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Wilno, Šroda 16 grudnia 1925 r. Cena 15 groszy. 
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NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. |   

zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
ka 1, Skład pa- 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, 

| „ Prenumeratę 1 ogłoszenia 

Pay M: Biuro Rekism Same Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

Kata „Miał let. 82 7. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, 

1 wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. | 

Gena prenameraty: miesięcznie 
Czynna 

leńskiego* mieści się przy Biurze 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Cz 

od g. 9 do 3 pp. Dział 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł: 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

Reklamowym S. Grabowskie- 
уппе ой 9—6 м. 

Cena ogioszeńi 
20, na 4-ej stronie 

  

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

10. ; Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 

5-0 lamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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WIELKI WYBÓR NOWOŚCI 
poleca 

-Jan Wokulski i S-ka 
Wielka 9, tel. 182. 
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НОО ЮЮ ЮЮЮ 

„R FE NIESZKOWIK 
-sp. z ogr. Odp. 

ul. Mickiewicza Nr. 23, tel. 2-99. 

na sezon zimowy 

materjały na kostjumy i suknie 
damskie 

materjały na ubrania i palta męskie 

jedwabie gładkie i denisowe 

ubrania i palta męskie gotowe i 
na zamówienie 

materjały meblowe. 
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3099999009 909990 9099999999 
NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 

wyszła z druku 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monografja 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 

CZTERY WIEKI DRUKARSTWA 
W WILNIE (1525 —1925). 

Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

( Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. 

©099009909009099090000990 

WATOLINA 
czysto wełniana w najlepszym gatunku w różnych kolorach 

zł. 6.80 za metr 

D./H.F. MIESZKOWSKI 
sp. z ogr. 

ul. A. Mickiewicza 23, tel. 2-99. 
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' Zgłaszajcie się do pełnienia funk- 
cyj komisarzy spisowych. 

I Tylko świadome doniosłości spisu 
w cenie od 0 gr. — do 80 gr. | jednostki dadzą gwarancję nalężytego 

We czwartki kołduny: jego przeprowadzenia. : 

\ 

Jadlodajna -Hygjenlczna 
(Wilefska 27—1) 

Wydaje obiady od 12 do 4 m. 30 
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Prasa doniosła już o znanym 
liście prof, dr. Smal-Stockiego w spra- 

jwie stworzenia we Lwowie legalnego 
Uniwersytetu ukraińskiego. 

List ten, wystosowany do nasze- 

go rządu w imieniu gremjum profe- 
sorów ukraińskich, przebywających 
na emigracji w Pradze Czeskiej i 
oświadczających, iż „stojąc na stano: 

wisku państwowości polskiej, oświad- 
czają gotowość szczerej i lojalnej 

stwa i obu narodowości". 

List elity umysłowej narodu ukra- 
ińskiego posiada doniosłe znaczenie. 

Czas najwyższy, by dojść do po" 

rozumienia i rozpocząć erę twórczą, 

współpracę na wszystkich polach na- 

szego życia państwowego i zgodną, — 

bez wzajemnych animozy| szowini- 

stycznych i tendencyj  odśrodko- 
wych — symblozę. 

Myliłby się ten, ktoby myślał, iż 

znamienna deklaracja ukraińska jest 

zasługą min. St. Grabskiego. 

Tak przynajmniej chcę prasa pra- 
wicowa. 

Zadaje temu kłam oczywisty tak- 

tyka i program stronnictwa, które 

p. St. Grabski reprezentuje, wreszcie 

całą jsgo przeszłość polityczóa, po- 

legająca na ciągłem jątrzeniu anta- 

gonizmów narodowościowych. 

Jeśli został przełamany częściowo 

mur „nienawiści” między obu naro: 

dowościami—to w pierwszej linji ma: 

my to do zawdzięczenia tej sile euro" 
pejskiego liberalizmu, która bije z 

wszelkich poczynań obecnego prem- 
jera, p. Skrzyńskiego. Drugim kilo- 

fem, rozbijającym wyżej wspomniany 

mur — była metamorfoza, zaszła w 

umysłach ukraińskich, pod względem 
stosunku do Polski, zdobywającej na 
terenie międzynarodowym coraz sil- 
niejsze stanowisko. 

Lewica polska już oddawna pod- 

nosiła konieczność "definitywnego u- 
regulowania spraw mniejszości naro- 

dowych. Wysiłki te rozbijały się cią: 

gle o upór i zaśjepiony fanatyzm 

narodowy prawicy. ‚ 

Askieta reakcyjnego min. Mikla- 

szewskiego, który wówczas myślał 

tylko odwlec drogą papierową zbliże 

nie intellektualna cbu narodowości— 

dała jasną wręcz odpowiedź dopiero 

po roku, t. j. gdy p. Skrzyński sta- 

nął na czele rządu. List prof. Stoc- 

kiego jest dowodem, iż uczeni ukraiń- 

scy długo się namyślali, a zgoda 

współpracy nastąpiła tylko naskutek 

gwarancji, jaką przedstawia osoba p. 

Skrzyńskiego. 

Dlatego też, jeśli pierwsze lody 
zostały już przełamane, przypuszczać 

| współpracy z rządem dla dobra pań- 
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Bestjalskie zamordowanie 2-ch Polaków 
/ przez Litwinów. 

Jak nam donoszą, przed dwoma tygodniami Litwini zatrzymali 2'ch 

Trochę dobrej woli | wzajemnej gzczerośi! 
należy, iż narodowość ukraińska — 
tak świetnie pod względem kultural: 

nym stojąca — wyciągnie rękę za 

przykładem swych duchowych przy- 

wódców do wieczysrej zgody, by 

wspólnie budować Polskę Odrodzoną. 

Nie możemy się jednak oprzęć 
pokusie — wypływającej z naszego 
regjonalizmu — wypowiedzenia, na 

marginesie deklaracji profesorów u- 

kraińskich, słów kilka. 

Żyją z nami obywatele narodo* 

wości białoruskiej. 

Życie polityczne Białorusinów po" 
toczyło się innym zgoła szlakiem, ani- 

żeli Ukraińców. 

W pierwszej linji wpłynął na to 

dotkliwy brak inteligencji oraz oświa” 

ty wśród ludu. Dalej ambicyjki przy” 

wódców, którzy licytowali się nawza- 

jem w demagogicznych obiecankach. 

Pieniądze Moskwy dopełniały reszty. 

l cóż dziś widzimy? 

Białoruśini przeżywają obecnie roz- 

łam za rozłamem. Inteligencja; liczeb- 

nie uboga, rozproszona w różnych 

ugrupowaniach nie jest zdolna do 

* 

stworzenia konkretnego programu po- |] 
litycznego. Żyje mrzonkami, wegetuje 
pod względem duchowym. 

Polityka polska względem Biało- 

rusinów była Od czasu wyzwolenia 

Ziem Wschodnich błędną. Wprawdzie 

zabłysnęły (r. 1919.) promienie t, zw. 
federalizmu, a ze strony ludności bia- 

łoruskiej — entuzjazm dla ówczesne 

go Wodza Naczelnego — lecz... szyb- 
ko zgasły. 

A były wśród Białorusinów ele: 
menty, z któremi b. łatwo można 

było porozumieć się. Lecz stosunek 
naszych władz administracyjnych znie- 

chęcił szybko te koła — które dziś 
prowadzą politykę wybitnie antypolską. 

Obecnie widzimy zaognienie wza- 

jemnych stosunków. 

Żywioły skrajnie radykalne wysu- 
wają tak dzikie postulaty, że każdy 

Polak musi nad niemi przejść do 

porządku dziennego. 

Elementy zaś umiarkowane — są 
straszone przez skrajnych radykałów, 

że ustępstwa z ich strony będą 

uważane za zdradę sprawy białoru- 

skiej. 
Wogóle stosunki polsko - białoru- 

skie (poza nielicznemi wyjątkam:) — 
cęchuje pewna nieufność. 

* * 

Z jednej, jak i z drugiej strony, 

powiedzmy bez obsłonek, należy zer- 

wać z dotychczasową taktyką. A do 

tego prowadzi dobra wola i wzajem- 

na szczerość „ba 

  

    
I 

Polaków na granicy i odstawili ich do Koszedar. Z Koszedar mieli ich od- 
prowadzić do Kowna, lecz po drodze słuch o nich zaginął, Jak się oka- 

zuje, eskorta wojskowa otrzymała rozkaz zamordowania ich po drodze za 
rzekome uprawianie szpiegostwa na rzecz Polski. Jest znana śpiewka 
towarzysząca już niejednokrotnie gwałtom i morderstwom litewskim w sto- 
sunku do Polaków. ! 
——————————————————— 5 —————7———————————— 

Briand konferuje z Cziczerinem.   czerinem,   „PARYŻ. 15.XII1. (Pat.) Briand odbył wczoraj nową konferencję z Czi- : 

Wiadomości poliiyczne. 
Posiedzenie RE 

i Narodów z dnia 
ea re" 4 m. nabrało wielce 

ю uroczystego charakteru 

w związku z przekazaniem przez 
Chamberlaina i Paul Boncour'a trak- 
tatów lokarneńskich pod opiekę Ligi 
Narodów. 

Na sali panował nastrój podniosły” 
Wszyscy w skupieniu słuchali kolej- 
nych deklaracyj, składanych przez 
członków Rady. Chamberiain złożył 
Radzie oryginały 5 ciu traktatów, a 
Paul Bonceur uzupełnił to złożeniem 
traktatów francusko-polskiego i fran* 
cusko-czeskiego. 

Z poszczególnych przemówień na- 
leży podkreślić energiczne zaznacze- 
nie Paul Boncour'a, iż Francja jest 
dumna z podpisania traktatów w Lo 
carno, uważając je za najlepszą gwa” 
rancję pokoju, które stanowią zara- 
zem respekt dla zawartych: traktatów 
i prac każdego poszczególnego pań* 
stwa. 

Z innych deklaracyj podkreślić 
należy wystąpienie Scialoji, który, ja” 
ko przewodniczący Rady, wyraził żal 
z powodu nieobecności ra posiedze” 
miu Rady przedstawicieli Polski i 
Niemiec, jako współtwórców trakta- 
tów locarneńskich. 

Wszyscy mówcy podkreślali, ste w 
dziejach Ligi Narodów rozpoczyna się 
nowa epoka w kierunku zapewnienia 
ej charakteru uniwersalności, oraz 
witali bliskie już wstąpienie Niemiec 
do Ligi! 

Na zakończenie Scialoja zapropo- 
nował, aby, ze względu na uroczysty 
i ważny charakter posiedzenia, odda 
jącego traktaty locarneńskie pod о- 
chronę Ligi Narodów, przesłać pro- 
tokuły posiedzenia dla Podzielenia 
się tą radosną wieścią nieobecnym 
na posiedzeniu Rady Polsce i Niem- 
com. (Pat.). 

