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peiitowy) 
i Pa —35 gr. i dakcyjny), nekrologi—25'%0 zniżki, dla poszukujących pracy—50%% zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, Ogł. Z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i za-“ 
PP” o Pcoweż 1509 drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 
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Krysia Wolszlegierówna 
ur. 22 stycznia 1924 roku, zmarła w Wilnie 26 grud- 
nia 1926 r. Pogrzeb na cmentarz Bernardyński odbył 

się 28 grudnia b. r. 

o czem zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni 

Rodzice i rodzina. 

/. 
  

"Walka z Moskwą. 
Czy Polsce zagraża komunizm? 

Oto pytanie, które niejednokrotnie 

zadawano sobie w ostatnich cza 
sach na szpaltach pism różnych 

obozów. jeśli w wielu miejscowoś- 

ciach kraju daje się stwierdzić wzrost 

komunizmu, to przecie nigdzie siła 

jego nie osiągnęła takiego napięcia, 

by o niebezpieczeństwie komuni- 

stycznem można było poważnie 

mówić. 
Natomiast przeciwnik moskiew- 

Ski nie rezygnuje z zamiarów wcią- 

gnięcia Polski w orbitę swych wpły- 

wów drogą sowietyzacji. Akcja ta 

obliczona jest na dłuższą metę i po- 

sługuje się środkami nieco bardziej 

skomplikowanemi, niż przed kilku 

jeszcze laty. 

Jeden z najlepszych znawców 

| pontyki ili+ej Międzynarodówki na 

  
    

Zachodzie Europy pisał z okazji 

wielkiej ofenzywy Sowieckiej w 
Chinach, że Moskwa używa dwóch 

metod odrębnych, na drodze do 

rozszerzenia swego władztwa. Dąży 

ona do celu drogą komunizmu lub 

bolszewizmu. Pod pierwszą meto- 
dą rozumieć. należy podminowanie 

narodu od wewnątrz przez zaognie- 

nie sprzeczności klasowych. Druga, 
to gra na uczuciach patrjotycznych 

w imię „prawa do stanowienia na- 

rodów o sobie". Ten ostatni sy- 

stem stosowany jest szeroko w 

Azji. 
W akcji „Hramady“, posiada- 

jącej niewątpliwie swe głębokie 

podłoże wewnętrzne, ale kierowa- 
nej od zewnątrz, a przynajmniej w 

ścisłej łączności z Moskwą, zbiegły 

się idealnie obie te metody. Po- 
dobne zjawisko przedstawia zwią- 

zana b. Ściśle z Hramadą Aieza- 

leżna Partja Chłopska, która uni- 
ka wysuwania 'haseł międzynaro- 

dowych i występuje częstokroć w 

imię swoistego patrjotyzmu. Prakty- 

ka wykazała, że system ten daleko 

łatwiej osiąga rezultaty, niż rewol- 
towanie proletarjatu robotniczego 

za pomocą K. P. R. P. Akcja N. 
P. Ch. w. b. Kongresówce osiągnęła 
znaczne sukcesy, u nas zaś Święci 
tryumfy Hramada. 

Ruch ten rośnie i dla tego zna- 

lezienie środków do walki z nim 
jest dziś nakazem chwili. Wczoraj 
zamknęliśmy się w ciasnym kręgu 

- specyficznych kwestji, wynikłych na 
tle akcji bolszewicko-białoruskiej- 

W tej chwili pragniemy rozsze- 

rzyć nieco zakres rozważań. Stan 
obecny przedstawia się w ten spo- 
sób, że K. P. R. P. uważana jest 
za organizację legalną. Sama przy- 
należność do niej jest zgodnie z 
artykułem 126-9m Kodeksu Karne- 
go Rosyjskiego obłożona karą, się- 

gającą do 8-iu lat ciężkiego wię- 

zienia. Kary takie obficie są wy- 

mierzane przez nasze sądy, zarów- 

no w stosunku do dorosłych 

jak i do nieletnich. Jednocześnie 

N. P. Chł. oraz Hramada uważane 
są za organizacje legalne. Przyna- 

leżność do nich żadnych konse- 

kwencyj nie pociąga. Ich statuty, 

które w dziesiątkach tysięcy egzem- 

plarzy wędrują po wsiach, noszą 

na sobie ślady uznania przez pań- 

stwo polskie. Ich agitatorzy odby- 

wają wiece pod opieką policjan- 

tów. Każde przez nie rzucane ha- 

sła antypaństwowe są tolerowane. 

Czy przypisanie dwu organizacjom 

bolszewicko-włościańskim znamion, 

wskazanych w artykule 126 Kodeksu 

Karnego (dążenie do „obalenia istnie- 

jącego w państwie ustroju społeczne- 

go") i przeniesienie ich w ten sposób 

do kategorji pierwszej da rezultaty 

dodatnie i czy jest ono wogóle moż- 
Tso, iseis“ Ltomuoiaudakiaiėė państwa bałtyckie Stunnieri po. 

konywany jest szkodliwszy, niż 

brak przepisu, a przecie trudno 

przypuścić, by wszystkich człon- 

ków N.P.Ch. i Hramady można 
było zamknąć w więzieniu. 

Nasuwa się zupełnie inne roz- 

wiązanie kwestji. Przedewszystkiem 
przyjęcie zasady, że nietylko treść 

statutu organizacji lecz i charakter 
jej działalności decyduje o uznaniu 

organizacji przez państwo. Prowa- 

dzi to do odmówienia legalności 

organizacjom, których działalność 

wymierzona jest przeciwko pań- 

stwu, choćby sam statut nie dawał 
do tego podstaw. 

Odpowiedzialność za przyna- 

leżność do organizacyj nielegalnych, 

wynikająca z samego faktu niele- 

galności, a więc Oczywiście o wie- 

le łagodniejsza będzie dostatecznym 

wskaźnikiem, że państwo nie daje 

swego placet na działalność orga- 
nizacyj przeciwko niemu skiero- 
wanych. 

Dalej niezbędne jest ustala- 

lenie nowych określeń przestepstwa 
politycznego, które w Kodeksach, 

odziedziczonych po państwach za- 

borczych, a w szczególności w Ko- 

deksie rosyjskim, nie odpowiadają 

współczesnym pojęciom prawnym. 

Stwarzanie pewnej kategorji mę- 
czeników za własne przekonania, 

tylko za przekonania, wzmaga siły 

odśrodkowe, zamiast je osłabiać. 

Srodki represyjne są dziś b. 
zawodne. Odgrodzić się drutem 

kolczastym od sąsiadów niepodob* 

na a zresztą i to niewystarcza. Ma- 
ły przykładzik. W tej chwili poja- 
wiły się już w wsiach aparaty rad- 

jowe. W wielu gminach jest już 

takich aparatów po kilka. Postęp 

w tym kierunku będzie szedł b. 

szybko. 
Rosja Sowiecka prowadzi za 

pomocą radjo propagandę na wiel- 

ką skalę. A my? 

Czy przykład ten nie wskazuje, 

że walka z Rosją o rząd dusz na 

ziemiach dawnego W. Ks. Litew- 

  

TEATR REWJI | Codziennie og. 7 i 9 wiecz. Program otwarcia Wielka rewja w 2 częśc. 

Hallo! Puszczamy się!! NANADI" | э› 

ul. Dąbrowskiego 5.   Ceny miejsc od 75 gr. Szczegóły w programach. 

QQ000000000000000000000000Q 
PIERUSZY: KONCESJOKOWANY i KAUCJONOWANY 

Dom tHandlowo-dómisowy „AGHĘTA” 
w WILNIE, ul. Gdańska Nr. 6, telef. 9-05 

Załatwia: 

LOKATY kapitałów na najpewniejsze gwarancje. 

KUPNO-SPRZEDAŻ domów, majątków ziemskich, 
i ośrodków. 

DZIERŻAWY majątków ziemskich i młynów. 
SZACOWANIE domów i majątków według obecnych cen rynkowych. 
WSZELKIE interesa handlowc-przemysłowe. 

OGŁOSZENIA i reklamy do wszystkich pism. 

Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłosioniał . 
002000000000000000066066 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Nowy szef sztabu litewskiego. 

RYGA, 28. XII. (Pat.) Z Kowna donoszą, że szefem litewskiego 
Sztabu generalnego mianowany został przewodniczący centralnego za- 
rządu związku szaulisów pułk. Daukantas. 

Niezależnie od tej nominacjł pułk. Daukantas pozostanie nadal w 
związku szaulisów na dotychczas zajmowanem stanowisku. 

Waldemaras w Kłajpedzie. 
KŁAJPEDA, 28. XII. (Pat.) ' Prezydent ministrów Waldem aras 

przybył tu dziś rano. 

Mianowanie przedstawiciela Włoch. 
RYGA, 28. XII. 
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(Pat) Jaki donosza = Kanas perai wloski na twa eri po o wiadomości rządu litewskiego, że 
rząd włoski postanowił w najbliższej przyszłości mianować ao 
przedstawiciela Włoch na Litwę. 

Pogłoski o rozwiązaniu Sejmu. 
KOWNO, 28. XII. (Pat.) „Echo* komunikuje, że rokowania frak- 

cyj rządowych z laudininkami o przyłączenie się tych ostatnich do ko- 
alicji rządowej, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i zostały 
wstrzymane. 
! W związku z tem, w litewskich kołach politycznych mówią o ma- 
jącem nastąpić rozwiązaniu Sejmu. Z drugiej strony kolportowana jest 
pogłoska, że sejm będzie kontynuował swą działalność i że rozwiązanie 
jego nie jest przewidziane. 

W związku ze wszystkiemi temi pogłoskami „Echo* 
że los sejmu nie jest dotychczas ostatecznie wyjaśniony. 

Rokowania handlowe z Sowietami. 
RYGA, 28. XII. (Pat.) Donoszą z Kowna, że litewska delegacja 

handlowa w Moskwie jeszcze przed świętami wróciła do Kowna, zaś w 
dniu wczorajszym przybył do Kowna przewodniczący delegacji dr, 
Purickis. 

Według doniesień prasy, 
dzie z powrotem do Moskwy 
sania umowy. 

konkluduje, 

delegacja w najbliższej przyszłości wyje» 
celem kontynuowania rokowań j podpi- 

    

Syndykat Dziennikarzy zapoznaje się 
z projektem ustawy prasowej. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Zarząd. Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich na posiedzeniu, od- 
bytem w dniu wczorajszym z udziałem wydawców i naczelnych redak- torów, wysłuchał sprawozdania prezydjum Związku Syndykatów Dzien- nikarzy Polskich o przygotowanem przez rząd nowem rozporządzeniu, zawierającem ustawę prasową. 

Sprawozdanie to ustaliło, że ze strony rządu udzielono prezesowi 
Zw. Synd. Dzien. tekstu zamierzonego rozporządzenia celem wydania opinji zawodowej dziennikarskiej, oraz że ogłoszenie rozporządzenia już 1-go stycznia 1927 r. nie jest zamierzone. 
: Zarząd Syndykatu wraz z biorącymi udział w naradzie wydawcami i naczelnymi redaktorami powołał do życia komisję, złożoną z 5 osób, która będzie miała na celu opracowanie rzeczowej opinji w tej sprawie 
z uwzględnieniem opinji, które nadesłane będ innych 
dziennikarskich. a Па ОН 

_—_ 

skiego będzie musiała rozegrać się 
na polu znacznie szerszem, niż po- 
dwórze więzienne. Niejeden środek 
walki narzuca nam Rosja. Musimy 
je przyjąć jeśli chcemy osiągnąć 
cel i batalję wygrać. Więcej: musi- 
my narzucić Moskwie te środki, 
które dziś lub jutro będą dla niej 
ciężkostrawne. Do szybkiego i 
konsekwentnego działania — ргле- 

szkadza nam jednak dotychczaso- 

wy skład administracji w szczegól- 

ności na naszych ziemiach oraz ten 

duch w sądownictwie, który od gó- 

ry do dołu związany z najzupeł- 
niej nie odpowiedniemi w tym re- 

sorcie ludźmi. Program walki musi 

mieć charakter nowoczesny, przy- 

stosowany do życia. Muszą go też 

realizować nowocześni, żywi ludzie. 

B. W. 

! 13 obrazach. 
Orkiestra w pelnym 

* komplecie. Balet 10 osób. 

Kasa czynna od g. 5-ej wieczór. 
3178-3 

U Techników 
We czwartek dnia 30 b. m. od 

godz. 4 do T-ej pe poł. choinka 
dla dzieci członków Stowarzysze- 
nia, tegoż dnia od godz. 7 i pół 
do 11-ej zabawa taneczna dla dzie- 
ci do lat 15 tu. 

Dnia 31 grudnia od godz. 10-ej 
wiecz. zabawa taneczna i spotka- 

  

nie Nowego Roku dla członków 
Stowarzyszenia 
gości. 

Dnia 2 stycznia od godz. T-ej 
do 12-ej zabawa taneczna dla star- 

członków Stowarzy- 
3186 

i wprowadzonych 

szych dzieci 

  

Wiadomości polityczne, 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Marszałek Piłsudski w ciągu 
dnia wczorajszego urzędował w 
Prezydjum Rady Ministrów, załat- 
wiając szereg spraw bieżących. 

Pewne sprawy, które wymagają 
uzgodnienia z p. wice-premjerem 
Bartlem, przesłane zostały przez 
sekretarza osobistego wice-premje- 
ra do Zakopanego. Powrót p. wice- 
premjera Bartla nastąpi dnia 3 
stycznia. Najbliższe posiedzenie Ra- 
dy Ministrów odbędzie się prawdo- 
podobnie dnia 5-go, względnie 7-go 
stycznia. @ 

„Minister spraw zagran. p. Za- 
leski, który miał powrócić wczo- 
raj, wraca dopiero dziś rano, po- 
czem odbędzie natychmiast konfe- 
rencję z p. Marszałkiem Piłsud- 
skim. 

- Dzis również wraca wice-mini= 
ster spraw zagranicznych p. Knoli, 
który w początkach stycznia obej- 
mie placówkę poselską w Rzymie, 
oraz dyrektor departamentu poli- 
tycznego M. S. Z. p. Jackowski. 

