczowskiego nastąpić- 
miał finish. Trasa oznaczona była 
cHoragiewkami. 

Na czoło zawodników w pierwszej 
chwili w ostrem tempie wysuwa się ; pa. 
«młodsza» generacja, lecz już po kil- goni) Sokoliński (AZS). 
kuset metrach szeregi zaczynają się Zwycięzca Sidorowicz przybył w 
przerzedzać i pierwsze miejsce. zajmu+ czasie 8 minut 12 sekund. Jest to 

zbiegiem okolicznośsi przybył do me- 
ty trzynastym z rzędu. 

  

Wręczenie Nagród. Wojewodzina Raczkiewiczowa więcza puhar przedsta 
wicielowi Pogoni 

Wręczenie nagród. 

Po ustaleniu rezultatów biegu dru- 
'żyny wymaszerowują na płac, gdzie 

„Pani, Wojewodzina Jadwiga Raczkie- 
wiczowa za chwilę wręczy nagrody. 
Dookoła placu licznie zebrała się pub- 

łały w Niemczech całą literaturę po- dziś dnia prastary zwyczaj wykony- licznošė. || . 
lemiczną. Tańcząca para, bywało, rzu- wania tańców w tamtejszym kościele Kierownik biegu kpt. Kawalec og- 
ca się na ziemię w pozach najzupeł- katedralnym w czasie Bożego Ciała łasza wyniki, poczem kolejno zwy. 
niej niewłaściwych; inne pary potyka- przed Najświęiszym Sakramentem. cięzcy „podchodzą, aby odebrać z rąk 
ją się o leżących; aż w końcu wszys- Abisyńscy księża, ubrani w barwne p, Wojewodziny Raczkiewiczowej za. 
cy leżą jedną wielką kupą. Albo np. Szaty, z krzyżami na piersiach, t*ńczą służone nagrody. Pierwszy w_ imieniu 
tańcząc galardę panie wykonywały w czesie procesji Znalezienia Krzyża „Pogoni* podchodzi Halicki i odbie. 
takie skoki, że udawało im się obna: Świętego, Tańce te sięgają zamierz- ra srebrny puhar „Słowa”. Pani Wo- 
żać nóżki aż po kolana (co dzisiaj chłej przeszłości. Wywodzą się, jako- jewodzina gratuluje mu wyniku. Z 
zresztą już się robi w biały dzień'na by, od tańców Dawidowych przed kolei otrzymują nagrody indywidual- 
Mlicy..) Albo podczas wolży tancerz Arką Przymierza, o których mówi św. 
łapał tancerkę zą wystający róg gor- Grzegorz Nazjanzeński, że. wyrażały 
setu i pomagał jej do wykonania sko- skorość, z jaką mamy spieszyć ku 
ku... ale jakiegol Rozwiązłość w tań- Bogu. : A : 
cu była na porządku dziennym w + Bo taniec każdy ma swoją sym- 
XVI-tym wieku. Sarasandę i chaconę bolikę. Hiszpan w tańcu nie prowa- 
tańczono tak nieprzyzwoicie, że księ- dzi tancerki za rękę, nie trzyma jej 
ża z ambon protestowali. Taniec — wpół, ani obejmuje oburącz. W ten 
wołali — jest skokiem do piekłal sposób symbolizuje swój stosunek 

U nas w Polsce tańczono cudzo- do kobiety w życiu codziennem — 
ziemskie tafice przyzwoiciej niż zagra- tłumaczy p. „Gluziūsk'. W naszym. 

icą. Na dworze cesarskim w  Lincu, mazurze to jakby jeździec uprowadzał 
olki towarzyszące królowej Katarzy- na koniu panią swego serca. Wresz- 

nie tańczyły tak skromnie, że podziw cie chwyta ją wpół i taniec kończy 
Niemców budziły.i szacunek. Cesa- kółkiem wirowem, co „ma symbolizo- 
rzowej ogromnie się podobały z te- wać, według p. Gluzińskieg „ kółko 
go, że „kiedy w taniec szły, nie dały rodzinne lub „dokonane śłuby*, Niech 
się Obłapiać ani całować". i tak będzie, : 

Lecz faktem niemniej pozostanie, O zawodowych tancerzach i tan- 
że w tymże XV|-tem stuleciu duchow- cerkach, o „kaście ianecznej ”, © ba- 
ni tańczyli na balach. Tak np. w jaderkach i gejszach, wreszcie o ce- 

* 1562-gim bal w Trydencie ma cześć remonjale tanecznym naczytać się 
króla Filipa II-go otworzył kardynał możemy w książce p. Gluzińskiego. 
z Mantui i — jak notuje Pallavicino— Interesującej i poważnej. 
tańczyli dostojnicy koncyljum Try- ! 
denckiego, poruszając się, dodaje, z 
godnością i powagą w uroczystej pa- 
wanie. Na balu, który wydał król Lud- 
wik Xil-ty w Medjolanie tańczyli kar- 
dynałowie St. Severin i Narbonne. 

A np. w Sewilli przechował się co 

  ь - 

i Wituch. Mniejsze żetony otrzymali 
Jentys Kłaput, Sokoliński i Brzozow- 
ski. > ) 

Publiczność bije brawo. Brać spor- 
towa robi owację „Pogoni“. | 

Bieg udał się doskonałe. Zasluga 
to przedewszystkiem kierownika oś- 
rodka wychowania fizycznego kpt. 
Kawalca, który nie szczędząc czasu 
przy łaskawym współudziale por.Her- 
holda oraz słuchaczy kursów wycho- 
wania fizycznego policji państwowej, 
sprawujących funkcje sędziów kon“ 
trolnych, „przeprowadził organizację 
biegu. Podnieść również należy dos- 
konały porządek i ład jaki policja na 
czele ze st. przodownikiem Sikorskim 
w czasie biegu utrzymywała. 

Bieg okrężny o puhar „Słowa* 
zakończył w sezonie bieżącym okres 
biegów okrężnych męskich. W eniu 
15 bm. odbędzie się pierwszy i ostat- 
ni bieg pań. 

A więc do przyszłego] roku. 
W. T. 

Cz. J. 
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  WST TTK SRITIS NTT 
Profesorowi Dr. Aleksandrowi Jannszkiewiczowi,  Leka- 

rzom i całemu personelowi II Kliniki Wewnętrznej za troskli- 
wą i pełną oddania opiekę oraz tym wszystkim, którzy wzięli 

udział w oddaniu ostatniej posługi 

S. P. BENEDYKTOWI ' WOYCZYŃSKIEMU 

i okazali tak wiele pomocy i 
Duchoweństwu, doj ika 
uczenicom liceum im. ilomatów i gimnazjum 

serca, a więc: Przewielebnemu 
Uniwersytetu, Nauczycielstwa, 

im. E Ore 
szkowej, Kolegom i przyjąciołom,—gorące podziękowanie składa 
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WTOREK 

10 Dziś Wsch, sł. o g. 3 m. 50 

Izydora Or. Zach. sł. o g.19 m. 14 
Jutro 

Mamerta B.   
  

Spostrzeżenia e Zakład 
, Meteorologji U. B. 

RODZINA. 

ROSE KISEY TASTE 

NIK 
z Wydziału Samorządowego. 

