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Wczoraj o godz. 13 przybył do 
gmachu Senatu do komisji Skarbo- 
wo budżetowej p. minister spraw 
wojskowych Marszałek Piłsudski w 

towarzystwie pierwszego podsekre- 

tarza stanu gen. Konarzewskiego, 
szefa gabinetu ministra spraw woj- 

skowych Becka oraz płk. Pietrażyc- 

kiego. Przy wejściu p. Marszałka 

Piłsudskiego na salę plenarnych po- 

siedzeń Senatu wszyscy członkowie 
komisji—senatorowie i licznie zgro- 
madzeni posłowie ze wszystkich 
ugrupowań powstali z miejsc, po- 

czem powitał serdecznemi słowy p. 

Marszałka Piłsudskiego marszałek 

BMIEZALEŻNY ORGAW | 
  

świenie Marszałka Piłondskiego w komisji 
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gtartowo- ndietowej Senatu 

sa 

Druzgocąca krytyka taktyki opozycji sejmowej. 
Senatu Szymański. Obecni znieśli 
okrzyk: „Niech żyje!" i rozległy się 
huczne oklaski. 

Po powitaniu za stołem prezyd- 
jalnym zasiadł Marszałek Piłsudski, 
mając po lewej ręce marszałka Se- 
natu Szymańskiego, po prawej zaś 
wicemarsz. Gliwica oraz ministra 
skarbu Czechowicza. Komisja przy- 
stąpiła do obrad nad preliminarzem 
budżetowym Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Przewodniczący udzie- 
lil głosu Marszałkowi Piłsudskiemu, 
który wygłosił następujące przemó- 
wienie. 

Dlaczego Marszałek Piłsudski 

nie wystąpił z budżetem w Sejmie? 
Roła referenta budżetu. 

Szanowni Panowie! Przedewszy- 
stkiem wyjaśnić muszę, dlaczego 
przemawiam w Senacie, nie w Sej- 
mie. Stało się to nie z mojej winy. 
Już przed przyjściem pod obrady 
Sejmu budżetu, przygotowanego 
przez rząd, uprzedziłem p. szefa 
gabinetu, że nie będę się mógł 
zgodzić z tym rodzajem pracy Śej- 
mu, który stawia ministra nie jako 
referenta swego budżetu przed Sej- 
mem, gdyż system ten daje — zda- 
niem mojem — pracę lichą i marną. 
Jest to—zdaniem mojem — jeden z 
tych zwyczajów i obyczajów sejmo- 
wych, które należą do przeżytkówi 
które dają w rezultacie głupotę pro- 
wadzenia pracy. 

Referent, gdyby był nawet naj- 
lepszym, nie daje gwarancji znajo- 
mości ani przedmiotu, ani też wza- 
jemnego układu różnych części 
budżetu ze sobą, ani też nie daje 
systemu pracy nad wykonaniem 
budżetu. Kiedy się nieraz zastana- 
wiałem, jeszcze przed przyjściem 
na świat Sejmu w Polsce nad róż- 
nemi pracami Sejmu, dziwiłem się, 
jak dużo tam jest nonsensów i jak- 
gdyby  rozmyślnego prowadzenia 
pracy tak, aby była marna i licha. 
Do tych zwyczajów i obyczajów 
mależy nie co innego, jak wysta- 
wianie swego referenta do spraw, 
których on nie może znać dobrze. 

_ Dla tego też powiedziałem p. 
Bartlowi, że nie jestem w stanie 
podlegać temu nonsensowi i dlate- 
go, jeżeli moi koledzy ministrowie 
z tem się zgodzą, żądam, aby mój 
budżet był rozpatrywany ostatni. P. 
Bartel na to się zgodził i dlatego 
przyszedłem ostatni do dania mego 
budżetu. Również lojalnie postąpiłem 
i z referentem p. maj, Kościałkowskim, 
którego poprosiłem do siebie i stwier- 
dziłem mu, 
przeciw niemu osobiście i uważając, 
że z tych możliwych referentów, 
jakich może Sejm wystawić, on jest 
najlepszy, tak jednak postępuję i że 
mie będę referował nic w razie, je- 
żeli nie będę jedynym referentem 
mojego budżetu w Sejmie. 

reszcie uczyniłem to i w sto- 
sunku do p. Daszyńskiego, powie- 
dziawszy mu to samo, co mówię 
tutaj. Nie mogę nie stwierdzić, że 

/ występując starannie i stale prze- 
ciwko mnóstwu przeżytków z Zycia 
parlamentarnego, a jest ich wielka 
ilość, widzę, że ciągle stają one w 
sprzeczności, czy to z życiem, czy 
to z pracą, czy z czasem, czy to 

wreszcie z prawem. 

Honor słażby wojskowej, 4 praca 
w Sejmie. 

Nie mogę nie podkreślić jaknaj- 
staranniej, że uczyniłem brak mojej 
osoby w Sejmie, nie jedynie z tego 

że nie zwracając się 

powodu. Powód był i drugi, chociaż 
mniej ważny, lecz nadzwyczajnie 
dotkliwy dla wszystkich tych, którzy 
noszą mundur wojskowy. Powód 
ten jest związany z honorem. /fonor 
jest jednem t silnych ogniw, wiążą- 
cych każdą grupę wojskową. Jest to 
konieczne dla wojska, gdyż będąc 
w otoczeniu rozchełstanej prawdy 
Życia, trudno jest mieć wojsko, nie 
mieszające się do polityki, w razie, 
jeżeli się nie wynajdzie ogniw, któ- 
re ludzi odtego powstrzymują. Jed- 
nem z tych ogniw wspólnem dla' 
ludzi w mundurze w porównaniu do 
ludzi bez munduru, jest poczucie 
honoru, Dlatego też prawda honoru 
jest nadzwyczaj silnie zaopatrzona 
prawem i regulaminem właśnie w 
wejsku, Nie wolno oficerowi prze- 
stąpić zwykłego przeciętnego hono- 
ru pod grożbą wykluczenia go zar- 
mji za czyn niehonorowy i dlatego 
określenia muszą być bardziej roz- 
ważne i bardziej powściągliwe. Ho- 
nor ten nie pozwala na słuchanie 
słów w stosunku do siebie obrażli- 
wych i oficer musi wystąpić czyn- 
nie i to natychmiast w razie, jeżeli 
nie ma być  zdyskwalifikowany. 
Wobec rozcnełstanej prawdy panów 
posłów, którzy o to nie dbają, jest 
tak trudna dia oficerów jakakolwiek 
praca w Sejmie. 

Obciąży się ta sytuacja jeszcze 
bardziej, gdy weżmę pod uwagę to 
co jest honorem służby. Honor służ” 
by w wojsku tak ostro dowodzonem 
i indywidualnie dowodzonem pro- 
wadzi nieraz do konfliktów, koń* 
czących się śmiercią. Być może, że 
jest to żle, ale tak jest. Honor służ- 
by bowiem nakazuje obronę przelo- 
żonego i dlatego jest tak ciężką 
prawda służby wojskowej. | wobec 
tego, że przełożonym jestem ja, nie 
mogę się zdobyć nigdy łatwo na 
wysyłanie kogokolwiek do Sejmu, 
oprócz mnie samego. 

Zawsze się obawiam tych kon- 
fliktów wewnętrznych u moich pod- 
władnych, którzyby byli postawieni 
w sytuacji możliwej dyskwalifikacji 
dla siebie, jako oficerów. Nadto 
ciężka jest ta męka służby w tych 
warunkach, które dają niepowścią” 
gliwe języki i łatwość niepowšcią- 
gliwych określeń u panów posłów. 
Dlatego też nie mówiłem w Sejmie, 
dlatego też, moi panowie, nie je- 
stem w stanie i tutaj mówić tak, 
jakbym mówił o całości budżetu 
wojskowego, gdyż wtedy musiałbym 
pominąć główne moje zadanie, za- 
danie związane z odparciem tych 
poprawek, które zostały zrobione 
przez Sejm na moim budżecie. Bio” 
rę tylko stamtąd z przygotowanych 
przezeń prac na Sejmie, biorę jedną 
rzecz, rzecz porównawczą, związaną 
z budżetami przeszłości, na Sejm 
bowiem przygotowałem, jako wstęp 
historję budżetów wojskowych. 

Historja „budżetów wesołych* 

a budżet obecny. 
Porównanie poszczególnych po- 

zycyj. 
Jeżeli proszę państwa, weżmie- 

my porównanie z roku 1924 i preli- 
minowanego budżetu na rok 1925 
w przeszłości i porównamy go z 
obecnym, to przy przewartościowa- 

niu złotego, wobec zniżki waluty 
przy jej stabilizacji znajdziemy ро- 
równania następujące: w 1924 bud- 
żet wynosił 701 mili. dawnych zło- 
tych, co przy przewartościowaniu 
daje 1.206.500 tys. Budżet prelimi- 
nowany na rok 1925 wynosił 725 
milj, co przy przewartościowaniu 
daje 1.247 mil. wtedy gdy obecny 

mój budżet wynosi 814 milj., t. zn.. 
że w stosunku do 1924 i 1925 roku 
jest mniejszy o 400 i coś miljonów, 
czyli o jedną trzecią zmniejszony. 
Jeżeli zaś weżmiemy punkty zacze- 
piane przez Sejm, to znajdę przy 
przewartościowaniu następujące róż- 
nice: w dziale | $ 8 w roku 1925, 
bo przedtem tego działu nie było i 
on był przenoszony doinnych dzia- 
łów, to jest reprezentacja, wynosił 
preliminowany budżet 465 tys., gdy 
mój obecny wynosi 236 tys. Dział ll 
$ 3 wynosił w roku 1925—29 milj., 
w 1924—2| milj. Mój budżet wynosi 
11.496 tys. zł. Dział ll $ 12 w 1924 
wynosił 21 milj, w 1925—12 milj., 
w moim budżecie wynosi 7.300 tys. 
Dział I $ 8, to jest dział reprezen- 
tacji. Dział II $ 3 to są podróże 
służbowe i przesiedlenia. Dział Il 
$ 12 ю są wydatki uboczne przy 
wyżwieniu. W tych trzech działach 
zatem zmniejszenie budżetu mego w 
stosunku do tego, który był jest bar- 
dzo jaskrawe i widoczne. Jest je- 
cze $ 4 podobny, który nosił tytuł 
„różne”. W ustawie z 1925roku wy- 
nosił 2.700 tys., we wnoszonym bud- 
żecie wynosi 240 tys., inne zaś wy- 
magają nieco ściślejszej analizy, dla- 
tego że są one bardzo zabawnie za- 
tytułowane. O tem będą mówił póź- 
niej. 

Badżety, z których utrzymywano 
kochanki posłów i partje. 
Budżety dawniejsze przy ich roz- 

patrzeniu i przy ich stwierdzaniu 
istotnej wartości nosząu mnie zaw- 

sze miano „wesołych budżetów”, а4- 
bowiem smutna hisioerja naszych bud- 
żetów wojskowych polega nie na czem 
innem, jak na kradzieży wyrcźnej 
budżetów wojskowych i na defrauda- 
cji mośliwie daleko posuniętej, Są to 
„wesołe budżety", gdyż znam wypudkś 
wydawania z budżetów wojskowych na 
sute libacje e dziewczynami z publicz- 

nych domów, robione dla panów pos- 

łów przez panów ministrów, Wesołe 

budżety były złotemi czasamt dla pa- 

nów posłów Sejmu. Z budżetu utrzy- 

mywai nietylke ich kechanki, ale 

utrzymywano również & partje, Z bud. 

żetu Rradziono najbezczelniej w Świe. 

cie, l dlatego ja zawsze nazywam 
te budżety wesolemi budžetami. 

Jeżeli pójdę dalej w analizie, to wy- 

każę, że system tej pracy we:ołego zu- 

żytkowywania budżetu mie mógł nie 

zaczepiać właśnie tych części, które 
teraz są zaczepione przez panów pos- 
łów Sejmu, Z tych właśnie częsei zużyt- 
kowano pieniądze nie na wojsko, lecz 
na wesołe spędzanie czasu budžetowa- 
sejmowo, no i mónistrowo, 

Punkty zaczepione przez Sejm. 
Przechodzimy, proszę panów, do 

tych punktów zaczepionych przez 
Sejm. Jest ich w całości 6, Proszę 
panów, jeżeli przeczytamy ich tytu- 

ły, to one muszą zwrócić bezwzglę- 
dnie uwagę. Więc, |) „inne wydat- 
ki“, 2) „podróże służbowe i prze- 

siedlenia“, 3) „wydatki uboczne 
przy wyżywieniu”, 4) „szkoły i kur- 
sy żeglugi powietrznej”, 5) „fundusz 
dyspozycyjny”, 6) „różne*. Już sa- 
me nazwy zaczepionych części bud- 

žetu wywołać tu muszą pewne 

zdziwienie, gdyż jasnem jest, że 

zaczepiają one nie samą istotną 

prawdę budżetu wojskowego, lecz 

jakoś bezwiednie czepiają się tego, 

co jest bardzo uboczne. Nawet je- 

den z tytułów nosi nazwę: „wydatki 
uboczne przy wyżywieniu". 

Jeżeli teraz zechcemy analizować 
ściślej i dalej, to znajdziemy np., że 

te wydatki uboczne przy wyżywie- 

niu, które tak śmiesznie są zatytu- 
łowane, rozkładają się według na- 

szego preliminarza na rzeczy nastę- 
pujące: zakup urządzeń laborato- 
ryjnych, modeli dla instytutu tech- 

nicznego, doświadczenia z dziedzi- 
ny piekarstwa — 4 tys. zł., zakup 
urządzeń—6 i pół tys., badania nad 

konserwacją mięsa i innych środ- 
ków żywnościowych pochodzenia 
zwierzęcego — 10 tys. zł. i t. d. co 
razem wynosi 107 tysięcy. 

Miłość do grochu z kapustą. 
$kreślone i zredukowane przez 

Sejm pozycje. 
pd panowie widzicie, można to' 

spokojnie nazwać grochem z kapus- 

tą. Czego bowiem tu niema! Mode- 
le pomieszane z urządzeniami labo" 
ratoryjnemi, doświadczenia piekar- 
stwa z dezynfekcją magazynów ży” 
wnościowych, studja i doświadcze- 
nia nad wprowadzeniem nowoczes” 
nych urządzeń z badaniami nad 
zwalczaniem szkodników  zbožo- 
wych i t. d. Jest to czysty groch z 

kapustą. 

W tych trzech bowiem wypad- 
kach przeczytanych przezemnie i 

analizowanych grochu i kapusty 
znajdujemy jedną sumę, przewyż- 
szającą 100 tysięcy t. j. 174 tys. na 
doradców technicznych i specjalis- 
tów, angażowanych z poza wojska 
dla różnych prac przemysłowych. 
Mamy więc pomiędzy 6 punktami 
zaczepionemi trzy punkty złożone z 

grochu i kapusty. 

