
   

  

  

| 

  

Należność pocztowa oplacona rycza.tem 

Rok III. Nr. 300 (748) _ Wilno, Czwartek 30 grudnia 
  

        

** CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł 

i — —35 gr., wiersz redakcyjny), nekr' / j 

PLA РАиНое RAE : т}і]г:'ітвусоше——ізщо drożej. Układ ogłoszeń 6-cio 

Nr 300. 
w. P. 

Marjanowi Świechowskiemu 

'Cny Redaktor Naczelny, pupil łaski Boskiej 

Niechaj nam zdrów żyje Pan Marjan Świechowski. 

Niech wiele jasnych myśli w głowie Jego gości, 

Niech znajdzie wyjście z kółeczka... mniejszości. 

Zecerzy „Kurjera Wileńskiego”. 

  

Katolickość „Słowa. 
_ Nasz monarchizm krajowy na 

na trzech filarach. jako na opoce 

zdaje się budować doktrynę ustro- 

ju monarchicznego w Polsce. Ma 
to być ziemiaństwo, katolicyzm, a 
od przewrotu majowego równieź 

osoba Marszałka Piłsudskiego. 
O Marszałku się twierdzi, że 

jest uosobnieniem ideałów ziemiań- 
sko-szlacheckich, zapominając, że 

właśnie nie kto inny, jak Piłsudski 

z początku na czele proletarjatu, a 

później całej Polski ludowej z za- 

borcami i Starą Polską bój o No- 
wą Polskę toczył i jeszcze toczy. 

Ziemian się przekonywa, że en- 

decja i PPS to jedno, jakkolwiek 

ludzie nie bardzo w to chcą wie- 

rzyć, a Kościołowi katolickiemu na- 

rzuca się manifestacyjnie na opie- 

kuna i jedynego obrońcę wśród 

przewrotności i burz tego Świata. 

Okazji do tych ostatnich mani- 
festacyj nie brakuje. 

Nastręczyła ku temu sposobność 

oczywiście i ostatnia konferencja 

XX. biskupów w Warszawie i rze- 

komy komunikat z tej konferencji, 

który okazał się z tego powodu 
oraz później jego zdementowanie. 

„Słowo*—organ wojujący naszego 

krajowego monarchizmu w artyku- 

łach swego naczelnego publicysty 

dwa razy w tej sprawie zabiera 

głos. Raz omawia ów pierwszy 
komunikat z konferencji, który 
później okazał się falsyfikatem i 
twierdzi, że komunikat ten „zwró- 
cił na właściwą drogę uwagę opin- 

ji katolickiej w Polsce*. 
Później oburza się na owe „bez- 

ceremonjalne posługiwanie się auto- 

rytetem całego gremjum biskupów”, 

zwalając winę za owo sfałszowanie 

opinii konferencji na endecję i par- 
tyjnictwo endeckie—jakkolwiek jest 
publiczną tajemnicą, że autorami 

tej enuncjacji byli niektórzy z u- 

czestników tej właśnie konierencji 
wysocy dostojnicy kościelni. 

Pan Cat chcąc dać bardziej rze- 

czowe i autorytatywne wiadodo- 

mości o tej konferencji, podaje o 
przebiegu narad i uchwałach tam 
zapadłych swoje „domysły”, które 
rzekomo mają bardziej odpowia- 
dać prawdzie, jakkolwiek z treści 

 „domysły* te nie odbiegają prawie 

wcale od głównych tez owego ko- 
munikatu, ogłoszonego w swoim 
czasie przez Dziennik Wileński. 
Otóż według „domysłów* owych, 
uchwały konferencji „musiały u- 

 względnić antykościelną propagan- 

dę uprawianą przez niektóre dzien- 

niki, zbliżone do rządu”, oraz zaj- 

mowały się cywilnym projektem 
prawa małżeńskiego, opracowywa- 

nego przez uczonych prawników, 
do którego to projektu episkopat 

ma odnosić się ujemnie, 

„Słowo* oczywiście solidaryzuje 

się z domniemanym stanowiskiem 

kleru, jak to wypływa z jego do- 

mysłów iuważa widocznie protesty 

pewnej części prasy przeciwko 

gwałtowi i pogromom, czynionym 

nad sektantami i zwolennikami 

Kościoła Narodowego, oraz żąda- 

nia tolerancji religijnej, za wystę- 

powanie przeciwko Kościołowi Ka- 

tolickiemu. 

Czyż rzeczywiście Kościół Ka- 

tolicki dla utrzymania swojej po- 

wagi i istnienienia musi uciekać 
się do gwałtów nad tymi, co ina- 

czej wierzą i inaczej chcą swego 
Boga chwalić? 

Zaiste złą usługę wyrządzają 

Kościołowi Katolickiemu ci, co wo- 

łają ogieńka na stos dla jego prze- 
ciwników. Czasy inkwizycji już mi- 

nęły i żadne sięganie do najodleg- 
lejszych i najbardziej szanowanych 

tradycyj naszych konserwatywnych 

monarchistów tu nie pomoże. 

Ten sam tradycjonalizm, sięga- 

jący zamierzchłych epok widzimy 

i w stosunku do omawianego da- 

lej projektu prawa małżeńskiego i 
ślubów cywilnych. Pan Cat broni o- 
czywiście wyłączności ślubów koś- 
cielnych i jest tu bardziej katolicki 
pod tym względem, niż pewien wy- 
bitny przedstwiciel Chadecji, który, 

podług p. Cata, „nie rozumie dlacze- 

go episkopat tak się upiera przy wy- 

łączności małżeństw kościelnych. 

(Stąd oczywiście wniosek, że nie 

tylko endecja, która fałszuje enun- 
cjacje, biskupie, ale i chadecja nie 

są dostatecznie katolickie, bo praw» 

dziwą katolickość reprezentuje tyl- 

ko ono „Słowo” i monarchiści Wi- 
leńscy). 

Ale właśnie owo małżeństwo 

„prawdziwie” katolickie. 

Pan Cat twierdzi, że u nas się 

nie rozumie tej głębi ideału dok- 

tryny małżeństwa katolickiego „na 

dnie której znajdujemy przekona- 

nie pierwszych chrześcjan, iż „je- 

den mężczyzna znać winien jedną 

tylko niewiastę”. 
Jednak jak nam się zdaje dok- 

tryna ta wbrew temu co pan Cat 

twierdzi, obowiązuje właśnie pewne 

kategorje małżeństw niekatolickich. 

Duchowny prawosławny może na- 

przykład żenić się raz tylko i nie- 

ma prawa wstępować w związki 

małżeńskie po śmierci swojej żo- 

ny, wtenczas gdy katolik może w 

razie śmierci swych żon wstępować w 

związki małżeńskie kilkokrotnie. A 

gdy już mowa o tej idealnej stro- 

nie małżeństwa, to czy nie winna 

leżeć u podstaw jego przedewszyst- 

kiem miłość, jako ten czynnik o- 

święcający i do godności Sakramen- 

tu podnoszący związek dwojga: 

męzczyzny i niewiasty. 
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džinach urzędowych. 

Część dekoracyjną salonów Kasyna powierzono firmie Welier. 

Zarząd Oficerskiego Kasyna Garnizonowego organizuje w Kasynie 
przy ui. Mickiewicza 13 

Doroczny Maskowy Bal Sylwestrowy 
z udziałem najwybitniejszych teatralnych sił artystycznych, bawiących 

obecnie w Wilnie. 
Wstęp na bal za okazaniem „Siałych Kart Zaproszeń*, wyda- 

nych przez Zarząd i zaproszeń imiennych, które można otrzymywać 
w Zarządzie IKasyna ul. Mickiewicza 13, w godzinach 17—20, oraz 
w dowództwach pułków i instytucjach wojskowych garnizonu w go- 

  

Zarząd Restauracji „St. Georges* w Wilnie 
podaje do wiadomości Szanownej Klijenteli, że zwyczajem lat ubiegłych urządza w dniu 31 b. m. 

w salach górnej i dolnej hotelu „St. Georges* Powitanie Nowego Roku. 
Do kolacji przygrywać będą dwa komplety muzyczne. 

Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd Restauracii. 

3192     

Skutki zbyt wielkiej uprzejmości. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Jak wiadomo, 
gielskiej partji Pracy, 
Delegaci byli również w Wilnie. 

Obecnie organ socjalistyczny angielski „Daily Herald“ 

w Polsce bawili 
którzy badali stosunki w naszem więziennictwie. 

w ostatnich czasach delegaci an- 

ogłasza 
sprawozdanie powyższych delegatów z ich wycieczki po Polsce. 

Delegaci przyznają łaskawie, że rząd polski udzielił im wszelkich 
ułatwień i wyjaśnień w celu umożliwienia przeprowadzenia badania, po- 
czem bardzo szeroko ronią łzy nad położeniem więźniów politycznych 
w Polsce i powtarzają wszystkie znane plotki o rzekomem znęcaniu się 
i torturowaniu drutem elektrycznym więźniów przez władze policyjne. 
Przy artykule umieszczono fotografję pos. Wołoszyna z obwiązaną gło- 
wą, jako rzekomo pobitego przez policję w Bielsku Podlaskim. 

Powyższy artykuł delegacji angielskiej winien być przestrogą dla 
rządu przed tego rodzaju politykierami, którzy przyjeżdżają do 
Polski, traktują ją, jak Kamerun i prowadzą śledztwo, jakbyśmy 
byli czyimikolwiek podsądny mi. 

Afera druskienicka przed sądem. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ujawniona przez prasę wielka afera druskienicka przeszła obecnie 
do rąk sędziego śledczego do spraw szczególnej wagi p. Skorzyńskiego. 

Przeciwko oskarżonym o cały szereg matactw, mających na celu 
wyzyskiwanie skarbu państwa, a co najważniejsze przywłaszczenie sobie 
tytułu własności Druskienik, które przecież winne były przejść na rzecz 
państwa, wdrożone zostało surowe śledztwo. 

Jeden a oskarżonych w.-prezes towarzystwa wód mineralnych w 
Druskienikach Karol Malinowski znajduje się w więzieniu. 

Niewątpliwie w najbliżsym czasie Druskieniki zostanę poddane se- 
kwestrowi do czasu rozstrzygnięcia sprawy tytułu własności, 

I czy nie jest gwałtem przeciw- 

nym naturze zniewalanie ku sobie 

stron, czujących wzajemną niechęć 

czy odrazę. 

Czy do tego ma się sprowadzać 

rola Kościoła katolickiego! 

Ale nie o stronę dogmatyczną 

właściwie panu Catowi tu chodzi. 

Chodzi mu o „organizacyjne zna- 

czenie dla Kościoła utrzymania 
stanu obecnego prawa małżeńskie- 

go*. Chodzi mu o to, że „instytu- 

cja małżeństwa jest dziś tą bramą 

(moze witrychem? przyp. Red.) przez 
którą organizacja kościoła wcho- 

dzi realnie do życia społecznego”, 

mogąc go w ten sposób regulo- 

wać. Pan Cat twierdzi, że kościół 

„musi i powinien bronić tej jedy- 

nej formy ingerencji do życia spo- 
* łecznego, która mu pozostała". 

Otóż tu się już zrozumiemy. 

Więc nie o względy natury idealnej 

i dogmatycznej tu chodzi, ale o in- 
teres. 

Chodzi o to, aby przez Kościół, 

przez tę „bramę* móc ingerować 

do życia społecznego i niem kie- 

rować. Minęły czasy miecza i żela- 

za, jak twierdzi pan Cat, ale chce 

wobec tego zachować jako środek, 

przymus bardziej dotkliwy. Bo prze- 

cież nieodwołalność nakazu nie mo- 

że być nazwana perswazją. 

Co jest cesarskie niech będzie od- 

dane cesarzowi, a co boskiego— 

Bogu, a co ze stosunków ludzkich 

—ludziom. Może komu zależy na 

tem, aby Kościół używać za „bra- 

mę”, przez którą regulować można 

życie społeczne podług swego wi- 

dzimi się. 

Świat chce jednak czego innego 
i nie chce używać Kościoła za na- 

rzędzie walk do otwierania tych czy 

innych bram i dlatego dziedzinę 

Kościoła pragnie ograniczyć tylko 

do sfery duchowej człowieka. 

O duszę jego niech się troszczy, 
ale nie drogą gwałtu i przymusu. 

Pan Cat chce w karbach trzy- 

mać psychologję społeczną, „Środ- 

kami wchodzącemi w codzienność 
i powszedniość życia każdej jed- 

nostki*. Wspomina tu posty i zda- 

je się żałować, że minęły te czasy, 

kiedy za ich nieprzestrzeganie wy- 

bijano zęby i wyrywano języki. 

Odeszły jednak i: te środki przy- 
musu kościelnego w niepowrotną 

dal i też ku zmartwieniu „Słowa”, 
prawdopodobnie już nie wrócą. 

Taki już ten Świat. 

Nie drogą przymusu mają być 

wprowadzane pierwiastki moralne 

w życie społeczeństwa. * 

A wszelka demagogja, nawet 

katolicka, i spekulowanie na ciem- 

nocie mas nie należy do środków 

umoralniających. mrs. 

   

   
    

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

Prezes Rady Ministrów Marsza- 
łek Piłsudski urzędował wczoraj w 
godzinach popołudniowych w gma- 
chu Prezydjum, gdzie ustalił porzą- 
dek dzienny na najbliższe posie- 
dzenie Rady Ministrów. 

Odbędzie się ono w nadcho- 
dzącą Środę o godz. 5 po poł. 
Porządek dzienny przewiduje kilka- 
dziesiąt spraw, z których ważniej- 
sze SĄ: 

Nowa ustawa serwitutowa w 
opracowaniu Min. Reform Roln., 
oraz kilka nowych statutów orga- 
nizacyjnych różnych ministerstw. 

Projekt nowej ustawy prasowej 
na posiedzeniu tem rozpatrywany 
nie będzie. 