„ © 
Kancelarja cywilna Prezydenta 

Rzeczypospolitej komunikuje, że p. 
Prezydent przyjmować będzie ży- 
czenia noworoczne w dniu 1 stycz- 
nia 1927 r. o godz. 12 w południe 
na Zamku Królewskim. 

Instytucje, zrzeszenia i osoby 
prywatne, pragnące złożyć osobiś- 
cie życzenia p. Prezydentowi, pro- 
szone są 0 zgłaszanie się do kan- 
celarji cywilnej między 28 a 31 
grudnia celem otrzymania kart 
wstępu na Zamek. 

© 
P. Prezydent Rzeczypospolitej 

udzielił elquatur -p. Erastowi Je- 
rzemu Terverowi konsulowi repu- 
bliki Francuskiej na obszarze wo- 
jewództw Krakowskiego, Kieleckie- 
go i Śląskiego z siedzibą w Kato- 
wicach. 

© 
Wczorajsze pisma niemieckie 

gdańskie przyniosły w telegramach 
z Warszawy wiadomości, jakoby 
ministrowie Meysztowicz, Niezaby- 
towski i Kwiatkowski mieli w naj- 
bliższych dniach ustąpić. 

Wedle informacyj, zasiągniętych 
przez naszego korespondenta w Pre- 
zydjum Rady Ministrów, wiadomo- 
Ści te są zupełnie nieprawdziwe. 

© 
Dn. 24 b. m. zmarł we Lwo- 

wie ś. p. Dawid Abrahamowicz, 
znany polityk i ekonomista, poseł 
do parlamentu austrjackiego od r. 
1881 i poseł do Sejmu konstytu- 
cyjnego w odrodzonej Polsce. Na- 
leżał do obozu konserwatywnego. 

© 
Dn. 25 b. m. zmarł w Krako- 

wić w wieku lat 67 Ś. p. Leon Mi- 
siołek, poseł do Sejmu konstytu- 
cyjnego, poczem członek obecnego 
Senatu z ramienia Polskiej Partji 
Socjalistycznej. Czynny społecznie 
jako socjalista od młodzieńczego 
wieku, (z zawodu był drukarzem), 
pozostawił po sobie powszechny 
szacunek. 

© 
. Minister pełnomocny i poseł 

nadzwyczajny republiki finlandzkiej, 
p. Procope powrócił do Warszawy 
i rozpoczął urzędowanie. 

  

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

Przedłużenie działalności 
sądów doraźnych. 

Na podstawie rozporządzenia 
Ministerstwa Spraw Wew. została 
prolongowana działalność sądów 
doraźnych na dalsze 6 miesięcy na 
tych terenach, na których one o- 
bowiązywały. W rozporządzeniu a 
tem wyeliminowano pewne powia- 
ty województwa Warszawskiego. 

Konferencja w sprawie . 
podwyżki górnikom. 

W Ministerstwie Pracy odbędzie 
się dzisiaj konferencja w sprawie | 
przyznania podwyżki górnikom w 
Zagłębiu Dąbrowskiem. f 

Informujemy się, iż Minister- 
stwo Pracy ma zaproponować przy- 
znanie podwyżki w wysokości 8%, 
t. zn. takiej, jaką komisja arbitra- 
żowa przyznała ostatnio górnikom 
na Górnym Śląsku. 

Zdaniem Ministra pracy pod- 
wyżka płac górniczych nie powin- 
na wpłynąć na wzrost cen węgla. | 

Urzędnikom nie wolno 
przyjmować upominków. 

Min. spr. wew. gen. Składkow- S 
ski wydał t. zw. okólnik wewnę- 
trzny,  zabraniający urzędnikom 
przyjmowania od klientów jakich- | 
kolwiek upominków. zj 

Okólnik głosi, iż na przyszłość й 
jak urzędnicy, tak i osoby obda- 38 
rowywujące będą pociągani do su- 
rowej odpowiedzialności karnej. M 

Wypłata pensji urzędnikom 

Ministerstwo Skarbu wysłało 0- | 
kólnik do wszystkich kas skarbo- 
wych, w którym poleca wypłacić 
funkcjonarjuszom państwowym pen- || 
sje w dniu 31-go grudnia b. r. na | 
styczeń 1927 r. w uotyviiczasowej | 
wysokości. 

Dodatek 10 proc. będzie wy- ` 
płacony dopiero do ogłoszeniu w 
„Dzien. Ust.* ustawy prowizorjum 
budżetowego na pierwszy kwartał | 
1927 r., w której, jak wiadomo, : 
dodatek ten jest uchwalony. 

Kasy skarbowe dostaną spe- 
cjalne insrukcje w sprawie wypła- 
cenia tego dodatku. 

Delegacja zrzeszenia loka- 7 
torów u ministra Skład- 

kowskiego. 

Minister Spraw Wewnętrznych 
gen. Składkowski przyjął w dniu 
wczorajszym delegację zrzeszenia 
lokatorów, która mu przedstawiła, 
iź z dniem 1-go stycznia 1927 r. 
upływa termin odroczenia eksmisji 
lokali jednoiżbowych, za które nie 
zostało wpłacone komorne. 

Delegaci zwrócili uwagę p. Mi-* 
nistrowi, iż ostatecznie uznaliby na- 
wet konieczność nałożenia aresztu 
na nieruchomości za niezapłacony 
czynsz, jednakże eksmitowanie Z | 
mieszkań przy obecnym zastoju | 
budowlanym jest nie do pomyśle- || 
nia. 

W odpowiedzi min. Składkow- 
ski zapewnił delegację, iż wniesie 
tę sprawę na najbliższe posiedze- 
nie Rady Ministrów i ze swej stro- 
ny poprze ją gorąco. Radzi jednak- 
że delegatom zainteresować tą 
sprawą również Ministra Sprawied- 
liwości p. Meysztowicza. 

Delegacja udała się następnie 
do min. Meysztowicza, gdzie jej 
jednakże oświadczono, iż p. Mey- 
sztowicz nie powtócił dotychczas z 
urlopu świątecznego. 

1 Rol Sowiekej 
Siedem wyroków śmierci. 

PARYŻ, 28.XI1 (Pat.) Agencja 
Havas'a doncsi z Leningradu, że 
trybunał tamtejszy skazał na śmierć || 
1-miu uczestników gwałtu, dokona- 
nego na osobie pewnej studentki. i 

Pozatem 19-tu, oskaržonych w | 
tej samej sprawie skazanych z0- 
stało na karę więzienia. 

NE 
sc 

   

   



                      

Z zagranicy. 
Sowiety kokietują Francję. 

WIEDEN, 28.XII (Pat). Neue 
Freie Presse donosi z Moskwy, že 
Rosja stara się obecnie o zbliże- 
żenie z Francją. Planowąne jest 
spotkanie między Cziczerinen a 
Briandem. \ 

Bezrobocie we Francji. 

PARYŻ. 28.XII. (Pat). Na dzi- 
siejszem posiedzeniu rady minist- 
rów minister pracy przedstawił dane 
statystyczne dotyczące bezrobocia 
we Francji. 

W sprawozdaniu swem minister 
stwierdził, że liczba bezrobotnych 
na całem obszarze Francji nie 
przekracza 40,000, w samym zaś 
Paryżu— 10,000. 

Poczynione zostały zarządzenia 
w celu zatrudnienia bezrobotnych 
przez zastosowanie planu robót 
publicznych na szeroką skalę, opra- 
cowanego przez Tardieu. 

Żałoba na hiszpańskim dworze 
@ krėlewskim. 

MADRYT. 28.XII. (Pat). Wobec 
śmierci Mikada, hiszpański dwór 
królewski nosić będzie żałobę 
przez 21 dni. 

Rozstrzelanie zamachowców na 
Primo de Riverę. 

PARYŻ. 28.XII. (Pat). Petit Pa- 
risien donosi z Madrytu, że obie- 
ga tam pogłoska, iż 4-rej osobnicy, 
aresztowani ostatnio na jednem z 
przedmieść Madrytu pod zarzutem 
udziału w spisku na życie Primo 
de Rivery, zostali w doraźnym try- 
bie skazani na karę Śmierci i roz- 
strzelani. 

Holenderski min. spraw wewn. 
u Wilhelma. 

BERLIN. 28.XII. (Pat), Biuro 
 Wolffa donosi z Amsterdamu, że 
"holenderski minister spraw we- 
wnętrznych - dr. Kan odwiedził b. 
cesarza Wilhelma w Doorn i od- 
był z nim oraz jego małżonką 
dłuższą naradę. 

Kompromitacja księcia saskiego. 

BERLIN, 28. XII. (Pat.) Berli- 
ner Tageblat ogłasza sensacyjne 
szczegóły dotyczące Ścisłych sto- 
sunków jakie od dawien dawna 
łączą osławionego zamachowca 
monarchistycznego kapitana  Er- 
hardta z b. księciem saskim Ed- 
wardem z linji Koburg-Gotha. Ksią- 
żę jako szef jednego z pułków 
„żelaznej brygady* był jednym z 
tych, którzy finansowali całą akcję 
zamachowców. 

R Erhard bywał częstym gościem 
na zamku księcia w Kalenbergu i 
tam, że się ukrywał przed pości- 
giem policji. 

W r. 1922 przyjechało do Ka- 
lenbergu 3-ch organizatorów „że- 
laznej brygady* w osobach  ofice- 

" rów Loettgena, Toelgera i Klints- 
cego. 2-ch z nich pozostawało w 

я 

T. JACEK-ROLICKI. 

° ВМа pod Zowczówkiem. 
Hej strzelcy wraz, nad nami 

orzeł biały, 
a przeciw nam śmiertelny 

stoi wrógł... 

„ niosła się daleko zimnym śŚwia- 
tem śnieżnym radosna pieśń strze- 

_" lecka, gdyśmy w dniu 19 grudnia 
1914 roku, równo, w piorunach ra- 
dości najukochańszych ludzi wcho- 
dzili do świeżo oswobodzonego od 
wojsk rosyjskich Nowego Sącza. 

"Na błękitnym mundurze pod- 
pułkownika Sosnkowskiego, szefa 
sztabu Brygady, który właśnie nie- 
obecnego komendanta zastępywał, 
poraz wtóry zakwitła biała gałązka 
chryzantem, ręką niewieścią rzu- 
cona. 

“| — Będziecie mieli u nas wigi- 
_lję — chłopaki najukochańsze — 

  

| sreptaly rozradowane cywile — га- 
mawiając sobie wszystkich razem 

‚ 1 każdego z osobna. Siedemnasto- 
letnie wiarusy, co od początku 
"wojny w huraganowym ogniu nie- 
przyjacielskim stali, prężyli pier- 
si i głowy do góry podnosili — o- 
promienione łuną zachwytów i 
słońca. Pacholęce twarze — opro- 

_ mieniał uśmiech wielkiego urado- 
wania i dumy niesłychanej, że oni 

— są temi, co zstąpili ze starych szty- 
chów, opušciwszy kadzidła za- 
chwytów. 

— My, legion— nieśmiertelnych. 
Nie danym nam jednak było 

wigiljj w Nowosądeckich zacisz- 
nych domach, w ogniu serc—vwspól- 
nej polskiej rodziny przepędzić. 
Wygnał nas z ciepłego zaduchu 

 smażeń i pieczenia surowy wyrok 
- rozkazu. ; 

W dn. 21 wieczorem pošpiesz- 
nym marszem ruszyliśmy drogą 
do Zbyszyc na Paleśnicę i Brzež, 
przechodząc krajem objętym wojną. 
Jeszcze cała bezpośredniość walk 

_ durów, 

stosunkach serdecznej przyjaźni z 
mordercami Rathennau'a Fischerem 
i Kornem i przeprowadzało w Ka- 
lenbergu zupełnie jawną, regularną 
rekrutację ochotników dla sił zbroj- 
nych Erhardta, kupowało broń i 
amunicję. 

Berliner Tageblatt zwraca uwa- 
gę, że wzmiankowany zamek wznie- 
siony został kosztem rządu ba- 
warskiego, księciu zaś oddano ten 
zamek wyłącznie w dożywotne u- 
żytkowanie. 

Jakiem więc prawem—zapytuje 
dziennik—książe nadużywa wlas- 
ności państwowej dla celów wro- 
gich ustrojowi republikańskiemu. 

Marszałek Czang-Tso-Lin o 
bolszewizmie. 

LONDYN, 28.XII (Pat.). „Daily 
Mail“ donosi z Pekinu, že pisma 
japońskie zamieściły wywiad z mar- 
szałkiem Czang-Tso Linem, który 
wyraził się o nowych projektach, 
dotyczących Chin jak następuje: 

Natychmiastowe zniesienie ukła- 
dów z zagranicą nie może być na- 
razie praktycznie przeprowadzone. 
Dążymy do przyjaznej współpracy 
z państwami zagranicznemi na pod- 
stawach stworzonych przez konfe- 
rencję waszyngtońską. 

Bolszewizm jest zarazą: jeżeli 
zarażą się nią Chiny, to zarazi się 
nią również Anglja, Ameryka i Ja- 
ponja. Bolszewikom nie udało się 
bezpośrednio zaszczepić we wszech 
krajach bolszewizmu, więc usiłują 
to uczynić pośrednio, atakując Chi- 
ny w nadziei zarażenia bolszewiz- 
mem tych trzech wielkich mo- 
carstw. 

Chiny potrzebują pomocy tych 
mocarstw, jednakże nie pomocy 
wojskowej lecz moralnej i finanso- 
wej. 

Rewolucja w Brazylii. 

BUENOS-AYRES, 28.XII (Pat.) 
Według doniesień dziennika La 
Nacion, ruch rewolucyjny w Bra- 
zylji rozszerza się. 

W pobliżu Sanboria w stanie 
Rio-Grande do Sul kolumna wojsk 
rządowych została rozbita przez 
powstańców. Wielu wiernych rzą- 
dowi oficerów zostało zabitych. 

Część garnizonu San - Pedrito 
przeszła podobno na stronę pow- 
stańców. 

Mrozy w Hiszpanii. 

MADRYT. 28.XII. (Pat). W ca- 
łej Hiszpanji panują mrozy. Tem- 
peratura spadła do 12 stopni po- 
niżej zera. 

Dyrektor Tow. awiacyjnych szpie- 
giem. 