Traktaty z 
o w 

Międzynarodowe Zrze” 
szenie dziennikarzy a- 
kredytowanych przy 
Lidze Narodów zaini- 

cjowało działania przygotowawcze w 
sprawie zwołania międzynarodowej 
pokojowej konferencji prasy. 

Idea takiej konferencji pokojowej 
wyłoniła się w czasie ostatniego 
zgromadzenia Ligi Narodów w Gene- 
wie. 

Delegat Chili Yanes zalecił w 
zgłoszonej rezalucjł zaproszenie pra- 
sy światowej do międzynarodowej 

=spółpracy pokojowej, jako marunku 
intelektualnego i go rozbro- 
jenia. 

Rezolucję te przyjąły 26-go wrze” 
śnia r. b, zarówno zgromadzenia jak 
Rada Ligi Narodów. 

Zrzeszenie dziennikarzy zwraca 
się obecnie do kierowniczych orga- 
nizacyj dziennikarskich „poszczegól: 
nych krajów, w celu zapewnienia so- 
ble ich współpracy we wzmiankowej 
konferencji. (Pat.). ‚ 

Telsgraphen Compa- 
ny podaje, że wczoraj 
późnym wieczorem ro: 
zeszła się w kołach po: 

litycznych wiadomość, że wszyscy 
radykalni członkowie gabinetu z wy: - 
jątkiem ministra komunikacji zamię- 
rzaję oddać Pasiczowi swoje teki do 
dyspozycji. 

Powodem tego kroku ma być 
niezadowolenie ministrów  radykal« 
nych z obecnej polityki rządowej. 

(Pat.). 
REWIR AA 

ZMARSZCZKI 
rozprowadza, oczyszcza cerę, nadaje 
twarzy świeży młodzieńczy wygląd, 

znany krem 

ABARID 
Do nabycia we wszystkich perfumerjach I 

A składach aptecznych. 

W. Z. P. 57, 

Pokojowa 
AE, 
prasy. 

Przeslienio 
rządowe w 
Jugosławii. 
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Listy z Włoch. 
Co piszą ostatnie dzienniki 

WIEDENSKI 
  

KOR JER JE: 

| Odczyt o Polsce w stolicy Bułgarji. 

Przegląd prasy. 3 А SOFJA, 15.XII. (Pat:). Wobec licznie zebranej doborowej publiczności 

Wówczas a dziś! — Różnice zasadnicze. — Co P. P. S. myśli deputowany Wasilios wygłosił w lokalu Klubu prasowego odczyt o Polsce 

współczesnej. i 
włoskie. 

o zwyż jósiale © racze e. | Wśród zebranych obecni byli ministrowie pelnomocni Polski i Cze- (Korespondencja własna) 

ta — dziś jest ich mało. Zjedliśmy chosłówacji. 
asna). 

„dna esa po dużo w okiędki zastoju i bezrobocia. ' Prelegent przedstawił w głównych zarysach organizację państwa Trzy sprawy roznamiętniają prasę 

ustaw sanacyjnych tu i ówdzie na ła- 

mach prasy dają się słyszeć głosy, 

naogół pesymistyczne i nie pozba- 

wione pewnej dozy determinacji. 

„Kurjer Poranny* przeprowadza a- 

nalogję między grudniem 1923 roku 

- a grudniem r. b. Ten sam brak tchu; 

to samo powolne zacieśnianie się pę- 

tlicy wokół tchawicy naszego gospo- 

darstwa narodowego. Wówczas jak 

i dziś nasz zasób walut i dewiz ob: 

cych spadł do minimum.Wówczas trze- 

babyło wypłoszyć 2 ukrycia tezaury" 

zowane przez ludność waluty i skon- 

centroweć je w centrali emisyjnej. 

Dalej nekszem chwili było podniesie- 

nie wartości obiegu pieniężnego przez 
emisję na cele gospodarcze — do te- 
go stopnia, by wysokość pobieranych 
podatków równoważyła budżet. 

A dziś? 

A tem co zostało, nie wolno ryzyko- 

wać w obecnym procesie gospodar- 

czym. 
Dlatego 

„Kurjer Poranny”: 
Dla tych wszystkich powodów dziś 

trudno mniemać, aby środkami stycznia 

1924 r. dało się ratować sytuację końca 

1925 r. i początku 1926 r. 

A w „Robotniku” pos. Niedział- 

kowski usprawiedliwiając udział P.P.S. . 
w rządzie,takie wysuwa motywy: 

Jeżeli pewne sfery kapitalistyczne wy- 
obražaly soble, że wejście nasze do 
koalicji oznacza kapitulację przed Ich 
programem, — omyliłby s'ę bardzo głę- 
boko. 

Wręcz przeciwnie. PPS., biorąc udział 
w Rządzie, przyjęła wslkę z prcjektami 
kapitału na terenie, który w danych wa- 
runkach wydeje stę najdogodniejszym. 
istotnie, gdybyśmy pozostali na uboczu 
—wplywy lego kapitału mogłyby się   Dziś zagadnienie stol podobnie. Trze- 

ba najpierw opanować sytuację na ryn- 
ku walutowym, wydobywając znajdujące 
się w ukryciu waluty i dewizy obce, a 

następnie trzeba obniżyć kurs dolara | 

ceny do poziomu umożliwiającego rze- 

czywiste zrównoważenie budżetu, pod- 
nosząc jednocześnie wartość obiegu 
pieniężnego w celu ułatwienia poboru 
podatków, bez szkody dla życia gospo- 
darczego. 

Pomimo tylu anałogij, isfnieją też | 
zasadniaze różnice między schyłkiem | 
1923 r. a obecnym. Wówczas zaczy-, 
nało się normalne opodatkowanie — | 
dziś obserwujemy za duże ciężary 
podatkowe, które sprowadziły pośred: 
nio zastój i bezrobocie. Wówczas rząd 
dla swych kroków sanacyjnych posia- | 
dał kredyt moralny ludności i jej za” | 

 ufanie — dziś, po eksperymentach. 
p. Grabskiego jest już człkiem ina- 
czej. Wówczas w obiegu zrajdowały 
się poważne ilości walut obcych i zło- 

szerzyć bez większego oporu realnego 
z niczyjej strony. 4 

Pierwszą bitwę zasėdniczą wygrališmy: 
zdobycze klasy robotniczej, które są 
warunkiem spokoju wewnątrz kraju, wy- 
dajności pracy I rozwoju kultury, nie 
uległy zachwianiu. Pierwsza próba za- 
stąpienia podatków przedłużeniem cza- , 
su pracy i powiększeniem bezrobocia , 
nie udała się. W tej chwili trzeba prze- 
łamać początki gloryfikacji spekulan- 
tów, gloryfikacji, rzucającej 
światło na zśkulisową stronę oste 
zniżki złotego. 

Lecz czyż, nezwijmy, kontrolowa- 

ciekawe 

"nie, swych wrogów, którzy posiadają 
przewzgę w rządzie, jest możliwe? A 
rząd jest solidarnie odpowiedzialny 

| przed Narodeml 
Co się zaś tyczy przełamania fali 

drożyźnianej i spekulacyjnej — to ex- 
|posć min. Zdziechowskiego b. męt- 
nie o tem mówil 
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Komunikat Polskieg 
ża w sprawie wymiany więźniów z Litwąj 

o Tow.Czerw. Krzy- 

Kowieńską. 
WARSZAWA, 15.XII (Pat). Według tendencyjnych wiadomości pewnej 

części prasy, mająca nastąpić w dniu 15 b. m. wymiana więźniów poli- 

tycznych między Polską a Litwą nie została dokonana z winy zarządu 

P. 1. Cz K 
Zarząd główny P. T. Cz. K. podaje do wiadomości, że według proto- 

Kułu z dnia 23-go listopada rb. podpisanego przėz pełnomocników pol- 

skiego i litewsk ego Czerwonego Krzyża w Oranach, przewidywane było 
ponowne spotkania delegatów w po bliżu Oran w dniu 15 go grudnia dla 

* ustalenia listy nazwisk wieźniów podlegających wymianie. 

| Wobec niectrzymania dotychczas listy nazwisk więźniów, zjazd dele: 

| gatów Czerwonych Krzyżów przewidywany w dniu 15:go b. m. musiał być 

„odroczony i zarząd |główny oczekuje wiadomości co do nowej daty spotkania. 
Zarząd główny P. T. Cz. K. zaznacza, że sekretarz generalny.P. T. 

też słusznie konkluduje ° 

| 
» 

Cz. K. p. Staszkowska w konferencjach z delegatami Czerwonego Krzyża, 

wogóle nie uczestniczyła. 
BE, e ——-————————————————————5-—————————— 

Zaproszenie St. Zjednoczonych na kon- 
ferencję rozbrojeniową. 

WASZYNGTON. 15.XIi. (Pat). Departament Stanu otrzymał od Ligi 

Narodów zaproszenia do wzięcia udziału w pracach komisji przygotowa- 
wczej konferencji rozbrojeniowej. 

|— Ss S 

O nową pożyczkę dla Niemiec. 
_ LONDYN. 15.XII. (Pat). „Daily Telegraph" donosi, iż Gilbert Parker 

i Norman wyjeżdżają do Ameryki. Celem podróży ma być uzyskanie no- 
wych kredytów dla Rzeszy | zbadanie sprawy wypuszczenia nowej pożycz- 

„ki, przewidzianej w planie Dawesa. 

  

   

  

Wrażenia/ź £otwy. 
(Od specjalnej wysłanniczki). 

į Ž (Sztuka łotewska, zabytki, wy- 
| ł stawy). 

Ž Powierzchowny nawet rzut oka na 
! stolicę Łotwy, dawną uniwersytecką 

Rygę, tak sławną ze swej politechni- 
ki, kędy kilka pokoleń młodych zie- 
mian różnych narodowości czerpało 
wiedzę, i swych świetnych gimnazjów, 
niemiecką modłą uczących, pierwsze 
powtarzam spojrzenie, utwierdza wra- 
żenie, że się jest... na Zachodzie. 

'Miasto to nie ma na sobie ro- 
syjskości, nic, ani gmachy, ani cha- 
rakter ulic, ogrodów, styl sklepów, 
sposób bycia ludzi nie przypomina 
panowania rosyjskiego. Coś niby 

i Drezno, Wrocław, Poznań, niemiecki 
i styl i piętno kultury najsilniej się 

daje odczuć. Mowa? Niemiecki, ro: 
' syjski, łotewski na przemiany i do- 

wolnie, znak szczególny: w sklepach 
chętniej obliczają na jakieś tysiące 
rubli, niž na łaty, podobno na wsi, 
zwłaszcza w Łatgalji, miary i wagi 
dotąd wolą rosyjskie wśród włościan. 

