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W sprawie budżetu wojskowego. 

W czasie posiedzenia komisji 
budżetowej Sejmu w nocy z środy 
na czwartek Marszałek Józef Pił- 
sudski wygłosił obszerne expose, 

którego początek podaliśmy we 
wczorajszym numerze naszego pis- 
ma. Dalszy ciąg mowy Marszałka 
Piłsudskiego brzmi jak następuje: 

Jest to nieszczęściem całego 
naszego budżetowania, a zwłaszcza 
nieszczęściem dla wojska, że bud- 
żet roczny staje się zwykle fikcyj- 

nym, gdyż trudno sobie powiedzieć 
zawczasu, jak za 12 miesięcy bę- 
dzie wyglądał odcinek miesięczny. 

Ja twierdziłem zawsze, że z ogól- 

nego planu budżetowego zostają 
tylko jakieś urywki ogólne, jakieś 

ogólne prawdy, które jednak nie 

są dostatecznemi wytycznemi dla 

trzymania się ścisłego nawet bud- 

żetu rocznego, a cóż dopiero jakichś 
planów na dalszą metę. Jest to o- 

gólna nasza wada, wprowadzona 
nie przez rząd, który ja tu repre- 
zentuję, ale zdaje mi się, że to był 

p. Michalski. (P. Michalski: To ja). 

Pan dostatecznie działał przeciw 
wojsku, ja się temu przyglądałem. 
Ale zostało to odziedziczone przez 

nasz rząd i stanowi jedno z prze- 

kleństw gospodarki wojskowej. Je- 
żeli dodamy do tego stały nagły 

wzrost cen, który robi każdy bud- 

żet nierealnym, to musicie pano- 

wie przyznać, że nie znajdziecie 

żadnego administratora, któryby 
nie był zmuszony do ciągłego ła- 

' - tania sytuacji. 
Jeżeli np. weźmiemy budownic- 

two, to jest ono poprostu klęską, 

gdyż żaden inżynier ani budowni- 

| czy nie może budować domu, *nie 
będąc pewnym czy nazajutrz nie 

zatrzyma roboty. Wskutek obcina- 

nia oszczędnościowego rozmaitych 

budżetów cierpi specjalnie budow- 

nictwo. Dlatego dziś niema mowy 

o jakimś planie budowniczym dla 

żadnego działu. Byłoby to fikcją, o 
której można pisać i mówić, ale 
której nie można wykonać. Dlate- 
go mamy gmachy podprowadzone 

pod dach, które jednak stoją nie- 

dokończone, stają się ruiną, wsku- 

tek opadu deszczu i śniegów pro- 
cent ich wartości coraz bardziej 
maleje. 

Przy takiem nieszczęsnem bud- 

żetowaniu odbija się to szczegól- 

niej na funkcjach wojskowych. 

Zawsze krytycznie odnoszę się do 
administracji wojskowej, ale muszę 
uwzględnić te trudności, które mają 
ci ludzie, zmuszeni wykręcać się 

jak piskorz z nieszczęścia miesięcz- 
nych budżetów, a tembardziej pro- 
szę księcia, nie można się trzymać 
planów pieniężnych. (P. Czetwer- 
tyūski: Ja to odnosiłem do nad- 
zwyczajnych wydatków). (P. Kwa- 
piński: Mówi księcia-pana). 

Ofiary systemu oszczędnościo- 
wego. 

Historja pracy wojskowej uczy, 
że system oszczędnościowy, który 
był czy to skutkiem inflacji, czy 
drożyzny, dotykał głównie trzech 
rzeczy: budownictwa, które obcina- 

no, koni, które stanowią najdroż- 
szy element w wojsku dla prze- 
karmienia, a których liczbę zmniej- 
szano bardzo znacznie, a wreszcie 
rezerwy zaopatrzenia, a to dlatego, 

że była umieszczona w  nadzwy- 
czajnych wydatkach. Ja kazałem to 
pomieścić w wydatkach zwyczaj- 
nych dfa uniknięcia Ścinania w 
mechaniczny sposób. (Wesołość). 
Chcę jednak powiedzieć w sprawie 
rezerwy zaopatrzenia, że mam tu 
pewne specjalne wahania i wątpli- 
wości, czy ta rezerwa jest głów- 
nym momentem, który nam jest 
potrzebny, jeżeli ją pojmiemy w 
ten sposób, że magazyny powinny 

- Буё zapełnione, a obliczone w sto- 
sunku do rozbudowy wojska na 10 
czy 12 lat naprzód. Już kiedy pra- 
cowałem na Placu Saskim, z pew- 
nym sceptycyzmem patrzyłem na 
usilne starania zrobienia planu na 
szereg lat w stosunku do wojska, 
nie dlatego, że to się tyczy Polski, 
ale dlatego, że sposób prowadze- 
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nia wojsk wogóle musi podlegać 
rewizji. Poród nowych koncepcyj 
jest bardzo ciężki i powolny, a tym- 
czasem obciążenie teoretyczne dą- 
ży do tego, aby wojsko budować 
na wzór tego, co było przed ro- 
kiem 1914 i to nietylko dlatego, 
że ten wzór istnieje jeszcze i myś- 
my się do niego przyzwyczaili, ale 
i z tego powodu, że we wszystkich 
państwach, a także u nas wielkim 
ciężarem jest masa oficerów, któ- 
rzy do czego innego nie są zdatni, 
jak do pracy według wzorów z 
przed r. 1914 i którzy ciężą na 
budżecie w bardzo silny sposób. 
Tak samo dzieje się u naszego Są- 
siada zachodniego i we Francji, a 
najmniej może w Anglji, która u- 
miała z tego wybrnąć cesarskiemi 
cięciami. 

Wojsko musi istnieć i w Polsce. 

Nowy system rodzi się bardzo 
powoli. Podniesiono tu sytuację po- 
lityczną, na którą ta zapatruję się 
nie tak pesymistycznie, jak pano- 
wie. Ale faktem jest, że wojsko 
dotąd nie zostało skasowane i 
wszędzie istnieje, a więc tembar- 
dziej powinno . istnieć w Polsce, 
która przez nikogo nie jest gwa- 
rantowana i w wielkiej części jest 
pozostawiona samej sobie. Prze- 
róbka pracy wojskowej nie da się 
dokonać w sposób taki, jaki pro- 
ponował p. poseł Lieberman, któ- 
ry mógł spokojnie powiedzieć, że 
nasz budżet wojskowy jest zbyt 
jednostronny i powinien uwzględ- 
nić także mobilizację moralną i 
materjalną całego narodu na wy- 
padek wojny i dlatego należy bud- 
żet wojskowy zmniejszyć. Tak pa- 
trzeć na pracę wojska nie wolno, 
dopóki się ma wojsko, Co innego, 
jak wojsko się usuwa. Dopóki ist- 
nieje, trzeba się starać, aby było 
jako tako dobre i wtedy trzeba na 
wojsko płacić. 

Uzbrojenie i zaopatrzenie. 

Więc ja sądziłem, że rezerwa za- 
opatrzenia to jest zapełnienie ma- 
gazynów, któreby zaopatrzyło ar- 
mję w dostateczne ilości w razie 
wybuchu wojny, przy tej sumie do- 
świadczeń, które zostały zrobione 
do dzisiejszego dnia, nie da się 
nigdy osiągnąć bez nagłego wkła- 
du większych pieniędzy. Dlatego 
szukałem sposobu przerzucenia 
ciężaru na inne prace, zabezpiecza- 
jące pod tym względem  przynaj- 
mniej pierwsze dnie jakiegoś kon- 
fliktu zbrojnego, do którego byś- 
my przez nieszczęście może kiedy- 
kolwiek doszli. W stosunku do re- 
zerwy zaopatrzenia odnoszę się nie- 
co bardziej sceptycznie niż po- 
przednio, ze względu na doświad- 
czenia tylu lat, gdyż zawsze je, ob- 
cinano i rezerwa ta była kozłem 
ofiarnym, nad którym znęcali się 
panowie, a także z musu ten czy 
inny minister spraw wojskowych. 
Gdyby panowie zgodzili się na 
zdanie p. Czetwertyńskiego, aby 
to nie podlegało virement na na- 
stępny rok, nie mam nic przeciw- 
ko temu, sądzę jednak, że można 
mieć pewne zastrzeżenia. Jabym 
bardziej kładł nacisk na uzbroje- 
nie, które wymaga także bardzo 
znacznych wkładów pieniężnych, 
= mamy być bardziej przygoto” 
wani. 

Przerost administracji. 

Druga rzecz, o której chciałbym 
mówić, to jest administracja. P. 
Polakiewicz żądał wprowadzenia 
etatów, dlatego, że obiecał to p. 
Sosnkowski, a p. Lieberman mó- 
wił to samo, powołując się na p. 
Żeligowskiego. Skarżyli się oni na 
przerost administracji w porówna- 
niu z wartością samego objektu, 
którym się administruje. Jest to 
niewątpliwie jedna z największych 
bolączek naszej armji. Otóż muszę 
powiedzieć, że przerost administra- 
cji jest cechą  charakterystyczną 
wszystkiego, co robią Polacy. 
Wszędzie administracja zjada do- 
chody przedsiębiorstw nawet pry- 
watnych. jest to również chorobą 

naszego wojska. Dla usprawiedli- 
wienia siebie powiem, źe niestety, 
ja jestem obciążony dziedzicznie 
bardzo silnie. Dzwigam na sobie 
prace nietylko wojska polskiego, 
ale i prace Józefa Il i Katarzyny 
II, jako dziedzicznie obciążony zwy- 
czajami pod tym względem bardzo 
odległemi. Jednym z największych 
kłopotów wojska jest obecnie roz- 
mieszczenie oficerów t. zw. admini- 
stracyjnych, których liczba rośnie 
wskutek dyskwalifikacji oficerów do 
pracy linjowej. Są to nietylko ш- 
dzie ranni lub kontuzjowani, ale 
mnóstwo nieużytków wojskowych, 
któreśmy w siebie wchłonęli pod- 
czas szybkiego tworzenia wojska w 
latach 1919 i 1920 w tak wielkiej 
liczbie, że stało się prawdziwym 
ciężarem dla wojska. 

Powróciwszy do armji zastałem 
w niej wielu ludzi zdyskwalifikowa- 
nych, ludzi, którzy brali pensje, 
nic nie robili i siedzieli u siebie w 
majątkach, oraz administrację więk- 
szą niż zostawiłem. Ja jestem zna- 
ny w armji z zaciekłej walki z przy- 
rostem  administracjj i zarzutu, 
abym się do niego przychylał, zro- 
bić mi chyba nie można. Jestem 
zwolennikiem rzucenia człowieka 
na głęboką wodę, niech sobie ra- 
dzi, a jak nie poradzi, to utonie. 
Panowie zaś właśnie waszemi pra- 
wami nie dajecie mu utonąć, robi- 
cie sztuczne pęcherze i ja walczę 
z temi prawami, które nie dają u- 
tonąć wszelkim niedołęgom. 

Bywały wypadki, że ktoś wy- 
dalony ze służby za nadużycia, 
stawał się przedmiotem zazdrości 
tych, którzy zostawali, bo nie u- 

misji, co często uważam za szczę- 
šcie, to emeryturę płaci minister 
skarbu. Płacimy emerytury nietyl- 
ko za polską służbę, ale i za służ- 
by dawniejsze każdemu, kto się 
zgłosi. Jestem zwolennikiem skró- 
cenia administracji, lecz jeśli pano- 
wie sądzicie, że przytych prawach, 
któreście uchwalili, jest to możli- 
we w szybkim czasie, to się grubo 
mylicie. 

Min. Żeligowski bez winy. 

Podniesiono tu sprawę ryczał- 
towej gospodarki. Dała ona dużą 
oszczędność i możność wybrnięcia 
po nagłem i ogromnem obcięciu 
budżetu za ministra Żeligowskiego. 
Biedny Żeligowski nie mógł sobie 
dać rady z sytuacją wówczas po- 
wstałą, a to obcięcie jest też za- 
sługą panów. Minister Żeligowski 
był tu, mówiąc po rosyjsku, „bez 
winy winowat*. Takie sytuacje 
zmuszają później do łatania. 

O dobrą administrację. 

Administracja to nietylko praca 
oficerów nielinjowych, ale i żoł- 
nierzy. Procent ludzi, zatrudnio- 
nych w administracji, w porówna- 
niu z zatrudnionymi w wyszkole- 
niu żołnierza, wzrasta ciągle. Jest 
to niejednokrotnie również skut- 
kiem niemożności przekroczenia 
praw, wydanych przez panów. Do- 
wódcy ambicjonują się do pracy 
gospodarczej i administracyjnej i 
często z tego punktu widzenia by- 
wają też oceniani. Rzadko dobry 
„administrator jest jednocześnie do- 
brym dowódcą wojskowym. Czy u- 

mieli czy nie zdążyli zrobić nadu>gwda mi się zadowolić nietylko pa- 
żyć. Dzieje się to wszystko na pod- 
stawie praw, przez panów uchwa- 
lonych. jeśli ktoś się poda do dy- 

nów, ale i siebie, o co mi zwłasz- 
cza idzie, w walce z przyrostem 
administracji i postawić wojsko wy- 

Konferencja polsko-litewska w sprawie 
wymiany jeńców. 

GENEWA, 16-XII. (Pat.). „Wczoraj rozpoczęła się pod przewodnictwem p.p. 
Adora, prezesa Boissier vice-prezesa międzynarodowego komitetu Czerwonego 
Krzyża konferencja polsko-litewska w sprawie wymiany jeńców. 

  

  

Wiadomości polityczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

P. Prezes Rady Ministrów Mar- 
szałek Piłsudski przyjął wczoraj w 
południe na dwugodzinnej audjen- 
cji p. ministra Zaleskiego, który p. 
Marszałkowi złożył obszerne spra- 
wozdanie o wyniku obrad w Ge- 
newie oraz o swych rozmowach w 
Paryżu z francuskiemi czynnikami 
politycznemi. 

Nowomianowany poseł polski 
w Moskwie p. Patek będzie dziś 
przyjęty przez p. ministra Zale- 
skiego. Na konferencji tej omówio- 
ny zostanie szereg aktualnych kwe- 
styj politycznych, związanych z 
objęciem przez p, Patka placówki 
poselskiej w Moskwie. 