W godzinach popołudniowych 
Marszałek Piłsudski przyjął w Bel- 
wederze na dłuższej audjencji mi- 
nistra spraw wewn. gen. Składkow- 
skiego Oraz dyrektora departamen- 
tu politycznego Min. Spraw Wewn. 
dr. Switalskiego. 

Jak słychać, omawiane były 
między innemi sprawy mniejszości 
narodowych. 

Następnie przyjął p. Marszałek 
na dłuższej audjencji wojowodę wi- 
leńskiego p. Raczkiewicza. 

W późnych godzinach wieczor- 
nych p. Marszałek odbył kilkugo- 
dzinną, wyczerpującą konferencję z 
ministrem spraw zagran. p. Żales” 
kim, który wczoraj rano powrócił 
do Warszawy. 

W niektórych pismach ukazały 
się wiadomości, jakoby gen. Sosn- 
kowski po swym powrocie do zdro- 
wia miał objąć stanowisko wice- 
premjera w obecnym gabinecie. 

Koła miarodajne wyjaśniają, iż 
wiadomości te pozbawione są pod- 
stawy. Gen. Sosnkowski po swym 
powrocie do zdrowia ma wrócić do 
służby czynnej w armii. 

° ‚ 

Członek komisji dla spraw mniej- 
szości narodowych p. Tadeusz Ho- 
łówko bawił w okresie šwiątecz- 
nym w Pradze Czeskiej, gdzie pro- 
wadził rozmowy z wybitnymi dzia- 
łaczami ukraińskimi w sprawach, 
dotyczących szkół ukraińskich. 

Sprawozdanie p. Hołówki ma 

    
     

  

Numer noworoczny 
„Kurjera Wileńskiego" 
zawierać będzie 8 stron 
druku. Bogate infor- 
macje, obszerny dział 
literacki, sport i t. d. 
  

Ir. med. B. Schermann 
hosp. II kliniki chor. wewn. ordy- 
nuje obecnie przy ul. Niemieckiej 
Nr. 22, tel. 1069, od g. 5—7. 3204 

  

być przedmiotem obrad komitetu 
dla spraw mniejszości narodowych. 

© 
Pan minister komunikacji inż, 

Paweł Romocki powrócił do War- 
szawy i z dniem 29 b. m. objął 
urzędowanie. 

Wczoraj rano powrócił z War- 
szawy do Zakopanego p. minister 
spraw zagr. August Zaleski. 

Równocześnie przybył też pod- 
sekretarz stanu M. S. Z. p. Roman 
Knoll. 

4 bituy kowieńskiej 
Smetona zaprowadza zmiany. 

KOWNO, 29.XI1 (Tel. wł.) Pre- 
zydent Republiki Smetona zamia- 
nował gen. Ładygę naczelnikiem 
garnizonu kowieńskiego, Danow- 
skiego przewodniczącym Sądu O- 
kręgowego w Poniewieżu. 

W Ministerstwie Rolnictwa od- 
bywają się obecnie zmiany w skła- 
dzie personalnym tego urzędu. 
Usunięto ze stanowiska naczelnika 
zarządu reformy rolnej Lutkiewi- 
cza, mianując na jego miejsce Dag- 
lewskiego. 

  

Konferencja socjal - demokratów 
nie odbędzie się. 

KOWNO, 29.XII (Tel. wł.) W 
związku z przewrotem konferencja 
socjal-demokratów, która miała 
być otwarta 2 stycznia w dniu na- 
znaczonym zapewne do skutku nie 
przyjdzie. 

Co zamierzają przedsięwziąć lu- 
dowcy. 

KOWNO, 29.XIl (Tel. wł.) 27 
b. m. odbyły się narady frakcji 
sejmowych, przyczem chr. demo- 
kraci rokowali z prezydjum Sejmu 
i przedstawicielami rządu. 

Ludowcy na swej naradzie usta- 
lili wytyczne dalszej działalności. 
Postanowili oni oprzeć się na pod- 
stawie konstytucyjnej i zapewnić 
władzy neutralność, o ile uczyni 
ona zadość niektórym ich żąda- 
niom, oraz uchyli stan wyjątkowy. 

Do dziś dnia rząd nie prowa- 
dził z ludowcami ani też z mniej- 
szościami narod. żadnych rokowań. 
Wiadomości, jakie obiegały o nich, 
są nieprawdziwe. : 

  

KOWNO, 29.XII (tel. własny). 
Wojenny sąd doraźny, utworzony 
w II pułku piechoty, na posiedze- 
niu 24 b. m. postanowił zastoso- 
wać karę Śmierci za akcję, skiero- 
waną przeciwko niepodległości Li- 
twy, do następujących czterech o- 
sób: Karola Pożeły, Józefa Grej- 
fenbergera, Kaźmierza Giedrysa i 
Rajała Czernego. 

Karol Pożeła, 50 lat, student- 
prawnik uniwersytetu litewskiego, 
członek Centr. Komitetu Lit. Partji 
Komunist., był już sądzony i ska- 
zany za przeciwpaństwową działal- 
ność komunistyczną, poczem am- 
nestjowany. 

Józef Grejfenberger, 29 lat, syn 
zamożnych mieszczan Kalwarji, Mar- 
jampol. pow., jeden z najbardziej 
czynnych działaczy komunistycz- 
nych. Za pieniądze Mopr'a (mię- 
dzynarodowa organizacja popiera- 
nia komunistów) ukończył wyższe 
nauki, posiadał języki obce, co u- 
łatwiało mu utrzymywanie stosun- 
ków z organizacjami komunistycz- 
nemi zagranicą. 

Rodstrzelanie komunistów w blfwie. ° 
Rafał Czerny, 26 lat, piekarz, 

kowieński Żyd. Przywódca terory- 
stycznej grupy, organizator litew- 
skiej „czrezwyczajki*, sądzony i 
skazany na więzienie, później am- 
nestjowany. 

Kaźmierz Giedrys, 33 lat, syn 
zakrystjana z Rakiszkowskiego po- 
wiatu, był w Ameryce, karany 4 
laty więzienia, latem amnestjowany. 
Prezes organizacji młodzieży ko- 
munistycznej. 

Wszyscy skazańcy byli obywa- 
telami Litwy i należeli do centr. 
komitetu litewskiej partjj komuni- 
stycznej. 

Wyrok został wykonany przez 
rostrzelanie 27 grudnia o godz. 5 
rano. 

Oprócz tego na mocy wyroku 
Wojennego Sądu Doražnego za 
udział w wywrotowej akcji komu- 
nistycznej zostali skazani: Abra- 
mowicz Fajwusz na dożywotnie 
ciężkie więzienie i Hipolit Seluga 
na 8 lat ciężkich robót.
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Przyczyna upadku|gabinetu Marxa 

PRAGA, 29.XI1 (Pat) Ceske 
Slovo z dnia 29 grudnia r. b. po- 
daje z Berlina bardzo rewelacyjne 
wiadomości o przyczynie upadku 
gabineta Marxa. Dziennik pisże, że 
między rządem Marxa a socjalista- 
mi zawarty został niedawno tajny 
układ, mocą którego socjaliści zo- 
bowiązali się nieatakować minister- 
stwa Reichswehry za utrzymywanie 
przez nią kontaktu z tajnemi orga- 
nizacjami  bojowemi. Jednakże 
wbrew temu układowi Scheideman 
wystąpił na posiedzeniu Reichstagu 
ze znaną mową, demaskującą dzia- 
łalność Reichswehry. 

Ponadto socjaliści  uzależnili 
swą zgodę na utworzenie wielkiej 
koalicji od ustąpienia gabinetu 
Marxa. Konflikt tego gabinetu z 
socjalistami doprowadził do kryzy” 
su rządowego. 

Ceske-Slovo stwierdza, że rewe- 
lacje te stanowią nowe potwierdze” 
nie prawdziwości doniesień o skan- 
dalicznych stosunkach, jakie panu- 
ją w Reichswehrze. 

Oprzytomnienie. 

LONDYN, 29.XII (Pat.). Według 
doniesień „Daily Mail* premier 
pan Baldwin doszedł ' do prze- 
konania, że rząd musi się zająć 
energicznie akcją wywrotową komu- 
nistów w Anglji. 

Na radzie gabinetowej, która 
odbyła się 13 b. m. miała zapaść 
uchwała o wydaleniu przedstawi- 

cieli sowieckich z Anglji, powzięciu 
jej jednak zapobiegł w ostatniej 
chwili Chamberlain. 

Kongres akademicki w Pradze. 

PRAGA. 29.XII. (Pat). W dniu 
wczorajszym nastąpiło w tutejszym 
ratuszu uroczyste Otwarcie pierw- 
szego kongresu akademickiej fede- 
racji przyjaciół Ligi Narodów w 
obecności licznych przedstawicieli 
władz państwowych i samorządo- 
wych oraz wielu profesorów i stu- 
dentów. Obecne były również de- 
legacje zagraniczne, między innemi 
delegacja polska, niemiecka, ukrain- 
ska i inne. We wszystkich przemó- 
wieniach podkreślano konieczność 
utrzymania pokoju światowego. 

Niemcy grożą zerwaniem roko- 
wań. 

KLAJPEDA, 29. XII. (Pat.) W 
sprawie doniesień, wedle których 
prezydent ministrów Waldemaras 
oświadczyć miał na konferencji 
prasowej, że wydalenie dziennika- 
rzy niemieckich ma tylko znacze- 
nie lokalne i nie może wpłynąć 
na rokowania niemiecko-litewskie, 
donosi niemiecki konsulat general- 

Z ZAGRANICY. 
ny, że zapatrywania tego nie po- 
dziela rząd niemiecki. 

Przeciwnie, "przedstawiciel u- 
rzędu zagranicznego w Berlinie 
oświadczył posłowi litewskiemu w 
Berlinie, że wydalenie dziennikarzy 
niemieckich i innych - obywateli 
niemieckich uniemożliwi rokowa- 
nia niemiecko-litewskie. 

Proces braci Barmatów. 

BERLIN, 29.XII (Pat). Według 
informacyj prasy proces braci Bar- 
matów rozpocznie się 11 stycznia 
roku 1927 przed sądem moabic- 
kim. 

Oskarżonych jest 14 osób. 

Mrozy we Francji. 

PARYŻ, 29.XI1 (Pat.) Według 
doniesień pism zmarło wczoraj we 
Francji znowu 6 osób z powodu 
silnych mrozów. Z poszczególnych 
miejscowości donoszą O Wzmožo- 
nej z powodu mrozów šmiertel- 
ności, szczególnie wśród osób 
starszych. 

Kięska wojsk ae w Bra- 
YI. z 

MANAGUA, 29.XII (Pat.). Tyl- 
na straż wojsk rządowych w licz- 
bie 400 żołnterzy została w czasie 
odwrotu w części wybita, w części 
wzięta do niewoli. Do strefy neu- 
tralnej w Błuefields schroniło się 
600. żołnierzy wojsk rządowych. 
Zostali oni rozbrojeni przez mary- 
narzy amerykańskich. 

Za działalność na rzecz pokoju. 

N.YORK, 29.XII (Pat). Senator 
Elihu Root otrzymał z fundacji 
Woodrowa Wilsona za działalność 
na rzecz pokoju nagrodę w wyso- 
kości 25.000 dolarów. 

Połączenie radjotelefoniczne 
z Ameryką. 

LODYN, (Pat). W rezultacie 
prób, które dokonano dzisiaj z 
transanlantycką stacją radjotelefo- 
niczną przeznaczoną do utrzymy- 
wania bezpośredniej komunikacji 
między Londynem a N. Yorkiem 
słyszano nietylko w Londynie lecz 
również bardzo wyraźnie w New- 
Castle. Rozmowa trwała 3 minuty. 

Ż Baństw Balfygkich. 
Łotwa kasuje poselstwo w Wa- 

szyngtonie. 

RYGA, 29-XIl. Rada Ministrów 
rozpoczęła dyskusję nad budżetem 
na rok 1927—8. 

Ze względów oszczędnościowych 
postanowiono skasować poselstwo 
Łotewskie w Waszyngtonie. 

  

  

Opieka Europy nie podoba się Chinom. 
SZANGHAJ. 29. XIl. (Pat). Memorandum brytyjskie w sprawie 

Chin rzyjąte zostało przez nacjonalistów chińskich nieżyczliwie. 
zienniki pekińskie i szanghajskie obwiniają państwa cudzoziem- 

skie o podsycanie wojny domowej w Chinach i piszą, że propozycje 
brytyjskie, zmierzające do rewizji traktatu mają na celu wprowadzenie 
Chin w błąd. 

Stanowisko Francji wobec Chin. 
PARYŻ. 29. XII. (Pat). Minister Briand zakomunikował w drodze 

telegraficznej przedstawicielom Francji w Pekinie, Londynie, Brukseli, 
Waszyngtonie, Rzymie, Haadze i Lisbonie stanowisko Francji wobec 
Chin. 

W telegramie swym minister oświadcza, iż Francja prowadzić bę- 
dzie nadal politykę wyczekującej obserwacji, powstrzymając się od in- 
gerencji w wewnętrzne, polityczne sprawy Chin. 

Zdaniem Brianda niewskazana jest dyskusja o prawach zamieszka- 
łych w Chinach cudzoziemców ponad głowami przeciwstawiających się 
sobie rządów chińskich. ” 

; W końcu minister wyraża pogląd, że należy czekać końca kryzysu 
w Chinach, ażeby można było rokować z korzyścią dla wszystkich stron 
z rządem rzeczywiście reprezentującym naród chiński. 

          

(Z akazji wystawienia „Siostry 
; Beatryks“ w Reducie). 

W cichem, pracowitem, miesz- 
czańskiem gnieździe wschodniej 
Flandrji, w Gandawie, mieście pół- 
nocnej Belgji, owej krainy najbo- 

tszej i najgęściej zaludnionej w 
uropie, a z którą wojna tak strasz- 

liwie się obeszła, urodził się w r. 
1862 jeden z najsubtelniejszych i 
najszlachetniejszych pisarzy współ- 
czesnych, dramaturg, filozof i po- 
eta: Maurycy Maeterlinck. 