PARYŻ, 28.XII. (Pat.) Areszto- 
wano tu dyrektora kilku berliń- 
skich towarzystw awiacyjnych Stra- 
ubersa pod zarzutem, że w czasie 
swych podróży do Paryża zajmo- 
wał się szpiegostwem na rzecz Nie- 
miec. 

pozycyjnych leżała przed naszemi 
oczyma, znaczona ckliwą wonią 
trupów ludzkich i padła końskiego. 
Wzdłuż drogi walały się tam i sam 
wszelkie przybory żołnierskiego uży- 
tku: konserwy, czapki, strzępy mun- 

krwią obryzgane. Gdzie- 
niegdzie wyrosła już znaczona krzy- 
żykiem świeża mogiłka, wieńcem 
krakliwych wron okolona—codzien- 
ny dylemat żołnierskiego żywota 
w deseń krzyża usymbolizowany. 

Jakże raźno się maszerowało 
w ten dzień grudniowy, mroźny 
objęty wiatrem i śmiercią przemija- 
nia. Raz po raz zrywała się z na- 
szych ust wichura pieśni — wiesz- 
czącej tryumf radości i tężyzny ży- 
cia nad gnijącem próchnem śmier- 
ci. Niebieską kolumną wrzynaliśmy 
się w kraj wojny. Zdarzały się 
przestrzenie wypełnione ciszą—po- 
dejrzaną ciszą. 

O godzinie 4 po południu przy- 
jęci zostaliśmy wściekłym, huraga- 
nowym ogniem artylerji rosyjskiej, 
bezustannie prażącej 15-calowemi 
„kuferkami* w las, leżący przed 
kluczem pozycji — wioską Meszną 
szlachecką, którą mieliśmy jeszcze 
dziś zająć. Atak rozpoczął III ba- 
taljon Rydza - Śmigłego, atakując 
z frontu, podczas gdy z obu flank 
><» Burhardt-Bukacki i Drew- 
niak. 

Bataljon nasz w rezerwie. Pa- 
trzyliśmy na świetny atak—jak na 
wykonywane w czasie manewrów 
ćwiczenie. Zdobędą, czy nie zdo- 
będą? Idą zakłady. Ktoś proponuje 
totolizatora. Rośnie ochota. Nie 
chce się tak bezczynnie siedzieć i 
spokojnie zaciągać się ordynarną 
„dramką" albo wykwintnym egip- 
skim, użyczonym od poczciwego 
mieszczucha Nowo-Sędeckiego, któ- 
ry teraz oczyma mgłą łez przysło- 
niętemi wypatruje nas na skraju 
horyzontu, w ktory wtłacza się łu- 
na purpurowa. Gdyby nie rozkaz 
zerwalibyśmy się z ziemi i jak pio- 
run najgroźniejszy spadli na karki 

К оВО Еа Wilk Ne KA 

Stan przesilenia w Niemczech. 
BERLIN, 28-XII. (Pat). Sytuacja przesileniowa, która w pierwszem 

stadjum kombinacyj utknęła przynajmniej napozór na martwym punk- 
cie, zaczyna się niemal z dnia na dzień coraz bardziej wyjaśniać. 

Ożywiona i niezmordowana działalność niemiecko-narodowego 
obozu wywołuje, jak się zdaje, coraz żywsze zaniepokojenie po stronie 
przeciwnej. 

Socjaliści wprawdzie milczą powstrzymując się od przedwczesnego 
występowania na pierwszym planie, jednakże przestrzegają zasady dy- 
plomatycznego manewrowania dookoła kardynalnych punktów polityki 
koalicyjnej a przedewszystkiem dookoła sprawy Reichswehry. 

Organ prawego skrzydła ludowców Koelnische Allgemeine Zeitung 
zapowiada bezwzględną opozycję wobec wszelkich zakusów w kierunku 
paktowania z socjalistami i domaga się, aby ludowcy otwarcie wypo- 
wiedzieli. się za koalicją z niemiecko-marodowymi. 

Wojna domowa w Nicaragua. 
LONDYN, 28. XII. (Pat.) Biuro Reutera donosi z Managui (Nicaragua), 

że w wyniku 4-dniowej bitwy między oddziałami wojskowemi konserwatystów. 
a wojskami liberałów, obie strony poniosły poważne straty, 

Wojska liberałów przy pomocy ochotników meksykańskich zmusiły od- 
działy konserwatystów do wycofania się do Blueflelds. 

Admilał Lattimer dowódca eskadry Stanów Zjednoczonych na wodach 
Nicaragui zakomunikował, że departamenty Puerto Cabeses, Rio-Grande, El- 
bluff i Bluefields zostały uznane za strefy neutralne, na obszarze których stro- 
rych strony walczące winny się rozbroić. 

Admirał doradza stworzenie jeszcze innych stzef neusralnych w celu za- 
pewnienia pokoju w miastach nadbrzeżnych. 

Polsko-włoska konferencja kolejowa. 
WARSZAWA, 28. XII. (Pat.) Dn. 28 b. m. rozpoczęła się w Bo- 

zen polsko-włoska konferencja kolejowa z udziałem przedstawicieli ko- 
lei austrjackich i czechosłowackich. 

Ze strony polskiej biorą w konferencji udział przedstawiciele de- 
partamentu eksploatacyjnego i taryfowego M-stwa Komunikacji z naczel- 
nikiem wydziału inż. Włodkiem na czele. 

Konferencja ta zajmie się sprawą ostatecznego uregulowania tran- 
sportów węgla polskiego do Włoch przez Austrję i Czechosłowację. 

Przeniesienie zwłok Mikada do Tokio. 
TOKIO, 28. XII. (Pat.) Zwłoki cesarza z Hyamy przewieziono do Tokio w 

specjalnym pociągu. » _ 
Na ulicach, przez które przesuwał się orszak żałobny ustawiony był kordon 

wojska w liczbie 10,000 żołnierzy. \ 
Pomimo deszczu nieprzebrane tłumy zaległy ulice. Ruch na mieście zamarł. 

Panowała cisza i skupienie. Przed trumną ludziepadali na twarz, 

Drummond nie ustępuje. 
GENEWA, 28. XII. (Pat.) Szwajcarska Agencja Telegraficzna oś- 

wiadcza, że pogłoski o bliskiem ustąpieniu sir. Erica Drummonda ze 
stanowiska sekretarza generalnego Ligi Narodów i zastąpieniu go przez, 
Benesza, pozbawione są wszelkich podstaw. 

8-godzinny dzień pracy w Niemczech. 
BERLIN, 28. XII. (Pat.) Według informacyj Reichsdienst der He- 

itischen Presse rząd Rzeszy miał zawiadomić międzynarodowe biuro pra- 
cy, że godzi się na ratyfikowanie umowy waszyngtońskiej w przedmio- 
cie 8-godzinnego dnia roboczego i gotów jest do niej niezwłocznie przy- 
stąpić po przyjęciu niemieckiej ustawy o ochronie pracy. 

Rząd spodziewa się przedstawienia radzie państwa— przez radę gos- 
podarczą Rzeszy, na której ręce wniesiony został w swoim czasie od- 
nośny projekt odpowiedniego projektu ustawy najpóźniej na początku 
maja następnego roku, tak, aby mógł on wejść przed ferjami letniemi 
pod obrady Reichstagu. 

Wróżby dla szkół polskich na Litwie. 
KOWNO, 28-XII. (Pat). Minister oświaty Bystras oświadczył, że 

szkoły polskie na Litwie założone rządów Słeżevicziusa pod wzglę- 
dem urządzeń nie odpowiadały wymaganiom. Do swoich nowootworzo- 
nych szkół, mówił dalej minister, Polacy wciągali dzieci Rosjan. W tych 
warunkach szkoły polskie jako nieodpowiadające wymaganiom upadną 
same. 

  

Pamiętajcie o chlebie dła głodnych dzieci. 

wrogów. Przed frontem przelatuje 
raz wraz ob. Rylski i klnąc spra- 
wia szeregi, rzekłbyś troskliwy gos- 
podarz ogarniający bacznem spoj- 
rzeniem swe ukochane gospodar- 
stwo. Wiecznie jest niezadowolo- 
ny—nigdy mu dogodzić nie moż- 
na. Choćby jaki morowiec samego 
djabła przytaszczył Rylskiemu, jesz- 
cze go niezadowolni. Spojrzy, iro- 
nicznym mrugnięciem zmierzy zdo- 
bycz, potem ciebie i otworzy pysk, 
z którego w przystępstwie złości 
przeklęstwa polskie łączą się z an- 
gielskimi we wdzięczną mieszaninę, 
której on sam, Rylski, by nie zro- 
zumiał w chwilę potem. 

W nocy idzemy na pozycję—do 
pierwszej linji. Zajmujemy jakieś 
okopy na prędce sklecone przez 
naszych poprzędników. Front ba- 
taljonu rozciągnięty na kilka kilo- 
metrów. Pozycja niesłychanie trud- 
na do utrzymania. Wąwozy! Kto 
cośkolwiek zna się na sztuce wo- 
jowania—lub brał udział w walce 
w pagórkowatym terenie zrozumie 
odrazu co to znaczy utrzymanie 
takiej pozycji. 

Bo oto trzymasz jeden wąwóz, 
u wylotu rozkładasz  tyraljerę, aż 
tu z boku zajdą ci drugim i otwo- 
rzą ogień. 

Noc ciemna, wietrzna, bez- 
gwiezdna. Przed nami przestrzeń 
zaśnieżona, wichura,—przed nami 
śmierć — i błyskające w dole, jak 
czarowna nieprawda—ognie Tar- 
nowa. 

* Bezsenne godziny bezładnej strze- 
laniny wsiękały w noc... Rankiem 
dokuczać zaczął głód, i zaczęła się 
bitwa na dobre. Miałem godzinę 
radośnej uciechy. Sekcję naszą 
wysłano po amunicję, której za- 
częło brakować. Niesposób było 
cośkolwiek dowieść. Wozy amuni- 
cyjne i kuchnie grzęzły po osie w 
niebywałem błocie — trzeba było 
skrzynki z amunicją taszczyć na 
plecach ze dwa kilometry, klucząc 
po wąwozach i jarach, zboczach 

— Tadzik—ty żyjesz? — Niech 
cię szlag trafi. — Daj pyska. Są 
bycze nowiny. 

— Jakie? —rzuciłem się na szy- 
ję młodego, bo zaledwie 16-letnie- 
go chłopca, któremu maciejowka 
stale na oczy spadała. Ranny pod 
Marcinkowiczami tydzień temu, u- 
ciekł ze szpitala i przyłączył się do 
PA amunicyjnej. 

— Świderski zabrał cały sztab 
pułku benderskiego, czy jak te cho- 
lery go przezywają. Same jakieś 
grube ryby ze srebrnemi pagona- 
mi. Jednemu chciałem obciąć pa- 
gon, ale mnie Kuba sklął jak nie- 
boskie stworzenie. Teraz se siedzą 
w chałupie i z szefem mają roz- 
prawę. 

Poleciałem do chałupy gdzie się 
mieścił sztab brygady. Gorączkowy 
ruch, pośpiech, bieganina,—a we 
wszystkiem znać systematyczną ce- 
lowość, szefa i porządeczek jak u 
Śmigłego. Nie zdołałem się docis- 
nąć do wnętrza, ani też zajrzeć 
przez okno—taka kupa legunów się 
pod oknami zebrała. Ale za to za 
chwilę z otwortych drzwi wytasz- 
czyły się nienawistne mundury jeń- 
ców. Brody wspaniałe, jak u Świąt- 
ków na ikonach w chałupach pra- 
wosławnych. Wiara nasza aż w rę- 
ce biła z wielkiej uciechy, gdy jeń- 
cy zbaraniałym zwrokiem powied- 
Ji po naszych szczeniakowskich 
szeregach. Bože, co za miny! Roz- 
szerzone ze zdziwienia źrenice wo- 
dziły po młodych głowach w ma- 
ciejówki ustrojonych, po pacholę- 
cych twarzach— często brzytwy jesz- 
cze nieznających. 

Gdym wrócił na pozycję z a- 
municją rozszalała się walka na. 
dobre. Przestrzeń dzieląca nas od 
Moskali wynosiła zaledwie 30 kro- 
ków. Każdy strzał był niechybny, 
każda kula niosła śmierć nieunik- 
nioną, ranę śmiertelną, rubinami 
krwawych kropel znaczoną. Raz po 
razu ukazywała się na przedpier- 
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Na Ziemie Wschodnie. 
„Pocztowiec Wielkopolski* przy- 

nosi ciekawe informacje o przeno- 
szeniu urzędników, który dopóścili 
się nadużyć „na Kresy*. 

„Kierownik jednego z urzędów 
podległych p. prezesowi Urbańskie- 
mu, popełnił malwensacje na szko- 
dę dla Skarbu Państwa w ten spo- 
sób, że przedkładał fałszywe kwity 
na rzekómo zakupiony opał dla 
urzędu. Sprawa się wydała i na 
krótkiej drodze zwolniono tego ze 
służby. Na wnioski o pozostawie- 
niu go w służbie, skierowane do 
pana prezesa Urbańskiego, otrzy- 
mał usunięty pismo, podpisane 
przez p. Urbańskiego, w którem 
tenże donosi, że do służby w okrę* 
gu poznańskim przyjąć go nie mo- 
że. Jeżeli jednak petent wniesię po- 
danie o przyjęcie go do służby w 
okręgu wileńskim, to p. Urbański 
zamilczy o powodach zwolnienia 

petenta ze służby w okręgu po- 
znańskim. Czyli Innemi słowy: „Tu 
kreść nie wolno, lecz w wileńskim 
okręgu możesz twój proceder u- 
prawiać, bo tutejsza władza będzie 
o tem milczeč“. ; 

Jest to jeszcze jeden dowód sto- 
sunków, jakie dzięki polityce per- | 
sonalnej p. Urbańskiego u nas pa- 
pują. Czy p. prezes zastanowił się 
nad tem, jakie szkody wyrządziłby 
Państwu, gdyby takie jednostki za-* A 
częły się wkradać do społeczeństwa / 
urzędniczego na Ziemiach Wschod- 
nich dzięki temu, że zamilczałby o 
powodach ich zwolnienia? Czy po- 
stępowanie takie wysokiego dygni- 
tarza jest zgodne z jego stanowi- 
skięm służbowym? Na to odpo- 
wiedź niech da p. Minister Komu- 
nikacji, któremu ten fakt podajemy 
niniejszem do wiadomości*. 