_. Ryga jednak posiada gmachy w 
stylu środkowo-europejskim „gdzie 

: w pustej ulicy stoi stary znany gmach 
| mury me| wszechnicy“, stara, Poli- 

technika, pełna wspomnień polskiej 
Arkonii, Velecji, zabaw 1 przygód 
młodych Polaków, co się tu czuli 

      

M 

skich uniwersytetach. Piękny gmach, 
poważny, wielki, nie mniej imponu- 
jące jest Muzeum miejskie o ślicz- 
nych salach i mie byle jakiej galerji 
obrazów, z autentycznym pono Rem- 
brandtem, świetną kolekcją holender- 
skich mistrzów, doskonałemi kcpjami, 
oryginalami Makarta i szkoły nie- 
mieckiej z połowy przeszłego wieku. 
Ładny, bogaty prezent zrobili swemu 
miastu kupcy ryscy, żeby tak w War- 
szawie kto z magnatów polskich... 
W tymże „gmachu wystawa dzieł 
współczesnych. Młoda Łotwa hołduje 
namiętnie najnowszym  kierunkom 
sztuki; kubizmu i futuryzmu w niej 
więcej, niż smaku i sensu, nic nie 
zdołało zatrzymać naszej uwagi. 

Trafiamy na wystawę Polki z Lit. 
wy Kowieńskiej p. Zcfji Romerowej 
(z Dembowskich), przeważnie portre- 
ty d typy doskonałe podobizny 
osób znanych jak J. E. biskup Ropp, 
Rainis znanego poety i dramaturga 
łotewskiego, którego dramat „Józef i 
bracia jego" mna zamiar grać Reduta. 
Majronisa, poety litewskiego, Micha- 
ła Remera, posłów polskich do sej- 
mu kowieńskiego: ks. Lausa i innych. 
Sceny rodzajowe z dziećmi, główki 
młodych dziewczątek są pełne wdzę- 
ku i świeżości. Delikatna technika 
pastelu nabiera silniejszych tonów w 
głowach rodzajowych np. całej serji 
żebraków i dziadów kościelnych, któ 
rych realistyczne ujęcie, łagodzi sub- 
telna technika małarki. Sceny rodza- 
jowe np. korowód straszydeł zapust- 

polskiego i podkreślił wielkie znaczenie polityczne Polski dla Europy 

wschodniej. 

    

"Z Litwy Kowieńskiej. 
Sprawa pożyczki angielskiej dla iXowna 

"RYGA. 15.XII. (Pat.). Donoszą z Kowna: Minister finansów: Karvelis 

oświadczył, że rząd litewski doszedł do zasadniczego porozumienia z an- 

gielską grupą kapitalistów w sprawie pożyczki do wysokości 3-ch milj. 

funt. szterl. 
Z tego 1 miljon złożony będzie w towarach. 

"Z państw bałtyckich. 
Po konferencji łotewsko-litewskiej. 
RYGA. 15.XII. (Pat.). Łotewsko-litewska konferencja zakończyła się 

wczoraj. Osiągnięto zesadnicze porozumienie w sprawie list towarów 

uprzywilejowanych, które to listy będą dołączone do przyszłego traktatu 

handlowego. Nowy rząd w Estonji. 

i TALIN 15.XII. (Pat) Nowy rząd obrany został przez parlament estoń- 

"ski 45 ciu głosami przeciw 33:6m. Na czele rządu stanął członek związku 

  

tniej chłopskiego Jaan Teemant b. przewodniczący związku prokuratorów i kon- | 

1905 r. 

i społeczeństwo włoskie w ostatnich 
dniach: dobrowolna danina społe- 
czeństwa dla spłacenia długu Fme- 
ryce, reforma szkolnictwa i wyjątko- 
we prawa przeciw wychodźcom, pro- 
wadzącym za granicą akcję antyfa- 
szystowską. Gorący apel Mussolinie- 
go do oflarności publicznej i otwar- 
cie listy składek na pokrycie poży- 
czki amerykańskiej znalazły żywy 
oddźwięk śród patrjotów włoskich; 
jednostki, organizacje i miasta stara- 
ja się prześcignąć w ofiarności; dzien- 
niki ogłaszają dwu i więcej stronico= 
we listy ofiarodawców; suma zebrana 
dotychczas, przekracza już 5 miljo* 
nów dolarów. | 

Co się tyczy reformy szkolnictwa, 
to jest ona jeszcze jednym krokiem 
naprzód w demagogicznych i nie II- 
czących się się z żadnemi środkami 
poczynaniach rządu Mussoliniego. 
„Nauka i wychowanie powinny być 
prowadzone w duchu faszyzmu” — 
oto treść tej reformy. „Szkoła była 
teokratyczną za czasów rządów je- 
zuickich, agnostyczną przy rządach 
demokratycznych: powinna się stąć 
faszystowską wraz z panowaniem fa- 
szyzmu” pisze „La rivolta ideale". 
„Apólityczność szkoły jest tylko pu- 
stym dźwiękiem i nie istniała nigdy;   |gresu narodowego w r. 

Konferencja Małej Ententy w Raguzie. 

| Na porządku dziennym sprawa monarcji na Węgrzech. 

BIAŁOGRÓD. 15.XII. (Pat). Według doniesień prasy, następna konfe- 
rencja Małej Ententy odbędzie się w Raguzie między 15 a 20-tym styczn. 

Na porządku dziennym znajdować się będzie dyskusja nad ruchem 

monsrchistycznym na Węgrzech oraz sprawa stosunku państw bałkańskich 

do Rosji. 

į ; 

Loucheur i czy ktoš inny. 
PARYŻ. 15.XII. (Pat.) Według Journal'a, dziś rano Rada Gabinetowe 

zadecyduje, czy Loucheur zostanie upoważniony do zwrócenia się do Izby 

o wyrażenie jej woli przez formalne głosowanie, czy zostanie zastąpiony 

przez nowego ministra finansów. ; 

Metin donosi, iž Briand i Loucheur zastanawiali się nad zmianami, ja- 

kie należałoby wprowadzić w tekście projektów rządowych, aby uwzględnić 

w tekście projektów rządowych, aby uwzględnić życzenia komisji. 

Czy komisja finansowa chce współpra- 
cować z rządem. 

PARZŽ. 15.XII. (Pat.) Rada G»binetowa powierzyła Loucheur'owi misję 

poicformowania się u Malvy'ego i Lamoureta t. j. u przewodniczącego 

  

tego, czy komisja pragnie współpracować z rządem nad projektami finan* 

sowemi. 
Odnośna decyzja 

Loucheur'a. 

Spisek na życie komisarza francuskiego 
w Syrji. 

BEJRUT. 15.Xil. (Pat). Wysoki komisarz francuski de Jouvenel, pod- 

czas swego pobytu w Aleppo zosteł powiadomiony, iż planowany jest spi- 

sek na jego życie jak również na życie szeregu wybitnych osobistości 

w Syrji. Policja jest już tropie spisku I znane są nazwiska głównych jego 

organizatorów. > 

Akcja francuska przeciwko Druzom. 

WIEDEŃ. 15.XIII. (Pat.) „Neue Freie Presse” donosi z Londynu, że 

Francuzi rozpoczęli obecnie doniosłą akcję w okolicy Damasku, mającą na 

celu zgniecenie powstania Druzówa . 

rządu będzie uzależniona od wyniku narad min. 

сга © doskonałem ujęciu duszy kraj- wprost bogactwo ornamentyki. Są 

obrazu w łączności z żywemi istota: srebrne w winne grona, zupełnie 

mi. Pisma miejscowe łotewskie i ro- rzymskie, są klamry pasów męskich 

syjskie oddają autorce wielkie po- |z fińskimi renami, są ogromne |a- 

chwsły. kieś, koliste biżuterje, wysadzane 

Nie koniec to wcale piękności i | granatami, w stylu wschodnim, są 

zabytków ryskich: oto muzeum etno" | ozdoby z bursztynu i miedzi. Pełno 

graficzne i historyczne (zabytki i ma* i tych klejnotów w stroju łotewskim, 

larstwo) w zamku, wielkiej, ciężkiej ; podnosi to bogactwo ubioru i takie 

budowie, imponującej więcej rozmia* | jest malownicze! A korony—czółka 

rami jak architekturą, obecnie rezy- | na głowę dla dziewcząt: coś pośrad- 

  

i generalnego sprawozdawcy komisji finansowej Izby Deputowanych co do | 

| we Włoszech wszystko to co nie- 
(ma odwagi nazwać się faszyzmem, 
„ogłasza się za apolityczne”. „Naj- 
;, wyższy cel uniwersytetu, mówi nowy 
jrektor uniwersytetu w Rzymie, to 
urabiać i wychowywać ducha naro- 
dowego w młodem pokoleniu, A 
treścią i wyrazem tego ducha jest 
faszyzm. Duch ten nie może i nie 
powinien być wygnanym po za mu: 

jry szkolne. Faszyzm musi zapuścić 
| głębokie korzenie w dzielę wycho- 
wącia młodzieży, musi zapślić i oży- 
wić świętą iskrę narodowego ducha”. 

mentarze chyba są zbyteczne. 
rezultacie — dymisja całęgo sze- 

regu wybitnych profesorów; usuwają 
sią rektorzy uniwersytetów i szkół 
wyższych w Rzymie, Parmie,  We- 
necji i innych miastach, składa się i 
podpisuje protest, studenci na uni- 
węrsytetach urządzają burzliwe mani- 

| festacje i obstrukcje nowym profeso- 
rom. Kilkaset poszd nauczycielskich 
w szkołach średnich zostaje opróżnio- 
nych. 

Antyfaszystowska akcja wychodź* 
ców włoskich zagranicą wywołała go” 
rącą dyskusję w parlamencie. Pozba- 
wiono obywatelstwz włosklego „tych 

| zdrajców I oszczerców własnej ojczy- 
jzmy” zskazując im nazawsze powro* 
„tu do kraju i skazując ich na konfi: 
skatę majątku. i 

Metody i sposoby despotycznych 
rządów, bez względu na to, czy spo- 
jczywają one w rękach lewicy, czy 
| prawicy, są zawsze jednakowe. Do-. 
| syć przypomnieć walkę, jaką toczyła 
rewolucja francuska z emigracją. 
A dziś faszyści sami otwarcie : przy” 
znają się do pokrewieństwa z bol- 
szewizmem. „Rządy Sowietów, mówi 
w pailamencie Pedrazzi w swojej 
mowie przeciw wychodźcom, mieły 
przeciw sobie qały zastęp <zwolenni- 
ków dawnego porządku, którzy z po* 
mocą zagranicy toczyli wcjny z bol- 
szewizmem. Nie udało się jednak 
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skich. Oto starożytne Gildje boga” 
tych kupców (nie zapominajmy że 
Ryga czas jakiś należała do związku 
miast hanzeatyckich), gmach gotycki 
i wspaniały, oto hałaśliwa „Birža“, 

, sto Parlament, Konserwatorium, Ban- 
| ki, Ratusz ze ślicznęmi 4-ma figura* 
( mi na frontonie i tp. 