— (o) Zebranie członków koja 
pracowników samorządu powia- 
towego i gminnego. Dnia 8 maja 
odbyło się ogólne doroczne zebranie 
koła pracowników samorządu powia- 
towego i gminnego. Przewodniczył p. 
Jan Macutkiewicz. Zebranie wysłue 
chało sprawozdanie z działalności za* 

"wa budowy Stadjonu Reprezentacyj: 

ne (duże żetony) Sidorowicz, Halicki 

gruntów wsi Onoszki, 
pne oraz a) gruntów z uroczy- wi pozbawieni zostaną urlopów. . 
„ska 

z dnia 0—V 1927 r. rządu koła miejscowego i związku w 
Poeci | 760 Warszawie, zreferowanego przez se- 
WE 207 p. wa Niedeka. 

Temperatura a prawozdanie zostało przyjęte do za- 
Gwodnia: | aż twierdzającej wiadomości, wyrażając 
Opad za do- j absolutorjum zarządowi. 
bę w mm, EN Następnie zostały dokonane wy: 

Wiatr у bory; do zarządu zostali powołani 
Z) Zachodni. pp. dr. Jozef Bakun, "M. Niedek, J 

wagi: Pogodnie Minimum za Macutkiewicz, K. Wierszelis i K. Lu- 
dobę -1- 6 Maximum za dobę4-13 Ten. bart; „do komisji „rewizyjnej: pp. 
dencja barometryczna: Spadek ciśnienia. Orlicki, Stankiewicz i o: na 

delegatów na ogólny zjazd do War- 
KOŚCIELNA. szawy, projektowany w miesiącu 

— Msze żałobne. Kurja wileń- €zerwcu, pp. M. Niedek i K. Lubart. 
ska zaleciła duchowieństwu odprawia- _ W końcu zebranie przyjęło nastę- 
nie mszy żałobnych za poległych w 
maju roku zeszłego. 

URZĘDOWA. 
— Powrót p. Wojewody. W 

dniu 9 b. m. powrócił z Warszawy i 
objął urzędowanie p. Wojewoda Wi- 
leński Władysław Raczkiewicz. 
"— Narada w sprawie koop- 

tacji Woj. Komitetu W.F. i P. W. 
dniu wczorajszym w Urzędzie ; 

wojewódzkim odbyła się narada Prze: 
wodniczącego Wojewódzkiego Komi- 
tetu Wychowania Fizycznego i Przy- 
sposobienia wojskowego p. wojewody 
Raczkiewicza z członkami Komitetu 
pp.. kuratorem Okręgu [Szkolnego dr. 
Ryniewiczem i gen. Popowiczem w 
celu ustalenia nazwisk kandydatów na 
4-ch dalszych członków Komitetu, 
przewidzianym w rozporządzeniu Ra- 
dy Ministrów o utworzeniu „Woje- 
wódzkich Komitetów W. F, i P. w. 

Nazwiska kandydatów zostały usta- 
lone i przy sposobności ustalony zo- 
stał zakres prac Komitetu, w szcze- 
gólności zaś omówiona została spra- 

sadzie projektu Rady 

użycia wszelkich 

nikom samorządowym 

publiczno-prawnego, 
‚ MIEJSKA. 
— Poseł Thugutt 

w Wilnie filji instytutu. 
nizacyjne potrwają kilka dni. 

— (0) Chleb musi być wy. 
kany z mąki „nie niżej 

stania 
Min. Spr. 

nego w Wilnie, który jak wiadomo żytni wyłącznie z mąki utworzony ma być pod ezidą Woje- 
wódzkiego Komitetu W. F. i P, W., 
oraz sprawy zorganizowania obozów 
HE, z ` 

— (o posiedzenia Okręgo- 
wej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 
Dnia 5 i 6 maja odbyły się, pod 
przewodnictwem prezesa O. U. Z. p. 

- St, Łączyńskiego, posiedzenia Okrę- 
gowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

W. pierwszym dniu posiedzenia 
zatwierdzono projekty scalenia grun- 
tów: 1) wsi Józefinopol, gm. Hodu- 
riskiej, pow. 
Józefinowo, gm. Komajskiej, pow. 
Święciańskiego, 3) zaśc. Zalesie, gm. 
Komajskiej, pow.  Święciańskiego, 4) 
wsi Baranczyki, gm. Mikołajewskiej, 
pow. Dziśnieńskiego i 5) wsi Pota- 
sza Mniejsza, gm. Leonpolskiej, pow. 
Brasławskiego. A 

Pozatem wdrożono postępowanie 
scaleniowe w stosunku do szeregu 
wsi, położonych w poszczególnych 
powiatach województwa Wileńskiego. 

Sp:awa wdrożenia postępowania 
scaleniowego na obszarze około 1000 
ha gruntów, należących do gospoda- 
rzy m. Druja, pow. Brasławskiego, 
została z powodu różnych formalnych I 
przyczyn zdjęta z wokandy, ю 

drugim dniu posiedzenia Ko- 
misja zatwierdziła projekty scalenia. 
gruntów: 1) wsi Gieluny, gm Micha- 
liskiej, pow. Wileńsko-Trockiego, 2) 

będącej wymiałem nie niżej 65 proc. 

żarniczych Rzeczypospolitej Polskiej. 

szereg spraw. dotyczących obchodu 
uroczystości 125-lecia założenia miej- 
skiej straży ogniowej w Wilnie, która 
to uroczystość odbędzie się w pierw- 
szych dniach lipca r. b. | ‹ 

‚ — Nowe dotacje na dożywia- 
nie ludności. Urząd wojewódzki 
przekazał Magistratowi m. Wilna na 
akcję dożywiania ludności cztery ty- 
siące złotych instytucjom opiekuńczym 
społecznym. i 

— (0) Ruch budowlany wiKo- 
nji kolejowej. Onegdaj w «Ogni- 

sku Kolejowem» odbyła się licytacja 
nad 9 działkami ziemi, które zostaly 
nabyte w cenie, przeważnie, mnieje 

koleje po de. zł. każda, W ROD 
zaśc. Antosino, gm. Komajskiej, pow. (Q/glowej daje się spostrzegać stały Święciańskiego, 3 dada, Okdabiówa, choć powolny wzrost ruchu budowla- gm. Żodziskiej, pow. Wilejskiego, 4) П°ВО 
zaśc. Dosica, gm. Bohińskiej, pow. . WOJSKOWA. Brasławskiego, 5) zaśc. Puszcza, gm. | — Dodatnie wyniki ostatnie- Opeskiej, pow. Brasławskiego, 6) wsi go poboru. Dokonana inspekcja Bochony i Dundery, gm. Słobodzkiej, Komisji Poborowych na terenie Wo- pow. Brasławskiego. jewództwa Wileńskiego. stwierdza, : że 

Następnie uchwelano wdrożyć w ilość zgłaszających się na komisje po- szeregu spraw postępowanie scalenio- borowych sięga 98 proc. Wśród nich we, w tem: 1) gruntów, należących całkowicie zdolnych do służby  woj- do gospodarzy m. Słoboda, pow. skowej (kategorja a) około 45 proc. Brasiawskiego, oraz 100 ha gruntów. co się tłomaczy tem, że w niektórych 
z majątku Zawierz, należącego do gminach zauważono znaczny rozwój 
spadkobierców Edmunda Hahna* 2) jaglicy. u) : 

Niezgłaszający się poboro- gm.' Dolhi:  — 

Dokudowie, wchodzącego w skład 
majątku Karolin (z dóbr Dorhinów), 
stanowiącego własność Konstantego 
Niezabytowskiego i Magdaleny Po- 
klewskiej-Koziełł oraz z uroczyska 
Murażyszcze į Grzybowszczyzna, 
wchodzących w skład majątku Sosno- 
wszczyzna, stanowiącego własność 

Marji Przeździeckiej, Amelji Buszowej, 
Leontyny Niewiarowskiej i Otylji Do- 
boszyńskiej, 

SAMORZĄDOWA. 
— Zjazd Burmistrzów woj. 

