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Wojskowe Zjedno 
Oddział 

z pierwszych źródeł po 

į 
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ulica Ad. Mickiewicza 13, telefon 476. 
Poleca towary KOLONJALNO-SPOŻYWCZE, WOJSKOWE i inne 

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA. 
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(LENIA ŚNOŻYWCZE 
w Wilnie 

cenach konkurencyjnych. 

_ DLA WSZYSTKICH. 

. Dtredaie w sprawie odszkodowań 
Raport Parkera Gil 

w dalszym ciągu przedmiotem 
mieszczamy poniżej arty 
nansów Francji. (Red). 

Niezwykle ciężki i niezagwarantowany 
budżet, trzy projekty o szkole wyznanio- 
wej, podniesienie pensji urzędników  pań- 
stwowych, odszkodowania strat wojennych, 
poniesionych przez Niemcy zagranicą, wy- 
dały się generalnemu kontrolerowi odszko- 
dowań, p. Parker Gilbertowi, tak silnem 
obciążeniem zobowiązań Rzeszy Niemiec- 
kiej, że wpłacenie niektórych sum  zagra- 
nicznym wierzycielom w roku 1928-ym zda- 
je się być niepewne. 

Z jednej strony—nie licząc zaległych 
pożyczek, zaciągniętych przez miasia i za- 
kłady publiczne i przemysłowe w ciągu 
trzech ostatnich lat—plan Davesa wymaga 
w r. 1927/28-ym sumy 1.750 milj. marek 
złotych, a w 1928/29-ym i w latach na- 
stępnych najmniej 2 500 miljorów; z dru- 
glej zaś—od r. 1925/26 zwiększa się co 
roku różnica pomiedzv razchnd-=: - - 
mą ściągniętych podatków. W r. 1925/26 
różnica ta wynosiła 109 milj. marek zło. 

tych, w 1927/28 wynosić będzie 856 miljo- 
nów. Skarb Rzeszy utrzymuje się tylko 

' nadwyżką z r. 1924/25-go (536 milj. ma- 

/ 

rek złotych) i nowemi pożyczkami. 

Ostrzeżenie p. Parker Gilberta wywo- 
łało w Niemczech żywe i różne wrażenia. 
Początkowo wyraziły się one w oburzeniu 
tak socjalistów i centrum, jak i pangerma- 
nistów. Pierwsi oburzyli się z powodu ob 

o: czynionych przeciwko podniesieniu 

nagrodzeń funkcjonarjuszów, drudzy, ja” 

ko. domagający się szkoły wyznaniowej 
Pangermaniści zać, jako proklamujący nie- 

winność Niemiec, będących bezbronną ofia- 

rą wersalskich Shylocków. 
Jedaak po kilku dniach gwałtownych 

protestów, dziennikarze i mówcy wszyst- 

kich partyj uspokoili się. Przekcnano się, 
iż p. Parker Gilbert wystąpił jako przyja- 
ciel i nie bez kurtuazji. Minister skarbu 

Kochler, wskazał oszczędności, których 
mógłby dokonać, i nadwyżki, których się 

spodziewa. Rząd niemiecki zagwarantował, 

że uczyni wszystko, co będzie w jego mo- 

cy, ażeby doprowadzić do wykonania pla- 

nu Dawesa. Przypomniał tylko, odnośnie 

do przekazywania znacznych sum  pienię- 

żnych, że — w braku złota, które uzy- 

skać może przez pożyczkę zagraniczną, co 

jest wykluczone — jedyne korzyści, pły- 

- nące z dostępu towarów niemieckich na 

rynki zagraniczne, mogą spłatę owych sum 

' zapewnić. 
CÓż znaczy ta nagła zmiana? 

Przedewszystkiem to, że spłacenie 
odszkodowań stało się o wiele pewniejsze, 
odkąd przybrało formę handlową. Oryginal- 

nością i siłą plann Dawesa jest to, że 
dzięki pożyczce,  subskrybowanej przez 

„— Wszystkie kraje, a zwłaszcza przez Ame- 
л rykę, związał interesy koalicji jako wierzy- 

ciela od czasów Wersalu, oraz publiczności 

obu półkul, która podpisała pożyczkę. 

Jak długo solidarność taka istnieje, 
Ładne wielkie państwo przemysłowe nie 
może przeciwstawić się jej bez własnej 

-szkody, ani nawet stawiać biernego oporu. 

Żadne państwo nie może istnieć bez kre- 
dytu. Gdyby okazało się, iż przez rozrzut- 

berta w sprawie budżetu Rzeszy niemieckiej jest 
„rozważań w sprawie całego Świat. Za 

kuł wybitnego znawcy tej sprawy, b. ministra Fi. 

ność i rozmyślny deficyt stałyby się Niem- 
cy niezdolne do płaceniań długów, bankie- 
rzy amerykańscy i holenderscy pogrążyli- 

by je w beznadziejnej nędzy, odmawiając 
kredytu i dyskonta. 

Nawet przed wojną, ażeby móc pra- 

cować, kupować, przerabiać i sprzedawać, 
przemysłowcy niemieccy potrzebowali kre- 
dytów zagranicznych. Od czasów, gdy in- 
flacja zrównała z zerem ich kapitał obro- 
towy, sprawa znalezienia kapitału nazew- 

nątrz, stała się dla Niemiec koniecznością 

życiową i gwałtowną. Od czasu do czasu, 
gdy otrzymanie obcych kredytów staje się 
zbyt łatwe, bankierzy i przemysłowcy nie 

mieccy ulegają pokusie gromadzenia na 
giełdzie obfitych i łatwych zysków. Speku- 
lują na dewizach i zmiennych kursach za- 
granicznych. Dyrektor Reichsbanku zniósł 

ażeby ściągnąć pieniądze do Niemiec! 
"W rezultacie — poprzez te wszysikie 

wypadki—oszczędność niemiecka wzmacnia 

się i rozwija. Istnieją trzy zasadnicze czyn- 

niki, podtrzymujące skarb państwa nie- 

mieckiego: 1) bogactwo Niemiec ® ш- 

dziach, w węglu brunatnym i kamiennym, 

w nawozach naturalnych i syntetycznych; 

2) dyscyplina i spryt w robocie techników 

i robotników; 3) siła i specjalizacja koncent- 

racji finansowej lub przemysłowej. 

Jedynie tylko polityka wyborcza za- 

ślepionych pangermanistów, oraz tajne wy- 

datki wojenne mogą przeszkodzić podnie- 

sieniu się Niemiez. Dla pokoju, t. j. dla 

Francji i Niemiec, szczęśliwym można na- 

zwać fakt, że kontrola odszkodowań ро- 

wierzona została obywatelowi amerykań- 

skiemu, prawdziwemu  przedstawiclelowi 

konsorcjum wierzycieli Europy i Ameryki. 

Jak długo Stany Zjednoczone wymagać bę- 

dą spłacania długów wojennych, tak długo 

Francja nie może myśleć o zredukowaniu 

postaci otrzymamy 883 milj. marek zł., 

należnych nam za rok 1927/28 i 1.270 

milj. marek zł. za r. 1928/29. We fran- 

cuskiej polityce skarbowej i ekonomicznej 

zagadnienie to będzie odtąd dominowało. 

Za żadną cenę nie zgodzimy s'ę na po- 

gląd Niemców, że splacanie sum odszkodo- 

wawczych jest niemożliwe, z naszej, a nie 

z ich winy. ! 
* Charles Dumont 

Senator, b. minister finansów 
Francji. 

  

Kupujcie losy 
na loterję fantową! 

Do naszych 
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sum, należnych jej od Niemiec. W jakiej |- 

  

W związku NENE w n-rze 272 naszego pisma p. t. 

TNIE DZIEŁA TOŁSTOJA* 
prosimy naszych Sz. Czytelników odsyłać kupony bezpośrednio pod 

adresem WYDAWNICTWA GUTENBERGĄ w Warszawie, plac Ma- 
łachowskiego 2. . 

  

URJER WILENSK 
NIEZALEŻNY OR GAN DEMO 

оа 

KRATYCZNY. 
      
  

    

Wyjazd Marsz. Piłsudskiego 
do Genewy. 

(Telefonem od własnego korespondenia z Warszawy). 

Marszałek Piłsudski wyjedzie do Genewy prawdopodobnie w nad- 
chodzący wtorek wieczorem. Marszałkowi towarzyszyć mają płk. 
Wieniawa Długoszewski i podpłk. Beck. 

Dekret o rozpisaniu nowych wyborów. 
(Telefonem od własnego korespondeńta a Warszawy). 

W tutejszych koiach politycznych rozeszła się wiadomość, jakoby dekre 
* 

, t @ zydenia Rzeczypospolitej o rozpisaniu nowych wyborów miał już być Podpiówiy. 
Kómpetentne czynniki nie zaprzeczyły ze swej strony tej wiadomości, zauważyły 
tylko, że dekret powyższy ukaże się w terminie przepisanym Konstytucją. 

Przyjazd delegacji niemieckiej do Warszawy. 
WARSZAWA, 2.XII (Pat). Dziś rano o godz 9 min. 10 przyjechał 

przewodniczący delegacji niemieckiej do rokowań masdowj 7 Polką b zł 
Hermes. Towarzyszyli mu członkowie delegacji niemieckiej. Gości niemieckich powitali 
na dworcu poseł niemiecki dr. Rauscher oraz sekretarz poselstwa hr. du Moulin az 
ramienia polskiego M. $. Z. kierownik referatu niemieckiego p. Jażdżewski, sekretarz 
generalny delegacji polskiej do rokowań handlowych z Niemcami radca Adamkiewic 
oraz referent ekonomiczny w referacie niemieckim p. Kisielnicki. ' ? 

Dr. Hermes o traktacie. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Przewodniczący delegacji niemieckiej do rokowań ie i е polsko niemieckich dr. 
ošwiadczy! w wywiadzie prasowym, iž ma nieplonną nadzieję, že a ży 

niemieckie dobiły nareszcie do portu. Dr. Hermes wyraził specjalne zadowolenie, że 
ać z takim znakomitym fachowcą, jakim jest przewodniczący delegacji polskiej 

P. wardowski. Pozatem będzie sprzyjaė pomyšlnemu i szybkiemu załatwieniu wielu spraw znajomość dr. Hermesa stosunków polskich a zwłaszcza spraw rolniczych. 
W dniu wczorajszym na pierwszej konferencji odbytej popołudniu obaj przewod 

niczący ustalili szereg linij wytycznych, jakiemi mają się posługiwąć w rokowaniach. 
  