Wyjazd p. Patka do Moskwy 
przewidywany jest po świętach Bo- 
żego Narodzenia. 

© 

W dniu dzisiejszym odbędzie 
się inauguracyjne posiedzenie Rady 
Opinjodawczej dla spraw pracow- 
niczych. Na posiedzeniu tem będzie 
omówiony program prac komisji 
na najbliższą przyszłość. 

Dnia 15 b. m. o godz. 1T-ej 
pos. Kętrzyński z małżonką opuś- 
cił Moskwę, żegnany na dworcu 
przez przedstawicieli komisarjatu 
spraw zagranicznych oraz licznie 
zgromadzony korpus dyplomatycz- 
ny, a więc ambasadorów Francji, 
Włoch, Japonji, JTurcji, posłów 
angielskiego, szwedzkiego, norwe- 
skiego, duńskiego, estońskiego, fiń- 
skiego, łotewskiego, austrjačkiego, 
chińskiego, afganistańskiego, radcy 
ambasady niemieckiej i innych 
wraz z małżonkami. 

Imieniem zebranego personelu 
poselstwa i urzędów polskich w 

  

Moskwie pożegnał ustępującego 
posła charge d'affaires Zieleziński. 

ś (Pat.) 

Wobec informacyj, które uka- 
zały się w prasie w sprawie dymi- 
sji szefa gabinetu Prezesa Rady 
Ministrów dr. Wacława Grzybow- 
skiego ze źródła miarodajnego ko- 
munikują, iż wiadomość taka nie 
odpowiada prawdzie i że dymisja 
ta nie jest wcale zamierzona. (Pat.) 

© 
Wczoraj w godzinach popołud- 

niowych do gmachu Sejmu przy- 
był wice-premjer Bartel wraz z 
ministrem spraw wewnętrznych 
gen. Składkowskim, pp. Ministro- 
wie zostali przyjęci przez marszał- 
ka Sejmu Rataja, z którym odbyli 
półgodzinną konierencję. (Pat.) 
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TEATR REWJI 

KARANI” э 

żej niż inne działy — nie wiem, 
bądźcie jednak, panowie pewni, że 
dołożę wszelkich starań i robię na- 
cisk, aby wojsko wyprzedziło pod 
tym względem wszystkich innych. 

Skrócenie służby wojskowej. 

Dążenie do skrócenia służby 
wojskowej jest zjawiskiem stałem 
na całym Świecie. Wybuch wojny 
zastał we wszystkich państwach z 
wyjątkiem Rosji i Francji, dwulet- 
nią służbę wojskową. U nas, zwra- 
cam uwagę panów, na materjał woj- 
skowy, jakim rozporządzamy. Pol- 
ski żolnierz uczy się wojenki bar- 
dzo szybko, lecz nigdy dokładnie. 
Jest trochę lekkomyślny i łatwo 
przechodzi do porządku nad swy- 
mi obowiązkami. Białorusin i Ru- 
sin uczy się znacznie trudniej, lecz 
jest dokładniejszy, niektórzy też 
oficerowie specjalnie cenili sobie 
ten materjai. Dla naszego więc 
żołnierza skrócenie służby wojsko- 
wej nie jest pożyteczne. Zmusze- 
nie żołnierza do powtórzenia pe- 
wnych ćwiczeń więcej razy mecha- 
nicznie przyzwyczaja go do pracy. 

Drugi wzgląd — to wielka ilość 
analfabetów. Gdy żołnierz przejdzie 
już szkołę, będzie to wielka ulga, 
lecz póki procent analfabetów jest 
tak wielki, trudność skrócenia służ- 
by jest duża, Ten materjał, jakim 
rozporządzamy, nie nadaje się do 
skrócenia służby. 

Trzeci wzgląd to właśnie prze- 
rost administracji, który Sprawia, 
że wypuszczamy wielu ludzi, któ- 
rzy właściwie przeszli przez wy- 
szkolenie krótsze, niż przepisowy 
czas służby. Służba bowiem w 
istocie trwa u nas krócej, bo ze 
względów oszczędnościowych skra- 
camy ją, gdy tylko można pod róż- 
nemi pozorami, aby nie być zmu- 
szonymi żywić żołnierzy. Robimy 
więc oszczędności, do czego w swo- 
im czasie zmuszał p. Michalski, na 
co skarżył się minister Sosnkow- 
ski, gdy byłem jeszcze Naczelni- 
kiem Państwa. To samo jednak i 
ja niekiedy, niestety, stosować mu- 
szę. Służba więc efektywnie jest 
dość znacznie skrócona. Szukam 
jednak dalszego wyjścia z sytuacji 
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i może przyjdę z odpowiednim - 
projektem. Mamy mianowicie róż- 
ne części wojska, które wymagają 
różnego czasu dla wyszkolenia. 
Jazda, konna artylerja, wojska łącz- 
ności, pewna część broni technicz- 
nej, lotnicy, to są różne rodzaje 
broni, które wymagają jedne dłuż- 
szego, inne krótszego czasu służby. 

W dalszym ciągu Marszałek 
wskazuje, że w niektórych rodza- 
jach broni w Polsce wystarczyłoby 
pół roku służby wojskowej, w in- 
nych trzebaby dwa i pół lat; do 
tego jeszcze trzeba dodać brak 
zdolnych pedagogów wojskowych 
Te wszystkie względy utrudniają 
sprawę skrócenia służby wojskowej. 

Przysposobienie wojskowe. 

Mówiono wiele o przysposo- 
bieniu wojskowem, jest ono bar- 
dzo pożądane, ale kosztuje drożej, 
niż przeciętny żołnierz; u nas o- 
piera się ono dotąd na pracy po- 
mocniczej, daje wprawdzie mater- 
jał przeszkolony, ale nie wiele jest 
z tego korzyści. 

Pośrednictwo przy dostawach. 

Jesteśmy państwem „pasków*, 
gdzie pośrednik ma ogromne do- 
chody. Zwalczyć to trudno, pro- 
stym rozkazem nie da się to za- | 
łatwić. ; 

Resumė. 

Na zakończenie Marszałek 
"streszcza swoje wywody: Dwie są 
najważniejsze wady w naszem woj”. 
sku — pierwsza to miesięczne bud- 
żety, teraz przynajmniej mamy już 
wydat na kilka misięcy i to już | 
daje znaczną poprawę, rzecz druga _ - 
to przerost administracji — z tem 
walczę. Co do służby wojskowej 
to może zaprojektuję skrócenie jej 
w sposób zróżniczkowany, wresz- 
cie, co się tyczy rezerw zaopatrze- 
nia, to więcej chcę kłaść nacisku 
na uzbrojenie. 

+ * 
» 

Na tem posiedzenie komisji bud- 
żetowej zamknięto. 

Następnie dziś © godzinie 10 
min. 30 zrana. ' 

Po mowie Marsz. Pilsudskiego. 
Opinja wybitnych postėw. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Onegdajsze pojawienie się Mar- 
szałka Piłsudskiego w sejmowej 
komisji budżetowej podczas dysku- 
sji nad budżetem Min. Spraw Woj- 
skowych oraz jego przemówienie 
wywołało w kuluarach sejmowych 
niezwykłe wrażenie i to nie tylko 
wśród ugrupowań, których stosu- 
nek do osoby Marszałka jest przy- 
jazny, lecz również wśród klubów 
opozycyjnych. 

Niektórzy przywódcy stronnictw 
opozycyjnych w wywiadach praso- 
wych w ten sposób oceniają wczo- 

* rajsze wystąpienie Marszałka Pił- 
sudskiego: 

Pos. Czetwertyński (ZLN) — 
„Samo przyjście Marszałka Pił- 
sudskiego na posiedzenie w chwili, 
gdy kieruje całością spraw państ- 
wowych i wojskowych, jako prem- 
jer i generalny inspektor, a pomi- 
mo to znajduje czas, aby przyjść 
na komisję, jako minister i wypo- 
wiedzieć swój pogląd na ogólne 
potrzeby wojska—zrobiło na mnie 
bardzo dodatnie wrażenie. 

Oddziała również dodatnio na 
wprowadzenie normalnych stosun= 
ków między Rządem a Sejmem, 
któreby po usunięciu pewnych za- 
strzeżeń tak z jednej, jak i z dru- 
giej strony, kazały zejść z pozycyj 
obronnych, z których się wzajem-     

  

  

o 5. 

Inauguracyjne otwarcie teatru w sobotę 25 b. 

Hallo! Puszczamy się!!! 
Wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach. 

Bliższe szczegóły w afiszach. 

nie ostrzeliwano, na teren właści” 
wej współpracy nad poprawą sto- 
sunków politycznych i gospodar- 
czych i tem bardziej w sprawie 
rozbudowy wojska, o którego po- 
trzeby dziś więcej, niż kiedykolwiek, 
winniśmy dbać. 

Przyjście Marszałka Piłsudskie- 
go witam, jako zapowiedź tej no- 
wej, zdrowej wspolpracy“. 

Pos. inž. Mianowski (ChD) — 
„Nietylko samo zjawienie się Mar- 
szałka Piłsudskiego wywołało wiel- 
kie wrażenie (z domów wyciągano 
posłów na to posiedzenie), lecz [i 
ogromnie korzystne wrażenie wy- 
wołała cała mowa p. Ministra. 

Dyskusja stała na niezwykle 
wysokim poziomie, a główną jej 
cechą była troska o największy 
skarb Polski—o Armję. W dysku- 
sji nie było ani jednego zgrzytu, 
ani jednego nieporozumienia. Kto 
wie, czy to nie jest zadatkiem lep- 
szej przyszłości”, 

Pos. Liberman (PPS) — „Była 
to mowa parlamentarnego ministra, 
który uznaje prawo parlamentu do 
współpracy i kontroli w dziedzinie 
Armii. Z tego też punktu widzenia 
zjawienie się Marszałka Piłsud- 
skiego i udzielenie wyjaśnień ko- 
misji należy uważać za bardzo po- 
myślne*.      
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Sprawa podniesienia stanu rol- 
nictwa na Wileńszczyźnie. 

Ze Zjazdu 

W 2-im dniu Zjazdu Starostów, 
po zakończeniu obrad w sprawach 
administracyjnych, rozważaną była 
kwestja podniesienia stanu rolnic- 
twa na terenie województwa i u- 
działu w tej akcji samorządu po- 
wiatowego. Referat na ten temat 
wygłosił Naczelnik Wydz. Rolnictwa 
i Weterynarji p.W. Szaniawski, któ- 
ry w przemówieniu swem podkre- 
Śliłł że jednym z pierwszych i za- 
sadniczych zadań samorządu jest 
podniesienie zdolności płatniczej 
ludności opodatkowanej. Ponieważ 
ta ludność w dominującej przewa- 
dze składa się z rolników, stąd ja- 
sny wniosek, że piecza nad pod- 
niesieniem stanu rolnictwa leży we 
własnym interesie samorządu. Po- 
czynania jednak sejmików pod tym 
względem nie są skoordynowane, 
ani jednolite i różnią się znacznie 
w rozmiarach zakresu działania. 
Preliminarze na cele rolnictwa wy- 
kazują znaczne wahania od 3,5% 
do 14%, jakkolwiek warunki i teren 
pracy nie są tak odmienne, by u- 
sprawiedliwić różnicę preliminowa- 
nych sum, byłoby wielce wskaza- 
nym, by dotacje na cele rolnictwa 
były zbliżone do cyfry 10% ogól- 
nego budżełu. Prace wykonywane 
przez sejmiki, a prowadzące do 
podniesienia stanu rolnictwa i za- 
pewnienia mu normalnych warun- 
ków rozwoju, podzielić można na 
dwie kategorje, działających na dal- 
szą metę, oraz mających skutek 
doraźny, natychmiastowy. Do pier- 
wszej kategorji należy zaliczyć: me- 

"__ljoracje rolne, szkolnictwo rolnicze, 
doświadczalnictwo, — do drugiej 

_. wszystkie te poczynania, które w 
praktyce dla osiągnięcia rezultatów 
nie wymagają poważniejszej pracy 
od fundamentu. Szkolnictwo rolni- 
cze zwłaszcza, w rozwoju rolnictwa 
odgrywa pierwszorzędną rolę. Do- 
tychczasowa działalność sejmików 
świadczy, że sprawa ta jest nale- 
życie przez nie doceniana i raczej 
inicjatywę w tym kierunku wypada 
hamować. Mianowicie szkoły już 
otwarte, jak w Łuczaju, Antowilu, 

_ Święcianach i Bukiszkach, posiadają 
uczni względnie uczenic niezbyt 
dużo, należałoby więc przedewszy- 
stkiem pomyśleć o zapewnieniu 
tym szkołom kontyngentu dostate- 
cznego, a nie o otwieraniu nowych 

_ szkół, tymbardziej, że w najbliższej 
pri ści uruchomione będą je- 

° szcze dwie szkoły w Opsie i Dru- 
ścianach. Znaczenie jakie posiada 
doświadczalnictwo, winno zmusić 
sejmiki do udzielania większej po- 

" mocy stacji doświadczalnej w Bie- 
 niakoniach, niż to miało miejsce 
dotychczas, przyczem największe 
subsydja wypadałoby preliminować 
sejmikowi / Wileńsko - Trockiemu, 
najbardziej korzystającemu z wyni- 

_ _ ków doświadczeń Stacji. 

у Zgodnie z uchwalą zasadniczą 
Zjazdu rolniczo - samorządowego z 
roku 1924 sejmiki w swej działa|- 
ności w dziedzinie podniesienia 
stanu rolnictwa nie powinny przei- 
stoczyć się w byłe t.zw. ziemstwa, 
natomiast poczynania w tej mierze 
Winny oprzeć na pracy subsydjo- 
wanych przez nie fachowyeh orga- 
nizacyj rolniczych. 