Nowogródzkiego. W dniu 10 i 11 

Władze administracyjne przestrzegają, 
aby poborowi zgłaszali się na Ko- 
misję ściśle w terminach wskazanych 
w rozkładzie urzędowania Komisji, 
gdyż niezgłaszający się zaraz następ- 
nego dnia będą sprowadzani pod 
przymusem i pociągnięci do odpo: 
wiedzialnoścj  karno-administracyjnej, 
co pociąga ża sobą pozbawienie 
wszelkich ulg i urlopów wojskowych. 

ZBBRANIA |. ODCZYTY. 
— Walne zebranie kuratorów 

T-wa Popierania Pracy Społecz- 
nej. W czwartek 12 maja r. b. o g. 

pujące rezolucje: 1) ogólne zebranie 
domaga się rychiego wydania ustawy 
emerytalnej w drodze dekretu na za- 

' Naczelnej 
Związku, 2) wzywa żarząd te do 

rozporządzalnyc! Ik roj 
środków w celu zapewnienia pracow- Sav ak ae 

w przyszłych 
ustawach samorządowych * charakteru 

w Wilnie. W (Pierws 
dniu wczorajszy przyjechał do Wilna 
prezes polskiego instytutu narodo- 
wościowega poseł Thugutt. Cel przye 
jazdu posła Thugutta jest organizacja skiego (o 

— (x) Prace przygotowawcze 
do obchodu 125-lecia wileńskiej B 
straży ogniowej. Komendant wlleń- 
skiej straży ogniowej p. Waligóra 

wyjechał one do Warszawy, w 
Pała Uś "celu wzięcia udziału w posiedzeniu 

Święciańskiego, 2) zaśc. Rady Nadzorczej związku straży po- 

W związku z pobytem w Warsza- 
wie, p. Waligóra zamierza załatwić 

, b. m. odbędzie się w Nowogródku 
zjazd Burmistrzów Województwa No- 
wogródzkiego, Z ramienia wojewódz- 
twa wileńskiego na zjazd ten delego- 
wany został p, Benedykt Dzenajewicz 

6-ej wiecz. odbędzie się w sali posie- 
dzeń Wileńskiego Banku Ziemskiego 
walne zebranie kuratorów Stowarzy- 
szenia im. S. i J. Montwiłłów dlaroz- 
woju prywainych instytucyj dobroczyn- 

© 

nych i użytku ogólnego (T-wo Po- 
pierania Pracy Społęcznej). ZW razie 
nieprzybycia w dosfatecznej ilości ku. 
ratorów, następne zebranie odbędzie 
się tegoż dnia o godz. 7-ej wiecz bez 
względu na ilość przybyłych osób. 

— Posiedzenie T-wa Lekar- 
sklego. Dnia 11 go maja o godz. 
20-ej odbędzie się zwyczajne posie- 
dzenie wileńskiego Towarzystwa Le. 
karskiego w lokalu własnym (ul. Zam- 
kowa 24). 

Porządek dzienny: 1. Prof. Eiger, 
Inż. Grossman i Dr. Kiemczyński—a) 
pokaz interferometru, b) interferome- 
tryczne badanie krwi w ciąży i raku. 
2. Dr. Rudziński Henryk (z Il Kliniki 
Wewnętrznej U. S. B.) Sphygmobolo- 
metrja i jej wartość kliniczna przy ba- 
daniu sprawności mięśnia sercowego. 
3. Dr. Abramowicz I i Dr. Wąsowski 
T.—Jaglica i nos. Sprawy admistra- 
cyjne. 

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO. 
— (n) Białoruski Dom Ludo- 

wy. Z inicjatywy T-stw „Praświeta* 
i „Białoruska Chatka* ma być otwar- 
ty w dniach najbliższych Białoruski 
Dom Ludowy przy ul. Zawalnej nr.6. 

Zabawnym zbiegiem okoliczności 
w tymże gmachu mieści się o piętro 
wyżej Białoruski Instytut Gospodarki 
i Kultury, oraz redakcja  „Sielańskiej 
Niwy*, organu Białoruskiego * Związ- 
ku Włościańskiego, ustosunkowują- 
cego się dość wrogo względem _po- 
wyższych organizacji. 

„W lokalu Białoruskiego Domu 
Ludowego, poza czytelnią i bibljoteką 
białoruską, zostaną również 'umiesz- 
czone: 1) Rada Centralna Białoruskie- 
go T-stwa Ośwatowego „Prašwieta“, 
3) Redakcja organu Białoruskiej Ra- 
dy Narodowej „Biełaruskaje Słowa*, 
"oraz 3) redakcja białotuskiego mie: 
sięcznika literacko-artystycznego „Do- 
šwitki“, | CZ 

Ponieważ lokal posiada ładną 
są również od- 

czyty białoruskie kuituralno-oświato" 
wę, oraz zabawy taneczne, 

„ Otwarcie nastąpi ewentualnie już 
w najbliższą sobotę. Jest to już trze- 
cia instytucja białoruska tego rodzaju. 

zą — jest Białoruski Instytut 
Gospodarki i Kultury Zawalna 6, 
znajdujący się pod wpływami: Ch.-D. 
Białoruskiej oraz Związku Włościań- 

62 narodowy); drugą — 
Prace orga- lokal z salą odczytową Głównego 

Zarządu T-wa Szkoły Białoruskiej (św. 
pie- Anny 2,) znajdujący się pod auspic- 
65 jami radykałów białoruskich. 

proc. Z uwagi na wielokrotnie pod- : 
krešlaną już przez rząd konieczność 
jaknajbardziej racjonalnego wykotzy: 

zapasów zboża krajowego, 
Wewnętrznych  polecilo 

podwładnym sobie organom: 1) wpły 
nąć na piekarnie aby wypiekały chleb 

nie niżej od 
65 proc., o ile dotychczas jest stoso- 
wany wypiek z mąki o niższej stopie 
przemiałowej, 2) zalecić władzom, re- 
gulującym ceny chleba, aby w mia- 
stach znajdujących (się na terenie da- 
nego województwa, cena chleba żyt- 
niego była kalkulowaną z ceny mąki, 