Wreszcie najciekawszy, najstarszy 
zabytek Rygi, a dla nas Polaków, 
jakże pamiętny... Na placu Ratuszo- 

    -gwobodniejsi, niż w innych, rosyj- 

  
nych lub dzieci w ogrodzie, świad: 

į й 1 ! 

dencji Prezydenta. Ciekawe i obfite 
wykopaliska i zabytki dawnych wie- 
ków, a obok niezmiernie zajmujące 
i bogate zbiory etnograficzne. Stary“ 
profesor, typowy „Balt” objaśnia z 
zapałem wpływy zewnętrzne na styl 
strojów, różnice między  ubierami 
Kurlandczyków, Łotyszów i Letgal- 
czyków. Najpięknięsze, najbogatsze i 
sięgające dalekiej starożytności, są 
stroje z pod Llbawy i Windawy, ой-, 
znaczające się jakiemś królewskiem | 
bogactwem, być może dla tego, że, 
jak tradycja niesie, w wioskach tam: | 
tejszych mieszkają potomkowie kró- 
lów kurlandskich. Faktem jest, że te | 
barwne pasiaste na północy, lub krat- 
kowene na południu, stosownie do 
okolicy spodnice i staniki, kolorowo 
wyszywane koszule, na których lśnią 
spinki, przypominające kształt rzym- 
skich fibul okrywane są ślicznemi, z 
miękkiej, białej wełny szalami, z 
frendzlą i wyszywaniem kolorowem, 
na końcach, a na ramieniu spięte 
wielką, okrągłą klamrą sakte, która 
też bywa jako broszka gorseciku 
używaną i przedstawia wspaniałe 

d 

niego miedzy kokosznikiem, a wian- 
kiem, na každy wiek i okolicę inne, 
a pasy podobne do litewskich, a wy- 
szywane, fałdowane jubki, 
bakiesze, ręczniki 1 szele, śliczne 
białe szale i rękawice bajecznie ko- 
lorowe 'eskimoskie jakieśl 

Długo by się chciało tu zostać i 
badać te ciekawe nad wyraz wpływy 
rozmaitych kultur, na sztukę zdob- 
nictwa i stroju ludowego. Cóż kiedy 
czasu mamy bardzo mało. Jedną z 
sal muzeum etnograficznego, zawie- 
rającą prócz kolekcji strojów, zbiór 
fajansów i glinianej polawy, cfarował 
miastu p. Reeksta fotograf. Bodaj się 
tacy na kamieniu rodzili, co tak u- 
rnieją obdarzać swą stolice! Niektóre 
stroje, np. chusty tkane w desenie 
bajeczne wprost pod względem po- 
mysłowości, przebywają w rodzinach 
od 6-ciu pokoleń, toż klejnoty, pasy 
metałowe mężczyzn I korony dziaw- 
cząt. 

Od bogactw łotewskiego wiešnia- 
ka (który stanowi 79 proc. ludności) 
przerzucamy się w tajemnicze, ciem- 

nawe wnętrza skarbców mieszczań* 

3 4. 4 

kaftany,- 

wym, kędy statua Rolanda z mieczem 
w dłoni stoi, na znak, że municipium 
ryskie karę najwyższą — śmierci, wy* 
mierzać miało prawo, stoi kamienica 
przedziwna, cały poemat  dłógich 
wieków zawierające, niby szkatuła= 
sepet klejnotów pełen i pergaminów. 

To Schwarzhaupterbaus, dom Czar- 
nogłowów, Melugalwju pams, siedzi- 
ba stowarzyszenia kupców niežona- 
tych, którzy obierając za patrona św. 
Mauriciusza murzyna, Czarnogłówcami 
zwać się poczęli | żyjąc półkupiec- 
kiem, półżołnierskiem życiem, bro- 
niąc Rygi i wzbogacając ją, sztyftu- 
jąc okręty i armaty, wzrastali w za 
możność i znaczenie, czyniąc ze swe* 
go „Artushofu” coś w rodzaju rezy« 
dencji majestatu kupieckiego. 

Ze zmianami od 1330 roku 'istnie- 
jaca siedziba nagromadziła w sobie 
przedziwne skarby i pamiątki. 

Z zewnątrz zdobi ją: cudny gotyk 
o żelaznych ażurach i rzežbionych 
postaciach Najśw. Merji Panny i św, 
isa Wewnątrz portrety wszy” 

stkich władców Rygi, książąt kurlandze 
kich. Przeważnie holenderska szkoła, 

r Nako KI 
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STRZĘPKI. 

List Kazia ze Zwierzyńca do babc 
na Antokolu. 

Kochana Babciu. 

4% Dziś u nas w domu była wielka awan 

tura. Tata wrócił z biura okropnie zły I po 

wiedział, że od Mowego Roku to zniżają 

mu pensję. \ 

A mama powiedziała: 

— Mój złoty, nie denerwuj się, jakoś 

tam będzie. 

„A tata krzyknął: 

— Nie nazywaj mnie złotym, bo to nic 

mie warte. Ciągle obniżają te mnożniki i 

nieditugo będą nam płacili samemi punk- 

tami. 

Tata zjadł objad i położył się spać I 

zaczął chrapać ze zmartwienia w niebogło- 

sy. A mama zawołała Wincentową I powie- 

działa, że też jej zniży te mnożniki i punk- 

ty. To ona powiedziała, że ś'icznie dzięku- 

ję, ale prosi, żeby te mnożniki były w do= 

larach, bo Inaczej to sobie pójdzie. Wtedy 

mama mówiła, że niewiadomo kiedy ko- 

chana babcia umrze. a do tego czasu to 

złoty znowu spadnie i zostaną same punkty. 

Wtedy lata się odezwał, że wartoby 

doradzić, żeby. kocnana babcia testament 

napisała też w dolarach, jeżeli nas kocha, 

bo Inaczej cały spadek nie będzie wart 

funta kłaków. 

Wieczorem to poszliśmy do kina, bo 

tata miał kartkę, a ja „mlaiem pięć lat, bo 

to wtedy nic nie kosztuje, chociaż napraw- 

„dę mam dziewięć lat. 

Nie wiem co kochana babcia podaruje 

mi na gwiazdkę, ale ja to bym wolał jaki 

prezent w dolarach, bo Inaczej to nic nie 

warte | szkoda fatygi podziękowania. 

A teraz donoszę, że nasza pslapsia 

wczoraj zdechła ze starości, ale tata mówił, 

że mogłaby jeszcze pożyć dłużej, gdyby 

nie takie ciężkie czasy, f teraz o dobrego 

psa trudno, więc dowidzenia | życzę babci 

dużo dolarów, jeżeli babcia nas kocha, i 

jezki. 2 
me. Kaziuczek 

przepisał—Kuba. 

— е ое 

ani Wranglowi, ani Denikinowi, ani 

Kołczakowi. Emigranci rozproszyli się 

dziś po różnych stolicach Europy, 

i jeżeli komunizm kiedy upadnie, to 

z pewnością nie za ich sprawą. 

| równej mierze i my powinniśmy się 

obawiać tych wychodźców włoskich, 

co podnoszą za granicą buntownicze 

sztandary“. A oto „Roma Fascista” 
"ogłasza takie porównanie: „Partja 

komunistyczńa w Rosji liczy 203.701 

członków, natomiast 514,713 jest tyl- 

ko „aspirantami komunizmu". Rosja 

ma 140 miljonów mieszkańców. We 

Włoszech, na 42 miljony ludności, 

przeszło 3 miljony są faszystami. Mo- 

żęmy więc się nie obawiać rewo- 

lucji”. 
I faszyzm konsekwentnie postę: 

puje wciąż naprzód w raz wytknię- 

tym kierunku. Mussolini w wywia- 

dzie z dziennikarzami, otwarcie za- 

znacza, że system parlamentarny 

jest już rzeczą przeżytą I przestarza- 

"łą. „Parlament nie może funkcjono- 

wać prawidłowo, jeżeli partja, która 
а większość w kraju, nie ma 

jaknajdalej posuniętej egzekutywy i 

musi się wciąż uzależniać od kulua- 

rowych spisków i konszachtów róż- 

nych, przypadków, łączących sią ze 

sobą, koterji”. To też Mussolini spo- 

rządził już projekt reformy parlamen- 

tu, reformy, którel zadaniem jest za- 

pewcić bezwzlędną większość faszy- 

stom. : J, 

tek jak w holenderskim renesansie 

utrzymany jest styl pokoi i sali po- 

siedzeń, i salonów. Portrety Gustawa 

Adolfa, Piotra Wielkiego, Katarzyny 

Erieson, Łotewki, żony czy kochanki 

Skowrońskiego, którą car Piotr Wiel- 

ki pojął za żonę i jedynie kochał 

swem potwornem sercem. Karola XII, 

lwa północy, carówny Anny loan- 

nówny, kochanki Birona, która tu na 

balu, w zapamiętaniu tańca, panto- 

fel straciła, spoczywający dotąd pod 

szkłem na pamiątkę. Na ścianach 

figury, powtarzające się często w 

różnych wielkościach i ornamentyce, 

św. Mauryciusa o czarnej twarzy, Św. 

Jerzego, ianych świętych i rycerzy. 

Jakieś zasuszone krokodyle i morskie 

potwory, modele okrętów, szafy z 

tabakierkami, wreszcie niepokazywa- 

ny nikomu... skarbiec! Przed wojną 

"liczył 3.400 sztuk srebra, zastaw sto- 

łowych i drobiazgów. Bolszewicy za- 

brali wszystko, z trudem wydobyto i 

odwieziono.. 21 sztuk najstarszych 

pamiątkowych rzeczy z XV 1 XIV w. 

półmiski, figura patrona arnoglo- 

wów, talerze z moneta wartości | 

miljonowej, puhary, ozdoby na stół, 

z których jedną robił ojciec i syn 

Goldszmitho'wie przez lat kilkadzie- 

siąt. 
A ta sala... 

wzruszenia ją oglądamy. W r. 1921 

tu się ważyły losy granic państwa 

Polskiego i tysięcy, miljonów Pola* 

„ków, tu cięły pióra traktatów granice, 

wśród milczącego || 

INiemiecka delegacja handlowa w Paryžu. 