Tendencje posłów. 
Ja mie będę, proszę panów. 

stwierdzał, czy jest dobrze robić w 
budżecie ten groch z kapustą, a że 
groch i kapusta są konieczne przy 
wszelkich pracach wydatkowych i 
wszelkich pracach administracyj- 

Dr. med. Jan Cumft 
lekarz Kasy Chorych i Szpitala Kolejowego w Wilnie, Kurator Synodu Wileńskiego 

Ewangielicko-Reformowanego, Członek Konsystorza Wileńskiego, Filister Konwentu 

„Połonja* zasnął w Bogu dnia 27 lutego r. b. o godz. 20 w Wilnie w Szpitalu 

Kolejowym na Wilczej Łapie w wieku lat 64. 

Eksportacja zwłok ze szpitala do Kościoła odbędzie się o g. 3.30 pp: dnia 

1-go marca. Żałobne nabożeństwo, a po tem pogrzeb na miejscowym cmentarzu 

ewangielickim odbędzie się w dniu 2-go marca o godz. 11 zrana. 
O czem zawiadamiają w głębokim żalu 

Konsystorz Wileński Ewangelicko-Reformowany 
i Kuratorówie. 

L pobytu prem. Bartla w Gdańsku. 
GDANSK, 28.11. (Pat). Dziś o g. 

9 rano udał się p. prem. Bartel w 
towarzystwie min. Kuhna i min, 
Strassburgera wraz ze swem otocze- 
niem na zwiedzenie stoczni gdań- 
skiej. Po szczegółowem zwiedzeniu 
stoczni i jej urządzeń technicznych 

prem. Bartel odjechał do portu. 
Po powitaniu przez delegację Ra- 

dy Portu, prem. Bartel oraz towa- 
rzyszący mu wsiedli na jeden z ła- 
maczy lodów i odbyli krótką prze- 
jażdżkę po porcie, przyglądając się 
pracy łamaczy lodów. Po powrocie 
prem. Bartel i min. Kuhn udali się 
na zwiedzenie miasta. 

Przed południem prem. Bartel 
udał się jeszcze do gmachu gimna- 
zjum polskiego, gdzie zwiedził ga- 
binety naukowe i kilka klas. 

0 godz. 13 m. 30 odbyło się u 
wysokiego kamisarza Ligi Narodów 
van Hamela śniadanie, w czasie któ- 
rego wysoki komisarz wygłosił prze- 
mówienie, witając serdecznie prem. 
Bartla i min. Kuhna. W odpowiedzi 
prem. Bartel wyraził serdeczne po- 
dziękowanie za gościnne przyjęcie, 
jakie spotkało go ze strony wyso- 
kiego komiowrza. 

  

я 
DOKTÓR MEDYCYNY 

JAN C UMFT 
Wice-Prezes Wileńskiego Towarzystwa Okulistycznego zmarł w wieku lat 64 po 

ciężkich cierpieniach w dniu 27/II b. r. 
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Cześć lego pamięci. 

Wileńskie Towarzystwo Okulistyczne, 

  

Akces Litwy do protokółu. 
MOSKWA, 28.11 (Pat). Według krążących w tutejszych ko- 

łach politycznych pogłosek, Litwa zdecydowała się jakoby przy- 
stąpić do protokółu moskiewskiego dopiero po ratyfikowaniu go 
przez wszystkich sygnatarjuszy. 

Turcja przystąpiła do protokółu 
MOSKWA, 28.I (Pat). Ageneja Tass podaje, iż w odpowiedzi 

na zaproszenie rządu Z. S. R. R. rząd turecki zgłosił przystąpie- 
nie Turcji do protokółu moskiewskiego. 

Dotychczasowe wyniki 
PARYŻ, 28/II (Pat). „Le Matin* 

konali pożyteczną pracę i zbudowali 
łych odszkodowań jest na drodze do 

obrad reparacyjnych. 
uważa, iż eksperci reparacyjni wy- 
trwałą konstrukcję. System przysz- 
publieznych rokowań, 

S 
Cena 20 groszy. 
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nych, to prawda. Tedy nie podob” 
na pakować takich wydatków na 
jakiekolwiek wyrażne działy po- 
przednie i jeżeli się przepakowywa 
temi drobnemi wydatkami działy 
większe, to z tego wynika nonsens 
i nie pozostaje wtedy nic innego, 
jak te wydatki t. zw. różne i t. zw: 
inne i t. zw. wydatki uboczne pa- 
kować w jakąś osobną rubrykę, ry- 
zykując poprostu robienie z tego 
grochu z kapustą. Pośród panów 
naturalnie jest wiele ludzi, którz, 
mają mus wydatkowania S 
sum w tym czy innym interesie 
który prowadzą i ci wszyscy wie- 
dzą doskonale, ile grochu z kapus- 
tą przy każdym interesie być musi, 
a cóż dopiero przy interesie tak 
złożonym i skomplikowanym, jak 
praca wojskowa rozłożona na tyle 
specjalności i licząca w swoim bu” 
dżecie aż 800 milj. zł. 

Ja nie tyle jestem stronnikiem gro- 
chu i kapusty, ile jestem pełenpodzi- 
wu, dlaczego to panowie posłowie tak 
są zamiłowani w grochu i kapuście, 
skąd ta nagła, taka perwersyjna 
miłość do grochu i kapusty? Z. trzech 
punktów zaczepionych mamy aku- 
rat trzy — groch i kapustę. Taki 
grochowo-kapuściany pomysł, taki 
właśnie punkt zaczepienia jest tak 
oryginalny, że kiedy pracowałem 
wczoraj wieczorem nad tym intere- 
sem, który tu załatwiam, to zdu- 
miony myślałem o tendencji ludzi, 
umiejących znaleźć zamiłowanie gro- 
chu i kapusty. 

Nonsens skreślony 0 głowę. 
Panowie posłowie Sejmu poszli 

_ jeszcze dalej, gdyż co do wszyst- 
kich tych punktów, Sejm gdy skreślił 
tyle a tyle, tyle a tyle, tyle a tyle, 
bez podania pozycyj, które właśnie 
chce skreślić, to znaczy, že prze- 
szedł do porządku nawet nad gro- 
chem i kapustą, to znaczy, że czy- 
niąc nonsens, skrócił go nawet o 
głowę, jako objekt nieprzyjemny dla 
siebie. pozostawiając problem okre- 
ślenia, poszczególnych pozycyj już 
nie sobie. Jedyny wyjątek, któremu 
głowę oszczędzono, te podróże służ- 
bowe i przesiedlenia. Jeżeli rozpa- 
trzymy ten dział, który w sumie ma 
11.496 tys.zł., a w poprzednim bud- 
żecie miał 29 miljonów, to znajdzie- 
my podział podróży i przesiedleń 
na których między innemi jest dział 
djet, dział dodatków przy przenie- 
sieniach oficerów i podoficerów do 
szkół i na kursa celem specjalizacji 
i na doskonalenie, dodatki przy 
przeniesieniach służbowych ze wzglę- 
du na przejściowy przydział do for- 
macyj i oddziałów, wreszcie prze- 
siedlenia i t. p. 

Mamy więc masę poddziałów. 
W tym wypadku panowie posłowie 
nie skracali nonsensu o całą głowę, 
lecz wyrażnie wybrali te budżety, 
które mają być zmniejszone. Jednym 
z tych punktów jest pozycja z tytu- 
łu uczestnictwa szkół oficerskich w 
wycieczkach taktycznych i krajo- 
znawczych, podróży wyższej szkoły 
wojennej, oraz djet i kosztów prze- 
jazdu w czasie wyjazdu zagranicę. 
Jestto praca szkolenia, praca kształ- 
cenia. To zostało obcięte o 1.041.436 
zł. Wreszcie wydatki przy przenie- 
sieniach służbowych oficerów i pod- 
oficerów do szkół i na kursa celem 
specjalizacji i doskonalenia. Idzie tu, 
proszę panów, opewne musy, zwią- 
zane z awansem oficerów, gdyż a- 
wanse nie mogą iść zgodnie z na- 
szemi urządzeniami, jeżeli oficer nie 
przesłucha kursu, przygotowującego 
do wyższej szkoły. Nie można dać 
oficerowi młodszemu kompanii, do- 
póki nie wysłucha on kursu dowo- 
dzenia kompanją, nie można dać 
dowództwa bataljonu lub baterji, 
dopóki oficer nie wysłucha kursu“ 
dowodzenia baterją, szwadronem lub 
bataljonem i nie można objąć pułku, 
nie mając również poprzednio od- 
powiedniego kursu, a kursa te trwa- 
ją nieraz długo i pozbawiają panów 
oficerów możności mieszkania w jed- 
nym domu z rodżiną, t. zn., że gdzieś 
te kursy muszą być urządzone poza 
miastem. Żaden awans nie jest mo- 
żliwy, dopóki niema pewności, że 
oficer przeszedł odpowiedni kurs. 
Dziwnym więc zbiegiem okoliczno- 
ści tam, gdzie nadarzyła się tak, jak 
przy grochu z kapustą, sposobność 
skrócenia nonsensu nawet o głowę, 
nie zrobiońo tego, atam, gdzie cho- 

(Dokohezenie na str. 2-e)). 
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dzi o naukę i szkołę, to tam znale- 
ziono miejsce do skracania i wyka- 
zano wyraźnie, że te właśnie punk- 
ty mają być zmniejszone, że o mil- 
= ma być mniej na naukę w woj- 
sku. 

Tęsknota do złotych, dobrych 
i wesołych czasów. 

Są to pozatem skrócenia, które 
tu określiłem, a pozostaje mi jeszcze 
do powiedzenia jedno: wydatek, 
związany z funduszem dyspozycyj- 
nym ministra Spraw Wojskowych i 
drugi fundusz dyspozycyjny tak zw. 
sztabu. Streszczam więc to, co mó- 
wiłem w stosunku do tych skreśleń, 
które rozpatrzyłem. Wszędzie przy 
każdej wielkiej gospodarce musi 
być dział tytułowany: „Inne wydat: 
ki“, „Rožne“, „Uboczne“. i t. d 
przy administracji wojskowej, zda- 
miem mojem, to co jest tu napisane, 
jest wogóle zamałą sumą przy li- 
czeniu na 800 miljonów i polega to 
tylko na tem, że niektóre wydatki 
udało się wstawić w całość działów 
i dlatego pozostałość jest względnie 
niewielka, t. zn. że wynosi bardzo 
niewielką sumę 103 tys., 6l tys., 
240 tys., t. zn. że nic prawie przy 
liczeniu miljonami. Te właśnie skre- 
ślenia nie tyle szkodzą wojsku, ile 
szkodzą autorom pomysłów grocho- 
wo-kapuścianych i mógłbym nawet 
mie bronić tej sprawy, bo te zmniej- 
szenia nic dła mnie nie stanowią. 

Dodam do tego wobec porów” 
mania z dawnemi budżetami, że te 
właśnie działy były poprzednio suto 
zaopatrzone, dlatego, że „różne”, 
„inne* najwięcej się nadają do we- 
sołego potraktowania. Więc gdy się 
namyślałem nad tendencjami tego, 
to nie wiem, czy tendencja miłości 
dla grochu i kapusty i pomysłów 
grochowo - kapuścianych, czy też 
dziwna tęsknota do złotych, dobrych 
i wesołych czasów, które były daw* 
niej, przychodzi przy dużych fundu- 
szach dyspozycyjnych. Fundusze 
dyspozycyjne są to te fundusze, z 
tórych rachunków się nie składa. 

Tak określa fundusz dyspozycyjny 
prawo. 

Konieczność reprezentacji wojska 
Ale fundusz dyspozycyjny musi 

istnieć, jako fundusz z jednej stro- 
my reprezentacji, gdzie jest niezwyk- 
łe trudno wchodzić w groch i ka- 
pustę, reprezentacji, składającej się 
niekiedy z kieliszka wódki, a nie- 
kiedy z bardzo bogatej prawdy re- 
prezentacji. To jest jedno, a drugie 
fundusz dyspozycyjny jest najczę- 
ściej funduszem, którego wydatki 
nie znoszą jawności, dlatego, że 
wtedy straci się istotę i sens praw- 
dy. Fundusz dyspozycyjny repre- 
zentacyjny ministra Spraw Wojsko- 
wych, jak panowie widzą, zmniej- 
szył się, Z jednej strony zawdzię- 
cza to wojsko mojej osobie, która 
wogóle nie znosi ciężaru reprezen- 
tacji i cofa się od reprezentacji jak 

najchętniej. Natomiast należy po- 
wiedzieć, że wojsko musi być rep- 
rezentowane w państwie w ten czy 
inny sposób dlatego, że tak żyje 
świat, My nie potrafimy wyrwać się 
z tych zwyczajów i narzucić światu 
innych zwyczajów. Dążenie do re- 
prezentacji wojska jest bardzo silne. 

Dlatego jest to krzywdą dla woj- 
ska odczuwaną bardzo  głęboko- 
gdy reprezentacja jest zmniejszonat 
Specjalnie ciężką prawdą naszą jes- 
prawda reprezentacji lokalnej puł. 
ków, które mają jedno jedyne świę, 
to pułkowe, gdzie się łączą one z 
przeszłością swoją i gdzie mnóstwo 
osób, które w pułku służyły, przy- 
jeżdżają na święto swego pułku. 
My mamy bardzo wielki ciężar, nie 
z innego powodu, jak z tego, że 
pułki wysadzają się zanadto i ofi- 
cerowie wchodzą natychmiast w 
długi na pokrycie reprezentacji 
swego pułku. Jest to jeden z wiel- 
kich kłopotów zarządów wojsko- 
wych, jaki zawsze istniał. Staranie 
i naciskanie na to, aby reprezenta- 
cja nie szła za wysoko, jest stałe i 
ciągłe, ażeby nie mieć skutków z 
długami oficerskiemi. 

Musimu jednak często dopomóc 
pułkom, specjalnie wtedy, gdy re- 
prezentacja nabiera charakteru nie 
ściśle rodzinnego wojskowego i gdy 
nie jest to tylko familijne zebranie 
pułku, lecz przychodzi mus reprezen- 
tacji wojska i na zewnątrz. Takiemi 
na przykł. są wszystkie pułki war- 
szawskie, gdzie natychmiast miesza 
się do fet pułkowych cały świat za- 
graniczny, uważając to, że tak po- 
wiem, ża zrobienie komplimentu 
wojsku i wtedy jest mus podniesie- 
nia tego, jest mus podniesienia 
wszystkich świąt sztandarowych, gdy 
sztandar daje się pułkowi. Sztandar 
jest dany zawsze przez Pana Prezy- 
denta. który przyjeżdża ze świtą i 
znowu jest podniesienie, że tak po- 
wiem, wydatku normalnego, który 
pułk znieść może i który trzeba wy- 
ciągnąć do góry. 