  

na "stanowisku pokojowego 

    

DEET             

  

Nr. 277 (1026 

ialzajcie m tanidų Ike) koferji Akademickiej  Wsięp bezplafių 
     

Miatonašci politinė, 
: w dniu wczorajszym odbyło się po- 

siedzenie C. K. W. P. P. S., które przy” 

djum z dotychczasowych jego kroków. : 

Ww związku ze sprawą polsko-litewską 
C. K. W. przyjął następujące oświadczenie: 

„C. K. W. wyraża imieniem P. P. S. 
gorącą sympatję dla demokracji | tewskiej, 
walczącej przeciwko. dyktaturze Waldema- 
rasa i Plechawicziusa. Zarazem wyraża swe 
głębokie przekonanie, że demokracja litew- 
Ska w tej walce odniesie ostateczne zwy- 
cięstwo. Jednocześnie C. K. W. stwierdza, 
że przeciwstawiłoby się z całą bezwględno- 
ścią próbom rozwiązania jakichkolwiek za- 
gadnień w drodze wojennej. Odrzuca tedy 
kategorycznie wszelką możliwość załatwie- 
nia siłą zbrojną sporu polsko-litewskiego, 
jak również interwencję orężną Polski do 
stosunków wewnętrznych na Litwie,“ $ 

Ta ostatnia uchwała C. K. W. jest 
wywaleniem otwartych drzwi. Socjalistom 
polskim bowiem wiadomo aż nadto dobrze, — 
że rząd polski stał zawsze i stoi obecnie - 

załatwienia 
sporu z Litwą. Uwagi swe P. P. S. po- * 
winna raczej skierować do swoich towa= 
rzyszy w Berlinie, ażeby oni ze swej stro: 
ny wpłynęli na rząd niemiecki, by tenże 
nie podsycał sztucznie sporu polsko-litew- . 
skiego, co tem samęm przyczynia się w 
znacznej mierze do ciągłej а 
sytuacji na wschodzie Europy. 

W dalszym ciągu swych uchwał PPS 
zauważa, iż jedynie celową polityką wobec 
Litwy byłoby zlikwidowanie stanu wojen= 
nego pomiędzy Polską a Litwą, który to   Łabędzi śpiew b. posła Korfantego. 

pominął motywy, jakiemi p- RT tłumaczył swe postępowanie i przez to wyrzą- 

dzono mu rzekomo wielką krzywdę. Wobec tego p. Korfanty odwołuje się do sądu 

obywatelskiego, który prosi o zbadanie i osądzenie całego kompleksu zarzutów prze- 

ciwko niemu podniesionych. 

temu, nie dochodzi do skutku i zapis, uczyniony przez p. Korfantego staje się tem 

samem nieważny. : 

Jak więc widzimy, p. Korfanty nie daje za wygraną i usiłuje zbagatelizować wy 

rok sądu marszałkowskiego. Naszem zdaniem, sprawa p. Korfantego powinna być 

przekazana sądowi karnemu, a to z tego powodu, że sąd marszałkowski w motywach 

swego wyroku orzekł, jak wiadomo, między innemi, iż działalność p Korfantego była 

sprzeczna z prawem i dobremi zwyczajafni kupieckiemi. 

Wojewoda Raczkiewicz pozostaje w Wilnie. 

(Telefonem ed własnego korespondenta z Warszawy). ' 

Wojewoda wileński p. Raczkiewicz powrócił do Wilna. : 

Podczas swego pobytu w Warszawie p. wojewoda zreferował władzom centralnym 

obecną sytuację polityczną na Wileńszczyźnie oraz przedwyborcze nastroje ludności. 

Jak się informujemy, pogłoski o tem, jakoby p. Wojewodzie miano zapropono 

wać objęcie warszawskiego województwa — nie odpowiadają prawdzie. 

- Francja a rozbrojenie. 
PARYŻ, 2-XII. (Pat). Izba Deputowanych prowadziła w dniu dzisiejszym dyskusję 

nad budżetem Ministerstwa Wojny. Sprawozdawca podkreślił, że Francja uczyniła na 

drodze rozbrojenia najpoważniejszy wysiłek ze wszystkich wielkich narodów. Mówca 

przytoczył, że armja francuska złożona w 1914 roku z 900 tysięcy ludzi, w roku 1928 

składać się będzie z 580 tys. licząc w tem armię lądową, marynarkę i lotnictwo. 

W dalszym ciągu sprawozdawca zaznaczył, że Stany Zjednoczone, Avglja i Japonia 

zwiększyły znacznie swe wydatki, natomiast Francja, Niemcy i Rosja zmniejszyły je 

blisko o 1/4 przyczem wydatki Niemiec są nadal znacznie wyższe od francuskich. 

Rocznica zjednoczenia narodu o trzech 
nazwach. 

BIALOGROD, 2.XII (Pat). Dziesiąta rocznica zjednoczenia królestwa SHS dała 

okazję do wspaniałych uroczystości i manifestacyj uczuć patrjotycznych całego kraju. 

W Białogrodzie odprawione zostało przez patrjarchę Dymitra w asyście biskupów 

uroczyste nabożeństwo. Popołudniu odprawiono uroczyste Te Deum w kościele kato 

lickim. Dziękczynne nabożeństwa odbyły się również w świątyniach innych wyznań. 

Dzienniki zamieszczają długie artykuły, w których podkreślają zasadnicze znaczenie 

dnia 1 grudnia, wskazując na to, że urzeczywistnienie zjednoczenia było tysiącletniem 

marzeniem noszącego trzy nazwy narodu.   
PAMIĘTAJ, ŻE NAJLEPSZYM 

podarinkiem gwiazdkowym 
jest fant, wygrany na 

  

Czytelników! 

| 

san trwa od szeregu lat, oraz nawiązanie 
normalnych aż Rys A 

prowokacyjne stanowisko Waldemarasa, te: 

go P. P. S. nie podaje. 

Wczoraj wieczorem marszałek Rataj 

Pracy Kościałkowski, posłowie: Chomiń-, 

ski, Chaciński, Byrka, Chądzyfiski, Nie- 
działkowski, Daszyński, Malinowski, Hart= 

glas, Zdziechowski i Stroński. 
© 

Marszałek Franchet d'Esperey nade- 

słał do Ambasady Francuskiej telegram z 

lenie z serdecznego przyjęcia, jakiego do-- 

znał w Polsce i prosi Ambasadę _o wyra- 

żenie gorącego podziękowania władzom 
polskim. aż j ` 

OZ ESS T 

Stanisław Przybyszewski. 

    Va 
Zmerły dn. 23 listopada b. r. w 8 
Jaronkach pod Inowrocławiem, | 

  

Przywódca „Band W Wilnie. 
W dniu wczorajszym przybył do Wilna po- 

ciągiem raanym z Warszawy przywódca „Bundu* 

cha stoi w związku z zamiarem nawiązania przez 
„Bund* kontaktu z ugrupowaniami socjalistycz- z 
nemi mniejszości narodowych w Wilnie. - ` 

Onegdaj Erlich odbyt srereg konierencyj, 
których wynik narazie nie jest znany,   Loterji Akademickiej! 

  

   

  

jęło do zatwierdzenia sprawozdanie prezy- 2 
` 

go napręženia | 

aż e : ь 
RZ FAS ae R TAK W i : š is 1800 ffa pokoju powszechnego; — -— 
W dniu wczorajszym ot azn 14, jaKO PrZEWUWAL1zv5 sy i Savo Meiae"Ztjącze="" a pok : "+ 

skiego, list od p. Konami tot PM żę wydany na niego wyrok w zupełności |fak jedaakże ten cel osiągnąć z uwagi na 

Mianowicie, w tych warunkach sąd obywatelski złożony z p. p. Thugutta, Pragie- | przyjmował herbatką pożegnalną przedsta- | 

ra i Żółtowskiego, który miał być dalszym ciągiem sądu marszałkowskiego i który | wicieli poszczególnych klubów sejmowych | 

miał w poniedziałek rozpocząć rozpatrywanie dalszych zarzutów przeciwko p. Korfan- | w swoich apartamentach prywatnych. Mię+ || 

dzy innymi obecni byli prezes klubu Partji - 

Katowic, w którym wyraża żywe zadowo+ | 
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radny m. st. Warszawy Erlich. Przyjazd p. Erli- | 
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Wedlug nadeszłych do Wilna informacyj 

 |Białorusini a wybory. 
Całe społeczeństwo białoruskie w Pol- 

A; mobilizacja na Litwie. 
sfery wojskowe w Kownie ofic- 

vadai Hay ` 
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Przy omawianiu niedomagań w dzie- 
dzinie szkolnictwa naszego nie da się |- 
przejść do porządku dziennego nad szere- 
giem poważnych usterek, dotyczących wad- 
liwego ukształtowania warunków sanitar- 
nych, będących następstwem  defektywnej 

_" organizacji w zakresie opieki higieniczno- 
" lekarskiej na terenie zakładów naukowych. 

ы Anomalją, która nie może ne zwró- 
ćma siebie uwagi, jest fakt pozostawie- 

nia bez dozoru lekarskiego niektórych za- 
kładów wychowawczych, przeważnie pry- 
watnych, — fakt pozostający w  rażącej 
sprzeczności: z ogólnie przyjętą zaszdą: 

/ „IKażda szkcła, każdy zakład wycho*awczy 
_ znajduje się pod stałą opieką lekarską” 

(patrz $ 1 przepisów zapobiegawczych, o- 
' pracowanych przez Min. Zdr. Pubi., za- 

_ twierdzonych przez M. W. R. i O. P. — 
luty r. 1918). 
| Zbytecznem, sądzę, byłoby się roz- 
wodzić nad tem, że podobny stan rzeczy 
wymaga naprawy. Ten punkt widzenia, że 

higienę traktować należy, jako „mistrzy- 
nię życia”, winien obowiązywać nietylko 

Na Litwie terror dalej trwa. 