PARYŽ, 15.XII (Pat). Przybył tu Trendelenburg na czele delegacji 

niemieckiej do rokowań handlowych. 

Kronika krajowa. 

skim Górnym Śląsku. 

Spółka akcyjna spadkobiercy Gie- 

schego, będąca jednym z  ważniej- 
szych koncernów w  górnośląskim 

przemyśle cynkowym, prowadzi roko" 

wania z amerykańską grupą Harri- 

maca w sprawie pozyskania kredytu 

amerykańskiego. Amerykanie mieli 

dost*rczyć rzeczonemu koncernowi 

do dyspozycji sumę 20 milj' dolarów, 

za co Harriman otrzymałby połowę 

udziałów spółsi Gieschego na polskim 

Górnym Sląsku. Jako warunek udzie- 

lenia tych kredytów koncern Harri: 
mana wysunął zaniechanie budowy 

przez górnośląską firmę nowotwo- 

rzących się zakładów „Kopalnia ało: 

wiu Szarlej". Chodzi tu przedewszyst- 

kiem o wyzyskanie przez Harrimana 

znaczenia, jakie posiadają fabryki 

Gleschego dla przemysłu cynkowego 

w Polsce, i poddanie tego przemysłu 

wpływom amerykańskim. 

Eiektryzacja Polski. 

amerykańskich prowadzi pertraktacje 

z rządem w Sprawie elektryfikacji 

Polski, sprawa obecnie posunęła się 

o tyle naprzód iżtrzy poważne firmy 

amerykańskie utworzyły towarzystwo 

p. t. „Utilities Co” mające na celu 
elektryfikację Polski I pertrakłacje z 

rządem dobiegają końca. Koszta elek- 

/tryfikacji rnają wynieść 26 miljonów 

dolarów. 

  
| Delegacja przedstawicieli izb 

handlowych u p. ministra prze 
mysłu i handlu. 

| Pan minister Przemysłu i Handlu 

St. Osiecki przyjął przedstawicieli Izb 
Handlowych i Przemysłowych w Pol- 
sce w osobach pp.: Kasporowicza z 
Bydgoszczy, Epszteina z Krakowa, 

į 

| 

i S-ka w Warszawie. 
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Komplety: sypialnie, 
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„wistością, tak, tak oczywiście... ale 
| nim się to wszystko uładzi, zgoi, ile 

| jeszcze ludzi niewinnie się męczy 
życiem Spoglądamy na ściany, które 

widziały konferencję pokojową Rosji 

ze zwycięską Polską i cieszymy się, 
że właśnie w tej Rydze, która widzia- 

ła trynmf Batorego, która zdobytą 

została dla wolnej Łotwy z pomocą 

oręża polskiego w r. 1920, tu, gro- 

miąc wspólnego wróga, przelewając 

krew dla wspólnej sprawy wolności, 

zawarliśmy z Łotyszami pakt silniej- 

szy niż papiery wszelkich lig, układów 
i konferencyj. 

Nie zamykając oczu na trudności, 

jakie pomiędzy dwoma państwami 

wynikają, z jednej strony z powodu 

nieprzejednanego stanowiska Litwi- 
nów, z któremi Łotwa chce I musi 
podtrzymywać dobre stosunki, więc la- 

wirować pomiędzy nimi i nami, nie 

kryjąc bynajmniej dotkliwego stosun- 

ku do mniejszości polskiej, przedsta- 

wiającej w Łotwie zamożne ziemiań- 

reformą, odbywającą się bezwzględ- 

nie i czasami stronnie, jednak musi- 
my uznać, że w splocie interesów 
bałtyckich, Łotwa się najlepiej orjen- 
tuje, najwybitniejsze wzięła stanowi- 
sko, jest jedynem z państw sąsiadu- 
jących z nami na północy, które ko- 
rzyści aljansu z Polską zrozumiało, i 
gotowe jest je wyzyskać, nawet w 
pośrednictwie między Polską a Litwą 
Kowieńską, co się narazie wydaje 

  

Od dłuższego czasu szereg firm ! 

1 
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Życie gospodarcze. 
skiego z Poznania, Krupskiego z 

| Grudziądza oraz Fd»meckiego z Biel- 

Kapitał ameraskański na pol-| ska, którzy przedstawili mu postula- 

ty, dotyczące zwiększenia obiegu 

j pieniężnego, obniżenia stopy pro- 

centowej, zwiększenia kredytów, 

wprowadzenia ulg celnych podstko- 

wycb, stabilizacji waluty i t 

Projekt ustawy o walce z lich= 

wą i spekulacją. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
komisji parlsrnentarnej P. P. S, po- 
święcone omówieniu drożyzny. 

Już w najbliższych dniach będzie 
wniesjony do Ssjmu projekt ustawy 

o walce z lichwą i spekulacją. 

Redukcja w przemyśle włó: 
kienniczym. 

Kryzys w przemyśle włókienni- 
czym zatacza coraz szersze kręgi. 
Fabryka Poznańskiego po uprzedniem 
dwutygodniowem wymówieniu posta' 
nowiła zredukować około 3500 ro- 
botników, tak że przy pracy zostanie 
tylko około 2000 robotników. 

Bezrobocie w Łodzi. 

W Państwowym (rzędzie Pośred- 
nictwa Pracy w Łodzi w dn. 12 grud 
nia było zarejestrowanych 44.565 
bezrobotnych. Z zasiłków korzystało 
w ciągu tygodnia 34 tys. bezrobot 
nych. W ub. tyg. straciło pracę 2442 

eigos dostało zaś pracę tylko 

Odroczenie płatności podatku 
od lokali do 31 grudnia 1925, 

Ministerstwo Skarbu postanowiło 
odroczyć termin płatności państwo- 
wego podatku Od |okali za 4 kwar 
tał b. r. do końca grudnia tego ro-   

Łóżka angielskie f-my Konrad Jarnuszkiewicz 

Meble gięte f-my Thonet. 

densy—szafy—biurka—stoły i t. d. 

Materace /— Otomany—Kozetki—Meble klubo- 
we z własnej pracowni tapicerskiej. 

Odpowiadamy w ciągu 1 roku za wszelkie wady 
mogące się ujawnić w zakupionych u nas meblach. 

JE E MIDLKOWIKI 
sp. z ogr. odp. 

ul. Mickiewicza 23, tel. 2-99. 
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stwo, straszliwie zrujnowane wojną i | 

     rozcinające mieczem serca polskie... 

Kon liczenie się z rzeczy" 
chimerycznem marzeniem. 

Hal. Romy 

ku, bez obliczenia odsetek za odro- 
Trawiskiego ze Lwowa, Pernaczyń: | czenie. 

A 

jadalnie. gabinety, kre- 
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Teatr Reduta. 
We środę dnia 23go grudnia b. 

r. o godzinie 8 ej wieczorem odbę” 
dzie się w gmachu na Pohulance 
pierwszy pokaz pracy artystycznej 
Reduty. Tworzywem tego pokazu 
będzie dramat Wyspiańskiego p. t. 
„Wyzwolenie“. 

Zespół Reduty, zapraszając na 
ów pokaz, czuję się w obowiązku u* 
przedzić wileńskie społeczeństwo, iż 
wieczór ten nie będzie miał charak: 
teru uroczystości otwarcia odnowio* 
nego gmachu, ponieważ ani widzo- 
wnie, ani scena nie będą na czas 
odpowiednio wykończone — również 
wystawa sztuki z przyczyn od kie- 
rownictwa niezależnych nie odpowia 
sda pierwotnym planem Reduty, je- 
dynie sam pomysł artystyczny pozo* 
staje niezmieniony. 

Rep:rtuar Reduty w tygodniu 
świątecznym. 

Jak się dowiadujemy  rozpoczy: 
| nający się „Wyzwoleniem* Wyspiań- 
skfego repertuar Teatru Reduty 
przedstawia się następująco: 

W środę dnia 23-go b. m. otwar* 
cie teatru j. w. „Wyzwoleniem*. 

W czwartek dnia 24-go b. m. (wi- 
gilja Bożego Narodzenia) przedsta- 
wienia nie będżie; 

W piątek dn. 25 b. m. wieczarem 
„Wyzwolenia“. 

W sobotę dn. 26 b. m. po polud- 
niu o 4:tej „Piosenki i kolendy pol» 

t skie” 

Ti
er

 

NS R“ 

wieczorem o 8:ej „W małym 
domku”, T. Rittnera, 

W niedzielę dn. 27 b. m. wieczo- 
rem „Wywolenie ”. 

W poniedziałek 28 b. m, wiecz. 
Uciekła mi przepióreczka" Stefana 

Żeromskiego. 

rem „Nowy Don Kiszot* Al. Fredry. 

W środę dn. 30 b. m. „Uciekła 

mi przepióreczka* 5. Żeromskiego. 
W czwartek dn. 31 b. m. o 6-ej 

„Dom otwarty” Bałuckiego. 

W piątek dnia 1 styczn 

3 przedstawienia: o godz. l2-ej w 

poł. „Piosenki i kolendy polskie”, o 

godz. 4-ej po poł. „Nowy Don Ki- 

szot*—Fredry, o godz. 8-e) wiecz. 

i „Wyzwolenie“. 
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_ Dzieci; słuchajcie! 
Dzieci wileńskie, z pewnością nie 

rnacie zwyczaju czytać gazety i do- 
brze robicie, bo w gazetach są różne 

prawdy i nieprawdy, a wsžystkie nie“ 
miłe, albo niezabawne. Ale wyjatko- 
wo przeczytajcie kawałeczek gazety, 
albo poproście starszych, by wam 
przeczytali. Bowiem o was tu piszą. 
| do was. 

Musicie jedną rzecz zrobić. Bar- 
dzo wsźną. Wszystkie te dzieci, któ- 
re mają codzień obiad, śniadanie i 
kolację, ciepłe mieszkanie i wygodne 
łóżeczka, całe sukienki i buciki bez 
dziur, książki, zabawki, a nadewszy- 
stko dobrych opiekunów, czy rodzi- 

ców, takie dzieci, (pomyślicie czy 
jesteście z tych dzieci)? Muszą więc 
takie dzieci wziąść każde na pięć 
minut w cichym kątku, zamknąć oczy 
i pomyśleć z całej siły, ż całego serca 

0... czemś smutnem. Tak, są rzecze 
smutne na świecie. 