Reprezentacja wreszcie naszego 
wojska jest, że tak powiem, licha, 
to znaczy się niewysoka i ograni- 
cza się tylko do świąt. Otóż pienię- 
dzy na wielką reprezentację my nie 
dajemy i dlatego to cała praca re- 
prezentącyjna wojska jest właściwie 
za mało wyciągnięta, jeżeli chodzi 
o same wojsko i powtarzam ciąży 
na małości tej samej nie co innego, 
jak moja osoba, która stojąc na 
czele wojska, nie znosi sama repre- 
zentacji i niechce brać udziału w 
wielkich reprezentacjach  wojsko- 
wych. 

Dlatego też to zaczepienie o kwo- 
tę 65 tys. może uważać jako ten- 
dencję personalną w stosunku do 
zarządu wojskiem i nic więcej. Wo- 
bec tego zaś, że jestem przekonany, 
że rząd mi tę sumę zwróci nawet 
gdyby Sejm zechciał to uchwalić, 
więc wobec tego ja jej nie bronię, 
a mógłbym od zarządu zażądać, żeby 
mi cztery razy więcej dano i zaw* 
sze rząd mi to wyda. Więc tych 
65 tys. nawet nie bronię. 

Sprawa funduszu dyspozycyjnego 
sztabu, 

Reprezentacja zagraniczna, 
Inaczej jest z funduszem dyspo- 

zycyjnym sztabu. Fundusz dyspozy- 
cyjny sztabu jest jakoby tajemnicą. 
Wszystkie sztaby muszą mieć fun- 
dusz dyspozycyjny na najrozmaitsze 
potrzeby, z trudem dające się ra- 
chować. Pierwsze — to są prace 
wszystkich attaches wojskowych, 
których liczbę ja zmniejszałem sta- 
le, związane są—nie z reprezentacją 
naszej armji gdzieindziej. ale z po- 
znaniem armij innych, nie naszych. 
Tam jest mnóstwo pracy — wyjaz- 
dów, objazdów, mnóstwo pracy po- 
znajomienia się z armją, z jej me- 

  

Hygiena Wilna. 
Leży przedemną duży, pięknie 

wydany tom o 222 str. kilku pla- 
nach i kilkunastu tablicach statysty- 
cznych, kędy w polskim, francuskim 
i niemieckim języku opisał p. K. Ry- 
maszewski sanitarny stan miasta 
Wilna. 

To Archiwum Higieny red. przez 
prof. Karaffę-Korbutta prof. U. S. B. 
jest dodatkiem do miesięcz. „Żdro- 
wie”, obejmującym wiadomości z tej 
dziedziny, z całej Rzeczypospolitej. 
Nas interesować muszą artykuły, a 
raczej, prace. F. Kasperowicza Bada- 
nie chleba razowego w Wilnie pod 
względem jakości wypieku i domieszek 
i K. Rymaszewicza Sanitarne opisanie 
m. Wilma, oraz K. Koraffa-Korbutta 
Przyczynek do hidrologji terenu wileń- 
skiego. 

Morfologja i geologja terenu ob- 
jaśnia nas, że poziom miasta waha 
się od 200—240 m. opadając na po- 
ziomie Wilji do 118 m., nad którą 
wznosi się 80 metrowej wysokości 
Góra Trzykrzyska. Kotlina, w któ- 
rej leży miasto, ukształtowała się 
7 wpływem pracy erozyjnej Wijli, 
ilenki, Koczerhy i innych, w na- 

wierzchni lodowcowego pochodzenia, 
z epoki, kiedy owe lodowce przy- 
wędrowały tu z północy. Co pewien 
czas, lodowce te topniały, potem 

todami życia i metodami pracy, co 
wymaga ruchu, a to znów wymaga 
rewanżu  reprezentacyjnego przy 
przyjęciach i dlatego ta praca daje 
nam niekiedy dość dużo, skoro po- 
równamy siebie z innemi armjami, 
ale jest bardzo kosztowna. Wobec 
tego, że Ministerstwo Spraw Zagra- 
nicznych tego pokryć także nie mo- 
że musi go pokryć sztab ze swego 
dyspozycyjnego funduszu. Jest to 
bardzo duża część wydatków, a to 
z tego względu, że—jak powiadam 
—wszędzie wojsko wyciąga do góry 
reprezentację i wtedy, gdy idzie o 
rewanż, on nie może być traktowa- 
ny lada jako. 

"narastały nowe, i to dawało specy- 
ficzne nawarstwienie i florę. Do- 
tychczas teren Wilna nie jest do- 
statecznie zbadany pod względem 
geologicznym, ale rezultaty obec- 
nych studjów widzimy na tablicach, 
wyszczególniających gatunki i łów, 
glin, marglów, dolomitów, piaskow- 
ców, wapieniów i t. p. składników 
gleby Wilna. Badania te są bardzo 
potrzebne dla ustalenia sprawy do- 
starczania ludności odpowiedniej wo- 
dy, ale w tym zakresie, tęż nie są 
jeszcze dostateczne, ani pod wzglę- 
dem sanitarnym (badania  bakterjo- 
logiczne), ani biologiczne, wód po- 
wierzchownych, zanieczyszczanych 
przez wpływy ścieków. Wilja, mają- 
ca w mieście 90—100 m. szerokości, . 
100 dni w roku jest pokryta lodem, 
jej skład chemiczny, wykazuje, jak 
również i badanej Wilenki, dużo 
części stałych, sporo chloru i trochę 
amonjaku, przytem dużą twardość. 
Więc spory stopień zanieczyszcze- 
nia, idącego zwłaszcza od Koczerhy, 
która służyła za kolektor ścieków. 
Według głębokości studzien w mie- 
ście wartość ich wydajności została 
podzielona na 4-ry kategorje. Pierw- 
sza od 5—6 metrów, mają wodę 
niezdatną do picia. Druga warstwa 
wodonośna na głębokości 7—15 m. 
skład bardzo rozmaity, przeważnie 
z tych warstw bierze ludność wodę 
do picia. Trzecia sięga 16—30 m. 
jest zdatna do picia, bardzo twarda, 
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Polska rajem dla szplegów. 
Wreszcie druga część funduszu 

dyspozycyjnego jest skierowóna na 
obronę szpiegostwa Polski. Ja, proszę 
panów, pracuję w Polsce na obronę 
od szpiegostwa od czasu, kiedy Pol- 
ska istnieje. Jako naczelnik państwa 
i jako naczelny wódz i późniejszy 
min ster, śmierr stwierdzić ze smut- 
kiem, że niema chwili w życiu mojem, 
kiedy nie byłem szpiegowany osobiś- 
cie i zgodnie z moją dawno wyro- 
bioną pracą oczu, odczuwam to do- 
skonale. Niema zatem ani jednej 
chwili przez życie moje, pomimo tego 
ze jestem w wolnej, niepodleglej 
Polsce, ażeby życie moje wyglądało 
inaczej, niż tak, jak wyglądało za 
dawnych czasów, kiedym był ścigany 
przez różne gońce jak zając. Szpie- 
gostwo jest tak gęste i tak silne w 
Polsce, że ja nazywam Polskę rajem 
dla szpiegów. Niydzie bowiem tak 
łatwo i tak dokładnie nie rozpraco- 
wywano pracy szpiegowskiej w całym 
świecie, jak w Polsce. 

Ja zatem stale t ciągle muszę mieć 
4 tem do czynienia, nietylko @йа zdro- 
wia personalnego, ale też dla obrony 
państwa od sepiegostwa, od zarazy 
szpiegostwa. Ja świat znam dobrze 4 
stwierdzam, że zaraza szpiegostwa jest 
najbardziej rozpowszechniona nie gdzie 
śndziej, jak w Polsce. Dlatego też te 
2 milj, skreślone z funduszu dyspozy- 
cyjnego uwożać muszę wobee tego, Że 
to nie jest tajnem na co funduss dys- 
pozycyjny się wydaje, niejako ta chęć 
włatwiemia szpiegostwa w Polsce. 

Dokończenie. 
Ja, proszę panów, przeszedłem 

swoje sześć paragrafów zaczepio- 
nych i tem, niestety, muszę skoń- 
czyć swoją pracę nad budżetem, 
gdyżto jest jedynem zadaniem mo- 
jem w Senacie. Ja rozumiem, że 
wyszedłem poza normy zwykłych 
określeń, związanych z krytyką dzia- 
łania Sejmu i w moich określeniach 
przekroczyłem normy, używane do- 
tąd. Czynię zupełnie rozmyślnie, 
czynię to zupełaie spokojnie, gdyż 
jeżeli ja mam wysłuchać, sądzić i 
mieć jako strawę groch z kapustą, 
to muszę mieć z tego powodu i 
niestrawność To też tę niestrawność 
konstatuję (wesołość). 

Po przemówieniu Marszałka, 
Po przemówieniu Marszałka Pił- 

sudskiego zabrał głos wicemarszałek 
Senatu, Gliwic, który dał wyraz pe- 
wności, że wszystkie sumy i pozy- 
cje, które zostały niesłusznie skre- 
ślone w innem miejscu, w Senacie 
napewno będą restytuowane. 

Marszałek Piłsudski: „Będę pa- 
nam bardzo wdzięczny. Przy dy- 
skusji nie będę. Zostawiam p. gen. 
Konarzewskiego i mego szefa gabi- 
netu dla pewnych wyjaśnień, jeżeli 
poszczególne budżety będą niejasne, 
bo trzymałem się tylko tych punk- 
tów, które są zaczepione i nic 
więcej”. 

Sen. Gaszyński: „A zmniejszenie 
żołdu?". 

Marszałek Piłsudski: „Ja mogę 
złożyć tylko takie oświadczenie: 
przeciwko zwiększeniu budżetu woj- 
skowego występować nie mogę i 
nie będę. Jest to rzeczą ministra 
Skarbu i mego szefa gabinetu. Ja 
przeciw nim także występować nie 
będę, (wesołość). 

Następnie Marszałek Piłsudski 
opuścił Senat, poczem dalsza dy- 
skusja toczyła się do godz. 3. 

Senat przywrócił wszystkie po- 
zjcje skreślone przez Sejm. 
Po skończonej dyskusji komisja 

przystąpiła do głosowania nad pre- 
liminarzem budżetu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych  restytuując 
wszystkie pozycje, skreś'one przez 
Sejm, oraz zatwierdzając budżet 
według projektu rządowego. 

BRO 

głębiej to już studnie artezyjskie, 
takich jest nie wiele, wykazują mniej- 
szą twardość, mają dużo żelaza, któ- 
re znika, a zwiększa się twardość 
na 121 mtr. głębokości. Żródła war- 
stwowe mamy: Wigry, Misjonarskie, 
Ostrobramskie, te wśród ludności 
miejscowej uchodzą za „smaczne*, 
istotnie są dość czyste. 

Klimatyczne obserwacje Wilna 
dały następujący rezultat: dni zi- 
mowych (niżej 0*) 125, dla przed- 
wiošnia 18, dla wiosny 52, lato 91, 
jesień 56, późna jesień 23 dni. Kli- 
mat jest zmienny i dlatego powyż- - 
sze obliczenia wahają się często. 
Największe wahania się były w 
1813 i 1875 r. Do tegorocznej zimy, 
najniższą temperaturę notowano w 
mieście 29” i 20%. Co do wiatrów, to 
krzyżują się tu, na płycie litewskiej, 
oceaniczny prąd zachodnich powie- 
wów, i lądowy, od morza Kaspij- 
skiego, co nadaje temu krajowi ce- 
chę przejściowości, między klima- 
tem morskim i lądowym. Są to ob- 
liczenia dawniejsze, bo obecna sta- 
cja meteorologiczna m. Wilna, nie 
posiada przyrządów do mierzenia 
wiatru. Opadów atmosferycznych 
mamy 564 m.m. (trochę mniej niż 
Warszawa). Lito mamy jednak bez- 
względnie dżdżyste, deszcze ulewne 
rzadziej niż małe, najwięcej w lipcu 
i sierpniu. Przeciętnie || burż w 
ciągu roku nawiedza nas tutaj i są 
to burze termiczne, nie zależne od 

WALL EN Sk: 

Wyjazd min. Zaleskiego do Genewy. 
(Telefonem z Warszawy). 

Jutro wieczorem pociągiem paryskim wyjażdża do Genewy via Pa- 
ryż minister Spraw Zagranicznych Zaleski, jako delegat rządu polskiego 
na marcową sesję Rady Ligi Narodów. Wraz z p. min. Zaleskim wyjeżdża 

szereg wyższych urzędników M. S. Z. Przybędzie również do Genewy 

poseł polski w Niemczech p. Knoll. 
Po zakończeniu obrad Ligi Narodów p. min. Zaleski uda się do 

Lionu, dokąd został zaproszony przez towarzystwo „Alliance Francaise" 

celem wzięcia udziału w uroczystościach polsko-francuskich organizowa- 
nych w Lionie w związku z tegorocznemi targami liońskiemi. 

P. min. Zaleski powraca do Warszawy w połowie marca. 

EE MIMCETA 

Miedoszła rewolucja w Hawanie. 
HAWANA, 28/1i (Pat). Wczoraj wieczorem aresztowano tu 8 osób, z 

których trzy zajmewały wybitne stanowiska, pod zarzutem należenia do 
spisku, mającego na celu zgładzenie prezydenta Mahado i obalenie reądu 
zapomocą zbrojnego powstania na całej wyspie. 

KAINA ad AA 

it 
e wczorajszym numerze 

komniycznej prosolaci w gm. bałonstiem. 
podaliśmy jedyni z pośród tutej- 

szych pism szczegółowy opis ekscesów w białoruskiem gimnazjum 
przy ulicy Ostrobramskiej, ekscesów wywołanych rozmyślnie przez 
lokalne czynniki komunistyczne, które pod dyktandem Kominternu 
wyreżyserowały tę prowokację, aby w drodze pośredniej wpłynąć 
na wyrok, jaki zapadnie w toczącej się w Wileńskim Sądzie Ape- 
lacyjnym procesie Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady. 

dniu wczorajszym w gimnazjum białoruskiem panował już 
wzorowy porządek i nauka odbywała się we wszystki klasach zu- 
pełnie normalnie. 

Rezultatem więc przejrzystej prowokacji komunistycznej jest 
tylko wydalenie z klas wyższych 4] uczniów, z których 36 ode- 
słano etapem pod opiekę rodziców na wieś, pięciu zaś oddano pod 
opiekę rodziców zamieszkałych w Wilnie. Sprawcy onegdajszych 
ekscesów, agitatorzy komunistyczni aresztowani w liczbie jedenastu, 
którzy rozrzucali przed gimnazjum ulotki nawołujące młodzież do 
manifestacyj na rzecz oskarżonych w procesie Hromady i na rzecz 
wyrzuconych przed kilku tygodniami z zakładu uczniów i którzy 
później w gmachu gimnazjum zorganizowali dzieciarnię do antypań- 
stwowych wystąpień — są obecnie szczegółowo badani przez wła- 
dze śledcze, które prowadzą w tej sprawie energiczne dochodzenie. 

