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e 
ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui. Wiieńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSŻYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 ! 
NOWOGRODEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ui. 3-g0 Maja 5 ; 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

  

PRENUMERATA miesi 
zagranicę 

  

& Zz odnoszeniem ао demu lub z przesyłką pocztową 4 zł, 
Zł. Konto czekowe w "P, K. 0. Nr. 80259 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Sześć różnych miast czy jedno Gilno? 
Są «gołe» fakty, których wymowa 

jest bardziej wymowna i przekony* 

wująca, niż najbardziej misternie i 

umiejętnie ułożone argumenty, — $4 
fakty, których logika druzgocząca 

zabija sprzeciw przeciwnika, nim ten 

do głosu przyjść zdążył. 

Od lat trzech wałkują nasze rządy 

przemijające zawsze aktualną sprawę 

celowości istnienia odrębnego Woje- 

wództwa Nowogródzkiego,—od trzech 

lat gromadzone są rzecżowe dane, 
przemawiające «za» i «przeciw», —od 

trzech lat liczne urzędy pierwszej, 

drugiej i trzeciej instancji i niemniej 

liczne komisje «rzeczoznawców», 

przeważnie z Galicji, deliberują nad 

kwestją: «znieść» czy «zachować», 

Toczą się w kółko obrady, z 

miejsca ruszyć nie mogą narady 

«kompetentnych i miarodajnych» 

czynników, powoływanych w miarę 

przewagi tych lub innych stronnictw 

sejmowych, —lecz nawet odgłos licz- 

nych razów wymierzonych przez 

bandytów jednemu z wojewodów 

i jego asyście nie zdołał przyśpieszyć 

tempa komultacyj, prowadzonych na 

temat uzdrowienia sposobów  admi- 

nistrowania Kresami Wschodniemi. 

Nazwa urzędu 

Izba Skarbowa 

Kuratorium Szkolne 

Okręgowy Urząd Ziemski 

Sąd Okręgowy 

Sąd Apelacyjny 

D. O. K. 
Dyrekcja Lasów Państwowych 

Okręgowa Izba Kontroli 

Bank Rolny 
Prokuratorja Generalna 
Urząd Konserwatorski 
Okręgowa Inspekcja Pracy 

Dyrekcja Dróg Wodnych 
Dyrekcja Kolei P, 

W powyższej tabeli nie wszyst- 
kie urzędy zostały wymienione. Ale, 
czy nie dość już tego przykiadu by 

się przekonać 0 anormalnym stanie. 

Z tego przykładu widzimy przede- 

wszystkiem, że przeważna ilość cen- 

trali siłą rzeczy mieści się w Wilnie, 

że niektóre inne urzędy mieszczą się 

w ośrodkach gospodarczo w Woje: 
wództwem Nowogródzkiem nie zwią- 
nych, że wreszcie sam Nowogródek 
ani jednemu z poważniejszych i wię- 

kszą rolę w życiu spoleczno-gospo- 
darczem odegrywających urzędów 
schroniska nie dał. 

Skutki tego stanu Są wprost fa- 

talne, więcej niż fatalne, jeżeli się 

uwzględni przytem odległość, rozkład 

iazdy, i różnorodność miejsca siedzi. 
by poszczególnych urzędów: 

1) Władze wojewódzkie (admini- 

stracyjne) nie są w stanie panować 
nad sytuacją, nie wiedzą wprost co 

się dzieje na terenie Województwa, 
zadawaląć się muszą dorywczemi spra- 

wozdaniami urzędów niezespolonych, 

otrzymywanemi drogą okrężną nieraz 

via Warszawa (nadomiar tego prze- 

ważna ilość urzędów tych raportów 

syłuacyjnych nie nadsyła, powołując 

się na niezespolenie). 

2) Obywatel mający miejsce siedzi. 

by na terenie Województwa ĘNowo- 
gródzkiego dla załatwienia swych 

spraw zmuszony jest być w ustą- 
wicznej podróży z miasta do miasta 

przeważnie poza obrębem swego 

województwa. Jeżeli słuszne są na- 

rzekania wilnianina, czy mieszkańca 
Wileńszczyzny, z powodu straty czą- 
su, powodowanej koniecznością  za- 

łatwiania spraw w urzędach, to o 

wieleż słuszniejsze są skargi miesz- 

kańca Nowogródczyzny, zmuszonego 
w jednejitej samej sprawie do wyjazdu 
do kilku naraz miejsc, Mieszkaniec 

powiatu, przypuśćmy, Nieświeskiego 
parcelujący swą nieruchomość ziem- 
ską porośniętą lasem, zmuszony jest 
do dwukrotnego wyjazdu do Grod- 

Bynajmniej nie leży 

intencji rozstrząsanie  kwestji, czy 

istnienie odrębnego Województwa 

Nowogródzkiego jest zbędnem czy 
też pożądanem. Pozostawiamy to na 

razie domysłom uzbrojonych w 
w trzechletnią praktykę ad hoc zwo- 
ływanych Komisji. Również pomijamy 
milczeniem warunki, przy których 
zdecydowano się na utworzenie Wo- 

jewództwa Nowogródzkiego, warunki 
й czasu owego, gdy Ziemia Wileńska 
nie była jeszcze odzyskana, Mówiąc, 

że fakty przemawiają same za siebie, 
mieliśmy co innego na myśli, a mia- 

nowicie, że absurdem jest obecny 

system administracyjny, polegający 

na tem, że urzędy nie zespolone z 

Urzędem Wojewódzkim mieszczą się 

w różnych miejscach poza obrębem 

siedziby Urzędu Wojewódzkiego. 

w naszej 

Krótki rzut oka na niżej przyto- 
czony stan faktyczny wielce poucza- 

jącego rozmieszczenia poszczególnych 

urzędów obsługujących  Wojewódz- 

two Nowogródzkie, wystarczy, by 
domniemanie o tym absurdzie zamie- 
niło się w pewnik: 

Miejsce Uwagi 

Brześć — 
Wilno, Biatystok i Wilno w spra: 
Brześć wach szkół zawo: 

8 dowych 
Grodno iz 

Grodno = 
Wilno — 
Grodno i Brześć, 
Wilno, Białowieża i — 
Pińsk 
Wilno — 
Wilno — 
Wilno — 
Wilno — 
Wilno Wyznaczenie 

miejsca Nad. 
zwyczanej Komi: 
sji Rozjemczej za! 
leży od M—wa. 

Wilno = 
Wilno — 

na, gdzie mieści się Okręgowy Urząd 
Ziemski, i do Nowogródka na po- 
siedzenie Wojewódzkiej Komisji O: 
chrony Lasów. Inspektor szkolny, by 

złożyć sprawozdanie zmuszony jest 

odbyć podróż w trzech różnych kie- 
runkach 1 1 d. Dodajmy do tego, że 
kompetencje poszczególnych urzę- 

dów nie są sciśle rozgraniczone, 
Biada temu, kto ma tego rodzaju 

sprawę: będzie jezdził z Brześcia do 

Pińska, z Pińska do Wilna, z Wilna 
do Białegostoku, z Białegostoku do 

Białowieży, z Białowieży do Grodna, 

z Grodna do Nowogródka, z Nowo: 
gródka do Warszawy, aż wreszcie 

„przeježdzi“ zapas gotowizny i da s0- 

bie słowo honoru, że nigdy z urzę- 

dem nie będzie miał do czynienia... 
Nie dziw, że wielu z mieszkańców 
Nowogródczyzny omija wszelkie 

„miejscowe* urzędy i jedzie wprost 

do Warszawy, by w drodze inter- 

wencjj w odnośnem ministerstwie 
dopilnować ostatecznego rozstrzyg: 
nięcia swej sprawy. 

Przytoczone uwagi częściowo za 
ważyć winny przy rozstrzyganiu 
kwestji istnienia odrębnego Woje- 

wództwa Nowogródzkiego. + Powta- 
rzamy: odrzucamy je, ponieważ tema- 

tem naszym jest inna sprawa, nie 
zastanawiamy się nad niemi w tej 
płaszczyznie, ponieważ istnieją rów: 
nież względy przemawiające za utrzy- 

maniem tego województwa. Natomiast 
nie od rzeczy jest uwagi te zużytko- 

wać w innym celu, a mianowicie by 

wskazać, że wszystkie drogi prowa- 

dzą do Wilna, 

Widzieliśmy już, że przewažna 
ilość urzędów drugiej instancji mieści 
się w Wilnie. Powstaje pytanie czy 

nie dla uwieńczenia  martyrologji 
mieszkańców Nowogródczyzny istnie- 
ją urzędy mieszczące się w innych 
miastach, jak Grodno, Brześć, Bia- 
łystok, Białowieża, Pińsk. Czy nie 
wskazanem byłoby  ześrodkowanie 
tych urzędów również w Wilnie, z 

którem Nowogiódczyzna ma dogod- 
niejsze i bliższe połączenie kolejowe, 

a do którego ciąży organicznie i go: 
spodarczo, o czem wymownie świad- 

czą starania w odnośnym kierunku 
czynione przez Lidę i inne powiaty. 

Czyż nie mamy tu w Wilnie nado- 

miar wszystkiego dostatecznych po- 
mieszczeń, których brak w innych 

miastach kresowych tak dotkliwie się 

odczuwa, czy zresztą, pomijając na- 

wet względy oszczędnościowe, nie 

dałoby się osiągnąć, z pożytkiem dla 

uproszczenia systemu administracyj- 

nego, zespolenia z poszczególnemi 
urzędami istniejącemi w Wilnie. 

Kwestja aktualna, nad którą nale- 
żałoby się zastanowić, nie tylko ze 

względów wyżej wyłuszczonych, ale 
w równej mierze politycznych. 

Z. Harski. 
A o S i e] 

We wczorajszym wstępnym artykule 
<Kurjera Wileńskiego» p.t. «Rachunek Su- 
mienia» autor artykułu buduje swe wywody 

na zupełnie błędnych informacjach. 

Błędnemi są przedewszystkiem te infor- 
macje, któremi się podzielił z redakcją Kur« 
jera jakiś uczestnik poufnego zebrania po. 
litycznego w dniu 10 czerwca. 

Błędna jest wiadomość jakoby bliżej 

nieokreślony «zjazd związków ziemiańskich» 
w Warszawie odchylił linję artykułów w 
«Słowie». 

Artykuł p. Testisa w ustępach jego do- 
tyczących naszego ziemiaństwa taksamo był- 
by na miejscu w Dzienniku Wileńskim, jak 
w Kurjerze. Oczywiście abstrahujemy w tym 

miejscu od wysoce kulturalnego tonu i wy« 
jątkowego pozłomu umysłowego, które ce- 
chują zawsze artykuły p. Testisa, a są nie 
do pomyślenia w towarzystwie artykułów 

Dziennika Wileńskiego. Ale Nar. Demokracji 
zależy oczywiście na tem, aby podtrzymy» 
wać fikcję, że ziemiaństwo wschodnie ich 
partję właśnie popiera. Demokratom wileń- 
skim, a zwłaszcza Klubowi Pracy jeszcze 
bardziej chodzi o wytłómaczenie Polsce, że 

ziemiaństwo ziem naszych związane jest z 
tak zbankrutowanem stronnictwem politycz- 
nem, jakiem w danej chwili jest związek 
Iadowo-narodowy. Na szczęście są to infor- 
macje słuszne może co do przeszłości, zupeł- 
nie niesłusznie i wręcz odwracające rzeczy: 
wistość, jeżeli chodzi o dziś. 

Co do innych ustępów artykułu p, Tes: 
tisa to podnieść muszę na obronę własną, 
ten właśnie ustęp z dawnych moich artyku- 

łów, z którego p. Testis robl mi zarzut fał- 
szywego proroctwa. Nie! to właśnie ja mia* 
łem rację kiedy przed przewrotem pisałem: 
«Przedostatni i ostatni gabinet republikań- 
sko-parlamentarny», a potem «ostatni gabi» 

net republikańsko parlamentarny», kiedy już 
od bardzo dawna twierdziłem, że w Polsce 
parlament zbankrutuje i że nastąpi wzmoże: 
nie haseł monarchistycznych albo dyktatura, 

Twlerdzenia te się sprawdziły, gdyż z jed- 
nej strony byliśmy świadkami bardzo szyb- 
ko postępującego procesu monarchistycznych 

nastrojów mas, a ze strony diugiej nastąpił 

przewrót majowy. 

Pan Testis mój zarzut nieświeżej ideo- 
logji odrzuca w finezyjny sposób, twierdząc, 
że to właśnie ja reprezentuję staroświecką 
ideologię. W jutrzejszym artykule p. t. <Wiek 
XIX i wiek XX» dla którego o łaskawą uwa- 
8ę poproszę szanowną redakcję Kurjera , po- 
staram się dowieść, że tak nie jest. Caf, 

Promccja podchorążych. 
W czwartek rano odbyła się w szkołe 

Podchorążych w Warszawie uroczystość wrę- 
czenia świadectw. 

Uroczysty ten akt rozpoczął się o godz. 
9.tej rano mszą polową. Na wielkim dzie- 
dzińcu t. zw. Raszyńskim, Szkoły Podchorą- 
żych zebraii się podchorążowie, ich dowódcy 
i protesorowie, wyżsi oficerowie i zaproszeni 
goście, Po nabożeństwie odprawionem przez 
kapelana ks Kwiatkowskiego przemówił ko- 
mendant Szkoły Pedchorążych podpułkow- 
nik Chiłewski, który podkreś ił jak wielkie i 
zaszczytne obowiązki spoczywać będą na 
barkach młodych oticerów. Uroczystość na 
dziedzińcu szkolnym zakończyła defilada 
wszystkich klas przed chorągwią Szkoły 
Podchorążych. 

Dalszy ciąg uroczystości odbył się w 
świetlicy szkolnej. Na podwyższeniu za sto- 
łem zasiedli przełożeni i dowódcy Szkoły 
Oraz przedstawicie| Ministerstwa Spraw 
Wojsk. jen. Burhatdt+Bukacki. Imieniem koń- 
czących Szkołę Podchorążych przemówił 
podchorąży Paszkiewicz, który w gorących 
słowach dziękował kierownikom, nauczycie- 
lom i przełożonym za poniesione trudy i 
wyraził wdzięczność za wielkie korzyści, ja- 
kie praca i pobyt w Szkole Podchorążych 
dała odchodzącym na swe posterunki w ar- 
mji młodym oficerom. Przed rozdaniem ab- 
solwentom świadectw, głos zabrał jen, Bur- 
hardtrBukacki, który mówił o obowiązkach 
i trudach, jakie czekać będą przyszłych ofi. 
cerów Wojska Polskiego, podczas otiatnej 
pracy dla Ojczyzny, 

Płk. Chilewski wywołuje nazwiska pod- 
chorążych, którzy podchodzą sprężystym 
krokiem i odbierają świadectwa. 