RYGA, 2.XII (ATE). Według donie- 
sień z Kowna, obecna sytuacja wewnętrzna 
pozostaje nadal pod znakiem niepewności. 
Po panice, jaka zapanowała w ubiegłym 
tygodniu w kołach rządowych, nastąpiło 
obecnie pewne uspokojenie. ; 

Wśród partyj politycznych panuje na- 

strój wyczekujący. Rokowania o utworzenie 
koalicji prowadzone gorączkowo w ubieg- 

łym tygodniu, zostały obecnie zawieszone 
tak, iż rząd Waldemarasa nadal stoi przed 

zwartym frontem opozycyjnych stronnictw. 

Począwszy od chadecji do socjaliemokra 
tów żądania ze strony partyj dotyczące 
złagodzenia systemu represyj nie odniosły 
żadnego skutku. Terror trwa dalej. ;, 

W kołach opozycyjnych panuje prze- 
konanie, że Wałdemaras będzie usiłował 
obecnie wygrać stawkę w odniesieciu do 
Berlina. Pierwszą oznaką tego jest częścio” 
wy kompromis w sprawie dyrektorjatu 
kłajpedzkiego. 

Zaprzeczenie Daukantasa. 

ps
a 

wiódł oczekiwania rzą: 

dzin grozi kara więzienia. 

uporczywych pogłosek o wojnie z Polską 

Na wczorajszem pos'edzeniu prezydjum Magi: 

wadzenia w mieście tramwai elektryczny 

wai oblicza na 20 miljonów al. 

Stwierdzić należy, iż mobilizacja zawiodła skutkiem krążących na Litwie 
„w stosunku do której ludność litewska 

w przeciwstawieniu do rządu nie jest usposubiona wrogo. 

Doniosła uchwała Magistratu w sprawie emigrantów. 
stratu zapadła uchwała, mocą której wszyscy emi- 

granci litewscy, przebywający obecnie na terenie miasta Wilna we wszystkich świadczeniach mi=sta, 
a zwłaszcza w opiece społecznej i lekarskiej zostają równouprawnieni ze stałą ludnością miasta Wilna. 

Sprawa wprowadzenia w Wilnie tramwai 
elektrycznych. 

Jędcą z najbardziej absorbujących obecny Magistratspraw jest sprawa wpro- 
ch. W tym względzie istnieje plas przed 

wojenny opracowany przez rosyjski Magistrat, który koszta wprowadzenia tram- 
Wykonanie projektu tego wymaga rozszerzenia 

niektórych ulic, a w pierwszym rzędzie ulicy Zamxowej i Wielkiej. й 

Obecny Magistrat opracował również projekt uruchomienia tramwai je- 

alnie stwierdziły, iż ogłoszony potór rekruta trzech najmłodszych roczników za- |sce bez różnicy partyj i kierunków ujaw- 

du i wywołał w sf.rach rządowych niezwykłe zaniepokoje-, nia żywe zainteresowanie zbliżającymi się 

nie. Ministerstwo Spraw Wojskowych w Kownie po otrzymaniu szczegółów mobi- |nowymi wyborami sejmowymi. 
izacji, stwierdziwszy, iż w wielu okręgach kontyngent rekruta wyniósł 30—35 proc, 
kontyngentu oczekiwanego, wydało zarządzenia z całą bezwzględnością ścigać w 
drodze karno-administracyjnej osoby, które się nie stawiły da poboru. Miast kar 
pieniężnych wszystkim, którzy nie stawili się do swych formacyj w ciągu 48 go 

Widomymi oznakami tego zaintereso- 
wania wyborami i przygotowywznia się do 
nich są liczne ostatniemi czasy białoruskie 
zjazdy polityczne i konfereacje odbywają- 
ce się zarówno w Samem Wilnie, jak 
też na prowincji, tworzenie się nowych 
stronnictw białoruskich, idące w parze z 
reorganizacją i „próbą sił* w  stronni= 
ctwach już istniejących, wreszcie liczne ar- 
tykuły wstępne, poświęcone tej kwestji w 
prasie białoruskiej. 

W artykule niniejszym postaramy się 
zobrazować stanowisko poszczególnych u- 
grupowań białoruskich wobec w;borów na 
podstawie właśnie tych „„glosėw prasy“ — 
artykułów wstępnych odnośnych organów 
partyjnych. 

I. Białoruski obóz radykalny. 
Białoruski obóz radykalny, którego 

gros tworzą byli „hromadowcy*, stanowili 
bezsprzecznie najbardziej wpływowy odłam 
białoruskiej myśli politycznej w Polsce. 
Posiada on niemal niepodzielnie zaufanie 

personel pedagogiczny, na takim punkcie RYGA, 2.XII (ATE). Dzienniki ryskie | d h ulicach miasta. Punktem centralnym tego projektu jest dwo- | Wsi białoruskiej, zwłaszcza prawosławnej, k ” > 4 „2. . D: ynie po szerszych ulicach miasta. e ! y proj 1 as я : 
dzenia w równej mierze stanąć musi | w doniesieniu z Kowna podają zaprzecze- |rzec, przyczem linje tramwajowe przebiegać mają w kierunkach następujących: R mark (ie podłe d aa saaa 

«całe społeczeństwo, w pierwszej linji ro- 
dzice i ucząca się młodzież. 

Zaopatrzenie wszystkich bez wyjątku 
zakładów naukowych i wychowawczych w 
racjonalną pomoc lekarską, zorganizowa- 
nie nad nimi zgodnie z wymogami higje- 
ny szkolnej nadzoru sanitarnego—jest po- 
trzebą naglącą, jest koniecznością życiową. 
Ażeby opiekę higjeniczno-lekarską na wy- 

'_  sokim postawić poziomie, należy mieć do 

   

   

    

   

    

  

   

      

   
   

    

   

  

/_ być ujęte w naukow 

Oc ikon. -Wykorzystany. ЧАНО AOR 
“< celu zharmonizowania i skaordy= 

lekarzy 

   
wą 

   

  

Ч 

dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany 
_ personel lekarski. Pod tym względem sytu- 
' acja u nas przedstawia się niezbyt pomyśl 

nie, dla nikogo bowiem nie jest tajemnicą, 

„przy katedrze higjeny specjalnych. do- 
kształcających kursów dla lekarzy uważać 

° па1е%у jako sprawę bardzo palącą i pilną, 
przytem bezwarunkowo możliwą do zreali- 
zowania. Prof. Karaffa Korbutt wraz z do- 
centem d-r Safarewiczem chętnie się zgo- 
dzili przyjść z pomocą lekarzom, interesu- 
jącym się zagadnieniami higjeny szkolnej 

do ile się zgłosi odpowiednia ilość żąd- 
nych tej dziedziny wiedzy, wyłoniony jesz- 
cze w roku 1924 przez Radę Stow. 
Lek. Polak. projekt,w czyn zostanie wcie- 
lony. Na owych kursach dokształcających, 
przypuszczać trzeba, w dostatecznej mierze 
względnioną zostanie sprawa fizycznego 

wychowania uczącej się młodzieży, —dzie- 
dzina niewątpliwie poważnej reorganizacji 
wymagająca. Wszelkie zabawy i gry recho- 
we szkolne: dziatwy, dotychczasowe bezpla- 
nowe i chaotyczne sporty młodzieży muszą 

o opracowany — рго- 
zain ов ss iadezony. 

   

raro Apo 

Ww 
" nowania pracy poszczególnych 
szkolnych niezbędaem jest powoła 

ь powi. Le as 
szkolnej. erunku zrealizowania tej myś- Centrala Opiek Szkolnych ea 

odnosne starania i pewne poczy= 
Lekarz niehigjenista. 
— 

nie do 
wydziału higieny 

_nić kroki. 

‚ Ар „lostowaego Kufer Code 
(NEO powrócił z Kowna. 

nie Daukantasa, dotyczące jego rozmowy z 
attache wojskowym państw bałtyckich Su- 
dakowym irozmowy z posłem francuskim. 

Daukantas zaprzecza, jakoby attache 
wojskowy sowiecki mówił mu cokolwiek o 
możliwości interwencji Rosji Sowieckiej na 
wypadek, gdyby konflikt polsko-litewski się 
zaostrzył. Według zaprzeczeń Daukantasa 
rozmowa jego zarówno. z przedstawicielem 
Rosji jak i Francji miała charakter czysto 
informacyjny. 

Listy gończe za Pleczkajtisem. 

„Lietuvę*, znalazła obecnie swój wyraz w 
ogłoszeniu listów gończych za Pleczkajti- 
sem. jako oskarżonym 0 zdradę stanu. 
Równocześnie z zarządzeniem rozesłania 
listów gończych rząd postanowił skonfis- 
kować majątek Pleczkajtisa. Niezależnie od 
tego „Lietuva“ domaga się sądu nad Plecz- 

a i wydania nań zaocznego wyroku 
mierci. 

Mkcja powstańcza w pów. wiłkomierskim. 
Jak już podawaliśmy, na terenie pow. wił- 

komierskiego działają oddziały powstąńcze, zor- 
ganizowane przez ludność miejscową, które po: 
wstały na wezwanie socjal-iemokratów, mających 
wśród tej ludności znaczne wpływy. = 

Onegdaj na torze kolejowym Janów—Kiej- 
dany powstańcy zdołali na znacznej przestrzeni 
uszkoczić tor kolejowy, wykręcając śruby, przy- 
mocowujące szyny do szpał. у Ž 

Uszkodzenia toru dokonano w chwili, gdy 
koleją z Janowa wysłany był oddział wojska, ma- 
jący zapewne dokonać rewizji wśród podejrzanych 
6 utrzymywanie kontaktuz powstańcami. 

Didicę pólóko- iieNSką, 
Według nadeszłych na granicę informacyj 

na granicę polsko-litewską Ściągane są ostatnio 
oddziały litewskiej piechoty któremi obsudza 
się poszczególne punkty strateg czne. 

Między innemi wczoraj zosteły obsadz ne 
ze en o A «d granicy polsko-li- 
ewskiej w miejscu gdzie zbiegaj i 
or? yy i iitewska. х żę R. 

o Dusiat przybył jeden batal 
piechoty stacjonowanego w Wiłzomierak > 

fałszowanie danych statystycznych przed 
liewskie Kliniskistuo Oświady. | 

6 ta prowadziłaby przez ul. Beliny 

Koszta zrealizowania tego projektu 

wys 
W powiec'e wołkowyskim na terenie gminy 

biedruskiej mieiscowe Organa policyjne ujawniły 
jaczejkę komunistyczną, składającą się z ośmiu 

Rosji Sowieckiej. 
Sow. ochrona zdrowia robotników. 