E AKADEMICKA. 
— Wybory na V-ty Ogólny Zjazd 

Związku Narodowego Polskiej Młodzie- 
ży Akademickiej. Okręgowa Komisja Wy- 
borcza przypomina wszystkim zainteresowa- 
nym, że w dn. dzisiejszym t. j. 10 maja rb. 
odbędą się wybory na V-ty Zjazd Związku 
Narodowego Polskiej Młodzieży Akademic- 

kiej. ' 
Głosowanie odbywa się od godz. 9-е] 

rano do ROdŁ: 21-ej w Obwodowych Komti- 
sjach Wyborczych: Nr 1 — Gmach Główny, 

r 2—fnstytut im. i Šniadeckiego, ul. No- 
wogródzka 22, Nr 3—Coliegium tm. Adama 
Czartoryskiego ul. Zakretowa 15, Nr 4—Kil- 
niki na Antokolu. Każdy uprawniony do 
łosowania głosuje tylko w jednej z Komisji 
bwodowych tam 

za dogodniejsz=. 
Prawo głosowa 

dent(ka) zapisany(a 

gdzie uważa dla siebie 

mia posłada każdy stu- 
na Uniwersytet Stefana 

jatorego, który wykaże się posiadaniem ie- 
gitymacji uczelnianej z ll go trymestru z ad- 

notacją Kwestury Uniwersyteckiej na ostat- 
niej stronie o opłaceniu składek członkow- 
skich na rzecz T-wa Bratnia Pomoc Polskiej 
Młodzieży Akademickiej U. 5. В. Tylko gło- 
sy dane na listę Nr 1 lub Nr 3 będą waż- 
ne. Jednocześnie podaje się do wiadomości, 
że we wszystkich sprawach wątpliwych na" 
leży zwracać się do odpowiedniej Komisji 
Obwodowej lub do dyżurnego członka Okrę- 

wej Komisji wyborczej (lokal Bratniej 
‘отосу ul. Wielka 24) od godz. 1 ej do 

9-ej wiecz. | 
' ^ RÓŻNE. 

— Nowy zarząd S. U. P. u p. 
Wojewody. W dn. 9 b. m. Woje- 
woda Wileński przyjął 'delegację no- 
woobranego Prezydjum Stowarzysze- 
nia Urzędników Państwowych w oso- 
bach p.p. Eymonta, Kulesińskiego i 
Chociłowskiego. . i 

— Stowarzyszenie właścicieli 
nieruchomości m. Wilna | niniej- 
szym komunikuje właścicielom do. 
mów, że w  łokalu Stowarzyszenia 
(Zawalna Nr 1) w wtorki i piątki od 
godziny 5-ej do 7-ej przez wykwalifi-- 
kowanego: prawnika udzielane będą 
porady prawne oraz redagowane po- 
dania do instytucyj sądowych i admi. 
nistracyjnych, | 

| > TEATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. Przegląd ER Przedstawienia popularne. 6 <Bajka» — A. Czapiickiego. Czwartek — «Papierowy ozaaia. - Į: gr err 
dątek — <Maskarad „iż т оИЕ rada na poddaszu» 

Sobota — «Przechodzień» — В, Ka- 
terwy. й 

Niedzlela — o g. 4-ej pp. <Maskarada na poddsszu> — J. Vojnovic'a. 
„_ Niedziela — o R ej w. «Uciekła mi przepióreczka...» — Śt, Żeromskiego. 
Ceny miejsc od 10 gr. do 1 zł. 75 gr. 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»), Re- 

pertuar Teatru Polskiego na dziś zapowiada 
ostatnią nowość bieżącego sezonu <Najdrož- 
sza moja Peg» — H. Mannerca, która na 
pierwszych dwuch przedstawieniach zapełni- 
ła po brzegi widownię. | i 

« — Przedstawienie na rzecz stowa- 
rzyszenia młodzieży polskiej. Jutro na 
korzyść stowarzyszenia młodzieży polskiej 
żeńskiej <Młeda Pclka» raz jeden tylko gra- 
ne będą «Grube ryby» — komedja M, Ba- 

fuckiigo w pierwszorzędnej obsadzie, 
„ — «Nie trzeba się niczemu dziwić» — świetna komedja St. Kiedrzyńskiego grana będzie nieodwołalnie po raz Ostatni w 

czwartek. 
— Z T—wa Muzycznego «Lutnia». Ww niedzielę 15 bm, o g. 1 po poł. w sali «Lutnia» (Mickiewicza 8) odbędzie się kon- 

cert-poranek z udziałem chóru mieszanego 
T—wa <Lutnia» pod dyr. J, Leśniewskiego oraz znanej śpiewaczki koloraturowej p. Marji Carmarie, tóra wystąpi w tym dniu 
po raz ostątni przed wyjazdem z Wilna do 
Zagrzebia na stały tam pobyt. 

В.
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wschodni dramat w Siu £—fUroczyste pożegnanie Bal- 
aktach, | Dramat pełen 

aa iais enas V Otwarcie przystani wioślarskiej 3 p. Saperów. „SEE Dziki wódz pustyni” 
Miejski Kinematograf 

nadchodzącą środę świetny poeta ro- 
syjski Konstanty Bałmont opuszcza 
Wilno. Związek Literatów uprosi! 
znakomitego przyjaciela Polski, aby 
wystąpił z wieczorem autorskim. Ze 

W niedzielę odbyła się? doroczna 
uroczystość otwarcia przystani Wio- 
ślarskiej 3 pułku Saperów Wileńskich. 

O 4 po poł. do gustownie ude- 

pp. Wojewoda Raczkiewicz, 
Rydz-Śmigły, Berbecki i inni. 

W zawodach międzynarodowych 
w Wilne zdobyto w 1026 r. I na- 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5). | ZA KULIS LI 

tajemniczości wschodu, rozgrywający się wśród 
prześlicznych krajobrazów. Nad 
w 2ch aktach, « 
skiej Wytwórni <SWIATFILM» w l-ym akcie. 
Ostatni seans_o_godz. 10. 

OGRAFJI> eZ 

acych iasków 
SA) «TYGODNIK GAUMONT'U>» Nr. Nr. 51 i 53> 

film pankowy produkcji Wileń- 
poczekalniach koncerty radjo, 

Sachary, na tie 

  

  : <У korowanej przystani zaczęli przyby- grodę za bieg czwórek junjorow. : 7 Gy Miejsc: Parter 0 u. Balkon 50 z. Największy sukoeś ostatnich czasów 
PE a m W WIRE wać goście. Przybywających, wśród Po, za dążeniem do wyczynów CJ Kino: „Helios“ Moótaln OŚ ć uli 6 wielki potężny Nansi at w 10 akt, e 

Związek urządzi go nie w zamkniętem których zauważyliśmy pp.: Wice-Wo- sportowych ruchliwa sekcja czyni sta- - л э ie CY аь *. MINO MALTANI uasjadowo, dzwięków eko ‹Ф jewodę Malinowskiego z Małżonką, rania aby ściągnąć do siebie elitę to- * ul. Wileńska 38, inni. Na scenie: Występy aa owak , nasjadowcy dzwięków ptaków, $ 
«ole, lecz publicznie w Reducie, jutro 
o 8-ej wieczorem. Będzie to wielka 
akademja poezji polskiej i rosyjskiej. 
Prócz przemówień prezesa Związku, 
prof. M. Zdziechowskiego i profeso- 
a Limanowskiego recytowane będą 
„najcelniejsze wiersze Balmonta w prze- 
kładach polskich; sensacją będą prze- 
kłady rosyjskie Balmonta z arcydzieł 
Mickiewicza („Dziady*), Słowackiego, 
Kasprowicza i in. Dowėdc łku S . ` > ; Bilet Bi Orbis* ch wódca pulku japerów płk. w pułku. Uczącymi się' pływać opie- х poszukuje pracy dla człowieka lat Średnich posiadającego NE, MOCZOPŁC. A e. LAD ar a todo Hochbeil wygłosił krótkie przemówie- kuje się instruktor pływania por. '$ Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchaltecji i. RA Ž 