Otoczenie ojczystej ziemi. peł- 
nej wielkich wspomnień, musiało 
mu nasuwać głębokie myśli, płyną- 
ce z wydarzeń, które się na tych 
żyznych płaszczyznach  flandryj- 
skich działy. Historja Flandrji bo- 
wiem, jest jak kolorowy poemat 
pełen fantazji, co czasami wkracza 
w granicę bajki. Gandawa byla 
wszak jednem z tych miast kupiec- 
kich i handlowych, uniwersyteckich 
i artystycznych, z których w XVI 
i XVII wieku szedł blask na całą 
Europę. Wyszły z ludu handlarzy, 
pluszników, tkaczy, właścicieli przę- 

Mary Netrack. | dzalni Inu i wełny, tłusty i opasły 
naród Flamandów, rozkwita w bo- 
gactwo i pychę w swym wolnym 
kraju ludzi wolnych (Het Land van 
de Vryen), Dalekie szmaragdowe 
łąki roją się od stad brunatnych 
owiec, z których sławne sukna flan- 
dryjskie tkają dla dworów magna- 
tów i królów, łany lnu dają płót- 
na coraz cieńsze, coraz bielsze, co- 
raz czarowniejsze, w 600 klocków 
ręką starych kobiet motane paję- 
czyny koronek, na ozdoby strojów 
Flamandek, które są „białego obli- 
cza i włosa rudawego, a krwie go- 
rącej i strojne jak monarchinie“. 
Tak są okryte klejnotami i atłasem 
te żony i córy kupców, że aż z 
przekąsem mówi 
Joanna z Nawarry żona Filipa 
Pięknego „mniemałam być jedyną 
królową w tym kraju, a oto widzę 
ich sześćset". 

‚ By poznać autora trzeba o 
ojczyźnie jego mieć pojęcie, zwłasz- 
czą jeśli twórczość czyjaś, choć tak 
ogólno ludzka jak wysoce huma- 
nitarne, etyczne, mistyczne często 
utwory Maeterlincka, są duchem, 
sposobem „ujęcia przedmiotu, a 
zwłaszcza specjalnem „spojrzeniem* 
na rzeczy i ludzi tak bardzo zwią- 

Generał Malczewski przeniesiony w stan 
spoczynku. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

„Dziennik Personalny** Ministerstwa Spraw Wojskowych ogłasza przenie- 
sienie w stan nieczynny z dniem 1 stycznia 1927 r. b. ministra spraw wojsko- 
wych gen. dywizji Juliusza Malczewskiego. 

Likwidacja dwudziestu instytucji 
bankowych. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Ze sfer miarodajnych informują, iż w związku z upływem z dniem 
31 grudnia b. r. terminu powiększenia przez banki akcyjne kapitałów 
zakładowych do 1 miljona złotych około 20 instytucyj bankowych, 
opartych na słabszych podstawach finansowych, będzie zmuszone 
przejść w stan likwidacji. 

Ministerstwo skarbu nie zamierza przedłużać powyższego terminu 
i będzie rozpatrywało tylko te podania dyrekcyj banków o zatwierdze- 
niu nowych emisyj, uchwalonych przez ogólne zebranie akcjonarjuszów, 
które zostaną wniesione do Ministerstwa przed końcem roku bieżącego. 

Ponadto, aby zupełnie bezcelowo nie podtrzymywać istnienia nie- 
żywotnych instytucyj, termin, udzielony przez Ministerstwo na faktycz- 
ne pokrycie subskrybowanych emisyj będzie możliwie jaknajkrótszy. 

Dzięki powyższemu zarządzeniu wkrótce już jedynie pozostaną in- 
stytucje banków, opartych na zdrowszych i silniejszych podstawach 
finansowych, co winno wpłynąć na znaczny wzrost zaufania w szero- 
kich kołach publiczności, a tem samem odrodzić zmysł oszczędności 
w społeczeństwie, utracony wskutek przykrych doświadczeń z lat 
ubiegłych. 

Na ten wzrost zaufania u ogółu drobnych kapitalistów niewątpli- 
wie wpłynie bardzo znacznie stały nadzór rządowy nad bankami. 

Niemcy szpiegują na wszystkich 
frontach. ‚ 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Paryża donoszą, iż 28 grudnia aresztowano na tamtejszym dwor- 
cu wschodnim niejakiego Stranbersa w chwili, gdy chciał wsiąść do po- 
ciągu, zdążającego do Kolonii. 

Stranbers aresztowany został za szpiegostwo na rzecz Niemiec. 
Jest on z pochodzenia Anglikiem i służył w czasie wojny w armji an- 
gielskiej, lecz po wojnie wystąpił z niej i przeszedł do niemieckiego 
lotnictwa, poczem pod firmą przedstawiciela rozmaitych fabryk aeropla- 
nów i motorów podróżował po Francji, gdzie zajmował się szpiego- 
stwem na rzecz Niemiec. 

Podczas aresztowania policja francuska znalazła przy tym szpiegu 
cały szereg ważnych dokumentów wojskowych, dokładnie ilustrujących 
obecny stan francuskiego lotnictwa wojskowego. Jeśli uprzytomnimy 
sobie wykrytą prawie równocześnie wielką aferę szpiegowską na Gór- 
nym Sląsku, w której wbrew wszelkim zwyczajom dyplomatycznym 
brał udział rządowy przedstawiciel Niemiec z komisji mieszanej, niejaki 
p. Lukaszek, to z powyższego uwidoczni się wyraźnie, iż Niemcy, 
wbrew wszelkim pacyfistycznym pozorom, przystąpiły do wielkiej akcji 
szpiegowskiej w celach wojskowych. 

Wielkie bankructwo „Łarioku*. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Moskwy donoszą, iź państwowe towarzystwo handlowe „Łariok*, 
którego prezesem był do chwili śmierci Dzierżyński, zbankrutowało, 

Prokuratura sowiecka aresztowała 124 dyrektorów *i urzędników 
tego towarzystwa, oskarżonych o liczne nadużycia, zarówno na nieko- 
rzyść skarbu sowieckiego, jako też i klientów. 

Włosko-niemiecka przyjaźń. 
- RZYM, 29. XII. (Pat.) W dniu dzisiejszym w pałacu Chiggi nastąpi podpisanie 

traktatu przyjażni i rozjemstwa pomiędzy Włochami a Niemcami. NEW 

„Spór o słowa*, czyli wywiad z Sidzi- 
kauskasem. 

BERLIN, 29.XI1. (Pat.). Półoficjalna „Deutsche Diplom.-Polit. Kor- 
a. ogłasza wywiad z posłem litewskim w Berlinie Sidzikau- 

skasem. ° 
W wywiadzie tym Sidzikauskas podkreślając wewnętrzno-polityczny 

charakter ostatniego przewrotu zaznaczył, że nowy tąd jest w swej or- 
jentacji zewnętrzno-politycznej bardziej niż jego poprzednik usposo- 
biony narodowo, z czego w konsekwencji wynika jego zdecydowanie 
odmięnne, aczkolwiek nie agresywne stanowisko wobec Polski, a przy- 
jazne dla Niemiec, oraz przychylne dla Rosji i państw baltyckich. 

W sprawie wydalenia z Kłajpedy redaktorów dzienników niemiec- 
kich oświadczył poseł, że już przed wydaniem przez komendanta Kłaj- 
pedy odnośnego zarządzenia gubernator Kłajpedy ostrzegał redaktorów 
pism niemieckicb, aby nie mieszali się do spraw wewnętrznych Litwy. 
Pozatem nie jest to formalne wydalenie, lecz tylko odmowne załatwienie 
próśb wspomnianych redaktorów o sprolongowanie zezwoleń na pobyt 
w Kłajpedzic. Deutsche Diplomatische Politische Korespondenz nazywa 
to oświadczenie posła litewskiego „sporem o słowa”, który niezmienia 
faktu wydalenia obywateli państwa Niemieckiego z granic Litwy i do” 
maga się jak najrychlejszego cofnięcia odnośnych zarządzeń. 

Powstanie w Brazylji. 
PARYŻ, 29. XII. (Pat.) „Matin* donosi z Buenos-Aires, że w czasie potyczki 

pod Jequery w Brazylji pomiędzy 3 tysiącami powstańców, zaopatrzonych w karabi- 
ny maszynowe, a oddziałem rządowym liczącym 2 tysiące ludzi, ten ostatni zmuszo- 
ny został do odwrotu, zostawiając na placu boju 60 zabitych i 200 rannych. 

prowincja rzymska. Zamieszkała 
przez atycko - germańskie - ludy 
i zwana północną Galją, w narze- 

zane z natury tego kraju. Silną, 
zrównoważoną, bezwzględną, śmiałą 
w myślach i czynie, oraz najsilniej, 

o, nich królowa. 

najracjonalniej humanitarną od wie- 
„ków jest ludność Flandrji, namięt- 
nie przywiązana do mowy, obycza- 
ju przodków i starej swej niezależ- 
ności, której kupcy i lud tkaczy, 
rybaków i rolników bronił od wie- 
ków jak nikt inny w Europie. 

Te kraje nizinne, Niederlandy, 
wydarte morzu, tamami, kanałami 
i wałami z ziemi odeń chronione, 
te piaszczyste płaszczyzny w żyzne 
ne marches czyli łąki i pola za- 
mienione, ukochał lud rządzący się 
zawsze sam i umiejący dziwną rów- 
nowagę utrzymać między tem za- 
miłowaniem wolności, bezwzgędną 
postawą w obronie swych praw i 
przywiązaniem do swych panują- 
cych, jeśli te prawa wolności ludu 
szanowali. 

Flandrja, dziś podzielona mię- 
dzy trzy Państwa: Francję, której 
się dostały miasta Dunkerka, Ha- 
zebruk, Arras, —Holandję z Maest- 
richtem i Lindhoven, i Belgję, któ- 
rej stanowi całą północną część z 
miastami Furnes, Dixmunde, Gan- 
dawa, Antwerpia i Malines,—wyło- 
niła się z dziejowej pomroki jako 

czu miejscowym zwie się vlae-land 
czyli kraj zalany wodą. Przyjeżdża- 
ją tam przez cały VII w. Nor- 
mandzcy korsarze, ci dziwni roz- 
bójnicy mórz północnych, wiozą- 
cy wraz z dzikiem okrucieństwem, 
jakiś potężny wpływ energji i siły, 
co się na pobrzeżach i nadbrze- 
żach słowiańskich zwłaszcza — ОКа- 
zało. W dalszych dziejach Flandrii, 
widzimy ją już jako hrabstwo, u- 
stanowione przez Karola Wielkie- 
go i dane w wianie córce, wycho- 
dzącej za hrabiego „Baldwina żelaz- 
na ręka', założyciela dynastji hra- 
biów Flandrji. Ceni i kocha lud 
tych władców. Umieją oni małe 
swe państewko postawić dyploma- 
tycznie tak, że panujący jest len- 
nikiem Niemiec i zarazem wasa- 
lem Francji, bierze udział na rów- 
ni z potęžnemi Panami Imperjum 
Rzymskiego, niemieckiego, królów 
Francji i Hiszpanji w wojnach krzy- 
żowych, z których niejeden ślad, 
niejeden znak w architekturze i pa- 
miątkach miast flandryjskich znaj- 
dujemy. Tak bardzo ścisłym i ser- 
decznym jest stosunek potomków 

„Eodoratja porozumionia europejskie- 
m w Paryżn. 

W Paryżu ukonstytuował się 
pod przewodnictwem b. ministra 
francuskiego, p. Emila  Borela, 
„Centralny komitet Porozumienia 
Europejskiego” (Comite Central 
de la Federation pour I'Entente 
Europeenne). W posiedzeniu zało- 
życielskiem uczestniczyli delegaci 
większości narodów europejskich. 
Polska reprezentowana była przez 
posła Stanisława Thugutta. W imie- 
niu Francji zasiadł między innemi 
przyjaciel polaków, wybitny profe- 
sor, radykał, były minister oświa- 
ty p. Scelle. Według raportu, przed- 
stawionego przez generalny sekre- 
tarjat, dotychczas przystąpiły do 
Federacji delegacje 28 narodów 
europejskich. 

Zredagowano statuty Federacji, 
stwierdzając, że jednym z głów- 
nych jej zadań będzie skoordyno- 
wanie rozmaitych wysiłków, zmie- 
rzających do realizacji porozumie- 
nia europejskiego. Postanowiono 
zwołać w roku 1927 kongres €u- 
ropejski do jednego z wielkich 
centrów Niemiec. 

Od ministra spraw zagranicz- 
nych republiki francuskiej, p. Ary- 
stydesa Brianda sekretarjat Fede- 
racji otrzymał pismo następujące: 
„Zaznajomiłem się z najżywszem 
zainteresowaniem z „Apelem do 
narodów europejskich'', jaki u- 
przejmie zechcieliście mi nadesłać. 
Idee, które są tam rozwinięte, po- 
zostają w tak kompletnej harmo- 
nji z temi ideami, któremi powo- 
duje się polityka francuska, że tyl- 
ko z przychylnością mogę patrzeć 
na wysiłki, przedsięwzięte we Fran- 
cji, dla zgrupowania ludzi dobrej 
woli naoko programu, określonego 
przez Federację". 

Komunikat zaznacza, że szcze- 
gólne zainteresowanie dziełem Fe- 
deracji wyrazili także ministrowie 
spraw zagranicznych Belgji, Hiszpa- 
nii, Portugalji, Estonji, Rumunii, 
oraz minister reform rolnych, prof. 
Staniewicz. ! 

lwy mad liwy taa 
Nowy rząd chcąc wobec opinii 

zagranicy zaakcentować, iż doko- 
nywując przewrotu miał na myśli 
uwolnienie kraju od komunistów, 
przystąpił do likwidacji akcji Ko- 
munistycznej bardzo energicznie. 