W zakresie spółczielczości sej- 
_ miki mają przed sobą dużo do zro- 

28 „bienia. W drodze zakupu udziałów 
_ sejmiki z łatwością mogą uzyskać 

tak niezbędny dla dobra sprawy 
wgląd w działalność spółdzielni. 
Nie należy zrażać się niepowodze- 
niem, które częstokroć spotyka 
inicjatywę w krzewieniu spółdziel- 
czości, bowiem spółdzielczość ma 

& z przyszłość w rolnic- 
4 a, ie. ' 

      

    

   

  

Mleczarstwo na terenie woje- 
wództwa rozwija się w bardzo 
szybkim tempie, hamująco wpływa 
jednak ta okoliczność, że brak jest 
instruktorów mleczarskich. Wska- 
zanem byłoby wysyłanłe wycho- 

Starostów. 

wanków szkół rolniczych na do- 
kształcające kursa mleczarskie. 

W imieniu Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego przemawiał następnie 
naczelnik Wydziału Urządzeń Rol- 
nych p. Zemojtej, który zaznaczył 
konieczność bliższego kontaktu wy- 
działów powiatowych z powiato- 
wemi komisarzami ziemskiemi. Na 
terenie województwa Wileńskiego 
skomasowano 80.000 ha gruntów. 
Powstał szereg samodzielnych drob- 
nych góspodarstw. Urząd Ziemski, 
mając za zadanie przebudowę ustro- 
ju agrarnego, po zakończeniu prac 
technicznych, po stworzeniu tego 
samodzielnego gospodarstwa, dalej 
już nie ingieruje i ingierować nie 
może, ponieważ to nie wchodzi w 
zakres jego kompetencji. Efekt re- 
formy rolnej nie będzie więc osią- 
gnięty skoro nowopowstałe gospo- 
darstwo pozostawione będzie Sa- 
mopas. Dalsze zaopiekowanie się 
gospodarstwem rolnem leży w o- 
bowiązku samorządu. By opieka 
ta była skuteczną, celową i właści- 
wą, winna być nawiązana bliższa 
łączność między sejmikami i komi- 
sarzami ziemskimi, naprzykład w 
postaci udziału komisarza ziemskie- 
go w pracach komisji rolnych przy 
wydziałach powiatowych. ё 

Obrady na wyżej wymieniony 
temat zakończone zostały przemó- 
wieniem pana wojewody wileńskie- 
go, który kładąc nacisk na koniecz- 
ność bliższej współpracy sejmików 
powiatowych z  przedstawicielami 
urzędów państwowych i przypomi- 
nając, że w tym przedmiocie od- 
powiednie dyrektywy panom sta- 
rostom były już wydane, podkreślił 
konieczność powołania do pracy 
również czynnika społecznego. Tam 
gdzie się nie da pobudzić inicjaty- 
wy odnośnych czynników, siłą rze- 
czy samorząd musi przejąć inicja- 
tywę w swoje ręce i stworzyć przez 
to grunt, na którym inicjatywa 
społeczna znajdzie szerokie pole do 
działania. 

IIl-ci dzień obrad. 

W dniu trzecim obrad zjazdu 
starostów rozpatrzono w. dalszym 
ciągu sprawy samorządowe, orga- 
nizacyjne i dotyczące opieki spo- 
łecznej, zdrowia, weterynarji i ko- 
munikacji. W związku z ostatnim 
punktem nowomianowany dyrektor 
Okręgowej Dyrekcji Robót Publicz- 
nych inżyn. Siła-Nowicki, wygłosił: 
dłuższe przemówienie, w  którem 
rozwinął plan robót drogowych 
oraz środki i formy racjonalnego 
udziału samorządów w tych robo- 
tach. Następnie dyrektor Wileńskie- 
go Oddziału Państwowego Banku 
Rolnego zaznajomił starostów & 
zamierzeniami Banku № zakresie 
rolnictwa oraz trybem udzielania 
kredytów i pożyczek rolnych. Dy- 
rektor Okręgowej Dyrekcji Lasów 
Państwowych p. Grzegorzewski o- 
mówił ze stąrostami technikę wy- 
dawania budulca na odbudowę zni- 
szczeń powojennych i sprecyzował 
sposób realizowania asygnat po- 
życzkowych. Inspektor ochrony la- 
sów p. Kotkorowski zreferował 
sprawy ochrony lasów w Wojew. 
Wileńskiem. Prezes Zarządu Wileń- 
skiego Oddziału T-wa Czerwonego 
Krzyża p. Uniechowski zaznajomił 
członków zjazdu z działalnością 
Tow. Czerwonego Krzyża, prosząc 
pp. starostów 0 możliwe poparcie 
działalności Towarzystwa na pro- 
wincji. Kierownik Oddziału Wod- 
no-pomiarowego inż. Jencz zazna- 
jomił zebranych z pracami meljo- 
racyjnemi na terenie województwa, 
O godzinie 22-giej obrady jeszcze 
trwały. 

Dalszy ciąg obrad zjazdu staro- 
stów z 3-go dnia, jakoteż interesu" 
jące szerszy ogół społeczeństwa 
sprawy, które były omawiane na 
zjeździe, podamy w najbliższych 
numerach naszego pisma. Zdan, 

$ Dalsze szczegóły wielkiej afery szpie- 
2 gowskiej. 

   SE „Wielka afera szpiegowska, 
R której stały indywidua, 

__ tle rozwijającego się śl 

_. szpiegiem Iliniczem. 
Szajka szpiegowska umiała docierać wszędzie, 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

g na ślad której wpadły władze, a na czele 
jak Lemcha, Chmielnicki iinni, przybiera w świe- 

О edztwa wielkie rozmiary. 
wyżej wymienione indywidua pozostawały w ścisłej 

Należy podkreślić, że 
łączności z głośnym 

dokąd ją kierowały 
RZ instrukcje jednego z państw ościennych. Oprócz aresztowanego dowódcy 
` — sztabowej kompanji w Ministerstwie Spraw Wojsk. kpt. Mikuty, władze 

    

   
_ głe aresztowanie go w chwili 

" średnio po aresztowaniu kpt. 
generał, zajmujący jeszcze do 

stanowisku w kompanji sztabowej. 

‚° bezpieczeństwa zaaresztowały sierż. Udowicza z kancelarji dowództwa 
okręgu Korpusu w Warszawie. Ten ostatni miał dostęp do tajnych map 
i mógł oddawać nieocenione usługi Szajce szpiegowskiej, gdyby nie na- 

п Wykonywania podejrzanych przygotowań. 
Koła wojskowe komentują z niebywałem zdumieniem, że bezpo- 

Mikuty mieszkanie jego odwiedził pewien 
niedawna jedno z wyższych stanowisk w 

M-stwie Spraw Wojsk. Nie jest tajemnicą, 
_ owego generała kpt. Mikuta utrzymywał się przez szereg lat na swem 

że wyłącznie dzięki protekcji 

RU BJ E B МОВ N.SUK I 

W żałobną rocznicę zgonu Pierwszego 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Dzień 16 grudnia, jako czwartą rocznicę tragicznego zgonu Pierw- 
szego Prezydenta Odrodzonej Rzeczypospolitej z ręki mordercy cała 
Polska uczciła żałobnym obchodem. Ze wszystkich stron Kraju nadcho- 
dzą wiadomości o podniosłych uroczystościach żałobnych, które w 
mieście naszem odbyły się w świątyniach wszystkich wyznań. Uroczy- 
stości te upamiętnią nam nazawsze tragiczną postać najwyższego pias- 
tuna władzy, na którego targnął się przed czterema laty fanatyk „idei 
narodowej". 

W Wilnie. 

We czwartek 16 grudnia b. r. 
z powodu rocznicy tragicznej śmier- 
ci pierwszego Prezydenta Rzplitej 
$. p. Gabrjela Narutowicza w świą- 
tyniach wszystkich wyznań w Wil- 
nie odprawione zostały nabożeń- 
stwa żałobne. 

Szczególnie podniosły i uroczy- 
Sty charakter miała msza żałobna 
w Bazylice Katedralnej, celebrowa- 
na przez J. E. ks. biskupa Michal- 
kiewicza, przy szczelnie zapełnio- 
nej świątyni w obecności licznie 
zgromadzonych w  presbiterium 
przedstawicieli władz cywilnych, 
wojskowych, duchowieństwa, samo- 
rządowych z p. Wojewodą wileń- 
skim Władysławem Raczkiewiczem 
na czele. 

Ponadto w nabożeństwie wzięły 
udział delegacje wszystkich szkół 
ze sztandarami, delegacje organiza- 
cyj społecznych i t.d. Licznie zgro- 
madzili się również urzędnicy pań- 
stwowi, zwolnieni na czas odpra- 
wiania nabożeństwa od obowiązków 
służbowych. Obecni byli również 
in corpore uczestnicy odbywające- 
go się obecnie zjazdu starostów 
województwa wileńskiego. 

Katafalk ustawiony w nawie 
głównej Bazyliki tonął w powodzi 
kwiatów i światła. Straż honorową 
przy katafalku pełniło wojsko. 

Chóralne pienia żałobne wyko- 
nał zespół chóralny pod batutą 
prof. Kalinowskiego. 

Równocześnie i w świątyniach 
innych wyznań odprawione zostały 
uroczyste nabożeństwa żałobne w 
obecności przedstawicieli urzędu 
wojewódzkiego, który reprezento- 
wali naczelnicy wydziałów i radco- 
wie województwa. 

W soborze prawosławnym im. 
"św. Ducha naczelnik wydziału p. 

S. Kopeć, w kościele ewangelickim 

wangelicko - augsburskim — radca 
wojewódzki p. W. Reiss, w świąty- 
ni staroobrzędowców — p. B. Gra- 
bowski, w synagodze—p. St. Ław- 
rynowicz, w meczecie mahometań- 
skim oraz w świątyni karaimskiej— 
p. W. Makarow. (z) 

W Warszawie. 
Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 10 rano od- 
było się uroczyste nabożeństwo w 
katedrze św. Jana za duszę Ś. p. 
Gabrjela Narutowicza, pierwszego 

m Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. 

W nabożeństwie tem wzięli u- 
dział przedstawiciele władz  państ- 
wowych, wojskowych oraz niezli- 
czone tłumy wiernych. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
przybył z Zamku pieszo w towa- 
rzystwie szefa kancelarji wojskowej 
płk. Zahorskiego i szefa kancelarji 
cywilnej p. Dzięciołowskiego. P. Pre- 
zydent, którego u wejścia do Ka 
tedry powitało duchowieństwo za- 
siadł w fotelu przed wielkim ołta- 
rzem. Obok zajął miejsce rząd, 
reprezentanci armji, przedstawicie 
ciał ustawodawczych, delegaci or” 
ganizacyj społecznych i t. d. 

W czasie nabeństwa piemia ża- 
łobne wykonał chór. 

W Poznaniu. 

W rocznicę zgonu Ś. p. Prezy- 
denta Narutowicza odbyło się dzi- 
siaj w Poznaniu w kościele farnym 
uroczyste nabożeństwo żałobne od- 
prawione przez księdza Zwoltkiego. 

Na nabożeństwo przybył woje- 
woda Bniński, dowódca O. K. gen. 
Hausner z generalicją, prezydent 
miasta Ratajski, prezes Sądu Ape- 
lacyjnego Zakrzewski, starosta kra- 
jowy Biegala i inni przedstawiciele 
władz rządowych i samorządowych. 

Nr. 291 (739) 
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Przegrupowania w niemieckiej 
koalicji rządowej. 
Rząd odrzuca żądania socjalistów. 

BERLIN, 16-XII. (Pat). Dzisiaj o godz. 10-ej przed południem 
gabinet Rzeszy po krótkiej naradzie powziął jednomyślnie uchwałę wy- 
powiadającą się przeciw ultymatywnemu żądaniu socjalistów, aby rząd 
niezwłocznie zgłosił dobrowolnie dymisję. 

W kołach parlamentarnych wrogo wobec opozycji socjalistycznej 
usposobionych twierdzą, iż rząd nie miał zgoła innego wyjścia, jak tyl- 
ko podjęcie rzuconego mu wezwania. 

Bezpośrednio po posiedzeniu gabinetu kanclerz Marx przyjął przed- 
stawicieli trakcyj rządowych, którym zakomunikował uchwałę gabinetu. 

Prawicowy odłam ludowców zaproponował podjęcie rokowań 
z niemiecko-narodowymi. Sprzeciwili się temu wnioskowi centrowcy i 
demokraci. 

Wobec tego sprzeciwu liczyć się należy z ewentualnym przyłącze- 
niem niemiecko - narodowych do opozycji podczas głosowania nad 
votum nieufności dla rządu. 

Socjaliści przeciw rządowi. 

BERLIN, 16-XII. (Pat). Po czterogodzinnych naradach frakcja so- 
cjalistyczna Reichstagu powzięła wczoraj późno w nocy uchwałę, w któ- 
rej wyraża zasadniczo gotowość podjęcia rokowań w sprawie utworze- 
nia wielkiej koalicji, równocześnie jednak zaznacza, że nieodzownym 
ku temu warunkiem jest ustąpienie obecnego rządu Rzeszy. 

Jak donosi jedna z agencji prasowych, gdyby rząd nie chciał for- 
malnie ustąpić, socjaliści zamierzają postawić wniosek o wyrażenie mu 
votum nieufności. 

Frakcja ludowa po wysłuchaniu referatu ministra Stressemana rów- 
nież uchwaliła wczoraj swoją zgodę na podjęcie rokowań o utworzenie 
wielkiej koalicji, przy współudziale socjalistów. 

Uchwałę tę kanclerz niezwłocznie zakomunikował socjalistom. 

Komuniści jak zwykle. 

BERLIN, 16-XII. (Pat). Frakcje obradowały dzisiaj w ciągu przed 
południa na plenarnych zebraniach. Komuniści powzięli uchwałę posta- 
wienia odrębnego wniosku o wyrażenie votum nieufności dla rządu, po- 
zatem postanowili domagać się rozwiązania Reichswehry i zastąpienia 
jej milicją ludową. 

Plendrne posiedzenie Reiehsfagu. 
Kompromitacja Reichstagu. Tajne zbrojenia przy pomocy 

rosyjskiego przemysłu wojennego. 

reformowanym— radca wojewódzki Kościół wypełniły tłumy publicz- 
p. M. Pawliszewski, w kościele e- ności. (Pat.) 
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Prez. Sahm zapomniał o „sukcesach* 
: w Genewie. 

GDAŃSK, 16-XII. (Pat). Na wczorajszem posiedzeniu komisji 
głównej sejmu gdańskiego  prezydąga senatu Sahm złożył sprawozdanie 
z przebiegu rokowań genewskich w sprawie sanacji finansowej Gdańska 
i w sprawie pożyczki zagranicznej. 