Wileński nabytek z Poznania. 
„Pocztowiec Wielkopolski" pi- 

sze: „Głośna przed czteroma mie- 
siącami sprawa nadużyć w tutejszej 
dyrekcji poczt i telegrafów, opisy- 
wane przez prasę codziennę żaczy- 
na nareszcie interesować władze 
aktualne. Komisja z Gen. Dyr. 
Poczt i Tel., która przeprowadziła 
dochodzenia w tej sprawie, stwier- 
dziła, jak donosi prasa codzienna, 
pewne nadyżycia ze szkodą dla 
Skarbu Państwa, których między 
innemi dopuścić się miał były 
przewodniczący komisji dyscypli- 

narnej p. Krygicz. 
P. Krygicz został też z tego po- 

wódu — pono na własną prośbę 
— przeniesiony do Wilna — a po- 
za tem prowadzi się przeciw nie- 
mu dochodzenia dyscyplinarne". 

Od siebie dodamy, że p. Krygicz 
vel-Baben pełni obowiązki zastępcy 
naczelnika wydziału pocztowego w 
Okręgowej Dyrekcji Poczt i Tele- 
grafów w Wilnie. 

Może władze zainteresują się tą 
sprawą? 

Ze świata. 
Burze śnieżne w Ameryce. 

PARYŻ. 28.XII. (Pat). Journal 
donosi z Nowego-Yorku, iż z po- 
wodu burz Śnieżnych, jakie tam 
szalały w ostatnich dniach, 6 o- 
sób poniosło śmierć, a 14 zostało 
rannych. 

Na południowym zachodzie Sta- 
nów Zjednoczonych mają miejsce 
wielkie wylewy. 

Z całej Polski. 
Zjazd adwokatów. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj i dziś obraduje w War- 
szawie zarząd główny związku ad- 
wokatów polskich, oraz odbędzie 
się zjazd adwokatów, na którym 
omawiany ma być stan adwokatu- 
ry polskie w b. dzielnicy „pruskiej 
i Małopolsce. 

Zdaniem kół miarodajnych naj- 
ważniejszem zadaniem zjazdu, jeże- 
lion na pierwszym planie swej 
działalności stawia cele społeczne, 
powinno być zorganizowanie taniej 
pomocy prawnej dla niezamożnej 
ludności, przynajmniej tam, gdzie 
istnieją oddziały związku. 

siu okopu szara, ogromna papa- 
cha „strzelca syberyjskiego"i znika- 
ła strącona celnym strzałem nasze- 
go Manlichera. Raz wraz wysuwała 
się nowa linja i szła szara na na- 
sze okopy z groźnym „ura* —Wy- 
padaliśmy wtedy z okopów i od- 
pieraliśmy atak, zawsze prawie bio- 
rąc jeńców i zostawiając przedpo- 
le zasiane trupami — wrogów i 
naszych. 

Obfite żniwo śmierci szło wzdłuż 
całego frontu. Zginął Kuba-Bojar- 
ski, bohaterski dowódca baonu, 
ranny został ekrazytówką w łokieć 
ob. Kordjan. Rana była tak wiel- 
ką, że z rozszczepionych kości 
przedramienia utworzył się orygi- 
nalny wachlarz. 

I znowu noc bezsenna, i zno- 
wu noc walki nieustąpliwej. Przy- 
tuleni do gliniastej ziemi, drżąc z 
zimna na przejmującym wietrze, 
siekącym śniegiem i deszczem rzu- 
cając raz po razu rakiety i odpie- 
rając ataki, przepędziliśmy tę drugą 
noc walki. 

A po nocy dzień znowu trzeci. 
Wyczerpani śmiertelnie wytrzyma- 
liśmy jeszcze ogólny atak przy- 
puszczony na centrum naszej po- 
zycji. Krwią się w ten dzień wigi- 
lijny oblał w bojowym chrzcie 
świeżo przybyły bataljon zapaso- 
wy. Berbeckiego. 

Pod wieczór, około godz. 3-ej 
przeżyliśmy największy atak, odpie- 
rając wrogów raz jeszcze. Okupi- 
liśmy ciężkiemi stratami ten ostat- 
ni atak. Bitwa nie ustawała jednak. 
Powoli wzrok wysyłać zaczęliśmy 
w szare, ołowiane niebo, szukając 
pierwszej gwiazdy wigilijnej. Znu- 
żone myśli kołatające się pod 
czaszką, wylatywać zaczęły w dale- 
ką ojczyznę wspomnień dziecinnych. 

Ileż jasnych chwil przewinęło 
się przed oczyma wypatrującemi 
wroga w przeciwległym okopie. 
Kładły się na nie czarowne wižje, 
jakże dalekich obrazów, ucałowały 
je pozdrowienia wszystkich zna- 

Porachunki partyjne. | 
Wczoraj wieczorem dom przy 

ul. Franciszkańskiej 5 w Warszawie, 
stał się widownią morderstwa do- 
konanego na 27-letnim Idelu Oppen- 
heimie. ; 

Przyczyna zabójstwa, jak do- 
tychczas, nie została wyjaśniona. 
Wśród szeregu wersjj utrzymały się 
dwie—a mianowicie, że zamordowa- 
ny Oppenheim byłtajnym agentem 
policji i zabójstwo dokonane zo- 
stało na tle porachunków politycz- 
nych. Druga zaś wersja podawała, 
że Oppenheim został zabity tylko 
przez omyłkę, kule zaś były prze- 
znaczone dla kochanka jednej ze 
służących, zamieszkałej w tym do- 
mu. 

W świetle faktów sprawa przed- 
stawia się następująco: o godzinie 
8 wieczorem na kuchennej klatce 
schodowej rozległo się 6 strzałów 
rewolwerowych. Gdy przerażeni lo- 
katorzy wybiegli na schody, zna | 
leźli już tylko trupa Oppenhejma. 

Sprawca zbiegł, policja zaś 
wszczęła dochodzenie, celem wy- 
krycia przyczyn i sprawcy  krwa= 
wego mordu. : 

  

Czas opłacić prenumeratę, 

  

nych miejsc, dawno opłakanych w 
tajemnych łzach, niby obmytych 
hyzopem świętym. 

Wigilja!!! 
Radość i słońce — tęskne Ocze- 

kiwania i łzy padające na gości- 
niec myśli najtajniejszych! Piękno 
westchnień nieziszczalnych i radość 
nieokiełzanej młodości. 

Wigilja!!! 
Ktoś z naszego plutonu, otrzy- 

mał przed tygodniem w paczce о- 
płatek i chował go jak największą 
świętość w tajemnicy nawet przed 
najlepszym sitwesem. Teraz zaczął 
się łamać. Gdym w ostatnich bla- 
skach, odchodzącego dnia trzymał 
w czarnych, zmarzniętych rękach 
biały kawałek opłatka zdawało mi się 
jakobym najczystszy chleb ziemi 
"mej ojczystej, krwią zbryzganej trzy- 
mał i nim się dzielił, niby sercem 
ze wszystkiemi ludźmi w Polse. 

Na drugi dzień, w sam dzień 
Bożego Narodzenia, obłoceni, uty- 
tlani w glinie, z oczyma czerwone- 
mi od bezsenności—odeszliśmy do 
rezerwy, zostawiając na polach 
Łowczówka obfitą dań krwi naj- 
serdeczniejszej. 

Wykazaliśmy władzy najwyższą 
cnoty żołnierskiej miarę: nieustąp- 
liwość i wytrwałość, utrzymując 
przez trzy prawie doby odcinek, 
na który napierała cała dywizja 
wyborowych strzelców  syberyj- 
skich. 

Odchodząc byliśmy bogatsi o 
wielkie doświadczenie bojowe, z 
tem niezłomnem przekonaniem, że 
ostatnia walka w historji wojen w 
Polsce zapisaną zostanie złotemi 
zgłoskami. 

| nie omyliły nas przeczucia: 
bo oto na mauzoleum, gdzie oj- 
czyzny najszanowniejszy skarb, w 
ogniu wiecznego znicza. spoczywa— 
Łowczówek pisze się ognistemi 
literami i otwiera pochód ku chwa- 
le orężnej wielkiego Narodu, 
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: Jednym z najważniejszych zadań 
'_ naszej twórczości nu polu gospo* 

darczym jest kwestja odpowiednie- 
| go zorganizowania eksportu. Jest 

|| to kwestja szczególnie ważna dziś 
| w okresie przypływu w naszym ży- 

'_ ciu gospodarczym, przypływu w o- 
 - gromnym stopniu spowodowanego 
L= akcją sanacyjną rządów po- 

| majowych. Powodzenie tej akcji, 
,_ dalszy rozwój tego ożywienia, któ- 

re ona spowodowała, w zakresie 
' stosunków gospodarczych w og 
romnym stopniu zależy od charak- 
teru naszego bilansu handlowego i 

|. płatniczego, ten zaś znowu uzależ- 
/  .niony jest w przeważnej mierze od 

rozmiarów naszego eksportu. 
‹ Tymczasem wzrost eksportu po- 
_ mimo zniżki kosztów produkcji wy- 

nikły na skutek spadku waluty, 
jest znacznie mniejszy, niżby na 
pierwszy rzut oka, tego można by- 
ło spodziewać się. Spadek waluty 
osiągnął aż 75 proc., wówczas gdy 
płaca zarobkowa oraz ciężary fi- 
skalne podniosły się zaledwie o 
kilkanaście procentów *). Produk- 
cja przemysłowa w Polsce należy 
do tańszych, szczególnie w zesta- 
wieniu z krajami, posiadającemi wa- 
lutę o pełnej wartości złotej. Jednak 
mimo tej taniości nasze produkta 
napotykają na takie przeszkody, że 
rywalizacja na rynkach międzyna- 
rodowych z naszymi współzawod- 

|.  nikami jest niezmiernie utrudnioną. 
JH: Jedną z głównych przyczyn te- 
| go stanu rzeczy jest brak należyte- 

go poinformowania o konjunktu- 
rach na różnych rynkach, Nasza 

' gospodarcza służba informacyjna 
jest zorganizowana nadzwyczaj sła-* 

| — bo. W wielu ważnych dla naszego 
" eksportu miejscach brak placówek 
"_ konsularnych. Na istniejących zaś 

placówkach brak odpowiednich lu- 
dzi. Personel pomocniczy naszych 
poselstw i konsulatów składa się 
przeważnie z ludzi młodych, posia- 
dających pewne wykształcenie po- 
lityczne i prawne, ale nie posiada- 
jących praktyki handlowej oraz 
wykształcenia ekonomicznego. 

Zresztą gospodarcza służba in- 
formacyjna nie może opierać się 
tylko na instytucjach państwowych, 
ale muszą istnieć także odpowied- 
nie organizacje zawodowe w po- 
staci izb dla handlu zagranicznego. 

- Izby muszą zbierać dokładne infor- 
"4 macje o rynkach odnośnych kra- 

, jów, o zdolności płatniczej nabyw- 
'_ ców, baczyć nad zachowaniem od- 

- powiedniego poziomu etyki kupiec- 
kiej u stron obu i t. d. Otóż han- 
del nasz nie posiada dostatecznej 
ilości izb zagranicznych. Np., na 
Bałkanach, które stanowią bardzo 
ważny teren zbytu dla naszego 

Ra 
5 

*) Prof. J. Dmochowski: Trudności dla 
eksportu polskiego. Tygodnik handlowy 
numer jubileuszowy. 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 28-go grudnia. 

      

  

„w BRurcele. 

w Wilnie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 43 
Owies 35—36 
Jęczmień browarowy 33—35 

na kaszę ine notow. 
Pszenica 50—51 

В \У?:іяіш ЧВ 

|. Mąka amer. za 1 kg. m 
й “:' žytnia 50 proc. 55—60 

к „  razowa =. 

| Mięso: 
wołowe za 1 kg. 2.00 
cielęcina 2.50 

anina 2.00 
| __ wieprzowina 2.50—2.60 

10. Best ) 9.00 
kaczki 1.00 

          

Maurycy Maeterlincx: — „Siostra 

* Beatryks*, sztuka w 3-ch aktach. 

w przekładzie Jana Kasprowicza. 

Występy Ireny Solskiej. 

Wrażenie, z jakiem opuszczali- 
- śmy poniedziałkową premierę redu- 

tową, nie rozwiało się i nie zbla- 

dło. Utrwaliło się w perspektywie, 

a nowej krwi nabrało po ujrzeniu 
przepięknego dzieła Maeterlincka 

‚° po raz wtóry, wczoraj, kiedy już 
wysiłek mocniej osadzony był w 

zawiasach i mniej zdradzał znamion 

wysiłku. ‚ 
Wielki Belg roztoczył tu naj- 

wspaniałszy płaszcz swej subtelnej 

poezji. Pokusił się o rozwiązanie 
' jednej z najprzedziwniejszych taje- 

mnic życia — i znalazł je w praw- 
dzie piękna. Dramat, który wywo- 

łał ongi wielkie zgorszenie, który 

„‚ nawet przejściowo ząprowadził au- 

7 > tora na indeks kościelny. Bo jak- 
2 żeż można patrzeć na to bez obu- 

7 X rzenia: zakonnica, uwiedziona przez 

“| pięknego królewicza, wprost z pod 

' stóp Czystej Dziewicy rzuca się w 
i 

  

Z Reduty. | 

‚` — Życie gospodarcze. 
: Instytut eksportowy. 

przemysłu tekstylnego i metalur- 
gicznego, — a przy obecnej słabej 
pojemności rynków rosyjskich, mo- 
żna powiedzieć, naturalny teren 
ekspansji naszego przemysłu, — 
istnieje zaledwie jedna izba hand- 
lowa polsko-grecka. 

Dlatego też zebranie koniecznych 
informacyj i przeprowadzenie odpo- 
wiednich prac Organizacyjnych w 
zakresie naszej służby informacyj- 
nej państwowej oraz zawodowej 
jest zadaniem pierwszorzędnej wagi. 