Krążą pogłoski, iż w dniach haj- 
bliższych władze litewskie opubliku- 
ją dokumenty, stwierdzające, iż or- 
ganizacja komunistyczna  zamie- 
rzała dokonać w kraju przewrotu. 

Wczorajsza prasa donosiła o 
pięciu wyrokach śmierci i znowu 
otrzymaliśmy wiadomości o dal- 
szych aresztowaniach wśród komu- 
nistów w Kownie. "Wśród zaaresz- 
towanych znajdują się: Pożełło Ka- 
rol, Grajfenberg, Pinkas Głowacki, 
Adamowski, Eugenjusz Wic, Kazi- 
mierz Giedrys, Albert Czerny, Ra- 
tel Klikiewicz, Lejba Stawicz, Judel 
Get, Boruch Sznejder, Szymans 
Gordon, Majer Sandler, Cemans 
Chion, Nachim Saar, Abraham 
Jofie, Olja Milner, Lejzer Manszon, 
Zakowski, Rachel Ger, Mikel Mul- 
kas, Ilja Szmerkowicz, Lejba A- 
bramson, Mendel Twison. 

W związku z powyższemi aresz- 
towaniami  premjer Valdemaras, 
chcąc znaleźć powód wystąpień 
przeciwko Polsce, głosi, iż akcja 
komunistyczna była usilnie popie- 
raną przez Polskę. 

Komendant Skuczas wydał roz- 
kaz Nr 2, w którym rozkazuje 
zwrócić mieszkańcom niiasta wszel- 
ką broń palną i białą oraz mate- 
rjały wybuchowe. Następnie roz- 
kaz nakazuje rejestrację broni w 

Baldwina do ludu, nad którym pa- 
nują, że np. Karol Dobry odrzuca 
ofiarowaną sobie koronę "niemiec- 
ką i jerozolimską, przekładając nad 
nie rządy nad swemi dobremi mia- 
stami Flandrji, które tętnią już ty- 
siącami warsztatów, [dźwiękiem na- 
rzeczy całego Świata, kędy bogac- 
twa i klejnoty są udziałem nietyl- 
ko szlachty rycerskiej, ale i ku- 
piectwa, a lud robotniczy zajęty w 
portach i przędzalniach, przy roli 
i pastwiskach również nędzy nie 

cierpi. 4 
Gdy niestało potomków Bald- 

wina, obierają sobie Flamandzi z 
pośród siebie hr. Diericha za wład- 
cę, a gdy córki hrabiów Flandrii 
wynoszą w posagu ziemie pod ob- 
cą władzę Francji, podnosi się do 
walki o swą niezależność. cały na- 
ród, biedni i bogaci pod wodzą ry- 
cerza Giwidona de Dampierre i je- 
go pięciu synów. Sprawiają Fran- 
cuzom krwawe Jutrznie brugijskie 
a pod Courtrais, ciężkiemi maczu- 
gami zwanemi goedendankę, miaż- 
dżą te „dziki flandryjskie* z okrzy* 
kiem Flandrja Iwu! (od herbu kra- 
ju) piękne zbroje rycerstwa fran- 
cuskiego i ich malowane twarze. 

Przęz cały wiek XIV rządzi się 

skach szkolnych. Później 

  

   
   

  

     
   
    

                                              

    

    

          

    

   

        

     

   

      

    
   

   

      

     

    

   

    

  

   

sklepach. Winni niezastosowania | 
się do powyższego rozkazu karani 
będą: grzywną do 5 tysięcy litów, 
lub więzieniem do trzech miesięcy. 

Jak Kiepura został sławnym. 
N. Fr. Presse z 25-go b. m. po- 

daje krótką wiadomość autobiogra- | 
ficzną znakomitego naszego śŚpie- 
waka Kiepury: 

— Nauczyciel śpiewu w gimna- | 
zjum w Sosnowcu pierwszy poz-_ 
nat się na moim głosie i dawał miy/ 
śpiewać solowe partje na wieczor” 4. 

na wy- 
cieczce szkolnej w pobliskie góry, — 
wylazłem na skalę i špiewalem | 
pieśń, którą przypadkiem usztysza- | 
ło towarzystwo bawiące opodal w 
zamku. Jeden z panów przyszedł — 
do mnie i zapytał się czy nigdy 
nie myślałem о tem, aby mój |. 
głos kształcić. Mając lat osiem- | 
naście przyjechałem do Krakowa № 
do prof. Warmuth'a na naukę, lecz 
równocześnie musiałem stosownie 
do życzenia mego ojca chodzić na 
prawo. Później zostałem trzecim 
tenorem warszawskiej opery, a na | 
konkursie Śpiewaków, który co | 
roku odbywa się w cyrku zo- 
stałem obwołany... królem pol- @ 
skich tenorów. Tak się zaczęła mo- 
ja karjera. W drodze do Paryża 
zatrzymałem się w Wiedniu, gdzie 
Hugo Knepler zwrócił na mnie u- 
wagę dyrekcji Opery wiedeńskiej. 
Od pierwszego mego występu w | 
Wieoniu zyskałem ogromne powo- 
dzenie, które szybko wzrasta i wpra- 
wia mnie samego czasem w zdu* 
mienie. 

Wśród pism. 
„Nowina“. Ukazał się na samą 

gwiazdkę numer nowego dwuty- 
godnika literacko - artystycznego 
popularno-naukowego i społeczne- 
go „Nowina* pod redakcją Cze- 
sława Rokickiego.  Przedewszyst- 
kiem rzuca się w Oczy artystyczna 
okładka wielobarwna, badzo deko- 
racyjna, na motywach swojskiej | 
gwiazdy ludowej oparta, a zarazem 
ujęta wybitnie nowocześnie. я 

Pierwszorzędne pióra P. Choy- 
nowskiego, Zofji Nałkowskiej, Ž. | 
Podhorskiej-Okołów, Jana Wiktora, 
St. Strumph Wojtkiewicza, A. Za- | 
horskiejį, B. Hertza i innych 
darzą nas wybornemi nowelami, 
opowiadaniami i ieljetonami. -P. 
Choynowski mówi mocno i prze- 
konywająco o potrzebie Akademji 
Literatury Polskiej. — 5. _ Woż- „й 
nicki w wywiadzie z prof. Skoczy”* 
lasem zapoznaje nas z techniką i 
warfościami artystycznemi drzewo- | 
rytu, p. Eska przypomina odbudo- | 
wę Wawelu zbyt się przewlekającą | 
p. Zahorska przemawia, przeciw 
scenicznym przeróbkom powieści. 
Doskonałe żarty i anegdoty oraz | 
przegląd ksłążek zamykają /'numer 
obficie i starannie ilustrowany. 

  

Od Administracji. 
„W celu uniknięcia nieporozu- 

mień przy wysyłaniu pisma, prosi- 
my o bezwzględne nadsyłanie Ad- 
ministracji zamówień najpóźniej do 
dnia 8-go każdego m-ca, jak rów- 
nież wpłacanie zgóry bieżącej pre- 
numeraty do dnia 10-go każdego 
m-ca na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80.750. 

    

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano, 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28. 
od 1—3 popoł. W.Z.P. 7) 

we Flandrji zwycięzka demokracja, | 

wypędzając na dwór francuski swych | 
hrabiów, gdzie ciągłe przeciwich wol- 
ności czynią konszachty i wracają z 

wojskiem, by przegrywać sprawę i 4 

korzyć się przed wolą ludu. Nigd 

nie znający poddaństwa włościanie 
łączą się w tej walce z coraz bo- | 

gatszem mieszczaństwem, które sta- 

nowi najsilniejszą, suwerenną istot- 
nie gildję kupiecką, handlującą z 
całym Światem. W XIV r. miesz- 
czaństwo, zorganizowane przez bo- 
hatera ludowego Artevelde, zmu- 
sza nominalnych władzców Fland- 
rji do prowadzenia takiej polityki, | 

jaka krajowi jest do rozwoju po- - 
trzebna: więc neutralność wzglę- | 

dem Anglji, wolny handel mórz, 
rządy kraju w rękach ławników © 

miast Brugii, Gandawy i Yperni | 
tp. Ba, wszak 40,000 tkaczy hu- 
czy po miastach swemi warsztata- 
mi, w portach dziesiątki tysięcy 

pracuje robotników, okrętów setki 
przywożą z krajów dalekich naj- © 
cudniejsze stroje, wonności, przy- | 
smaki. Rozkwita literatura i sztuka, | 
mistyczne malarstwo Van Eycka i( | 
okok sprośne i wesołe figle Pas 
Sowizdrzała, prototypa wolnego | 
gębacza na całą Europę słynnego. | 
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Główny Urząd Statystyczny po- 
daje do wiadomości, że według о- 
tatecznych obliczeń zbiory głów- 

nych zbóż w r. 1926 w Polsce 

_" przedstawiają się następująco: 
;Ń " Przeciętna wydajność z ha W 4. 
- —=100 klg. wynosi: 

   
xy pszenicy 11,6 

3 žyta 10,4 
jęczmienia 12,6 
owsa 11,7 

_. Ogólny zbiór wymienionych zie- 
_ miopłodów wynosi: 

. pszenicy  12,813,2 tys. kwint. 
żyta 50. 1143-2544 
jęczmienia 15,546,0 „ 2 
owsa 30,497,7 „ ъ 

'_ Liczby powyższe są mniejsze od 
"podawanych poprzednio prowizo- 

' rycznych obliczeń, ponieważ dopie- 
+ ro w czazie młócki można bylo 

' zorjentować się dokładnie co do 
_ wydajności zbóż; jednocześnie zo- 
stały uwzględnione przy oblicze- 

KRONIKA KRAJOWA. 

W sprawie zbiórki i skupu krusz- 
ców dla Skarbu Narodowego. 

1 Komisja Skarbu Narodowego, 
_ działająca na mocy ustawy z dnia 
"15 listopada 1921 roku o Skarbie 

' Narodowym, (Dz. U. R. P. Nr 94, 
poz. 692) podaje do wiadomości, 
że organem wykonawczym Komi- 
sji w zakresie zbiórki ofiar i sku- 
pu kruszców szlachetnych jest Ko- 

" mitet Zbiórki na Skarb Narodowy 
w Warszawie. 

'.. Wobec powyższego — każda о- 
soba, instytucja prywatna, lub or- 
ganizacja społeczna, prowadząca 
obecnie zbiórkę ofiar w kruszcach 
i gotówce, względnie skup krusz- 
ców dla Skarbu Narodowego, win- 
na wykazywać się upoważnieniem, 
wydanem na piśmie, bądź przez sa- 
mą Komisję Skarbu Narodowego, 

' bądź przez Komitet Zbiórki na 
__ Skarb Narodowy. ; 
“ Wspomniane upowažnienia są 

indywidualne i ważne wyłącznie w 
tym roku, w którym zostały dato- 
wane. Przy zbiórce ofiar wolno u- 
żywać kwitarjuszy, udzielanych tyl- 
ko przez Komisję Skarbu Narodo- 

"wego, względnie przez Komitet 
Zbiórki na Skarb Narodowy, a za- 
opatrzonych  właściwemi  pieczę- 
ciami. 
___ Wyszczególnione zastrzeżenia nie 

- dotyczą Oddziałów Banku Polskie- 
go, która to instytucja przyjmuje 

„ Stale dobrowolne ofiary i ustawo- 
we wpływy na fundusz Skarbu Na- 
rodowego na zasadach, ustalonych 
w porozumieniu z Komisją Skarbu 
Narodowego. 

Posiedzenie Rady Nadzorczej 
B. G. K. 

16 grudnia 1926 r. odbyło się 
'. nadzwyczajne posiedzenie Rady 
"Nadzorczej Banku Gospodarstwa 

, Krajowego, pod przewodnictwem 
prezesa Dr. Steczkowskiego, na 
którem przyjęto do wiadomości 

_ sprawozdanie przewodniczącego ko- 
- _ misji rewizyjnej; zatwierdzono pre- 
| liminarz budżetowy Banku Gospo- 

darstwa Krajowego na rok 1927, 
Oraz udzielono na wniosek dyrek- 
cji, jednej pożyczki długotermino- 
wej na kwotę złotych 140 tysięcy. 

Wzrost oszczędności w bankach. 

с Ostatnie parę miesięcy, szcze- 
'_ gólnie zaś listopad, zaznaczyły się 

" dalszą zwyżką wkładów w bankach 
prywatnych. Zwyżka ta od począt- 
ku roku wynosi dzisiaj około 50 

    

    

    

    

  

    

Ale wreszcie zwyciężają miesz- 
czan i biorą władzę nad kwitnące- 

mi prowincjami książęta burgundcy, 
, otrzymawszy je w posagu z ręką 

Małgorzaty, żony jednego z nich. 
Przez cały wiek XV rządzą Flan- 

drją ciężką ręką, doprowadzając 
jednak miasta do wielkiego rozkwi- 

„tu pod względem Sztuki budowni- 
"._ czej, malarstwa, przepychu dworu, 
___ wytworności. Słowo vlemisch uży- 
| wane jest w całym dystyngowanym 

'_ świecie ówczesnym ną Oznaczenie 
ogłady: wytworności. Dwór bur- 
gundzki wydaje fety i turnieje, na 
których wino lało się z ulicznych 
fontan, a róże sypały się na po- 
chody, Ommegangs, z każdego о- 

" kna. Malarstwo w osobach Van 
__ Dycka, Brouversta, Rubensa rozkwi- 
"ta cudownie po dworach i kościo- 

łach, architektura, Ów poważny i 
pracowity gotyk flamandzki zdobi 
miasta całe. 

l znów w poSagu niesie Marja 
Burgundzka ziemie Flandrji Maxo- 
wi Austrjackiemu, w dom cesarzów 
niemiecko-rzymskich wcielając pro- 

| wincje i miasta flamandzkie, prze- 
w. ciw czemu Się buntują wiecznie 
"1 dbali o swą niezależność mieszkań- 

|, cy nizin nadmorskich: kupcy i 

     

   

     

Życie gospodarcze. 
Tegoroczne zbiory w Polsce. 

niach zniszczenia 
przez powodzie. 