— Podchorąžy Werner! 

za tekstem 10 groszy, 

  

INGRESJ. E. ARCYBISKUPA WILEŃSKIEGO 
odbędzie się 8.g0 września, 

Przedstawiciele Kapituły Wileńskiej oraz Duchowieństwa J. E. Kazi- 
mierz Michalkiewicz, biskup sufragan Wileński i ks, kanonik L, Chalecki 
złożyli homagium ]. E. Arcybiskupowi Wileńskiemu Romualdowi Jałbrzy-.. 
kowskiemu. Ingres Jego Ekscelencji Arcybiskupa, o ile nie zajdą 
ważne przeszkody, odbyć się ma w dniu 8 września b. r, 
EKRANAS SG DATA   

Stabilizacja franka pierwszym warunkiem re- 
formy finansowej, 

PARYŻ, 2 VII. PAT„Komisja rzeczozna .. ców zakończyła swe spra* 
wozdanie i doręczyła je ministrowi finansów. Treść tego sprawozdania 
zakomunikowana zostanie prasie. w sobotę wieczorem. Przewidują, że w 
głównych zarysach projekty rządowe będą się zgadzały ze sprawozdaniem. 

PARYŻ, 2VII. PAT. jak się dowiaduje «Petit Parisien», sprawozdanie 
komitetu rzeczoznawców finansowych, które ogłoszone będzie prawdo- 
podobnie 5 b. m, za niezbędny warunek reformy finansowej uważa sta- 
bilizację franka, Według «Echo de Paris», sprawozdanie ogłoszone zosta- 
nie jutro. Na wtorkowem posiedzeniu Izby Deputowanych Caillaux za- 
proponuje otwarcie nowych kredytów koniecznych dla odbudowy finan- 
sowej. «Herald» donosi, iż gubernator Banku Angielskiego i dyrektor 
Federal Rezerve Bank zapewnili gubernatora Banku Francuskiego, iż 
e: są wszcząć niezwłocznie dyskusję nad finansowem położeniem 

rancji, 

8 godzinny dzień pracy w kopalniach 
angieiskich. 

LONDYN. 2VIi. PAT. lzba Gmin przyjęła 332 głosami przeciwko 
147 w trzeciem czytaniu ustawę o 8-godzinnym dniu pracy w kopal- 
niach węgla. : 

LONDYN, 2.VIl. PAT. Po przyjęciu przez Izbę w trzeciem сгу!ат!и 
ustawy w sprawie 8:godzinnego dnia pracy w górnictwie Churchill wśród 
gwałtownych sprzeciwów członków pratji robotniczej zażądał zakończenia 
debaty. Wniosek ten przyjęto 338 głosami przeciwko 146. Jutro  partja 
robotnicza ma wnieść wniosek o votum nieufności dla rządu z powodu 
jego polityki węglowej. 

Bojkot włoski Czechosłowacji. 
PRADA, 2—Vil. Pat. „Narodni Listy* dowiadują się, żej wszystkie 

oficjalne delegacje włoskie: a więc rządowa, municypalna, dziennikarska i. 
t. d., które miały przybyć na zlot sokołów cofnęły swój udział, Dzennik 
pisze, ze doszło do tego z powodu stałych ataków socjalistów na regime 
taszystowski we Włoszech. 

Likwidacja spisku hiszpańskiego. 
MADRYT, 2—VIl. Pat. Dzienniki ogłosiły obszerny komunikat rządo- 

wy, w którym rząd podaje do wiadomości opinji publicznej, że zamach 
zbrodniczy przeciwko królowi został wykryty we Francji w wigilję wyjaz- 
du królewskiej pary z Madrytu, Spiskowcy byli natychmiast aresztowani. 

Sąd nad organizacją polską na Łotwie. 
10 Polaków oskarżono 0 zdradę stanu. 

Z Rygi donoszą: Wczoraj do sądu okręgowego wpłynęła sprawa or« 
ganizacji polskiej, która działała w powiecie Iłłuksztańskim i Dynabur- 
skim rzekomo w kierunku oderwania od Łotwy na rzecz Polski kilku 
miejscowości. Materjał zebrany przez- sędziego Śledczego zawarty jest w 
10 dużych tomach, na kilku tysiącach stronic. Do odpowiędzialności po- 
ciągnięto 10 Polaków, zamieszkałych przeważnie w Letgalji. Wśród oskar- 
žonych są też Łotysze. Sprawa zostanie postawiona na wokandzie praw- 
dopodobnie w jesieni. 

ES SURASK I 

Szczegóły zajścia w Baranowiczach. 
W uzupełnieniu podanej wczoraj wiadomości o zajściach w Barano- 

wiczach otrzymujemy dalsze szczegóły: 
W dniu 27 ub. m. zorganizowano wiec z inicjatywy miejscowego kó- 

mitetu PPS,—na którego czele stoi osławiony rusyfikator z ramienia PPS, 
w pow. Baranowickim prezes okr. kom. wykonaw, Machaj, 

Socjaliści przed rozpoczęciem wiecu Ściągnęli oddziały powiatowej 
milicji PPS. liczącej około 100 ludzi. Milicja uzbrojona w kije, kastety, 
a nawet krótką broń palną zwartą ławą otoczyła trybunę wiecową. 

; Dzień świąteczny przyczynił się do zwiększenia uczestników wiecu, 
a głównie przygodnych słuchaczy. Przemawiał Machaj. Rzucano hasłą ko- 
munistyczne, nawołując zebranych do ekscesów. Jednocześnie wśród 
uczestników więcu spostrzežono z Białoruskiej Róbotaiczo-Włościańskiej 
Gromady pos. Rogulę, który w dniu tym przybył do Baranowicz celem 
wykorzystania wiecu socjalnego. Rogula wszedł w porozumienie z miejsco- 
wymi Białorusinami (mężami zauf. Biat. Rob.-Wł. Hromady) i agitatorami 
NPCh., z ktorą Hromada występuje w Baranowickiem wspólnie, i zorga: 
nizował bojówkę. W pewnym momencie poseł Roguia zaatakował na 
czele bojówki milicję PPS. rozpędzając prezydjum wiecu. Wynikła bójka, 
padły strzały rewolwerowe. Para osób zostało raanych, W czasie zajść 
spoliczkowano pos. Rogulę. Dzięki natychmiastowej interwencji policji 
pos. Rogulę uratowano od zlinczowania. Policja zmuszona była wobec 
groźaej postawy tłumu interwenjować z bronią w ręku. Uczestników 
wiecu rozpędzono. W chwilę potem socjaliści zdołali uformować pochód, 
który ruszył ulicą Szeptyckiego. W pewnym momencie zapanowało w po: 
chodzie zamieszanie. Psychologję tłumu opanowały ciemne żywioły ulicy. 
Nawoływano do daiszych ekscesów i rozruchów. Lada chwila mógł na: 
stąpić wybuch. W chwili najwyższego napięcia tłum па( na policję. 
Oddziały policyjne ściągnąwszy wszystkie posiłki, wykonały szarżę. Tium 
w jednej chwili rozpędzono. W  cząsie szarży ;poturbowano atakujących 
policję. Policja aresztowała głównego sprawcę zajść Machaja, którego 
jednak po przesłuchaniu zwolniono. Organa bezpieczeństwa zdołały opa- 
nować sytuację. 

& 

W zajściach Baranowickich brali udział również członkowie 
Niezależnej Partji Chłopskiej. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponie- 
waż oddawnaą już istnieje układ pomiędzy NPCh. a Hromadą 
Białoruską w sprawie wspólnej działalności agitacyjnej. Hasła 
społeczne rzucane jak przez NPCh. tak Hromadę Są najzu- 
peiniej identyczne, obie bowiem grupy czerpią natchnienie z jed- 
nego komunistycznego źródła. 
TAI OIS TENISO STS A SEN OE OWI ORO COO WASZA 

Do jen. Burharda-Bukackiego podchodzi 
dowódca kompanji i melduje głośno: 

— Panie jenerale, melduję, že 6. pi 
OPAT Werner zginął śmiercią żołnier. 

S) 
A Meldunek taki powtarza się kilkakrotnie. 
"Uroczystość zakończona została wspól: 

nym obiadem podchorążych i instruktorów, 
w Czasie którego wychowankowie Szkoły 

wznosili kilkakrotne okrzyki na cześć oby: 
dwóch swoich komendantów i pułkowników: 
Paszkiewicza i Chilewskiego. 

Z dniem wczorajszym wojsku polskie- 
mu przybywa około trzystu młodych wy- 
chowanków, wykutych z ducha Szkoły Pod- 
horążych, zawsze górnego i zawsze pięk- 
ego. 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. | 
świątecznych 

Sejm i Rządu. 

Wycofanie ustawy o organi- 
zacji najwyższych władz woj: 

skowych. 

WARSZAWA, 2, VII (żel, wł. Słowa) 
Minister spraw wojskowych marsza- 
łek Piłsudski wycofał z Sejmu pro- 
jekt ustawy o organizacji najwyższych 
władz wojskowych, wniesiony do 
Sejmu przez rząd gen. Sikorskiego. 

Sfinalizowanie umowy z Harri- 
manem. 

WARSZAWA, 2, VII (fel. wł, Słowa) 
Do Warszawy przybył b. minister 
przemysłu i handlu p. Hipolit Gliwic, 
którego rząd wezwał jako eksperta 
dla sfinalizowania rokowań z koncer- 
nem Harrimana. Ostateczna umowa z 
przedstawicielami koncernu ma być 
jutro podpisana. 

P. Skrzyński, 

WARSZAWA. 2. VII (żel.wł.Stowa) 
В. premjer p. Aleksander Skrzyński 
wyjeżdża do Francji, gdzie spędzi nad 
morzem w Brytanji parę miesięcy. Po 
powrocie do kraju p. Skrzyński za 
mierzą w Warszawie otworzyć wielki 
salon polityczny. 

Prof. Krzyżanowski wezwany 
jako expert. 

WARSZAWA, 2.VII (żel,wł.Słowa), 
Jutro przybywa do Warszawy prof 
Adam Krzyżanowski, wezwany termi- 
nowo dla wypowiedzenia swego 
zdania w całym szeregu problemów 
finansowych. 

O ministra skarbu. 

WARSZAWA, 2.VII, (żel. wł. Słowa). 
Wobec powiotu p. Giiwica rozcho- 
dzą się zaów pogłoski, że p. Giiwic 
w rekonstrukcji gabinetu, która nao- 
gół jest oczekiwana, zostanie miano* 
wany ministrem skarbu, 

Pan Gliwic nie został ministrem 
skarbu ze względu podobno na swój 
udział w zawieraniu umowy z Harri- 
тапет — паорб! dia Polski nieko- 
rzystnej, dziś wobec tego, że polityka 
min. Kiarnera znowuż jest ostro przez 
pewne strony krytykowana, wysuwany 
jest na ministra skarbu. 

Popiera p. Giiwica przemysł gór- 
nośląski, p. Korfanty oraz większy 
przemysł Kongresówki, 

Konwent Senjorów. 

WARSZAWA, 2 Vil. Pat, Dziś 
pod przewodnictwem Marszałka 
Sejmu Rataja odbył. się Konwent 
Seniorów. Na posiedzeniu tem usta- 
lone program i terminy prac Sejmu 
podczas bieżącej sesji. Marszałek 
Rataj zaproponował, aby Sejm przed 
ferjami załatwił następujące sprawy: | 
zimiana Konstytucji, projskty ustaw 
samorządowych oraz wniosek O 
rozwiązanie Sejmu. 

Pos. Rymar (ZLN) zaproponował, 
aby program ten uzupełniono pro: 
jektem o zmianie ordynacji wybor- 
czej oraz referatem komisji pięciu o 
sprawozdaniu Najwyższej lzby Kont- 
roli. Wniosek ten został przyjęty. 

Pozatem ustalono, że dnia 5 j 6 
b. m. toczyć sie będzie na posie- 
dzeniu Sejmu dyskusja w pierwszem 
czytaniu nad projektem rządowym 
zmiany Konstytucji w związku z wnio- 
skami poselskiemi. Między 5 a 12 
b. m. pracować będzie intensywnie 
komisja konstytucyjna, aby dnia 12 
względnie 14 lipca lzba mogła przy- 
stąpć do drugiego czytania projektu 
ustawy o zmianie Konstytucji. 

Około 20 b. m. weszłyby ną 
porządek dzienny dalsze Sprawy z 
zakreślonego programu. Wniosek o 
rozwiązanie Sejmu będzie rozpatry- 
wany dopiero po załatwieniu zmiany. 
Konstytucji, tak aby dać możność 
stronnictwom _—zającia stanowiska 
wobec tego projektu z uwzglgdnie- 
niem wprowadzonych zmian do 
Konstytucji. Jak z powyższego pro- 
gramu widać, prace Sejmu  zakoń- 
czone będą  przypuszczajnie 
pierwszych dniach sierpnia, 

Aresztowanie dyrekcji Rolni- 
czo-Przemysiowego Banku w 

Wilnie. 
W Wilnie w nocy z czwartku na 

piątek aresztowano zostało dwóch człon- 
ków zarządu Rolniczo-Przemysłowego 
Banku. Sprawa jest w ku 
Jeden z członków tego zarządu p. Roz-_ 
wadowski wyjechał 4 Wilna i jest po- 
szukiwany przez policję. Aresztowania 
nastąpiły na skutek skargi złożonej 
przez adwokata, reprezentującego intę« 
resy poszkodowanych, 
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Niebywała w dziejach sądownictwa 
polskiego sprawa, w której na ławie 
oskarżonych zasiadł przedstawiciel 
urzędu prokuratorskiego, instytucji 
powołanej w pierwszym rzędzie do 
walki z przestępczością, ściągnęła w 
dniu wczorajszym do sali rozpraw 
Sądu Okręgowego tłumy publiczno- 
ści. 

Oskarżony Witold Hurczyn b. 
podprokurator kameralny przy sądzie 
Okręgowym w Wilnie pochodzi z 
zamożnej rodziny. Ojciec jego zajmo- 
wał wysokie stanowisko w sądow- 
nictwie rosyjskiem, a sam oskarżony 
jako młody student wykazywał nie 
przeciętne zdolności. Jednakże w 
czasie swej praktyki sądowej niejed- 
nokrotnie Hurczyn wykazywał skłon* 
ności ku nadużyciom i władze 
zwierzchnie zmuszone były wysyłać 
go do coraz dalszych okręgów. 

W roku 1921 powraca Hurczyn 

do Wilna iobejmuje stanowisko pod- 
prokuratora. Człowiek o dużych za- 
letach towarzyskich rychło zdobywa 
sobie sympatję kolegów, zwłaszcza 
młodszych od siebie. Opowiada cżę- 
sto o majątkach swej żony, które 
rzekomo mają usprawiedliwiać jego 
wystawny tryb życia. 

Dziwny sposób traktowania spraw 
urzędowych przy których znajdowały 
się cenne depezyty zwraca uwagę 
kolęgów podprokuratorów i perso- 
nelu biura. Dowiaduje się o tem pro- 
kurator Hołownia i w rezultaciepow- 
staje sprawa jakiej nigdy dotychczas 
sądownictwo polskie nie znało. 