W związku z powyższym jeszcze 
przed rokiem powstał projekt u- 
tworzenia przy Ministerstwie Prze- 
mysłu i Handlu Instytutu Ekspor- 
towego. Obecnie na skutek inicja- 
tywy min. Kwiatkowskiego projekt 
ten przybrał bardziej realne kształ- 
ty oraz do budżetu na rok 1927/28 
zostały wstawione odpowiednie su- 
my; rozpoczęły się też prace przy- 
gotowawcze, tak że, w kwietniu 
według wszelkiego prawdopodobień- 
stwa Instytut będzie już mógł roz- 
począć swoją działalność. 

Głównemi zadaniami Instytutu 
mają być studja nad zagadnieniami 
eksportu i informacja w tym za- 
kresie—z jednej strony, zaś—propa- 
ganda i inicjatywa organizacyjna— 
z. drugiej. 

Organizacyjnie Instytut ma sta- 
nowić typ mieszany: Rząd mianu- 
je Dyrektora Instytutu, uczestniczy 
przy tworzeniu Rady, łoży fundu- 
sze, kontroluje działalność; organi- 
zacje gospodarcze dają ludzi do 
Rady, która koncentruje poważną 
część prac Instytutu. Kołom gospo- 
darczym jest zagwarantowany b. 
znaczny współudział i wpływ **). 

Przedewszystkiem Instytut ma 
się zająć wszelkiemi zagadnieniami 
naszego eksportu solnego, węglo- 
wego i naftowego gdzie są potrzeb- 
ne znaczne inwestycje. Drugim bar- 
dzo ważnym zadaniem Instytutu 
będzie zorganizowanie eksportu ta- 
kich artykułów, które nie stano- 
wią przedmiotów dużego handlu, a 
powstają drogą zbiórki od drobnych 
producentów. Dotyczy to tanich 
przedmiotów jak szczecina, pierze, 
puch, kości, wosk pszczelny, jaja, 
len i t. d. Trzecią kwestją, która 
prawdopodobnie bardzo szeroko 
zostanie przedyskutowana i oświet- 
lona w pracach Instytutu jest 
westja ustalenia zasad naszej po- 
ityki taryfowej, celnej i komunika» 
cyjnej : 

Przed projektowanym Instytu- 
tem stoją niezmierne ważne i Od- 
powiedzialne zadania. Miejmy na- 
dzieję, że znajdzie on należycie 
przygotowanych i energicznych 

Bor. współpracowników. 

**) Patrz „Przemysł i Handel” zesz. 
o art. p. WI. G. p. t. „Instytut Ekspor- 
owy”. 

  

Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.50 
smalec wieprzowy 4.50—4.80 
Nabiał: 

masło niesolone 8.60—9.30 
solone 6.50—7,50 

śmietana 1,60—2.30 
twaróg nie notow. 
jaja za 10 sztuk 2.00—2.40 
Owoce: 

jabłka za 1 kg. 50—90 - 
gruszki nie notow. 
śliwki i » 
Skóry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa)| 
za 1 kg. ° | 9.50—14,00 
chrom za stopę 2.50—4.00 
gemza  „ 4 30—6.00 
Drzewo sążeń: sosna 120 zł 

brzoza 160 żłŁ 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kg. . . 41 
Pszenica + . . « 52 

objęcia rozpusty, depcze nieskala- 
ną szatę oblubienicy Bożej, by u- 
tonąć w słodkiej kąpieli grzechu. 
A posąg Matki Boskiej w tej sa- 
mej chwili ożywa i postać tej grzesz- 
nicy bierze na siebie, by za nią 
pełnić powinności zakonne, za nią 
siać wkoło uśmiech, dobroć i mi- 
łość. Po ćwierćwieczu grzesznica 
wraca do klasztoru, stara, złamana, 
nieszczęśliwa. Dziewica jej grzech 
odkupiła, siostry nie przeklinają 
jej, lecz modlą się do niej, całują 
w ekstazie jej zbrukane ręce. Nie- 
ma granicy między grzechem a 
świętością. Amoralność. Blužnier- 
stwo. Tak przyjęto sztukę dwa- 
dzieścia pięć lat temu. 

Ale jak cudowna Beatryks po 
dwudziestu pięciu latach czystym 
kwiatem zakwitła na pustyni swej 
hańby, tak ćwierć wieku minąć 
musiało, by w całym blasku zaja- 
Śniała treść idei Maeterlincka. Dziś 
nie gorszy nas, ale podnosi. 

Niema granicy między grzechem 
a świętością. Tak. Niema jej dla- 
tego, że połączone są niezbada- 
nym, promięnistym, mistycznym 
mostem, któremu na imię Łaska. 
Za jej przyczyną dzieją się naj- 

KURJER” WILENSKI 

Ruch zawodowy. 
Ze Związku Pracowników Samo- 
chodowych Ziemi Wileńskiej. 

W dn. 19 grudnia r. b. odbyło 
się posiedzenie Zarządu Związku 
Pracowników Samochodowych z 
porządkiem dziennym: 1). sprawa 
pośrednictwa pracy między właści- 
cielami samochodów a pracowni- 
kami samochodowymi, 2) sprawa 
postoju dorożek samochodowych. 

Po zagajeniu posiedzenia przez 
przewodniczącego przystąpiono do 
obrad, na których uchwalono: 1) w 
sprawie pośrednictwa, że Związek 
Pracowników Samochodow. zwróci 
się z odezwą do pracodawców 
przedsiębiorstw samochodowych z 
propozycją rekomendowania pra- 
cowników, przyjmując na siebie 
częściową odpowiedzialność. 
stępnie postanowiono zwrócić się 
00 p. Komisarza Rządu na m. Wil- 
no z prośbą, aby pozwolił i wydał 
Oodnośne zarządzenie co do posto- 
ju w następujących punktach mia- 
sta: 1) Hotel Europejski, 2) Re- 
stauracja „Zacisze“, 3) Hotel „Nisz- 
kowskiego“ (w liczbie chociażby 
2-ch dorożek samochodowych), 4) 
Izba Skarbowa, 5) Urząd Ziemski, 
6) Kalwaryjska, róg Lwowskiej, 0- 
raz zmienić dotychczasowy postój 
na ulicy Wileńskiej na postój przy 
ul. Jagielońskiej. 

Na powyższym zakończono ob- 
rady. S—ki. 

SOO. ZO AP ZZOZ 

SPRAWY PODATKOWE. 

Obniżenie podatku ob obrotów. 
P. minister skarbu oraz p. mi- 

nister przemysłu i handlu podpisali 
rozporządzenie, mocą którego od 
dn. 1 stycznia 1927 r. zostaje ob- 
niżona stawka podatku od wszel- 
kich obrotów handlu hurtowego do 
1 proc. 

Rozporządzenie to ukaże się w 
dzienniku Ustaw w dniach najbliż- 
szych. 

W sprawie ekzekwowania zaleg- 
łości podatkowych. 

Na skutek wpływających do 
ministerstwa skarbu indywidualnych 
próśb rolników 0 pokrycie zaleg- 
łości podatkowych z  przypadają- 
cych im od Państwowego Mono- 
polu Spirytusowego należności za 
wyprodukowany Spirytus — mini- 
sterstwo upoważniło urzędy skar- 
bowe do rozkładania zaległości po- 
datkowych (z wyjątkiem zaległych 
kwot podatku majątkowego) na 
raty w drodze ugody z płatnikami. 
Urzędy skarbowe mają się przytem 
zwracać do odpowiednich władz 
lub organizacyj o zatrzymywanie 
przy każdej wypłacie naieżności ta« 
kiej kwoty, jaka się okaże wystar- 
czająca dla pokrycia zaległości po- 
datkowych w granicach osiągnię- 
tego z płatnikami porozumienia. 

- Na podstawie tego wyjaśnienia u- 
rzędy skarbowe mogą przyznawać 
ulgi na okres czterech miesięcy. 
Ministerstwo Skarbu nadmienia, że 
zwrócenie się na skutek prośby 
płatnika do władz lub instytucyj o 

zatrzymanie przypadających płatni- 
kowi należności nie może być u- 
ważane Za czynność, pociągającą 
za sobą opłatę egzekucyjną w wy- 
sokości 5 proc, 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
28 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 8,99 8,98 -- 
Ruble złote 415  4,741/2 — 
Listy zastawne za 

— 3150 100 zł. — 
Akcje Banku Polsk. 

zł. 100 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
28-XII b. r. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,98 9.00 8,96 

sprzeczniejsze załamania praw, do- 
gmatów i zasad logicznych. Ona 
cuda działa. Ona jest matką Au- 
gustynów i Magdalen. Ona ucało- 
wała czoło nieszczęśliwej Beatryks. 
I węzeł jest rozwiązany. Nie może 
być zdziwienia, ani komentarzy. Te 
rzeczy się nie tłumaczą. Te rzeczy 
są! A że swoją czystą prostotą tak 
potwornie przerastają nasz skom- 
plikowany, dociekliwy mózg—więc 
ich nie rozumiemy. I dwa tylko 
mogą być rodzaje naszej reakcji: 
milczenie pokorne i zachwyceniem 
opromienione—albo uczucie grozy. 

Forma utworu przypomina pry- 
mitywy jakichś ludów  maluczkich; 
język w swej muzyce (mówimy tu 
już o języku Kasprowicza z naj- 
bujniejszej jego ery) ma polifonię 
bogatą, a przytem w umyślnej ską- 
pości dziwnie skupioną. Kasprowicz 
był zbyt wielkim twórcą, aby mógł 
być tłumaczem według ustalonych 
wymagań. Wiersz w ustach Dzie- 
wicy na początku drugiego aktu 
jest wierszem Kasprowicza, nie Mae- 
terlincka. Proza powtarza tok my- 
Śli i stylu oryginału, ale ma wso- 
bie zapach ziemi Kujawskiej i Kon- 
tury odwiecznych gór. 

Na-- 

Wieści z kraju. 
NOWOGRÓDEK. 

P. Wojewoda Beczkowicz o za- 
daniach administracji. 

Na ostatnim zjeździe starostów 
w Nowogródku wygłosił p. woje- 
woda Beczkowicz ciekawe prze- 
mówienie, o zadaniach administra- 
cji na Ziemiach Wschodnich. Pro- 
gram nowego wojewody różni się 
b. znacznie z temi zasadami, jakie-' 
mi kierował się b. wojewoda 
p. Januszajtis. Podajemy najwažniej- 
szą część przemówienia. 

„Na Panach, Panowie Starosto- 
wie, spoczywają. zadania admini- 
stratorów, kierowników samorzą- 
dów i przodowników w pracy spo- 
łecznej. Jako  administratorowie 
jesteście Panowie na swoim tere- 
nie najwyższymi przedstawicielami 
Rządu, zatem Państwa f dlatego 
winno Was cechować 1) surowy 
objektywizm, 2) bezwzględne utrzy- ' 
manie zasady, że władze są dla 
ludności, a nie odwrotnie, 3) inicja- 
tywa w tworzeniu i sprężystość w 
wykonaniu, 4) odwaga cywilna, 
nieusuwanie się od odpowiedzial- 
ności, 5) szlachetna lojalność, tak 
w stosunku do zwierzchników jak 
i stosunku do kolegów. 

Zadania Panów, jako kierowni- 
ków samorządów, często będę sta- 
wiał na pierwszym planie. Winni 
Panowie rozwinąć w sobie wszyst- 
kie cechy dobrego gospodarza po- 
wiatu, który wszystkim obowią- 
zkom musi sprostać, przezwycię- 
żać piętrzące się na drodze trud- 
ności. Tutaj macie Panowie pole 
dla okazania jeszcze większej ini- 
cjatywy niż w administracji, to też 
wytężona praca w tej dziedzinie 
będzie stanowiła wspaniałe uzupeł- 
nienie działań administratora - poli- 
tyka, a dobre rezultaty pracy go- 
spodarza - samorządowca ułatwią, a 
nawet powiększą rezultaty pracy 
administratora - polityka. 

Musimy z bólem, stwierdzić, że 
samorząd nie jest popularny wśród 
ludności tutejszej, a ponieważ Sta- 
rostowie są kierownikami samo- 
rządu, na Was więc, Panowie, spa- 
da wina za ten stan rzeczy. Wiem, 
że dużo przyczyn na to się złoży- 
ło, jednak dalej ten stan trwać nie 
może, musi on ulec zmianie, lud- 
ność musi poczuć mocniej i silniej, 
że w pracy samorządowej o nią 
chodzi, że dla swego dobra, a nie 
dla utrzymania urzędników tam 
pracujących ponosi ciężary. 

W dziedzinie pracy społecznej 
Starostowie winni zajmować pierw- 
sze miejsce w powiecie i w tej 
dziedzinie jak w innych powinni 
wziąść sobie za zasadę, że nic nie 
dzieje się w powiecie bez poparcia 
Starosty, że patronuje on każdej 
pożytecznej pracy. Własna inicja- 
tywa, koordynowanie inicjatywy 
społeczeństwa, do czasu kierowa- 
nie początkującą akcją, z chwilą 
kiedy się wzmocni, otaczanie jej 
jeszcze nadal opieką do chwili, 
kiedy pomocy nie będzie potrzebo- 
wała wcale. Łączyć w pracy, nigdy 
rozdzielać, niech będzie Waszem 
hasłem. Być wyrozumiałym na bra- 
ki, okazywać serce i rządzić się 
niem w tej pracy—oto wszystko w 
tej dziedzinie. 

Chcę z naciskiem zaznaczyć, że 
nie ilość przepracowanych godzin, 
wypisanych memorjałów lub ilość 
przelanego potu będzie dla mnie 
miernikiem pracy, lecz wyniki tej 
pracy, jej efekt końcowy*. 
  

Wypłata emerytur i rent. 
W styczniu 1927 r. przypadają 

dni świąteczne w dn. 1 i 2 stycz- 
nia. Z zarządzenia Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów wypłata zaopatrzeń 
emerytalnych i rent inwalidzkich 
na styczeń odbywać się będzie mi- 
mo niedzieli dnia 2 stycznia. 