LENINGRAD. 2. Xli. (kor. wł.). Na 

sow. fabryce „Sowkobel* skutkiem rozbi- 

cia balonu z formaliną zostało ciężko za- 

trutych 43 robotników. 

Z Białejrusi Sowieckiej 

Ukończenie XI zjazdu partji ko- 

munistycznej Białejrusi sow. 

MINSK. 2. Xil. (kor. wł.). W dniu 
1. XII. po jednogłośaem „wybraniu“ ро- 
przednich członków kierowniczych orga- 

nów partji, został Xl zjazd partii komuni- 

stycznej rozwiązany. В 

Oszxwą Xi >jasdi-partii kam. B. 

pariji Komunusiycznej Białejrusi sow. wy- 

skich komunistów z apelem o przeciwdzia- 
łanie obecnej polityce rządu polskiego, — 
Polska bowiem należy do szeregu  faszys- 
towskich państw—rekinów, szykujących się 
do najazdu na „pokojowo*  usposobioną 
Ros. Sow. 

Wystąpienie Sochackiego na XI 
zjeździe partji komunistycznej Bia- 

łejrusi sow. 

:ATNSK, 21 XW (kor: wi). Xt zjazd 

dał odezwę, w której zwraca się _do pol- 

1-sza trasa dworzec do końca ul. Subocz, 

2 ga przebiegać będzie na linii Antokol—-Pośpieszka. 

3-.cda Kalwaryjska do zbiegu ulicy Werkowskiej. 

4ta Pohulanka i Legjonowa do Dobrej Rady. 

*5.ta przebiegałaby przez ulicę Gedyminowską do Sołtaniszek. 
do cmentarza rosyjskiego. 
wyniosą około 12 miljenów zł. (s) 

Likwidacfa jaczejki komunistycznej w pow. wołko- 
kim. 

Członkowie jaczejki byli w stałym kontak- 
cie z Mińskiem i mieli za zadanie szerzenie wśród 
miejscowej ludności.akcji wywrotowej. 

Etla panamy policyjnej. | 
Głośna swego czasu sprawa nadużyć 

w wydziale gospodarczym Komendy Woje- 
wódzkiej Policji Państwowej w Wilnie, zno- 
wu wypływa na widownię publiczną. 

Władze sądowe, w których ręku znaj- 
duje się powyższa sprawa, doszły do cał 
kowicie innych poglądów, niż organa Naj” 
wyższej Kontroli Państwa, oceniając stra- 
ty poniesione przez skarb państwa na pra- 
wie dziesięciokrotnie wyższą sumę niż 
N. J. K. P. 

W żwiązku z powyższem władze są- 
dowe zażądały od głównego oskarżonego 
dostawcy Burszteina 40 tysięcy złotych 
kaucji. 

Po czterech latach. 
W roku 1923 banda dywersyjna do- 

konała napadu na pasażerów autobusu kur 

Piotrowski z Krzywicz, któremu między 
innemi rzeczami skradziono zapalniczkę, 
dar lekarza powiatowego. Zarządzony przez 
policję pościg nie dał pozytywnego rezul 
tatu. Sprawa poszła w zapomnienie. 

__ loto przed kilku dniami, lekarz po- 
wiatowy przejeżdżając promem przez Wilję 
zwrócił się do przewoźnika z prośbą © 
ogień do papierosa. Jakież było jego zdzi- 
wienie, gdy przewoźnik wyjął zapalniczkę 
zrabowaną księdzu Piotrowskiemu, którą 
mu kiedyś ofiarował. 

Będący w towarzystsie lekarza ko- 

aeierhay m2-Unii.. Dohinów = 0OYWICZE: 

tego obozu musi nas specjalnie interc- 
sowač. 

Momentem zasadniczym w tej sora- 
wie jest kwestja ustosunkowania się cbozu 
radykalnego względem rozmaitych koncep- 
cyj bloku wyborczego mniejszości. Otóż 
w sprawie tego stanowiska dało się zau- 
ważyć tymczasem dwie fazy. W fazie pierw- 
szej, gdy się zanosiło na powstanie dwu 
bloków mniejszościowych:  nacjonalistycz- | 
nego i socjalistycznego łącznie z P.P.S. — 4 
stosunek ten był wyrzźnie negatywny. 4 

„„„Došč wyražnie juž widač, že „Siei“ 

iż nie każdy lekarz szkolny jest higjenist KOWNO, 2.XI1 (ATE). Kampania | miej h Żydów. ‚ — Całą bandę aresztowano i osadzono w wię: | sajuz* (b'ałoru:ki), „Undo* (ukraińskie) 
naogół A mamy higjenistów a przeciwko orkę das od SN czele jaczejki stał Chaim Korngold za- | zieniu do dyspozycji władz prokuratorskich. i „Chadecja” (białoruska) poczną speku- 
wem tego słowa znaczeniu. Zorganizowanie | czasu Kongresu Ryskiego przez urzędową | mieszkały w m. Wołkowysk. lować starą firmą Bloku Mniejszości Na- 

rodowych, by, posiłkując s'ę nią, pociąg 
nąć za sobą w błoto ugody włościań :ko- 
robotnicze masy Zachodnich Bialejrusi i 
Ukrainy“ („Nasza Praca* Nr 6 artykuł 
wstępny p. t. „Przygotowania do kampanji | 
wyborczej do Sejmu i Senatu", 3 

W tymże artykule autor zaznącza @а- 
lej, że wyżej wymienióne stronnictwa, stra- 
ciwszy wiarę w swe siły po Świeżej jes cze 
porażce przy ost:tnich wyborach samorzą- 
dowych, niezbyt liczyły na powodzenie na- 
wet i przy użyciu zasłużonej firmy „bloku 
mniejszościowego”, to też dla wiekszej 
pewności poczęto na łamach „Sialanskiej 
Niwy* i „B. Krynicy" oprócz zwykłego 
zniesławiania zamieszczać formalne już de- 
nuncjacje na przywódców obozu габуКа!- | 
nego, spodziew: jąc się w ten sposób 0 .zy- 
ścić sobie drogę do mas. + 

Rezultaty — powiada autor w zakoń: | 
czeniu — nie kazały na siebie czekać — | 
A. Łuckiewicza zaaresztowano, 
to nie OCZ Re „masy włościań- 

r ić życi Yootwaieje „Retais, gasoię leo 
Tak oto zapatrywano s' n 

ację w pierwszym jej okresie. R 
Е Nadchodzą jedn:k wiadomości o for- malnim wskrzeszeniu „16—stki“ 
mniejszościowej z roku 1922 jn 
faza druga — rad ЗЕО ykali poczyna - hać; wreszcie na a Kaas 
„Praca“ (Nr. 6) w arcy-znamiennym ar“ 
ykule p. t: „Nawet obcy rozumieją...V'* spo- 
tykamy następujące zdanie: 

„Nie przesądzając zgóry możliwości 
A tych lub innych zamierzeń i kombinacyjpc- | |... Onegdaj do Kowna via Królewieć udał się| , © Przed kilu dnia ` MINSK. 2 mendant posterunku P. P. w Dołhinowie | między białoruski аее аН, R Pa anna Na Kodjevine „uda sie o rk pa х Kownie został 0- . 2. XII. (kor. wł.). Bawiący | przewoźnika aresztował przekazując go | mi, jedhó eo us każ albo grupac 

  

   
   

    

     
     

    

     

  

    

  

- kore: 
jera lennego" dr. Rubel, który п 
nam odbył, po uprzedni kas 

  

    
  

aiejących na terenie Litwy. Według wykazu Litwa posiada: 

  
dotychczas z „polską delegacją" w Mińsku 

  
władzom sądowym. 

  
      

ё * 
imion Jaremicza i Rohuli a 

  
у b. poseł Sochacki w ił jeździ žai EA 

! Ё осНЕ н 0 ystąpił na XI zjeździe Ares; i i garo CO 8 rolenia premjera  Waldemarasa, konferencję z państwowych 1 polskie! 03 pryca gy ószia UŚ parti komunistycznej B. S. R. R. z powi- Soczewka, A ME p ich ię lerdzono, jak w bialorL ski | tak e „z „rządowego organu „Lietuva“, gimnazjów, 63 szsoły Średn © (GaAIG0) "2 ko. | talną mową, w której rozczułając się nad < również polskiej prasie — w tych kombi Powrotnej prz yjechał de W 5 Rube! w drodze DSS, komercyjna, 3 komercyjne pry- | »Olbrzymiemi* postępami gospodarki so- 1557 TT |Nacjach byč nie možel“, 
__. Władze litewskie wzbroniły koresponden- | stwowych > Praeina gs pan: | cjalistycznej Z. S. R. R., wyrażał życzenia Ceny w Wilni: 2 @ 2 ode Mau ao kris, 
wh ask gazety ga wiarą AO Kowna zac | Brio aż. LOŻY PE Janio daliai 3 sem.- | ujrzenia podobnych rzeczy w Polsce. dni n. 2-go jąc się w pewnej mierze osamotnienie, bia- 

£ iedynie na rozmowę na dworcu. zaa prywatne, 2 Szkoły rednie „muzyczne, 2 | „„ Pe gk kto w imie grudnia. 1927 r. w bloki onie 28 Ze > na udział 5 : <howne i.t. zieży komunistycznej W hurcie. pami DIOJEJSŁOŚĆI, + -pOd WR: МЫА ОЙО 0 ПЦК posłów, | zam. 550) Porzschayca według wyka jen | występowała Szumska. au MB моы a łał Wy udo ini r i Ciekawe iż oficjalny wykaz szkolnictw. dpowiedź na mowy „polskich dele- К Г sia a a on “ ё Х dniu wczorajszym podaliśmy wią- | Litwie z roku ubiegłego povawał zaledwie 80 | gatów” wygłosił jeden z wybitnych ae. Żyto za 100 kigr. A Ronuli i .Jaremicze, a to w związku z ak: domość o sensacyjnej ucieczce z Warszą- | Szkół średnich i 1540 szkół .powszechnych. Rze. | uistów Wosylewicz który składaj JE ewy, 39-41  |a przeciw A. Łuckiewiczowi, którą upra- "Wy, posłów Wojewódzkiego, Szapiela, Sza- | 34, ogólnie, wiadomaą jest, że za. czasów rządu | ce Sochackiego pozdrowienia « dla budzę, | e-"mieó browarowy IS | wego do ostatniego czasu m łamach , e 4 4 ° Z. j į j IO aresaionrakiego, którym rzekomo gro- | wspomnieć szkoły polskie, powtzeknej juko | partji kom. Polski, wyraził życzenia by ja 41-42  |swego organu partyjnego — „Sialanskaja 
działalność A Ry przez władze | nazjum poniewieskie zamknięte ostatn o Šios „przyszły proces białoruskiej „Hromady* С CT 2 M dałal ypaństwową. Wiadomość o | kaz Minssterstwa Oświaty. Jak widać statystyka | był ostatnią ucztą polskiego fasz Maka am kąt KE. Ró K. Smraczyński. SK Psp o kolonych posłów za- oj przez Ministerstwo jest poprostu fał- | której ten Ostatecznie złamie obie głowie. te ae 28 TOS TS DER TIT rai allšmy opierając się na infor. " Ošwiadczenie i i S on 80-50 

‚ Егаг 
* powyższe przyjęli zebra »„ kartoflana 80—90 ET ee że korespon.- | 277270» | wraz z szefem „delegacji” Sochackim z G » Sana 60—10 Giełda wileńska w dniu 2XII b. r. 