Wierzyński w drodze do Ameryki. 
CHERBOURG, 27. II. (Pat). W 

dniu dzisiejszym opuścił Cherbourg 
na parowcu transatiantyckim „Be- 
renzarża* Kazimierz Wierzyński, zna- 
komity poeta, świeiny autor dziełka 
„Laur olimpijski", które nagrodzone 
zostało na konkursie poezji na O- 
limpjadzie złotym medalem. 

Pan Wierzyński udaje się do 
Stanów Zjednoczonych celem zapo- 
znania się z życiem ośrodków pol- 
skich w Ameryce. Pierwszym  eia- 
pem jego podróży będzie Nowy 
York. 

Głos finansisty amerykańskiego 
o pożyczes dla Sowietów. 
TALLIN, 28.11. (Tel. wł.). Dziś 

odjechał do Ameryki przedstawiciel 
ameryk. firmy  „Amerika—B-ltik“ 
Dewelonieu ano: p. Lassal, któ- 
HY jeździł do Rosji Sow.,. gdzie 
chciał zapoznać się z obecnymi sto- 
sunkami ekonomicznymi. P. Lassal 
w rosmowie z osobami ze świata 
finansowego oświadczył, że przy 
obecnych warunkach Rosja Sow. nie 
może otrzymać ani centa pożyczki, 
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z rzadkiej okazji! 
Tylko na kilka dpi jeszcze została przedłużona 

WYPRZEDAZ 
ARTYKUŁÓW WEŁNIANYCH I WYSORTOWANYCH 
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Dr. Med. Jan Cumft 
Lekarz szpitala kolejowego w Wilnie po ciężkich cierpieniach zmarł 

27 lutego 1929 r. w wieku lat 64. Ekeportacja zwłok ze szpitala kolejowego 

na Wilczej Łapie do kościoła Ewangelicko-Reformowanego odbędzie się | 

marca o godz. 3 m. 30 p. p. Nabożeństwo żałobne 2-go marca o godz. I|-ej 

rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Ewangelickim, 

Poradnia Polskiego Zrzeszenia 
Lekarzy Polaków w Wilnie. 
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MIGAWKI. 

Przysięga „chrześcijańskiego* 
redaktora. 

Przed kilkoma dniami, w sądzie odby- 
wał się proces, szczególnie wprawdzie nas 
pracowników pióra interesujący, dziennika- 
rzy, ale ciekawy także i dla szerszej publicz- 
ności, ze względu na jego dość charaktery- 
styczne dla ludzi pewnego ugrupowania poli- 
tycznego w naszem społeczeństwie — mo- 
menty natury etycznej. 4 

Była to sprawa wytoczona pewnemu 
„arcynaredowemu i arcykatolickiemu* re- 
daktorowi pewnego, wileńskiego dziennika 
przez skrzywdzonego przezeń pracownika, 
któremu rzeczony redaktor pe zwulnieniu go, 
należnej mu kiikomiesięcznej odprawy Od- 
mówił. \ 

Zeznaje najpierw ów naczelny redaktor, 
po złożeniu przysięgi, zapowiadającej praw- 
dziwośc jego słów. Stwiedza, że zwol: lony 
przezeń pracewnik nie ma prawa do żąda- 
nego przez się odszkodowania ponieważ: 

1) Pracował tylko przygodnie tak, źe 
wydawca pisma nie wiedział nawet o tem. 

2) Pensji miesięcznej nie pobierał, a 
tylko oderwane kwoty wierszowego, drobne- 
mi pokwitowaniami i t. d. 

Na to zwraca się ów pokrzywdzony pra- 
aownik do sądu, prosząc o zaprzysiężenie go 
także dla nadania tem większej wagi jego 
słowem, co zostało mu oczywiście odmó- 
wione, jako przeciwne prawu. Wówczas ten 
że skarżący prosi e pozwolenie zadania ра- 
ru pytań oskarżonemu, na co sąd się godzi. 

Skarżący do oskarżenego: 
— Czy pan sobie przypomina naszą 

rezmową z wydawcą w sprawie mojej pracy 
w piśmie panów? 

Oskarżony ociągając się potakuje. Na- 
stępują dalsze pytania pracownika i odpo- 
wiedzi pracodawcy, z których wynika. że ten 
pierwszy miał stałą gażę miesięczną, zaś 
pozatem co dwa tygodnie pobierał należ- 
ności za wierszowe, Odpowiednie rachunki 
czy listy płacy podpisywał sam redaktor. 

Sąd wyciągnął z lego taki wniosek, że 
przyznał skarżącemu 3 i pół mies ęczną od- 
p'awą. Jaki wniosek z przysięgi ultrachrześ- 
cijańskiego redaktora wyciągnie? Ask. 

  

Kronika telegraficzna. 
== W kawiarni Panhellinion w Grecji 

nagle zawaliły się ściany, skutkiem czege 
10 osób zostało zabitych, 13 ciężko rannych. 
Wiele osób odniosło lzejsze rany. 
## = Minister7anifikacji Czechosłowacji Ga- 
zik podał się do dymisji. Następcą jegė 
został mianowany pos. Labay. 

== Francję nawiedzila znowu nowa fala 
mrozów. W Paryżu temperatura spadla de 
8 stopni. 
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Lekarz szpitala kolejowego w Wilnie, po ciężkich cierpieniach zmarł 27 lutego 1929 r. w wieku lat 

64. Eksportacja zwłok ze szpitala ko'ejowego na Wilczej Łapie do kościoła Ewangelicko - Reformowanego 0d- 
będzie się | marca o godz. 3 m, 30 p. p. 

Nabożeństwo żałobne 2 marca o g. ll-ej rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Ewangelickim. 
Lekarze i pracownicy $zp. Ke'ejewego w Wilnie 

Wydział Sanitarny Dyrekcji Wileńskiej P. K. P. 

  

jesiennej czy wiosennej ekinoxy (rów 
nocy). Dni pochmurnych zanotowa- 
no 164 (o 10 tylko więcej niż w 
Warszawie), ale to nie jest dokła- 
dne. Największe usłonecznienie mie- 
wamy w maju i w lipcu, zimą i w 
jesieni natężenie światła jest więk- 
sze w godzinach popołudniowych, 
wiosną i latem w g. przedpołudnie 
wych maksimum światła między 
9—]|| rano. Grunt zamarza w Wilnie, 
trochę głębiej niż 75 cm. najniżej 
może dosięgnąć | metra. 

Na tle tego klimatu, wód i pa- 
górków, rozwija się wielojęzyczna 
ludność Giedyminowego grodu, 

Materjał statystyczny, odnośnie 
do demografji, nosi charakter frag- 
mentaryczny, bo spisy robione by- 
ły kilka razy, |-szy raz w 1915 ro- 
ku za okupacji niemieckiej) ale ni- 
gdy jednodniowe. W 1915 roku nali- 
czono 40.862 rodziny 142.063 ово- 
by, w 1916 r. w marcu 140.840 osób, 
zmniejszyła się ilość Polaków. 

grudniu tegoż roku 1916 było 
już tylko 138.787 ludzi, gdyż wsku- 
tek głodu, zaczęła ogromnie wzra- 
stąć śmiertelność: 34,4/,, za cały 
rok i 41,4%, za grudzień. Później, 
jak wiemy, doszło do 97,5*/,0 $mier- 
telnošci, 

We wrzešniu 1919 roku mamy 
123.655 mieszkańców czyli, že o 
17.185 osób się ludność zmniejszyła, 
wymarły przeważnie dzieci, śmier- 
telność była: u chrześcijan 36,13*/g6, 

u żydów 28,18%, W ogólnym wy- 
niku w 1919 r. mamy tak ujemny 
bilans ruchu ludności, że trwanie 
takiego stanu doprowadziłoby w 
niespełna lat 50 do zupełnego wy- 
marcia ludności miasta, gdyż liczba 
zgonów znacznie przewyższała licz- 
bę urodzin. Siła napięcia chorób in- 
fekcyjnych, zwłaszcza tyfusu plami- 
stego, głody okupacji niemieckiej i 
bolszewickiej, odpływ części ludnoś- 
ci do wojska, wszystkie te ciężary 
niszczyły ludność do szczytu. Do- 
piero w 1922 roku zanotowano przy- 
rost. Wtedy też napływa fala reemi- 
grantów i przybyszów. W następ- 
nych latach przyrost naturalny lu- 
dności w liczbie bezwzględnej, wy- 
nosi przeciętnie koło 2 tys. W 1926 r. 
przemeldowanie wykazało 170.796 
mieszkańców, czyli przyrost natu- 
ralny 1 1,54/ęg. 

Ciekawym jest szczegół, iż sta- 
tystyka wykazuje jaskrawo mniej- 
szą śmiertelność dzieci u żydów i 
dłuższy okres przeciętnego życia 
żydów wileńskich, niż chrześcijan. 
Najgrożniejszą, najpospolitszą cho- 
robą jest dur (tyfus) plamisty i po- 
wrotny, oraz gruźlica, która daje 
"17,02 proc. wszystkich zgonów, naj- 
liczniej między 20 a 50 rokiem ży- 
cia. Zapalenia płuc, odra, płonica, 
wszystko to w okresie przejścio- 
wym między zimą i wiosną najbar- 
dziej niszczy ludność. Odsetek dzieci 
gruźlicznych sięga do 8,8 proc, we- 

  

dlug bardzo ścisłych badań dr. Bro- 
kowskiego. с 

Prostytycja wileńska wykazuje 
największe cyfry w 1919 r. potem 
liczba się zmniejszyła, obecnie ma- 
my zarejestrowanych 234 kobiety w 
w wieku od 18—25 najliczniej, po 
wojnie zwiększa się w tej dziedzi- 
nie ilość kobiet o średniem wykształ- 
ceniu, czego przedtem nie notowa- 
no i co jest smutnym, powojennyre 
objawem. Mieszkanial To bolączka 
istotna Wilna. Bodaj największa, gdyż 
z niej płynie i udzielania się cho- 
rób zakaźnych i niemoralność. Jest 
ogólne przeludnienie mieszkań, i 
tańsze lokale są pozbawione ele- 
mentarnych porządków. 

Nie istnieją prawie wcale małe, 
kulturalne mieszkania dla inteligen- 
cji i nie słychać by się takie budo- 
wały, czy to w formie, tak popular- 
nych kooperatyw mieszkaniowyc 
czy innych pomocy społecznych. 
Dążenie do takich mieszkań jest 
słabe, nawet wśród inteligencji, mi- 
mo że skala potrzeb życiowych jest 
dość rozwinięta, a nawet często 
nadmierna. Wydatki na przyjęcia, 
alkohol, tytoń, zabawy, są u wszyst- 
kich nadmiernie wielkie w stosunku 
do świadczeń na potrzeby zdrowia 
i Kultury fizycznej. Jeśli warunki 
mieszkaniowe inteligencji są smut- | 
ne, to ludności pracującej fizycznie 
przerażają, Wilgotne, brudne, ciem- 
ne, zatęchłe, w suterenach i piwni- 
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W dniu 22 lutego odbylo się w 
| Postawach posiedzenie Sejmiku Po- 
wiatowego. Na porządku dziennym 

/ znalazły się tym razem bardzo ważne 
dla powiatu sprawy, bo między innemi 
sprawa budżetu na r. 1929-30, spra- 
wa akcji ratunkowej z powodu nie- 
urodzaju, budowy kolei W oropaje- 

| wo—Druja oraz wybory do Komisji 
Opieki Społecznej i Oświatowej. 
__ Uchwalony przez Sejmik Powia- 

- towy budżet przedstawia się nastę- 
 pująco: 

Wydatki zwyczajne: administracja 
gólna 65.345,88, majątek komunal- 
—przedsiębiorstwa  kom.— spłata 
lugów . 30.898,87, drogi i place 
ubl. 150.966,34, oświata 10.985, kul- 

( tura i sztuka 4.237, zdrowie pu- 
_ bliczne 78.508,60, opieka spolecz- 
ma 21.245.40, popieranie rolnictwa 

| 41.137,63, popieranie przem. i handlu 
3.170, bezpieczeństwo publ. 35.902, 

świadczenia na rzecz innych Związ- 
(ów Kom. 4.000, różne 4.933. 
Dochody zwyczajne: majątek 

       

    

    
    

   
    
    
    
         

    

  

     

  

   

   

  

   

   

  

   

    

  

   

    

     

   

  

   

     

      

„kom. 1.500, subwencje i dotacje 
_ 13.800, zwroty 40.518, opł. admini- 
 strac—opł. za korz. z urz.—dobra 
publicznego 37.900, dopłaty —udział 
podatkach państw. 16.500, dod. 

*do pod. państw. 168.720, podatki 
amoistne 167.986,72, różne 305. 

' Razem pozycje dochodów zwy- 
ajnych, 

1 451,329 al. 
` РВосЬойу i wydatki nadzwyczaj- 

' me wynoszą 48.000 zł. 
| W stosunku do 

wydatków wynoszą 

budżetu roku 

KRONIKA WILEJSKA. 
|. — Zebranie organizacyjne K-tu 
| Obchodu imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w iżach. W niedzielę 
dn. 24. 2.r. b. o godz. 15-ej odbyło 

| się w lokalu urzędu gminy iżańskiej 
zebranie organizacyjne K-tu Obcho” 
du imienin Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego w dniu 
19. 3.r.b Na zebranie przybyło 
©koło 30 osób — przedstawiciele 

- władz cywilnych, samorządowych, 
duchowieństwa, organizacji stowa- 
zyszeń społecznych i naukowych. 

jebranie zagaił ks. kanonik d-r Ró- 
ycki, zapraszając do prezydjum 

wójta gminy p. Malinowskiego, se- 
 kretarza Lachowicza, K-danta P. P. 
Jurczyńskiego i A. Siemaszkiewicza. 

3 o przemówieniu ks. Różyckiego 
 przedysputowano projekt uroczy- ? х 
stości, który przewiduje: nabożeń- 
two w parafjalnej cerkwi, defiladę, 

  

  

  

Fademię w szkole powszechnej o-. 
B raz przedstawienie. W szkołach gmi- 

my iżańskiej odbędą się specjalne 
pogadanki, poświęcone osobie Mar- 
szałka Piłsudskiego. Zebrani podpi- 

sali projekt adresu hołdu dla Mar- 
szałka Piłsudskiego, który to adres 
po zebraniu podpisów z całej gmi- 

y będzie złożony Marszałkowi Pił- 
4 sudskiemu w hołdzie od ludności. 

| Następnie zebranie, jako k-tet 
organizacyjny, zaprosiło do prezy- 

„4 djum następujące osoby: wóta gmi- 
| ny Malinowskiego, ks. dra Różyc- 

| kiego, p.p. Jurczyńskiego, Lachowi- 
M cza, Siemaszkiewicza i Jana Sićko, 

ed Kółka rolniczego Piotra Syro- 
| kwasa, komendanta gminnej Straży 
Ogniowej Palińskiego, od miejsco- 
wej kooperatywy Kowalonka, od 
| miejscowej ludności M. Lacha, M. 
Kowalonka, A. Szorca, Rolicza, Sta- 
 nisława Rynkiewicza, Stefana Cies- 

a i Konstantego Laskowskiego. 