To nie był teatr. To była Re- 
duta w blasku najpiękniejszych 
swych marzeń, tak [ekkomyślnie 
czasem przysypywanych próchnem 
urojonych celów. Tu był jej świat. 
W powietrzu drżały wspomnienia 
najjaśniejszych etapów pracy redu- 
towej: Pasji Wielkanocnej, Judasza, 
Wyzwolenia, Przepióreczki i tych 
momentów waszego Śmiechu ser- 
decznego, jakim był „Dom otwar- 
ty" i „Fircyk* i jakim za kilka dni 
bawić nas będziecie w „Oj młodym 
młodym*. 

Co tak zniewala widza od pierw- 
szej chwili, to te błyski porozumie- 
nia zespołowego, to pokorne wla- 
nie się w całość nurtu, to, co się 
w teatrze nazywa „kontaktem“. 
Poddają się temu niewidzialnemu 
prądowi nawet jednostki, wychowa- 
ne na zgoła innych zasadach, wy- 
bitne indywidualności w odmiennym 
świecie wyrosłe. 

Taką była i Solska. Grała rolę 
naczelną i była osią, ale ani w 
jednem drgnieniu nie oślepiła na- 
szych oczu maestrją, nie miała nic 
z wirtuoza, nie zeszła ani na chwi- 
lę na śliskie a ponętne manowce 
efektownych ozdobników i dodat- 

  

L salė SAUÓW. 
Zatrute zaręczyny. 

Było to w lipcu r. b. Pora let- 
mia sprzyja, jak wiadomo, zarówno 
zakochanym, jak i złodziejom w 
ich poczynaniach i przygodach. 
Nic więc dziwnego, że pewnego 
upalnego popołudnia, w dniu świą- 
tecznym, pani Chaja Fejga Duszy- 
narowa postanowiła zaręczyć swą 
córkę ze swym pracownikiem i 
wspólnikiem w handlu, panem Iza- 
akiem Lifszycem. Uroczystość odby- 
ła się z wielką pompą na letnisku 
pod Wilnem, gdzie mama Duszy- 
narowa zażywała letnich wywcza- 
sów, znajdując się dość daleko od 
miasta, aby ją mogły dochodzić 
jego zgiełkliwe odgłosy, ale znów 
nie tak bardzo daleko, aby ją nie 
dochodziły wiadomości o tem, co 
się dzieje w jej sklepach z ubra- 
niem, Ta ostatnia okoliczność sta- 
ła się powodem tego, że pewnego 
razu wraz z tygodniowem  spra- 
wozdaniem o obrocie, nadeszła do 
niej przykra wiadomość, treści, 
mniej więcej następującej. Podczas, 
gdy całe towarzystwo, zebrane na 
zaręczynach jej córki, bawiło się 
ochoczo, wolne od wszelkich trosk 
dnia codziennego, dwóch flisaków 
nieboraków wybrało się, korzysta- 
jąc z dnia świątecznego, do mia- 
sta, celem kupna tych części gar- 
deroby, które najbardziej stwierdza- 
ją naszą przynależność do rodzaju 
męskiego. Przyzwyczajeni do sze- 
rokich, otwartych przestrzeni, nie 
umieli się nieboracy zorjentować w 
zawiłym labiryncie ulic * wielkiego 
miasta, co widząc, kilku młodych 
żydków, zaopiekowało się nimi i 
wskazało im nie tylko ulicę, na 
którą się mają udać, ale nawet i 
sklep, w którym najtaniej będą 
mogli nabyć poszukiwane przez 
nich części garderoby. Usłużność 
swoją posunęli do tego stopnia, 
że podczas gdy jeden z fliszaków 
zajęty był oglądaniem i przymie- 
rzaniem kupowanych spodni, nie 
mogąc się zdecydować na ostatecz- 
ny wybór, wybawili drugiego z te- 
go samego kłopotu. opróżniając 
mu dokładnie kieszenie ze znajdu- 
jących się w nich pieniędzy. ŹZło- 
śliwy więc chochlik chciał, że dzia- 
ło się to w właśnie w sklepie pani 
Duszynarowej, u której w danym 
momencie znajdowały się wszyst- 
kie klucze od obu jej sklepów... 

Pociągnięta do odpowiedzial- 
ności za handel w dniu šwiątecz- 
nym, Duszynarowa do winy się 
nie przyznała i powołała się na 
cały szereg świadków, po zbadaniu 
których, Sąd Pokoju m. Wilna, na 
posiedzeniu publicznem w dniu 27 

grudnia r. b. wydał wyrok unie- 
winniający. 

Przygoda p. Bejty. 

Dnia 4 czerwca dwaj. wywia- 
dowcy Ekspozytury Śledczej, wszedł- 
szy do znanej złodziejskiej „meli- 
ny“ przy zaułku Lidzkim Nr. 5 w 
poszukiwaniu skradzionych w tym- 
że dniu skrzynek ze szmalcem, 
znaleźli tam dużo innych rzeczy, 
pochodzących z kradzieży i zastali 
między znanymi im „osobišcie“ 
lub z „widzenia* paserami, niejaką 
Bejtę Kapłan, która nie umiała wy- 
tłumaczyć pochodzenia przyniesio- 
nych ze sobą w koszyku różnego 
rodzaju materjałów na suknie, oraz 
2 czapek męskich. Podejrzaną 
przeto o kradzież Bejlę Kapłan are- 
sztowano, a ponieważ czapki mia- 
ły na podszewkach wskazaną firmę, 
z której pochodziły, przeto wkrótce 
ustalono, iż rzeczywiście pochodzą 
one z kradzieży. 

Sąd Pokoju m. Wilna, na po- 
siedzeniu publicznem w dniu 27-go' 
grudnia r. b., biorąc pod uwagę 
poprzednią niekaralność oskaržo- 

kowych kadencyj. Nie popisywała 
się. Ona, która włada tąk potężną 
techniką aktorską! 
, , Była Siostrą Beatryks, nie grała 
jej. Była szlachetna, do ostatecz- 
nych granic prosta, w milczeniu 
nawet stokrotnie wymowna. Dla- 
tego była wielka, symboliczna, po- 
sągowa. Dlatego chłonęło się każ- 
dą sylabę i wierzyło w nieskoń- 
czoną prawdę poezji. Słowo w rę- 
kach Solskiej ożywało lękliwie i 
wzruszająco jak bezbronne ptaszę. 

Cały «kunszt istniał, ale schował 
się za mur grzechu, za płomienną 
Ścianę bólu, za las żarliwej modli- 
twy, za kaskadę gorących, praw- 
dziwych łez. Gdy jej Królewicz 
Bellidor narzucił płaszcz adamasz- 
kowy, była królową pereł i pała- 
ców. Gdy z piedestału zstępowała, 
miała boską aureolę świętości... A 
gdy na kolanach czołgała się zła- 
mana do krynicy łaski, była ni- 
czem, niczem, tylko nieszczęśliwym 
człowiekiem, który z prochu po- 
wstał... 

To wszystko złożyło się na po- 
tężne promienie, buchające z duszy 
Solskiej i wnikające w zbitą trwoż- 
nie gromadę ciemnej widzowni, 
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nej, skazał ją na zasadzie art. 616 
K. K. na 2 miesiące więzienia i za- 
wiesił jej tę karę na dwuletni o” 
kres czasu. 

Sprawa Rysia. 

W dniu wczorajszym Sąd Okrę- 
gowy w składzie sędziów: Jodzewi- 
cza, Borejki i Piłsudskiego, rozpa- 
trywał sprawę bandytów Rysia i 
Augula, oskarżonych: o napad ban- 
dycki w Kiemieliszkach. 

Sprawa przedstawiała się w na- 
stępujący sposób: 

8 listopada 1924 roku w nocy 
ksiądz W. Baniewicz w Kiemielisz- 
kach posłyszał jakieś podejrzane 
szmery koło domu. Zbudził swą 
65-letnią siostrę i staruszkę Uście- 
wiczównę i ułożono. następujący 
plan, że służąca wyjdzie przez okno, 
obudzi parobka spiącego w stajni 
i wspólnie z nim zbada powody 
szmerów. 

W chwili otwarcia okna, gdy 
Uściewiczówna wychyliła się by 
wyjść, została pochwyconą przez 
jakichś osobników, którzy ją we- 
pchnęli z powrotem do pokoju i 
sami wskoczyli za nią. 

Bandyci natychmiast steroryzo- 
wali i związali księdza, siostrę jego 
i służącą bez żadnego oporu ze 
strony napadniętych staruszków i 
zabrali się do rabunku. Po zrabo- 
waniu wszystkich kosztowności, 
bandyci ulotnili się, pozostawiając 
związanych łasce losu, 

W ucieczce jeden z bandytów 
zgubił czapkę, która jak się później 
okazało należała do Augula, któ- 
rego złapano w dziewięć miesięcy 
po wymienionym napadzie. W ja- 
kiś czas potem przytrzymano rów- 
nież i Rysia. W zarządzonej kon- 
frontacji siostra księdza i służąca 
poznały obydwu jako uczestników 
napadu. 

Do sprawy powołano 30 świad- 
ków. Wobec późnej pory razprawę 
odłożono do dnia dzisiejszego, w 
którym nastąpi przemówienie stron 
i wyrok. 

Oskarża prokurator: Kowerski. 
Broni oskarżonych z urzędu: mec. 
Szyszkowski. 

Rozmaitości. 
Radjo telefon. Gazety amery- 

kańskie donoszą O niezwykłem zja- 
wisku, którego zbadaniem zajęli 
się inżynierowie radjotechniczni. 

Oto mieszkańcy jednego z do- 
mów na przedmieściu w Clevelan- 
dzie (Ohio), oddalonego o pół- 
tora kilometra ©d radjowej stacji 
nadawczej stwierdzili, że telefon 
ich zaczął nagle powtarzać najwy- 
raźniej program emisji radjowej, 
jakkolwiek w całym domu niema | 
ani anteny, ani aparatu odbiorczego. 

Telefon stał się skutkiem tego 
niewytłomaczonego zjawiska nie- 
możliwy do użytku, zmieniono za- 
tem przewody, ale aparat w dal- 
szym ciągu przejmował fale ete- 
rowe. : 

Wilnu przybywają rakarze. 

Wobec stwierdženia, iž ilošė 
psów wałęsająaych się po mieście 
nie zmniejszyła się, oraz że obec- 
ny jeden na m. Wilno rakarz nie | 
może podołać pracy, przez co ła- 
panie odbywa się dość późno w. 
dzień, Magistrat postanowił powię- 
kszyć ilość rakarzy z jednego do 
trzech. 

  

liedlna pasta dó zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

   

  

poruszoną do głębi, reagującą nie 
oklaskami, lecz zgodnem biciem 

serc. ` 
Zespół miał w sobie powagę i 

harmonię kobierca, po którym ci- | 
cho stąpały—od brudu do świętoś-. 
ci—stopy Siostry Beatryks. Świat- 
ło i t. zw. reżyserja złożyły się na 
to, że kilka scen zbiorowych mia- | 
ło wspaniałą plastykę malarską. 
Dekoracje utrzymane w bryłach. 
Nie mamy zamiaru dawać rad i 
wskazówek, bo już drugie przed- 
stawienie dowiodło, że kierownic- 
two Reduty więcej dostrzegło i po- że 
prawiło usterek, niżby zauważył 
najbardziej krytyczny widz. 

Kto tu doszukiwać się będzie 
usterek, ten zatraci sens, istotę i 
czar całego widowiska. Czar był 
ogromny. Proszę wybaczyć, że re- 
cenzent uległ mu i że wszystko, na 
co się zdobyć może pod koniec 
tych rozważań, streści w gorącem 
słowie wdzięczności pod adresem 
Reduty. Wdzięcności za nowy krok 
naprzód i nowy zbożny czyn. 

Recenzent a. i.
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е Dziś: Tomasza Kant. 

29 Jutro: Eugenjusza B. W. 

: grudnia | Wschód słońca---2. 7 m. 45 
z Zachód „” & 2 m.57 

URZĘDOWA 
— P. Wojewoda Raczkiewicz 

wyjeżdża na parę dni w sprawach 
służbowych do Warszawy. 

P. Starosta Witkowski wyjechał 
do Warszawy. 

MIEJSKA. 

+ — Posiedzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek 30 grudnia b. r. o 
godz. 8 wiecz. odbędzie się posie- 
dzenie Rady Miejskiej, Na porządku 
dziennym: 

1. Budżet nadzwyczajny 
pierwszy kwartał 1927 roku. 

2. Sprawa przyjęcia na włas- 
ność miasta gmachu teatru na Po- 
hulance. 

3. Sprawa przyniesienia kredy- 
tów z jednych działów budżetu 

! 1926 roku do innych. 
: Dodač naležy, iž wobec tego, 

że sprawy zawarte w p.p. 142 
porządku dziennego wymagają o- 
becności */3 członków Rady (art. 
31 Ust. Miejsk.), jaknajliczniejsze 
przybycie p. p. Radnych z tego 
powodu jest konieczne. (s) 

— Kalendarzyk przemeldowa- 
nia na dzień dzisiejszy: I Komi- 
sarjat: Zawalna 36, 38, 40, 48, 52, 56. 

II Komisarjat: Grochowa '1, 4, 
5, 7,8, 10 i posesja Nowickiego 
zaułek Brocki 1, 2, 10, 12, 14, 16. 
Olimpja 1-a. 

III Komisarjat: 3 Maja Nr. 11, 
13. Kasztanowa Nr. 2, 3, 4, 5, 1. 

IV Komisarjat: Drewnicka Nr. 
2, 8, 10, 12, 18, 24/26, 42, 52, 54, 
60, 62. Lipowa Nr. 2. Inflandzka 
Nr. 9. Bobrowa 3. 

V Komisarjat. Składowa cała, 
za wyjątkiem 2, 3, 4, 6, 7; Szkol- 
na cała, za wyjątkiem 6, 7; zaułek 
prywatny cały, za wyjątkiem 15, 
17, 19; Nowogródzka 51, 53-a, 61, 
11, 71-a. 

VI Komisarjat: Antokolska 54, 
54-a, 56, 56-a. 