W sprawozdaniu swem Sahm nie przyznawał się do poniesionej 
w Genewie klęski, ale też nie mówił wcale o żadnych sukcesach. 

Przymierze wojenne Stanów Zjednoczonych 
z Panamą. 

LONDYN, 16-XII. (Pat.) „Times“ donosi, że w Panamie wywołało wielkie 
wrażenie zawarcie między Panamą a Stanami Zjednoczonemi układu w którym 
Panama obowiązuje się do uczestnictwa w wojnie, którą Stany Zjednoczone zo- 
stałyby ewentualnie zagrożone. W wypadku tym miałyby Stany Zjednoczone 
objąć kontrolę nad środkami komunikacyjneimi oraz nad stacjami iskrowemi. 

„Times* donosi, że zgromadzenie ustawodawcze Panamy układu tego 
ratyfikować nie będzie. 

Chamberlain o wycofaniu wojsk 
‚ z Nadrenii. 

LONDYN, 16-XII. (Pat). Odpowiadając w Izbie Gmin na pytania 
dotyczące stanowiska rządu brytyjskiego w sprawie wycofania wojsk 
sojuszniczych z Nadrenji, sir Austen Chamberlain oświadczył, że co się 
tyczy wcześniejszego opróżnienia Nadrenji, aniżeli przewiduje 439 art. 
traktatu wersalskiego, to polityka rządu pozostanie w tym wypadku w 
zgodzie z postanowieniami art. 431. 

Na dalsze pytania p. Chamberlain oświadczył: 
Wojska sojusznicze mogłyby być wycofane w terminie wcześniej- 

szym, aniżeli to przewiduje traktat, lecz jedynie w wyniku porozumienia, 
które musiałoby być zawarte między mocarstwami okupującemi Nad- 
renję, a Niemcami. 

W porozumieniu Niemcy chętnie wzięłyby udział. 
Sprawa ta była już zresztą przedmiotem dyskusji między przedsta- 

wicielami poszczególnych mocarstw, tak, że podjęcie w tym kierunku 
jakichś zdecydowanych kroków wymaga dalszych przygotowań i czyn- 
nego współdziałania rządu niemieckiego. 

Pogrzeb Pasicza. 
BIAŁOGRÓD, 16-XII (Pat). Dziś przed południem w obecności członków 

rządu, wybitnych osobistości publicznych oraz kilkotysięcznych tłumów publiczności 
hoy R grobu zwłoki Pasicza. Podczas uroczystości wygłoszono cały szerag 
przemówień. 

Między innemi przemawiał generał rosyjski Paleolog. 

Powstanie w Portugalji. 
LIZBONA, 16-XII. (Pat). W południowej Portugalji wybuchło po- 

wstanie = Rząd wysłał silne oddziały celem stłumienia tego 
powstania. 

Z ZAGRANICY. 
Włosi pragną zbliżenia włosko- 

greckiego. 

LONDYN, 16.XII (Pat). „Daily 
Telegraph* donosi, że ze strony 
Włoch czynione są nowe usiłowa- 
nia w Atenach, aby doprowadzić 
do zbliżenia włosko-greckiego. 

  

Ciekawy proces. 

WIEDEŃ, 16.XII (Pat). „Neues 
Wiener Abendblatt* donosi z Pa- 
ryża, że przed miejsccwym sądem 
rozjemczym rumuńsko - węgierskimi 
rozpoczął się wczoraj proces 2 
optantów węgierskich przeciw pań- 
stwu rumuńskiemu z powodu wy- 
właszczenia własności ziemskiej. 

Proces potrwa 5 dni. Budzi on 
zainteresowanie dyplomacji, ponie- 
waż wyniki procesu będą proce- 
densem dla podobnych procesów 
obywateli węgierskich przeciw Cze- 
chosłowacji i Jugosławii. 

Motta ponownie wybrany. 

GENEWA, 16.XII (Pat). Zgro- 
madzenie Narodowe wybrało Mot- 
tę na prezydenta Związku Szwajcar= 
skiego na rok 1927. 

BERLIN. 16. XIl. (Pat). Obra- 
dy plenarne Reichstagu rozpoczęły 
się o g. 2-ej popołudniu. 

Przyjęto w drugiem i trzeciem 
czytaniu projekt rządowy o odro- 
czeniu terminu ważności umów, za- 
wartych z domami byłych panu- 
jących do 30 czerwca 1927 roku, 
poczem przystąpiono do trzeciego 
czytania budżetu dodatkowego. 

Wśród niezwykłego napięcia na 
sali kanclerz Marx złożył oświad- 
czenie, dotyczące żądania socja- 
listów, aby rząd podjął inicjatywę 
stworzenia szerszej i trwalszej plat- 
formy parlamentarnej w formie 
wielkiej koalicji. j 

W dyskusji nad oświadczeniem 
kanclerza przemawiał pos. Scheide- 
mann, który nakreślił stosunki łą- 
czące Reichswehrę z tajnemi for- 
macjami bojowemi. 

Mówca zaznacza, że podobno 
niemieckie organizacje bojowe, 
jakie istnieją na pograniczu Gór- 
nego Śjąska, znajdują się rów- 
nież i na Pomorzu, gdzie w 30 
miejscowościach stacjonowanych 
jest 36 specjalnych oficerów-or- 
ganizatorów i nauczycieli, którzy 
kierują całą pracą. 

Organizacje bojowe są ściśle 
zakonspirowane i oparte na syste- 
mie Czarnej Reichswehry. 

Następnie poseł Scheidemann 
stwierdza, że przytoczone niedawno 
przez „Manchester Guardian“ szcze- 
góły o tajnych zbrojeniach Reichs- 
wehry zapomocą zakładów prze- 
mysłu wojennego rozsianych na 
terytorjum Rosji Sowieckiej są 
zupełnie zgodne z prawdą. 

Socjaliści żądają zreformowania 
Reichswehry, zakazania wszelkich 
związków między Reichswehrą a 
bojówkami ojczyźnianemi, jak rów- 
nież przyjmowania subwencyj przez || 
Reichswehrę, a w końcu Ścisłej — 
kontroli republikańskiej podczas _ 
zaciągów do służby wojskowej. 

Następnie kanclerz dr. Marx 
odczytał deklarację rządu w spra- 
wie zamierzonych reform w Reich- 
swehrze. 

Po przerwie przemawiał komu- 
nista Beaker i niemiecko-narodowy 
poseł Schulenburg, który protesto- 
wał przeciwko wywodom Scheide- 
manna, określając je jako zdradę 
stanu. Po przemówieniach cen- 
trowca Wirtha: i socjalisty Breit- 
scheida posiedzenie Reichstagu od- 
łożono do jutra. 

. Polityczny urlop Stressemana. 
WIEDEN, 16 XII. (Pat). „Neue ireie Presse* donosi z Berlina, że 

ustalone zostało, iż d-r Streseman wkrótce po Bożym Narodzeniu roz- 
pocznie swój urlop i uda się do Egiptu. 7 

Sądzą, że po drodze spotka się z Mussolinim, w jednej z miej- 
scowości włoskich. 

  

"Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dalsza dyskusja nad budże- 
tem M. S$. Wojsk. 

Sejmowa komisja  budżełowa 
prowadziła dziś przed południem 
w dalszym ciągu dyskusję ogólną 
nad budżetem Ministerswa Spraw 
Wojskowych. 

Na posiedzenie przybył vice- 
minister gen. Konarzewski w oto- 
czeniu całego szeregu wyższych 0- 
ficerów. 

Przemawiali pos. Wasyńczuk 
(Ukrain.), Kwiatkowski  (ChD.), 
Kirszbraun (Koło Żyd.), oraz Po- 
niatowski (Wyzw.), poczem na za- 
rzuty wysunięte w toku dyskusji 
w półtoragodzinnem przemówieniu 
odpowiadał gen. Konarzewski, re- 
ferent pos. Kościałkowski oraz pod- 
pułkownik Scieżyński. 

Na posiedzeniu popołudniowem 
w dalszej dyskusji nadbudżetem Mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych prze- 
mawiał pos. Harusiewicz (ZLN), 
który interpelował w sprawie nie- 
wykrycia sprawców napadu na po- 
sła Zdziechowskiego. 

Pierwszy vice-minister gen. Ko- 
narzewski oświadczył, iż szczegó- 
łowe dochodzenie przeprowadzone 
w tej smutnej sprawie nie stwier- 
dziło udziału oficerów i katego- 
rycznie zastrzega się przeciwko po- 
sądzaniu oficerów o udział w tym 
napadzie. 

  

Pos. Liebermann (PPS) posta- 
wił wniosek o zmniejszenie stanu 
liczebnego armji o 58 tys. ludzi. 
Odpowiadali mu gener. Górecki i 
ppułk. Petrażycki, stwierdzając, iż 
przyjęcie tego wniosku zdezorga- 
nizowałoby armię. (Pat.) 

Zebranie Rady Ministrów. 

Wczoraj o godz. 18 w Pałacu 
Namiestnikowskim zebrała się Ra- 
Pa Ministrów, która do godz. 24 
obrad jeszcze nie skończyła. (Pat) 

Konferencja w sprawie se- 
sji Sejmowej.—Sprawa po- 
bicia posłów z N. P. Ch. 

Wczoraj w godzinach południo- 
wych przybyli do Sejmu p. vice- 
premjer Bartel i minister spraw 
wewnętrznych gen. Składkowski i 
odbyli z Marszałkiem Sejmu Rata- 
jem dłuższą konferencję w sprawie 
sesji sejmowej. 

Między innemi poruszono w 
rozmowie sprawę wniosku enpe- 
chowców, dotyczącego rzekomego 
pobicia przez policję kilku posłów 
z grupy Wojewódzkiego. 

Jak stę okazało po przeprowa” 
dzeniu Śledztwa przez władze ad- 
ministracyjne, posłowie ci zostali 
pobici przez ludność miejscową we 
wsi Staro-Bierezowej (pow. Bielsk 
Podlaski), gdyż ludność ta byla о- 
burzona bezczelnemi antypaństwo- 
wemi wystąpientami wymienionych 
posłów. 
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Zycie gospodarcze. 
Aktualne zagadnienie gospodarcze. 
W ostatnim numerze „Życia 

Wołynia" p. Zygmunt Czerwijow- 
ski zastanawia się nad zagadnie- 
niem programu gospodarczego dla 
Ziem Wschodnich pomiędzy szcze- 
gólnych rozważań nad ogólną sy- 
tuację ziem naszych oraz nad kwe- 
stją osadnictwa, rozważań, co do 

"Yktórych mamy wiele zastrzeżeń wy- 
powiada p. Czerwijowski taxże 
szereg słusznych i ciekawych my- 
Śli. Poniżej podajemy najbardziej 
zasadnicze tezy rozwijanego przez 
niego szkicu programu. 

W kraju, gdzie 80 proc. ludno- 
ści zajmuje się rolnictwem, naj- 
ważniejszem zagadnieniem jest ra- 
cjonalna polityka agrarna, życiowo 
pomyślana i przeprowadzana. 

Jeżeli zwrócimy uwagę na stan 
gospodarstw rolnych, to przede- 
wszystkiem rzuca się nam w oczy. 
szachownica. Bywają wypadki, że 
na gospodarstwo 10 hektarowe 
składa się kilkadziesiąt kawałków 
odległych od zagrody o dziesiątki 
kilometrów, ilościowo zaś gospo- 
darstwa rolne możemy podzielić 
co do obszaru — do 2 ha koło 
14 proc., powyżej 2-ch ha koło 86 
proc., z czego powyżej 4-ch ha 
koło 65 proc. Wychodząc z zało- 
żenia, że 8-mio morgowe gospo- 
darstwo mogłoby wystarczyć na 
wyżywienie rodziny przy odpowied- 
niem uprzemysłowteniu kraju, roz- 
woju handlu, oraz przy solidnem 
poparciu przemysłu ludowego, 
przychodzimy do wniosku, że 
przeprowadzenie komasacji na zie- 
miach wschodnich jest kwestją pa- 
lącą, gdyż w ten sposób prawie 65 
proc. mieszkańców ziem wschod- 
nich będzie miało byt całkowicie 
zapewniony. W drugiej kolejce 
winniśmy uwzględnić przy parcela- 
cji gospodarstwa karłowate. W 
tym wypadku winny być wzięte 
pod uwagę, również ziemie poleš- 
ne. Jak wiemy, lasy na ziemiach 
wschodnich stanowiły ongiś ol- 
brzymie bogactwa, obecnie są to 
w większości wypadków resztki. 
Cenniejszy drzewostan posiadają 
lasy państwowe. Lasy prywatne w 
15 proc. są całkowite zdewastowa- 
ne, w 52 proc. częściowo, 33 proc. 
znaąduje się w stanie zadawalają- 
cym. Ocsywiście są to cyfry pdzy- 
bliżone. 

Widzimy więc, że dość duże 
powierzchnie poleśne mogą być 

g - Wyzyskane ną parcelację. 
Znając warunki przyrodnicze 

Kresów, rozumiemy, że przeprowa- 
dzenia reformy rolnej bez meljora- 
cji w większości wypadków byłoby 
bardżo trudne. Sprawą meloracji— 
regulacją rzek, osuszeniem ogól- 
nem i szczegółowem muszą się za- 
jąć, rząd, samorząd i społeczeńst- 
wo równocześnie. Jest to przedsię- 
wzięcie bardzo poważne i musi być 
rozłożone planowo conajmniej na 
lat 40. 

Rozwój komunikacji 
tem większe ma znaczenie, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Kurs ŁZE w 
Wilnie. 

Związek Kółek Rolniczych wes- 
pół z innemi organizacjami orga- 
nizuje w Wilnie kurs ogrodniczo- 
gospodarczy dla osób płci obojga 
przeważnie rolników i gospodarzy 
podmiejskich. Na powyższym kursie 
uwzględniane będą wykłady przed- 
miotów następujących: rolnictwo, 
ogrodnictwo, chów bydła, pszczel- 
nictwo i ekonomika gospodarstwa. 
Wykłady odbywać się będą wie- 
czorem pomiędzy godziną 5—8. 
Na prolegentów zaproszone są sta- 
ły najwybitniejsze siły Uniwersyte- 
tu S. B. Szkoły Głównej Gospo- 
darstwa Wiejskiego w Warszawie 
oraz miejscowi specjaliści. 