W porównaniu z rokiem po- 
przednim 1924—25 zbiór r. 1925— 
26 stanowi: 

pszenicy 81,3% 

spowodowane 

żyta 76,1 % 
jęczmienia 92,7% 
owsa 92,1% 

W stosunku do przeciętnej pię- 
cioletniej za okres 1920-21—1924- 
25 tegoroczny zbiór stanowi: 

pszenicy 106,9 
żyta 97,8 
jęczmienia 109,5 
owsa 109,0 

a w stosunku do przeciętnych, 
przedwojennych zbiorów za okres 
1909—1913, tegoroczny zbiór Sta- 

nowi: : 
pszenicy 16,3 
žyta 871,7 
jęczmienia 104,4 
owsa 108,4 

proc. Naogół banki, należące do 
Związku z wyjątkiem Banku Cu- 
krownictwa, który do zrzeszenia 
przystąpił stosunkowo niedawno 
i nie jest objęty narazie statystyką, 
posiadają obecnie wkładów około 
300 milj. zł. Wedle opinii ster ban- 
kowych najbliższe miesiące dadzą 
dalszy znaczny przyrost wkładów, 
co musi w konsekwencji doprowa- 
dzić do potanienia kredytu. 

Niewykorzystane kredyty rze- 
mieślnicze. 

P. K.O. przeznaczyła 5.000.000 
zł. na kredyty rzemieślnicze, które 
dotąd nie zostały wyzyskane. Tak 
naprzykład z 500.000 zł. przezna- 
czonych dla rzemieślników war- 
szawskich, wykorzystano zaledwie 
100.000 zł. i dopiero po świętach 
daje się zauważyć nieco większe 
zainteresowanie temi kredytami. 

Za właściwą przyczynę niewy- 
korzystania kredytów rzemiešlni- 
czych należy uważać wyłącznie nie- 
dostateczny rozwój spółdzielczości 
kredytowej, do której wśród rze- 
mieślników nie było dostatecznego 
bodźca w latach inflacji. P.K.O., u- 
dzielając pożyczek z kapitałów, u- 
tworzonych z drobnych oszczęd- 
ności najszerszych sfer społeczeń- 
stwa, żąda takich gwarancji, które- 
by bezwarunkowo zapewniły zwrot 
udzielonych pożyczek, bo na takiej 
polityce powinno być oparte zau- 
fanie ludności do tej instytucji. Dla- 
tego też pożyczki są udzielane 
spółdzielniom, które mają 
Banku Spółek Zarob 

    

czych, zdarzają się jedi 

spółdzielniom, : 
niedostatecznie silne. 

Charakterystycz. 
kredyty, przeznaczo! 
ników żydów, zosi 
ne całkowicie. 

= ZY We- 

wnętrznych zgodziło się na pod- 
wyżkę tej ceny o 2 grosze na ki- 
logramie. Ponieważ cena zboża po 
świętach nie spadła, młynarze wy- 
stąpili o podwyżkę ceny mąki о 3 
grosze na kilogramie t, jį. do 65 
groszy. 

Wydział aprowizacyjny  Minist, 
Spraw Wewnętrznych nie zaakcep- 
tował tej ceny, wobec czego dele- 

robotnicy, mieszczanie i lud ro- 
boczy. 

Rządy austrjackie, a głównie 
tyranja ich pełnomocnika hr. d'A|- 
be, wywołują ogólne powstanie, 
które czyni Flandrję niezależną, 
pod nazwą Prowincji Zjednoczo- 
nych. W końcu XVI w. wojny z 
Francją i kongresy z nich wynikłe 
rzucają znów Flandrję w ręce Au- 
strji, od której się nowem powsta- 
niem, trwającem od 1788—1790 
„uwalnia i ogłasza się Republiką. 
Napoleon zabiera się do niej po 
swojemu i połączywszy z Holandją 
tworzy dla swej pasierbicy uko- 
chanej Hortenzji Bauharnais króle- 
stwo Holandji. 

Ale podział kraju jest tak sztu- 
czny, że rewolucja 1830 roku znów 
nowe daje mu kształty. Powstaje 
Belgja, niezależne królestwo pod 
rządami dynastji ŚSaxe - Koburg, 
rozpoczętej w 1831 r. od Leopolda 
I, ożenionego z córką francuskiego 
króla Ludwika-Filipa d' Orleans. 

W czasie wojny, jak wiemy, 
kraik ten, mający 30,443 klm. kw. 
i 7.478.000 mieszkańców, opierał 
się heroicznie inwazji niemieckiej, 
zalewającej go zupełnie. Belgja sta- 
nęła po stronie Francji, z którą 

    

KUR TĘEAP 

gacja Związku młynarzy udała się 
do Ministra Spraw Wewnętrznych, 
przedstawiając mu, że—według kal- 
kulacji cen mąki, sporządzonej przez 
wydział aprowizacyjny Min. S. W. 
(a nie uwzględniający szeregu po- 
zycyj, jak odwózka mąki do pie- 
karza, 2 proc. manko, ceny worka, 
kosztów inkasa) do każdego korca 
zmielonego zboża młynarz dokłada 
2 złote. 

P. minister zwrócił przedstawi- 
cielom młynarzy uwagę, że cena 
obecna zboża jest spowodowana 
anormalnie małą dostawą po Świę- 
tach, że w styczniu omłoty się 
zwiększą i podaż zboża wzrośnie, 
a więc i cena spadnie. W kon- 
kluzji minister apelował do mły- 
narzy, by narazie poprzestali na 
cenie dotychczasowej, on zaś o- 
biecuje im, że wskutek zarządzeń 
władz: cena zboża niebawem się 
obniży. 

Na skutek tego apelu młynarze 
zrezygnowali z żądania podwyżki 
na dni najbliższe. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Nowe opłaty stemplowe. 

Z dniem 1 stycznia 1927 roku 
wchodzi w życie nowa ustawa 
stemplowa, która przynosi zmianę 
opłat stemplowych od podań, a 
mianowicie: od dnia 1-go stycznia 
1927 opłata ta bez względu na 
ilość arkuszy podania wynosi 3 zł., 
załączniki podlegają opłacie 50 gr. 
od każdego załącznika. 

Termin płatności weksli a opła- 
ty stemplowe. 

W myśl rozporządzenia min. 
skarbu o przepisach wykonawczych 
do ustawy z dn. 1,VI 1926 r. O о- 
płatach  stemplowych, urzędowe 
blankiety wekslowe, będące obecnie 
w obiegu, mogą być używane aż 
do dalszego zarządzenia. 

W związku z powyższem mini- 
sterstwo skarbu komunikuje, iż do 
blankietów wspomnianych należą 
również 20 i 30 groszowe z tem 
zastrzeżeniem, że — zgodnie z art. 
122 cyt. ustawy — blankiet 20 
groszowy służyć będzie z dniem 1 
stycznia 1927 r. do wystawienia 
wekslu na sumę nieprzekraczającą 
50 złotych (dotychczas 60 zł.), 30 
groszowy zaś Od daty powyższej 
do wystawienia wekslu na sumę 
ponad 50 do 100 złotych (dotych- 
czas 90 zł.). 

Zarazem ministerstwo skarbu 
oznajmia, iż słowa: „z terminem 
trzechmiesięcznym*, umieszczone 
na blankietach wekslowych, wyda- 
nych przed dniem 1 stycznia 1927 
r., a pozostających nar;     

   

    

       

    

43,79 
wy-York 9,00 8, 

Paryż 35,80 35,89 35,71 
Praga 26,72 26,78 — 26,66 
Genewa 174,55 174,98 174,12 
Rzym 41,16 41,26 41,06 

AKCJE : 
Bank Handlowy 3,00—3,10 
Bank Polski 85,25— 
Związek spółek zarobk. 5,60 
Lilpop | 16 
Modrzejów 3,65 
Ostrowiec 8,58—8,40 
Rudzki | 1,06—1,05 
Starachowice 2,05—2,03—2,04 
Borkowski 1,18 

łączą ją tradycje kultury, język po- 
wszechnie używany i więzy ducho- 
we stokroć silniejsze od granic 
zakreślonych traktatami kongresów 
i odróżnolitości pochodzenia miesz- 
kańców. ‚ 

Wśród takich oto wspomnień 
historycznych, wśród legend i zda- 
rzeń cudownych, otoczony pełne- 
mi poezji widakami starych klasz- 
torów, kościołów, sennych kanałów 
i stawów, na których kołyszą się 
łabędzie wśród lilji wodnych i róż 
z ogródków klasztornych, w Gan- 
dawie uródził się Maurycy Maeter- 
linck, syn rejenta, Ww środowisku 
zamożnego mieszczaństwa. Wycho- 
wany w kollegium Jezuickiem Św. 
Barbary, ukończył prawo w Gan- 
dawie z woli ojca, ale demon li- 
teratury pociągał go już silniej od 
wszystkiego. W 1883 poemacik 
Sitowie, w 1887 dziwne, nastrojo- 
we Cieplarnie, w których pisze: 
„Dusza moja jest chora od nie- 
obecności, dusza moja cierpi od 
zamilczeń, a oczy moje oświetlają 
ją nudą*. Albo i „widzę jak prze- 
chodzą wszystkie me pocałunki, 
wszystkie łzy rozproszone, widzę 
w myśli jak się snują wszystkie 
rozczarowane uściski. To kwiaty 

„tym świecie inaczej 

WIL EN S K I 

Z całej Polski. 

Zjazd oświatowy. 

WARSZAWA, 29-XIi. (Pat). 
Dzisiaj o godz. 11 został otwarty 
zjazd oświatowy, na którym prze- 
wodniczy p. Henryk Raabe, który 
jest zarazem przewodniczącym ko- 
mitetu organizacyjnego i prezesem 
Związku Nauczycieli Szkół Sred- 
nich. 

Pomnik Słowackiego we 
- Lwowie. 

W tych dniach odbyła decydują- 
cą sesję komisja jurorów dla przy- 
jęcia nadesłanych na konkurs pro- 
jektów pomnika Juljusza Słowac- 
kiego we Lwowie. 

Jury po przejrzeniu projektów 
trzy z nich nagrodziło: nagrodą 
pierwszą projekt Jana Szczepkow- 
skiego z Warszawy, drugą projekt - 
Józefa Różyckiego i Józefa Starzy- 
skiego, obaj ze Lwowa i trzecią 
prof. Jana Golińskiego z Warszawy. 

Zaburzenia atmosferyczne. 

WARSZAWA, 29-XII. (Pat). 
Według wiadomości otrzymanych 
przez Ministerstwo Komunikacji, 
prawie we wszystkich dyrekcjach 
kolejowych miały miejsce w dniu 
wczorajszym silne zaburzenia atmo- 
sferyczne. W dyrekcji kolejowej wi- 
leńskiej szalała burza, która wy- 
wróciła około 100 słupów telegra- 
ficznych na odcinku Białystok— 
Brześć. Również w dyrekcjach ko- 
lejowych Katowickiej i Gdańskiej 
silna śnieżyca połączona z burzą 
wywołała trudności ruchowe i przer- 
wę połączeń telegraficznych i tele- 
fonicznych. Z innych dyrekcji brak 
dokładnych wiadomości wskutek 
przerwy połączeń telefonicznych. 

Wyrok Śmierci. 

LWÓW. 29.XiI. (Pat). Dzisiaj o 
godzinie 10 m. 45 został ogłoszo- 
ny wyrok sądu doraźnego skazują- 
cy Stefana Konia za usiłowanie 
mordersrwa, popelnionego na st. 
posterunkowym Policji Państwowej 
Moraczewskim na karę śmierci przez 
powieszenie. Wyrok miał być wy- 
konany o godzinie 12 m. 45. Na 
prośbę obrońcy oskarżonego odło- 
żono wykonanie egzekucji jeszcze 
na godzinę. O ile nie nastąpi 
ułaskawienie skazany zostanie stra- 
cony o godz. 13 m. 45. 

LWÓW. 29.XIi. (Pat). Stefan 
Koń skazany wyrokiem sądu do- 
raźnego został stracony przez 
powieszenie o godz. 13 m. 45. 

Rozstrzelanie podpalacza. 
WARSZAWA,  29.XIi. (Pat.). 

Bronisław Peterson lat 40, miesz- 
kaniec wsi Bieniewica, pow. Lidz- 
kiego, uprzednio niekarany, wyro- 
kiem sądu doraźnego został ska- 
zany na karę Śmierci zato, że wie- 
czorem dnia 10-go listopada b. r. 
w kolonji Stokach pow. Lidzkiego 
umyślnie podpalił domy mieszkal- 
ne Stanisława Woronki i Broni- 
sława Gliweja z wiedzą, że w do- 
mach tych mieszkają ludzie i ży- 
ciu ich grozi niebezpieczeństwo. 

Skutkiem podpalenia spaliło się 
dwoje dzieci i spłonęły dwa domy 
mieszkalne, dwa chlewy, stodoła 

Z Giełdy Wileńskiej w dniu 
29 grudnia r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 8,99  8,971/2 — 
Funty szteri. 43,70 43,65 — 
Ruble złote 4,75  4,14V2 4,14!/2 
Listy zastawne Wil. Banku 

Ziemsk. zł. — — 31,60 
Akcje Wil. Prywat, 

B-ku Hand. wart. 
nom. M. 540 0,071/2 0,07 

bez barw żadnych, błękitne strugi 
na horyzońcie, księżyc na mura- 
wie i zwiędłe lilje w księżycowem 
świetle". 