Przeprowadzona rewizja i docho- 
dżenie stwierdziło, że prokurator Hur- 
czyn od dłuższego czasu dopuszczał 
się defraudacji sum depozytowych, 
których ogólna suma wynosi sześćdzie- 
siąt pięć tysięcy złotych" 

Rozprawa zaczęta. 

W. parę minut po O9-tej przed 
gmach sądu zajechała karetka samo- 
chodowa, z której pod eskortą wy- 
siadł oskarżony. Niewysoki, ogolony, 
łysy ubrany w leini płaszcz koloru 
khaki, wygląda na przeciętnego miesz- 
czucha. Gdy wprowadzono go na 
salę spokojnie zajmuje miejsce na 
ławie oskarżonych, obojętnie przyglą- 
dając się zebranej publiczności. Jak 
widać sala sądowa nie robi na nim 
wrażenia, nic dziwnego wszak tyle 
razy z trybuny prokuratorskiej wołał 
o karę surową za rozmaite przestęp- 
stwa. 

Na salę wchodzi sąd. Przewodni- 
czący sędzia Borejko, sędzia Sko- 
wroński i prof. B. Wróblewski jako 
assesorowie. Oskarża prokurator Stei- 

man mając do pomocy podprokura- 
tora Jankowskiego. Hurczyna bronią 
z wyboru adwokaci Szyszkowski i Ku* 
likowski. Z lewej strony zasiedli bie- 
gli lekarze psychjatrzy i kaligraf, 
przedstawiciel prokuratorji generalnej 
występujący jako powód cywilny rad 
ca Bądzyński a za nimi dziennika- 
rze. 

Przystąpiono do wypełnienia for: 
malności. Z ogólnej liczby 37 šwiad- 
ków nie stawiło się 9-ciu. Po wyja: 
śnieniach stron w sprawie świadków 
oraz zgłoszeniu przez przeds'a- 
wiciela prokuratorji generalnej po- 
wództwa w wysokości 65 tysięcy 
złotych następuje odczytanie aktu 
oskarżenia. * 

Akt oskarżenia. 

Akt oskarżenia zawiera w sobie 
czternaście punktów, z których w 
każdym mówi lo poszczególnym wy- 
padku defraudacjį sum  depozyto* 
wych, oraz spraw karnych, głównie 
dotyczących nielegalnego przewożenia 
walut zagranicznych przeż granicę, 
A więc w sprawach Alperowicza, 
Warschawtiga, Lewinsona, Michelso- 
na, Edw. Mendelbauma i wielu in- 
nych depozyty wraz z aktami spraw 
przetrzymywane były przez oskarżo: 
nego przez bardzo nieraz długie 
okresy czasu, A w rezultacie pieniądze 
zginęły, 

<harakterystyczna jest los sprawy 
Ant. Skrobka, w której zapadła de- 
cyzja, że podlega ona umorzeniu, a 
zatrzymane 1368 dolarów powinny 
były być zwrócóne właścicielowi— 
Skrobkowi. Oskarżony jednak wyrwał 
z aktów sprawy zbędne zdaniem 
jego stronice i sumę tę przywlasz- 
czył. 2 

Kolosalną wprost sumę 41,159 
dolarów przechowywał oskarżony u 

„ siebie w mieszkaniu, a niewątpliwie 
i robił nią obroty od 2.XII 1924 r. 
do 2.VI 1925 roku. Suma figurowała 
poprzednio jako dowód rzeczowy 
przy sprawie i powinna była być 
wpłaconą do Kasy Skarbowej. 

Nic więc dziwnego, że w połowie 
1924 roku powstało w biurze proku- 
ratorjj pewne zaniepokojenie z po: 
wodu tych czyrności podprokuratora 
Hurczyna. Rozpoczęto prowadzenie 
śledztwa, które doprowadziło do 

„Św. prok, 
Pierwszy świadek b. prokurator 

Włądysław Hołownia, obecnie v. pre- 
zes Sądu: Apelacyjnego w Łucku, ba- 
dany jest przez sześć przeszło go- 
dzin. 
"W przemówieniu swem starał się 

scharakteryzować wszechstronnie po- 
stać Hurcżyna. 

W 1921 roku kiedy cały wysiłek 
p. Hołowni skierowany był na orga- 

OC K Ti LK ZE Z O RI ROCCA BID W BAI TTE WT Z NISSAN AS 

Potrzeby Reduty,aobo- 
wiązki społeczeństwa. 

Teza, że teatr współczesny musi 
nieodwołalnie posiadać nowoczesny, 
zgodny z wymaganiami techniki naj- 
świeższej daty gmach i scenę zwła- 
szcza, nie potrzebuje chyba dowo» 
dzenia, jako wyraźny warunek współ. 
czesności tego teatru. 

Czem jest strona techniczna przed= 
stawienia teatralnego — dzisiaj w 
świetle ostatnich postępów, nawet w 
Polsce—wie każdy bywalec teatralny. 

Jeżeli zaś wszyscy godzimy się 
na konieczność posiadania nowocześ: 
nie urządzonej sceny, jako warunku 
teatru kulturaliego, idącego z postę: 
pem czasu i doskonaleniem się sztuki 
teatralnej, słowem teatru współczesne- 
go — to bezwątpienia wszyscy zgo- 
dzimy się w zapatrywaniach swoich 
na sprawę: czy remont teatru na Po- 
hulance przed otwarciem sezonu Re- 
duty był potrzebny, czy zbędny, cz 
nie był wogóle luksusem w tyc 
ciężkich czasach? 

Tu tkwi sedno zagadnienia. 
Robiono Reducie zarzuty, że re- 

mont był zbędny, że koszty jego za- 
wisły nad nią, jak zmora, odrywając 
administrację teatru od zadań bieżą: 
„cych i każąc myśleć o płaceniu įedy- 

wyraźnych danych o popełnieniu 
nadużyć. Zawezwany przez prokura- 
tora Hołownię przyznał się on do 
kilku przestępstw, tłomacząc się 
ciężkiemi warunkami materjalnemi. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia 
przewodniczący według zwyczaju ргге- 
widzianego w przewodzie sądowym 
zapytuje oskarżonego, czy przyznaje 
się do winy, na co oskarżony odpo- 
wiedział głosem słabym, że przyzna- 
je się do winy we wszystkich czter. 
nastu wypadkach, wskazanych w 
akcie oskarżenia. 

Na propozycję p. przewodniczą- 
cego udzielenia wyjaśnień oraz  zło- 
żenia swego curriculum vitae oskar- 
żony odpowiedział: 

— „Uchylam się od jakichkolwiek 
zeznań, w tej chwili tak mi jest ciężko ”. 

W ślad za tem obrońca osk. Hur- 
czyna mecenas Szyszkowski wnosi 
o zaniechanie badania świadków, je- 
dnak przedstawiciel urzędu prokura- 
torskiego jest zdania, że przyznanie 
się oskarżonego nie mówi jeszcze 
wyraźnie o pełnej skrusze, bowiem 
zapytywany uprzednio przez proki- 
ratora Hołownię, a nie będąc zupeł- 
nie przekonany, że wykryły się wszyst- 
kie afery, przyznał się tylko do kilku, 
wobec czego prokurator wnosi o 
zbadanie świadków. 

Sąd po naradzie postanawia šwiad- 
ków zbadać, przyczem część ich zwal- 
nia do godz. 6 po południu i przy 
stępuje do zbadania pozostałych, 

Hołownia. 

nizację urzędu prokuratorskiego, zjawił 
się z Rosji oskarżony Hurczyn. Mając 
aprobatę ówczesnego dyrektora de- 
partamentu sprawiedliwości Litwy 
Środkowej, świadek ułatwił oskarżo- 
nemu objęcie stanowiska w sądzie 
wileńskim. 

Oskarżony Hurczyn prosił o za: 
mianowanie go prokuratorem kame 
ralnym, tłomacząc swoją prośbę tem, 

nie zobowiązań, a przez to odbiera- 
jąc kierownictwu Reduty możność 
odpowiedniej gospodarki finansowej 
w zakresie inscenizacyj poszczegól!- 
nych utworów. 

Widzieliśmy, że Reduta umiała 
znaleźć styl dla utworów klasycznych, 
dla sztuk wybitnie «stylowych» i dla 
współczesnej komedji. Ale wątpię 
bardzo czy mogłaby którąkolwiek z 
wystawionych sztuk przedstawić 
publiczności z tym samym wynikiem 
artystycznym w gmachu nieodremon* 
towanym, na scenie, posiadającej 
liczne braki techniczne? 

Mylą się ci, co sądzą, że w teatrze 
zużytym, o brudnych ścianach, dziu- 
rawej kurtynie, jęczących krzesłach, 
nie mówiąc już o scenie fałszywie 
zbudowanej i nie dającej warunków 
oraz możliwości widzenia wszystkiego, 
co się dzieje na niej ze wszystkich 
miejsc, — że w takim teatrze będą 
odnosili te same wrażenia, co w 
teatrze obecnie posiadanym po grun- 
townym remoncie niezbędnym, za- 
pewniającym dostateczność warunków 
technicznych i estetykę wyglądu na 
wewnątrz. 

Sprawa jest jasna, że remont był 
niezbędnym warunkiem celowości i 
możliwości pracy artystycznej. 

Kwestję tę należy użnać na przy- 
szłość za wyczerpaną, a zatroskač 

SŁOWO 

B. prokurator - dofrrudnt przed Sqdem. 
Pierwszy dzień w procesie Hurczyna. 
Oskarżony Hurczyn. że będąc b. nerwowym, chwilami 

traci możność przemawiania, co by: 
łoby niedopuszczalnem podczas roz- 
prawy sądowej. 

Przez kilka pierwszych lat służby 
na tem stanowisku pracował oskar: 
żony bez zarzutu i jedynie w ostat- 
nich czasach wskutek hulanek uwa: 
żany był za człowieka, który nie 
umie uszanować godności prokura» 
tora. Ta okoliczność zmusiła p. Hor 
łownię do tego, że wyjeżdżając na 
urlop w roku 1925 nie zamianował 
swoim zastępcą Hurczyna. 

Po urlopie już wyłoniła się kwestja 
podejrzeń w stosnnku do osk Hur- 
czyna i wiadomość ta zaskoczyła 
świadka znienacka. 
— Po przekońaniu się o słuszności 

podejrzeń, mówi dalej świadek, po: 
zostawiłem Hurczyna nadal na wol: 
ności, przesyłając mu dwa skarbowe 
rewolwery. 

Konduktor kolejowy, który w tym 
samym mniej więcej czasie podejrzany 
był o zabójstwo, popełnił samobój- 
stwo na korytarzu Dyrekcji Kolejowej, 
podprokurator Hurczyn nie chciał 
tego uczynić i dnia tego wieczorem 
poszedł do kina. 

-Dalszego (badania Świadek nie 
przeprowadzał, gdyż prowadzenie śledz- 
twa powierzone zostało sędziemu 
śledczemu p. Į, Songajłło. 

Po krótkiej przerwie zarządzonej 
przez przewodniczącego z powodu 
wyraźnego przemęczenia się świadka 
następuje badanie Świadka przez 
strony. 

Prokurator Steinman zadaje szereg 
pytań świadkowi w celu wyjaśnienia 
czy Św. Hołownia, jako bezpośredni 
przełożony oskarżonego, udzielając 
Hurczynówi kilku dni swobody po 
przyznaniu się do niektórych prze: 
stępstw nie umożliwił mu  zatarcie 
śladów, Pytania te wywołały replikę 
obrony, która podkreśliła, że pytania 
te nię odnoszą się do oskarżonego. 

w, Hołownia kategorycznie 
stwierdza, że nadużycia Hurczyna 
wykrył sam i udziela obszernych 
odpowiedzi na pytania mające po: 
służyć za podstawę dla ustalenia 
opinii biegłych 0 osobie oskarżo- 
nego. 

"Inni świadkowie. 

Z kolei około godziny 9 ej zezńa- 
wali dałsi Świadkowie, vice prezes 
Sądu Okręgowego p. Owsianko, pod- 
prokurator kameralny p. Kossowski, 
Obaj świadkowie dopełnili charakte- 
rystykę oskarżonego. Św. Owsianko 
słyszał že Hurczyn woził z sobą 
na ferje owe historyczne 49 tys. do- 
larów SORO ORIcH, Zeznania šwiad- 
ków stwierdzają, że osk, Furczyn to 
człowiek o słabej woli. Rozprawa po- 
ciągnie się prawdopodobnie jeszcze 
dwa dni i wyrok spodziewany jest w 
niedzielę wieczorem. W kuluarach 
sądowych żywe komentarze wywołały 
długie zeznania prokuratora Hołowni. 
W dniu dzisiejszym dalsze badanie 
świadków. £ 

PIEGI M 
plamy i opaleniznę 

usuwa krem 

'Precioza 
Perfection 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

   
    

   
     

  
40044404444++444+444: 

D-r Wacław Makarewicz 
powrócił 

Choroby skórne i weneryczne. 
Przyjmuje od 10—1 i 4—7 w. 

ul Wileńska 6, m. 7. 
W.Z.P, 36. 
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się o stworzenie warunków pracy 
Reduty w Wilnie na dalszą przy- 
szłość. 

Sezon ubiegły, pomimo ciężkich 
warunków, został zakończony bezde: 
ficytowo, jeżeli nie będziemy łączyć 
z tą sprawą kosztów remontu gma- 
chu. Znaczy to, że Reduta jest tea- 
trem  samowystarčzalnym i ma wi- 
doki zdrowego rozwoju na przyszłość, 
jednak pod pewnemi, ściśle określo* 
nemi warunkami. 

Kiedy król  Stanisiaw August, 
chcąc zapewnić scenie narodowej 
rozwój i ciągłość, kazał wybudować 
w róku powstania „Fircyka w zalo- 
tach” Zabłockiego gmach teatralny, 
nic innego nie miał na myśli, jak to, 
że warunki techniczne i stały gmach 
zapewniają podstawowe możliwości 
istnienia teatru. 

_ Po stu pięćdziesięciu latach każde 
większe miasto kulturalne w Polsce 
posiada własny gmach teatru, a wie- 
le z tych miast prowadzi teatr, jako 
przedsiębiorstwo miejskie, które jest 
kwestją honoru danego miasta i na 
które łoży częstokroć grubsze sumy, 

A u nas, w Wilnie? 
Teatr na Pohulance, to' znaczy 

jedyny nowoczesny gmach teatralny 
jest w posiadaniu prywatnej spółki i 
pomimo, jak obszernie o tem mówio: 
no i pisano, zamiarów właścicieli tej 
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Gustaw Molenda i Syn 
FABRYKI SUKNA i WYROBOW KAMGARNOWYCH 

w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850. 

Skład Fabryczny 
na cąłą Ziemię Wileńską 

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, telef. 949 

WIELKA 

WYPRZEDAŻ 
materjałów sezonų letniego 

ceny o $Q(Q) * ZNIŻONE 

EKT AT AT # Žž х 
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IĘGARNIA KS 
i SKLAD NUT 

3 
Poleca w ogromnym wyborze obecnie 

nut. książek i 

ZDNIEM DZISIEJSZYM 

Gebefhnera i Wolifa i S-ki 
została przeniesiona do nowego obszernego lokalu ul, Mickiewicza Nr 7 w. m. 