    
   

    

   
Wybrano również złożony z 15 о- 

| sób komitet wykonawczy pod prze- 
wodnictwem wójta gminy iżańskiej 
p. Malinowskiego. Komitet opracuje 
szczegóły obchodu i zajmie się jego 
urządzeniem. W dniach najbliższych 

| Komitet wykonawczy przystąpi do 
realizacji programu obchodu. 

" Michat Kosiak. 

UMTS PAOK AŽ a Lo 

    

         

„ „Nory“, są przepelnione loka- 
mi lub mieszczą rodzinę p. Do- 

rcy! Jestto urąganie cywilizacji. 
/szystkie takie mordownie ludzkie 
winny być zamurowane. Śmiecie, 

rudy, pomyję rzuca się i zbiera do 
zw. „kotuchów”, których wyziewy 

| zatruwają powietrze na podwórzach 
bardzo rozmaitych pod względem 

tości i są rozsadnikiem zara- 
zy. Bowiem i emanacje anionja- 
|kalne i muchy, i  przeciekające 

: kalja do zbiorników wody. 
roznoszą chorobotwórcze zarazki, a 

chnące gazy stale się z tych śmie- 
k wydobywają. Wywożenie śmie- 
nieczystości odbywa się w Wil- 

e w sposób pierwotny i nader 
mrodliwy. Że przytem zogólnejliczby 
.500 nieruchomości, tylko 1487 przy- 

|lega do „magistrali wodociągu. a abo- 
nentów jest zaledwie 682! a na 2121 

: dni 282 są nie do użytku dla 
udzi, więc łatwo zgadnąć czem się 
idność Wilna karmi i poi. Popro- 

własnemi nieczystościami filtru- 
mi się do studzien i oddycha 

|fwyziewami tegoż gatunku. 
_ Ratuje miasto (2000 ha, ulic 466 

Imtr. zabrukowanych 123 kmtr.) 
adrzewienie, (16 ha, lasy koło 
300 ha) ale wśródmieście 

ię formalnie bez krzty zielo- 
| w ciemnych  dziedzincach 
kich ulicach. Jako instytucję 

wymienić należy łaźnię 
„ale liczba kąpiących się w 

    

    

   

     
    
   

   

      

  

   

    

    

omunalny 4.100, przedsiębiorstwa ' 

  

IEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Budżet Sejmiku Postawskiego. 

zeszłego wzrost wydatków przewi- 
dziany jest w dziale drogowym, na 
pokrycie których Sejmik z uwagi 
na konieczność przyśpieszenia do- 
prowadzenia dróg do porządku 
uchwalił podwyższyć opłaty drogo- 
we o 10 proc., co wynosi na powiat 
28.000 zł. 

Dla uzasadnienia konieczności 
budowy linji kolejowej Druja—Wo- 
ropajewo, która w przyszłości ma 
dalej przeciąć powiat przez Hruz- 
dowo—Kobylnik do Oszmiany i Lidy, 
Sejmik mimo tak ciężkiego roku 
uchwalił 10.000 zł. wydatków nad- 
zwyczajnych z uwagi na to, że bu- 
dowa odcinka Druja—Woropajewo 
da w. tym roku zajęcie bezrobotnym 
rolnikom, przez co skutki nieuro- 
dzaju roku zeszłego w dużym stop- 
niu-się zmniejszą. 

Wobec zwiększonych zadań w 
dziedzinie Opieki Społecznej i w 
dziedzinie oświatowej i rolnej u- 
chwalono dokonać zmian w składzie 
i ilości członków. Do Komisji Opie- 
ki Społecznej wybrano: pp. Sarnec- 
kiego—insp. szkolnego, majora Ka- 
mińskiego, Kęstowiczową, Kozielłę, 
Izdebskiego, Czerniawskiego, 
kjanca, Wojciechowskiego, 
i Mackiewicza. @ 

Do komisji oświatowej weszli pp. 
Inspektor Szkolny, Regini, Żebrow- 
ski i Dr. Moroz. 

Na skutek rezygnacji członków 
Komisji Rewizyjnej dokonano i do 
tej komisji wyborów, . do której 
weszli pp. Karys, Busz, Turski, Ja- 
cyna, Oskierko i Witko. 

д 

Gińkę 

  

KRONIKA BRASŁAWSKA. 
— Postrzelenie umyślne czy przy- 

padek. W miasteczku Smołwy pow. 
brasławskiego w dość tajemniczych 
okolicznościach została postrzelona 
6 letnia Irena Rozenberg. Brat ran- 
nej twierdzi, że Rozenberg manipu- 
lując rewolwerem postrzeliła się sa- 
ma „Natomiast okoliczności wypad- 
ku wskazują, że Rozenberg została 
postrzeloną przez brata. Należy za- 
znaczyć, że wypadek miał miejsce 
po powrocie Rozenberga z pogrze- 
bu ojca, który zmarł nagle pozosta- 
wiając syna i córkę na łasce losu. 
Ranną przywieziono do Wilna i u- 
lokowano w szpitalu dziecięcym. 

KRONIKA: WiL.-TROCKA. 

— Droga Wilno—Radch Dyrekcja 
Robót Publicznych opracowała plan 
robót drogowych na linji Wilno-Ra- 
„duń, które mają być rozpoczęte już 
na wiosnę r. b. Plan ten przewidu- 
je budowę drogi długiej na 22 tys. 
metrów. Zakończenie robót i odda- 
nie drogi do użytku publicznego 
ma nastąpić już w lipcu r. b. 

— Jak zwykłe na ibacji. W N.- 
Wilejce w mieszkaniu Jana Sidol- 
skiego (Połocka 48) powstała wśród 
gości bójka, w trakcie której otrzy 
mał ciężkie uszkodzenie ciała Jan 
Urbanowicz, którego musiano ulo- 
kować w szpitalu w Wilnie. Spraw- 
ca poranienia niejaki Lachowicz 
został aresztowany. 

Z POGRANICZA. 
— Przyłapanie przemytu. Nocy 

onegdajszej w rejonie Wieżajn pa- 
trol K. P-u natrafił na kilku 
przemytników, którzy usiłowali prze- 
szmuglować do Polski 60 litrów 
skażonego spirytusu. 

Na skutek panujących ciemności 
jednemu z przemytników udało się 
zbiec, drugiego jednak zatrzymano. 

Skonfiskowany przemyt przeka- 
zano do najbliższego urzędu celnego. 

« 

  

  

Silne lotnictao to potęga paistaa! 

Wilnie darmo czy za pieniądze jest 
przerażająco mała! 

Pięć szpitali obsługuje Wilno, 
etatowych łóżek 900 więc tylko I 
na 189,7] mieszkańców, Wszystkie 
przepełnione stale ponad normę. 
Nad Dzieckiem i Matką czuwa Kro- 
pla Mleka, zarejestrowano tam jed- 
nak znikomą liczbę 405 niemowląt 
wr. 1926 na 3399 urodzeń. Dzieci są 
skrofuliczne, zagrożone gruźlicą płuc, 
jaglicze, z bardzo licznemi choroba- 
mi uszu, wszystkie są niedostatecz- 
nie odżywiane, stąd rachityzm, pas- 
tożny wygląd... Smutny obraz... 

P. K. Rymaszewski, który zbadał 
nie mniej jak 30 dzieł odnośnie do 
przedmiotu, streszcza swe wywody 
w || wnioskach, z których sporzą- 
dzenie planu regulacyjnego, budowa 
tanich mieszkań, zorganizowanie ra- 
cjonalnego usuwania śmieci i aseni- 
zacji wody do picia, oraz kanalizacji 
i echrony czystości Wilii, są naj- 
główniejsze. 

Tablice statystyczne kończą tę 
ciekawą, ale nie wesołą do czytania 
książkę... Tak... tak... stadjony... 
mecze, konkursy sportowe, wysta- 
wy — targi, w stolicy Państwa roz- 
maite fety, malowania domów, zbyt- 
ki i rzucanie pieniędzy... a w Wilnie 
zjadana przez gruźlicę ludność w 
norach, oddychająca gazami i pijąca 
własne nieczystości... 

Hel. Romer. 
GB 

KURIER WILENSKI 

Targ o życie. 
Zwarta masa ludzi oblega okien- 

ka zbawczej instytucji... 
Wszystkie niemal warstwy i sta- 

ny reprezentowane są w tej liczbie 
ludzi o szarym wyglądzie i szarych, 
zda się z wosku ulepionych twa" 
rzach. zaciśniętych kurczowo 
dłoniach węzełki, tobołki, zda się 
bez wartości. ` 

Jest i druga grupa ludzi, mająca 
złoto i srebro. Różnorodne ubiory, 
bogatsze i uboższe, ale twarze też 
szare... 

Pogwar rozmów idzie wzdłuż 
jednego, drugiego i trzeciego węża 
ludzi, a z pośród chaosu wyrzuca” 
nych gorączkowo słów, wyróżnić 
można od czasu do czasu jasne i 
zrozumiałe zdania... mówiące o 
straszliwej nędzy ludzkiej. 

— Puścćie mnie państwo bez 
kolejki - prosi łamiącym się głosem 
jakaś kobiecina — u mnie dziecko 
umierające, muszę je ratować -i 
przeciska się naprzód, objuczona 
wielkim tobołem. - 

— Co pani tam ma—pyta mato 
wym glosem taksator. 

— Poduszkę! : 
Drzące ręce rozplątują gruby wę- 

zeł brudnej chusty, a potem  prze- 
pychają przez okienko wielką po- 
duszkę. Naraz katastrofa. Salę pełną 
urzędników i zwartą masę ludzi, 
spowija zwarty tuman.. puchu. Mo” 
ment konsternacji, a potem wrzask 
liwe kotłowisko ludzkie, kłębić się 
zaczyna... 

— Jezus, Marja, moja poduszka! 
Cóż ja teraz pocznę! 

łacz, wyrazy współczucia, śmie- 
chy i przekleństwa mieszają się z so” 
bą i milkną dopiero wszyscy rażeni 
straszliwym wyrokiem, padającym z 
okienka, nad którym widnieje pięk- 
ny napis: „taksator". 

Więcej poduszek, ani tym po” 
dobnych pierzyn, nie przymuje się! 

Poprzez udekorowaną białym 
pierzem, szarą dotąd masę, idzie 
wiew grozy! Po chwili odrywa się 
od długiego węża szereg najbardziej 
objuczonych ludzi, aby skupiwszy 
się pod tym okienkiem, z którego 
padł tak bezlitosny wyrok—skamleć 
żałośnie: 

— Panie, proszę przyjąć odem- 
nie poduszkę; dzieci mi zamarzną, 
a są po grypie. 

— Jeszcze dziś tylko niech Pan 
przyjmiel 

Niech pan weźmie odemnie. 
Od trzech dni nie miałam nic w 
ustach! 

A „pan taksator", otrzepując z 
siebie pierze, które i na wąsach, i 
na łysinie osiadło, odpowiada wy” 
jątkowo poirytowanym głosem: 

Nie przymuje się, nie przy” 
muje się poduszek! 

R. K. 
(Preyp. Red.). Zamieszczając ten 

autentyczny obrazek, świadczący o 
wielkiej nędzy, trapiącej szerokie 
warstwy ludności naszego miasta, 
musimy jednak zaznaczyć, że Lom= 
bard z ul. Biskupiej spełnia znako” 
micie swoje zadanie, przyjmując w 
zastaw wszystko. 

Walka z gruźlicą. 
„ . Wobec szerzącej się coraz bar- 
dziej gruźlicy u dzieci sfer nieza- 
możnych. które przy ciężkim roku 
gospodarczym przeżywają niezmier- 
nie dotkliwe czasy, Koło Opieki nad 
Dzieckiem postanowiło wszcząć ener- 
giczną akcję ratowniczą, w celu 
przyjścia z pomocą nieszczęśliwym 
matkom izagrożonym gruźlicą dzie- 
ciom. tym celu zorganizowało: 
pomoc lekarską, dożywianie, zaopa- 
trywanie w ubranie i kontrolę wa- 
runków hygjenicznych. Na lato zaś 
urządza kolonje letnie dla dzieci, 
chcąc je wzmocnić i dać im świeże 
powietrze. 

Pomoc społeczeństwa jest nie- 
odzowna, bo  niebezpieczeństwo 
grozi. Koło urządza tydzień zbiórki 
pieniędzy na kolonje: |) Sprzedaż 
nalepek w urzędach i instytucjach 
prywatnych. 2) Loterję u Sztralla 
przy ul. Mickiewicza róg Tatarskiej 
w dn. 2, 3 i 4-go marca. W ponie- 
działek 4 marca odbędzie się rozlo- 
sowanie fantów — 3 lalki: „Królowa 
haremu* „M.me Butterfly* i „Pier- 
rot", Pomoc przy rozlosowaniu daje 
„Akademicki Klub  Włóczęgów”, 
który znany ze swej ruchliwości i 
dowcipu ożywi towarzystwo na sali, 
3) Przedstawienie w „Teatrze Pol- 
skim" w dniu 5-go marca z progra- 
mem: „Dawne piosnki“ — dawne 
dzieje” (piosenki, tańce, jednoak- 
tówka p. Hel. Romer). 

Sądzimy więc, że szerokie war- 
stwy społeczeństwa doceniając cięż- 
kie położenie biednych i chorych 
na gruźlicę dzieci oraz konieczność 
pośpieszenia im z wydatną pomocą 
poprą imprezę „Koła Opieki nad 
zieckiem przy Stacji Przeciwgrużli- 

czej w Wilnie”. 
  

  

OFIARY. 
Ofiarności Sz. ' Czytelników polecamy 

staruszka 75 cio letniego, który wraz z ro 
dziną znajduje się w ostatniej nędzy. Przed 
wojną był, urzędnikiem M. Spraw Wewnętrzn. 
w Petersburgu obecnie w oczekiwaniu eme- 

rytury, którą otrzyma najdalej w za rok, cier- 
pi głód i nędzę. 

Łaskawe datki,choćby najmniejsze przyj- 
muje adm. „Kujera Wileńskiego* dla był. 
urzędnika. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicznege 
U. S. B. z dnia 23/l — 1929 roku. 

Ciśnienie | 
średnie w 773 
milimetrach l 

Temperatura 
średnia 

Opady w į > 
milimetrach 

Wiatr 
przeważający į Pėlnocny 

—16°С 

Uwagi: Półpochmurno. 
M:'nimum: — 27° С. 

Maximum: — 109C. 
Tendencja barometryczna: Wzrost ciśnienia. 