Dziwaczne te ale niezmiernie 
nastrojowe, odpowiadające  prze- 
żywaniu wrażeń duchowych po- 
ezje, zwróciły uwagę na młodego 
Flamanda Maeterlincka. Pobyt w 
Paryżu ze współczesnym Parnasem 
młódych poetów jak rodacy sr. 
Paul Roux, Ie Roy i Verhaeren, a 
zwłaszcza Villiers de I'lsle Adam, 
wpływa na M. w taki sposób, 
że się poezji oddaje zupełnie. Po- 
wstaje szereg dramatów, nowych, 
dziwnych, innych zupełnie od 
wszystkich jakie dotąd były pisa- 
ne: tragedja dusz. Niezmiernie czy- 
ste o szlachetnej egzaltacji posu- 
niętej do poświęceń nadludzkich 
życia, miłości, wolności. Niezmier- 
nie trwożliwe, czujne sumienie du- 
szy, każe Maeterlinckowi malować 
ludzi, którzy jeśli krzywdzą, to z 
katuszą własną, i dlatego że na 

nie może się 
dziać. Ale rany zadane należy ko- 
ić kosztem najwyższych wysiłków, 
ale sprawiony ból należy okupić 
choćby życiem własnem. W ostat- 
nim dziesiątku ubiegłego wieku, 

OSTATNIE DWA DNI! 

Administracja „Kuriera Wileńskiego" przyjmuje 
ogłoszenia do noworocznego numeru. 

8 stron druku. 
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NA SCENIE: 
Gościnne występy znanej 
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Niebywala premjera 
rozkoszna salonowa komeja w 8 akt. p. t. 

„EDYNAGZKA KRÓLA MIEDZI” 
(Ostrożnie z flirtem). 

W rolach głównych: najmilsza artystka Świata 

Norma Schearer i Jack Nolt. 
Rzecz dzieje się współcześnie w New-Jorku i Kanadzie w T-wie $$ 

miłostkom i 

Początek seansów o godz. 2-ej — ostatniego — 10.15. 
Bilety honorowe nieważne. 

Bjalskiej, 
wykona: Arje z opery „Tosca“, „Halka“, „Pikowa Dama“ i in. 

— Dziś 
© 
(e) 
O 
o 
© 
© 
© 
©    rozwięzłym zabawom. 

która pod- $ 
czas seansów 

60000000000006000000000060609 
oraz inwentarz żywy. i martwy. 
Bezpośrednio przed dokonaniem 
wspomnianego podpalenia Peterson 
przyszedł do mieszkanin swego 
szwagra Stanisława, Woronki i 
związał mu drutem ręce i nogi, po- 
zamykał okiennice i związał dru- 
tem drzwi wejściowe do domu. 

Następnie z zamiarem podpale- 
nia udał się do stodoły należącej 
wspólnie do Stanisława Woronki 
i jego szwagra Stanisława Gilweja, 
lecz w trakcie tego Woronko roz- 
wiązał sobie ręce, wydostał się 
przez okno i wołając o po- 
moc począł uciekać do Gilweja. 
Wtedy Peterson schwyciwszy sie- 
kierę podbiegł do niego i tuż 
przy drzwiach domu mieszkalnego 
Gilweja dwukrotnym uderzeniem 
po głowie zabił go siekierą, Oraz 
związał drutem drzwi domu miesz- 
kalnego Gilweja, poczem udał się 
z powrotem do stodoły, podpalił 
ją, a następnie podpalił kolejno 
domy Woronki i Gilweja. 

Biegnąc w kierunku do domu 
Waszkiewicza w' drodze spotkał 
służącą Woronki Olgę Radziecką, 
rzucił się na nią z kosą, którą 
miał w ręku i uderzył Radziecką ko- 
są po głowie, poczem lekko po- 
derżnął sobie kosą gardło. Wsku- 
tek pożaru spaliły się zwłoki zabi- 
tego Woronki, oraz spaliło się dwo- 
je dzieci Gilweja, Janina lat 2 i 
Walenty !/> roku, a także spaliły 
się dwa domy mieszkalne. Straty 
wynoszą 12 tysięcy złotych. 

Obrońca wniósł prośbę o uła- 
skawienie skazanego. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej prośby tej 
nie uwzględnił, wobec czego wy- 
rok śmierci względem skazanego 
Petersona wykonano. 

  

Rozmaitości. 
Ryby, które strzelają. 

Są ryby, które do owadów strzelają 
według wszelkich prawideł łowieckich, 
aby je pożreć. Te strzelające ryby na* 
POTY w wodach Indji Zagangesowych, 
wodach Indochiny, północnej Australji, 
Nowej Zelandji i Polinezji. Jako poci- 
sków używają kropel wody, Które rzu- 
cają z taką siłą, że owad ugodzony zo- 
staje oszołomiony, pada na powierzchnię 
wody i zostaje przez rybę pożarty. Kro- 
ple wody wyrzucają z ogromną siłą na 
odległość blisko metrową z podziwu go- 
dna celnością. W sposób łowiecki, cze- 
kają na ofiary, ukryte gdzieś.w roślinach 
wodnych. Ryba poluje w ten sposób, że 
najpierw płynie w wodzie w linji pozio- 
mej blisko powierzchni, a dostrzegłszy 

powstają cudowne, wizyjńe w ja- 
kimś Śnie zachwycenia, dramaty: 
Pelleas i Malizandra Oraz Aga- 
veine i Selyzette. Do Pelleasa De- 
lussy dodano muzykę, która czy- 
ni z tego utworu jedną z najpię- 
kniejszych rzeczy jaka istnieje w 
krainie ducha. 

Maeterlinck pisze jeszcze sztuki: 
Ariane i Sinobrody, Monna Vanna 
dla żony, artystki Żorżety Leblanc, 
Joyzelle, Niebieski Ptak śliczną 
bajkę dla dzieci, pomniejsze: Slepcy, 
Intruz, omierć Tnitagila. Grywane 
w teatrach całego Świata, sztuki te 
wywołują dziwny nastrój: są prze- 
dewszystkiem ponad czasem i 
miejscem. W głębinach psyche lu- 
dzkiej, w mętnem, płynnem, zmien- 
nem morzu ludzkich uczuć, dzieją 
się te tragiczne zdarzenia, wśród 
których błądzi i skarży się cicho 
dobroć, litość i przebaczenie, Szu- 
kając jasnej Ścieżki i znajduje ją. 
Bo krokami jej wiedzie mądrość 
miłująca. Te same pierwiastki mi- 
łującej mądrości spokojnej, choć 
często smutnej, ale chcącej wszyst- 
ko zrozumieć i wszystko przeba- 
czyć, ukazać życie nie jako mena- 
żerję tresowanych lub dżunglę dzi- 
kich zwierząt pełną, ale jako za- 

owad, stara zbiiżyć się do niego jaknaj- 
prędzej kryjąc się w trawie lub sitowiu. 
Gdy odległość do strzału jest odpowie- 
dnią, przyczaja się, mierzy i kroplę z 
zamkniętego mocno pyszczka jak z pu- 
kawki wyrzuca. : 

Chińczycy, którzy interesowali się 
zawsze przyrodą, chowają je w akwar- 
jach i dla zabawy podają im owad na 
patyczkach, który ryba celnym strzałem 
zrzuca do wody. 

  

Z operetki. 
Wystawienie  Gejszy, słynnej 

przed 20 laty operetki, wykazało, 
że jednakowoż ten typ operetki, 
nieopartej o wielki talent z jednej 
strony,:a współczesny rytm tane= 
czny (foxtrott, Schimy, ras- Times) 
z drugiej—nie jest w możności o- 
budzić większego zainteresowania. 

Operetka stanowi bowiem zle- 
pek najróżnorodniejszych piosenek 
mniej i więcej oryginalnych (nota- 
bene z Japonji nic wspólnego nie 
mających) powiązanych naiwnem 
dość bibrettem polegającem na 
słabiutkiem „qui pro quo". Rato- 
wał sytuację zespół, który i tym 
razem nie zawiódł, P. Kawecka 
Śpiewa zawsze interesująco i sub- 
telnie, gra zaś z niewymuszoną 
prostotą i wdziękiem. Uroczą Gej- 
szą była p. Sokołowska, wlewając 
w rolę dużo sympatycznego tem- 
peramentu i życia. P. Redo zręcz- 
nie wybrnął z niegroźnej opresji 
miłośnej, zyskuje z powrotem  uf- 
ność narzeczonej. P Romaniszyn 
przeniósł akcję z Japonji na teren 
Wileński, (Ściślej do Kasy Cho- 
rych), p. Winiaszkiewicz grał spo- 
kojnie i bez szarży, co go zawsze 
dodatnio odróżnia od wielu kole- 
gów. Interesujący taniec uroczych 
„girls” pp. Watrasównych, oraz p. 
Olszewskiej musiał być powtė- 
rzonym. 

Orkiestry prowadził p. Kocha- 
nowski — męcząc się prawdziwie z 
czystością akordu. Ale to już nie 
jego wina. Zadziwia natomiast nie- 
słychaną pamięcią: wszystkie bo- 
wiem operetki dyryguje bez nut. 
Pozwala mu to osięgnąć efekty 
bardzo udatne, któreby stanowiły 
niezawodnie atrakcję — przy odpo- 
wiedzialniejszej obsadzie orkiestry. 

  

Czas opłacić prenumeratę. 
- a i nry Z SS EZ AZ OOOO ZZOZ Z i. 

wiłą i ciężką zagadkę, labirynt 
cierpień i błędów. które rozwiązać 
można tylko sercem, te pierwiast- 
ki spotykamy w książkach filozo- 
ficznych Maeterlincka jako to: Mą- 
drość i Przeznaczenie, Skarb ubo- 
gich, Zagrzebana świątynia, Życie 
pszczół, Podwójny ogród, Umysło- 
wość kwiatów i Gałąź oliwna, kędy 
miłość i głębokie, boskie rzec mo” 
żna zrozumienie przyrody i jej ce- 
lów, w połączeniu z poezją słowa, 
daje niezapomniane nigdy uczucia 
i kierunek myśli tym, którzy te. 
dobre, mądre książki czytali. Po 
wojnie dał Maeterlinck jedyny swój 
utwór współczesny realistyczny: 
Burmistrz ze Stylmondu w któ- 
rym się okazał wspaniałym na 
miarę starożytnych dramaturgiem, 
gorącym patrjotą i człowiekiem 
wznoszącym się na najwyższy 
szczyt bezstronności, w osądzaniu 
wrogów i katów własnego kraju. 

Nad utworami Maeterlincka po- 
latuje jakiś duch czystego, wznio- 
słego piękna, powściągliwej a żar- 
liwej egzaltacji w miłowaniu spo- 
łecznem, tak też je słuchać i ro- 
zumieć trzeba, z 

( |, Romer. 
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A е Dziś: Eugenjusza B. W. 

30 Jutro: Sylwestra P. W. 

grudnia | Wschód słońca-.-3. 7 m. 45 
Zachód | £. 2 m. 57 

OSOBISTE. 

— Przyjazd Stanislawa Szu- 

kalskiego do Wilna. Dowiaduje- 

my się, że znakomity artysta, twór- 

ca projektu pomnika Mickiewicza, 

odznaczonego pierwszą nagrodą 

na niedawnym konkursie, przybył 

w daniu wczorajszym do Wilna i 

zabawi tu dni kilka. (sk) 

MIEJSKA. 

— Stan zdrowotny Wilna. Sek- 
cja Zdrowia przy Magistracie m. 
Wilna, iż stan chorób zakaźnych 
za czas od 19 — 25 grudnia r. b. 
przedstawił sia następująco: tyfus 
brz. — 1; płonica — 9 (zmarło— 
1), błonica — 5, ospówka — 5, 
odra — 1, ksztusiec — 2, gruźlica 
— 2i jaglica — 1. (s). 

— Z lzby Dezynfekcyjnej. 
Miejska lzba Dezynfekcyjna stosow- 
nie do rozporządzenia Sekcji Zdro- 
wia komunikuje, że za ostatni ty- 
dzień od 20 — 26 grudnia r. b. 
włącznie wykonano 7 dezynfekcji, 
w tem formaliną 2 i wydezynfiko- 
wano rzeczy 64 klgr. (S). 

— Kalendarzyk przemeldowa- 
nia na dzień dzisiejszy: I Komi- 
sarjat: Zawalna 23, 27, 35, 37,51, 
53, 59. 

II Komisarjat: Oszmiańska 4,5, 
8, 9i 14, oraz posesje Korżuna i 
Dwilowej. 

III Komisarjat: Św. Filipa 9, 12, 
15. Św. jakóba 8, 10, 12, 14, 16. 
Dąbrowskiego 2, 4, 6,8. Mickiewi- 
cza 27, 29. 

IV Komisarjat: Ogórkowa Nr. 2, 
6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 34, 40, 
40, 44, 1,.7,15, 17, 19, 25, 25,41, 
43, 43-b, 43-b, 35. 

V Komisarjat: Kacza cała za 
wyjątkiem Nr. 1, 3, 5, 6. Gęsia 5, 

“ 8, 10, 11, 17. Pawia—cała, Archa- 
nielska 39, 41—51, 53. 

VI Komisarjat: Antokolska 58, 
60, 62, 64, 66. 

R SPRAWY PRASOWE 

— Nowe pismo. W najbliższych 
dniach zacznie wychodzić w Wi|- 
nie dwutygodnik kościelny p. n. 
„Metropolitalne wiadomości wileń- 
skie". Pismo to omawiać będzie 
sprawy urzędowe Stolicy Apostol- 
skiej i kongregacyj rzymskich, za- 
rządzenia władz kościelnych i pań- 
stwowych, kronikę, poradnik i t. 
p. Redaktorem jest Ks. Kafarski. 
— Konfiskaty. Komisarjat Rzą- 

du skonfiskował nowy transport 
litewskich kalendarzy Ściennych w 
ilości 100 szt. 

— Zatwierdzenie aresztu. Sąd 
Okręgowy na posiedzeniu gospo- 
darczem zatwierdził areszt nałożo- 
ny na „Biuletyn Informacyjny Nr. 
1*, wydawany przez białoruski sej- 
mowy klub „Hramady*. 

  

Władze bezpieczeństwa 
skonfiskowały mapę-białorusi. 