Caji“, wej gazecie ŚROD A LITERACKA zaakami największego zadowolenie. chleb pytłowy 50 proc. 0600.65 Ruble zastawne Wileńsk. Banku O ZIN Obecnie wyjaśniło si ; Ruch antysemicki „ razowy 0.35—0.43 | Akcje Wileńsk. Banku Ziemsk. Pius As с ę, że wiadomość uch antysemicki na Białej- 0.43 | Akcje Wileńsk. Banku Ziemsk. _ 11900—121,0 So iśc. oprawa niektórzy po- | snieg koniom adj we rui sow |" | ai 240-280 . оу i „ jakiej zwykie nie oglądają cierpliwi goś- i "2 : ; к kutkiem czego romówy ślą kar: aaa RISC AE Ney ścianami „bernar- MINSK. 2. XII. (kor. wi.) - W końco- | baranina. ia ae RAM jch ucieczce. Wiadomość jednak 0 ich | deczki, <nie było. „Niecn żałują. Protesor Kema: | em Swolem przemówieniu wygłoszonem |p rób: - =" Ara 
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Klasa pracująca posiada dwa typy 

Organizacyį reprezentujących jej interesa: 

związki zawodowe, które w zasadzie stano- 

'/Wią zrzeszenia wyłącznie na tle wspólnoś- 
L ci interesów gospodarczych Oraz wspól 

Po ności pozycji w pracy produkcyjnej, oraz 
robotnicze partje polityczne, które repre- 

' zentują różne tezdencje idsologiczne, nur- 
tujące w środowisku robotniczem. To też 

do związku zawodowego może należeć 

każdy robotnik, zaś do  partji politycznej 

tylko ten, który wyznaje zasady programu 

Partyjnego. 
Jednak partje polityczne usiłują zaw- 

sze ze względów propagandy ideowej pod- 

porządkować ruch zawodowy. Ponieważ na 

terenie danego kraju działa zawsze kilka 

/ zwalczających się pomiędzy sobą robotni- 

| czych partyj politycznych, przenoszą one 

_ swoje spory tekże na teren ruchu zawodo- 

wego. Okazuje to prawie zawsze na roz- 

wój ruchu zawodowego wpływ ujemny, 

powodując liczne rozłamy, które niezmier- 

nie osłabiają pozycje klasy robotniczej w 

| życiu gospodarczem państwa. Najsilniejszy 

_ i najlepiej rozwinięty ruch zawodowy ist 

'nieje w tych państwach, gdzie organizacje 

__ zawodowe potrafiły zachować swoją nieza- 
“| ležnošė od polityków, jak np. w Anglii. 
|... To też, gdy organizacje zaw: dowe 

Szaczynają mieszać do odbywającej się wew- 

Е państwa walki czysto politycznej, na- 

| leży uznać, że ze względu na gospodarczy 
interes mas robotniczych jest to zjawisko 

ujemne Za taki fakt ujemny należy też 
- Uznać wybitnie polityczną uchwałę, którą 

powzięła przed dwoma miesiącami Cent- 

ralna Komisja Związków Zawodowych. 

W uchwale tej Komisja Centralna Zwią- 
zków Zaw. ulegsjąc politycznym tendencjom 

PPS. wezwała wszystkich robotników do 
walki w obronie sejmowładztwa, zajmując 

|  wten sposób stanowisko zdecydowanie 

| opozycyjne w stosunku do rządu. 
* W związku z wymienioną uckwałą 

wmSolidarność Pracy" w ostatnim numerze 
| wzywa organizacje zawodowe do bardziej 

 - rzeczowego ustosunkowania się do rządu. 

Zdaniem „Solidarności Pracy" takie rze- 

czowe, pod czysto gospodarczym kontem 
widzenia ustosunkowanie się do rządu z 

punktu widzenia ekonomicznych interesów 

  

mas _ robotniczych jest zewszechmiar 

8 wskazane. 

R „Wypowiadamy się za pozytywnym 
stosunkiem związków zawodowych do 
obecnego rządu, co bynajmniej nie 

у KRONIKA MIEJSCOWA. 

| Na oświatę młodzieży robotniczej. 

Motto: „Młodości, ty nad poziomy 
wylatuj!* 

Adam Mickiewicz. 

Oczekujemy od młodzieży wiele, bar- 
dzo wiele. Oczekujemy nowej, świeżej ener- 
gii, nowych czynów, ideałów. Ta młodzież 

3 dziennością szarego dnia powszedniego 
ё ice nie zgnęb.ona, pod wpływem życio- 

wych zawodów jeszcze nie zgorzkniała, jest 
symbolem nowego, lepszego życia. 

; Istnieje młodzież, dzierżąca pochod- 
nię postępu, młodzież czerstwa i silna—ta, 
która zdobywa rekordy w zawodach Świa- 

_ towych, ta, która z wypiekami na twarzy 
i z zapałem w sercu w księgach poszukuje 
nowych myśli i odpowiedzi na dręczące ją 

  

Pytania. 
Ale jest i inna młodzież. 
Jest młodzież, co w podziemnych, 

wilgotnych izbach się hoduje, co szkół, ani 
książek nie zna; młodzież, której kolebką 

"jest rynsztok ulicy, matką — nędza, a oj- 
— сёт głód! Dziedzicznie obciążona gruźlicą, 

w czternastym roku życia idzie do fabryki, 
aby wątłe swoje siły sprzedać za czarny 
kawałek chleba, rozmoczony we łzach i 

__ oQkraszony upokorzeniem. 
A Wszak to jest także młodzież, a na 

: imię jej — legjon! 
p Nieznane jest tym wydziedziczonym 

_._ światło nauki i radości zdrowego, słonecz- 
nego ży.ia. W ciemnych norach, wśród 
wyziewu alkoholu rodzi się i rośnie ponu- 
ry typ proletarjusza—nędzarze! 

Dajmy tym najliczniejszym książkę, 
dajmy oświatę, ażeby sami nauczyli się le- 
piej urządzić sobie życie. Dajmy im teatr, 
dajmy rozrywki, co odciągną ich od szyn- 
ku i ciemnych spelunek ulicy. To jest 
nasz obowiązek, to jest konieczność špo- 
łeczna! 

W niedzielę, dnia 4 grudnia r. b. To- 
„Warzystwo Uniwersytetu Robotniczego urzą- 

iza zbiórkę uliczną na oświatę młodzieży 
__ robotniczej. 

To też, obywatelu, nie pożałuj grosza 
na tych najliczniejszych. S-ki. 

_ Kalendarzyk zebrań i posiedzeń w or- 
ganizacjach robotniczych i związkach 

% zawodowych. 
p Sobota 5 grudnia r. b. 

Bibljoteka Polskiej Sekcji Kulturalno- 
Oświatowej przy niezcentralizowanych Zw. 
Zawod. podaje do wiadomości, że jest czyn- 

RUCH ZAWODOWY. 
(Ukazuje się co sobotę). 

" _ O rzeczowy stosunek do rządu. 
„ wyłącza krytyki czy opozycji wobec 

różnych posunięć i pomysłów tego, 
czy innego ministra gospodarczego — 
to znaczy, że domagamy się od przy- 
wódców ruchu zawodowego zaprze- 
stania stosowania krzykliwej i dema 
gogicznej polityki antyrządowej, po- 
dyktowanej względami partyjnemi i w 

rezultacie wysoce szkodliwej dla klasy 
pracującej. 

Weźmy przykład z działalności 
zawodowo-gospoderczych organizacyj 

kapitalistycznych. Dobrze zrozumiany 

włesny interes przemysłowców i agra- 

rjuszy, kazał ich zrzeszeniom zawo- 

dowym ustosunkować s'ę rzeczowo 

do rządu; pomimo to, że stronnictwa 

polityczne, do których ciż sami prre- 

mysłowcy i egrerjusze należą — pro- 

wadzą z rządem zaciekłą walkę poli 

tyczną. 
Ten rzeczowy stosunek, Oraz 0- 

gromna zwartość i jednolitość kapi- 

talistycznych zrzeszeń zawodowo-go: 

spodarczych — pozwalają driś różnym 

„Lewiatanom'** na wywieranie ogrom 

nego wpływu na bieg wydarzeń życia 

gospodarczego i na wyzyskiwanie po- 

lepszających się konjunktur dla włas- 

nych interesów. 

Co zaś czynią robotnicze związki 

zawodowe? 
Skłócone między sobą nie są w 

stanie przeciwstawić naciskowi kapi- 
tslistów na rząd — nacisku całej zor- 
ganizowznej klasy robotniczej. Związ- 
ki te nie są zdolne do wypracowania 

rzeczowego programu robotniczej po- 

lityki gospodarczej w obawie, że kon- 

kurencyjna organizacja ze względów 

politycznych program danego odłamu 

przelicytuje... ` 

Na rozkaz partji przedstawiciele 

klas. zw. zaw, występują z Komisji 
Opinjodawczej Pracy, tej. tak poży- 
tecznej instytucji, powołanej przez 
rząd w celu zasięgania opinji klasy 
pracującej w sprawach socjalnych i 
gospodarczych. (Tymczasem podo 
bne komisje opinjodawcze przemy” 
słowców i agrarjuszy funkcjonują 
wcsle sprawnie i dobrze pilnują inte- 
resów kapitalistów). 