SPRAWY PFASOWE 

— Konfiskaty. W dniu wczo- 
rajszym Urząd Komisarza Rządu 
na m. Wilno skonfiskował cały na- 
kład „Sprawozdania* Sejmowego 
Klubu białoruskiej włoŚciańsko-ro- 
a Hromady, z datą 28.XII 
JA 

* Konfiskata nastąpiła na skutek 
я umieszczenia w wym. sprawozda- 

niu artykułów p. t. „Spieszna pro- 
pozycja" „Echa policyjnego napa- 

"du w Staroberezowie“ i „143 in“ 
terpelacja“, zawierających cechy 
przestępstwa z art. 120, 154 i 163 

Skonfiskowano również w więk- 
szej ilości litewskie kalendarze kart- 

_ kowe, drukowane w Kownie a prze- 
mycane do Wilna. W kalendarzach 
tych na odwrotnej stronie kartek 
numeracyjnych zawierają hasła agi- 
tacyjne treści podburzającej i anty- 
państwowej. 

za 

WOJSKOWA 

— Gen. Kubin objął dowództ- 
wo Obszaru Warownego m. Wilna 
w zastępstwie gen. Tokarzewskiego, 
który wyjechał na urlop. 

DAC Tea Premjera! 

Z KASY CHORYCH. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 23 
b. m. załatwił m. in. następujące 
sprawy: uchwalił wypłacić pracow- 
nikom Kasy Chorych zaliczkę w 
wysokości -50% ich poborów, zwrot- 
ną w 5-ciu ratach miesięcznych, 
poczynając od dnia 1 stycznia 1927 
r.;.przyjął do wiadomości dokona- 
ną w myśl odnośnego okėlnika 
Ministerstwa Skarbu wypłatę 20% 
zasiłku jednorazowego pracowni- 
kom Kasy Chorych; w związku z 
przekazaniem T-wu Przeciwgrużli 
czemu do leczenia chorych na płu- 
ca członków Kasy, uchwalił zaw- 
rzeć umowę z tymże Towarzyst- 
wem od dnia 1. I. 27 r. z termi- 
nem na jeden rok; delegował czł. 
Zarządu d-ra Bądzyńskiego, Frieda 
i Zasztowta do Komisji Porozu- 
miewawczej z farmaceutami, oraz 
Walickiego i Zasztowta do Komisji 
Dyscyplinarnej Kasy Chorych; za- 
twierdził wnioski Komisji Prezyd- 
jalnej w sprawach: ubezpieczenia 
samochodu auto-casco i Od odpo- 
wiedzialności sądowej na jeden rok, 
wypłacenia jednorazowego zasiłku 
do uposażenia pracownikom Ap- 
teki, ustalenia ostatecznej redakcji 
i przyjęcia statutu etatów stano- 
wisk służbowych dła pracowników 
Kasy Chorych m. Wilna, posunię- 
cia referenta Egzekucyjnego—z IX 
do VIII st. sł. od 1. l. 27 r., wy- 
znaczenia kredytu w wysokości 
800 zł. na uporządkowanie Karto- 
teki, skierowania do Sądu skargi 
na nieodpowiednie zachowanie się 
członka Kasy p. Stanisławy Ryn- 
kiewiczowej w stosunku do sekre- 
tarza Naczelnego Lekarza. 3,187 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Komitet pomocy bezro- 
botnym żydom zorganizował bez- 
płatne dostarczanie opału bezro- 
botnym żydom, większość drzewa 
dostarczyli handlowcy żydowscy. 

LITEWSKA. 

— Zjazd nauczycielstwa szkół 
litewskich odbędzie się w dniach 
30 i 31 b.m. Na zjeździe omawia- 
ne będą sprawy organizacji kół 
prowincjonalnych. 

— Rewizja w klubie Litew- 
skim. W dniu Wigilji Bożego Na- 
rodzenia przeprowadzono rewizję 
w lokalu klubu Litewskiego. Re- 
wizja trwała kilka godzin; żadnych 
dokumentów ani też przedmiotów 
klubowi nie zabrano. (c) 

— Zjazd nauczycieli litewskich 
Zarząd Litewskiego Związku nau- 
czycielskiego uzyskał już u władz 
zezwolenie na urządzenie w dniu 
30 i 31 grudnia dorocznego wal- 
nego zjazdu nauczycielstwa litew- 
skiego w Wilnie. Posiedzenia zjaz- 
du odbędą się w lokalu gimnazjum 
litewskiego im. Witolda Wielkiego 
przy ul. Filipskiej Nr. 12. 

Porządek dzienny obrad zjazdu 
będzie następujący: w dniu 30 b.m. 
1) Zagajenie zjazdu oraz wybory 
prezydjum, 2) powitania, 3) przy- 
jęcie nowych członków, 4) spra- 
wozdanie zarządu centralnego Oraz 
komisji rewizyjnej, 5) wybory га- 
rządu centralnego oraz komisji re- 
wizyjnej na rok następny, 6) refe. 

Film, o którym długo mówić i myśleć będzie Wilno! 
Monument. dramat erotyczny w 12 akt. 

K RJ   

raty: nauczyciela szkoły powsz. 
Szeksztelisa: „Warunki egzystencji 
nauczyciela w naszym kraju”, 7) 
nauczyciela  Szwodźżlisa: . „Nasze 
braki”, w dniu 31 b.m.: 8) referat 
naucz. Grzybowskiego: „Praca nau- 
czyciela wśród ludu*, 9) wyjaśnie- 
nia oraz sprawozd. z działalności 
poszczególnych nauczycieli(z miejsc) 
10) referat p. Tamulewiczówny: 
„Znaczenie pracy szkołnej* oraz 
11) wolne wnioski. 

Uczestnikarni zjazdu będą nau- 
czyciele szkół Średnich Oraz ро- 
wszechnych. (c) 

WYSTAWY. 

— Wystawa Witkiewiczowska. 
Z inicjatywy Komitetu Witkowiczo- 
wskiego Sekcji Powszechnych Uni- 
wersytetów Regjonalnych Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych otwartą zostanie w 
Warszawie w salach Zachęty w dniu 
8 stycznia 1927 r. wystawa, obra- 
zująca twórczość artystyczną Stani- 
sława Witkiewicza. 

ZABAWY. 

— U Techników. We czwartek 
dnia 30 b.m. od godz. 4 do T-ej 
po poł, choinka dla dzieci człon- 
ków Stowarzyszenia, tegoż dnia od 
godz. 7 i pół do 11-eį zabawa ta- 
neczna dla dzieci do lat 15:tu. Dnia 
31 grudnia od godz. 10-ej wiecz. 
zabawa taneczna i spotkanie No- 
wego Roku dla członków St-nia i 
wprowadzonych gości. Dnia 2 
stycznia od godz. T7-ej wiecz. do 
12-ej zabawa taneczna dla starszych 
dzieci członków Stowarzyszenia. 

ROZNE, 
— Bomby czekoladowe. Na 

ulicach Wijna sprzedawano swego 
czasu „bomby czekoladowe* za- 
wierające wewnątrz bilety loterji 
fantowej. Na biletach tych ogłoszo- 
no że dnia 20 b. m. odbędzie się 
losowanie, a nieodebrane w  prze- 
ciągu 10 dni fanty przejdą na 
własność T-wa urządzającego lo- 
terję. Dziś upływa dziewiąty i prze- 
dostatni dzień terminu odbioru fan- 
tów a o wynikach losowania cicho. 

Komisarjat Rządu wydając ze- 
zwolenie na tę imprezę musiał 
mieć pewne podstawy solidności 
tej loterji, może więc wpłynie na 
osoby czy instytucję, która ją urzą- 
dzała by, te poinformowały zainte- 
resowanych, gdyż różne pogłoski 
obiegają miasto. 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

„Romantyczni“ Rostanda. Jutro po raz 
trzeci „Siostra Beatryks* Maeterlincka z 
p. Ireną Solską, jako odtwórczynią gló- 
wrej postaci. W piątek trzy przedstawie 
nia: o godz. 4-ej popot. „Świętoszek'* Mo- 
liere'a dla wojska, o godz. 8-ej „Siostra 
Beatryks“ z p. Solską, wreszcie o godz. 
11-ej w. przedstawienie Sylwestrowe — 
„Oj młody, młody* Fri ERA prze- 
róbce i inscenizacji Zespołu Reduty. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś ukaże się po raz 6-ty amerykańs<a 
krotochwila Hopwooda „Nasza о- 
neczka“. 

— Wieczór Sylwestrowy w Teatrze 
Polskim. Zwyczajem lat ubiegłych Teatr 
Polski w Wieczór Sylwestrowy występu- 
je ze specjalnym programem, na który 
złoży się krotochwila W. Rapackiego „Ja 
tu rządzę”, nowa rewja taneczna oraz 
szereg produkcji solowych. Początek 
o godz. 8-ej wiecz. Ceny miejsc normal- 
ne od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Polskim. W sobotę 1-g0 stycz- 
nia o godz. 4-ej pp. ukaże się po cenach 

      

Najpotężniejsze arcydzieło 
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najniższych amerykańska komedja Mon- 
gommery'ego „Dzień bez kłamstwa. 

W niedzielę zaś 2 stycznia o godz. 4-ej 
wystawioną zostanie po raz 0- 

statni świetna komedja R. Ruszkowskie- 
popoł. 

go „Wesele Fonsia“. 
— Teatr „Operetka Wodewil*. (Lu- 

dwisarska 4). Dziś t. j. w środę „powtó- 
rzenie wspaniałej operetki Sidneja „Gej- 
sza” urozmaiconej tańcami. 

„Hrabina Marica" z p. 
W. Kawecką w'roli tytułowej. 

W czwartek 

л©
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Od soboty dn. 25 grutnia r. b. 

Wielki Świąteczny program 
Nowy polski film! 

JA, il dieta h 3 
8 

© 

Niebywała okazja! o 
     

WYPADKI i KRADZIFZE. 

W Wilnie. 
Denaturat powodem śmierci. 

Zmarł nagle w swoim mieszkaniu, przy 
ul. Wiłkomierskiej 81, Praszkajio Ludwik. 
Przy oględzinach lekarskich nie ujaw- 
niono żadnych śladów gwałtownej śmier- 
ci, natomiast ustalono, że wymieniony 
zmarł wskutek zatrucia się spirytusem 
skażonym. 

— Nagły zgon. Szajet Fank, zam. 
Wielka 22, zamełdował policji, iż dn. 27 
b. m. o g. 23 m. 30, zmarła nagle żona 
jego Leja Gurwicz, lat 34. Przyczyny 
śmierci narazie nie ustalono. 

— Usiłowanie podpalenia. Niezna- 
ni sprawcy usiłowali podpalić lokal Кц- 
ratorjum Szkolnego, znajdujący się prZy 
ul. Wolana 10. Na miejscu stwierdzono, 
że pod drewnianemi ramami okna od 
strony ulicy na blasze deszczowej jest 
rozłożone spalone fuczywo, od którego 
zostały opalone ramy okienne. 

— Zaginięcie. Marja Iwaszkiewicz, 
zam. Łokieć 3, zameldowała policji, że 
lokator jej Wiśniewski Stanisławy'lat 25, 
obecnie bez zajęcia, dn. 26 b. m. wyszedł 
z domu oświadczając, że z powodu cięż- 
kich warunków jest zmuszony odebrać 
sobie życie i dotychczas nie powrócił. 

Poszukiwania zarządzono. 
— Pożar. W zakładzie fryzjerskim 

Kisiela Józefa, przy ul. Dominikańskiej, 
wskutek wadliwego ustawienia i silnego 
nagrzania pieca zatliła się drewniana ścia- 
na. Przybyła straż ogniowa ogień natych- 
miast stłumiła. Straty wynoszą 150 zł. 

Na prowincji. 
— Pod sąd doraźny. Przeprowadz. 

dochodz. w sprawie usiłowania podpale- 
nia stodoły Kolendo Dominika, zam. w 
Radoszkowiczach  ustaliło, iż Sadowski 
Piotr rzeczywiście na tle porachunków 
osobistych usiłował podpalić stodołę Ko- 
lendo Dominika. Sadowski Piotr. dec. 
Sędz. Śledcz. 2 rew. pow. Wilejskiego 
został aresztowany i osadzony w więzie- 
niu, a sprawę jako dorażną skier. do 
Podprokur. 8 rew. w Wilejce. 

— Tajemniczy napad. Przeprowadz. 
dochodz. i wywiady w sprawie napadu 
na Sznurowa Mikołaja, m-ca wsi Irury- 
szki, gm. Hoduciskiej,j pow. Święciań- 
skiego, któremu zrabowano 185 zł. w 
gotówce i którego przywiązano do słu- 
pa, dały wynik niegatywny. 

_ Ustalono, iż rabunek trwał nie wię- 
cej 3 minut, a po upływie 15—20 min. 
od czasu przywiązania Sznurową do słu- 
pa, nadjechały furmanki TWS» 
Josela, Boltmana Abrama i RudMickiego 
Pejsach, którzy wieźli ze Święcian do 
Hoduciszek len, a zauważywszy przywią- 
zanego Sznurowa, odwiązali go i odje- 
chali do Hoduciszek. 

Sznurow udał się do Mirkliszek i 
dopiero o godz. 14 przybył na posteru- 
nek P. P. w Hoduciszkach i dopiero po 
upływie 15 godzin od czasu napadu za- 
meldował. 

— Ujawnienie zamachowca. Prze- 
prowadz. dochodz. w sprawie usiłowania 
zastrzelenia z dubeltówki właściciela folw. 
Mozolewo gm. Gródeckiej Sobolewskie- 
go Władysława, ustaliło, że Ćwirko Ka- 
zimierz, zam. w folw. Mozolewo, na tle 
zemsty osobistej, powstałej wskutek spo- 
ru i witgni o sprawy gospodarcze, usiło- 
wał w dn. 9. XII. r. b. zabić właściciela 
folw. Mozolewo—Sobolewskiego. 

Dochodz. wraz z aresztow. przeka- 
zano do Sędz. Śledcz. 2 rew. pow. Wi- 
lejskiego. 

— Ucieczka z aresztu. Zbiegła z a- 
resztu gminnego w Brasławiu areszto- 
wana obywatelka łotewska Darja Jaświe- 
tnik, córka Izydora i Westy, lat 35,:zam. 
we wsi Macie gm. Borówka (Łotwa). Ist- 
nieje przypuszczenie, że wym. udała się 
w kierunku granicy łotewskiej. Poszuki- 
wania zarządzono. 