Zamówienia zamiejscowe — wysyła 
porų KE Kl Ls k) 

k e ak ai ka k Ak k A k A B 

Załatwienie kryzysu w Niemczech. 
Do kompromisu w sprawie odszkodowań nie dojdzie. 

BERLIN, 2.VII (PAT). Niespodziewane załatwienie kryzysu parlamen- 
tarnego zostało spowodowane listem Hindenburga wystosowanym do 
kanclerza. W tym liście oświadcza Hindenburg, że ze względów polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej nie mógłby obecnie podpisać dekretu rozwią- 
zującego parlament I prosi wobec 
nowisku. 

tego gabinet o pozostanie na sta- 

Po przemówieniu socjal-demokraty Wellsa i niemiecko-narodowego 
posła hr. Westarpa zabrał głos kanclerz dr. Marx i w oświadczeniu swem 
Stwierdził, że rząd miał zamiar podać się do dymisji, wobec lI'stu jednak 
prezydenta decyzję swą zmienił i cofa swój projekt kompromisu w spra- 
wie odszkodowania byłych dynastyj. Oświadczenie kanclerza przyjęto na 
ławach komunistycznych ogólnym śmiechem i wrzawą. 

Partja demokratyczna ogłasza komunikat, w którym całą winę za 
niedojście do skutku kompromisu w 
socjal-demokratom. Socjal-demokraci, 
jeśli obecnie niemiecko-narodowi try 
parlament została zachwiana. 

sprawie odszkodowania przypisuje 
stwierdza komunikat, ponoszą winę, 
umfują i jeśli w narodzie wiara w 

Reichstag odroczony do listopada. 

BERLIN, 2.VII (PAT). Konwent senjorów Reichstagu postanowił 
odroczyć Reichstag po dzisiejszem nocnem posiedzeniu do 3 go Ii 
stopada. 

spółki przekazania gmachu na Pohu- 
lance wraz z zobowiązaniami miastu, 
dotąd ta sprawa nie została załątwio: 
na i niewiadomo kiedy będzie załat: 
wiona, 

Miasto, które podobno zasiana- 
wiało się czy ma przyjąć dorowiznę, 
tłumaczy Się, że teatr ten zamierza 
przejąć, ale że właściciele nie zgłosiii 
jeszcze oficjalnej propozycji. Właści- 
ciele twierdzą, že miasto nie jest je- 
szcze zdecydowane czy może przejąć 
zobowiązania, dość znaczne, ciążące 
na gmachu i stąd zwłoka; inni wresz- 
cie twierdzą, że chodzi o ustalenie 
warunków przekązania gmachu na 
Pchulance miastu. 

Prawda leży zapewne pośrodku 
i wszyscy ze swego punktu widzenia 
mają najprawdopodobniej rację. 

Sprawa ta jednak, niepomiernie 
przeciągająca się, powinna być już 
rozstrzygnięta, gdyż przekazanie gma* 
chu teatralnego miastu powinno być 
nie tylko ambicją miasta, ale stanowi 
nieodwołalny warunek istnienia dob. 
rze postawionego i dobrze rozwi. 
jającego się teatru. 

Nie dość tego. Miasto, po otrzy- 
maniu gmachu, powinno zatroskač 
się nietylko 0 zwolnienie tego gma* 
chu od wszelkich świadczeń miejskich 
natury finansowej, ale przedewszyst: 
kiem uchwalić subsydjum w wysoko- 

  

ści, zabezpieczającej na wszelki wy- 
padek możność pokrycia deficytu, 
inaczej mówiąc, w wysokości dającej 
możność prowadzenia. teatru bez ó* 
glądania się na zepsułe częstokroć 
gusty publiczności i względy utyli- 
tarne. 

Niema dwuch zdań, że teatr po- 
winmiśmy posiadać gQ wysokim po- 
ziomie, teatr. kultury, reprezentacyjny, 
będący placówką artystyczną, a nie 
przedsiębiorstwem handlowem. 

Chociaż Reduta umie często czy- 
nić prawie cuda, jednak pamiętać 
trzeba, że „z próżnego nie naleje“! 
Odjęcie jej trosk o gmach i koszty 
z nim związane będzie ulgą zasadni: 
czą, gwarantującą wyniki pracy ar: 
tystycznej, 

Drugą, niemniej pilną troską, mu- 
si być sprawa gmachu dla zamiesz: 
kania zespołu. 

Jeżeli artysta, wstępujący do Re- 
duty, rezygnuje z pensji, idzie na 
wspólny stół, dzieli los zespołu, wy- 
rzeka się indywidualnej oceny i re- 
klamy na zewnątrz, chce stanowić 
cząstkę jednej wielkiej, wspólnej ca: 
łości — może wymagać i musi mieć 
zapewnione warunki znośne „i do: 
stateczne takiego trybu życia i 
pracy artystycznej, a dla zapewnie- 
nia właśnie tych warunków  kiero- 
wnictwo Reduty musi uzyskać gmach 

znacznie rozszerzone działy 

(obok magazynu Szera), 

O
P
E
N
 

my _ odwrotną 
Katalogi gratis. 4 

Nowości wydawnicze. 

— Balzac: <Dziewczyna o złotych 
oczach». Przełożył Boy-Żeleński, Warszawa 
Bibljoteka Boy'a. 1926. 

Tej trzeciej powieści z cyklu «Historja 
Trzynasta» jest bohaterem Henryk de Mar- 
say, faworyt samego Balzaca, ten, który 
miał wszystkie kobiety, których raczył za- 
pragnąć. Dandys przeobrażający się w męża 
czynu. I w tej pewności Balzac, poeta ro- 
mantyk zmaga się z zaciekłym analitykiem 
życia, Dziwny jakiś zmysłowy: czar przepaja 
całą tę historję. 

— I. K. Iłłakowicz: «Obrazy imion 
wróżebne». Poezje. Str. 85. Warszawa, F 
Hoesick. 1926. 

— Józei Kożuchowski: «Upadek ga- 
binetu Grabskiego». Sir. 76: Warszawa. 
F. Hoesick. 1926, 

Upadek gabinetu Władysława Grabskie- 
go—powiada autor—stanowi głęboki prze- 
wrót w wewnętrznych stosunkach społe- 
czeństwa polskiego i początek nowej ewolu- 
cji w systemie rządzenia państwem. Nie 
zmieniła się tylko wraz z nastaniem nowych 
rzędów — chora psychojogja społeczeństwa. 
Obecne czasy nie należą do łatwych... Nie 
łatwe też jest zdobycie dla Polski niezależ- 
ności finansowej. Broszura. p. Kożuchow- 
skiego jest rozdziałem historji wczorajszego 
dnia. Ż historji zawsze wiele można się — 
nauczyć, 

— — 

oddzielny, dostateczny, pozwalający 
na wspólną gospodarkę kosztem mo- 
żliwie tanim, a racjonalnym. 

Troska o gmach dla zespołu jest 
drugiem palącem zadaniem, ciążą- 
cem na czynnikach społecznych, rzą- 
dowych i miejskich. 

Są jeszcze i inne zadania i potrze* 
by. Z pośród pierwszych niemniej 
pilną jest sprawa uruchomienia To- 
warzystwa Przyjaciół Reduty — pow- 
stał komitet organizacyjny, co robi 
i czy robi co Bóg raczy wiedzieć. 
l ta sprawa powinna być jaknajry: 
chlej uregulowana. 

Dalej należy zmodyfikować do- 
tychczasowy sposób współpracy ró- 
żaych towarzystw i komisyj teatral- 
nych z Redutą. Nie powinny istnieć 
wieloosobowe organizacje, uchwala- 
jące kolegjalnie postanowienia o cha- 
rakterze wiążącym. Wystarczy powo- 
łać bez specjalnego „klucza wileń- 
skiego” kilku osobowe ciało dorad- 
cze, elastyczne, ruchliwe, z inicjatywą, 
a głównie znające się na rzeczy. Kon- 
trolę zaś pracy Reduty — pozostawić 
ogółowi myślącemu, prasie, publi- 
czności, 

To byłyby ogólnie najważniejsze 
potrzeby Reduty a jednocześnie za: 
dania i obowiązki, ciążące na spole- 
czeństwie wobec Reduty. 

W. Piotrowicz,
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KURJER GOSPODARCZY { 
ZIEM WSCHODRICH 

Parę słów 0 znaczeniu 
handlu zewnętrznego 

Rosji. 
Upowszechnił się pogląd, że jed- 

ną z pizyczyn ciężkiej gospodarczej 
sytuacji Europy powojennej, to upa: 
dek gospodarczy Rosji i osłabienie 
jej udziału w handlu międzynarodo- 
wyni. Pogląd ten oparty jest na su- 
gestji wielkich cyfr ludności i ob- 
szaru Rosji. Nie uwzględnia się przy- 
tem, że wielkie państwa posiadające 
różnorodność bogactw naturalnych 
w swych różnych prowincjach ucze- 
stniczą w handlu światowym w stop- 
niu względnie mniejszym od państw 
drobnych. Naprz. udział Belgji w 
handlu zewnętrznym Świata wyrażał 
się przed wojną w cyfrze od 6—7 
proc, Holandji od 6,2—7,1 proc, 
Rosji zaś od 2,7—3,5 proc., był mniej 
więcej równy udziałowi w handlu 
światowym państwa o trzykroć mniej 
licznej ludności i o znacznie mniej- 
szem terytorjum. mianowicie Austro- 
Węgrom. 

Drugim ważnym czynnikiem roz- 
woju handlu zewnętrziego danego 
państwa jest jego rozwój przemysło: 
wy, naprz. Stany-Zjednoczone pod 
względem bogactw naturalnych wie- 
lokrotnie przewyższające Rosję i pod 
względem obszaru gospodarczego 
nie ustępujące Rosji, posiadały przed 
wojną handel zewnętrzny 3 razy prze- 
wyższający rosyjski, udział ich bo- 
wiem w handlu zewnętrznym świata 
wyrażał się w 10,1 proc. Udział ześ 
przemysłowy Wielkiej Brytanji chwiał 
się od 16—17 proc, Niemiec w 
1913 r. wynosił 12,6 proc. 

Handel zewnętrzny Rosji przed- 
wojennej wyrażał się w przywozie 
107 mili. rubli, w wywozie 1,305 milj, 
rb; w 1924—25 r. przywóz Rosji 
Sowieckiej stanowił 54,5 proc. przed- 
wojennego, wywóz 37,3 proc, całko- 
wity obrót 45,3 proc., ubytek więc 
stanowił 54,7 proc. 

Państwa powstałe na terytorjach 
odłączonych od Rosji, jakkolwiek w 
handlu zewnętrznym nie odegrywały 
znacznej roli, jednak w stosunku do 
swej ludności nie mniejsze, niż R>- 
sja przedwojenna. ‹ 

Że względu na charakter rosyj- 
skiego wywozu była Rosja dostar: 
czycielką surowców i półfabrykatów, 
była przeważnie dostarczycielką pło- 
dów rolnych. 

Wywóz z Rosji w okresie 1903 — 
13 r. przedstawiał się, jak następuje: 

w procen- 
w milj. tach 

zboże w ziarnie 579,6 39,8 proc 
materjaly L 145,1 Of 
len, konopie i przę- 

dza lniana 102 kóz 

jaja 16,4 51 
produkty mleczne 64,3 Ada 5 
futra i skóry 48,2 З + 

cukier R zę 2 
siona 0, 0, 

sia 36,7 24 >, 
rudy, metale i wę- 
giel kamienny 36,4 245 

wytłoki z nasion 35,5 4 a 
tkaniny bawełniane 32,4 23275 
otrębie 404 20: 
strączkowe 25,9 dębów 

mąka 20,6 14 , 

Każdy z pozostałych produktów 
nie dochodził 1 proc. rosyjskiego 

wywozu, wszystkie razem  stanowi- 
ły 9,1. 
8 Zdawało by się, że ubytek Rosji 
będzie najbardziej odczuty w  apro- 
wizacji Europy, tembardziej, że рго- 
dukcja rolna Europy z powodu Sze- 
regu przyczyn uległa zmniejszeniu, 

żyta o.25 proc., pszenicy 15 proc, 

jęczmienia o 21,6 proc., owsa o 11,2 
proc, (Porównywujemy _ przeciętne 

dane z okresu 1909 —1913 :, i 1923— 
1924 r.) lecz zwiększyła się produ- 
kcja Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Argentyny i konsumcja enropejska 
zmniejszyła się o 1 milj. q. pszenicy, 
63,3 q. żyta, 8 milj. q. jęczmienia i 
23 milj. q. owsa. Indeks cen produ- 
któw rolnych wszędzie jest jednak 
niższy, od indeksu cen produktów 
przemysłowych. Upadek rolnictwa w 
krajach europejskich zmniejszył poje- 
mność rynków wewaętrznych tych 
krajów, ten sam objaw tylko w da- 
leko znączniejszym stopniu widzimy 
w Rosji, w której rolnictwo uległo 
znaczniejszemu upadkowi. W 1924 
r. produkcja głównych zbóż była o 
44 proc, w 25 r. о 23 proc. mniej. 
sza od przedwojennej. а 

Wobec tego, że w Rosji zosiaty 
zniszczone kulturalne gospodarstwa, 
których produkcja rolna była potę: 
gowaną przez przemysł rolniczy, wo: 
bec tego, że po rozdrapaniu grun- 
tów wielkiej własności nastąpił po: 
wrót w znacznej części ludności miej- 
skiej na rolę i podział, gospodarstw 
włościańskich, typową formą  rosyj- 
skiej gospodarki rolnej jest mało pro- 
dukcyjna gospodarka  małorolnego 
włościanina i przy znacznym prżyro- 
ście naturalnym ludności wiejskiej w 
Rosji, Rosja nie będzie zdolna do 
znacznego eksportu zbożowego oraz 
produktów rolnych wogóle, a przez 
to jej siły nabywcze na rynku zew- 
nętrznym będą nieznaczne, 
ks Tylko w pewnych surowcach Ro- 
sja posiada znaczenie międzynarodowe 
Surowcami tymi są platyna, w pro: 
dukcji której'udział Rosji wyrażał się 
90 proc. i marganowe żelazo, z udzia- 
łem Rosji 38 proc. Otóż zaintereso- 

wanie się kapitalu europejskiego te- 
mi surowcami nie sprzeciwia się by- 
najmniej naszym interesom. Kapitał 
europejski zainteresowany w produk- 
cji Kaukazu może stać się w przysz- 
łości czynnikiem oderwania Kaukazu 
od Rosji. 

Dla nas jest rzeczą najważniejszą, 
by kapitał międzynarodowy nie (szedł 
na środki komunikacji Rosji w znacz 
niejszym stopniu, niż Polski, Rumu- 
nii i Turcji. 

Polska posiada w b. dzielnicy ro- 
syjskiej niedorozwiniętą sieć kolejową 
wahającą się od 14 do 30 km. kolei 
na 1000 km. obszaru, w Galicji 48, 
w b. dzielnicy Pruskiej 116. 