Od Redakdji. 
Do mumeru niedzielnego naszego 

pisma dołączymy dodatek bezpłatny 
p.t. „Kurjer Radjowy*, poświęcony 

działalności Wileńskiej Radjostacji za 

pierwszy rok jej istnienia, 

URZĘDOWA 

— Nr 2 Wileńskiego Dzionnika Wo- 
jewódzkiego. Wyszedł z druku Wi- 
leiski Dziennik Wejewódzki Nr. 2 
datowany 20 b. m. Numer ten za- 
wiera m. in. okólniki wojewo ly wi- 
leńskiego do starostów, jako prze- 
wodnie:ących wydziałów powiato- 
wych Województwa Wileńskiego, za- 
wiersjące wytyczne działalności 8a» 
marządu terytorjalnego w zakresie 
popierania rolnictwa. Jest tam dalej 
instrukcja Ministerstwa Rolnictwa 
w tym przedmiocie. Dalej numer 
wymieniony Dziennika zawiera sze- 
reg innych rozporządzeń wojewody 
wileńskiego, statuty kas komunal- 
nych i kas oszczęiności powiatów 
brasławskiego i święciańskiego i t. d. 

е ъ 
* 

Przytoczony 2 numer Wileūskie- 
go Dziennika Wojewódzkiego wy- 
różnia się korzystnie od poprzednich 
numerów. Układ nameru i zewnę- 
trzna strona jego wzorowana jest na 
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej. 

W wykonaniu rozporządzenia Mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych woje- 
woda wileński zarzą iził jak najszer- 
sze udostępnienie ludności bezpłat- 
nego przeglądania Dzienników Wo- 
jewódzkich. W tym celu zarówno 
omplety Dziennika Wojewódzkiego 

za lata ubiegłe, jako też numery 
Dzienników Wojewódzkich z roku 
bieżącego wyłożone są na osobnych 
stołach, zaopatrzonych w przybory 
do pisania, zarówno w Urzędach Wo- 
jewódzkich, jak w starostwach, w 
'magistratach i w urzędach gmin- 
nych. Przy wejścia do każdego z 
tych urzędów umieszczone są ta- 
bliczki informacyjne wskazujące do- 
kładnie, w którym pokoju i w ja- 
kim czasie przeglądać można odno- 
śne dzienniki. W poczekalniach i po- 
kojach przyjęć przeglądać je można 
w godzinach przyjęć i posłuchań 
jnteresantów zaś w biurach infor- 
macyjno-podawczych i w biurach 
sekretarzy pisarzy gminnych przez 
cały czas otwarcia tych biur dla 
publiczności. 

MIEJSKA 

-— Powrót prezydenta miasta z 
Warszawy. W dniu wczorajszym po- 
wrócił z Warszawy i objął urzędo- 
wanie prezydent miasta p. mec Fo- 
lejewski. Podczas swojej bytności w 
Warszawie p prezydent między in- 
nemi wziął udział w posiedzeniu 
Związku Miast Polskich, oraz konfe- 
rował z przedstawicielami angiel- 
skiego konsorcjum w sprawie osta- 
tecznej likwidacji przedwojennej po- 
życzki zagranicznej. 

— Budżet elektrowni miejskiej. 
Budżet elektrowni miejskiej na rok 
1929/30 został już s vżgg tę A i za- 
myka się cyfrą około 4 miljonów 
złotych. W dniach najbliższych zo0- 
stanie on skierowany pod obrady 
Komisji Finansowej, gdzie, jak na- 
leży przewidywać, zostanie znacznie 
okrojony. 

— Kasa Oszczędnościowa m. Wil- 
na. Prace nad uruchomieniem ko- 
munalnej Kagy Oszczędności m. 
Wilna są już w pełnym toku. 

Otwarcie kasy przewidziane jest 
na po marca b. r. 

przyszłym tygodniu odbędzie 
się posiedzenie Rady Kasy, na któ- 
rem dokonany zostanie wybór dy- 
rektora. 

ADMINISTRACYJNA 
— Likwidacja zrzeszeń i stowa- 

rzyszeń. Starostwo Grodzkie przystą- 
piło do rewizji działalności zrzeszeń 
i stowarzyszeń, których liczba na 
terenie Wiina jest bardzo duża. Bę- 
dą zbadsne księgi, protokóły posie- 
dzeń i t. d. W razie stwierdzenia, 
że organizacje nie przejawia Żadnej 
działalności i istnieje tylko gwoli 
ambicji jednostki względnie służy 
interesom osobistym ulegnie ona 
bezapelacyjnemu zilikwidowaniu. 

— Lustracja lokali klubowych. W. 
pierwszych dniach marca władze 
techniczno-administracyjne przystą- 
pią do lustracji urządzeń i lokali 
zajmowanych przez poszczególne klu- 
by i zrzeszenia. Lustracja będzie 

miała na eelu stwierdzenie"czy zaj. 
mowane lokale nadają się do użyt- 
ku i czy nie grożą bezpieczeństwn 
publieznemu. 

UNIWERSYTECKA 

— Egzaminy magisterskie na Wy- 
dziale Humanistycznym U. $.B. W 
dodatkowym jesiennym okresie eg- 
zaminacyjnym (dla absolwentów) 
przystąpiło do egzaminów magister- 
skich 25 osób. składając 29 egzami- 
nów, z których 25 dało wynik ро- 
myślny, w okresie zaś egzeminacyj.- 
nym zimowym — osób 166 do 179 
egzaminów, z których 149 było do- 
datnich. go — еолты 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Koła Prawnisów. Przypomie 
namy członkom, że dziś 1 b. m. od- 
będzie się doroczne zwyczajne wal- 
ne zebranie Koła w lokalu własnym 
Zamkowa 1i (w podwórzu na prawo). 
Początek w pierwszym terminie o 
19 m. 80, w drugim o godz. 20, 

SPRAWY SZKOLNE 

— Powrót Kuratora Szkolnego. 
Kurator okręgu szkolnego p. Pogo- 
rzelski powrócił z podróży służbo- 
wej do Warszawy i objął urzędowa- 
nie, 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Uwadze poszukujących w Ma- 

g'stracie pracy. Wobec decyzji Ma- 
gistraiu o wstrzymaniu przyjmowa- 
nia robotników z wolnej ręki, a 
przyjmowania jedynie za pošrednic- 
twem P. U. P.P. zgłaszający się ro- 
botnicy winni posiadać skierowanie 
do pracy wydane przez P. U. P. P. 

— Mag strat w sprawie bezrobo- 
cia. W dniu wczorajszym odbyło się 
nadzwyczajne posiedzenie prezydjum 
Magistratu m. Wilna, poświęcone 
sprawie przyjścia z pomocą bezro- 
botnym. W wyniku dwugodzinnych 
obrad uchwalono przeprowadzić 
zmiany w składzie robotników, za- 
trudnionych na miejskich robotach 
wodociągowo-kanalizacyjnych.  Ро- 
stanowiono zwolnić 50 robotników, 
którzy przepracowali już ustawowy 
termin do pobierania zasiłków do- 
raźnych. — Na ich miejsce zostanie 
zatrudnionych 50 bezrobotnych. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Przyjszd prezesa Centr. K-tu 
„Ortu*. Bawił w Wilnie prezes Cen- 
tralnego Komitetu żydowskiej orga- 
nizacji „Ort* p. Bramson, który 
przybył z Berlina w celu zapozna- 
nia się z działalnością wileńskiego 
oddziału „Ort*-i przyśpieszenia 0- 
twarcia szkoły doksziałcnjącej dla 
rzemieślników. Niezależnie od tego 
p. Bramson zainteresował się miej- 
seowymi warunkami osiedlania Ży- 
dów na roli. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne Zgromadzenie Członków 

Związku Drobnych Kupców Chrześcijan. 
W dniu 8 marca b. r. o godz. 8 po 
południu odbędzie się Walne Zgro- 
madzenie Drobnych Kupców Chrześ- 
eijan w lokalu przy ul. Zawalnej 1 
m. 4. Na porządku obrad: Sprawa 
założenia hurtowni Związku, sprawy 
podatkowe, regestracja sklepów i in. 

Wszystkich Drobnych Kupców 
uprasza się o najliczniejsze przy- 

bycie. ; 
— Lotnictwo w ezasach obecnych. 

W sali „Ogniska* Kolejowego w 
Wilnie przy ul. Kolejowej Ne 19 w 
niedzielę 8 marcą r. b. o godzinie 
18-ej profesor gimnazjum A. Mickie- 
wicza, Zygmunt Hryniewicz, wygło- 
si odczyt na temat „Zastosowanie 
lotnictwa w czasach obecnych*, 

— Odczyt prof. Władvczki, Stara- 
niem Koła Medyków U. S.B. na 
rzecz tegoż Koła, w niedzielę dnia 
10 marca b. r. w sali Śniadeckich 
U. S. B. o godz. 7 wieczorem. Prof. 
dr. Stanisław Władyczko wygłosi 0d- 
czyt na temat: „H'sterja w świetle 
nowych badań* (Teorje psychoana- 
lityczne, teorja Adlera, teorje biolo- 
giczne, teorja Pawłowa, teorja Blu- 
menau i inne, poglądy prelegenta). 

Wejście 1 zł. dla uczącej się mło- 
dzieży 50 groszy. Bilety nabywać 
można wcześniej w księgarni Ge- 
bethnera i Wolffa ul. Mickiewicza 7 
a z dniu odczytu przy wejściu na 
salę. \ 

— Zebranie T-wa Opieki nad zwie- 
rzętami. Zarząd T-wa Opieki nad 
zwierzętami w Wilnie, pozostającego 
pod protektoratem pana wojewo- 
dy wileńskiego, powiadamia swych 
członków i sympatyków, że walne 
zebranie członków T.-wa odbędzie 
się w dniu 2 marca b. r. (sobota) o 
godzinie 17 (w razie nieprzybycia 
dostatecznej ilości członków na 
pierwsze, następne odbędzie się o 
godzinie 18) w wielkiej sali Woje- 
wódzkiej — Magdaleny Ne 2. . 

Porządek dnia: zagajenie, wybór 
przewodniczącego, sekretarza i ase- 
sorów, odczytanie protokółu ostat- 
niego walnego zebrania, sprawozda- 
nie zarządu i komisji rewizyjnej 0- 
raz uchwalenie budżetu na 1929 r., 
sprawa nuruchomienia szkoły pod- 
kuwaczy koni, kuźni i ambulatorjum, 
zmiana statutu i regulaminu, wybo- 
ry zarządu komisji rewizyjnej, wol- 
ne waioski. 
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ZE_ZWIĄZKÓW_i STOWARZYSZEŃ 

— Podziękowanie Zw. Oficerów 
Rezerwy. Związek Oficerów Rezer- 
wy niniejszem składa swe serdecz- 
ne podziękowania wszystkim, któ- 
rzy przyczynili się do zbiórki na ta- 
blice po poległych w obronie Ojczy- 
zny bohaterach W. P. 1918—1920r. 
a w szczególności paniom: Ksm'lli 
Przewłockiej, posłowej Marji Podee 
skiej, Marji szakielowej, Mieczysła- 
wie Zaniewskiej l panom  dyrekto- 
rowi Ludwikowi Szwykowskiemau, 
dyrektorowi Ludwikowi Maculewi- 
czowi, panu pułkownikowi Karolo- 
wi Schrotterowi, dr. Marjanowi Mie- 
nickiemu, Czesławowi Pisaneckiemu 
w Nowych Werkach i koledze Bole- 
sławowi Kulesińskiemu, oraz  prze- 
wielebnemu duchowieństwu, które ' 
łaskawie urządziło solenne nabożeń- 
stwo w dniu poświęcenia tablic a 
mianowicie Qjeu Rektorowi Kolle- 
gjum O. O. Jezuitów ks. Stanisła- 
wowi Licowi, Superjorowi X X. Mi- 
sjonarzy Ojcu Moska i ks. Michało- 
wi Jastrzębskiemu z kolegjum Ewan- 
gelicko-Reformowanego., 

— Walne Zgromadzenis  Zwią 
Gticerėw Rezerwy odbędzie się w 
dniu 10-go marca b. r. o godz. 1i 
i pół w sekretarjacie związku. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

—,„hdwokat | róże”. Dziś o godz. 20-ej, 
po raz 7 my, komedja J. Szaniawskiego 
w 3-ch aktach — „Adwokat i róże”, w preme 
jerowej obsadzie, ze Stefanem Jaraczem w 
głównej postaci. 

— Jutro „Adwokat i róże”. 
— Niedzielna popołudniówka*, W nie- 

dzielę, dn. 3 m.b. przedstawienie popularna 
dla najszerszych warstw publiczności, weso- 
łej krotochwili J. Benaventa p. t. „Krąg in- 
teresów*, ilustrowanej muzyką Mozarta. Po- 
czątek o godz. 15,30. Bilely w cenie od 50 
gr. już do nabycia w biurze „Orbis“, 

-— Kencert I. łeserlisa. W dniu 5 17 
marca br. odbędzie się koncert światowej 
sławy pianisty Juljusza Isserlisa, prof. Kon 
serwatorjium Państwowego w Wiedniu. W 
programie utwory Czajkowskiego, Debus- 
syego, Liszta, Strawińskiego, Chopina, Ba- 
cha i in. Znakomity koncertant wystąpi w 
Polsce tylko w Warszawskiej Filharmonii 
oraz w Wilnie, poczem uda się do Szwecji. 

Bilety już do nabycia w biurze „Orbis*, 
Mickiewicza 11. Począlek o g. 20-ej m, 38. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

— Ostatnie przedstawienie  kretochwiii 
„Dobrze skrojeny frak*. Dziś po raz ostatni 
na przedstawieniu wieczorowem ukaże się 
świetna, aktualna satyra „Dobrze skrojony 
frak*. 

— Premjera „Kwadratury koła”, Jutra 
w Teatrze Polskim publiczność wileńska za- 
ozna się z twórczością współczesnej Rosji. 
ładze bolszewickie w premjerze tej sztuki 

Teatrze Stanisławskiego „Studjo* — nakazały 
autorowi gruntowną przeróbkę sztuki, U nas 
sztuka grana będzie w wydaniu nieprzero- 
bionem. 

Pożegnalny koncert rosyjskiego zespołu 
bałałajkowego Eug. Dubrowina, 

W niedzielę 3-go marca o g. 8 m. 33 
w Sali Klubu Fiandl. - Przemysłowego oć- 
będzie się nieodwołalnie ostatni pożegnalny 
koncert rosyjskiego zespołu bałałajkowego. 

Bilety do nabycia w księgarni „Lektor* 
(Mickiewicza 4). 

„Spadkobiercy* w Ognisku Kolejowem. 