Klasa pracująca w tych warunkach 

nie ma i mieć nie może żadnego 

wpływu na politykę gospodarczą rządu. 
Kapitaliści śmieją się z tego rozgard- 
jaszu politycznego, jaki panuje w 
robotniczych związkach zawodowych, 
a panowie ministrowie resortów go- 
spodarczych, nie znajdując oparcia dla 

swej polityki w masach pracujących, 
uiegają wpływom zwartych organi- 
zacyj przemysłowców i agrarjuszy". 
Nalęży uważać, że w. przytoczonych 

uwagach „Solidarności Pracy” jest wiele 

racji. b. 

na codziennie w godzinach od 6 do 8wie- 
czorem w lokalu Domu Robotniczego przy 
ul. Wielkiej Nr. 34. Sekretarjat Robotnicze- 
go Klubu Sportowego „Siła* zawiadamia 
swych czł., źe obecnie urzęduje w ponie- 
działki i piątki w godzinach od 18 do 20 
w lokalu Domu Robotniczego przy ulicy 
Wielkiej Nr. 34. Posiedzenie Zarządu 
Chrześciiańskiego Zw. Zawodowego Praco 
wników Hotelowych w lokalu centrali chrześ- 
cijańskich Zw. Zawod. przy ul. Świętojań 
skiej Nr. 3 o godzinie 18. Ogólne zebranie 
Wileńskiej Organizacji Młodzieży T. U. 
R., w celu odbioru puszek zbiórkowych i 
upoważnień, w lokalu Kom. Okr. Zw. Zaw. 
orzy ul. Kijowskiej 19. 

Niedziela 4 grudnia r. b. : 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie czł. 

chrześcijańskiego Zw. Zawodowego Mura- 
rzy, na którym będzie omawiana sprawa 
izby rzemieślniczej, odbędzie się w lokalu 
centrali chrześcijańskich Zw. Zawodowych 
przy ulicy Świętojańskiej Nr. 3 o godz. 13. 
Odczyt dokształcający ma temat „Rozwój 
demokraci* wygłosi p. J. Urbach o godz. 
12.35 w lokalu Wileń:k. Organizacji Mło- 
dzieży T. U. R. przy ul. Kijowskiej 19, 
Wielki wiec robotników kanalizacyjnych 
odbędzie się w lokalu Kom. Okr. Zw. Zaw. 
przy ul. Kijowskiej 19, o godz. 12 m. 30 
odbędzie się odczyt p. Bednarowicza na te- 
mat „Radliński Ignacy i jego dzieła" w lo- 
kalu Domu Robotniczego przy ul. Wielkiej 
Nr. 34. Wstęp wolny. 

Poniedziałek 5 grudnia r. b. 
Cwiczenia Robotniczego Klubu Spor- 

towego „Tur* w sali gimnazjalnej „ gimna 
zjum Zygmunta Augusta przy ul. Słowac- 
kiego. Ogólne zebranie członków chrzešci- 
jańskiego Zw. Zawodowego Krawców w 
lokalu centrali przy ul. Świętojańskiej Nr 
3. Posiedzenie Zarządu Chrześcijańskiega 
Zw. Zaw. Fryzjerów, oraz posiedzenie za 
rządu chrześciańskiego Zw. Zaw. Kelnerów 
w fokalu centrali. zw. chrześcijańskiego przy 
ul. Świętojańskiej 3 o godz. 19. . 

Wtorek 6 grudnia r. b. 
Posiedzenie Zarządu Zw. Zawod. Ro- 

botników Budowlanych w lokalu zw. przy 
vlicy Kijowskiej 19 o godz. 18. Posiedzenie 
Zarządu Chrześcijańskiego Zw. Zawodowe- 
go Mursrzy w lokalu centrali chrześcijań- 
skich Zw. Zaw. przy ul. Świętojańskiej 3. 
Cwiczenia Wileńskiej Lutni Robotniczej o 
godz. 20 w lokalu Wileńskiej Organizacji 
Młodzieży T. U. R. ul. Kijowska 19. Po- 
siędzenie Komitetu Polskiej Sekcji Kultu   ralno-Oświatowej przy niescentralizowanych   

Zw. Zaw. przy ul. Wielkiej Nr. 34 0 go- 
dzinie 19. В 

Środa 7 grudnia r. b. 
Posiedzenie Zarządu Zw. Zaw. Pra- 

cowników Samochodowych na Ziemię Wi- 
leńską w lokalu związku przy ulicy Kijow- 

skiej 19 o godz. 19. Posiedzenie Zarządu 

Wileńskiej Organizacji Młodzieży T. U. R. 

w lokalu organizacji przy ul. Kijowskiej 19 

o godz. 20. Zebranie Członków Sekcji 

Zdobniczej przy Polskiej Sekcji Kulturalno- 

Oświatowej nlezcentralizowanych Zw. Zaw. 
przy ulicy Wielkiej Nr. 34. 

Czwartek 8 grudnia r. b, 
Posiedzenie Zarządu Koła Związku 

Zawodowego Pracowników Kolejowych 
(Z. Z. K.) w lokalu własnym przy ul. Ki 

jowskiej 19 o godz. 18. Cwiczenie chóru 

robctniczego Wileńskiej Lutni Robotniczej 
Q godz. 20, w lokalu Organizacji Młodzie- 

ży T. U. R; Kijowska 19. Zebranie człon- 

ków Sekcji Dramatycznej przy Polskiej 
Sekcji Kulturalno- Oświatowej w celu roz 
dania ról i rozpoczęcia przygotowań do 
spotkania Nowego Roku. Zebranie odbędzie 
się w lokalu przy ul. Wielkiej 34 o godzi- 
nie 13. 

Piątek 9 grudnia r. b. 
Posiedzenie Zarządu Zw. Zaw. Rob. 

Przem. Spożywczego w lokalu związku 

przy ul. Zawalnej 57 o godz. 18. Posiedze- 
nie Zarządu Zw. Niższych Funkcjonarjuszy 
Państwowych o godz. 18. Posiedzenie Za- 
rządu Chrześcijańskiego Zw. Zawodowego 
Pracowników Monopoli Państw. o g. 19. 

Posiedzenie Zarządu Chrześcijańsk. Zw. 
Zaw. Posłańców o g. 18. Posiedzenie Za- 
rządu Chrześcijańsk. Zw, Zaw. Prac. Prze- 
mysłu Włókienniczego o g. 19. Wspom- 
niane posiedzenie Zarządów odbędzie się 
w lokalu centrali chrześcijańskich Zw. Zaw. 
przy ul, Świętojsńskiej Nr. 3. 

Sobota 10 grudnia r. b. 

Posiedzenie Zarządu Sekcji Mechani- 
ków przy Zw. Zaw. Metalowców o g. 19, 
w lokalu Zw. Zaw. Robotn. Przem. Spo 
żywczego przy ul. Zawalnej 57. Posiedze- 
nie Zarządu chrześcijańsk. Zw. Zaw. Prac. 

Hotelowych w lokalu centrali chrz. Zw. 
Zawodowych przy ulicy Świętojańskiej 3 o 
godzinie 19. 

KIRROMIKA KRAJOWA. 
— Odpowiedź w sprawie minimum 

płac. Mir. Pracy przystąpiło do opracowy- 
wania odpowiedzi na ankietę Międzynaro- 
dowego Biura Pracy w sprawie minimum 
płac. Odpowiednie kwestjonarjusze zostały 
rozesłane do organizacyj robotniczych i or- 
ganizacyj pracodawców, celem zapoznania 
się z ich stanowiskiem. 

— Stan zatrudnienia w listopadzie 
r. b. Według danych, zebranych przez Dy- 
rekcję Funduszu Bezrobocia, w m. listopa- 
dzie na terenie całej Polski zarejestrowa- 
nych zakładów pracy było 23.674, liczba 
zatrudnionych w-nich pracowników wyno- 
siła 1.047,981, w tem 936,948 robotników, 
i 111,033 pracowników umysłowych. Z po- 
śród ogółu pracowników zatrudnionych, 
zabezpieczonych było 843065 robotników 
i 91.029 pracowników umysłowych, razem 
933 095. 

Ogólna liczba bezrobotnych, zarejest- 
rowanych w P. U.P.P., wynosiła 117.253. 
Zasłki ustawowe pobierało 15.496 bezro- 
botnych, (13.739 robotników i 1.759 pra- 
cow ników umysłowych), zapomogi doraż- 
ne w okręgach najbardziej dotxaiętych klę- 
ską bszrobocia pobierało 40.852* bezrobot- 
nych (34414 robotników i 6.438 pracow- 
ników umysłowych). Ogółem zasiłki. usta 
wowę względnie zapomogi doraźae pobie- 
rało 56.348 bezrobotnych, żadnych  zasił- 
ków zatem nie pobierało 60.905. bezrobot- 
nych. 

„. Ogółem liczba pracowników w Pol- 
sce (zatrudnionych i bezrobotnych) wyno- 
siła w listopadzie 1.165 234, przyczem licz- 
ba bezrobotnych stanowiła niespełna 12 
proc. ogółu pracowników zatrudnionych. 

— Podział w/g zawodów bezrobo- 
tnych pracowników umystowych. Dyrek 
cja Funduszu Bezrobocia opracowała ze- 
stawienie cyfrowe, dotyczące bezrobotnych 
pracowników umysłowych, którzy pobierali 
zapomogi z państwowej akcji pomocy do- 
raźnej w roku 1927 od stycznia do wrześ- 
nia włącznie. 