— Skazanie redaktorki  „Un- 
zer Zeit”. Sąd apelacyjny Skazał 
b. redaktorkę „Unzer Żeit.* na 
trzy miesiące więzienia za umiesz- 
czenie w jednym z numerów r. 
1922, artykułu, obrażającego wła- 
dze prokuratorskie, w obronie komu- 
nisty, skazanego na dożywotne wię- 
zienie. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— W sprawie nauczycieli re- 
ligii mojżeszowej w zakładach 
średnich. Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oswiecenia Publicz- 
nego wydało zarządzenie, regulują- 
ce sprawę kwal:fikacyj zawodowych 
do nauczania religii mojżeszowej 
w szkołach srednich ogólno-kształ- 
cących, seminarjach państwowych 
i prywatnych.  Nauczycielami re- 
ligji mojżeszowej szkół średnich 
państwowych i prywatnych mogą 
być absolwenci uniwersytetów z 
tytułem doktora albo magistra wy- 
działu filozoficznego. Ponadto mu- 
szą posiadać swiadectwo ze zdania 
egzaminu przed specjalną komisją 
rządową. 

Powyższe rozporządzenie prze- 
widuje ze względu na brak odnoś- 
nych kandydatów pewne odstęp- 
stwa, zwłaszcza dla tych, którzy 
przekroczyli 32 rok życia i posia- 
dają wyższą „praktykę. (z) 

ZABAWY. 

— Sylwester w klubie Inteli- 
gencji pracującej. . Rada gospoda- 
rzy Klubu Inteligencji pracującej 
urządza w swoim lokalu (ul. Mic- 
kiewicza 17) w noc Sylwestrową 
dla członków i gości spotkanie 
Nowego Roku z tańcami do rana. 

NADESŁANE. 

Oddział Wileński Stow. 
był. więźniów politycznych ko- 
munikuje: Dnia 21 b. m. odbyło 
się rozlosowanie głównych niespo- 
dzianek z rozprzedaży „bomb cze- 
koladowych* z niespodziankami na 
rzecz Stowarzyszenia Byłych Więź- 
niów Politycznych w obecności! 
członków Zarządu i świadków z po- 
śród publiczności i przyjezdnych. 
Losy wyjmowali; Zdzisław Jezier- 
ski zam. Warszawa — ul. Leszno 
68 m.5, lat 11 i Bronisław Wąsak 
zam. Warszawa — ul. Leszno 65 
m, 3, lat 12. 

Na następujące numery padły 
wygrane: 186526 — maszyna do 
szycia, 110727 — rower, 67406 — 
krowa, 58496 — koń; 125718, 
162605, 79458, 137815, 131715 — 
po jednej dolarówce; 36081, 16090, 
41537, 62560, 61279 — po '/ lo- 
ku loterji państw. do 5 klas; 
189342, 110785, 48834 — materjał 
na palto męskie; 113229, 90449, 
16260 — materjał na palio dam- 
skie, 174983, 834, 91730, 45832, 
5091 — damskie  złotn. zegarki; 
194358, 147363, 8374, 193979, 
132513—zastawa platerowa; 45109, 

  

645541, 156290, 42752, 97170 — 
komplet umywalni. Wygrane ode- 
brać można bezpośrednio w Sto- 
warzyszeniu — Warszawa — ulica 
Leszno 53, albo przesyłając pod 
tymże adresem listem poleconym 
odnośny błok. Wówczas wygrana 
będzie wysłana podług podanego 
adresu. Inne pisma proszone są o 
przedruk. 

ligalna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj 

po raz trzeci głębokie misterjum Mae- 
terlincka „Siostra- Beatryks* z p. Ireną 
Solską. Jutro trzy przedstawienia: o g. 
4-ej popoł. przedstawienie dla wojska 
„Swietoszek“ Moliere'a 0 godz. 8-ej „Sio- 
stra Beatryks“, o godz. 11-е] w. przed- 
stawienie Sylwestrowe—,„Oj młody, mło- 
dy“ Fredry — syna w przeróbce Zespołu 
Reduty. W dniu 1-ym stycznia o godz. 
8-ej, jako w dniu Nowego Roku dane 
będzie „„Wyzwolenie'* Wyspiańskiego. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Mimo wielkiego powodzenia, jakiem się 
cieszy „Nasza Žoneczka“ — Hopwooda 
zabawna ta krotochwila dziś grana bę- 
dzie po raz ostatni. ‘ 

— Sylwester w Teatrze Polskim. 
Na jutro Teatr Polski przygotowuje nie- 
zmiernie 'wosołe widowisko, pierwszą 
część którego zajmie od szeregu mie- 
sięcy nie grana ulubiona krotochwila W. 
Rapackiego „Ja tu rządzę”, drugą zaś 
część, ace artystyczne, solowe oraz 
balet. K. Wyrwicz*Wichrowski specjalnie 
na ten wieczór przygótowuje życzenia 
noworoczne, aktualne, ujęte w pieśni 
dziadowskiej. : 

W sobotę 1-go stycznia powtórzenie 
progremu sylwestrowego. Teatralny ze- 
gar na Wieczór Sylwestrowy będzie po- 
sunięty o pół godziny, tak że spotkanie 
Nowego Roku w Teatrze nie wyklucza 
spędzenia chwili tradycyjnej t. j. ude- 
rzęnia godziny dwunastej w kole rodzin- 
nym. Ceny miejsc normalne od 20 gr. 
do 2 zł. 50 gr. 

— Popołudniówki świąteczne. W 
sobotę o godz. 4-ej popoł. grana będzie 
krotochwila amerykańska „Dzień bez 
kłamstwa”, w niedzielę zaś — „Wesele 
Fonsia“. 

— Premiera „Tajemnicy powodze- 
nia“. Zespół Teatru Polskiego pod wo- 
dzą K. Wyrwicz-Wichrowskiego przygo- 
towuje świetną krotochwilę amerykańską 
Mongomntery'ego „Tajemnica  powo- 
dzenia“. 

— „Wino, Kobieta i Dancing“. Wo- 
bec wyjątkowego powodzenia, jakiem się 
cieszy ta komedja na naszej scenie, „Wi- 
no, Kobieta i Dancing“ — grana będzie 
raz jeszcze w niedzielę najbliższą. 

— Teatr „Operetka Wodewil**. (Lu- 
dwisarska 4). Ostatnie występy zespołu 
artystów operetki warszawskiej na czele 
z p. Kawecką, Redem i Sokołowską do- 
biegają końca. Przedstawienia odegrane 
będą w następującym układzie repertuaru: 
w czwkrtek 30 b. m. „Gejsza”, w piątek 
31 b. m.—przedstawienie popularne po 
cenach popołudniowych „Ksigžniczka Ili- 
ca“ niegrana dawniej w wilnie operetka 
Engel-Bergera, oraz na powitanie Nowe- 
go Roku, po operetce część kabaretowo- 
koncertowa, z udziałem całego ensam- 
blu z p. Wiktorją Kawecką, która uświe- 
tni wieczór słowiczym „gwizdem“, a 
który wielce przyczynił się do popular- 
ności tej arcymiłej- primadonny. Pani 
Kawecka „ogwiżdże'* kilka pięknych arji 
nieznanych w Wilnie. 

W sobotę 1 stycznia, powtórzenie 
przedstawienia dla dzieci „Książe Leniu- 
szek* i „Choinka”, które doznało serde- 
cznego przyjęcia u rozbawionego szcze- 
rze audytorjum. : 

Ceny miejsc na przedstawienie dzie- 
cinne od 30 gr. do 2 zł. 80 gr. z szatnią. 

  

spejalny dzia: PAdjOowy     
Dokonywamy reparacji 

WYPADKI I KRADZITZE. 
W Wilnie. 

— Usiłowanie samobójstwa. Na ro- 
gu ui. Wielkiej i Sw.-Jańskiej za pomo- 
cą wypicia większej dozy esencji octowej, 
usiłował pozbawić się życia Nowik Piotr, 
ułan z 13 p. uł. Przechodzący w tym 
czasie ul. Wielką poster. I komis., prze- 
wiózł desperata do pogotowia ratunko- 
wego, skąd po udzieleniu mu pierwszej 
pomocy odesłano Nowika w stanie za- 
dawalającym do szpit. wojskowego na 
Antokolu. 

Przyczyny samobójstwa narazie nie 
ustalono. 

— Nagły zgon. W sklepie spożyw- 
czym przy ul. Zygmuntowskiej 26, zmar- 
ła nagle Kulukas Anna, lat 60, zam. przy 
ul. Mickiewicza 5, która przyszła do wy- 
mienionego sklepu dla zakupienia arty- 
kułów sdożywczych. Trupa przewieziono 
do Kostnicy św. Jakóba. Przyczyna śmier- 
ci—wada serca. 

— Zapadnięcie sufitu. W mieszkaniu 
Gruzdona Feliksa, przy ul. Ostrobram- 
skiej 29 zawalił się sufit na przestrzeni 
a 12 mtr. Wypadków z ludżmi nie 
yło. 

— Podrzutek. W poczekalni Kasy 
Chorych pozostawiono dziewczynkę 12 
miesięczną z kartką, z treści której wy- 
nika, że matka znajduje się w krytycz- 
nem położeniu materjalnym i dlatego po- 
zostawia dziecko. Podrzutka ulokowano 
w przyt. Dziec. Jezus. 
„| — Kradzieże. Z wystawy sklepowej 
instrumentów muzycznych, przy ul. Wiel- 
kiej 32, na szkodę Engielson Sory, za 
pomocą wybicia szyby skradziono różne 
instrumenta muzyczne wart. 300 zł. 

— Z mieszkania Lichodziejewskiego 
Pawła, przy ul. Zakretowej I, została 
dokonana kradzież różnych rzeczy wart. 
300 zł. 

— Z mieszkania Trębacza Antoniego, 
przy ul. Mostowej 19, została dokonana 
kradzież różnych rzeczy wart. 270 zł. 

Na prowincji. 

— Bójka rodzinna. We wsi Pużyn- 
ki, gm. Mikołajewskiej, Wiktor Łozow- 
ski, na tle nieporozumień rodzinnych 
zadał ciężkie uszkodzenie ciała siekierą 
w głowę m-ce wsi Chożynki, Elżbiecie 
Wereszczako, która po odwiezieniu do 
szpit. w Dziśnie dn. 15 b. m. zmarła. 
Łozowskiego Wiktora zaaresztowano i 
wraz z dochodz. przekaz. do dyspoz. 
Sędz. Śledcz. w Eziśnie. 

— Poranienie. Przed paru dniami 
zgłosił się na posterunek P. P. w Głę- 
bokiem Ławrynowicz Nestor, zam. we 
wsi Leśniki, gm. Głębockiej i zameldo- 
wał, że syn jego Antoni, I t 24, w dn. 
16 b. m. o godz. 16, po wyjeździe z m. 
Głębokiego na trakcie Głębokie — Hołu- 
bicze z powodu wynikłej kłótni został 
przez Zienkiewicza Wiktora, zam. w maj. 
Duzberg, gm. Pliskiej, ciężko poraniony 
przez 4-krotne pchnięcie nożem w 0ko- 
licę serca, wskutek czego został przebity 
worek sercowy. ы 

Poranionego Ławrynowiczą przewie- 
ziono do szpit. w Gtębokiem, Ziefikiewi- 
cza Wikiora zaaresztowano. 

— Denaturat powodem śmierci. 
Zmarł nagle wskutek nadmiernego uży- 
cia spirytusu skażonego m-c wsi Chłow- 
sie gm. Kościeniewickiej, pow. Wilejskie- 
go, Mikulicz Trofim, lat 40. 

— Kradzież pasa transmisyjnego. 
W tartaku Pieresieczno gm. Tumiłowic- 
kiejj pow. Dziśnieńskiego, na. szkodę 
Dołgopalskiego Henryka, właściciela te- 
goż tartaku, został skradziony pas tran- 
smisyjny, dług. 16 metr. 1 wart. 600 zł. 
Pas w dn. 17 b. m. został odnaleziony 
w lesie. Sprawców kradzieży na razie 
nie ujawniono. 

— Pożar. W maj. Siemieżyno, gm. 
Jazno, powstał pożar, wskutek którego 
spaliła się stodoła na szkcdę właścicielki 
tegoż majątku: Bohdanowicz Marji, oraz 
dzierżawcy tegoż majątku Hryniewicza 
Jana. Straty wynoszą 5,000 zł. Przyczyny 
pożaru narazie nie ustalono. 

Pamiętajcie 0 głodnych 

  

dzieciach 

Sumy pieniężne Zakopane 

  

Na Bystrem wil- 
la Jaśka, pen- 

D iądów. 
Legenda o „bandycie* Rysiu. 

Gdy w swoim czasie został a- 
resztowany bandyta Ryś, słyszało 
się wtedy o nim najfantastyczniej- 
sze historje. Wszystkie napady, 
których sprawcy nie zostali wy- 
kryci policja przypisała wówczas 
Rysiowi. Urządzało się konfrontacje 
i poszkodowani dzięki umiejętne- 
mu stawianiu pytań przez policję 
wskazywali na Rysia, jako na 
sprawcę napadu. Ryś urósł do- 
miary bandyty—olbrzyma. Na bar- 
ki Rysia włożono kilkadziesiąt na- 
padów, które miały miejsce w 
różnych okolicach Wileńszczyzny. 
Jest to zresztę zupełnie zrozumia- 
łe. Policja mając kilkadziesiąt spraw 
bandyckich niezałatwionych wyko- 
rzystała moment aresztowania Ry- 
sia i przypisując mu dokonanie 
prawie wszystkich  niewykrytych 
napadów bandyckich tą drogą poz- 
była się urgensow od władz 
wyższych. A Ryś dzięki policji 
rósł w sławę, jak na drożdżach. 

Minęło kilka miesięcy. Ryś za- 
siadł na ławie oskarżonych. I 
zbladła sława „bandycka* Rysia. 
Ostał się tylko Ryś koniokrad. 
Wczoraj bowiem była rozpatrywa- 
na czwarta z rzędu jego sprawa, z 
której został uniewinniony. 