Uruchomienie kursu nastąpi w 
dniu 12 stycznia 1927 r., zakon- 

jest na 

wodnej 
że re- 

dzień 1 marca tegoż roku. 
Wobec tego, że opłata za kurs 

będzie wyjątkowo niska, przypusz- 
czać należy, iż szersze koła rolni- 
ków i gospodarzy podmiejskich 
skorzystają skwapliwie z okazji 
uzupełnienienia swych wiadomości 
z po ogrodniczo-gospodar- 
czej. 

Kursy hodowlane. 

W pierwszej połowie stycznia 
1927 roku rozpoczną się zorgani- 
zowane staraniem Wileńskiego To- 
warzystwa Rolniczego i Związku 
Kółek Rolniczych Ziemi Wileńskiej 
czterytygodniowe kursy żywienia, 
dojenia, pielęgnowania i wychowu 
inwentarza żywego, kursy powyż- 
sze przyznaczone są dla drobnych 
rolników i dozorców większych 
obór, zarówno mężczyzn, jak i ko- 
biet. 

Kursy odbędą się 
nictwem inspektora h 

d kierow- 
owli Wilef- 

gulacja rzek, wraz z oczyszcza- 
niem kanałów i budową taboru 
będzie nas o wiele taniej koszto- 
wała, aniżeli budowa linji kolejo- 
wej wraz z taborem. 

Mówiąc o meljoracjach, w zwią- 
zku z reformą agrarną musimy 
wspomnieć о nadwyżce plonów. 
Zwyżkę plonów na gruntach zmel- 
jorowanych przyjąć możemy w 
przecięciu, w zbożu 40%, w oko- 
powych 80%, w paszy, zwłaszcza 
sianie 120%, — otrzymujemy takie 
urodzaje, jak gdybyśmy zwiększyli 
stan posiadania ziemi o 40%. Nad- 
to zyskujemy na jakości plonów. 

Równolegle z temi posunięciami 
winniśmy się zająć organizacją 
zbytu—tworzeniem Spółdzielni wy- 
twórczych (rzeźnie,  mleczarnie, 
młyny, przetwórnie owocowe itd.), 
kredytowych i konsumcyjnych. Zy- 
skiwanie rynków wewnętrznych i 
zewnętrznych musi się stać jednym 
z najpilniejszych naszych zadań. 

Dla powyższych celów niezbę- 
dne jest skoordynowanie wysiłku 
rządu, samorządów i organizacyj 
rolniczych. 

Nie mniejsze znaczenie przy 
rozwiązaniu problemu agrarnego 
ma przemysł. Rozwój cukrownic- 
twa, gorzelnictwa, krochmalnictwa, 
przeróbka drzewa, młynarstwo w 
połąceniu z elewatorami, wydoby- 
wanie granitu, bazaltu, gliny ka» 
mionkowej itd., pozwoliłyby ścią- 
gnąć całą masę robotników, coby 
również wpływało dodatnio na 
budżet miejscowego włościanina, 
oraz całe falangi bezrobotnych. 

Przecież dotychczas sprowadza- 
my kostkę granitową ze Szwecji 
lub Czech, mając olbrzymie pokła- 
dy doskonałego granitu na Woły- 
niu i Polesiu. Maslo na Ziemach 
Wschodnich mamy duńskie, sybe- 
ryjskie—najmniej swego. Ryby ży- 
we przywozimy z Węgier, mając 
wspaniałe tereny w Województwach 
Wschodnich do zarybienia itd. 

Dla całegu szeregu tych przed- 
sięwzięć potrzebny jest kredyt, 
nisko oprocentowany w stosunku 
zaś do rolnictwa długoterminowy. 

Powinny być także stosowane 
ulgi podatkowe w tych wypadkach, 
kiedy chodzi o specjalne poparcie 
jakiejś gałęzi produkcyi. 

Dla wcielenia w życie wymie- 
nionych poczynań niezbędną jest 
dobra organizacja pracy, która po- 
zwoliłaby na racjonalne wyzyska- 
nie sił intelektualnych i środków 
materjalnych. 

Całą akcją należy kierować w 
ten sposób, by najmniejszym wy- 
siłkiem osiągnąć jaknajwiększe re- 
zultaty. 

Musimy podnieść wspólnemi 
siłami życie ekonomiczno-gospo- 
darcze na Ziemiach Wschodnich 
do takich wyżyn, aby obywatele 
naszej dzielnicy nie potrzebowali 
patrzeć na obcych z zazdrością 
5 słuchać niezdrowych podszep- 

Ww. 

skiego Towarzystwa Rolniczego 
p. Władysława Opackiego, przy 
współudziale pp. prof. Marszałko- 
wicza, Osiecimskiego, Czerniew- 
skiego, Wł. Massalskiego, J. Jur- 
kowskiego, Fr. Szyszkowskiego i 
innych. 

Od słuchaczy kursów będzie 
wymagana umiejętność czytania i 
pisania. 

Opłata za cały kurs wraz z 
z kosztami mieszkania wyniesie 
10 zł. Kuchnia składkowa, pro- 
dukta mogą być przywiezione ze 
sobą, lub nabyte na miejscu. Poś- 
ciel i przybory do jedzenia każdy 
z uczestników powinien przywieść 
ze sobą. 

Zgłoszenia osobiste lub pisem- 
ne należy nadsyłać niezwłocznie 

"pod adresem: Wileńskie Towarzyst- 
wo Rolnicze, Zawalna 9, lub Zwią- 
zek Kółek Rolniczych W. Pohu- 
lanka Nr. 7. 

Dążąc do umożllwienia korzy- 
stania z kursu rolnikom zamiej- 
scowym, Związek Kółek Rolniczych 
przykłada starań, aby wikt i miesz* 
kanie niezamożnym Rolnikom u- 
dzielić bezpłatnie, ewentualnie za 
bardzo niską opłatą. (s) 

Powiat Dziśnieński eksporterem 
cebuli do kraju. 

Rejon rzeki Dziśnienki jest za- 
sobny w tak zwane iły dziśnieńskie 
(według terminologji prof. Mikła- 
szewskiego). Dlatego teź powiat 
ten hoduje w większej ilości cebu- 
lę, która z czasem przy normal- 
nym rozwoju tej produkcji mogło- 
by pokryć zapotrzebowanie kraju 
na ten produkt. 

Olbrzymie ilości cebuli, spoty- 
kane na rynku w  Prozorokach, 
Głębokiem i Szarkowszczyźnie, wy- 
hodowanej przez miejscowych włoś- 
cian, chętnie są nabywane przez 
handlarzy, którzy ten produkt eks- 
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d bituy Rowleiskia). 
Zmiana taktyki post6w 

kłajpedzkich. 

KRÓLEWIEC. 16. XII. (Pat.) 
Prawicowe partje litewskie wniosły 
do Sejmu nagły wniosek w spra- 
wie aresztowania przywódcy fa- 
szyzmu litewskiego Głowackiego. 

Nagłość wniosku przyjęto, przy- 
czem doszło do burzliwych scen. 
Charakterystycznem jest zachowa- 
nie się posłów kłajpedzkich, któ- 
rzy po bezowocnych rokowaniach 
z premjerem  Sleżewiczusem w 
sprawie polityki litewskiej w Kłaj- 

pedzie przechodzą na stronę pra- 
wicy. 

Podczas głosowania nad nag- 
łością wniosku w sprawie Głowac- 
kiego, Kłajpedzianie wstrzymali się 
od głosowania, w innych zaś spra- 
wach frakcja Kłajpedzian głosowa- 
ła wspólnie z prawicą. 

życie białoruskie. 
Konsolidacja Ch.-D. Białoruskiej. 

5 Konferencja partyjna Biało- 
ruskiej Demokracji Chrześcijańskiej 
wyłoniła, drogą wyborów Komitet 
Centralny partjj w składzie nastę- 
pującym: Prezydjum: 1) P. Karuzo 
(prezes), 2) ks. poseł Ad. Stankie- 
wicz (wice-prezes), 3) A. Stepowicz 
(sekretarz), 4) J. Żuk (zastępca se- 
kretarza) i 5) S. Stankiewicz (skarb- 
nik); członkowie zwyczajni: B. Hra- 
biński, J. Krasowski, J. Poźniak i 
ks. W. Godlewski. 

portują do Kongresówki, Wielko- 
polski i nawet Lwowa, 

Z Dziśnieńszczyny wysłano do- 
tychczas różnemi drogami około 
20 wagonów cebuli, co daje Oczy- 
wiście znaczny zysk producentom. 

Nadmienić należy, że pomimo 
masowego eksportu, są jeszcze w 
powiecie Dziśnieńskim znaczne 
zapasy wspomnianego produktu. 

© 

KRONIKA KRAJOWA. 

Konferencja w Minister- 
stwie Retorm Rolnych. 

W dniu 13 b. m. rozpoczęła 
się w Ministerstwie Reform Rol- 
nych pod przewodnictwem  mini- 
stra reform rolnych p. Witolda Sta- 
niewicza konferencja naczelników 
wydziałów technicznych  okręgo- 
wych urzędów ziemskich. 

W zagajeniu konferencji p. mi- 
nister reform rolnych podniósł 
szczególnie doniosłą rolę miernicze- 
go przy przebudowie ustroju rol- 
nego. Następnie p. Minister za- 
znaczył, że najważniejszem zada- 
niem przy dokonywaniu przebudo- 
wy rolnej jest scalanie gruntów, 
jakkolwiek znaczenie przeprowadze- 
nia parcelacji i osadnictwa zwłasz- 
cza na kresach jest przez Minister- 
stwo Rolne całkowicie doceniane 
Po przemówieniu p. ministra zo- 
stał wygłoszony szereg referatów, 
w których poruszono najbardziej 
aktualne zagadnienia z zakresu 
prac technicznych urzędów ziem- 
skich. Po wyczerpaniu ogólnej dy- 
skusji nad wypowiedzianemi refera- 
tami obrady plenarne zostały prze- 
rwane w dniu 14 b. m. i rozpo- 
częły się szczegółowe narady w dniu 
15 b. m. na posiedzeniach siedmiu 
utworzonych sekcyj. 

‚ Wynikiem obrad sekcyj staną 
się odnośne wnioski, które nastę- 
pnie będą przedłożone prezydjum 
konferencji do zaopinjowania i zo- 
staną przedstawione p. Ministro- 
wi do zatwierdzenia. (Pat). 
— 

Z Gieldy Wileńskiej w dniu 
16 grudnia r. b. 

żąd. płac, tranz. 
Dolary St. Zjed. 8, 8 8/ Dy siał | DS нн Czeki i wpłaty : 
ondyn 43,74 43,72 

New- Jork 9,0114/2 9,004/2 AE 
Listy zastawne Wil. 

B. Ziem. za 100 zł. 34— 33,— — 

Z Giełdy Warszawskiej w d niu 
16-XII b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż ki 
Dolary 8,98 9,00 896 

II. Dewizy 
Londyn 43,69 43, 
Nowy-York 9,00 902 (398 Paryż 36,22 36,31 36,13 
Praga 26,72 26,18 26,66 
Genewa 174,30 17473 173,87 
Rzym 41,60 41,70 41,50 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,00—: Bank Polski 80,50--81-25 
Związek spółek zarobk. 5,50 Lilpop 15,40—15,65 
Modrzejów 4,10—3,90—3,95 

Ostrowiec 1,65—7,90—7,70 Rudzki | 1,16—1,15 
Starachowice 2,24--2,25—2,24 
Borkowski 1,25—1,31 
Zyrardów 10.75— 10,40 

Ż całej Polski. 

Prowokacyjna wiadomość 
„Weichsel Ztg* 

WARSZAWA. 16.XII. (Pat). Biu- 
ro Wolfa podało wczoraj z powo- 
łaniem się na „Weichs. Ztg.* nastę- 
pującą wiadomość: 

W dniu 13 b. m. o godz. 2-ej 
popołudniu przed budynek kontro- 
li granicznej na szosie pod Garn- 
see, zajechały automobile ciężaro- 
we wiozące oddział żołnierzy pol- 
skich—jak przypuszcza wymienio- 
ny dziennik—ze stacjonowanego w 
Grudziądzu 18 pułku ułanów, któ- 
remi dowodzili trzej oficerowie. 

Grupa żołnierzy tych pod ko- 
mendą jednego z oficerów przekro- 
czyła granicę polsko-niemiecką po- 
czem oficer ten z mapą w ręku 
począł udzielać żołnierzom jakichś 
tajemniczych instrukcyj. Żołnierze 
ci mieli pozostawać tam niecałe 15 
minut. Obecny był przy tem zajś- 
ciu podobno przydzielony do sta- 
cji granicznej wachmistrz polski, 
który nie zareagował na zachowa- 
nie żołnierzy, 

Biuro Wolfa zaznacza, iż w ko- 
łach poinformowanych wiadomość 
tę uważają za prawdziwą, oraz, że 
w sprawie tej zostaną podjęte kro- 
ki dyplomatyczne. 

Polska Agencja Telegraficzna u- 
poważnione jest do stwierdzenia, 
że wiadomość powyższa jest zu- 
pełnie fałszywa. 18 pułk ułanów 
żadnych ćwiczeń nie odbywał. 

Katastrofa kolejowa. 
KRAKÓW, 16.XII (Pat). Wczo- 

raj wieczorem na linji Kraków- 
Kocmyrzów z niestwierdzonych 
narazie przyczyn wykoleił się po- 
ciąg towarowy zdążający z Krako- 
wa, a liczący 14 wagonów. 

Wykolejenie było tak gwałtow- 
ne, że 11 wagonów wypadło z 
szyn do rowu, a 3 tylko pozostały 
na szynach. Trzech hamulcowych 
odniosło lekkie rany. 

Na miesjce wypadku wyjechała 
tychmiast z Krakowa komisja śled- 
cza. 
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Wieści i obrazki z kraju. 
Związek życia społecznego. 