Z zestawienia tego wynika, że w okre- 
sie tym pobierało zasiłki ogółem 73 520 
bezrobotnych pracowników umysłowych 
(53,515 mężczyzn i 20,005 kobiet). Według 
podziału na kategorje zasiłki pobierało: 
9503 b. kierowników i zarządzających 
przedsiębiorstwami, 20,472 pracowników 
biurowych i kancelaryjnych, 14.208 sprze 
dawców sklepowych i księgowych, 651 
personelu lekarskiego (dentyści, weteryna- 
rze, pielęgniarze i t. d.), 923 muzyków ka- 
wiarnianych, suflerów i dekoratorów tea- 
tralnych, 2504 nauczycieli i wychowaw- 
ców, 671 dziennikarzy i pracowników re- 
dakcyj czasopism, 16.653 urzędników pań- 
stwowych cywilnych i wojskowych, 3.849 
urzędników instytucyj publiczno-prawnych, 
34 kapitanów okrętów, oficerów i asysten- 
tów statków morskich i rzecznych, Oraz 
4.052 innych zawodów. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FO TOGRAF. 

Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 
od godz. 9—6. 5243 
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Dziś: Franciszka Ksaw. W. 
Jutro: Barbary P. M. 

Wschód słońca—g. 7 m. 20 
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Sobota 

grudnia       

Dyżury aptek dn. 3 b. m. 

Miejska—Wileńska 23. 
Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19. 
Chróściela—Ostrobramska 25. 
Ottowicza—Wielka 49. 

Stale dyżurują apteki: 

Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 
Paka — Antokol 54. 
Szantyra — Legjonowa 24. 
Siekierzyńskiego — Zarzecze 20. 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Instytutu Meteorologi- 
cznego U.S. B. z dn. 2 XII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 775. Temperatura średnia 
—50 С. Opad w milimetrach—. Wiatr przeważający 
północny. Pochmuino. Minimum na dobę—6* C. 

Tendencja barometryczna stały spadek 
ciśnienia. 

OSUBISTE. 

— Komissrz rządu na m. Wilno p. Iszora 
chory na grypę. On:gdaj zachorował na grypę 
komisarz rządu na m. Wilno p.lszora. Stan zdro- 
wia p. komisarza nie budzi obaw. 

Zastępstwo po nim objął p. Bohdan Ale- 
ksandrowicz. (S) ) 

— Wyjazd starosty Witkowskiego. W dniu 
wczorajszym wyjechał na powiat w sprawacn służ- 

bowych starosta pow. wileńske-trockiego p. Wit- 
kowski. > у 

Starosta Witkowski sez 
ciu Stacji Opieki nad Matką i 
danach. . 

Stacja w Bezdinach będzie drugą zrzędu 
na terenie woj. wileńskiego. 

BIEJSKA, 
— W sprawie budowy młynu i piekarni 

mechasiczneį dla potrzeb wojska i miasta. W 

dniu wczorajszym w lokalu Magistratu m. Wilna 

o godzinie Il-tej zrana pod przewodnictwem do- 

wódcy D. O. K. Ill gen. Litwinowicza odbyło się 

łączne posiedzenie prezydjum Magistratu z przed- 

stawicielami wojskowości, na którem przedmio- 

tem obrad była sprawa przyjęcia przez miasto od 

wojska komplektu objektów przy ul. Legjonowej 

w celu wybudowania tam dla wspólnych potrzeb 

wojska i miastą młynu i piekarni mechanicznej. 

W wyniku obrad zdecydowano, że о ile wojsko 

na koszt własny przeprowadzi do ul. Legjonowej 

normalną torową i bocznicę oraz zgodzi się na 

zamianę wyżej wymienionego terenu na obok po- 

łożony teren miejski — miasto wzamian zato po 

otrzymaniu na ten cel pożyczki w sumie około 

2 i pół miljonów złotych, odremontuje wspom- 

niane gmachy przy ul. Legjonowej i wybuduje 
piekarnię mechaniczną z jednoczesnem zabezpie- 

czeniem wypieku chleba dla potrzeb wojska. 
Sprawę powyższą uchwalono traktować 

jako bardzo pilną, by jeszcze w bieżącym mie- 
siącu grudniu przystąpić do robót nad wykona- 
niem powyższego projektu. (s) 

— Równouprawnienie w subsydjowaniu 
przez miasto wszystkich szkół powszechnych 
bez różnicy języka wykladowego. Zgodnie z za- 
powiedzią w dniu onegdajszym odbyło się w lo- 
kalu Magistratu m. Wilna posiedzenie miejskiej 
Komisji Kulturalno-Oświatowej. Porządek dzien- 
ny obejmował sprawę subsydjowania żydowskie- 
go szkolnictwa powszechnego. Po kilkugodzinnej 
bardzo burzliwej polemice komisja uchwaliła wsta- 
wić do budżetu na rok 1928—29 jedną ogólną 
pozycję na świadczenia rzeczowe dla całego 
szkolnictwa powszechnego m. Wilna bez różnicy 
języka wykładowego, odpowiadającego swym ty- 
pem i zakresem nauczania szkołom powszech- 
nym publicznym, z wykluczeniem szkół przed- 
siębiorców prywatnych. 

Szkoły, na które będą rozciągnięte upra- 
wnienia, wynikające z powyższej ucnwały—ustali 
Komisja Kulturalno-Oświatowa. 

Żądanie więc radnych żydowskich, doma- 
gających się stosowania nadal uchwały byłej Ra- 
dy Miejskiej, mocą której żydowskie szkolnictwo 
powszechne było w szczególnej opiece miasta, 
pobierając 56 proc. od ogólnej sumy asygnowa- 
nej na szkolnictwo powszechne m. Wilna, nie 
zostały zrealizowane. (S) 

— budżet Sekcji Technicznej Magistratu 
na rok 1928—29. We czwartek 1 b. m. odbyło 
się pod przewodnictwem inż. jensza posiedzenie 
miejskiej Komisji Technicznej. Porządek dzienny 
posiedzenia obejmował wytyczne budżetu ele- 
ktrowni — Komisja uznała za wskazane zmniej- 
szyć pozycje na inwestycje miejskie, rozkładając 
projektowaną sumę na dłuższy szereg lat. 

Normalny budżet elektrowni przewidywany 
jest na sumę 2,400,000 zł. 

Budżet inwestycyjny rozpatiywany będzie 
na jednem z najbliższych posiedzeń Komisji Te- 
chnicznej, przyczem Sekcja Techniczna przygoto= 
wała plan robót inwestycyjnych na przeciąg 4 
lat, aż do roku 1932. 

Niezależnie od powyższego rozpatrywano 
budżet pomiarów miejskich, Który przewiduje 
normalne wydatki na personel urzędniczy na su- 
mę 23,000 zł. Pozatem wykonanie planu sytuacyj- 
nego oraz zdjęcia poligonometryczne, jako czę- 
ści niezbędne planu regulacyjnego na rok 1928— 
29 pochłoną sumę 232,400 zł. 

Pod obrady komisji wpłynął również bud- 
żet wydziału inżynieryjno-drogowego. Po krótkiej 
dyskusji—komisja zdecydowała, iż plan budżetu 
ma być sporządzony na przeciąg od 5 do 10 lat. 
W tym też celu plan budżetu odesłano dla do- 
pełnienia do Sekcji Technicznej Magistratu m. 
Wilna. (s) 

— O nagrodę miasta dla literatów wi- 
leńskich, Do Magistratu m. Wilna wpłynęło o- 
negdaj podanie stowarzyszenia literatów m. Wil- 
na z prośbą ustalenia stałej wypłacanej rok— 
rocznie nagrody za prace literackie o wybitnych 
walorach artystycznych, które związane są w 
ten lub inny sposób z historją miasta. (s) 

— Obniżenie opłat. We wszystkich za- 
kładach przemysłowych, pracujących siłą moto- 
rów — Magistrat zamierza obniżyć opłatę za ko- 
rzystanie z energji z 65 groszy do 35 za kilowat. 

— Reklamy o charakterze ariystycznym 
będą korzystały z ulgowych warunków. Magi- 
strat m. Wilna uchwalił obniżyć cenę prądu ele- 
ktrycznego, puszczanego dla reklam 0 charakte- 
rze artystycznym do ceny 45 groszy za kilowat. 

— lnnowacja. Sekcja Techniczna Magi- 
stratu nosi się z zamiarem wprowadzenia na ca- 
łym terenie Wilna elektrycznych lampek domo- 
wych z numerami. Specjalnie artystycznie wyko- 
nane urządzenia do lampek elektrycznych, któ- 
reby dostarczył właścicielom domów sam  Magi- 
strat, jak zarówno i koszta oświetlenia obeszły- 
by się właścicielom domów na sumę 60 zł. rocznie 
opłacaną w Magistracie ryczałtowo. (s) 

„ SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koncert. Jak się dowiadujemy. zamiast 
Pn R- „Cwartku*, odbędzie się dziś w 
sali Śniadeckich koncert, z udziałem p. p. Zwi- 
drynówny, Oszurkówny, Protassewicza (Śpiew), 
oraz p. Trockiego (fortepian). Wstęp dla gości od 
1 zł. do 2 zł, Dla akademików 10 gr. 

będzie na otwar- 
zieckiem w Bez- 

  

NIKA. 
ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Związek Hallerczyków ku uczczeniu 
rocznicy powstania listopadowego. W dniu 4-g0 
grudnia o godzinie 13 w lokalu Żw. Hallerczyków 
odbędzie się zebranie Związku Hallerczyków Cho- 
rągwi Wileńskiej celem uczczenia rocznicy po- 

wstanią listopadowego. к 
i a program uroczystości złożą si r 
i deklamacjeć RZ PY 

„Na uroczystość zaproszeni zostaną człon 
kowie wszystkich organizącyj, wchodzących w 
skład Związku Organizacyj Wojskowych. 

jt 

ZEBRANIA I ODCZYTY. | 
> 

— Zebranie naukowe Wydziału I T-wa_ 
Przyjaciół Nauk. W sobotę, dnia 3 grudnia o go- 
dzinie 7-ej „wieczór, odbędzie się w sali Dzieka- 
natu Sztuki zebranie naukowe Wydziału I Tow. 
Przyjaciół Nauk. Na p rządku referat: 

Cywiński St. „łŁuea Konrada Wallenroda”. 
Wstęp wolny dla członków i gości wpro- 

wadzonych. 
= 

Z POGRANICZA. . 
— Dalsze pertraktacje z Litwą o wymian 

więźniów kryminalnych. jak już  otamkiić 
na odcinku granicznym polsko litewskim w pow. 
święciańskim toczą się pertraktacje o wym'anę 
więźniów kryminalnych pomię.zy Polską a Litwą. 