Wiiecie o czem? Oto o tem, że 
jest w Wilnie, tuż koło was, może 
w tym samym domu, na tej samej 
ulicy na pewno, dużo takich dzieci 

  

się, zjeść, iść do szkoły i chcących 
się czasem pobawić trochę. 

A tu tak się dzieje, że Los, taki 
paskudny, przekorny jegomość, nie 
dał im tego, co dał wam! Potem, 
gdy te dzieci wyrosną, zapracują so- 
bie dużo pieniędzy i ich dzieci nie 
będą biedne, bo i Polska nie będzie 
biedna, gdy odpocznie po rozbiorach 
i wielkiej wojnie. Ale na to, żeby te 
dzieci mogły pracować i uczyć się, 
żeby mogły służyć krajowi i zdrowo 
się wychować, trzeba im pomóc, bo 
ich rodzice nie mogą. | to są siero- 
ty. Któż im ma pomóc jak nie Wy, 
dziecil? Dajcie wszystkie, wszystko 
co możecie! Proście bardzo serdecz- 
nię rodziców i opiekunów, by część 
waszych zabawek, czy łakoci świą- 
tecznych, poszła dla biednych dzieci. 

Jaśli które z Was dostało złoty, 
to niech da pół nieznanemu dziecku, 
na sukienki i trzewiczki, i niech my- 
śli ze szczęściem w duszy» że pomo- 
gło bliźniemu-dziecku i Ojczyźnie. 
Możecie dać zabawki, stare suknie, 
wszystko się przyda. L 
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Ciemne metody w wal- 
ce z prawem. 

Jak w powieści. 

Wileńskie władze bazpieczeństwa 
zajęte są w tej chwili wcale niepo- 
ślednia sprawą. Oto na tle sporu o 
dziecko, z byłym swoim mężem, 
obywatelem m. Wilna, po przyzna” 
miu dziecka przez władze warszaw- 
skie ojcu, matka dziecka, która jest 
córką Prezesa Banku Polskiego p. St. 
K., zjawiła się przed trzemą dniami 
w Wilnie, aby dziecko porwać niele- 
galnie, wbrew wyrokowi instancji war- 
szawskiej. 

Po dwóch nieudanych próbach 
porwania, dalsze próby udaremniła 
policja, zabierając całe towarzystwo 
do komisarjatu: wspomnianą  pa- 
nią, jej brata Henryka K., zna- 
jomego agronoma, który przygod- 
nie zabawiał się w dedektywa i 
osobnika, który był szoferem w po- 
licji i pomagał bezprawiu w roli „po* 
sterunkowego* (już jest pod kluczem), 
oczywiście za obfitą łapówkę. 

, Sprawa ceła przeszła do prokura- 
tora Wileńskiego, który. poweźmie 
dalsze decyzje, co do owej łapówki 

  

+ Dziś — Euzebjusza. 

Sroda, Jutro—Lazarza B. 

16 | wsnód sońca— 4.7 m. 37 
Zachód Lg. 8 m. % Grudzień 

| „MIEJSKA. 

— Msza żałobna za duszę Śp: 
Narutowicza Gabryela pierwszego 

  

  

We wtorek dn, 29 b. m. wleczo- 

1а 1926 г. ' 

jak wy potrzebujących codzień ubrać 

"p 
— czeństwa Pubilcznego niejskiego p. 
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co do fałszywego posterunkowego i 
co do burd, jąkie córka pana preze- 
sa urządzała prywatnym ludziom w 
domach wileńskich. Metody te są 
żywcem przeszczepione z carskiej 
Rosji, gdzie owa pani urodziła się I 
podobno spędziła młodość. й 
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wieczorem „Nowy Don Kiszot” o 9-| 3 Obecna Rosja Sowiecka. 
Ostatni rocznik sowieckiego biu- 

ra statystycznego zawiera następują” 
(ce > o dzisiejszej Rosji Sowiec- 
kiej. 

| Ludności liczy obecnie Rosja 
132.000.413 mieszkańców stsłych I 
1.200.000 emigrantów rożnych naro- 

| dowości. Całe terytorium podzielone 
jjest na 10 republik niezawisłych 11 
i republik autonomicznych. O„rócz tego 
j władze sowieckie organizują autono- 
, miczne republiki: polską i żydowską 
* па terenie „wielkich okręgów* — па 
į Padolu, Wolyniu, Kljowszczyžnie i w 

Chersońszczyźnie. Na ogólną liczbę 

wszystkich narodowości związku re- 

publik Sowieckich przypada Rosjan 

52 proc., innych narodowości 48 

proc. Ludność prawosławna wynosi 

82 proc, Ziemia rolna podzielona zo: 

stała następująco: włościanie mało” 

rolni, bezrolni i robotnicy dostali 97 

procent, gospodarstwa państwowe i 

wojskowe wynoszą 3 procenta. (I). 

———>————— 
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Jalich dobiera urzędników 
generał Janustajių? 

Generał Januszajtis nie przebiera e 

w doborze urzędników administracyj- 

nych, angażując często ludzi nie po- 
siadających ani kwalifikacji facho- 

wych, ani moralnych, iecz  znajo- 

mych osobistych P: Wojewody, lub 

jego zaufanych osób. Jeszcze jest 

pamiętnym wypadek zdefraudowania 
sum Komitetu L. O. P. P. przez p. 

Zacharjasza referenta prasowego | 

męża zaufania p. Januszajtisa,  u- 
|cieczka jego z Nowogródka i poszu* 
kiwania przez włądze sądowe, gdy 

przed kilku dniami sensację wywo: 
[łało aresztowanie niejakiego p. Krze- 
'sińskiego, urzędnika Wydziału Bez- 
pieczeństwa Publicznego. Pan Krze: 
siński jeszcze w sierpniu został za- 

angażowany na mocy polecenia P. 

Wojewody Januszajtisa i przydzielo: 
ny do Wydziału Bezpieczeństwa; za 
krótki zaś czas swego pobytu w No- 
wogródku dał się poznać jako czło* 
wiek o niskim poziomie moralnym i 
nie posiadający żadnych kwalifikacji 
na urzędnika. Po otrzymaniu wiado- 

| mości o poleceniu władz sądowych 
j wileńskich aresztowania go za wy 
stępki natury kryminalnej — (rząd 

| Wojewódzki zwolnił p. Krzesińskiego, 
areszt zaś go został dokonany przed 

gmachem Województwa w ten że 

| dzień. 
Również charakterystycznym był 

fakt przyjęcia do Wydziału Bezpie- 

  

  

  
j Popiela, dyscyplinarnie usuniętego 
| przedtem z Policji Warszawskiej i 
| zwolnionego z rzędu Wojewódz- 
kiego tylko na mocy rozporządzenia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Przy panujących obecnie stosun* 
kach w Województwie Mowogródz* 
kim i metodach administrowania p. 
Januszajtisa cały szereg lepszych lu 
dzi, przewaźnie prawników, wychodzi 
z Urzędu i przechodzi do innych dy: 
kasterji. Tak obecnie ustąpili z Wy: 
działu Bezpieczeństwa Publicznego 
prawnicy Zapolski-Downar i Broszkie« 
wicz i przeszli do sądownictwa, zwy: 
działu zaś administracyjnego wystę: 
puje p. łwanucha, jedyny prawnik w 
tym Wydziale i wybitny urzędnik, 
oraz przechodzi do lzby Skarbowej w 
Brześciu. 

Smiemy mocno wątpić, czy na 
miejsce ustępujących urzędnicy, nowa 
angażowani przez p. Januszajtisa mo: 
gą się przyczynić do uzdrowienia ist« 
niejących stosunków na Kresach? 

Czy zdają sobie sprawę władze 
centralne, że rządy p. Januszajtisa 
doprowadzają do całkowitego rozpadu 
aparatu administracyjnego, oraz zu- 
pełnego zdyskredytowania naszych 
władz na Kresach? 

A czas byłoby się opamiętaćlll 
Nowogródzianin. 

IKA. 
prezydenta Rzeczypospolitej. Dnia 
16 grudnia rb. jako w trzecią rocz- 
nicę śmierci Pierwszego Prezydenta 
Rzeczyposkolitej śp. Gabryela Naru- 
towicza odbędzie się w Bazylice 
mniejszej (Katedrze) о godz. 10'tej 
rano uroczyste nabożeństwo żałobne, 
celebrowane przez J. K. ks. biskupa 
Kazimierza Michalkiewicza. (zd) 
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miejskiej ko-; współdziałali w wyrnienionej akcji z 

Dziś dnia 16-go | urzędami zdrowia publicznego. (() 

bm. o godz. 9 wieczów w lokalu | — W sprawie zwalczania ja- 

magistratu m. Wilaa odbędzie się glicy wśród dzieci. W dniu 14-go 

posiedzenie miejskiej komisji rewi- | b, m. w Kuratorjum Okręgu Szkol- 

zyjnej. (1) | nego Wileńskiego odbyło się zebra- 

— „Humor świąteczny”, jed-; nie lekarzy szkolnych m. Wilna z 

nodniówka humorystyczno"satyryczna, | udziałem prof. U. $. B. dr. J. Szy- 

ukaże się w Wilnie dnia 23 go grud: | mańskiego w sprawie walki z Jagli- 

nia br. pod redakcią W. Bylińskiego. | cą. Zebranie powzięło cały szereg 
postanowień w kierunku zwalczania 

jaglicy wśród dzieci i w najbliższej 

przyszłości ma w tej materji wydać 
odpowiednie zarządzenia. (zd.). 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Ulgi dla płatników podatku 
państwowego od lokali. Minister- 
stwo Skarbu udzieliło następujących 

— Posiedzenie 
misji rewizyjnej. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

Objęcie starostwa pow. 
Wil.-Trockiego przez p. Witkow- 
skiego. Nowomianowany starosta 
powiatu Wileńsko-Trockiego p. Wit- 

kowski przyjmował wczoraj akta u- 

rzędowe starostwa od byłego staro" 

sty p. Grabowskiego i z dniem  dzi- 

K -G/R:J B R 

siejszym zaczyna normalne urzędo- 
wanie. (zd) 

Z UNIWERSYTETU. i 

— Feje świąteczne na U.S.B. 
W dniu wczorajszym skończył się 

l-szy trymestr na Ūnniwersytecie 

Stefana Batorego i młodzież akade- 
micka rozježdža się na świąteczne 
ferje. Początek następnego trymestru 
odbędzie się w dnin 7-go stycznia   

ulg płatnikom państwowego podatku 
od lokali: 

1) Dla wszystkich płatników od- 
roczono termin płatności tego podat- 
ku za czwarty kwartał 1925 r. do 
końca grudnia rb. bez doliczenia od- 
setek za odroczenie; 

2) Stosownię, do tego przesunięte 
zostały terminy płatności tegoż po- 

kwartał 1926 r. datku za li ll-gi 
o jeden miesiąc tj. za pierwszy 
kwartał na luty 1926 r. i za drugi 
kwartał na maj 1926 r.; 1926 r. (zd). 