W szli „Ogniska Kolejowego" w Wilnie 
przy ul. Kolejowej Nr 19 w sobotę i niedzie- 
lę t. jj 2 i 3 marca r. b. o g. 19 m.30 ode- 
grana będzie komedja w 3-ch aktach Grzy- 
mały-Siedleckiego „Spadkobiercy* w wyko- 
naniu zespołu dramatycznego „Ogniska* 
pod reżyserją art. „Reduty”. 

Koncert na palbiednie'szych parafjan 
-go Ducha. 

W dniu 3 marca b. r. w Sali Kresowej 
(Zawalna 1), o godz. 8 wiecz. odbędzie się 
koncert na rzecz najbiedniejszych parafjan 
$-до Ducha (Dominikańskiej) z udziałera 
wybitnych sił artystycznych Wilna w osobach 
p. Lutomirskiej—Mianowskiej b. prof. Kan- 
serwatorjum Lwowskiego (śpiew kolorat) oraz 
p. Szelążanki-Pławskiej (śpiew), p. Malano- 
wicza (skrzypce), p. Jeśmana (fortepian) i 
innych. 

W programie: F. Schubert, Karłowicz, 
Niewiadomski i Inni. Wszystkich. parafjan 
prosimy o jaknajliczniejsze przybycie. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

PIĄTEK, dn. i marca 1928 r. 

11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z Nie 
Marjackiej w Krakowie oraz komunik 
meteorologiczny. 16.00—1620: Odczytanie 
programu dziennego, chwilka litewska I re- 
pertuar teatrów i kin. 16.20 — 16.35: Kurs 
języka włoskiego — lekcja 33. 16.35—17.0Q. 
Fudycja dła dzieci — bajki. 1700 — 17.25. 
Koncert ork. Rozgł. Wil. 17.25—17.50 „Dzieje 
Niemna" odczyt wygł. prof. U.S.B Rydzew- 
ski. 17.50 — 1850. Koncert ork. Rozgł. Wil. 
18.15—1845. Audycja wesoło. „Na przystan- 
ku. 18.45 19.10 „Skrzynka p ocztowa" koresp. 
bież. omówi Witold Hulewicz. 19.10—19.35. 
Transmisja z Warszawy. Odczyt z działu 
„Hygjena i Medycyna“. 19.35 — 19.55. Mu- 
zyka. 19.55-20.00. Odczytanie progremu 
na dzień następny. komunikaty, sygnał czasu 
z Warsz. 20.00—20 15. Pogadanka muzyczna. 
20.15—22.00. Festival muzyki francuskiej z 
Filharmonji 2200 — 2230. Transmisja #2 
Warszawy. Komunikaty: P. A. T., policyjny 
sportowy inne. 22.30. „Spacer detektorowy 
po Europie* (retr. zestacyj zagr.). 

Na wileńskim bruku. 
— Na gorącym uczynku kradzie- 

rzy oliwy z wagonu na stacji Wilno 
został zatrzymany Edward Konew- 
ski (Słowiańska 3). 

— Zginięła służąca. Glezer Jakob 
(Wielka 28) powiadomił, policję, że 
zaginęła służąca jego Adela Stefa- 
nowiczówna. 

— Zatrucie czadem. W ydostają- 
cym się ze zbytnio napalonego pie- 
ca czadem uległa zatruciu rodzina 
Spirodo w liczbie 4 osób (Rudnicka 
8). Zatrutych zdołano uratować. 
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Proto; Białornatiej Włościańska Robot czej Aronad). 
Wbrew wiadomościom,  rozsie- 

wanym głównie przez prasę sto- 
łeczną, jakoby proces hromadow- 
ców w drugiej instancji miał być 
rozpatrywany przez sąd warszawski, 
to znowu, że P. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej miał ułaskawić niektórych 
z oskarżonych, czego nie przewi- 
dują odnośne przepisy proceduralne, 
wczoraj, zgodnie z naszą zapowie- 
dzią, sprawa ta znalazła się na 
wokandzie Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie. \ 

Skład Sądu. 

Do sądzenia tej wielkiej sprawy 
wyznaczony został specjalny komp- 
let sędziowski w składzie: wice-pre- 
zesa wydziału karnego p. sędziego 
Dmochowskiego, jako przewodniczą- 
eego, p. sędziepo s. apel. Jundziłła, 
jako referenta i p. sędziego s. apel. 
Bądźkiewicza, w charakterze asesora. 

W wyniku trzech miesięcznej 
rozprawy toczącej się od 23 lutego 
do 22 maja r. ub. w Sądzie Okrę- 
gowym z pośród 56 oskarżonych 
sąd skazał 37, z których wszystkich 
b. posłów na Sejm po 12 lat a in- 
aych od 3 do 8 lat ciężkiego wię- 
zienia, 

19 Podsądnych sąd uniewinnił. 
szyscy skazani odwołali się 

sami i przez swych obrońców do 
Sądu Apelacyjnego, uważając wy- 
rok za niesłuszny, natomiast proku- 
rator wniósł protest przeciwko wy- 
rokowi uniewinniającemu w stosun- 
ku do pięciu oskarżonych. 

рО _ — 

| MIEJSNIE Od dnia 1 do 5 marea 1929 r. włącznie będzie 
n wyświetlane najpetężnie sze arcydziełe świata, 

kulturalno- oświat. 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

natchnionego 

Podsądni. 
Wobec tego rozpoczęty wczeraj 

proces toczy się przeciwko b. po- 
słom: Bronisławowi Taraszkiewiczo- 
wi, Szymonowi Rak-Michajłowskie- 
mu, Pawłowi Wołoszynowi i Piotro- 
wi Miotle, oraz. Piotrowi Poddubi- 
kowi, Józefowi Potapczukowi, -Jano- 
wi Giełdzie, Marcinowi Koziczowi, 
Pawłowi Jakubczykowi, Stefanowi 
Kulina-Kulinowskiemu, Maksymowi 
Bursewiczowi, Janowi Kużmiczowi, 
Wincentemu Suszkiewiczowi, Paw- 
łowi Draginowi, Bazylemu Szkodzi- 
czowi Michałowi Jefimowiczowi, Ser- 
gjuszowi Siniakowi, Fabjanowi Okiń- 
czycowi, Mikołajowi Jakimowiczowi, 
Pawłowi Białomyzemu, Szymonowi 
Sawańcowi, Konstantemu Łabuńce, 
Aleksandrowi Antonowiczowi, Klau- 
dji Hoćce, Stefanowi Jankowskiemu, 
Włodzimierzowi Charkiewiczowi, 
Aleksandrowi Marczykowi, Aleksan- 
drowi Potockiemu, Józefowi Balic- 
kiemu, Janowi Kotowi, Stefanowi 
Śzczyglińskiemu, Aleksandrowi Zda- 
niukowi lgnacemu Szaćce, Michało- 
wi Nikiforowskiemu, Anatolowi Da- 
niłowiczowi vel Koladze, Wincente- 
mu Sałydze, oraz Michałowi Kołpa- 
kowi, którzy prosili o uniewinnie- 
nie, względnie o złagodzenie wy- 
miaru kary i uniewinnionym Rado- 
slawowi Ostrowskiemu, Antoniemu 
Łuckiewiczowi, Józefowi Sznarkie- 
wiczowi, Antoniemu Sokołowskiemu 
i Michałowi Szewielowi z apelacji 
urzędu prokuratorskiego. 

Obrona. 
Nikt z oskarżonych na rozprawę 

Ducha Ludzkości: 

KUR" Je BR 

nie przybył, ławy więc podsądnych 
są puste. 

atomiast stół obrońców zajęty 
jest szczelnie dookoła przez adwo- 
katów: senatora Abramowicza, prof. 
Petrusewicza, Preissa, Duracza, Ho- 
nigwila,  Ettingera & Babianskiege 
z Warszawy, oraz apl. adw.: Marci- 
nowskiego, Romankiewicza, Solca i 
Frydmana. Nadto spodziewany jest 
przyjazd ze stolicy mec. Eug. Smia- 
rowskiego, który broni wraz z mec. 
Babiańskim osk. b. posła Taraszkie- 
wicza. 

Na sali pustka. 
Na sali prócz kilku osób z poś- 

ród rodzin podsądnych, pomiędzy któ- 
rymi poznajemy, dobrze znaną z 
Sądu Okręg. sylwetkę żony b. posła 
Taraszkiewicza— pusto. W kuluarach 
na klatce schodowej i w sali roz- 
praw ustawione są posterunki poli- 
cyjne. 

Przy stole dla prasy—dziennikt- 
rze od wszystkich pism miejscowych 
polskich i żydowskich. 

Otwarcie posiedzenia. 
Kilka minut po g. 9 rano na salę 

wkracza Sąd. Fotel oskarżyciela zaj- 
muje pprokur. Parczewski, zaś po 
przeciwnej stronie stołu siedzą dwaj 
sekretarze. 

Przewodniczący p.w.-prezes Dmo- 
chowski, po otwarciu posiedzenia, 
sprawdza obecność obrońców pod- 
sądnych, oraz listę świadków powo- 
łanych przez Sąd w liczbie 23 i ze 
strony oskarżonych w liczbie 6-ciu. 
Okazuje się, iż 8-u świadków nie 
stawiło się. Sąd jednak, po wysłu- 
chaniu wniosków stron, sprawę po- 
stanawia prowadzić. 

tzw. - 2 ME PK SA RZECE 

Król Królów* ээ ГУ ГО ror'ow 
Realizacja Cecila B. de Mille'a. Specjalna ilustracja Muzyczna. Ceny miejsc ZWYKŁE parter 80 gr., 
balkon 40 gr. Kasa czynna od g.4. Pocr. seans. od g.4.30,719450. Następny program „Bohaterka Wielkiej Wejny*. 

Aktów 
14. 

W OEENO SCK" 

Referat sprawy. 
Głos otrzymuje p. sędzia Jundzill, 

który odczytuje referat tej sprawy. 
Zwiężle i treściwie skonstruowany 
ten referat obejmuje: akt oskarże- 
nia, przebieg przewodu sądowego 
w pierwszej instancji, zapadły w tej 
sprawie wyrok motywowany, oraz 
treść skarg apelacyjnych prokurato- 
ra Sądu Okręgowego i poszczegól- 
nych obrońców skazanych. 

Akt oskarżenia, przebieg rozpraw 
w Sądzie Okręgowym, oraz orze- 
czenie tego Sądu w sprawie niniej- 
szej, jako znanych naszym Czytelni- 
kom ze sprawozdań. zamieszcza- 
nych w czasie toczącej się rozpra- 
wy, tym razem nie podajemy. 

Protest prokuratora na wyrok 

uniewinniający dotyczy Łuckiewicza, 
Ostrowskiego, Sznarkiewicza osk. z 
art. 102 cz.2 i 110 К. К. oraz Soko- 
łowskiego i Szewielewa osk. z art. 
102 cz. 2 K. K. Argumentując swą 
skargę prokurator twierdzi: 

Łuckiewicz odgrywał w  orga- 
nizacji B. W. R. H. na terenie Wilna 
b. poważną rolę a energiczna dzia- 
łalność jego, jako wydawcy przy* 
czyniała się wybitnie do rewolucjo- 
nizowania ludu białoruskiego. 

Ostrowski, jako prezes T-wa 
Szkoły Białoruskiej, dyrektor gim- 
nazjum białoruskiego, dyrektor Ban- 
ku Białoruskiego oraz prezes Białor. 
T-wa  Dobroczynnego jest bez- 
sprzecznie wybitnym działaczem 
społecznym, ajako taki, będąc człon= 
kiem Hromady, oraz związany przy- 
jaźnią. lub znajomością z przywód- 
cami B. W. R. H. musiał być wta- 
jemniczony w istotne cele i zamiary 
tej organizacji. 

NAJWIĘKSZA I NAJSZCZĘŚLIWSZA 

Wobec tego opierając się na do- 
wodach zgromadzonych w sprawie 
uważa wyrok  uniewinniający za 
niesłuszny. 

Co do Sznarkiewicza, uzasadnia 
jego winę zeznaniami całego szere- 
gu świadków. 

W związku z wyrokiem na So- 
kołowskiego, kierownika Banku Bia- 
łoruskiego prokurator przytacza ze- 
znania świadków, które mają udo- 
wadniać jego winę. 

Wreszcie co do Szewela, zajmu- 
jącego wprawdzie niższe stanowisko 
w hierarchji politycznej Hromady, 
prokurator wskazuje, że był on je- 
dnak prezesem hurtka B. W. R. H, 
we wsi Wieciory pow. Dziśnieńskie- 
go i organizował bojówki. Przytacza 
obciążające zeznania kilku świadków 
i wreszcie wspomina, że w czasie 
rewizji, przeprowadzonej w jego 
mieszkaniu, odnaleziono 2 obcięte 
karabiny. 

Wobec tego prokurator domaga 
się na zas. art. 853 i 858 U, P. K. 
uchylenia wyroku Sądu Okregowego, 
o uznanie wymienionych oskarżo- 
nych za winnych z art. 102 cz. 2 
K. K. i wymierzenie im stosownej 
kary, 

Skargi apelacyjne obrońców ska- 
zanych wskazują na brak cech prze- 
stępczych w czynach ich klijentow 
iproszą o uniewinnienie ich lub 
ewentualnie e złagodzenie wymiaru 
kary. 

Na tem referat zakończono, 
Zapytane przez przewodniczą- 

cego strony' t.j. prokurator z jednej 
a obrońcy z drugiej strony do refe- 
ratu sprzeciwu ani też uzupełnień 
nie wnieśli. 

@ 
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Głośna w swoim czasie sprawa 
usiłowania zabójstwa komendanta 
rezerwy P. P., asp. Wincentego Bi- 
biłłę przez starszego posierunkowe- 
go Henryka Maniniego była rozpa- 
trywana wczoraj przez Sąd Apela- 
cyjny, do którego odwołał się oskar: 
żony, skazany przez Sąd Okręgowy 
na $ lata domu poprawczego z ogra* 
niczeniem praw stanu, 2 

W obronie podsądnego wystąpił 
mec. J. Szeskin, który dowodził, i£ | 
Manini, o wielkiej pobudliw:ści ue 
czuć, eo stwiedziła ekspertyza, mia 
urazę do swego komendanta za rze | 
kome prześladowanie służbowe i czy- 
nienie niesłusznych uwag. E 

Obrońca, malnjąc żywo stan psy” | 
chiczny oskarżonego, prosił sąd © 
złagodzenie wymiaru kary. & 

Sąd pod przewodnictwem p. sę- 
dziego półai: Stulgińskiego, a 
chylając się do wywodów obrcńcy; | 
uehylił wyrok Sądu Okręgowego 
skazał Maniniego na osadzenie W. 
więzieniu zwykłem przez rok jedeb, 
zaliczając na poczet tej kary 10 mie- 
sięcy aresztu prewencyjnego. 

Ka—er. 

ADA DOW ISSN 

Wobec tego na tem posiedzenie 
wczorajsze zakończono, odraczająty, 
dalszy ciąg rozprawy do g. 9 ra 
dnia dzisiejszego. 