it ileńskich. > —- ‚ Ё;;::&осг:":уъ E A in na kat pado ai A wilk morski. 3 L Ф Leskawe za-fiarowania prosimy nadsylač do adm, <Stowas. $ DOKTOR 

mywać bilety ze zniżką 50 proc. u 1, ania ai a oznajmiając, Sekcja tenisowa, kierowana przez +097+722 : 8.Zeldowiczowa 
Skarbnika. Publiczność uprasza się o 

kiewicza (ul. Dominikańska 3). Pro- 

gen. Popowicza, komisarza Rządu na 
m. Wilno Strzemińskiego, Komen- 
danta Wojewódzkiego, insp. Prasza- 
łowicza, komendanta P, P. m. Wilna, 
nadkomisarza Reszczyńskiego, De- 
Jegata Prokuratorji Generalnej p. A. 
Kopcia i dowódcę 4 p. uł. Zaniemeń- " 
skich płk. Kozierowskiego witali przy 
wejściu gospodarze, udzielając obja- 
śnień dotyczących klubu wioślarskiego. 

nie powitalne, wznosząc okrzyk na 

saperskiej zo 
stała wzniesiona, tako znak, że od 

to jeden z nieostrożnych członków 

warzystwa. 
ygodna szatnia, natryski, dobry 

basen pływacki oraz niewielka wpra- 
wdzie płaża (z bufetem) dadzą mo- 
żność wygodnego uprawiania spor- 
tów wodnych. 
s Sekcja wioślarska powstała dzięki 
wytężonej pracy pp. kpt. Szuberta, 
kpt. Plewako, mjr. Hajkowicza, kpt. 
Chojnowskiego, dziś już nieobecnych 

Peksa, dzielny pływak, zżyty z wodą 

por. Bałtusisa ma już kort, a w se- 

wieloma nagrodami, zdobytemi nie 

  
  

  

Kino: p 
Teatr » e jaś M Największy m. mumentalny 

Polonja "m film świata! „Sodoma i Gomora* 
ul. A. Mickiewicza 22, gg (GRZECH i KARA) dramat w 14 aktach razem w nowem literackiem w 

Ę NEKAEENENNEE opracowaniu. urocza LUCY DORAINE i piękny MICHAŁ VARKONI UENUMUNNUWNMM @ 
w rolach głów = ych, Ceny bilet6ėw znižone o 50 proc. J 
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Redakcja „Slowa“ 

oraz języków: po'skiego, rosyjskiego i litewskiego. 
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Testy „Dłelła” 
Wielka 30. 

— 
DOKTOR \ 

D, ZELDOWIGZ 
chor.WENERYCZ- 

KOBIECE, WENE. 

  

przyjmuje od grdz. 9 

i i k zonie obecnym powstanie prawdopo- ki 
Eo ea ae tego momentu rojno tu będzie i dobnie daiji ie alanków jej „KO W AL SK | N A K Rau moczyć 2 

waż Gcść odjeżdża tegoż wieczora cii sz oai An > z dniem każdym i jest na- „ 5 E aud S * 2 
Ba i r 1 podanym na dzieła, że wkrótce nie ustąpi ZĘ Ca? * A 

Kolejn A i S, górnem piętrze przystani podziwiano A. Z. S. ENIE bp “o USUWA NAJSNNIEJSZE о L tei 27 
AS e kokasniai ai я Ek defiladę wszystkich osad wioślarskich. Sekcję Jekkoatletyczną prowadzą ПЬа Ą kuć *. Zdr. Nr, 31. 

skie, odbędzie się w sobotę dn, 14 Śmiechu i uciechy było co niemiara kpt. Łeptowski i por. Głowacki i na BOLEGŁOWY = Ako maja w sali gimnazjum im. A, Mic- & racji zabawnego incydentu, kiedy tym polu klub może poszczycić się Е OSZCZ CBUTYCII 4 Ww. Smiałótakia 
PA AZ 

  
  

> klubu wziął kąpiel w nurtach Wilji tylke na wileńskim gruncie. EE gram poświęcony muzyce skandy- w „zje i y Ё g : do 10. Mickiewicza sk Hani : palcie i kapeluszu. Gorzej jest z pilką nožną. Družy- 46 m. S T  Drzefar i WYCZERPANIE] vinis 
ga, pieśni Swendsena, Sibeliusa i in. okazji napastujemy jednego z panów możności pokazać nadzwyczajnej e (oraz zaburzenia „żołądkowe, AE 
W wykonaniu biorą udział prof. prof.: A. probe 8 ace o klu- techniki ani formy. Wileński Urząd Wojewódzki — Okręgowa Dy- w: Ra: Gia Gienia Dr. 6. Wolfson 
Kimontt-Jacynowa fortepian, W. Led6- V!“ SRO k Lyss 1022 Prócz tych, czynną jest jeszcze rekcja Robót Publicznych w Wilnie, ul. "Mazaniady nia hemoroldalne są spowodowane |] weneryczne,  moczo- 
chowska, S. Bajlsztajn skrzypce, F. sekcja radiowa, ale o tej w zimie na- 

Nr. 2, ogłasza przetarg na dzierżawę lokali handlo- 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 
płciowe i skórne. ul. 

  

: К Pierwotnie zawiązano sekcje: lekko- piszemy. 
: Ša W Nezdych, | A ads atletyczną, piłki nożnej i zawiązek Ё Вхі{\шіету łaskawemu informa. WYch (Sklepów): 2 2 : 7101а х рбт Нагси о-га Гвпега оНН 

я 2 : sekcji wicšlarskiej. “W dwuletnim za- torowi i wychodzimy odmlodzeni wi- przy ul. Wielkiej Nr. 44 (bez mieszkania) sprzyjają dobrej przemianie materji, śpiew. Początek o godz. 7 w. 
ledwie okresie, dzięki ogromnej do- dokiem tężyzny, jaka bije z każdej przy ul. Wielkiej Nr. 51 pobudzają trawienie, oczyszczają krew, Lekarz-Dentysta 

Bilety zawczasu nabywać można „: . i у i i drawiają żołą- Р zie zapału korpusu oficerskiego zro- postaci, każd ej wi : przy ul. Ostrobramskiej Nr. 16 a przedewszystkiem  uzdrawiają Żołą MARYA 
seen O L, a Palko AB, sa sanis aaa (ma Przetarg odbedzie się w dn. 23, maja 1927 roku i A e OžyiskaS 

SOW dawce a. M. jedyna tego rodzaju budowla w Wil- prawdę tylko urocze wioślarki) i © godzinie 13-tej w lokalu Urzędu Wojewódzkiego obstrukcję. ZynńsKa molska 
Józefowicz. 5 nie rozwijającej się «sekcji wioślarskiej. 

Sprowadzono z Warszawy dwie 
dzielnych  wioślarzy—saperów. 