; Głębokie, 

W życiu społecznem Głębokie- 
go, daje się wyczuć w ostatnich 
czasach żywe tętno życia organi- 
zacyjnego. Dzięki niestrudzonej pra- 
cy i trosce o lepsze jutro ks. Zień- 
kiewicza, dziekana  Głębockiego, 
otworzono prowizorycznie w loka- 
lu Kresowego Związku Ziemian 
Dom Ludowy, gdzie zorganizowa- 
no odczyty dla inteligencji w sobo* 
ty, zaś i niedziele dla reszty miesz- 
kańców Głębokiego i okolicznych 
wiosek. 

Tymczasem budowa Domu Lu- 
dowego o tyle postąpiła naprzód, 
że po sporządzeniu planów czę- 
ściowo zwieziono materjał, który 
bezpłatnie otrzymano dzięki miej- 
scowemu ziemiaństwu, i jest na- 
dzieja że roboty budowlane rezpo- 
częte zostaną już z wiosną przy- 
szłego roku, temwięcej, że zebrano 
i gotówką około 2000 zl. 

Również staraniem  miejscowe- 
go Dziekana powołane zostało do 
życia Koło Młodzieży, które bę- 
„dzie miało siedzibę w przyszłym 
Domu Ludowym. W ten sposób, 
życie kulturalne Głębokiego, przy 
pomocy miejscowej inteligencji, ru- 
szyło z martwego punktu. 

Na rzecz niezamożnych uczniów 

Usilnym staraniom Komitetu 
rodzicielskiego zawiązanego przy 
kompletach gimnazjalnych J. Szu- 
kiewicza w Głębokiem, a w szcze- 
gólności p. mecenasa Fruchta i 
życzliwości burmistrza miasta p. 
Snarskiego, Magistrat Głębokiego 
udzielił stałej miesięcznej zapomo- 
gi 9-ciu najbiedniejszym uczniom 
celem uiszczenia przez nich opłat 
szkolnych po 20 zł. miesięcznie. 

Na ten cel wyasygnował już 

ОТОТОТОТОТО 

O Le 
© Kino 

  

Magistrat kwotę 180 zł., dając w 
ten sposólb tym najbiedniejszym 
możność kształcenia się. 

Bolączka Głębokiego. 

Jedną z wielkich bolączek Głę- 
bokiego jest brak stacji kolejowej. 
Dziwić się naprawdę należy, że w 
m. Głębokiem w którem bije tętno 
życia przemysłowego i handlowe- 
go, gdzie ruch tak towarowy jak 
osobowy jest stosunkowo bardzo 
wielki, miarodajne władze nie po- 
starały się dotychczas o budowę 
dworca i skazują ludność na naj- 
wyższe niewygody, zmuszając ich 
wśród nieraz ulewnych deszczów 
czy zamieci śnieżnych na oczeki- 
wanie przyjścia pociągu, pod go- 
łem niebem. Jedna mała salka przy 
obecnie prowizorycznej stacyjce, 
nie jest w stanie pomieścić nawet 
części pasażerów, a spędzanie nie- 
raz dłuższego czasu w oczekiwaniu 
pociągu w tej klatce, jest wprost 
niedopomyślenia. W każdym razie 
przed budową dworca, należałoby 
wybudować bodaj prowizoryczne 
drewniane ale opalane baraki, i w 
ten sposób uchronić ludność od 
skutków niepogody i mrozów u 
nas na kresach bardzo często do 
tkliwych. 4,102 

Zebranie organizacyjne sekcji 
ogrodniczej w Głębokiem. 

W Głębokiem pow. Dziśnień- 
skiego odbyło się zebranie organi- 
zacyjne sekcji ogrodniczej przy 
Związku Kółek i Organizacji Rol- 
niczych. 

Jak widać zainteresowanie о- 
grodnictwem jest 

ła wypełniona doszczętnie. Zebra- 
ło się do 60 osób, które wysłu- 
chały kilku odczytów o treści o- 
grodniczej. (s) 

000000090000000086089 
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AITEFOM i GRAKOFOW | © aś 2-ga i ostatnia serja obrazu 
na raty na 6 miesięcy © © 044 WIELKI WYBÓR pł; ef hĘ į } KREMEM | © „Kurjer Carski* ada ° ti 

świąteczne zabawki dla dzieci H (9 07 e 
WSZYSTKO NA RATY! @& Według powieści Jules Verne'a p. t. Michel Strogoff. © 

“ Wi W roli głównej: wirtuoz ekranu, fenomenalny tragik, jedyny 
poleca „UNIWERŚAŁ , Vielka ll. 8 aktor, który potrafi wycisnąć łzy wzruszenia, porwać, olśnić, o 

° 2280 © oczarować E 

Z sądów. 2“  IWAN MOZŽUCHIN. 
> 8 Godną partnerką wielkiego mistrza ekranu jest ulubienica Pu- o 

Miszune czy myszuge? bliczności prześliczna Natalja Kowanko. @© 3 
29 grudnia b.r. w Sądzie Okrę- © W roli cesarza Aleksandra II — GAJDAROW. 

Sou ae Za rozpatry- © Początek seansów o godz. 4-ej — ostatniego — 10.15. 5 
Ё rawa, ь 

Na ławie oskarżonych zasiądzie © "R DA puCOBERY: dośwolowy, * 
redaktor odpowiedzialny gazety žy- 
dowskiej „Unzer Gedank“, która 
w swoim czasie wychodziła w Wil- 
nie. Pociągnięty został on do od- 
powiedzialności za umieszczenie na 
łamach tego pisma krytyki wyroku 
sądowego nazwanego miszuge (po 
polsku—warjacki). Ponieważ jed- 
nak litera „n* i litera „g* w języ- 
ku żydowskim są do siebie zupeł- 
nie podobne, tak że z trudnością 
korektor może je odróżnić—obro- 
na powołała 2 ekspertów, którzy 
mają orzec, czy możliwą była w 
tym wypadku omyłka ze strony 
korektora. 

Od przewodu więc sądowego 
będzie zależeć, czy w intencji auto- 
ra krytyki wyroku leżało słowo 
miszune, co znaczy modny, czy 
miszuge—warjat. (Zdan.) 

O obrazę komornika. 
Z początkiem b. roku zgłosił 

się do kupca Józefa Wajnsztejna 
komornik Sądu Okręgowego, do- 
magając się opłaty wystawionego 
przezeń weksla. Ponieważ Wajn- 
sztejn nie wniósł należności we 
właściwym czasie został wezwany 
do sądu. I tu Wajnsztejn wyłusz- 
czając przyczyny dopuszczenia weks- 
la do protestu przed komornikiem 
zagalopował się w swych wynu- 
rzeniach, wypowiadając pod jego 
adresem takie zdanie „Pan sfałszo- 
wał wezwanie sądowe*, 

Obrażony urzędnik państwowy 
podał Wajnsztejna do sądu. I wczo- 
raj sprawa ta znalazła epilog w 
Sądzie Okręgowym, gdzie po krót- 
kim przewodzie sądowym Wajn- 
sztejn został skazany na 2 tygod- 
pie więzienia za obrazę urzędnika 
naństwowego podczas pełnienia 
obowiązków służbowych. 

Od Administracji. 
W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosią 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca, jak rów- 

  

'nież wpłacanie zgóry bieżącej pre- 
numeraty do dnia 10-go każdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O 
Nr. 80.750. 

000000000000000080909098686 
7 SALI ODCZYTOWEJ. 

Co mówił p. Henriod? 
Odczyt p. Henriod, sekretarza 

Wszechświatowej Federacji Chrze- 
ścijańskich Związków Akademickich 
na temat: „O niektórych prądach, 
nurtujących w społeczeństwach aka- 
demickich różnych krajów". Zmia- 
ny w prądach, nurtujących społe- 
czeństwa są bardzo raptowne, zwła- 
szcza w ciągle płynnem społeczeń- 
stwie akademickiem. Uogólnienia 
są przeto niebezpieczne. Wydaje 
się jednak prelegentowi, że można 
wyodrębnić następujące tendencje: 

1. W państwach, które brały 
udział w wojnie i są nią zmęczo- 
ne, a przytem znajdują się obecnie 
w ciężkich warunkach  materjal- 
nych daje się zauważyć zupełny 
brak szerszych zainteresowań, ist- 
nieje jedynie dążenie do możliwie 
najwygodniejszego ułożenia sobie 
życia. 

2. Obok tego „kierunku iner- 
cji” wysuwa się w wielu krajach 
na czoło ruch młodzieży nacjona- 
listycznej, najpilniej w państwach 
nowoorganizujących się (np. Wę- 
gry). Ale także, co dziwniejsze 
na dalekim Wschodzie, szczegól- 
niej w Chinach. Także wśród Ży- 
dów (Uniwersytet w Jerozolimie). 

3. Równolegle rozwija się na 
terenie międzynarodowym myśl pa- 
cyfistyczna; ciekawem jest, że ogar- 
nęła także państwa neutralne. Pa- 
cyfiści przeważnie nie identyfikują 
się z antymilitarystami. Za cel sta- 
wiają sobie zbliżenie międzynaro- 
dowe przez wymianę myśli i kon- 
takt osobisty. 

4. Wreszcie silnie interesują 
młodzież współczesną zagadnienia 
socjalne, z któremi styka się ona 
nietylko teoretycznie, ale prak- 
tycznie, życiowo. W Irlandji, Ja- 
ponji, 'Chinach szereg organizacyj 
akademickich stale współpracuje 
ze społeczeństwem robotniczem i 
współżyje z niem istotnie. Jeśli 
chodzi o ideje, nurtuiące wśród a- 
kademików, to trzeba podkreślić 

wzmaganie się ruchu antychrześci- 
jańskiego, reakcję przeciw „zorga- 
ee chrześcijaństwu* (Chi- 

ny). ` 
Pozatem daje się zauważyć z 

jednej strony tendencja do odrzu- 
cania prawd bezwzględnych, dogma- 
tów, tradycyj (Chiny, Japonja, Ro- 
sja), z drugiej strony reakcja prze- 
ciwko ogólnikowemu  idealizmowi 
bez wyraźnie zarysowanych  prze- 
stanek i bez konkretnego życiowe 
go ujęcia. 

Szczególnie ciekawy zdaje się | A 
ruch | być specyficynie niemiecki 

młodzieży zw. „Jugendbewegunng”. 
Przeciwstawia się оп tradycjom 
Bismarka i jego dyscyplinie; za cel 
stawia sobie przywrócenie warto- 
ści moralnej jednostki i społeczeń- 
stwa. Za motto stawia sobie: „Stań- 
my się znów ludzkiemi*. 

Z większych organizacyj, pracują- 
cych na terenie międzynarodowym | 
należy wymienić: С. 1. E., Stowa- | 
rzyszenie akad. przyjaciół Ligi -Na- 
rodów, Demokrację Międzynarodo= 
wą, „Pax Romana*, wreszcie jedy- 
ną, istniejącą jeszcze przed wojną 
organizację wszechświatową akade- | 
mików: Federację Chrześcijańskich | 
Związków Akademickich. Grupuje 
опа 45 związków i 3 miljony człon- | 
ków ze wszystkich części Świata, 
wszystkich chrześcijańskich wyznań 
i kilkudziesięciu narodowości. Łą- 
czy ludzi, którzy stawiają sobie za 
cel pracę nad jednostką i społe- 
czeństwem w duchu chrześcijańskim. 

Z tego punktu widzenia reli- 
gino-etycznego rozpatrywać chce 
takie zagadnienia współżycia naro- 
dów i ras. Temu ostatniemu za- 
gadnieniu poświęca np. w roku 
przyszłym wszechświatową konfe- 
rencję, mającą się odbyć w Chi- - 
nach. W Polsce nie posiada Fede- 
racja „filji*, tem nie mniej jest ser- 
decznie zaprzyjazniona z Chrześci- 
jańskim Związkiem Akademików w 
Polsce, którego gościem był właś- 
nie w dniach ostatnich p. FHenriod. 

bardzo duże, 
gdyż sala miejscowego kasyna by- | 

             



                  

KUR JER WI ВМ ЭКТ Nr. 291 (739) 
    

KRONIKA. 
  

  

я Dziś: Łazarza B. 

17 Jutro: Gracjana. 

grudnia | Wschód słońca-—g. 7 m. 39 
Zachód ‚ g. 2 m. 50     
Od Redakcji. 

Wobec wyjazdu na czas dłuższy 

z Wilna redaktora Marjana Świe- 

chowskiego, w zastępstwie kiero- 

wnictwo naczelne Kurjera Wileń- 

skiego od dnia dzisiejszego obej- 

muje P. Bolesław Wścieklica. 

OSOBISTE. 
— Pan Romuald Węckowicz 

członkiem Komitetu Ekonomicz- 
nego Ministrów. Pan Romuald 
Węckowicz, prezes Kółek i Orga- 
nizacyj Rolniczych w Wilnie został 
powołany na członka przy preze- 
sie Komitetu Ekonomicznego Mi- 
nistrów w Warszawie. (s) 

KOSCIELNA 
— Święcenia dekanalne. Dziś 

o godzinie 6-ej zrana J. E. ks. Ar- 
cybiskup Jałbrzykowski w kościele 
Katedralnym będzie udzielał świę- 
ceń djakonalnych i subdjakonal- 
mych niższych. (S) 

MIEJSKA. 

— Wilnu nie grożą ciemności. 
Na skutek interwencji u odnośnych 
czynników Dyrektora Wydziału E- 
lektrycznego Magistratu m. Wilna, 
została przyśpieszona akcja prze- 
wozu węgla górnośląskiego dla wi- 
leńskiej elektrowni Miejskiej. 

Obecnie transport węgla znaj- 
duje się już w drodze do Wilna i 
w tych dniach przybędzie. 

W ten sposób zażegnane zo- 
stały grożące miastu ciemności. (S) 

— Kalendarzyk przemeldo- 
wania na dzień dzisiejszy: W I 
Komisarjacie. Zaułek Dominikaf- 
RU: Niemiecka 12, 15, 16, 18 

W II Komisarjacie: Nowoświec- 
ka NrNr od 1—4, 8—10, 12—15 
i 17—20 włącznie Szkaplerna 13 
(d. Kaca) 22-a, 22-b, 27, 37. 

W III Komisarjacie: Montwi- 
łowska Nr 14, 16, 18, z-k Montwi- 
SBE 1, 03,05 1. 9; 11, 13, 15, 
17, 19, 21. Pańska Nr 11, 13, 15, 
55.109, 21, 23, 25, 27. 