Rumunja posiada w Siedmiogro- 
dzie 75, w starej Rumuji 35, w Be- 
sarabji 20 km. kolei na 1000 km. ob- 
szaru. Turcja ze swemi olbrzymiemi 
bogactwami naturalnemi posiada za- 
ledwo 10 km. kolei na 1000 km. ob- 
szaru, : 

Drogi wodne polskie: kanał Gdańsk- 
Galacz, połączenie naszych kanałów 
wschodnich z kanałami wschodnio- 
pruskiemi i pogłębienie naszych ka- 
nałów otwierą drogę na Wschód. 

Winniśmy wyzyskać apetyty na 
surowce rosyjskie dla przyciągnięcia 
kapitałów, dla podniesienia naszych 
środków komunikacyjnych, proklamu» 
jąc chęć ułatwienia międzynarodowe- 
go tranzytu. 

Możemy zaproponować  otworze- 
nie składów towarowych dla handiu 
z Rosją z Brześciu, Równem i Bara- 
nowiczach. Władysław Studnicki. 

INFORMACJE. 
Kalendarzyk podatkowy. 

Podatek przemysłowy. 

—Podatek przemysłowy od obro- 
tu, osiągniętego w m cu kwietniu, dla 
przedsiębiorstw, 
wpłat miesięcznych, płatny jest z 
karą 4 proc. za zwłokę, licząc od dnia 
30 maja. 

— Podatek przemysłowy od ob- 
rotu, osiągniętego w m-cu maju, dla 
przedsiębiorstw, obowiązanych do 
wpłat miesięcznych, płatny jest w 
terminie ulgowym do dnia 20 czer 
wca. 

— Podatek przemysłowy od ob“ 
rotu, osiągniętego w llpółroczu 1925 
r. płatny jest 2г Кага 4 proc. za zwio- 
kę, licząc od dnia 30 maja. 

— Podatek przemysłowy od ob* 
rotu za pierwszy kwartał 1926 r. dla 
przedsiębiorstw, obowiązanych do 
wpłat kwartalnych, płatny jest w wy- 
sokości 2/5 wymiaru za il półrocze 
1925 r. do dnia 15 czerwca. 

- Podatek dochodowy. 

Połowa podaiku dochodowego za 
rok 1926 od zeznanego dochodu płat- 
na jeśt z karą 4 proc. za zwłokę, li- 
cząc od dnia 15 maja 

obowiązanych do - 

Płatnicy którzy zeźnań nie złożyli 
lub złożyli je pa terminie, płacą po- 
łowę podatku, wymierzonego im w 
1925 r., wraz z karą, jak wyżej. 

Egzekucja w toku; koszty egze- 
kucyjne wynoszą 5 proc. sumy 
egzekwowanego podatku i kar za 
zwłokę. 

Dryga połowa podatku docho- 
dowego płatna jest w m-cu paździer- 
niku rb. 

Podatek majątkowy. 
Z dniem 31 maja upłynął termin 

płatności 3/8 (trzy ósme) różnicy po: 
między trzema definitywinie obliczone- 
mi ratami, a uskutecznionemi wpłata- 
mi na podatek majątkowy. 

Termin płatności następnych 3/8 
wskazanej różnicy wyznaczony został 
na mc październik. Obydwie te 
wpłaty łącznie z wpłaconą już po- 
przednio w roku ubiegłym 1/4 róż- 
nicy dopełnią wymiaru definitywnie 
obliczonych trzech rat podatku mająt: 
kowego. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
‹ — (n) Ceny w Wilnie z dnia 2 

lipca r. b. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 27 — 

30 zł. za 100 kg., owies 39 — 40, jęczmień 
browarowy 38—40, na kaszę 32—34, otręby 
żytnie 18—20, pszenne 21—23, jęczmienne 18: 
20, ziemniaki 8—10. Tendencja słaba, 

Mąka pszenna amerykańska 102 (w 
hurcie), 110 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 85—100, 60 proc. 70—75, 70 proc. 
55—60, żytnia 50 proc, 50—355, 60 proc, 48— 
53, razowa 32—35, kartoflana 80, gryczana 
65, jęczmienna 60. 

Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc. 
48—53, razowy 33—35 gr. za 1 kg: 

Kasza manna amerykańska 170 gr. za 1 
kg, krajowa 120 — 130, gryczana cała 80, 
przecierana 90—95, perłowa 80—95, pęczak 
60, jęczmienna 60—70, jagląna 70—80. 

„. , Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 
cielęce 100—140, baranie 160—170, wie- 
przowe 250—280, schab 340—350, boczek 
340—350. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — 
4.00, Il gat. 350 — 360, smalec wieprzowy 
420—450, sadło 400—420. 

Nabiał: mieko 20—25 gr. za 1 litr, śmię. 
tana 120--140, twaróg 50—60 za 1 kg., 
ser twarogowy 1.00 — 1,20, masło nieso- 
lone 400 — 450, solone 380 — 420, desero: 
we 480—500. 

Jaja: 120—130 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle młode 25—30 gr. za 

1 kg., cebula 180—200 młoda 5—10 (pę- 
czek), rzodkiewka 8—10 (pęczek), sałata 3— 
5 (pęczek), marchew stara (brak), młoda 10— 
15 (pęczek), pietruszka 5—10 (pęczek), bura 
ki młode 10—15 (pęczek), ogórki młode 15— 
25 gr. za sztukę, groch zielony 20—25 gr. 
za litr, 

Jagody: poziomki 140—150 gr. za 1 ką., 
truskawki 120 — 150, czereśnie 130 — 140, 
vzarnice 50—60, 

Cukier; kryształ 133 (w hurcie), 135 (w 
detalu), kostką 155 (w hurcie), 170 (w de: 
talu) gr. za 1 kg. 

, Ryby: liny żywe 380—400 gr. za 1 ka., 
śnięte 340—350, szczupaki śnięte 320—330, 
okonie 250—300, karasie 300 — 350, karpie 
300—370, leszcze 300—370. sielawa 350—300, 
sumy 130—150, węgorze 370 — 400, płocie 
120—130, drobne 80—100. 

Drób: kury 200—400 zł. za sztukę, kur- 
częta 75—80, kaczki 300 —600. 

Operetka w teatrze 
Letnim. 

Występy zespołu operetkowego 
artystów warszawskich wykazały na- 
ocznie utęsknienie ogółu publiczności 
do rożrywki niefrasobliwej, dającej 
niezbędny wypoczynek po znojnym 
trudzie całodziennym, czego „Reduta* 
—w celach wyższych, całkiem  nie- 
realnych i niezgodnych z upodoba- 
niem powszechnem — nie chciała 
uwzględnić dostatecznie. 

Publiczność, ucieszona tak po- 
żądaną sposobnością do zabawienia 
się, pędziła „jak na odpust“ do 
teatru Letniego, nie mogącego zmieścić 
itumów,  przepełniających salę na 
wszystkich przedstawieniach, Najzabaw= 
niejszem było, że nie brakło wśiód 
tego tłumu—zdaje się—nikogo z 
tych, co, dosiadłszy konika „wielkiej 
sztuki*, zasłaniając się tarczą „morał- 
ności”, zwalczali „smoka operetko- 
wego” grożącego wtargnięciem w 
mury naszego grodu. 

Nie ulega wątpliwości, że głów- 
nym powodem takiego naiłoku widzów 
był współudział Elmy Gistedt, artyst- 
ki zjawiskowego talentu, łączącego 
w sobie całkiem indywidualną, nie- 
zrównaną w swej wyrazistości i sub: 
telności odcieni grę sceniczną z ład. 
nym śpiewem i bajeczną zwinnością 
i gracją w tańcu oraz dystynkcją w 
momentach więcej drażliwych Syiu- 
acyj. Frenetyczne oklaski, wiełokrotne 
obrzucanie kwiatami świadczyły o 
miiogości u nas szczerych wielbicieli 
tej zupełnie „jedynej* w swym rodzaju 
artystki. 

Najbliższym partnerem prymadon- 
ny jest Wacław Zdanowicz, wiio- 
szący przyjemne ożywienie na scenę 
swą naturalnie wesołą grą, ujmującą 
powierzchownością, niezwykle zręcz- 
nym tańcem oraz  Sympatycznem 
brzmieniem niedużego głosu. Z hu- 
morem i naturalnym komizmem giai 
Marjan Domostawski niezbędnych 
w każdej operetce matołkowatych 
donżuanów w starszym wieku, zdo- 
bywając zasłużone powodzenie. Nie- 
mniejsze powodzenie zdobył Wojciech 
Zboiński, bardzo też dobry aktor 
obdarzony dźwięcznym głosem, swo- 
bodnie z werwą poruszający Się na 
scenie i  sprężyście tańczący. Mało 
jeszcze — jak się zdaje — obyta ze 
sceną Pola Milewska posiada miły 
głos i wszystkie warunki, niezbędne 
dobrej wodewilistce. Stale witany 
oklaskami Mieczysław Dowmunt wy* 
stępował w małych rolach „grotesko- 

wych*, budząc wesołość  rėžnemi 
„kawatami“, dla których prawdziwa 
szkoda jego wielkiego talentu. 

Jeżeli wbrew zwyczajowi najpierw 
się zająłem wykonawcami, to tylko 
dla tego, że oni swemi talentami i 
pracą artystyczną podnosili wartość 
przedstawionej tandety, smutno świad- 
czącej o współczesnej twórczości w 
dziale operetkowym. Pomysł zasądni- 
czy „Orłowa"* w rękach utalentowa- 
nego autora, mógłby dać wyborne 
libretto, lecz nieudolny elaborat Ег- 
nesta Marischki — nudny i często 
irytujący bezowocnemi wysiłkami па 
dowcip i efekty rzekomo komiczne, 
nprz. z palcem od rękawiczki, Kawał 
to podrzędnych pajaców w  cyrkach 
i znany od wieków. Nielepsza też i 
muzyka „Orłowa*, co było łatwe do 
przewidzenia, znając dawne, całkiem 
rzemieślnicze. prace Granichstaedtena, 
Co jest najlepszego w «Orłowie», to 
podobne do tegó, co inni zrobili 
wcześniej i lepiej. Rozbrające swą 
nieporadnością są próby charaktery- 
styki muzycznej rosyjskości, gdzie — 
jak przysłowiowe szydło 2 woika — 
wciąż wyłazi najzupełniejsza niezna 
jomość przedmiotu, dając w wyniku 
mieszaninę  <niżegarodskawo z fran- 
cuzkim», Tylko przynależnością obu 
autorów do sławetnej kliki wiedeń- 
skich «macherów operetkowych”*, po- 
średnictwem sprytnie zorganizowanych 
agencyj teatralnych oraz ubóstwem 
repertuaru daje się wytłumaczyć гох- 
powszechnienie i utrzymywanie się 
na scenach «Orłowa» i podobnych 
fabrykatów, pretensjonalnie pozujących 
na coś dobrego. 

Znacznie lepsze wrażenie pozo- 
stawia «Paryżanka», operetka L. Ja- 
cobsona, z mużyką J. Gilberta. Treść 
całkiem nieprawdopodobna, ale zręcz- 
nie opracowana i utrzymuje widza w 
rozbawieniu. Muzyka, przyjemnie wpa- 
dająca w ucho, jeżeli nie osiąga w. 
całości poziomu najudatniejszych ope= 
retek tegoż kompozytora (aprz. <Cnot- 
liwa Zuzanna»), zawiera parę bardzo 
wdzięcznych i mełodyjnych walców 
iz werwą napisanych tańców. W 
wykonaniu tak wybornem, jak tutaj, 
daje miłą rozrywkę, nie kusząc się o 
nic większego, zjednywając swą bez- 
pretensjonalnością, 

Kapelmistrz Stanistaw Nawrot, w 
braku chóru i większych zespołów, 
nie miał sposobności do całkowitego 
wykazania swych kwalifikacyj, których 
ocenę zostawiamy do chwili stosow- 
niejszej. 

Michat Józefowicz, 

  

  

Kanclerza W. X. 

    
Dowódcy Gwardji Przybocznej 

Litewskiego, . c 
Fundatora Mnogich Zborów Ewangelicko-Reformowanych, Wydawcy bibiji Brzeskiej. 

Dnia 9 lipca o godzinie Il rano w Kościele Ewangelicko-Reformowanym 
w Wilnie z powodu otwarcia obrad Synodu Wileńskiego Ewangelicko 

Reformowanego oraz odsłonięcia tablicy ku pamięci 

Mikołaja Czarnego Kięcia Radziwiłła 
Króla Zygmunta Augusta, 

Gorliwego Krzewiciela 

odbędzie się 

Nabożeństwo Uroczyste 

o czem powiadamia 

KOL 
Wileńskie Ewangelicko-Reformowane 

Wojewody Wileńskiego, 
i Obrońcy Reformacji, 

EGJUM     
  

"KRONIKA 
SOBOTA 

3 Dziś *Fsch. sł, og. 2 m.34. 

Heljodora b. Zach. sł. o g. 7 m, 31 
Jutro 

6 po św. Józ. 

KOŚCIELNA. 
— Uroczystość Nawiedzenia 

N. Marji Panny. Jatro t. j. 4 go 
lipca w kościele pp. Wizytek do- 

roczna uroczystość Nawiedzenia N. 
M. P. z całodzennem wystawieniem 
Najśw. Sakramentu. 

Porządek nabożeństwa: dziś w 
sobotę nieszpory o g. 6 m. 30; jutro 
w niedzielę: prymarja o g. 7, woty: 
wa o g. 9, suma'o g. 11, nieszpory 
i konkluzja o g. 5 wiecz. 

Z kurji Metropolitalnej. 
Podaje się do wiadomości, że Sąd 
Arcybiskupi i Metropolitalny Wileń: 
ski pozostanie nieczynny do dnia 15 
sierpnia r. b. ‚ 

URZĘDOWA, 
— Zjazd naczelników urzę: 

dów skarbowych. W dniu 30 
czerwca r. b. w lokału lzby Skarbo- 
wej odbył się pod przewodnictwem 
prezesa lzby p. Jana  Maleckiego 
doroczny zjazd naczelników urzędów 
skarbowych okręgu wileńskiego przy 
udziale inspektora  ministerjainego 
p. F. Šwitalskiego. Zadaniem zjazdu 
było wyjašnienie wszelkich. kwestįi, 
związanych z wymiarem i egzekucją 
podatków państwowych a potrzebu- 
jących, wobec perjodycznie wnoszo* 
nych zmian i uzupełnień do istnie- 
jacych ustaw i rozporządzeń mini- 
sterjalnych, szczegółowego omówie: 
nia—zarówno w celu jednolitej ich 
interpretacji jak i skoordynowania 
działalności władz podatkowych 1 
instancji. 

— (t) Zwalczanie jaglicy. Ponie- 
waż liczba dzieci jaglicznych w za- 
kładach opiekuńczych i w  sierociń- 
cach dosięga 40 proc. Generalna Dy* 
rekcja Służby Zdrowia wydała specjal- 
ne zarządzenia w sprawie zwalczania 
jaglicy, wskazując na konieczność izo- 
lacji dzieci zakażonych przez stwo- 
rzenie specjalnych zakładów jaglicz- 
nych. Jednocześnie konieczne jest 
podjęcie kontroli lekarskiej nad zakła- 
dami opiekuńczymi i dostosowanie 
ich do niezbędnych wymagań hygjeny. 