W. T. 

w Wilnie, pokój Nr. 78. 
Pisemne oferty winne być złożone w tymże | 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 

Choroby jamy ustne 
Plombowanie i usu- 

RADJO. «szóstki». To dodało animuszu i dziś dniu do godz. 12-tej w kancelarfi Oddziału Budowla- użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu — zębów bez bólu. 
— Program stacji warszawskiej. Sekcja wioślarska ma już 22 łodzie o T—Na TEAC OBEET IAA MAT 1 — nego Dyrekcji, pokój Nr. 92 na każdy lakal oddziel- się osadów, następstw:m których jest anas i mą 

nk Komunikat lotniczo-meteorologi- 72 miejscach plus 2 skulingi. Listę ® i Dzieckiem Zarzecze 5, а те}]асите pokwitowaniem Kasy Skarbowej na a zie i a. W a 

. ‚ i u ' * 5 wplacone wadjum przetargowe į roc, oła z gór Harcu d-ra Lauera i 
‚ _ 15.00—15.25. Komunikaty gospodarczy Bona a W SR Szezepienie Ospy я 2а%ісгошап:і ;пшурюсш%во к:‚т:г›;\з: \‹: УЕ usuwają ž zapobiegają tworzeniu się Sok Ofiara 4 2 i meteorologiczny. | KORZWEEZWEO WSA CROCÓRYROA WORRY GRERCZAEA | wtorki, czwartki i soboty, a Wadjum podl towi = : kamieni žėlciowych oraz łagodzą Wydz. Zdr, Nr 3 15.30—16.45. Stacja nieczynna. Na krzyk poszkodowanej nadbiegł po- ® od godz. 2-ej do 3.ciej. Е podlega zwrotowi po zakończeniu roz- Cierpienia Hemoroidalne. . 4 

16.45—17.10. Odczyt pt. <Wielkopolska sterunkowy, który zatrzymał osobnika. Był prawy ofertowej. W razie cofnięcia oferty w czasie Cena pół pudełka Zł. 150, 
    

i Małopolska», wygł. prot. Paweł Sosnow- + Władysław Alisimowicz (Biskupia 10 | QGhnna Wirkżba Nhinnmoni.o | rozprawy ofertowej lub od dpisani — ładne pokoje 1 pia j odmowy podpisania umow dwó udełko Zł. 2.50 ze o! 
aki m. 7). Słynna Wróżka Ghiromantka wadjum przepada na rzecz Skarbu Państwa. ^ : 5‘,‚:&.‘; 1:':':;…‹“" i składach | elo eni в н;“17.16. Koncert popołudniowy. Muzyka 

lekka. 
18.40—1900. Rozmaitości. | 
19.00—19.25. Odczyt z cyklu <0 wyborze 

zawodu» p. t. <Zawód handlowca» — wygł. 
p. Aleksander Morozewicz, generalny ins- 

— Dłutem w plecy. W nocy na 9 b. 
m. około domu Nr 34 przy ul. Filareckiej 
podczas bójki Stanisław Sakowicz (Filarecka 
34) uderzył dłutem w plecy Michała Andru- 
szkiewicza poczem zbiegł. 

Poszkodowanego .w stanie ciężkim do- 

przyjmuje od 10 do 8 wieczór. Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i td. Adres: naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, 
m. 6, w bramie schody na prawo. 
  

Oferta winna zawierać sumę rocznego czynszu 
dzierżawnego, 'wyrażoną w złotych w złocie. 

Wzór umowy, jak również warunki dzierżawy 
są do przejrzenia w Dyrekcji pokój Nr. 93. 

W celu obejrzenia lokali należy zgłaszać się do 

aptecznych. 
Li 
LETNISKO 
We dworze, 7 klm. od 

BEZZIEYZIGIA 

pokoje na parte- 
9 rze w pobl. sądu, 

z wygod., z praw. 

lub oddzielnie są do 
wynajęcia dla solidneż 
osoby na przystępnych 
warunkach. Wiado- 
mość: ul. Ostrobram- 

    

pektor bankowy. i 5 я stacji kol., w ładnej korzyst. kuchni, dla ska Nr. 25 m. 14, 1930-1955. Odczyt pt. <Rumnnja i Pol. Stawiono do szpitala św. Jakóba. dozorcy domu w godzinach od 8-ej rano do 6-tej i kowej miejsco- bezdziślnycho=dó wte 
MA zoęł prot. > Dzwonkowski (z Cy- jj wieczorem. wości z całodziennem najęcia. Można od- JAJA WYLĘGOWE 

lu; «Nasi sąsiedzi»). M i ; utrzymaniem, las so: dzielnie dla „samot- 
19.55 Komunikat rolniczy. GIEŁDA WILEŃSKA. Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wy- smog, park, rzeka, nych. Wład. w biurze BRAMAPUTRA (jasne) 
20.15. Odczyt pt. <Znaczenie morza pod 

względem gospodarczym i wychowawczym», 
wygłosi gen. Marjusz Zaruski. 

20.30. Transmisja z Krakowa. 

Wilno, dnia 9 maja 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł, 100 51,40 51,30     
  

boru oferenta bez względu na zaoferowaną sumę 
dzierżawną, uzależniając to od rodzaju przedsigbicr- 
"stwa i finansowych zdolności oferenta. 

za Wojewodę 

  

  

jezioro, tenis, radio, 
wycieczki i t. p. ro- 
zrywki wiejskie. Infor- 
macje w adm. «Słowo> 

  

ogłoszeń S. Jutana, 
Niemiecka 4, 
    

Poszukuję 

    

WYANDOTE (białe) 

Zauł. Sniegowy 3 m. 2 

JEST DO SPRZE- 

  

WYPADKI i KRADZIEŻE. Banknoty. 285/VI CE WROC mieszkania 2—3 po: | DANIA KOŃ z 

— (x) Samobójstwo podprok. Funty szterlingów 43,35—43,28 ̀ е a Nowicki. LETNISKO bios, 7 „chaią. | z powogem I uprzę- 
Wojsk. Sądu Okręg. w Wilnie. Złoto. K = Borekci z utrzymaniem, około <Słowa». | ka, tk, R 
W oniu 8 bm, w godzinach przed“ Ruble 4,64, 4,63 KASZLU yrekcja Państwowego Seminarjum jesóró B RE - parokonna "i sanki. 
paai ki aa i igo 4. Akcje. DUSZNOŚCI i CHRYPKI Nauczycielskiego Męskiego w Borunach.  scowość. Pańska21—2 Potrzebna pass 
wego Sądu Okręgowego w ilnie й - а, ków A : k Łukiszki. ns 
mjr. Warszawski wystrzałem z rewol- Bank Polski zł. 100—156. | AP.KOWALSKI warszawa. niniejszeni pądzje do ogólnej wiadomości, że egza- O pns od dniecka mie Ока 
weru w skroń pozbawił siebie Życia GEŁDA WARSZASW KA miny wstępne dla kandydatów na kursy: wstępny, p... s JNIE 
we własnem mieszkaniu przy ulicy 
Subocz (gmach. Sącu Wojskowego). 

Przyczyną samobójstwa, jak sie 

rąk S. Gurynowej (Werkowska 15) torebkę 
i gitarę poczem usiłował zbiedz. 

` 9 maja 1697 x. 
Dowizy I waluty:    ODCISKI 

I L 

  

       

   

    

   
  

  

“I, II i III odbędą się w dniach 30 czerwca i 1-go 
lipca 1927 r. Podania będą przyjmowane do dnia 20 
czerwca; do podania należy dołączyć: 1) własnoręcznie 

ieszkanie z utrzy- 
M maniem 1 lub 

2 osoby znajdą 
na wsi w Kolonji Wi- 

sięcy. 
ka 31. Zakład Położ- 
niczy Dra Bujalskiego 

  

Adres: Dzielna 30 m. 