; 3) Bezrobotni zostaną urzędowo 
SPRAWY AKADEMICKIE. zwolnieni od państwowego podatku 

jod lokali, 
— Urzędowanie Bratniej Po-| Co do płatników, którym wymie- 

mocy U. S. B. w czasie feryj Świą- Tzono państwowy podatek od łokali 

tecznych. Bratnia Pomoc Akademic- , w miastach: 1) ponad 100 tys. miesz- 
ka w czasie ferji Świątecznych UrZĘ- kańców w sumie nie wyżej niż 32 
dować będzie tylko we wtorki, czwart: , zł, 2) ponad 25 tys. w sumie nie 

_ ki i; soboty godziny 1 szej dO | wyżej niż 24 zł., 3) do 25 tys. w Sue 
3.ciej i od 7-mej do 9tej.Ferje Świą- mie nie wyżej niż 16 zł., Minister- 
teczae trwają od dnia wczorajszego stwo Skarbu zarządziło, ażeby od 
do 7 stycznia 26 r. (zd.) takich płatników był pobrany pań: 

stwowy podatek od lokali za Il-gie 
SPRAWY SZKOLNE. półrocze 1925 r” w wysokości jed- 

nej czwartej w terminie do końca 
| grudnia 1925 r. bez odsetek za od- 

największych plag dzieci w wieku |roczenie. Natomiast trzy czwarte 
szkolnym jest płonica. Dotychcza- (wspomnianego podatku za Il gie - 

sowe metody walki z'plonicą, które cia 1925 3 ŻE odroczono = "> 
zarazek, jak wiadomo jest bardzO , późniejszy, termin którego podany 
lotny, nia dają należytych wyników. | gędzie do wiadomości- płatników 

Bei T thorrck iękolanygi, cze. | ooo poranka. Lok 
sto niemożność dokonywania aalę- | "3 PREY WOJSKOWA. 
żytego odkażania, trudności rozpo- | — 
znawcze w powyższych i lekkich wy-* |. Komu I kiedy wolno nosič 
padkach płonicy, które nie dochodzą kurtki skėrzane. Z powodu wy- 
do lekarzy, paka wy. | nikłych nieporozumień w sprawie 

a ani. Нр ёрё_.потигмъ р|г1е1 Paca poeci ć. 
, j wojska balonowego kurtek skėrza- 

ai pa ania | ona Spe Wojskowy 
* | wyjašnia, že noszenie kuitek skėrta- 

nie ras w an „nych zezwolone jest wyłącznie tylko 
a = ciężkiej <hańoiyń i zo służby, przelotów e bario 

być szczepienia ochronne, które są; wo ala ю о:;пи'; 
stosowane już па dużą skalę w One PZA ADC ołęchczęcowe sca e ma lotniczy może posługiwać 

nia ochronne przeciwpłonicze doko: | powmnota - aa e o Ro a 

nane w liczbie kilkunastu tysięcy w; pęłni służbę. > X : Ч 
Warszawie, nle wykazując żadnych Zjawienie się w kurtkach skėrza- 
szkodliwych następstw zabiegu, PO-  nych w lokalach publicznych i na 
ola Nz, że A ulicach poza służbą, w garnizonach 
se me występo pas dai jest bez wyjątku 

й wzbronione. 
Ministerstwo Wyznań Religijnych ? > 

I Oświecenia Publicznego polieciło: ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 
dyrekcjom szkół oraz nauczycielstwu, 38 ao 2| 2 
ażeby na konferencjach rodzicielskich — Zaproszenie na zjazd. Zwą- 

przemysłowców 
a drzewnych w Wilnie otrzymał zapro: 

zachęcali rodziców do poddawania zek handlowców I 
zieci zabiegowi szczepieni 

ochronnągo przeciw płonicy i ażeby szenie na wszechpolski zjązd prze- 

— Walka z płonicą. Jedną <! 

swych 
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mysłowców ihandlowców drzewnych, 
który obędzie w Warszawie w dniu 
20 bm. 

W tym celu dziś, dnia 16 grud- 

nia, odbędzie się ogólne zebranie 
członków, na którem ma być doko- 

neny wybór delegata na wymieniony 
zjazd oraz wybór stałego przedstawi 
ciele do nowopowstałej Rady drzew” 

naj przy Ministerstwie Przemysłu i 

Handlu. (I) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wil. T-wo Ginekologiczne. 
Kolejne posiedzenie naukowe Wileń* 

skiego T-wa Ginekologicznego odbe- 

dzie się we czwartek 17 b.m. o g. 8 

wiecz. w Jokalu Państw. Szkoły Po- 

łożnych przy szpitalu św. Jakóba z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) Pokazy chorych i preparatów. 

2) Referat dr. Petrusewiczowej „Przy- 

padek zapłodnienia przy trwałej a- 

mennorhaei". 3) Referat dr.Jeleniew- 
skiej „Łożysko przodujące na podsta- 

wie materjału szpitela św. Jakóba”. 

4) Referat dr. Sejdlisń „Metropatia 
haemorhaca juvenilis". 

Goście mile widziani. 
— Posiedzenie Wil. Oddz. Pol. 

Tow. Psychjatrycznego. We czwar- 
tek 17 grudnia o g. 8 wiecz. w sali 

wykładowej (.S.B. w szpitełu św. Ja- 

kóba odbędzie się posiedzenie Wil. 

Oddz. Polsk. Tow. Psychjatrycznego 
z następującym porządkiem dzien- 

nym: 
I. Część naukowa: 
1. Dr. A. Falkowski: Pokaz cho- 

rego. 2. Dr. J. Hurynowiczówna: 
a) pokaz chorego, b) pokaz prepara- 
tu anatomo-patol. 3. Prof. Dr, St. Wla- 

dyczko: W sprawie psychometrji i 

psychotechniki, 4. Dr. A. Faikowski: 

W sprawie lecznictwa psychjatrycz- 

nego. 
Il. Część administracyjna. 

RÓŻNE; 

— Wyjaśnienie. Jak się dowia: 

dujemy z miarodsjnego źródła, notat- 

ka nasza w Ne 284 z d. 13 bm. p.t. 

„Ładnie buduje ta firma”, podaje 

sprawę w niewłaściwem Świetle i nie- 

słusznie obarcza firmę „Biernacki, 

Rudnicki i Budkres” winą za pożar, 

który powstał na strychu budynku 

oficerskiego w Mołodecznie. 

Dn. 9 grudnia: przyczyny pożaru 

zostały zbadane przez komisję, zło- 
żoną z inżynierów i wyjaśnienem zo- 

stało, że firma już rok temu przeka- 
zała budynek wojskowości i że pożar 
powstał nie wskutek wadliwego bu- 

dowania, lecz dlatego, że natychmiast 

po wybudowaniu Ścian postawiono 

piece na piętrze z rozkazu władz woj- 

skowych i zajęto dom pod mieszka- 

nia, nie dając przad wybudowaniem 

pieców osiąść drewnianym ścianom. 

W ciągu roku ściany razem z pie- 

cem osiadały, komin stał, zrobiła się 
nieznaczna szczelinka w połączeniu 
pieca z kominem, mieszkańcy tego 
nie zauważyli, napalili silnie piac, 
szczelina się rozszerzyła i nieszczęście 
gotowe. } 

Całe szczęście, że pułk ma świe- 
itnie "zorganizowaną straź ogniową, 
która umiejscowiła niezwłocznie o- 
gień. 

Powyższę kormiunikujemy z obo- 

wiązku dziennikarskiego. (I) 

Wilno, Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1-2; kobieca 11—12 
nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, pełożniczy, oraz dla stałych chorych moczoplciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy 
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CZAS NAJWYŻSZY DAWAĆ 

Ogłoszenia Świąteczne! 
Ogłoszenia tylko umiejętnie ułożone i w odpowiednich 

wydawnictwach umieszczone mogą przynieść ogłaszają- 

oczu 12—2; uszu, 

” 

  

   
   NA GWIAZDKĘ! 

Karta Abonamentowa 

Wypożyczalnia Kciąizh 
W. Ks. i Nowości 

| ul. Zawalna 1. 

Czynna od 1116 codzień, w sGięta od 1—3 

26 proc. zniżki w okresie przed- 
świątecznym. 
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OGŁOSZENIE. 

Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 
nych, Firmy „POL-BUT” ponieważ 
takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 
ceny są bardzo przystępne. Kupując 

obuwie firmy „POL-BUT” każdy 

zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 

cym korzyści. 

Z ogłoszeniami nałeży zwracać się bezwarunkowo 
do ludzi fachowych w tym zawodzie 

Miro Reklamowe (1. Grebowstiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

pod. kierownictwem sił wykwalifikowanych 

V Poleca swoje usługi 
Warunki bardzo dogodne. 

UWAGA! „Każdy ogłaszający się za pośrednictwem Biura 

Rekinmowego otrzymuje bezpłatne premie. 

Wykonanie solidne. 
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WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie, 

— Znawcy | amatorzy starych 
pergaminów. W nocy z dn. 13 na 14 b. 
m. za pomocą podrobionego klucza do 
domu modlitwy przy ul. W. Stefańskiej 16, 
przez nieznanych sprawców skradziono 3 
sztuki pergaminu (Tory biblijne) wart. 7.500 

złotych. у 
— Z przygód sprytnego Kaca. Dn. 

14 bm. o q. 13 m. 30 Ulewicz Piotr, (Ostro- 
bramska 22), ujął w swoim mieszkaniu na 
gorącym uczynku kradzieży garderoby Kaca 
Josiela, zam. Sofjanlska 4, zaś dn. 15 bm. 
o g. G m. 40 tenże Josiel zbiegł z aresztu 
komisarjatu. Pościg zarządzono. 

— Kradną nietylko o zmroku. Dn. 
14 bm. o g. 15 po wyłamaniu drzwi doko- 
nano kradzieży futra damskiego wart. 450 
zł. na szkodę Limanowskiego Józefa, zam. 
Żeligowskiego 1. 

— W porę przecięty sznur. Dn. 14 

)a_206 (08) 
wej i Raduszewiczowej), skrzypiec , Le- 
dochowskiej), śpiewu koldwogi: TS 
ciekiej, Wyleżyńskiej, Ludwiga), kameralnej 
(dyr. Wyleżyńskiego). 

Bilety w cenie od 50 gr. można naby- 
wać w cukierni B. Sztralia (Mickiewicza róg 
Tatarskiej) i w kancelarji Konserwatorium 
(pl. Orzeszkowej 9) od g 4—7 w. 