Dziś sąd przystąpi do badani: 
świadków. i 

  

g Stala praca Ut pas LEKARZE 5 
RODDJEMSSDAAGEI i pań KOLEKTURA POLSKIEJ PAŃSTW. 

  

  

KINO - TEATR DZIŚ! Najmonument. s dotychczasowych super-filmów! — — — _ Największy Triumf Filmowy. DZIS! 
/g nieśmiertel- z a w roli głównej genjalna 

AELIOJ > Pi a N l D ssak arcydzieła Emila Zoli wyrafinowana eleganeka 

” 2 BRYGIDA HELM. Niesłychane napięcie, emocja, podziwi Nadzwy- 

Wileńska 38. czajna wystawa! Mistrzowska gral —————— Początek seansów o godzinie 4'/,, 7'/, i 10-е}. 

KINO-TEATR W roli głównej genialny Dziś poraz ostatni 
(LI || V w Wilnie wznowienie 

naipotęžniejszego 

wszechóświatowej sławy 

iepotrzebny lzłowiek <За ее 
  

Mickiewicza 22 | Arcydzieła doby obecnej 

KINO 02151 № żądanie Sz. Publiczności największy europejski szlagier sezonu 1929 roku! Najnowsze, najmonumen- 
° egg" talniejsze 1 najśmielsze areydzieło genialnego twórcy filmu -„Variete* E. A. DUPONTA 

Tiagedja miłości, namiętności, esystych dusz i sprzedanych 

MO ULI N ROUGE ciał. Czarujący przepych paryskiego życia nocnego! Oryginal- 

” ® ne zdjęcie „Mculin Rouge i „Cazino de Paris*, W roli głów- 
Wielka 42. nej genjalna rosyjska traziczka OLGA CZECHOWA. — — (Obraz ten wyświetla się ostatni raz w Wilnie. 
  

KINO 

LUX 
Mickiewicza 11. 

sacja wssechšwlatowa 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
Dziś i dni następnych! 
Potężna atrakcja 
stolic europejskich! 

DZIŚ! Cud sztuki kinema- 

« Cyrk Chaplina. tografieznej! Wielka sen- 

Najgenjalniejsza kreacja najwikę- 
szego tragikomiką świata 

Charlie Chaplina 
z udziałem jego słynnej partnerki MARY KENEDY. 120 minut huraganowego Śmiechu. Dła młodzieży dozwelene. 
W sobotę i niedzielę 1 dnie Świąteczne od godziny 1-ej do 4-ej. 

WIELKA PARAD 
Ceny miejsc od 40 gr. 

dramat w 14 aktach osnuty 
na tie interwencji Amery- 
ki w wojnie europejskiej. 

  

bok dworca W rolach i Całkowity wpływ 2 seansów kina w dniu 1 i 2 marea przeznacza 

ów ). głównych John Gilbert i Renė Adoreė się na opłacenie wpisów szkolnych za niezamożnych uczni Pań- 
80). stwowej Szkoły Technicznej w Wilnie. Poczetek 1-go seansu o g dz. 5 w niedziele i święta o godz. 4 popoł. 

„KINO-TRATR 0218 —  — Wielki dramat, który zachwyca swą zawikłaną zajmującą treściął — — — —  DZIS! 
* ° е ® e Rolę tytułową kreuje 

ŚWIATÓWI | W jej żyłach płynie krew... yyy zu "sex a 900 NIELS, która występu- 
Miekiowiosa 9. | ° ® powodzeniem jako rekordowa sportsmenka i swemi kapryśnemi szaleństwami wprowadza akcję filmu w 

S. i 

     
Každy technik 

Nr. pojedyńczy — 1 złoty. 

  

  | Drukarnia „Znicz”. 

| 538 ||| 

BBRDODUIEIBIEIRBRKEABM DLL 

REDAKCJA ! ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 

PRENUMERATY: miesięcznie z odneczeniem do domu lub przesyłką pocztową 
ny, ogłoszenia mieszkaniowe—10 

poszukujących pracy 50% 
katy—1.00 zł. za wiersz redak 
taj, samiejscowe—20"/, drożej. 

"Wydawca „Kacjer Wlieński" S-ka 

; 

ed zaraz, tylko poważnie traktujący, 
energiczni, mogą się zgłosić 

ul. Ad. Mickiewicza 28—2. 

0 az osoby intelisentne.     

Pierwszeństwo mają zdelni akwizytorzy, 
612-0 

LOTERJI KLASOWEJ 

i. A 
Wilno, ul. Nemieeka 35, tol. 13-17, PKO 80928 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, PKO 360% 
niniejszem komunikuje, że ciągnienie V-tej 
(ostatniej) klasy I8-ej Polsk. Państw. Loterji 
Klasowej rozpoczyna się już dnia 6-go marca 
i trwać będzie do dnia 16 kwietnia r.b. włącznie. 

(łÓWIA II |) 
LA 

Pozatem szereg innych znacznych wygranych! 
Ogółem padnie w 5-ej klasie 71.300 wygra- 
nych i jedna premja na łączną kwot 

zł. 23.048.000 E 
— Co drugi los wygrywa! — 
CENA: 7, losu 50 zł., !/, losu 100 zł., 

1, losu 200 zł. 

Szczęście stale sprzyja naszym graczom, 
a dlatego kupujcie losy TYLKO U NASI 

Czasu pozostało niewiele. Ilość losów jest 
również ograniczona, bowiem popyt jest 

b. wielki. Nie zwlekajcie zatem z kupnem 
u nas szczęśliwych losów, a drobny ten 
wydatek wielokrotnie się Wam opłaci. 

    

POLECA SZANOWNYM ODBIORCOM 
ZNANE ZE SWEJ DOBROCI 

WINA OWOCOWE 
Wilno, ul. Piłsudskiego 2. 

27 
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|czyta i ogłasza swoją firmę 

„dami twanrwi 
Itakės Dai w Kite” = 

zum - - mea sma 
2 = 

[Prenumerata: roczmie — — 12 Zl. Ogł OSZENIE: 
półrocznie — t, Dyrekcja K. P. Wilno ogłasza nieograniezony 
kwartalnie — 3 „ przetarg publiczny na wykonanie posadzek terako- 

Redakcja — Wilno, ml. Wileńska 33, tel. 75. | 

| Administracja — Wilno, ulica św. Jańska 1. 

== Telefon 3-40. 

najróżniejszych zakątkach ulubionych przez publiczność, a przeto warto jest zobaczyć, 
Partnerem ulubionej artystki jest piękny ANTONIO MORENO. 

STALĄ SE KU S SR TK A IB S E REJ 
PIERWSZA WILEŃSKA SPÓŁKA WIŃ I PRZETWORÓW OWOCOWYCH — & 

  

A. ŁUBKOWSCY 

  

  

Sklep detaliczny Wileńska 36. 

      

  

  

Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego 
podaje niniejszem do wiadomości pp. Ak- 
cjonarjuszów, że z powodów przewidzia- 
nych w $ 84 Ustawy Banku, Walne Zgro- 
madzenie Akcjonarjuszów, prawomocne 
bez względu na ilość przybyłych Akcjo- na Zwierzyńcu 
narjuszów i liczby posiadanych przez nich 
akcji, odbędzie się nie 27 lutego, lecz 18-go ` 
marca r. b. o godz. 6-ej wiecz. w gmachu 
Banku przy ul. Mickiewicza 8 — wedlug 
ogloszonego juž porządku dziennego. 623 

I! Gd 

   
    
  

  

towych 1 wyłożenie ściar płytami glazurowemi lub 
szklanemi w dwóch łaśniach na st. Wilno i jednej 
na st. Brześć. 

Warunki przetargu i wykonania robót otrzy- 
mać można w Wydziale Drogowym Dyrekcji od 
godz. 12 do 13 codziennie. 

Wadjum winne być wpłacone w wysokości 
5% zaoferowanej sumy do Kasy Głównej Dyrekcji 
lub przekazane do P. K. O. na rachunek Dyrekcji. 

Oferty winne być nadesłane lub złożone w 
Prezydjum Dyrekcji do godz. 12 w dniu 2 kwietnia 

631 
  

  

muje od 12—2 pp 

. ga wyraa. De 
nymi gr. Utład ogłoszeń 6-cio 

z ogr. odp. 

gdyż kursy te prowadzo 

35 

Pi Naczelny redaktor prayjmuje od 2—8 Redaktor dzieła darczego przyjmuje 
r” eT Et EK Kento czażewe PKO. 80. 

kra Gen alez się: a. ogłoszenia cpicowe 1 kelaryczne "K);"zołe, 1 
tekstem 

„Kario Włeńcki" S-ka z em. oś». Druk. - 
/ 

zł. 40.000. 

bezpłatnie. 

Uwaga! Ostatnio padła u nas znaczna wygrana 

Zamiejsecowym wysyłamy losy niezwłocznie 
po otrzymaniu zamówienia i wpłaceniu 
należności na nasze konto w P. K. O. 
Tabelki są codziennie do przejrzenia u nas 

637   
  

| SZOFERZY, 'veoiezvu 
LWOWSKIE KURSY 

SAMOCHODOWE 
Inż. ALEKSANDRA JUHREGO 

Lwów, Kopernika 54 

wyróżmiają się swą dokładną znajomością fachu, 

    

są przy majwiększych 
statach i garażach samochodowych w Mało- 

sce. Dokładna i szybka mauka. Ulgi niesamok- 

  

mym  Przyjezdnym opieka | iniesskanie. Wpisy 
€odziennie. Piszcie e ilustrowane prospokty, które 

548-1 wysyłamy bezpłatnie, 

Przy zakupach prosimy powoływać sę 

zaraz |!!! 

na ogłoszenia w „Kurjsrze Wileńskim". 

Sprzedam DWF DOMY 
iero w». Dzielnej 1 Giedyminowskiej 

Dowiedzieć się: ul. Lwowska 12—4. 

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 

  

  

najtaniej nabyć 

H.Sikorski 
  

Każdą sumę | 
gotówia 3 

w dolarach, rublach 
1 złotych obiegowych 
lokujemy na dobre о- 
procentowanie i pod 
moene gwarancje. 

Dom H-K „ZACHĘTA” 
Mickiewieza i, tei. 9.08 

PIANINO 
pierwszorzędnej firmy 
do sprzedania, tamże 

1 kredens nowego modelu. 
W łkomierska 3— 20. 

411-3 

BARAS BIS 
DRUKARNIA 

mnowa w komplesie, 
w ruehu, nowocześnie 

urządzona do Sprze- 

damia в roztermino- 
waniem wpłać 

      
    

  

Komi d 
Mickiewicza 21, tel. 152 

Gotówkę | 
w każdej walucie ło- 
kujemy najpswniej 

Wileńskie B'ure 
Kemisowo-Handlowe 

Micciewicza 21, tel. 152 
306-0 

Dzierżawy * 
majątków i folwarków 
gałatwiamy dogodnie 

  

  

  

    

    Mickiewicza 21, tel. 152 

- * © 
Pianina < 

firmy „K i A. Fibiger*, 
usnane za najlepsze w 
kraju, sprzedają na de- 
sze warunkach. 

. Pohulaoka 9—23. 

  

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W KURJERZE WILEŃSKIM 

  
© prawo zmiany termina druku 

„I, IV, V, VI—% 
So a aelsknych | dolicza: 10), śro 

Rhamier odpowiedzialny Ż6zeł Jurkiewicz 

Pożyczki 
załstwiamy szybko 

i dogodnie. s308-1 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Miciiewicza 21, tel. 152 

DCZĘDNO|C 
gotówkowe lokujemy 
ma oprocentowanie 

pod mocne gwaraneje 
weksiowe i hipoteczne 

Dem H-K „ZACHĘTA 
Miekiewicza I, teł. 9-05 

  

  

KAWIARNIA z 
„KROLEWIANKA“ 
wilne, Królewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rąco. Piwe. Obiad x2 eb 
dań a ehiebem sl. 1.30. 
Abonament miesięcz- 
ny zi. 32, „Gsbinety“. 

Jakąkolwiek 
pracę 

przyjmie były oficer W.P. 
po powrocie przed paru 
dnismi % Ro-ji sow. po- 
zostający bės śr 'dków 
do życia. Zgodzi się na 
wyjazd. Władam języka- 
mi obcomi. Zgłoszenia do 
Admini-tracji  „Kurjera 
Wileńskiego" sub „Ra- 
patrjant“!. 

      
  

Dom Handlowy 

H.Sikorgki; 
POLECA 

w wielkim wyborze 

MEBLE 
KOSZYKOWE 

439-7     

  

Od r. 1843 istnieja 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

elle 
jadalne, sypialne i ga- 

binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka I td. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nawości. 

zato stemia 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe" 
racja i strojenie. UL 
Mickiewicza 24 — 9. 

Estko. 146 

      
wtecki i piątki, Rękopisów Redakcja mie zwraca, Dyrektor wyd. przyj- 

za tekstem—15 gr., kronika rekl-ki 
zagraniesne—100*/, w są 

iał w Grodnie: Bankowa 

Or.fenigsberq 
CHOROBY WBENERYCZ- 
NE, SKÓRNE i analizy le- 
karskie. Przyjmuja 9-12 

1 48. 2906 

Mickiewicza 4 | 
tel. 1080, W, 2. PFR 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A CYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. (2 

Mickiewicza 12 | 

    
     
    

    

   

     
   

   
   

    

    

   

    

    

     

      

    

   

róg. Tatarskiej. _ 
Przyjmuje 9 — 2 1 T 

pa 
DOKTÓR pa 

D.Zeldowicz 
choroby weneryczne, SY- 4 
filia, narząców moezc- 
wych, od 9—1, ed 5—£F 

wiecz. 

Kobieta-Lekars 

Dr. zeliowitzowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów mcezow. od 12—2 

1 оё 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24. 
DZ W. Zdr. Nr 152. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczae, | 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
04 9 — 1 1 8`— $. | 
(Telef. 921). 629 

[ze] | 
Akuszerka 

Maja dne | 
przyjmuje od 9 rane | 
do 7 w. ul. Miekię. 
wicza 80 m.4, W.Zdź. > 
Nr. 3003. 529 

|GODOBEAEBEB p i 

5 INFORMATOR į | 
E GRODZIEŃSKI g || 
EIBZDDOOGANANEAEĆ 

M. Miszewska | 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 14 
i od 4 do 6rej. : 

Grodno, ul. Kotožaiska8. | 

Posady 
poszukuję gospodyni { 
omowej pokojowej | 

z szyciem, lub pie” 
lęgniarkę do szpitala: 
Świadectwa poprzed” 
nich posad posiadam. 
Adres: Zwierzyniec, 
ul. Witoldowa dom 
36—4 P. L. Łołnie” 
rowicz. Zawiadomić 

piśmiennie. 

Popierajcie 

Ligę Morską i Rzeczną | 

  

   