DO WYNAJĘCIA 
2 —3 lub 4 pokoje z 
kuchnią, ze wszelkie- 

  

  

: Р Sprz. Kupno. : я Ka = AE : а 
dowiadujemy ze sfer wojskowych, a a : В napisany życiorys, 2) metrykę urodzenia, 3) świa-  leńskiej (pomiędzy Wil. mi wygodami,  sło- 3 i S Delas 8.92 8.04 8,90 3 CRY NOZ ch < , т i ilej 
silny rozstrój psychiczny, na który Bejgja 12440 12471 12409 | M NST WŚ dectwo powtórnego szczepienia ospy, 4) ostatnie nem šm od kri yt S Bie I «z 
mjr. Warszawski cierpiał od dłuższe- Hotandja ,  358,— 358,90 As pa po świadectwo. szkolne i 5) świadectwo moralności, jeżeli godnej komunikacji ko- +Szredera>, ul UWE widzieć można. 
go czasu. L — : 43,3; ŽŽ) kandydat nie zglasza się bezpośrednio z innej szkoły.  iejowej). Wiadomość wuiskiego d, Nr 18-a, od 12 do 6, 

W stanie ciężkim przewieziono mjra AL ork = 84 34% KL JA IOL Przy Seminarjum sternat; utrzymanie wynosi w Archiwum om m 3, gdzie 5-ty kami“ 
_ Warszawskiego do szpitala wojsko- pras: 26,50 2656 _ 26,44 5 narazie 45 zł. miesięcz e. 7 alndnicki. > ao SAB gubioną książk 
wtgo na i : N ua d Ra U N 4 By A ZYC TOO ° Dyrekcja Seminarjum. gubiono | legity- Z inwalidzką * 

— Pod kołami pociągu. Na torze ko- Wiedeń . : ° е LLS D ZĘ 2 а а ] d. pr. Nr 317, d. 
iejowym za przejezdem ou akis znalezio= Włochy A B S 49,00 RS 2 +040000000000000 22227230 ё пё::'у’&&уо Ёо:‚е_: rzez P. K. U. Wilno, 
no trupa mężczyzny zabitego przez pociąg. . «plor Frocentowe m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? s Wobec ii i A i 18] Oszmiaūskiego па na imię Jana Могай- 

Około zabitego były dokumenty na nazwisko 5 pr. pożyczka konw. 67,50 67,— m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- s | Likwidacyjna a pero zg w wad Bond i { 1…:2….}3““ 'ЗКопкі::г sklego, | unieważnia się. 
27-ietniego Konstantego Mosiewicz. _  _ „Dolarėwka 55.— 54— u spondencyjne _ prof.  Sekułowicza, u ė instytucje do: zołoszEWiWWAZoIkiCh woli D 3) ba) ich wysokość, — « towicza, Zam. wW m. 

— Wybuch granatu. We wsi Blizniki Pożyczka kolejowa 103.— e Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- © najpóźniej do dnia 15 maja 1927 roku na seca odonka Komióji p. Michała o Gudog. je, * 
gm. Kobylnickiej 18 letni Leon Grzel oraz 8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 2 czają listownie: buchalterji, rachunko- * + Łaszkiewicza, zam. zta Soły, maj. Zacis * Bo Salai "termini ė m. Polańskiej. kradzioną w roku 
21-letni Andrzej Ulicki, rozładowując granat 8 pr, Państw. Banku Rol. 92,— ——. 2 wości kupieckiej, korespondencji + <Q żadne zgłoszenia uwzgi lędniane” nie eh sa > 2 © ф NS 1923, książkę 
spowodowali wybuch który rozszarpał ich na 4 i pół proc. ziems. zł. 64,75 63— 63,50— 2 handlowej, stenografji, nauki handlu, ° 8 З i ponter i seter wojskową, rocz- 
kawałki. ‚ 8 proć. warsz, złot. 84,— 2 prawa, kaligratji, pisania na maszy- e Ф Spółdzielnia Roln, Handl z odpowiedz. © 160 (mieszany), mik 1894, wyd. przez 

= an epa gitary. ya 8 b. imi 2 proc. A ka a, w 1. 36.25 + nach, Po ukończeniu świadectwo. —& ograni Sołach likwidacji | : , 3 dužy, okazyj- P. K. U. Wilno, na 
na ul. Mostowej nieznany osobni rwal Z roc. oblig. m. Warszaw. - 36, : = cz. w acn w acji. nie do sprzedania, imi . а j Wy! A : ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! ST c KOBRA: S Mar 

unieważnia się. 
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7 proc.list. T-wa Pryem, Polsk. 84 04040004 44406046444646:544644444 

  

łem jedynie parę minut dó ukrycia się dla siebie zaś wyszukałem kryjówkę 

    

Nigel Worth. ! E dach na których zostałbym age A licjant stojący w nim "ae, dobrze za udaniem się do Salborough. 
27 natychmiast złapany. ‚ . wraz z motocyklem. ‚  Opodal Czekałem... ,. przyjrzeć się okolicy. Szofer zdjął Znów rozmyślania moje zosta 

"CZŁOWIEK l KUFRA, Najlepiej byłoby schować się i _ Przebywszy wysoki pagórek,natra. _ Wkrótce do uszu mych doleciał okulary jęrównież okiem badawczem przerwane przez Poarićanć =. 

Ucieczka. 
Aby oddalić się jaknajbardziej od 

niemiłego sąsiedztwa, puściłem w 
rich motor i mknąłem z największą 
szybkością jaką można było osiągnąć 

na wiejskiej drodze piaszczystej. Za- 

ledwie przebyłem pół mili, jak spot- 
kałem duże auto mknące ku Aldha- 

ven. 
Domyśliłem się, že moj przešla- 

dowca telefonicznie wezwał samochód 
by mnie dogonić Podejrzenie to za- 
niepokoiło mnie; po drodze niezbyt 
wygodnej dla motocyklu, ciężkie auto 
mogło posuwać się z największą szyb- 
kością. Przytem motor mój działał 
źle i zapas benzyny był na ukończe- 
niu. 

Przybyłem jeszcze cztery mile do 

miejsca, skąd ujrzałem wczoraj poraz 

pierwszy światła dwuch samochodów 
ciężarowych. 3 

Nie zatrzymując motoru zeskoczy- 

łem na ziemię i spojrzałem za Siebie. 

Pół mili za mną pędził duży samo- 

chód, otoczony chmurą kurzu. Sko- 
czyłem na motocykł i w ciągu pięciu 
minut przebyłem dwie mile. Myśli 
błyskawicznie przelatywały przez mój 
mózg. Gdybym mógł jechać na prze- 
łaj, lub zboczyć na jaką polną drogę! 
Lecz tutaj spotykałem tylko czasem 

zmylić ślad. Lecz i tu nasuwały się 
trudności. W otwartem polu wijąca 
się droga nie mogła dać żadnego 
schronienia, w którembym się miał 
ukryć razem z motocyklem. 

Nie śmiałem spojrzeć poza siebie, 
miałem wrażenie że samochód był co- 
raz bliżej. Zostać złapanym przez po- 
licjanta i aresztowariym pod zarzutem 
wykradzenia korespondencji ze skrzyn- 
kł pocztowej, cóż to za politowania 
godny koniec mej misji! Nie mogłem 
nawet myśleć o tem. W najgorszym 
razie zacznę uciekać na przełaj. 