— (t) Projekt ustawy o związ- 
kach celowych. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych nadesłało władzom 
wojewódzkim do zaopinjowania pro* 
jekt ustawy o związkach celowych. 
Są to zrzeszenia związków powiato- 
wych lub innych, tworzone celem 
utrzymania szpitali centralnych, budo- 
wy kolei, poważniejszych robót | mel- 
joracyjnych i t. p. zadań, przekracza- 
jących siły poszczególnych związków. 

MIEJSKA 
— (x) Z posiedzenia komitetu 

rozbudowy m. Wilna. We czwar- 
tek, dnia 1 lipca r. bi pod przewod- 
nictwem wiceprezydenta m. Wilna 
p. Łokuciewskiego odbyło się posie- 
dzenie komitetu rozbudowy m. Wilna. 

Na posiedzeniu tem rozpatrzono 
podanie p M. Balińskiej o pożyczkę 
na remont domu, przy ul. Ad. Mi- 
ckiewicza 20 (hotel George'a), jak 
również podanie Kazimierza Bartosze- 
wicza o kredyt na wykończenie jego 
własnego domu, przy ul. Wiosennej 6. 

Do wspomnianych podań komitet 
się przychylił i uchwalił udzielić p. 
Balińskiej i p. Bartoszewiczowi razem, 
około 70000 zł. 

Na wniosek Magistratu komitet 
uchwalił również udzielić Magistra- 
towi długoterminowej pożyczki w 
sumie 11-tu tys. zł. na remont domu 
miejskiego, przy ul. Zawalnej 5. 

Pozatem rozpatrzono cały szereg 
podań petentów, którym zostały w. 
swoim czasie przyznane pożyczki za- 
sadnicze, oraz podanie spółdzielni 
mieszkaniowej pracowników urzędów 
ministerstwa Robót Publ. w sprawie 
odstąpienia tejże współdzielni, za po- 
średnictwem wspomnianego komitetu 
placu państwowego— położonego mię- 
dzy ulicami Kościuszki, Holenderską 
a Przejazdem. W powyższej sprawie 

komitet polecił Magistratowi zwrócić 
się do Rady Ministrów z prośbą o 
przekazanie tego placu w pierwszym 
rzędzie na rzecz miasta, które po do- 
konaniu tych formalności przekaże 
ten plac wyżej wspomnianej spółdziel- 
ni mieszkaniowej. 

— (x) Przymusowy remont za- 
grożonych balkonów. Komitet roz- 
budowy m. Wilna w porozumieniu z 
magistratem na mocy ustawy oO roz- 
budowie miast uchwalił na ostatniem 
posiedzeniu zwrócić się do minister- 
stwa skarbu o odpowiednie instrukcje, 
co do wykonywania przez poszcze 
gólnych właścicieli domów niezbęd- 
nych remontów, zapewniających bez- 
pieczeństwo publiczne, oraż w spra- 
wie udzielania im na wspomniane 
cele odpowiednich pożyczek, 

— Lochy przy zaułku św. Ig- 
nacego. W dniu wczorajszym robot: 
nicy zatrudnieni przy kanalizacji na- 
trafili przy robotach ziemnych na- 
wprost koszar ignacowskich na lochy. 
Do lochów przedostano się jednoczeš- 
nie z dwóch stron. Wejście do lochu 
zabezpieczono. Specjalna komisja zaj« 
mie się ich zbadaniem. 

WOJSKOWA. 
— (x) Ppik. prokurator Wolff 

przeniesiony do Gdyni. Dotych- 
czasowy prokurator przy sądzie woj- 
skowym.w. Wilnie ppłk. Emanuel 
Antoni Wolif, został w dniu wczoraj- 
szym przeniesiony na stanowisko do- i 
radcy prawnego do sądu wojskowego 
w Gdyni. 

Na stanowisko prokuratora przy 
sądzie wojskowym w Wilnie został z 
dniem dzisiejszym mianowany dotych: 
czasowy prokurator przy sądzie D. 
O. K. IX w Brześciu n/B ppłk. 
Wełdysz. ; 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY 
— Zarząd Okręgu Wileńskie- 

go Zjednoczenia Polskich Sto- 
warzyszeń w Wilnie, niniejszem 
wzywa wsżystkie organizacje, z po- 
wodu Święta Amerykańskiego, do 
wzięcia udziału przez wysłanie 
sztandarów wraz z delegacjami w 
liczbie 4'ch osób (prezes, chorąży i 
dwuch asysty) w niedzielę, dn. 4-go 
lipca r. b. o godz. 9 min. 15 rano 
w uroczystej Mszy Polowej na placu 
Katedralnym, oraz we wspólnej 
defiladzie. 

Przyczem, Stowarzyszenie Dow: 
borczyków i Towarzystwo «Sokół» 
wysyłają swoje Oddziały Reprezenta- 
cyjne w pełnych  uniformach, w 
liczbie po 24 osób na czele z wła- 
snemi orkiestrami. 

Na czele zaś delegacji innych 
organizacji będzie orkiestra Ligi Ro- 
botniczej św. Kazimierza. 

Porządek utrzymywany będzie 
przez pp. Kiersnowskiego Władysła- 
wa,  Smilgiewicza Władysława i 
Martanusa Franciszka, którzy będą 
osiadali na rękawach opaski o 
arwach narodowych z literami Z.P.S. 

UNIWERSYTECKA. 

— Promocje. W sobotę, dnia 
19-go czerwca 1926 r. o godzinie 
12ej w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbyła się promocja na doktora 
filozofji p. Edwarda Stenza, dnia zaś 
30:go czerwca r. b. o godz. 12-ej w 
Auli Kolumnowej odbyła się promo- 
cja na doktora filozofji p. Aleksandra 
Cukiermana, 

-- Promocje. W sobotę, dnia 
3:go lipca r. b. o godz. 12-ej i pół 
odbędą się w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu promocje na doktora 
wszech nauk lekarskich: 1) p. Tu- 
ronka Bronisława, 2) p, Gotlieba 
Alberta, 3) p. Januszewskiej Włady- 
sławy. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (x) Posiedzenie lekarzy 

szkół powsz. m. Wilna. W dniu 
dzisiejszym o godz. 7:ej wiecz w lo: 
kału wydziału szkolnego Magistratu 
m. Wilna odbędzie się ostatnie w bie- 
żącym roku szkolnym posiedzenie 
lekarzy szkół powszechnych m. Wilna. 
Na posiedzeniu tem omawiane będą 
sprawy organizacyjne. 

Z Okr. Kom. Ziemskiej. 
W dn, 30 czerwca i1 lipca odbyły 

się, pod przewodnictwem prezesa 
okręgowego urzędu ziemskiego p. A. 
Naleszkiewicza, posiedzenia okręgo- 
wej komisji ziemskiej w Wilnie. 

W dniu pierwszym posiedzenia 
rozpatrzono 43 sprawy, w tem: 1) 
zątwierdzono projekt dobrowolnego 
układu o likwidacji sarwitutu pastwis- 
kowego, obciążającego majątek Zale: 
sie, pow. Mołodeczańskiego, włas- 
ność Henryka Wysockiego i Józefa 
Załuskiego na rzecz wsi Ordzieje i 
zaścianka Amelin: 2) zatwierdzono 
dobrowolną umowę о likwidacji 
wspólnego pastwiska, należącego do 
gospodarzy wsi Rasło i do majątku 
Żadziszki, pow. Święciańskiego, włas- 
ność Włodzimieraa, Anatola i Micha* 
ła Bokszańskich; 3) uchwalono wdro- 
żyć postępowanie przymusowej likwi- 
dacji serwitutu pastwiskowego, obcią: 
żających dobra lewica i majątek 
Konwaliszki, pow.  Oszmianskiego, 
własność Janiny-Zofji Umiastowskiej. 
Milewskiej na rzecz gospodarzy 23 wsi; 4) 
wdrożyć postępowanie przymusowej 
likwidacji serwitutu,  obcjążającego 
majątek Załużje vel. Załuże, pow. 
Mołodeczańskiego, własność Antonie- 
go Zelwowicza, na rzecz wsi Suszy, 
Łapińce i Sulżyce; 5) wdrożyć postę- 
powanil scaleniowe gruntów, należą- 
cych do gospodarzy miasteczka Her- 
manowicze, folwarku Morgi, wsi 
Szyłki, Szyszki, końce i Korulino 
gminy Hermanowickiej,j pow. Dziś- 
nieńskiego, oraz wsi Bezwodna, gm. 
Trockiej; pow. Wileńsko-Trockiego, 

t d 
W dniu drugim posiedzenia rozpa- 

trzono 24 sprawy, w tem zatwierdzo- 
no 9 projektów scalenia gruntów 
poszczególnech wsi. 

Pozatem zatwierdzono dobrowol- 
ne układy o likwidacji serwitutu 
pastwiskowego: 1) obciążającego fol- 
wark Szłapakowszczyzna vel Skir: 
munciszki,  pow.  Oszmianskiego, 
własność Marjana Wladystawa i Wik- 
tora—Mieczysława Kolendów na rzecz 
wsi Klimańce i 2) obciążającego ma- 
jątek Barańce, pow. Oszmiańskiego, 
własność Władysława Bokszańskiego, 
na rzecz wsi Barańce. 

Następnie zostały  żatwierdzone 
projekty przymusowej likwidacji ser- 
witutu: a) obciążającego majątek Ba: 
rańce, pow. Oszmiańskiego, własność 
Wład. Bokszańskiego, na rzecz wsi 
Kiryłowszczyzna; b) majątek Czerwia- 
ki, pow. Wilejskiego, własność Igna- 
cego Borowskiego, ma rzecz wsi 
Czerwiaki. 

Sprawa umorzenia postępowania 
o likwidacji serwiłutu, rzekomo ob- 
ciążającego majątek Gudełki, gminy 
Mało-Solecznickiej,j pow.  Wilensko- 
Trockiego, własność Witolda Wagne= 
ra, na rzecz wsi Skubańty, została 
odroczona. 

Wreszcie postanowiono wdrożyć 
postępowanie scaleniowe na obszarze 
około 105 *ha gruntów, należących 
do gospodarzy wsi Mielki, gm. Mej- 
szagolsk ej, pow. Wileńsko-Trockiego, 
na obszarze około 35 ha gruntów 
państwowych z uroczyska Kamienny 
Brod, na obszarze około 2 ha grun- 
tów zaścianka Dobrowole oraz na 
obszarze około 12 ha gruntów 
zaścianka Szurmań, łącznie na ob. 
szarze około 154 ha. 

ЕНИСЛИНЦНЕИНСЛЯТСРЫЛНИЧИСВИСЯ ФЕСЕЛОРНЕОДОЩЕСЫО 
ZABAWY. 

— Zabawa na rzecz bezro- 
botnych. Centrala  Chrześc. Zw. 
Zaw. w dniu 4:go b. m. urządza na 
rzecz bezrobotnych zabawę ogrodo- 
wą i loterję fantową w ogrodzie 
po-Bernardyńskim, 

— „Powrót taty* W niedzielę 
d. 4 lipca o godz. 1 po poł. stara- 
niem stow. Apostolstwa Modlitwy 
odbędzie się w sali miejskiej uro- 
czysta akademja, w której bierą 
udział p. H. Ledóchowska solo na 
skrzypcach, kwartet smyczkowy pod 
dyrekcją p. Szczepańskiego i chór 
męski „Echo“ pod kierownictwem 
Wł. Kalinowskiego wykona (po raz 
pierwszy w Wilnie) balladę  Mickie- 
wicza „Powrót taty* z muzyką X. K. 
Kleina. Partje solowe wykonają pp. 
Malinowski i Rodziewicz przy akomp. 
p. Wł. Szczepańskiego.



TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Letni. Występy znakomitej 
artystki Elny Gistedt zbliżają się ku kofńico- 
wi. Dziś świetna ta artystka czarować będzie 
potęgą swego talentu w melodyjnej operetce 
Gilberta <Paryżanka». 

Humor I werwę reprezentują: ulubieniec 
publiczności wileńskiej M. Dowmunt, wybi- 
tny reżyser teatru «Nowości» — M. Domo- 
sławski, wytworny wodęwilista W. Zdano- 
wicz, Zboiński, oraz Pola Mijewska. Orkiestra 
pod dyrekcją utalentowanego kapelmistrza 
teatru «Nowości» —S. Nawrota. 

Operetkę urozmaicają tańce: Charleston, 
tango-apache i walc wiedeński w wykonaniu 
E. Gistedt i W. Zdanowicza. 

Bilety nabywać można od 11—1 w ka- 
sie zamawiań (Teatr Polski <Lutnia») i od 
g. 3iciej pp. w Teatrze Letnim. 

; — Ostatni występ St. Gruszczyń- 
skiego. Dziś znakomity artysta St. Gru- 
szczyński po wielkim sukcesie artystycznym 
na pierwszym koncercie, wystąpi po raz 
ostatni na koncercie symionicznym w ogro- 
dzie poiBernardyńskim. W . programie szereg 
arji i pieśni między innemi arje z oper An 
drzej Chenier, Straszny Dwór, Cyganerja, 
Samson i Dallja, oraz szereg nowych pieśni, 
nie wykonywanych jeszcze w Wilnie. W 
SE sappan Wileńska Orkiestra 
ymioniczną pod dyrekcją znanego kapel- 

mistrza M. Salnickiego. Koncert alstejszy 
wywołał żywe zainteresowanie, Początek o 
g. 8 wiecz. 

Ceny biletów; wejście — 1 zł., miejsca 
rezerwowane—2 zł., ulgowe—50 gr. 

WYPADK! i KRADZIEŻE, 
— Zatrzymanie na granicy. 

W tych dniach oddziały KOP. za: 
trzymały usiłujących przekroczyć nie- 
legalnie granicę z Polski do Litwy 
Czerkowskiego Franciszka i Onufrego 
Klima. Prawie jednocześnie ujęto na 
innym odcinku Taraszkiewicza Adol- 
fa. Ujęci przekazazani zostali odnoś- 
nym władzom. 

, — Bójka w szpitalu św. Jjakóba. W 
dniu przedwczorajszym w kancelarji szpitala 
św. Jakóba zdarzył się niezwykły wypadek. 

Ww a ao popoiudniowych zjawit si 
w kancelarji szpitala niejaki Zatocki Józeł 
aptekarz z Drui, którego żona od dłuższego 
czasu znajdowała się w szpitalu. Zatocki w 
iorm:e kategorycznej zażądał wydania cho- 
rej oświadczając, iż zamierza ją zabrać ze 
sobą do domu. Nie zważając na tłomacze- 
nia służby szpitalnej Zatocki ponowił swe 
żądanie, a po otrzymaniu odmownej odpo- 
wiedzi, dostał ataku furj, W jednej chwili 
długa ława, stojąca w kancelarji znalazła 
się w rękach furjata, Służba szpitala została 
pobita. Jednocześnie Zatocki zdemolował 
lokal łamiąc stoły i wybijając szyby, Na po* 
moc zawezwano oddział policji z lil komi. 
sarjatu, który przybył niebawem taksówką. 
Furjata przy pomocy policji zdołano obez: 
włądnić i odwieziono do III komisarjatu, 

‚ W sprawie zajścia wdrożono dochodze- 
nie. 