W IV Komisarjacie: ul. Wer- 
'kowska Nr 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, Słucka Nr 1, 3, 11, 17. 

W V Komisarjacie: Smoleńska 
10; zauł. Komendancki 1,2, Szczyg- 
ła cała, Archanielska 22, 36, 40. 
Szeptyckiego 22; zauł. Prywatny 
14, 22, 24, 26, 1, 11, 10. 

" W VI Komisarjacie: 
ska 12, 20, Zarzeczna 17. 

WOJSKOWA 

Antokol- 

— 12-a rocznica powstania 5 
p. p. Leg. W dniu 18 b. m. 5 pułk 
piechoty Legionów obchodzić bę- 
dzie 12-ą rocznicę swego istnienia. 
W związku z powyższą uroczystoš- 
cią pułk został zwolniony od peł- 
nienia wart garnizonowych. 

Program uroczystości podamy 
w jutrzejszym numerze. 

  

— Przedstawienie dla żołnie- 
rzy. Na wniosek gen. Tokarzew- 

skiego i ppłk. Bobiatyńskiego, te- 
atr „Reduła* na Pohulance zgłosił 

na dawanie przedstawień dla żoł- 
nierzy i ich rodzin na warunkech 
ulgowych. 

Pierwsze przedstawienie odbę- 
dzie się dnia 31 b. m. 

Podobne przedstawienia odby- 
wać się mają i dla garnizonu N. 
Wilejki. 

— Wioski Košciuszkowskie. 
W związku z ufundowaniem żywe- 
go pomnika Tadeuszowi Kościusz- 
ce w postaci osiedli dla sierot po 
żołnierzach, komendant garnizonu 
wileńskiego zwrócił się z apelem 
do korpusu oficerskiego o jaknaj- 
wydatniejsze poparcie tej Okazji, 
zaznaczając równocześnie, iż Mini- 
ster Spraw Wojskowych Marszałek 
J. Piłsudski interesuje się i popie- 

ra tą akcję i polecił wygłosić sze- 
reg pogadanek dla szeregowych o 
znaczeniu osiedli kościuszkowskich. 

— Koła przyjaciół akademika. 
W zrozumieniu, iż koła przyjaciół 
akademika są podwaliną pomocy 
dla niezamożnej, kszałcącej się mło- 
dzieży, Marszałek J. Piłsudski zwró- 
cił się z apelem do korpusu ofi- 
cerskiego, by ten przyszedł z po- 
mocą komitetowi, tworząc koła 
tam, gdzie ich niema i wciągając 
w tę pracę społeczeństwo cywilne. 

W miejscowościach, w których 
już istnieją koła pom., należy im 
przychodzić z pomocą. 

Marszałek J. Piłsudski zapisał 
się na dożywotniego członka przy- 
jaciół akademika. 

— Kursy ogólno-kształcące. 
Dnia 21 b. m. o godz. 19-ej w lo- 
kalu świetlicy 15-ej kom. łączn. 
odbędzie się otwarcje kursu ogólno- 
kształcącego dla podoficerów za- 
wodowych garnizonu wileńskiego, 
którzy nie ukończyli 7 klas szkoły 
powszechnej lub 4 klas gimnazjal- 
nych. 

Kierownikiem naukowym jest 
prof. St. Kozaryn, wykładać będą 
nauczyciele szkół średnich i po- 
wszechnych. Wykłady odbywać się 
będą 2 razy tygodniowo w godzi- 
nach wieczorowych. Kurs obejmuje 
52 wykłady z zakresu: literatury, 
historji i geografji polskiej, mate- 
matyki, hygjeny i t. p. Na kurs 
uczęszczać będzie około 300 podo- 
ficerów ze wszystkich oddziałów i 
formacyj garnizonu wileńskiego. 

Kierownikiem technicznym kur- 
su jest referent oświatowy komendy 
miasta p. kpt. Bogucki. 

Z_ POCZTY. 
— Plakaty o kursach Rolni- 

czych w urzędach pocztowych. 
Generalna Dyrekcja Poczt i Telegr. 
zarządziła rozesłanie do wszyst= 
kich urzędów i agencji pocztowych 
Wileńskiej Dyrekcji plakatów re- 
klamowych © kursach rolniczych 
im. Stanisławą Staszyca w War- 
szawie. 

Plakaty te mają być rozmiesz- 
czone w lokalach pocztowych bez- 
interesownie ze względu. na* ideo- 
wy charakter kursów rolniczych i 
będą wywieszone w miejscu wi- 
docznym dla publiczności fia o- 
kres 2 miesięcy. (s) 

  

— Nalepki na rzecz ebrony 
Kresów Zachodnich. Składnica 

znaczkowni druków pocztowych 

Wileńskiej Dyrekcji P. i T. wyszle 

niezadługo do podległych urzędów 

nalepki na rzecz Zarządu Główne- 

go Obrony Kresów Zachodnich, 

które jednocześnie Wileńska Dy- 

rekcja poleca rozprzedać w termi- 

nie do dnia 31 grudnia r. b. 

Nalepki te urzędy i agencje ©- 

trzymają w następujących kwotach: 

Urząd pocztowy Wilno 1 (ul. Wiel- 

ka)—55 zł., U. p. Brześć n. B. 1 

i Grodno 1 po 50 zł. Urzędy Il ej 

klasy po 30 złot., III klasy pó 20 

zł., IV klasy po 10zł., urzędy pocz- 

towe V klasy po 8 zł, VI klasy 

po 6 zł. i agencje poctowe po 3 

złotych. 
Rozrachunki ze sprzedaży tych 

nalepek Wileńska Dyrekcja pole- 

ciła dokonać bezpośrednio z Za- 

rządem Głównym Związku Obro- 

ny Kresów Zachodnich (konto 

Pocztowej Kasy Oszczędnościowej) 

w Poznaniu ul. Fredry 7. (5) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— wWsprawie wydawania pro- 

duktów żywnościowych bezro- 

botnym m. Wilna. W uzupełnie- 

niu obwieszczenia o rozdawnictwie 

produktów bezrobotnym, podajemy 

do wiadomości, że bezrobotni ma- 

ją się zgłaszać z podaniami do 

lokalu biura wypłat zasiłków (Sta- 

ry Ratusz) od godziny 4 do 6 po 

połud., gdzie pracownik Państwo- 

wego Urzędu Pośrednictwa Pracy 

będzie przyjmował podania w po- 

rządku następującym: 
15 grudnia, których nazwiska za- 

czynają się od A—B. 
i6 a Ё „C-D. 
TĄ, : „E-F. 
185 : AU 
20 ży : HEJ. 
ЭЕН, : SR: 
22028 3 „ L-Ł. 
Žin 2 „M. 
2АЬ > „N-O. 
284 : „PR. 
2915 : 5. 
ЗО° ов ; PBW 

31 MZ 
Po złożeniu podania kwity na 

odbiór produktów będą wydawane 
na trzeci dzień od złożenia poda- 
nia w Wydziale Opieki Społecz- 
nej Magistratu m. Wilna, dokąd 
podania będą przesłane. (S) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Związek Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej w Wilnie urządza 
w dniach 19, 20 i 21 bm. I-szy 
Zjazd Patronów i działaczy spo- 
łecznych wśród młodzieży poza- 
szkolnej. Program zjazdu jest na- 
stępujący: 19-go o godz. 10-ej Na- 
bożeństwo w kośc. Św. Jana, O g. 
11-ej Otwarcie Zjazdu i wygłosze- 
nie referatów. O godz. 20 Towa- 
rzyska herbatka. 

20-go o godz. 10 i 16-ej rele- 
raty i sprawozdania uczestników 
z działalności nad młodzieżą. 

21-go Zebranie dyskusyjne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Dom i szkoła. Zarząd Wi- 
leńskiego Koła Tow. Naucz. Szk. 
Śred. i Wyż. (T.N.S.W.) podaje do 
wiadomości, że trzecia konferencja 
z cyklu „Dom i Szkoła* odbędzie 
się dn. 17 b. m. w piątek w sali 

gimn. im. A. Mickiewicza (ul. Do- 
minikańska Nr. 3) punktualnie o 
godz. T.ej min. 15 wiecz. Dr. Ha- 
lina Jankowska, asyst. kliniki psy- 
chijatr. U.S.B., wygłosi referat o 
„Higjenie psychicznej młodzieży 
szkolnej". Wstęp dla rodziców i 
opiekunów uczącej się młodzieży 
wolny. 

— Odczyt K. Czapińskiego. 
W sobotę nadchodzącą © g. 5-е] 
m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze 
Polskim odczyt K. Czapińskiego, 
posła na Sejm, na temat „Kryzys 
Bolszewizmu”. 

Treść odczytu: Historja i teorja 
bolszewizmu. Zródła kryzysu obec- 
nego i historja „oppozycji*. Kry- 
zys gospodarczy, polityczny i kul- 
turalny. Przyczyny zwycięstwa Sta- 
lina. Kryzys Ill Międzynarodówki. 
Bolszewizm a Polska. Perspektywy 
dalsze. Socjalizm a bolszewizm. 

Bilety do nabycia w Kasie Te- 
atru Polskiego od g. 11-ej r. do 
9-ej wiecz. bez przerwy, Ceny 
miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

LITEWSKA. 

— Kurs metodyki i dydaktyki. 
W czasie feryj Świąt Bożego Na- 
rodzenia zarząd Litewskiego T-wa 
oświatowego „Rytas“ zakłada w 
Wilnie kursa metodyki i pedago- 
giki dla niewykwalifikowanych na- 
uczycieli litewskich. Nauka roz- 
pocznie się w dniu 27 b. m. i bę- 
dzie prowadzona w dalszym ciągu 
w czasie feryj wielkonocnych oraz 
letnich. Egzamina odbędą się ra- 
zem z egzaminami humanistycz- 
nemi w jesieni 1927 r. Na kursy 
te będą przyjmowani nauczyciele, 
którzy posiadają świadectwa ukoń- 
czenia 6 klas gimn. lub 3 kursów 
seminarjum nauczycielskiego oraz 
wszyscy ci, którzy latem roku b. 
skończyli kurs humanistyczny i zło- 
żyli egzamina przed komisją pań- 
stwową. (c) 

ROZNE. 

— Odwołanie Akadeimji. Liga 
Morska i Rzeczna Oddział w Wil- 
nie podaje do wiadomości, że z 
przyczyn od Zarządu niezależnych 
Akademia w dniu 19 b.m. w Auli 
Kolumnowej U.S.B. nie odbędzie 
się. O ponownym terminie nastą- 
pią oddzielne zawiadomienia. 

— Jeszcze w sprawie gło- 
dówki więźniów. Jak się dowia- 
dujemy komitet w liczbie 7 osób, 
wyłoniony z pośród strajkujących 
więźniów do pertraktacji z admini- 
stracją więzienną, który w swoim 
czasie został przetranslokowany do 
więzienia na ul. Stefańską strajko- 
wał, nie przyjmując pożywienia do 
dnia 15 b. m. Onegdaj został on 
przewieziony z powrotem do wię- 
zienia na Łukiszkach i wszyscy 
przyjęli pokarm. 

W związku z tem administracja 
więzienna zezwoliła z powrotem 
na widzenia się więzniów z krew-. 
nymi. 

Widzenie się odbywa w asyscie 
2 strażników którzy pilnują, by 
rozmowa odbywała się w języku 
polskim i by więzniowie nie opo- 
wiadali nic o ostatnich zajściach w 
więzieniu. 

Tem samem strajk więzniów 
politycznych na Łukiszkach został 
ostatecznie zlikwidowany. (z) 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

po raz drugi urocza komedja E. Rostan- 
da „Romantyczni*, która pozostaje na 
repertuarze do niedzieli włącznie. W nie- 
dzielę o godz. 4 ej popoł. przedstawienie 
„Romantycznych”, przeznaczone dla mło- 
dzieży szkolnej. 

Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dzienuie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
i od IO do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 11-ej. 

— Ostatnie występy Ludwika Sol- 
skiego w Teatrze Polskim. Dziś i jutro 
w dalszym ciągu „Wielki Fryderyk”. 

— „Nasza Żoneczka*. W dniach 
najbliższych na repertuar Teatru Polskie- 
go wchodzi krotochwila amerykańska 
„Nasza Żoneczka”. Reżyserję t.j nowoś- 
ci prowadzi K. Wyrwicz-Wichrowski, Ro- 
lę tytułową gra J. Piaskowska. 

Ceny normalne t. j. od 20 gr. do 
2 zł. 50 gr. 

— F.A. Ossendowski w Wilnie. Za- 
powiedziany na niedzielę o godz. 12 m. 
30 popoł. odczyt-koncert Е. A. Ossen- 
dowskiego i Z. Iwanowskiej - Ossenuow- 
skiej (wiolinistki) wzbudził wielkie zain- 
teresowanie. Pozostałe bilety są do na- 
bycia w Kasie Teatru Polskiego, od godz. 
11 rano codziennie. 

— Popołudniówka niedzielna. Ulu- 
biona w Wilnie krotochwila Katerwy 
„Urwis” grana będzie raz jeszcze w nie- 
dzielę nadchodzącą o godz. 4-ej popoł. 
Ceny od 15 groszy. 

— Teatr „Operetka Wodewil*. (Lu- 
dwisarska 4). Ciesząca się powodzeniem, 
popularna operetka Kalmana „Hrabina 
Marica”, wznowioną zostanie dziś t. j. w 
piątek 17 b. m. z Wiktorją Kawecką w 
roli tytułowej. 2 

W roli Tassilo wystąpi p. Redo, je- 
dyny najlepszy wykonawca tej roli. Dal- 
szą obsadę stanowią: p.Janina Sokołow 
ska (Liza), p.p. Dowmunt, Winiaszkie- 
wicz, Romaniszyn, Zbierzyński, Durzyń- 
ski i inni. 

W akcie II balet. W sobotęi niedzie- 
lę „Marica” * 

Bilety wcześniej nabywać można w 
kasie zamawiań ul. Mickiewicza 4. (Księ- 
garnia „Lektor“). 

W dzień przedstawienia, bilety naby- 
wać można w kasie Teatru od godz. 1l-ej 
rano cały dzień bez przerwy. 