Przeklinałem niefortunną interwen- 
cję policjanta. ]a—filar podtrzymujący 
ład czyż miałem uciekać jak zbrodniarz 
przed ręką sprawiedliwości i to właś- 
nie wtedy, gdy misja ma do szczęśli- 
wego końca dobiegała! Persp:ktywa 
tą miała w sobie coś groteskowego. 

- Gdybym został schwytany musiał- 
bym dać szereg wyjaśnień, zanimby 
mię wypuszczono. P. Metters musiał. 
by potwierdzić me zeznania a tym- 
czasem ptaszki uleciałyby z sideł. 
Aby uniknąć tej katastrofy, postano- 
wiłem za wszelką cenę uciec ze szpo- 
nów sprawiedliwości. 

Droga wiła się po pagórkach, to 
też co chwila znikaliśmy z memi prze- 
śladowcami sobie z oczu, by znów 
ujrzeć siebie za chwilę. To też mia- 

fiłem nagle na wymarzone miejsce, 
duży i głęboki rów wyryty był przy 
drodze; nie wiedziałem, w jakim celu 
wykopano go tutaj dosyć, że była to 
idealna dla mnie kryjówka! Momen- 
talnie zatrzymując motor zeskoczyłem 
na ziemię i zepchnąłem do rowu mo- 
„tocykl, poczem ukrylem się przy nim. 
Skulony oczekiwałem ma przejście auta. 

Samochód osiągnął większą szyb- 
kość, niż się spodziewałem. Zaledwie 
zdążyłem się ukryć, jak na wzgórku 
ukazał się samochód i stoczył się po 
pochyłości, mijając mnie.., 

Nie tracąc czasu, przesunąłem mo- 
tocykł aż do miejsca, skąd mogłem 
łatwiej wysiągnąć go na drogę. Po- 
czem zawróciłem w stronę, z której 
przyjechałem i śŚpiesznie ruszyłem 
naprzód, w obawie, że mój prześla- 
dcwca wkrótce zrozum e, że stracił 
ślad i powróci: 

- Nie jechałem długo, obawiając się 
spotkać jakich podróżnych, którzyby 
zechcieli dopomódz policjantowi w 

łapaniu mnie. Celem moim było za- 
tarcie śladów za sobą w ten Ęsposób, 
by policjant i jego pomocnik wpadli na 
przypuszczenie, że pojechalem na 

przełaj. . 
Po przejechaniu półtorej mili, nie 

spotkawszy żywej duszy ukryłem mo- 
tocyki wśród krzaków przydrożnych, 

pomruk motoru, wyjrzałem więc z 
poza liści: duże auto wracało. Moi 
prześladowcy sądzili widocznie, że 
powróciłem do Aldhaven. Gdy znikli, 
odciągnąłem motocykl nieco dalej od 
drogi i zostawiłem go tam. Motocykl 
ten oddał mi tak znaczne usługi, że 
z przykrością rozstawałem się z nim, 
lecz dalsze posługiwanie się nim by: 
łoby istnem samobójstwem, gdyż po- 
licjant musiał zanotować jego numer, 
podczas gdym przeglądał listy. -Po- 
żegnałem się więc z nim smutnie. 

Nieco dałej, na polu dostrzegłem 
mały pagórek, zarośnięty krzewami, 
siedząc pośród nich mogłem widzieć 
drogę z obu stron. 

Rozłożyłem mapę i zbadałem sy- 
tuację. Musiałem znajdować się w od- 
łegł ha trzydziestu mniejwięcej mil od 
Alovahen.. Nagle uwaga moja zo- 
stała odwrócona od mapy, przez dwa 
auta, dążące ku Yorkowi. Pierwszy 
jechał samochód Forda, za nim duże 
auto niebieskie, które goniło za mną. 
Zrozumiałem odrazu co się stalo: 
policjant spotkał Forda i zapytał szo- 
fera czy nie widział mnie, Otrzymaw- 
szy odpowiedź przeczącą, zrozumiał, 
že został zmistykowany, powracał 
więc, by szukać moicli śladów na 
miejscu, w którem stracił mię z oczu. 
Auto posuwało się wolno, by po- 

przyglądał się przydrożnym krzewom. 
Przez zwykłą ciekawość próbowa-, 

łem dojrzeć twarz jego. Jakież było 
moje zdumienie, gdy poznałem w 
nim mego nieznajomego w melonikul | 
Stanąwszy na miejscu, w którem ukry- 
łem się najpierw, wysiedli z samo 
chodów i rozpoczęli poszukiwania. 
Tylko niezwykły traf mógł skierować 
ich na ślad mej obecnej kryjówki, 
postanowiłem więc nie ruszać się 
z niej. EA 

Nie mogłem wytłumaczyć sobie 
ponownego ukazania się „mego cie- 
nia*. Może prosty zbieg okoliczności 
uczynił go aljantem policjanta, które- 
go obowiązkiem było zarekwirować 
pierwsze napotkane auto. , $ 

Znajdawałem się w odległości 
czterech mil od kolei idącej z Yorku 
do Salborough. 

Udanie się do Aldhaven na spot- 
kanie p. Mettersa byłoby z mej stro- 
ny wielką nieostrożnością. Policja 
mogła odnaleść człowieka, u którego 
wynająłem motocykl, nie mógł bym 
mieć chwili spokoju w tem mieście. Z 
drugiej strony, miałem w ręku po- 
ważne dane: adresat listu, wyjętego 
ze skrzynki był niezawodnie człowie= 
kiem poszukiwanym przez p. Metiersa, 
mieszkał on, jak wskazywał adres, w 
Salborough. Wszystko przemawiało 

które skierowały się do Ałdhaven. 
Według rozkładu pociągów, który 

miałem przy sobie, o 6 godzinie wy- 
chodził z Yorku pociąg do Salboe 
rough. Była godzina pierwsza, Naj» 
bliższa stacja znajdowała się w odleg- 
łości ośmiu mil, Trzy godziny wy» 
starczylyby mi na przejście tej 
przestrzeni; miałem. więc półtora go- 
dziny czasu wolnego. Zabrałem się 
więc do zapasów,. przyrządzonych 
dla mnie przez poczciwą oberżystkę. 
ER Po posileniu się rozpoczęłem nie- 
przyjemną operację. Postanowiłem 
odmienić swoją 
wąsy, lecz były one już b rdzo duże, 
ja zaś nie miałem nożyczek. Mialem 
ze sobą tylko brzytwę i mydło. Po 
dwudziestominutowych męczarniach 
byłem już zupełnie ogolony. Przy. 
pomocy szczotki pozbyłem się kurzu 
z ubrania. Miałem teraz wygląd:spo- 
kojnego obywatela, udającego się na 
dalszy spacer pieszo. 

Nadeszła chwila wyruszenia do 
Moresby. Przekradałem się zgięty aż 
do drogi, poczem szybko iść zaczęłem; 
pragnąc  jaknajprędzej minąć te 
nieszczęsne dla mnie okolice. Tym 

razem moje pragnienie przygód zo- 
stało przesycone. 

      

Wydawca Stausliaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. -—— Odpowiedzialny + ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńsk e» Kwaszelna 23 
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