‚ = Tragiczne zakończenie przejażdż- 
ki. W dniu 30 ub. m, ROAR CE Odc: 
wy Herszel Tadeusz z 6 Brygady Korpusu 
Ochrony Pogranicza wyjechał łódką w ce: 
lu przejażdżki na jezioro Dubno. W pew- 
nym momencie, z powodów niewyjaśnio: 
nych łódka się przewróciła. Plutonowy 
Herszel utonął. 

— (x) Zgwałcenie i samobójstwo. 
Onegdaj w m—ku Trokach dwaj woźni 
tamtejszego urzędu pocztowego niejaki Bo- 
niecki i Markiewicz zostali aresztowani pod 
zarzutem gwałtu dokonanego na 17-sto le- 

‚ niej służącej szpitala w Trokach niejakiej 
Bronisławie Urbanowiczównie. W . czasie 
aresztowania jeden z aresztowanych Mar 
klewicz popełnił samobójstwo przez zastrze - 
lenie się w chlewie na podwórzu urzędu 
pocztowego w Trokach. Powyższem zajściem 
zajęły się władze Śledcze. 
  

Koncesjonowane Pierwsze Kur- 
sa Maturyczne i Uzupełniające 

„Pilność” 
we Lwowie, ul. Pańska 1. 14-11 p, 

Kursa zbiorowe i Korespondencyjne. 
Wyczerpujący prospekt na rok szkolny 
1926-7 za nadesłaniem znaczka pocztowego 
za 16 groszy. Kursa te istniejące od roku 
1921, cieszą się wielką frekwencją uczniów 

sę p >wilajie  włorow), systenen 
szkolnym. 

_SŁO W 

Cenny akt historyczny 
znaleziony w piwnicach sądu kowieńskiego. 

Z Kowna donoszą: W piwnicach kowieńskiego sądu okręgowego 
znaleziono skrzynię żelazną, w której znajdowały się monety i stary 
rękopis, z przymocowaną na jedwabnym sznurku puszką. Jak się okazało 
rękopis ten jest aktem poupisanym przez króla Zygmunta Augusta, nada- 
jącym prawa dla wolnego miasta Płungi, obecnie znajdującego się w tel- 
szewskim powiecie. W puszce znaleziono pieczęć woskową z herbem 
„Pogon“, Cenny akt złożony został w kowieńskiem muzeum historycznem. 

Fałszerze dolarów w Kownie. 
Z Kowna donoszą: 

S Toczące się od dłuższego czasu śledztwo w sprawie podrabiania 
i rozpowszechniania fałszywych dolarów zostało zakończone i winni osa: 
dzeni w więzieniu. Są to: Dejkus, Romanowski i Rajcewiczius, wszyscy 
funkcjon arjusze państwowi. Do rąk aresztowanych przychodziły fałszywe 
dolary drogą służbową, ponieważ mieli oni obowiązek dokonywać eksper- 
tyzę dolarów i następnie je niszczyć. Jednakowoż uczęstnicy afery zwięk- 
szali wartość fałszywych dolarów dorysowując jedno lub dwa zera i pusz- 
сга je dalej w obieg. Wartość wypuszczonych w ten sposób banknotów 
dochodzi do 2000 dolarów. 

Katastrofa aeroplanu pasażerskiego. 
PRAGA, 2—VII. „Pat. Dziś pod wsią Rozwadowo w powiecie Ta- 

chowskim w zachodnich Czechach spadł pasażerski aeroplan T-wa. Fran- 
co-Roumaine. Pięć osób zostało zabitych, jedna jest ciężko ranna. Do- 
tychczas nie udało się stwierdzić nazwisk ofiar. Aeroplan ten wyjechał 
dziś rano z Norymbergji i oczekiwany był w Pradze około południa. 
LTL ATA T AT ZE ORO EKO TSRS, VSS IRO NTT TUTIS 

Walka z gruźlicą. 
Wywiad z dr. Borowskim. kierowni- 
niem Poradni Wil, Т-а Przeciw. 

gruźliczego. 

Jestem pod wrażeniem rozmowy 
z dr. Borowskim na temat walki z 
gruźlicą w Wilnie. Smutnie i bezna- 
dziejnie prawie przedstawia się rzecz 
ta w jednem z największych miast 
Polski, a najgorzej zaopatrzonem w 
urządzenia sanitarne. Liczna rzesza 
chorych na gruźlicę w Wilnie nie ma 
opieki wogóle, w szczególności le- 
karskiej: odczuwa się dotkliwy brak 
szpitala dla chorych na gruzlicę dzie- 
ci i dorosłych, przytułków dla ciężko 
chorych i niebezpiecznych @а — ою- 
czenia, brak sanatorjum na terenie 
ziemi Wileńskiej, 
_. Ogólną zasadą walki z gruźlicą, 
jako chorobą społeczną jest zapobie- 
ganie zakażeniu gruźliczemu przez 
uświadomienie i izolowanie chorych 
nieuleczalnych, a następnie przez le- 
czenie chorych w okresżch początko- 
wych, jak i w chorobie dalej posu- 
niętej. Pierwszą czynność wypełnia 
Poradnia Przeciwgruzlicza. Wilno po- 
siada Poradnię (ul. Żeligowskiego 
1—16) wzorowo urządzoną i spraw- 
nie czynną, jakkolwiek niemającą za- 
pewnionego bytu. 

Dr. Borowski jest wielkim prze- 
ciwnikiem zdobywania pieniędzy na 
walkę z gružicą drogą kwest ulicz- 
nych, zabaw, koncertów i innych 
imprez dochodowych. Zdobywaniem 
środków muszą się zająć instytucje 
samorządowe, w danym wypadku 
Magistrat m. Wilna. yliczenia są 
proste; Wilno liczy przeszło 180.000 
mieszkańców, wszyscy płacą podatki. 
Gdyby każdy mieszkaniec m. Wilna 
wniósł tylko 5 gr. miesięcznie — 
rocznie wypadłaby suma około 110 
tysięcy; suma ta zupełnie wystarczyła- 
by na prowadzenie Poradni Przeciw- 
gruźliczej dla dzieci i dorosłych, dała- 
by możność prowadzenia rozpoczę- 
tych szczepień ochronnych przeciw- 
gruźliczych na szeroką skalę, udzie- 

lania świadczeń ubogiej ludności, 
dotkniętej gruźlicą w postaci spluwa - 
czek, mydła, jaj, tranu i t, d., i t. d, 
Rola Magistratu ograniczyłaby się 
tylko do ściągnięcia tej sumy, |doda- 
jąc każdemu płatnikowi drobną kwotę 
do innych podatków. 

Kasa Chorych obecnie nie ma pra- 
wa leczenia chorych na gruźlicę w 
centralnej i innych przychodniach ka- 
sowych, musi przekazać wszystkich 
ubezpieczonych z kasy  gruźlików 
T-wu Przeciwgruzliczemu, 

Poradnia Wil. T-wa Przeciwgruzii- 
czego powstała bez najmniejszego 
udziału miasta, dzięki inicjatywie pry- 
watnej i niestrudzonej energji prof. 
Władyczki. Magistrat m. Wilna w 
1925 udzielił W. T. P. 300,000 zł. 
tytułem leczenia chorych, do budżetu 
zaś na rok 26 wniósł O zł. i dotąd 
poradnia W. T. P. ponosząc cały 
ciężar akcji zapobiegawczej i obsłu- 
gując prawie całą biedną ludność m. 
Wilna nie otrzymała nic. Wszelkie 
starania i zabiegi nie odnoszą żadne- 
go skutku. Podatki należne magistra- 
towi poradnia jednak musi uiszczać 
nieraz z kieszeni przyjaciół poradni 
w tem i pań kwestarek, tych bojowni- 
czek 0 zdrowie ludności miejskiej, 
które z zaparciem się siebie stają do 
pracy; jedynie zrozumienie koniecz- 
ności zebrania pewnej sumy zmusza 
ich do wytrwania na posterunku (kto 
raz kwestował, ten wie jak przykrą 
rzeczą jest kwestowanie), Nie odma- 
wiajmy chociażby najmniejszego dat- 
ku. Dając bronicie siebie i rodzinę 
waszą Od «białej dżumy», którą jest 
gruzlicaa W Polsce zabiera ona do 
100,000 ludzi, a państwo rocznie traci 
z powodu gruzlicy przeszło 1.000,000. 
Jeśli wszyscy dopomogą WTP., tym 
pierwszym inicjatorom planowej spo- 
łecznej walki z gruzlicą, tym ludziom 
pełnym poświęcenia i doświadczenia 
fachowego—gruzlica w Wilnie zosta: 
nie pokonana, a od tej chwili nastąpi 
zwrot ku  jaśniejszej przyszłości. 

Al—Mar. 

  

CONAN DOYLE. 

1) Koło w trójkącie, 
Douglas oparł się plecami o piec 

i z zadowoleniem pociągnął cygaro. 
— Dużo słyszałem o panu, panie 

Holmesie, lecz nie przypuszczałem, 
że spotkam się z panem kiedyś. Jeśli 
przeczyta pan to — wskazał na pa- 
piery, które mi wręczył, to przyzna 
pan, że historja moja jest istotnie 
niezwykłą. : 

Inspektor Macdonald, który nie 
mógł dotąd oprzytomnieć ze zdumie- 
nia na widok sceny, przed nami o- 
degranej, odzyskał nareszcie mowę; 

Dosyć! — zawołał— Jeśli pan 
jest Johnem Douglasem, właścicielem 
Brilston, to któż został zamordowany, 
czyjąż Śmiercią zajmowaliśmy — 516 
przez dwa dni? Skądże się panwziął? 

— Tak, drogi Macdonaldzie, — 
odrzekł Holmes; kiwając głową — 
nie chciał pan przeczytać opisu, jak 
ukrywał się w zamku król Karol, w 
owych czasach ludzie nie kryli się w 
domach, pozbawionych tajnych przejść, 
lub skrytek. Cóż tu dziwnego, że jed- 
na z tych skrytek przydać się mogła 
iw dzisiejszych czasach.. Pewien 
byłem, że pod tym dachem znajdzie- 
my pana Douglasa, Wczoraj wieczór 
przekonałem się, po znalezieniu za- 
winiątka z ubraniem, na dnie fosy, 
że trup, któryśmy znal.źli nie był 
trupem Douglasa, lecz cyklisty z 

Vels'u. : 
Chodziło więc o wykrycie, gdzie 

się znajdował Douglas, pewien byłem, 
że kryjówka jego jest znana zarówno 
jego żonie, jak i przyjacielowi. Cze- 
kałem okazji, aby to stwierdzić... 

— Ma pan rację, schowałem się 
w skrytce, nie chcąc mieć do czynie- 
nia ze sprawiedliwością. Muszę jed- 
nak oświadczyć panom, że nigdy nie 
popełniłem nic takiego, czego bym 
mógł się wstydzić. Niech się pan nie 
niecierpliwi, panie inspektorze, gotów 
jestem opowiedzieć całą prawdę. 

— Są ludzie, którzy nie pożałują 

ostatniego centa, aby mnie zgładzić z 

tego świata, Dopóki żyją ci ! т 

dopóty nie będę mógł czuć się zu- tejże chwili wróg mój rzucił się na się skaleczyłem dnia tego. Tutaj po- 
pełnie bezpiecznym. Znaleźli mnie w 
Chicago i w Kalifornii, aby ich unik- 
nąć, opuścić .nusiałem Amerykę i, gdy 
już miałem nadzieję, że w tem cichem 
ustroniu znajdę nareszcie spokój, oka- 
zało się, że nigdzie przed nimi 
ukryć się nie zdołam. Nie opowiada- 
łem nigdy mej żonie ponurej historji 
mego życia, wiedziałem, że nie mia- 
łaby już chwili spokoju i żyłaby 
stale pod ciężarem okropnego  stra* 
chu. Widocznie jednak wymykało mi 
się czasem jakieś słowo niebaczne, 
gdyż wiem, że niepokoiła się często 
i podejrzewała coś. Dopiero wczoraj, 
po śledztwie dowiedziała się żona 
moja, zarówno jak i pan Barker, taje- 
mnicy mojego Życia. ‚ 

— W przeddzień tragicznego zaj- 
ścia ujrzałem na ulicy miasta Vels'u 
człowieka, którego poznałem natych- 
miast. Był to najzacieklejszy ze wszyst- 
kich moich wrogów. Wiedziałem, że 
już od roku mnie tropi, domyślałem 
się, co mnie czeka i nie śpieszyłem 
do domu. Chciałem waiczyć z nim. 
Był czas, gdy szczęście moje przysło- 
wiowem było i teraz miałem nadzieję, 
że nie opuści mnie ono. Przez cały 
dzień następny nie opuszczałem do- 
mu, nie chcąc być zastrzelonym znie- 
nacka. Gdy most został polio E 
myślałem, że już nie może mi grozić 
żadne niebezpieczeństwo. Nie przy: 
puszczałem, by zdołał wkraść się do 
domu. Kiedym obchodził, jak zwykle 
wszystkie pokoje, wchodząc do _ bi- 
bljoteki poczułem, że niebezpieczeń 
stwo jest blisko, Człowiek, który jak 
ja przeżył całe swe życie pośród 
przeróżnych niebezpieczeństw, posia- 
da już rodzaj szóstego źmysłu, który 
go ostrzega przed niebezpieczeństwem, 
zanim zdoła dostrzec realne powody 
niepokoju. Za chwilę ujrzałem koniec 
buta, wyglądający z pod firanki... 
Wyobraziłem sobie jasno sytuację... 

— Pokój oświecony był słabym 
blaskiem świecy, którą trzymałem w 
ręku. Postawiłem ją na stole i chwy- 

mnie, nóż błysnął w jego ręku. Ude- 
rzyłem młotkiem i nóż upadł na po- 
dłogę. Odskoczył za stół i z szyb: 
kością błyskawicy wyjął karabin. 
Przeszła minuta wahania, pomiędzy 
śmiercią i życiem. Kto pierwszy wy- 
puści broń z ręki — ten zginie. Nie 
wypuszczał wśród walki  karabina z 
ręki, lecz w pewnej chwili lufa zwró- 
ciła się ku niemu. Nie wiem, kto po- Ż 
ciągnął za cyngiel, może on sam, 
padły dwa strzały. Ted Baldwin upadł 
zabity. Przekonałem się z całą pewno- 
ścią, iż to był on — mój wróg najza- 
cieklejszy, Ciężkie rany nie są dla 
mnie: nowością, lecz muszę przyznać 
się, że wobec tego okrwawionego 
potwornie trupa serce mi się Ściśnęło 
Natychmiast po wystrzale wpadł 
do pokoju Barker i na schodach roz- 
legły się kroki mojej żony, zatrzas- 
nąłem drzwi przed nią, błagając by 
się oddaliła. Nie chciałem, by widzia* 
ła trupa. W paru słowach wytłoma: 
czyłem Barkerowi całą sytuację, cze- 
kališmy że służba się zbiegnie, lecz 
nikt się nie ukazał. My jedni wiedzie- 
liśmy o. tem, co się w domu stało. 