— Znalezienie trupa. Na drodze 
po między wsiami Krycewicze i Lipowce 
gm. Drujskiej, pow. Brasławskiego, zna- 
leziono trupa mężczyzny, leżącego obok 
przewróconych sań z niezmłóconym ow- 

   

  

Antoni Styczyński 
z Ameryki poszukuje Lacki, Wielka 

firma sprzedaży angielsk. 

W rolach głównych: 
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000006 
sem. Do sań zaprzężony był koń. Oglę- 
dziny trupa ustaliły, że jest to 55 letni 
Korzauowski Józef, syn Jana, m-c kol. 
Dziedzink , gm. Drujskiej. Istnieje przy- 
puszczenie, iż wym. zmarł nagle. @ 

— Przyczyna požaru. Przeprowadz. 
dochodzenie w sprawie pożaru w dn. 2° 
XII. r. b. we wsi Cajtuleszki gm. Smoł- 
wieńskiej, domu mieszk. Zalepieńca An- 
toniego ustaliło, iż pożar powstał z nie- 
ostrożnego obchodzenia się z oguiem. 
Dochodzenie przez poster. P.P. w Smoł- 
wach skier. do Sędz. Sledcz, w Brasławiu. 

  

Nadużycia w Starostwie Wilejskim 
Władze podprokuratorskie w Sta- 

rej Wilejce wykryły nadużycia na 
większą skalę, popełniane przez je- 
dnego z urzędników. W związku z 
powyższem urzędnik ten został za- 
wieszony w czynnościach służbo- 
wych. 

Ze względu na toczące się śledz- 
two bliższych szczegółów narazie 
nie podajemy. 

  

Napad. 
Onegdaj Wracali z Duniłowicz 

do Postaw dwaj znajomi Kiejzik i 
Kurycki. Wszystko byłoby w po- 
rządku, gdyby nie to, że Kiejzik 
pochwalił się Kuryckiemu, iż po- 
siada trochę gotówki, za którą za- 
mierza w Postawach zakupić pew- 
ne rzeczy. Kurycki przypuszczając, 
2е to „trochę* musi być dużą su- 
mą, uknuł plan zamordowania 18- 
letniego Kiejzika i zrabowania mu 
pieniędzy. Gdy więc znaleźli się w 
odludnem miejscu, rzucił się na 
Kiejzika, zamordował go i zrabo- 
wał mu 110 złot. 

Chcąc zatrzeć za sobą ślady za- 
mierzał wyjechać do Wilna, lecz na 
stacji w Postawach  przytrzymano 
go i zakutego odstawiono do wię- 
zienia. 

Czeka go Sąd doraźny. 

  

Już wyszedł z druku 

Wil. KALENDARZ 
MEORKAG JIN 

na r. 1927. Cena 2 zł. 3074-1 

  

Basi Z powodu wyjazdu «starsza " 
ustąpię duży lokal res- 

Chatazawsią;]| 
(„Cyganka Aza*) 

Monumentalny dramat w 10 akt. 

Według znakomitej powieści J. KRASZEWSKIEGO. 
Irena Jedyūska, Kazimiera Skalska, Ziem- 

Starski, Zygmunt Chmielewski, art. Reduty, 
Wł. Bracki i inni. 

Specjalny układ muzyczny. 

Początek seansów o godz. 2-ej — ostatniego — 10.15. 

300000000000000 

"KENNY" „KURIERA МОЫ° sezonu Władczyni Libanu. pig. słyn. romansu P. Renoit. w rol. gł. „Helios” 
Wileńska 38. 

  

  

  

Bro Elektro-Techniczne „DZWON“ 

E. WAJMAN, Wilno, Wileńska 21, tel. 6—55 
rowadzi pod kierownictwem inžyniera radjo- 

asian dział radjowy technika z Wzrszawy. 
Ą Polecamy aparaty najnowszych typów, wszelki sprzęt radjowy. 
Dokonywamy reparacji aparatów radjowych oraz udzielamy wszelkich 

3 porad radjo-amatorom. 

  

        ‚`° В _ Sprzedaż na najdogodniejszych warunkach na raty. 

RADI 
  

  

  

NA RATY 
HURT ! — DETAL! 

Najtańsze źródło, 
- ODBIORNIKI KOMPLETNE —! CZĘŚCI SKŁADOWE. 

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

oddawna dawna Fryzjer Jakób Chosan 
re róg M. Pohulanki i Zawalnej Nr. 7. 

Salon damski i męski. Najwytworniej czesze, farbuje i myje 
włosy. Wykonuje wszelkie obstalunki z włosów, charaktery- 

zuje do przedstawień, oraz wyrabia peruki. 
| Firma egzystuje od 1895 r. Za dobre i solidne wykonanie robót nagro- 

dzona medalem i dyplomem. 3140-4 

Żądajcie „Kurjer Wileński". 
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Arlette Marchall i Petrowicz. Oszalamiający p 
3 Seansy 0 4, 6, 8i 

  

8 1 10.15, 
rp wystawy! Emocjonująca treść! 

©СОЬ ЭОСН 
@ W centrum 
ы miasta 

koncertów, 

  

Okazyjnie 
sprzedaje się z powo- 
du likwidacji urządze- 
nie biurowe i sklepo- 
we, ul. Mickiewicza 23, 
„Winkelhausen*. 3181 

Sumy pieniężne 
lokujemy i posiadamy do 
ulokowania na hipotekę 

w każdej wysokości. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

Kaucjonowane. 
3183-1 

      

12. dziesięcin 
dobrej ornej ziemi, 2 dz. 
lasu dębowego, obszerny 
dom mieszkalny, zabudo- 
wania gospodarcze w do- 
brym stanie, ogród owo- 
cowy, blizkość kolei, przy 
szosie, punkt handlowy 
sprzedamy za 850 dolarów 
Dom H/K. „Zachęta“ 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

3189 

wynajmuje się 
na nowo odremontowany 

Teatr „Palace* 
wieczorów i balów. 

Dow. się w magazynie Ł. Załkind. 
CABICADOLDCLDCLD S 

; 

stawief, 
«Та przed- 

Dobry iniereg 
4000 złotych rocznie! 
Trzy domy murowa- 
ne w centrum miasta, ze 
wszelkiemi _ wygodami, 
ogrodem owocowym -- 
sprzedamy okazyjnie ry- 
czałtowo lub oddzielnie 

niedrogo. 
Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

3190 

z mieszka- 
Sklep niem w b. 
dobrym punkcie, nadają- 
cy się na każdy interes, 
z powodu wyjazdu na- 
tychmiast dp odstąpienia. 
Wiadomość w Biurze Re- 
klamowem St. Grabow- 
skiego, ul. Garbarska 1. 

3184-1 

W centrum miasta 
Lokal, składający się z 
3-ch pokoi i kuchni, na- 
dający się па interes, 
mieszkanie lub biuro do 
odstąpienia w centrum 

  

swojej matki Anny Sty- 
czyńskiej i swego wuja 
Mikołaja Butkiewicza za- 
mieszkałych przed wojną 
pod adresem Kamień Ko- 
szyrski, ziemia Wołyńska, 
którzy w czasie wojny 
wyjechali do Rosji. Kto- 
by wiedział o nich, upra- 
sza się o napisanie pod 
adresem: Nortch Ame- 
rica, Antoni Styczyński, 
Marlboro Mass, 41, John. 
t. 3125-0 

i rutynowany Anglik pędygog uć 
dziela lekcyj. Ceny przy- 
stępne. Zgłosz. listownie 
do admin. „Kurjera Wil." 
Jagiellońska 3. dla Lon- 
dyńczyka. 3167-1 
  

Wa się obiady Od 
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 

“ zaklad opty- 
„Dptyfol czno-okulis у- 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. AG okulary po 
receptach, Kasy Ckorych. 

1691-b 

re fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

wypełn. pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z 
podfryzow. 1 zł. oraz 5а- 
lon męski.  Obsługu 4 
pierwszorzędni fachowcy, 

rowerów firm: „Royal 
Enfield”, „Wanderer” i in. 
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 

BE specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

L lal składający się z 3 
UJ pokoi i kuchni, na- 
dający sią na interes lub 
prywatne mieszkanie о- 
becnie jadłodajnia. Ulica 

  

Wielka 5, m. 19. 2096-b 

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

Na Bystrem wil- 
Lakopane la Jaśka, pen- 
pot pani Kuscińskiej z 
resów. Ceny przystęp- 

ne. Kuchnia obiita, poło- 
żenie malownicze wśród 
lasów świerkowych. 

3109—11. WZ z 
Biuro ajsktro-techniczne 

D.Wajmana 
Największy wybór i ceny 
dałojższa. Ul. Trocka 17, 
telef, 781. 2258-b 

  

tauracyjny w centrum. 
Dowiedzieć się w redak= 
cji„Kurjera Wileńskiego", 
Jagiellońska 3, od godz. 
9—3. 3001-0 

in Najstar- 
„Optyk-Aubia sza tirma 
w kraju założ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17, 
telef, 10-58. b-1236 

  

  

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kało- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 
na, Rudnicka 2. _1484-a 

Lakłań fryzjerski 
rzy ul. Wielkiej 46. Sa- 

lon damski i manicur. 
Hygjena. _1685-b 

NINNNNNNS 
Ogłoszenia 

do 

„Mujera Wileńskiego 
przyjmuje ` , 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego * 
Jagiellońska 3. 
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Howošti wydawnicze 
Władysław Tarnawski; Z An- 

glji współczesnej.— Wydawnictwo 
Zakładu Narodowego im. Ossoliń- 
skich 1927. 

Autor, profesor literatury angiel- 
skiej na Uniwersytecie J. Kazimie- | 
rza we Lwowie stara się w swej 
nowej książce z całej mozaiki róż- 
norodnych szczegółów ułożyć obli- 
cze dzisiejszej Anglji. Pięć szkiców 
zawartych w książce, uzupełnia się 
nawzajem i stanowi istną kopalnię 
wiadomości. 

Szkic pierwszy jest próbą skre- 
ślenia charakteru narodowego An- 
glików. 

Szkic drugi poświęcony jest | 
„Dynastom*, olbrzymiemu utworo- 
wi epickiemu, ujętemu w formę 
dramatyczną, w którym wielki po- 
wieściopisarz, Tomasz Hardy, przed- 
stawił wojny napoleońskie. ы 

Szkic trzeci zajmuje się najwię- 
kszymi w XX w. pisarzami angiel- 
skimi, którzy w utworach literatury 
pięknej zajmowali się kwestjami 
społecznemi. Przedstawicielem du- 
cha czystej negacji, który potępia 
i nie podaje środków zaradczych, 
jest tu Galsworthy, po nim idą 
dwaj socjaliści Shaw i Wells, 
wreszcie dwaj pionierzy idei kato- 
licko-demokratycznych, Choster- 
ton i Belloc. i 

Dwa ostatnie szkice są ponie- 
kąd uzupelnieniem trzeciego. Czwar- 
ty kończy zarys twórczości Shaw'a- 
obszerniejszem przedstawieniem je-, | 
go dwóch ostatnich dzieł, miano- | 
wicie programowej fantazji drama- | 
tycznej „Z powrotem do Matuzala*, 
zawierającej ciekawe aluzje do oso- 
bistości współczesnych ze Świata 
politycznego Anglji, między innemi 
do Lloyda George'a, oraz „ŚW. Jo- 
anny*, która zdobyła Shaw'owi 
nagrodę Nobla. | 

Szkic piąty omawia szereg pu- | 
blikacyj, odnoszących się do kwe- | 
stji żydowskiej w Anglji, przede- || 
wszystkiem poważną, pełną nowych 
myśli książkę Belloca „Żydzi”. 

  

  

Administracja „Kurjera Wileń- | 
skiego" przyjmuje ogłoszenia 
do numeru noworocznego. 

„Radoszkowicze—Maks Rubin, ul. Mińska 19. 

   
   
   

   

   
   

     

   

w KRAJU: 

Budsław —Spółdzielnia „Zgoda”. 
p doo e dł Sz ul. Piłsudskiego 99. 

ześć n/Bugiem—N. Gorbaty, ul. Długa : 
Druja—Jan Koczaiototi, Sai w 
Duniłowicze—A. Szumski, 
PRAS da pa ii biuro podań. ‚ 
ukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarni: | 

ka pocztowa 19, A 
Głębokie—Horyński, biuro podań. 
Głębokie—A. Adler, sklep „Kultura”. 
Głębokie—W. Włodzimierow. 

wę SA i Polna 11. 
wieniec—Stanisław Zwierzyński, sklep galanteryj 

Kościeniewicze—Erazm Śoaońnikć. pu 
Księgarnie Kolejowe „Ruch*, 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska. 
Lida—Puhaczewski W., Księgarnia Wojskowa. 
Landwarów—Stanisław Gwiaździński. R 
Mejszagoła — Sklep relniczo-spożywczy, Mikulski. 
Mołodeczno—Spółdzielnia Żołnierska 86 p.p. 5 
Nowogródek—Wł. Michalski „Kiosk*, t 
Niemenczyn—Sieczko Józef. 
Niemenczyn—Stowarzyszenie „Łączność”, 
N.-Troki—Spółdzielnia K. O. P. 22 baonu. „R 
Olkieniki— Dominik Czesnulewicz, sklep spożywczy. 
Oszmiana—Księgarnia Nauczycielska, ul. Piłsud= 

skiego 20. ` 
Opsa—Mikołaj Zielinek, sklep wódek. 
Pińsk—St. Bednarski, Księgarnia. 
Podbrodzie—Bujko Jan, ul. Piłsudskiego 1. 
Postawy—Fryderyk Krasicki. 
Rudziszki—Spółdzielnia „Spójnia. 

Stołpce—Marjan Ziontek, Stacja kolejowa. 
Pora - Łatyszonek Walerjan. 
'więciany—N. Tarasiejski, drukarnia. 3 2 

Turmonty— Jan Kowalczyk, sklep wódek. | 
Wilejka Pow. —E. Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66 | 
Wołożyn:--Stefan Barański. 2 
Widze—Stanistaw Pietkiel, Hurtownia Kresowa. || 

ZAGRANICĄ: b 
Dynaburg—Benedykt Juchniewicz, sklep materj 

łów piśmiennych. 

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogof“ sp. z ogr. Odo. 
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