Rozmaitošci. 
Chiński uniwersytet w Moskwie. 

Na pamiątkę Sun Jat Sena, propagato- 
ra zasad marksizmu w Chinach, zostanie 
w grudniu b. r. otwarty uniwersytet chiński 
jego Imienia w Moskwie. Rektorem uniwer- 
sytetu został zamianowany Radek. Studenci 
Chińczycy mają być w liczbie 250 wybiera- 
ni w różnych prowincjach przez zgroma: 
dzenia akademickie. Kurs trwać będzie dwa 
lata i obejmie wszelkie gałęzie wiedzy do- 
tyczące... Chin I bolszewizmu. (y) 

  

    

b. m. o g. 14 m. 15 Boruchowicz Szloma, 
zam. Zawalna 58, usiłował popełnić samo- 
bójstwo przez powieszenie się. Desperata 
uratował | doprowadził do przytomności 
ojciec po przecięciu sznura. 

— Martwe dziecko. Dn. 14 bm. og: 
9w bramie d, nr. 4 przy ul. Cerkiewnej 
znaleztóno trupa noworodka. Trup zabez- 
pieczony. Dochodzenie w toku. 3 

  

  

  

Geny rynkowe 
w dniu 15—X—25 r. ` 

Urząd do walki z lichwą I spekulacją 
ustanowił w porozumieniu z przedstawicie- 
lami kupców wil. niżej wymienione ceny na 
artykuły pierwszej potrzeby. Przekroczenie 
wspomnianych cen będzie uważane za u- 
prawianie lichwy i będą pociągani do suro- 
wej odpowiedzialności. 

— Sypią Jak šniegiem. Da. 15 bm. 
o g. 5 na ulicy Tartak!, znaleziono 42, zaš 
dn. 15 bm. o g. 7, na ul. Krakowskiej nr. 
35, 87 znaleziono 15 sztuk odezw komunist. 
w języku polskim. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietldnie, elektrycz- 

ne wanny, elektryczny masaž. Laboratorjum analityczne, 

        

    

— Dn 14 bm o g. 28 przy ul. Ponar- MeIbAMĄ Grehga kilo ое lot: = STD 
skiej przed d. nr. 65 została wywieszona е w BIkdRkach Ё 2 130—36 

na drzewie odezwa komunistyczna w jęz. Kawa alona Guatemala ES 16 

pol. pt. „Komunistyczna Partja Polski Sekcja P Bal S 12 

Międzynarodówki”! Doch w toku. » Ža, R 49 

— Obławę należy! zrobić. Dn. 10 * SC SEMS PRAWIE. | 2 

bm. o g. 20 Maciejewski Józef, zam. w WIl- Kakgo Iuzem SE 4 27 

nie, przy ul. Filareckiej 62, powracając fur- swe kowania: Es 6—15 

manką z Niemenczyna na 8 klm. został na- Cukier E aaa ad 180 
Padnięty przez 6 osobn. którzy pod groźbą " 96... a m 

rewoiwerów odebrali mu 20 zł, w gotówce Ais 0, 1140 

poczem zrewidowałi wózi nic więcej nie za- miód Sdóray į 155 

bierając oddalili się w niewiadomym kle- Marmelada . - "3 

runku. 
° 

© czyj przyrząd kreślarski. y Kori I gal. OpCCAY 2010 
Ekspoz. sledczej m. Wilna znajduje się do в; + burinė zę tr. Wd ais 1:80 

ZERA a kreslarski, znaleziony y Misc bwa: 512.018 1.60 

przy ul. Wielkiej. ; ” A WOROROZ KORE 

— „Morda kosmata wabi šią EA połówkach - . « . « « »% į > 

pslaczkiem“. Z policji donoszą:. „Dn. Chieb biał M ZOE DEN 055 

12.XI1 zaginął pies, należący do p. Sawic- ISSY PADANIA SBE 048 

kiego, (Mickiewicza 22), biały w żółte łaty, EBS a 00 

morda kosmata wabi się psiaczkiem, sred-1 kaszą CA sc NARZ 

niej wielkości, znalazcę psa właściciel jego dream A Iskijos 0 15 

prosi o zawiadomienie“. | ; : perłowa G . 158 

Na prowincji. |» » дго&:і: ė az 

— Zwłoki z poderżniętem gard- „| Jęczmienna drobna . . .. 3.75 

lem. Dn. 12 bm. o 4. 9 m. 15 4 dro- » ” ‘"?"'. 225 .° 060 

dze wlodącej od zaśc. Michalkonie do wsi» gryczana przecierana . - - dm 

Ozaleje odległej o 2 klm. od Oszmiaoy, ® jaglana . . . . - - .... A 

zostały znalezione zwłoki Zabłockiego Bro- Mąka pszenna ameryk. pat. . 10 
nisława mieszk. wsi Wielbutowo, gm. Grau- 5 ” ” l g. R 

żyskiej, z poderżniętem gardiem. 158 ” : 

— Karygodny pociąg p. Trze- „  karteflana . . « « : . « « : 

woszki do przesyłek amerykańskich. „  gryczana I 
Przeprow. dochodz. ustaliło, iż kradzieży 
listów wartościowych samerykańskich w 
Urzędzie Poczt. Telegraf. w Mołodecznie, 
dopuszczał się woźny Trzewoszko Jan. W 
czesie rewizji u wymienionego odnaleziono 
większą ilość rzeczy ameryk., pochodz. z 
przesyłek amerykańskich | wykradanych 
przez Trzewoszko systematycznie od r. 1923. 
Oskarżonego zaaresztowano | z aktami 
skierowano do sędz. sledczego. 3 
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„ Jęczmienna . . . 
Makarony warszawskie 

» włoskie . . . 
Sól biała 
„ warzonka . . - 
„ згага 

Masło deserowe 

      

Giełda warszawska / 

z d.15—XII 25 r. Giełda pieniężna 

“ sprzedaž = kupne 
Й Dolai 10,50 10,53 10,47 Teatr i muzyka. k ss 

— Wieczór” koncertowy Konser- | Holandja 2— 3 420,95 
watorjum. W smiaładobycja rodków na OR, 47,53 5 2. 47,41 

opłatę wpisów dla niezamożnych uczflów, | Nowy York — a DE EB 
Konserwatorjum Wileńskie orsepizaę wie- | Paryż 8 Ла 31,7 м 1 

czór koncertowy w sobotę dn. 19 bm. O g. Praga 3 a 2 Pr „05 

8 w. w sali gimnazjum Im. Lelewela (Mic- Szwajcarja O 5 o \ ar 

klewicza 38). Program. poświęcony twór- | Stockholm 254,85 4,99 283,11 
czości muzycznej polskiej i obejmie utwo- ow 148,— | 14837 147,65 

ry Monluszki, Zeleńskiego, Józefowicza. | Włochy „4245 42,55 42,37 
Paderewskiego, Różyckiego, Szymanowskie- | samom 
go | In. Udział biorą uczniowie I uczenice 
klasy fortepjtnewej (prof. Kimontt Jacyno= 

Wiedza tajemna! 
Czy chcesz być silnym, 
nenergicznym? Chcesz, 

aby inn! ulegali Twej wol:? 
Chcesz władać wielką ta- 
jemniczą slłą? „Hypno- 

. 
5 

  

'Redaktor Józef .Batorowicz. 

  

Maszynistka 
poszukuje posady z 
Fdama Mickiewicza 

a Dowiedzieć się ulica 
r. 33, m, 4 od godz. 11 de 3. 

Dia M. G. 

  

kamienay 
opałowy | WĘGIEL Е, 

węgiel drzewny, koks i drzewo opałowe w 

każdej ilości z dostawą poleca 

D. H. „MURPOL“ 
Micklewlcza 34 tel. 870. | 

  
tyzm! Sugestjo! Telepa- (LRS 

MA U „Siła pa we- KIE 
| wnątrz nas“. Podręcznik i 

słynnego hypnotyzera Co czy nić? Zgubioną: 

Z
E
B
E
Z
A
D
E
R
E
B
N
E
R
 

*kazadzzazzazanA RAWMACZEZEZU 
obuwie tylko gwaraptowane. 

Ut. Bonifraterska 10, tel. 496. 
* 
WEAK kak K KKK KK KKK | 

Wydsyca w imigzia wspślwiaścięieli dózeł Baternwiwez, we” m" 

„Stenografji | lali fniknik |  „Szpice” 
płatnie, listownie: Insty: | w dobrym stanie sprze- | biale, rasowe do sprze- 
imi Beau SgkAL e, War- | daję tanio. Zwierzyniec | dania. Krzywe Koło 25—2     szawa, Mokotowska Nr39 | _ Witoldowa 25 m. 1, dom Kaczenowskiego. 

Я \ : 

Szyllera Szkolnika. Za- 
wiera 98 rozdziałów: Hi- 
storja hypnotyzmu. Jas 
kim powinien być hy- 
pnotyzer. Jakie winno 
być medjum. Magnety- 
czny rozwój oczu. Auto- 
sugestja. Wpływ hypne- 
tyzera na medjum. Uśpie- 
nie medjum. Sugesija 
podczas snu. Sugestja 
na jawie. Obudzenie me- 
djum. Odgadywanie my- 
śli. Powodzenie w mi- 
łości. Leczenie wszelkich 
nałogów. Do tego cenna 
premja darmo. Doktór 
Starke „Spirytyzm*. Treść 
świat niewidzialny. Duchy. 
Medja. Stoliki wirujące. 
Materjalizacja. Wszystko 
razem wysyłamy po o- 
trzymaniu 7 zł, za zali- 
czeniem 8 złotych. War- 
szawa, Redakcja „Świt” 
(Wiedza Tajemna) Pię- 

kna 25. 
  

  
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna- 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu $' złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokóły, ode- 
zwy, podziękowania nój- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- | 

nik, Piękna 25-34. 
mmm e 

Mieszkanie 
umęblowane w centrum 
miasta ao wynajęcia. Mo- 
gą być oddzielne pokoje 
Telefon na miejscu. Naj- 
bardziej nadające się dla 
adwokata, arza Inžy- 

niera itp. Wiadomość: 
Biuro Reklamowe St. Gra- 
bowskiego Garbarska 1.   

czarną książeczkę. pasz- 
portową wydaną na imię 
Józefa Kaganowa, Nowo- 
grodzka 19 — 16 unie- 

ważnia się. 

  

Rutynowana 

Iidtzyciela 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob- 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 

Wiadomość ul. -Moniu- 
szki Ne 8 m.;4. 

Bruk, „kur, Żaligowskiego 1. К