Douglas zdjał marynarkę i na ra- 
mieniu jego ujrzeliśmy wypalone ko- 
ło w trójkącie, 

— Ted Baldwin był wzrostu mo- 
jego, podobni byliśmy do siebie, wło- 
sy miał tego samego co ja koloru, 
twarz miał zupełnie zmasakrowaną. 
Rozebzaliśmy go i przebrali .w moje 
ubranie nocne, w ten sposób trup 
jego miał uchodzić w oczach wszyst- 
kich za mój, Zwiążaliśmy ubranie je- 
go w węzełek i razem z jedynym 
ciężkim przedmiotem, znajdującym 
się w pokoju, — hantlem wrzuciliśmy 
go do kanału. Kartkę, którą przygo- 
tował aby rzucić przy moim trupie, 
pozostawiliśmy koło niego, Włożyliś- 
my na palec pierścionek mój, lecz 
obrączki nie mogłem zdjąć, od dnia 
ślubu nie zdejmowałem jej i teraz 
uczynić tego nie mogłem. Przyniosłem 
kawałek plastra i przylepiłem na to 
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DUSZA ARTYSTKI w9 akt. 
Niebywała gra artystów! 

  

Miejski Kinematoara 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

  

  

EOhydne morderstwo. 

Oneg laj wieczorem koło wsi So- 
rok-Tatary na szlaku Wilno—Ejszysz- 
ki dokonano ohydnego mordu w ce 
lach rabunkowych. Wszczęte docho- 
dzenie ustaliło co następuje. Od dłuż- 
szego już czasu niejaki Dawid Korel- 
ski lat 70 zamieszkały w Wilnie przy 
ulicy Raduńskiej 52 prowadził handel 
z Ejszyszkami, W częstych podróżach 
Korelski obrał sobie do pomocy Lej- 
bę Sziro lat 18,z którym wspólnie 
odbywał drogę z Wilna do Ejszys ek 
i z powrotem, Przed paru tygodniami 
obaj kupcy jadąc do Ej:z:szek spot- 
kali koło wsi Sorok Tataryznajomego 
chłopa Aleksandra Jarmołowicza., 

Jarmołowicz prosił by go zechcia 
no wziąć na furmankę, gdyż również 
udaje się do Ejszyszek. W drodze 
Jarmołowicz informował się szczegó- 
łowo o interesach Korelskiego, o jego 
dochodach, o ilości towaru jaki zaku- 
pywał i t. p. Jednocześnie uskarżał się 
on przed kupcami na ciężkie Czasy, 
brak pieniędzy i zwierzył się, iż ma 
zamiar się żenić, lecz warunki mater- 
jalne stoją temu na przeszkodzie. 

Wczoraj wieczorem Korelski jadąc 
wraz z Sziro jak zwykle do Ejszy- 
szek po zakup cieląt znowu spotkał 
na skraju puszczy Rudnickiej Jarmo 
łowicza, ktory powtórnie prosił o 
zabranie go na furmankę. Gdy się 
zupełnie  sciemniło właściciel fury 
oddał lejce młodemu Sziro, a sam 
się zdrzemnął, Niespodzewanie, jadą- 
cy na furze Jarmołowicz dobył noża 
i zadał Korelskiemu dwie głębokie 
rany w szyję. Przerażony Sziro z 
błyskawiczną szybkością zeskoczył z 
fury w zamiarze ucieczki, lecz zbro- 
dniarz nie troszcąc się o Korelskiego 
pognał zauciekającym. Lekko ranny 
Korelski, widząc iż zbrodniarz po- 
gnał za młodym Sziro zaciął konia i 

jadąc galopem ujechał 11/2 kilometra, 
doganiając jadącą w stronę Ejszyszek 
furmankę chłopską. S 

Po przybyciu do pobliskiej wsi 

zorganizowano obławę na zbiegłego 
zbrodniarza. Obława prowadzona 
przez miejscowego 

Sorok-Tatary trupa 18 letniego Lejby 
Sziro. Zbrodniarz zbiegł. Natychmiast 
owypadku R policję 

Jak się dowia dujemy w ostatniej 
chwili, dzięki energicznemu pościgo- 
wi został ujęty sprawca morderstwa 
Jarmołowicz. Ujęcia dokonały organa 
policyjne komendy powiatu Wileńsko- 
Trockiego. Jarmotowicza przekazano 
do dyspozycji odnośnego 
śledczego. Morderca 
sądem doraźaym. 

ludzie, ciłem młotek leżący na kominku. W samo miejsce na brodzie, w które 

pełnił pan błąd niemały, panie Hol- 
mesie, gdyby pan zerwał plaster, 
przekonalby się pan, že byt on przy- 
klejony na zdrowem ciele... 

— Oto szczegóły zajścia, gdyby 
udało mi się uciec stąd i ukryć 5' 
gdzieś w bezpieczne miejsce, gdzie 
spotkałbym się z żoną, życie moje 
popłynęłoby spokojnem — łożyskiem. 
ona i Barker pomogli mi w insce- 

nizowaniu całego zajścia. Potem 
schowałem się w jednej ze znanych 
mi kryjówek tego zamku. Е 

— Panowie wiedzą juž w jaki 
sposób starał się Barker skierować 
uwagę panów na możliwość ucieczki 
przez okno. Przyznaję, że było to 
zrobionę dosyć niezręcznie, lecz nie 
było innego wyjścia z tej zawikłanej 
sytuacji, Gdy wszystko było skoń: 
czone, Barker zadzwonił z całej siły. 
Opowiedziałem panom szczerą prawdę, 
a teraz postąpicie panowie ze mną 
tak, jak wam obowiązek sług prawa 
nakazuje. 

Zapanowało milczenie, które prze* 
rwał Holmes. 

— Prawo angielskie jest głosem 
sprawiedliwości; rozstrzygnie ono tę 
sprawę. Chciałbym wiedzieć jednak, 
skąd cziowiek ten mógł dowiedzieć 
się gdzie pan mieszka i w jaki spo- 
sób dostał się du zamku? 

— Nie mam pojęcia — odrzekł 
Douglas. 

Twarz Holmsa blada była i po- 
ważna, 

— Obawiam się, że to nie koniec, 
możliwe jest, że grozi panu niebez* 
pieczeństwo większe od wyroku sądu 
i nawet od tego, którem prześladują 
pana wrogowie amerykańscy. Proszę 
się ubrać i pójdziemy... 

5 

Cierpliwość czytelników moich zo- 
stała wystawiona na zbyt długą może 
próbę, chciałbym więc teraz opuścić 
zamek Birlston i przenieść się w te 
czasy, kiedy rozpoczęła się historja 

  

leśnika znalazła 
około położonej przy drodze wsi 

sędziego 
stanie przed 

„Biały bóg 
W rolach iytułowych: BEBE DANIELS i 
śnie w Darbury, 

Archipelagu 
pokojnej mieścinie Angielsk,ej i 

Dziś będzie wyśleilany film 
£ t; dramat 

papuasow tle noweli 
w 7 aktach. Osnuty na 

CLIWE ARDENA. 
RICHARD DIX. Rzecz dzieje si ę współcze- 

na jednej z bezludn ych wysp 
Polinizyjskiego. 

Nad program: „Ogród zoologiczny w Poznaniu” 
W sobotę 3 Lipca i 
w niedzielę 4 lipca Kazimier 

artysta drame tyczny 
nagrodzony za de- z Wysocki 

klamację złotym medalem, w czasie seansów wygłosi szereg deklamacji, 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańs kiego 
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kolejowem po gó [Leśnik "= 
Wielkop., jest 

dobrze obeznany z 
kulturą leśną i z 
chowem bażantów. 
Może na życzenie 
sprowadzić także gru- 

  

Choroby przewodów moczowych, żółciowych i wątroby, 
dyspepsję, artretyzm, reumatyzm 

LECZY RADYKALNIE 

WODA ORYGINALNA 

YVEHCHY SE 
Celestins, Hópital,Grande-Grilie 

i sole VICHY.ETAT. 
Żądać we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

oraz tabletki (comprimćs), pastylki 

Jeneralna Reprezentacja na Polskę! 

J. Saidendorfi, Warszawa, Krucza 6, 

bą zwierzynę. — Ргар- 
nie zmienić posadę 
od 1 października lub 
stycznia, Oferty pod 
Nr 10 do Administracji 

<Słowa>. 

Podręczniki 

Szkolne używane 

nówszych wydań 

kupuje za gotówkę 

TAT 

Księgarnia 
). Zawadzkiego, 

tel. 230—13. Wielka 7, 
  

  

BRONI i PRZYBORÓW 
SKŁAD MYŚLIWSKICH 

F Zienkiewicz, Śwyśiska 5 
Poleca pp. myśliwym świeżo otrzymany 
transport broal i przyborów myśliwskich 
bezpośrednio z zagranicy. Dla Klubów 
Myśliwskich specjalne warunki. Zamó- 

wienia uskuteczniają się również za zali 
czeniem. Ceny fabryczne. 

ZRZEKO ORZADKEM 

człowieka, występującego, pod koniec 
życia, pod imieniem Johna Douglasa. 

ROZDZIAŁ VIII. 
Nieznajomy 

Luty 18.. roku był szczególnie 
ciężki. Śnieg głęboki pokrywał stoki 
gór Hilmertońskich. Szyny drogi że- 
laznej zasypane były tak, że musiano 
oczyszczać je stale przy pomocy spe- 
cjalnych lokomotyw. 

Pociąg wieczorny, łączący fabryki 
żelaza z kopalniami węgla, szedł wol- 
no w górę, ku Vernissie, będącej 
centrem tego przemysłowego okręgu. 
Długie łańcuchy wagonów, napełnio- 
nych węglem i żelazem, świadczyły 
o bogactwie kraju. 

W pierwszym wagonie pasažer- 
skim, gdzie mieściło się w tej chwili 
około trzydziestu ludzi,  zapalono 
lampę naftową. Większość pasażerów 
stanowili robotnicy, powracający z 
pracy, w dolinie, do miasta na odpo- 
czynek. Górnicy odznaczali się wśród 
nich ciemnemi twarzami. Każdy z 
nich trzymał w ręku maią lampkę. — 
Paląc fajki, rozmawiali półgłosem, 
obserwując z-pod oka dwóch pasa: 
żerów, siedzących po przeciwległej 
stronie wagonu, których strój wska: 
zywał, iż są to przedstawiciele policji 
miejscowej. Reszta pasażerów Składa- 
ła się z kilku kobiet, paru podróżują- 
cych handlarzy i młodego człowiekz, 
siedzącego samotnie przy oknie. Był 
to właśnie człowiek, który w opo- 
wiadaniu naszem odegrywa  najważ- 
niejszą rolę. 

Był to młodzieniec o twarzy świe- 
żej i wielkich, wesołych, inteligentnych 
oczach, W milczeniu przyglądał się 
uważnie swym towarzyszom podróży, 
Jeden z górników próbował zawrzeć 
z nim znajomość, lecz dostał ostrą 
odprawę, poczem młody podróżny 
zwrócił twarz ku oknu i przyglądać 
się zaczął krajobrazowi, gęstnicjącym 
mrokiem otulanemu. Pociąg mijał 
kopalnie i wielkie fabryki. Dominu- 
jącemi cechami tego kraju była walka 
o byt, ciężka praca, energja i siła. 

22.20090223202092202909404900100964064 

Wezwanie Edykta'ne. 

Sąd Arcybiskupi Wileński wzywa Kazi- 
mierza Barańskiego z pobytu niewiado- 
mego, aby w dniu 15 września 1926 roku 
o godzinie 11 rano stawił się w Kance- 
larji Sądu (Wilno. ul. Zamkowa Nr 6) |jako 
pozwany w sprawie o nieważność jego 
małżeństwa z Anną Jankowską, Sąd ostrze: 
ga Kazimierza Barańskiego, że jeżeli się 
nie stawi na dzień oznaczony, to będzie 
uważany za nieposłusznego prawu ! зрга- 
wa będzie sądzona pod jego nieobecność. 
Oficjał Prałat Jan Hanusowicz 

Notarjusz Ks. Antoni Wiskont. 
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Upraszam o poparcie W nej Kli- 
jenteli — Placówki Polskiej Me- 

biowej, Zawalna 15. 
Wykonywa obstalunki. Posiada Salony 
bambusowe 275 zł., Salony dębowe piękne 
415 zł., Szaty, Kredensy, Stoty jadalne oraz 
przyjmuje meble do sprzedania. 

Z poważanie sługa Makowski, 

OE CZ Z R Z ZE O A A 

Z twarzy młodzieńca wyczyta 
można było, iż obraz, roztaczającY 
się przed jego oczyma, jest dlań zu- 
pełnie nowy. Od czasu do czasu 
wyjmował z kieszeni list, odczytywał 
go i robił uwagi ołówkiem na margi- 
nesie. Raz wyjął przedmiot, który 
wywołał u sąsiadów ruch zaniepoko- 
jenia. Przedmiotem tym był duży re- 
wolwer, najwidoczniej nabity, 

— Hej, towarzyszu — rzekł jeden 
z robotników — jesteście, jak widzę, 
dobrze uzbrojeni. 

Młodzieniec uśmiechnął się. 
— Istotnie—odrzekł —Musimy nie- 

naz do pomocy broni się uciekać, 
— Czy mogę wiedzieć, skąd przy- 

bywacie? 
— Mieszkałem ostatnio w Chi- 

cago. 
— Jesteście tu po raż pierwszy? 
— Tak. 
— Ta broń może się (panu i tu- 

taj przydać—zauważył robotnik. 
— Czyż tak—zapytał młodzieniec, 

zaciekawiony słowami sąsiada. 
— Czy nie słyszał pan, co tutaj 

się dzieje? 
— Nic nadzwyczajnego. 
— Ach tak!. sądziłem że wiecie 

o tem, bo wszędzie o tem mówią, 
Zreszią dowiecie się o tem wkrótce. 
Co was tu sprowadza? 

— Słyszałem, że dla porządnych 
ludzi nie trudno tu o pracę. 

— Czy należycie do związku za- 
wodowego? 

— Naturalnie. 
— W takim razie znajdziecie pra* 

cę. Czy macie tu przyjaciół? 
— Nie znam nikogo, lecz mam 

nadzieję że prędko ich znajdę. 
— W jaki sposób? 
— Należę do loży ludzi wolnych. 

Sekcje naszej organizacji rozsiane są 
po całej Ameryce, w każdej z nich 
znajdę przyjaciół. 

Wiadomość ta wywołała duże 
wrażenie na sąsiedzie, podsunął się 
biiżej do młodego podróżnika i wy- 
ciągnął doń rękę: 

— Podajcie mi rękę—rzekł. 
Ю 
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