„Prócz tego Ryś ma przed so- 
bą jeszcze kilka spraw sądowych. 

Nie ulega wątpliwości, że Ryś 
był świetnym koniokradem. I w 
tej „branży* został w swoim cza- 
sie skazany na 2 lata więzienia. 

I Ryś będzie mógł mieć żal do 
sądu, że z misternie wzniesionego 
przez policję. gmachu sławy ban- 
dyckiej pozostawiają mu tylko 
strzępy — słowa świetnego ko- 
niokrada. 

Sprawa Rysia Nr 1. 

Wczoraj, w drugim dniu proce- 
su sprawa Rysia i Augula, którzy 
mieli dokonać rabunkowego napa- 
du na ks. W. Baniewicza w parafji 
kiemieliskiej została zakończona. 

Podczas przewodu sądowego 
okazało się, iż niema żadnych po- 
szlak, co do udziału Rysia we 
wspomnianym napadzie. Zeznania 
Świadków oskarżenia, którzy wska- 
zują na Rysia, jako na uczestnika 
napadu, powołując się na podo- 
bieństwo „gęstej a rozczesanej bro- 
dy" Rysia do brody jednego z ban- 
dytów — w ogniu krzyżowych py- 
tań obrony nie zdołały się utrzy- 
mać. Pozatem Świadkowie obrony 
w swych zeznaniach stwierdzają, iż 
w krytycznym dniu Ryś był w 
domu. 

Co do drugiego oskarżonego 
Augula świadkowie zgodnie stwier- 
dzają jego udział ww napadzie. 
Zresztą znaleziona czapka, którą 

w ucieczce zgubił Augul jest naj- 
lepszym dowodem jego winy. 

Prokurator Kowerski w swem 
przemówieniu domaga się surowe- 
go ukarania obu oskarżonych. Sta- 
ra się przytem zbagatelizować war- 
stość zeznań świadków obrony. 

  

dają się obiady od 
| śro 3-ch dań 1 

Mecenas Szyszkowski, który | 
bronił z urzędu oskarżonych wy*| 
kazuje, iż w żadnym wypadku nie 
może być mowy o udziale Rysia 
w napadzie. Przypisywanie mu te-| 
go udziału jest raczej wynikiem) | 
fantastycznej legendy o Rysiu, niż 
odpowiada rzeczywistości. ' 

Sąd po dłuższej naradzie wno- | 
si wyrok, 
bezterminowe więzienie. Ryś zosta- 
je uniewinniony. 1 

Sprawa Rysia Nr 2. 

Po południu Ryś-koniokrad z: 
siadł na ławie oskarżonych w dr 
giej sprawie. £. 

W sierpniu 1924 r. na sklep | 
Mowszy lstryma 3 osobników uz- 
brojonych w karabiny i rewolwery, 
dokonało napadu 
Zą pomocą wyjęcia okna i wywa- 
żenia drzwi bandyci dostali się do 

skazujący Augula na| 

‹ 

rabunkowego. | | 

mieszkania i po steroryzowaniu ro-| 
dziny Istrynia, 
osób, zrabowali kilkadziesiąt zło- | 
tych, sztukę materjału, ubranie, | 
djament do rozcinania szyb i t. d. | 
Po dokonaniu rabunku bandyci | 
siedli na furmankę i zbiegli. Zaa- 
larmowana policja wszczęła docho- | 
dzenie, które ustaliło tylko fakt, iż 
bandyci pojechali w kierunku Świę- | 

cian. : 
Po zaaresztowaniu Rysia zarzą- | 

dzono konfrontację między nim a 
poszkodowanymi, którzy u sędzie- 
go śledczego rzekomo poznali w | 
Rysiu uczestnika napadu. | 

Tymczasem wczorajszy przewód | 
sądowy ustalił zupełnie co innego. | 

Tu świadkowie oskarżenia znaj- | 

składającej się z 3 | 

dują już tylko małe podobieństwo | 
Rysia do jednego z bandytów. 
Gmach oskarżenia skonstruowany |- 
misternie przez prokuraturę runął. | 
Nie ostało się po nim nic. Niepo- | 
trzebne więc już były zeznania 
świadków obrony, między którymi | 
figurowała Silwajewa—kochanka le- 
gendarnego bandyty Rysia. To też 
mec. Szyszkowski zrzeka się bada- 
nia świadków ebrony. 

W rezultacie Ryś zostaje znowu 
uniewinniony. Zdan. 

Aresztowanie komunisty w Białymstoku. 
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Przed kilku dniami policja po- k 
lityczna w Bialymstoku aresztowa- 
la we wsi Romanowce, gminy Swi- 
słocz woj. Białostockiego, niejakie- 

3 

go M. Urbickiego, wybitnego komu- | 
nistę, który miał być na usługach |- 
wywiadu bolszewickiego. 

Urbicki miał utrzymywać kon- 
takt z centralą szpiegowską na 
ziemie Wschodnie w Wilnie. Do- 
tychczas jednak nie udało się po- 
licji wpaść na trop dalszej sieci 
szpiegowskiej. 

Miora w Sejmiku Wilejskim. 
W związku z wczorajszą no- 

tatką o nadużyciach w starostwie 
wilejskim donosimy, iż nadużyć 
dopuszczał się od dłuższego czasu 
p. Augustowski Henryk. Nadużycia 
popełniane były na szerszą skalę i 
jak głoszą pogłoski więcej osób 
brało w nich udział. 

: 

SE - jadtodajnia Е 
Spoteczna dawn.Pod-| | Biuro Elektro-Techniczne „DZWON“ | 

iŁ. WAJ MAN, Wilno, Wileńska 21, tel. 6—55]" 
pod kierownictwem inżyniera radjo- 

Polecamy aparaty najnowszych typów, 
aparatów „radjowych Oraz udzielamy wszelkich 
porad radjo-amatorom. 

Sprzedaż na najdogodniejszych warunkach na raty. 

Т-0 
WYDAWNICZE GRE mat 

Sp. z o. o. 

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

technika z Warszawy. 
wszelki sprzęt radjowy. 
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V-ty SZOFERSKI KURS 
OSTATNI ULGOWY 

(6-cio tygod.) = dla wszystkich — (wieczorny) 
ROZPOCZNIE SIĘ 5-go STYCZNIA 1927 roku. 

Kursy kierowców samochodowych przy Zw. Of. Rez. (niez.) 

Cena kursu zł. 105—na 5 rat. 
Godz. 18—19 codz. Gimn. im. Lelewela, Łukiszki. 

ROI ROJ KOJ COJ KOJ OJ TO EOJ OJ POJ TOJTOJ OJ KOJ OJO POKOJ KOJ OT ZOJCOJ KI TE 

Sp. Akc. POLSKI LLOYD 
Oddział w Wilnie 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-go grudnia 
1926 r. o godz. 9'/2 rano w lokalu Polskiego Lloydu w Wil- 

nie przy ul. Wielkiej 30 odbędzie się 
niżej pomienionych towarów: 1 paczka 

l papieru parafinowego, 4 skrzyni nici 
szpulkowycn, 1 skrzynia kamieni do zapalniczek, 1 skrzynia pilników, 

18 miejsc stali w sztabach, 1 skrzynia kos stalowych. 
Polski Lloyd Sp. Akc. Oddział w Wilnie. 
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powtóra publiczna licytacja 

3202   
     

Katelin Hebdy 
czopki hemoroidalne    
Chemiczno Perf. 
Laboratorium    

     

  

OD ŚWIERZBY dla ludzi | 
| znane ze swej skuteczności z czasów przedwojenn. jako niezawodne środki 

To E HEBDA i $-ka_ Warszawa. 

; Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI. RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

GENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

Większa instytucja 
- bankowa 

poszukuje odpowiedniego lokalu na 
pomieszczenie biura. Zgłoszenia z do- 
kładnem oznaczeniem miejsca, wyso- 
kości żądanego czynszu oraz przy do- 
łączeniu planu lokalu, nadsyłać do 
Polskiej Agencji Telegraficznej Od- 
dział w Wilnie dla „Lokal bankowy". 

3201/3372/VI 

DO WYNAJĘCIA 
| duży pokój, nadający się na biuro. 
Dowiedzieć się w administracji „Kur- 

| iera Wileńskiego", Jagiellońska 3. 3206 

Gotowke  |00Ų, 2000 dolardų w każdej sumie pod so- ы : 
lidne zabezpieczenia lo. ulokujemy 1 hipotekę 

kuje najdogodniej nieruchomości 

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

3196-1 3197 

      

3194-2 
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lokujemy bardzo dogod- 
nie. 

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

3175 

DOMY, majątki, 
folwarki, place 

kupujemy-sprzedajemy na 
warunkach bardzo do- 

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

3198-2 

Nauka 

modniśrstwa 
(szycia kapeluszy) war- 
szawskim systemem. An- 
tokol, Tad. Kościuszki 18, 
m. 3, przyst. autobusowy» 
Kościół P. i P. 3195-2 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UI. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd. 
Wykwintne—Mocne— 

Niedrogo. 

Sprzedaż na raty. 
2144 

2000 dolarów trzy do- 
my drewniane w 

bardzo dobrym stanie, 
prawie nowe z własnym 
ogrodem 1.500 sążni kw. 
w pobliżu centrum, koło 
przystanku autobusowe- 
go, zaraz do sprzedania. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
ul. Mickiewicza 21, pri 

    

a pani Kuscińskiej z 
resów. Ceny przystęp- 

ne, Kuchnia obfita, poło” 
żenie malownicze wśród 
lasów świerkowych. 3168 

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

MAJĄTKI 
ziemskie, DOMY, FOL- 
WARKI posiadamy do 
sprzedaży na warnnkach 

dogodnych. 
Dom Handl.-Komis. 

„Zacheta“ 
Gdańska 6, tel. 9-05 

3174 

Kauoją hipoleczne 
do 30.000 złotych 

udzielimy 

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

3090-0 

tukiernia 1 Kawiarnia 
„ZDROWIE“ 

ul. Wielka Nr. 22 (obok 
hotelu _ Niszkowskiego) 
poleca smaczne i zdrowe 
śniadania, obiady i kola- 
cje oraz rozmaitego ro- 
azaju pieczywo. Podczas 
obiadów i kolacyj przy- 
grywa orkiestra. 2148 

PRACOWNIA 
kuśnierskich i wełnianych 
robót przyjmuje wszel- 
kiego rodzaju obstalunki, 
przeróbki, reperacje, ze 
Starych przerabiamy na 

nowe: czapki, kołnierze, 
palta męskie, damskie i 
dziecinne, futra i kapelu- 
sze. Ceny niskie. Wyko- 
nanie szybkie i akuratne. 
Prosimy przekonać się. 
Ul. Ś-to Jańska 9 i Zam- 
kowa 17. WACŁAWĄ, 

3071 

    

Drak. „Pax“, ul. £w. Ignaccgo 5, Tel. 8-93, 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 565 

dumy pieniężne 
lokujemy „i posiadamy do 
ulokowania na hipotekę 

w każdej wysokości. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

Kaucjonowane. 
3183-0 

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

3184-1 

4000 dolarów Ośrodek 
SU 80 ha większego 

majątku z dobremi zabu- 
dowaniami ną brzegu rze- 
ki o pszennej glebie do 

„sprzedania. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel.152 

3100-0 

Lakład fryzjerski 
przy ul. Wielkiej 46. Sa- 

m damski i manicur. 
Hygiena. __1685-b 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

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

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świ 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego 1, m. 2, dawn. 1 
Wilja*. 693-b 

  

„ОНИМ czmo-okutey: D. 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo= 
rów. rż okulary po 
receptach Kasy RE 

1 fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 

wypełn. pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z 
lodfryzow. 1 zł. oraz sa- 

lon męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

Lacki, Vielka 5..,.N*i- 
firma sprzedažy angielsk. 
rowerów firm: „Royal 
Enfield", „Wanderer” iin. 
maszyny do pisania, do 
szycia, gramofony, wielki 
wybór płyt gramofonow., 
instrumentów muzyczn., 
lusterek, lampek elektr. 
i żarówek. Pracownia do 
reperacji różn. systemów 
maszyn. 1695-b 

  

pownia specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

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

a-1327 

lo składający się z 3 
pokoi i kuchni, na- 

dający sią na interes lub 
rywatne mieszkanie о- 

becnie jadłodajnia. Ulica 

” j - 

Kyk-Rubin" sze Hem 
raju założ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17, 
telef. 10-58. ° 6-1236 

w” 

w 

     

mcze, Królewską Nr.9 
niadania, o i 

cje. Obiad z 3-с 
złoty. Gabi! 

h dań 
ety. 1498-b 

kola*| 

Biure ojaktro-techniczne| 

. Wajmane 
najniższe. Ul. Trocka 17, 
telef. 781. 2258-b 

Najwiekszy wybėr i ceny|| 
Ъ 

Sekretarjat Uniwersy-| 
tetu Powszechnego| 
im. A. Mickiewicza, Wiel- 
ka Pohulanka 14, II pię 
tro, przyjmuje zapisy na 
wykłady w Il giem półro-| 
czu od dn. 3-go stycznia, 
godz. 6—8 wiecz. Opłata 
miesięczna za 3 god 
tygodniowo: język .pol-| 
ski i arytmetyka 3 zł.„| 
angielski, francuski, nić 
miecki, buchalterja, ko: 
respondencja i in. przegė 
mioty 5 zł. 31945 
ZE”: ks. wojsk. rocz” | 

nik 1891, r. 1923 
r. przez P. K. 0. м Wil+ 
nie na im. Bolesława Ko- 

wsi 
goła, unieważnia a. 

    
Ogłoszenia 

d 

„uje Vileika“ 
przyjmuje 

ne igv ejo, zam. we 
ubiany gm. Mejsza- | 

191 

NNNNINANANAS | 

na najbardziej | 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRAOJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

Redaktor w/z A. Faranowski. 

Jagiellońska 3. Ё |