W sobotę i niedzielę przedstawienia 
popołudniowe, wypełni operetka Engiel- 
Bergera „Księżniczka llica". Ceny miejsc 
zniżone. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Śmieć pod samochodem. Samo- 
chód Nr. 8, Pr. należący do Komendy 
wojewódzkiej P. P. kierowany przez 
szofera Kremera Czesława, przejechał 
na ul. A. Mickiewicza róg 3-go Maja 
starszego osobnika narod. żydowskiej, 
nieustalonego nazwiska, którego dostar- 
czono do szpit. św. Jakóba, gdzie stwier- 
dzono zgon. Dochodzenie | rowadzi się. 

— włamanie. Por. Kaczorek Jan, 
zameldował policji, w dniu 14-m b. m. 
między godz. 17 a 18, z wojskowego 
magazynu żywnościowego na st. towa- 
rowej Wilno, nieznani sprawcy po wyła- 
maniu drzwi skradli kożuch wojskowy i 
2 pary butów filcowych ogólnej wart. 
450 zł. Dochodzenie prowadzi się. 

— Kradzieże. Ze strychu domu Nr. 
16, przy ul. Nowogrodzkiej, za pomocą 
otwarcia drzwi wytrychem, Skradziono 
bieliznę wart. 5,923 zł. należącą do mie- 
szkańców tegoż domu, Kinkulkin Zofji, 
Wysockiego Franciszka, Połowiejczyk 
Roay, Judas Azbela i Straszun Luby. 

Dochodzenie w toku. 
— Wasilewska Marja, zam. Trocka 19, 

zameldowała policji, że w nocy z dn. 14 
na 15 b. m. z wozowni tegoż domu skra- 
dziono uprząż wart. 2,000 z. W toku 
dochodzenia skradzioną uprząż znalezio- 
no schowaną na strychu tejże wozowni. 

Poszukiwania sprawców kradzieży 
zarządzono. 

Na prowincji. 

— Zabójstwo czy samobójstwo? 
Prowadzone dochodzenie ustaliło, że Ko- 
ton Jau, m-c wsi Jurany, gm. Pliskiej, 

zmarł w dn. 13 ub. m. śmiercią niena- 
turalną. Akta skierowano do Podpro- 
kuratora. 

— Zemsta. Szylkin Jan, m-c z zaść. 
Santoka, gm. Janiskiej, na tle porachun- 
ków osobistych ranił z dubeltówki Zy- 
gasa Ludwika, m-ca N.-Świencian,, w 
chwili gdy ten łapał ryby w rzece Żej- 
mianie w pobliżu wsi Kirdejki, gm. Mi- 
chałowskiej. Zygasa umieszczono w szpi- 
talu powiatowym w Święcianach w sta- 
nie budzącym obawy o życie. 

Szylkina zaaresztowano. Dochodze- 
nie w toku. 

, — Utonięcie. W jez. Konstancjanow- 
skim, gm. Drujskiej, w czasie łapania 
ryb utonął Szarul Władysław, m-c wsi 
Zielenie. Dochodzenie w toku. 

— Ujęcie podpalaczy. Przeprowa- /^ . 
dzone dochodzenie ustaliło, że dom mie- , 
szkalny i chlew, Wojciechowicza Dymitra, 
zam. we wsi. Zazierce gm. Jaznieńskiej, 
spalił się w dniu 28-m uk. m., i istotnie 
wskutek podpalenia przez Kaduszka Ja- 
na, m-ca tejźe wsi, którego zaaresztowa- 
no i z aktami skierowano do Sędziego 
Śledczego. 

— Przywłaszczenie. Sołtys Rogowy 
Jan, ze wsi Łado, gm. Stefanpolskiej, za 
pomocą podrobienia podpisu sołtysa in- 
nej gromady przywłaszczył pieniądze w 
sumie 170 zł, zebranych jako podatek 
od m-ców wsi Oswobodzie, gm. Stefan- 
polskiej. Rogowy Jan dokonał powyż- 
szego czynu przy pomocy parobka swe- 
go Czerniewskiego Antoniego. Obu za- 
aresztowano i z aktami skierowano do 
Sędziego Śledczego. я 
№ — Wiamanie. Na szkodę Bakowicza 
Michała, zam. we wsi Wołokuszka, gm. 
Jaźnieńskiej, za pomocą włamania,.skra- 
dziono na spichrza różne rzeczy wart. 
800 zł. Dochodzenie w toku. 

  

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze | 

Wobec wzmianek, jakie zostały u- 
mieszczone w prasie Wileńskiej w dn. 
14 i 15 b. m. o tem, że Stowarzyszenie 
Techników zwróciło się do Magistratu 
m. Wiina z prośbą o udzielenie zapomo- 
gi w kwocie około 22,000 zł. na pokrycie 
deficytu, Zarząd Stowarzyszenia Techni- 
ków prosi o sprostowanie nieścisłości 
zawartych w tych wzmiankach, jak na- 
stępuje: 

Stowarzyszenie Techników Polskich 
w Wilnie od r. 1919 prowadzi Szkołę 
Zawodową Dokształcającą dla rzemieśl - 
ników i robotników zatrudnionych w 
przemysłach, metalowym, elektrotechni- 
cznym i budowlanym. 

„W bieżącym roku szkolnym szkoła 
ta liczy 11 klas o ogólnej liczbie ucz- 
niów 220, w liczbie których uczniowie w 
wieku od lat 15 do 18, jako podlegający 
przymusowi dokształcenia na podstawie 
obowiązujących ustaw korzystają z nau- 
ki bezpłatnie. 

. Środki prowadzenia Szkoły składają 
się z zapomóg Ministerstwa Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego, Oraz 
z czesnego, opłacanego przez niewielką 
ilość uczni w wieku starszym. Pokry- 
wanie reszty potrzeb ciąży jak dotąd na 
barkach samego Stowarzyszenia Techni- 
ków, które nie mogąc sprostać takiemu 
ciężarowi, zmuszone było zwróci ć się do 
Magistratu m. Wilna z prośbą o poparcie 
Szkoły i pokrycie oczekiwanego delicytu 
jej budżetu na rok szkolny 1926-27 w 
sumie 22,000 zł. - 1 

Zwrócenie się do Magistratu m. Wil- u 
na Śtowarzyszenie Techników uważało 
i uważa za słuszne wobec tej okolicz- 
ności, że w innych miastach Poiski szkoły 
takie utrzymują same Magistraty przy 
nieznacznych zapomogach ze strony Rzą- 
du, stanowiących Vs poborów personelu 
nauczycielskiego. 

A więc chodzi nie o samo Stowarzy- 
szenie Techników, lecz o prowadzoną 
prez niego szkołę. Е 

Racz Pan Redaktor przyjąć wyrazy 
poważania. 

Inż. W. Niewodniczański 
Prezes Stowarzyszenia Techników 

Polskich w Wilnie. 

Wilno, 17. XII. 1926 r. 
ini GiG ma 

Pamiętajcie o gylazdte dla żołnierzy. 

  

  

  
UWAGA! Administracja ,„Kurjera Wileńskiego" przyjmuje zamówienia 

2 šwiątecznego na dogodnych warunkach. 

He am g| PNicbywała BOGOWIE... LUDZIE... ZWIERZĘTA... 15 
э епо5 tragedja w 10 akt. Ell П K rti Sceny o niebywałem napięciu nerwów! Bogini śmierci i nienawiści! 

Wileńska 38. W roli gł. urocza в шГИ. Święto krwawych orgji. Dla młodzieży dozwolone. Seansy o 4,6, 8 i 10.15. 
  

RADI 
ODBIORNIKI KOMPLETNE — CZĘŚCI SKŁADOWE. 

T-wo Radio-Techniczne „ELEKTRIT“ 
* Wilno, ul. Wileńska 24. Telef. 1038. 229. 

  

  

NA RATY 
HURT ! — DETAL! 

Najtańsze źródło. 

  

S. IDELSON. Wilno, Niemiecka Nr. 20, 
Wyłączna sprzedaż 
różnych materjałów do okijania mebli, 

portjer 
i firanek oraz płótna białego, 
rozmaitych brezentów i dodatków tapicerskich 

dywanów, chodników, 

Folwark 
około 20 dz. większość 
ziemi ornej, ogród wa- 
rzywny i owocowy. Duży 
dom mieszkalny, komp- 

czych z inwentarzem ży- 
wym i martwym, w po- 
bliżu Wilna, wydzierża- 

CENY 

  

"2115   

I ь 

WYDAWNICZE 

DRUKARNIA „PAX 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KŚIĄŻKI I BROSZURY, 

let budynków  gospodar- T. 

WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

I „pad 

  

Sp. z 0. 0. 

Telefon Nr 8—93 

ELE, BILETY, PLAKATY, 
PE KOLOROWE I ILUSTRACYJNE     wimy natychmiast. 

  

  
WOJSKOWE. ZIEDNOCZENIE SPOŻYWCZE 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 13, tel. 476. 

Składy zaopatrzone w towary Świąteczne. 
HURT i DETAL. 

Ceny najniższe. 

DLA CZŁONKÓW SPECJALNE WARUNKI. 
Sprzedaż dla wszystkich. 

Na prowincję zamówienia listowne wykonu- 
3059. jemy natychmiast. 

D. H/K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

3069 

Pieniądze 
na oprocentowanie pod 
mocne gwarancje hipo- 
teczne i inne lokuje naj- 

dogodniej 

Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. najniższe. 

3034-1 telef. 781. 

Lokal 
  

Wielka 5, 

    

Wydawca Tow. Wydaw. .Pogoń" sp. z ogr. odp, 

składający się z 3 
AGI pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
kona mieszkanie о- 
jecnie jadłodajnia. Ulica 

  

Biuro elektro-techniczne 

D.Wajmana 
Największy wybór i ceny 

poon specjalnie rię- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony, 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

ĮUriėwažnia się zgubio- 
ny dowód kolejowy 

tożsamości osoby Nr3762, 
serja „B”, wydany przez 
Dyrekcję Kolejową Wil- 
no na im. Marji Sawlewi- 

czówny. 3031 

m. 19. 2096-b 

Ul. Trocka 17, 
2258-b 

na ogłoszenia do numeru 

3062 

KT wodny 
z ośrodkiem jedyny wo- 
kolicy sprzedamy b. nie- 

drogo. 
Wileńskie Biuro Komiso- 
WO - Handlowe, ul. Mic- 
kiewicza 21, telef. 152, 

3024-0 

Dwa place 
do sprzedania 

na stacji Landwarów, na- 
dające się na składy i 
budowle, punkt świetny, 
cena przystępna. Dowie- 
dzieć się na st. Landwa- 
rów, Teofil SP 

WĘGIEL 
opałowy i kowalski 

z dostawą od 1 tony. 
Ceny najniższe. 

M. Deull 
Jagiellońska 3 m. 6, 
tel. 811. 2318 

Upieważnia się zgubio- 
ną fiksiąžkę [wojsk., 

wyd. przez P. K. U. Świę- 
ciany na im. Juljana O- 
dyńca, zam. w W. Łuki 
Górne, poczta Hermano- 
wicze pow. Dzisna. 

3057-2 

Zakopane 
pensionat LENA— 

Chramcówki, nowowybu- 
dowany, poleca pokoje 
słoneczne z werandami. 
Kuchnia smaczna. Ceny 
przystępne. 3054-2 

Potrzebny wspólnik 
do restauracji na pro- 
wincję z kapitałem 3000 
złotych. Dowiedzieć się: 
hotel Bristol, pokój Nr. 1, 
do dnia 18 b. m. ustnie, 
a po tym terminie listo- 
wnie pod adresem: Ho- 
tel Bristol. 3070 

51415 ha 
(08 parcele z nowemi zabu- 

dowaniami pozostałe do 
sprzedania w pobliżu 

Wilna. 
wą, wydaną przez Komi- 
sję poborową w Niemen- 
czynie na imię Adama 
Jasyńskiego. 3040 

60000686069 
“ zaklad opty- 

„Opijiul czno-okulisty- 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptach Kasy Ckorych. 

1691-b 

08086988 

  

Drak. „Pax“, ul. św. ignacego 5. Tel. 8-93. 

Majątki 
ziemskie, folwarki, domy, 
place kupujemy-sprzeda- 
jemy na warunkach bar- 

dzo dogodnych. 

Dom Handl.-Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

3036-0 

pieniadze w każdej su- 
„mie na pewne zabez- 

pieczenie i dobre °% % 
ulokujemy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, tel. 152 

3626-1 

Dim w śródmieściu 
w cenie od 40—60 tys. 
złotych kupimy natych- 

miast za gotówkę. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

3052-2 

Wea się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 
„Wilja“. 1693-b 

Urievażnia się zgub. 
książkę wojsk., wy- 

daną przez P. K. U. w 
Wilnie na imię Adama 
Januszewicza. 3060 

  

  

Zakopane. 
Pensjonat Cieślówka przy 
ul. Zamojskiego pod no- 
wym zarządem poleca 
pokoje słoneczne z wy- 
kwintnem utrzymaniem. 
Pianino, konie na miej- 
scu, Ceny przystępne. 
Towarzystwo doborowe. 

2328-2 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka2.  1484-a 

sa - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr.9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

Lacki, Wielka 5.25 
firma sprzedaży angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield*, „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 

  

й. уег 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygjena.  1685-b 

”  Najstar- 
„Opiyk-kukia ka ms 
w kraju założ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17, 
telef, 10-58. b-1 

Zeno torebkę dam-     
ską z szarej zamszy / 

dn. 15. XII. b. r. wieczo; 
rem, idąc ul. Mickiewicz2s... 
lub Garbarską. Łaskawe- 
go znalazcę upraszam o 
zwrot do Admin. „Kur- 
jera Wileńskiego", ui. Ja- 
giellońska 3, od godz. 
9—3 pp. 3061 

Zen indeks, wyda- 
ny przez Uniwersy- 

tet im. Stefana Batorego, 
na im. Zdanowicza Mi- 
kołaja unieważnia się. 

  

"Ogłoszenia 
do ; 

„Murjera Wileńskiego” 
przyjmuje || 

na najbardziej 
dogodnych 

j 

warunkach | 
ADMINISTRACJA 

Redaktor adpewiedzialny Micha! Sznkiewicz 

  
| 

565 S 

|