Ze strony polskiej w pertraktacjach udział | 
bierze zastępca komendanta w Święcian " 
Makowski. AS ze 

Według nadesłanych do Wilna szczegóło- 
wych informacyj, pertraktacje o wymianę tocz, dy: 
się przez cały azień wczorajszy 1 5а na dódrej 
drodze. Dotychczas Litwini zapronowali wymianę 
około 8 osob, a między innemi niejakiego Sien- 
kiewicza oraz Mackiewicza, który w swoim czasie 
zamieszany był w sprawę morderstwa Jagientó- | 
wiczów w gminie Mejszagolskiej. W sprawie per- 
traktacji o wymianę w jej toku powiadamiane są 
odpowiednie władze administracyjne i sąduwo- 
śledcze w Wilnie. 2 : 

„Zainteresowani sprawą rokowań z Litwą, 
zwróciliśmy się do miarodajnych władz, gdzie nam 
oświadczono, że już oddawna Odczuwana jest ze 
stron obu potrzeba wymiany więźniów kryminal- - 
nych, gayż jak dotychczas: Litwa naprzykład była 
terenem, na którym znajdowali schronienie różne - 
szumowiny i zbrodniarze, 

RÓŻNE. 

.— Zebranie Komitetu „Chlzb dzieciom*, 
Podaje się do wiadomości, iż dnia 9-go grudnia r. b. 
odbędzie się walne zebranie w małej sail konie- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Początek ze- - 
brania o godz. 18 min. 30, w razie niedojścia do 
skutku drugie zebranie odbędzie się o godz. 19-ej 
bez względu na ilość członków. A 

Piawo wstępu ma każdy kto opłacił skład- 
kę w wysokości I klgr. chleba miesięcznie. $ 

— O upominki choinkowe ala sierot w 
szpitalach i ochronach. Komitet „Daru choin- 
kowego dzieci dla dzieci* z ramienia Komitetu. 
Wojewódzkiego Wileńskiego „Chleb dzieciom* 
organizuje pod protektoratem pani wojewodzin: 
Jadwigi Raczkiewiczowej zbiórkę upominków dla 
sierot w ochronach i Szpitalach. Zwracamy się 
więc z gorącą prośbą do uzieci i ich rodziców o 
składanie na listy pań Komitetu albo w poniżej 
wymienionych punktach ofiar w postaci starych 
zabawek, książek, odzieży, słodyczy albo pienię- 
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dzy. Niech każde dziecko ofiaruje ze swych za- 2 
bawek choć jedną tej biednej sierotce w ochronie, | 
która niema nikogo, ktoby ojej Gwiazdce pamię+ ||| 
tał, Ofiary prosimy składać: 1) Mostowa 4—dyr. 
bisłasowa, 2) Ostrobramska 6 — prez. Lewakow- 
ska, 3) Wielka 17—7 rektor.—Pigoniowa, 4) Auto- z 

kol 54—prof. Zdziechowska, 5) ul. Uniwersytecka || 
8—woiewodzina, 6) Redakcja pisma ofiary Aa” =» 
niężne. Termin składania ofiar 15 grudzień 1927 
r. Wszeikich iniormacji udziela Sekretarjat Komi- || 
tetu „Chleb dzieciom" codzieanie od 5—7 wiecz. || 
ul. wielka 34 (lokal L. O. P. P.) tel. 169, 

— Obowiązek przesyłania sprawozdań @ы 
stanie zatrudnienia do G. U. S. Stosownie do 
art. | rozp. Rady Ministrów z dnia 7.V1-1922 r. o 
statystyce stanu zatrudnienia (Dz. Ust. R. P. Nr. 
48 poz, 427) zakłady przemysłowe obowiązane do 
przedkładania sprawozdań o stanie zatrudnienia 
powinny przesyłać co miesiąc do Głównego Urzę- 
du Statystycznego w Warszawie sprawozdania 
najpóźniej dnia 5-go (piątego) następnego miesią- 
ca za mies ąc sprawozdawczy, Sprawozdania prze- 
słanę do Gł. Urzędu Statyst. w cztery lub więcej 
dni po prze,isowym terminie nie mogą już być 
uwzględniane w zestawieniach, dotyczących Za- 
truduienia za dany miesiąc. 

| Za najbardziej miarodajny dowód przesła- 
nia sprawozdań we właściwym terminie będą uwa» 
żane pokwitowania miejscowych urzęd_w poczto- 
wych (w okręgach miejskich— pokwitowanie listo- 
nosza), które to pokwitowanie Odnośny urząd 
pocztowy lub listonosz wiane wydać nadawcy na 

ręce. RY 
Zakładami obowiązującemi do przesyłacia | 

do G. U. S. sprawozdań 0 Stanie ZAlEWdDIENA, są 
zakłady: przemysłowe, zajmujące się wytwarza- 
niem lub przetwarzaniem dóbr, tak państwowe, | 
jak komunalne i prywatne, zatrudniające 20 ro- 
botników lub więcej, oraz zakłady, zatrudniające 
wprawdz'e mniej robotników, lecz wyznaczone 
przez Gł. Urząd Statystyczny. 126 

Właściciele tych zakładów wzgh ichkierow= | 
nicy nie przesyłający powyższych sprawozdań 
dą pociągani do odpowiejzialności karno-admi-- 
nistracyjnej i karani grzywną do 
względnie aresztem do 1 miesiąca. 

W razie powtórnego wykroczenia kara mo- 
że być wymierzoną w wysokości podwójnej. 

„— „Bachus*, W czwartek ks. Kulesza po- 
święcił nowy zakład gastronom'czny pod nazwą | 
„Bachus*, mieszczący się przy ul. A. Mickiewi- | 
cza 11. żę 

Lokal tej nowej restauracji jest bardzo | 
efektowny, urządzony nowocześnie; kuchnia 
wyśmienita, a zwłaszcza zasłuzują na uwagę wpro- , 
wadrone poraz pierwszy w Wilnie gorące zakąski 
(aa poczekaniu), oraz winiarnia, gdzie można 
mad? dobre krajowe i zagraniczne wina na 
lampki, | WC 

Wieczorem dancing. > 
— Sprostowanie. W artykule z dn. 2.XII. | 

27 r. Nr. 276 zatytułowanym „Czyja zasługa”? za- 
kradły 2 rażące błędy, które niniejszem pragnie- 
my sprostować. Zdanie: „Dlatego p. Oszmiańczuk 

  

  

nie pisał swego artykułu choćby za miesiąc przed | 
aresztami"?—winno brzmieć: „Dlaczego p. Osz- 
miańczuk nie napisał swego artykułu choćby na | 
m esiąc przed aresztami*. Zdanie: „o nieuchwa- 
lanie budżetu rolniczego sejmiku przez ziemian* 
wiano brzmieć: „o nieuwalanie budżetu rolnicze- 
go sejmiku pizez ziemian”. BY 

la wileńskim bok. || 
— Adam Jurewicz i towarzysze oraz Świe 

nie. W folw. Ferma, gm. rzeszańskiej, o 2 : trockiego, na szkodę Piotra Kuzmińskiego zosta- ły skradzione 2 świnie wart. 550 zł. Po upływie 
paru godzin funkcjonarjusz P. P. m. Wilna zatrzy- 

zam. ul. Kalwaryjska 17, Izydora 
zam. ul. Kalwaryjska 105 i Antoniego Czereszko |   zam. Kalwaryjska 105. Skradzi ini * as jone świnie zwróco 

SĄ 

500 złotych ||| 
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mał ze skradzionemi świniami Adama Jurewicza, | # @ 
Kalinowskiego |



| Cenich wstepu 40 i 50 gr. 
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Teatr i muzyka. 
„ ‚ — Кейшёа na Pohulance. Wobec odwoła- 

nia koncertu Comte-Wilgockiej dziś o godz. 20 ej 
„Noc listopadowa* (w szkole podchorążych) i 
„Sędzi. wie" Stan, Wyspiańskiego. 

.. „ — Poranek Moniuszkowski. Staraniem Sek- 
cji Operowej przy T-wie Filharm. odbędzie się w 

  

tura J. Fucik, Fantazja z baletu „Sylvia“ L, 
Delibes. IL. „W klas torze"—Al. Borodin. Walc 
z „Choinki*—W. Rebikow, „Wesele na Frold- 
haugen*—E. Grieg. ‚ 

19.10.—19.35. „Radjo a książka* odczyt, wygłosi 
dyrektor Bibljoteki Uniwersyteckiej dr. Stefan 
Rygiel. 

19.40.—20.30. „Noc listopadowa* (w szkole pod- 

     
   

pprok. Sosnowskiego i zeznań Świadków, 
w osobach rozpędzających wówczas tłum 
policjantów, zgodńie stwierdzających winę 
podsądnych, na mocy art. 122 cz. | 
p. 2 K. K. Smutny epilog niefortunnej wyprawy. 

Demonstranci z 11 grudnia ub. r. przed sądem. wyniósł wyrok, 4 

[INSTITUT de BEAUTE 

niedzielę 4 grudnia o godz. 12 m. 30 poranek po- 
święcony twórczości St. Moniuszki w Teatrze Ra 
duta na Pohulance zamiast w Sali Miejskiej po 

— Jutro o godz. ló-ej „Noc listopadowa, i podchorążych, rzecz dzieje się 29 listopada | skiego zebrał się tłum wyrostków, prze- | 40 współudziału policja, która prosiła ze- | |at 19 i Mowszowicza lat 18 od 2-ch do „Sędziowie. Ceny miejsc od 40 groszy. » :Ёзіегоки w szkole podchorążych w War- | ważnie mojżeszowego wyznania, który w branych rozejść się w spokoju ducha i | 4-ch lat zastępującego dom poprawy wię- — Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś po- 
wtórzenie wczorajszej R amerykańskiej | 
komedji G. Varesi i D. Byrne „Ta, która zwycię- 
ża" w dosadny i komiczny sposób smagającej 
amerykańską „pruderję, tek zresztą podobną do 
naszej europejskiej. 

— Dzisiejszy koncert popołudniowy. Dzi- 65 : ; 2 i = dnia, a bramy więzienne teraz dopi siejszy popołudniowy koncert w Teatrze Polskim | 10.00. Transmisja uroczystości ku czci św. Barbary | dalekim budynku za kratami. precz z białym terrorem, wypuś- r. ana m Pero „utalentowanej pianistki Idy Makowerówny z udz'a- | 12.00. Sygnał czasu i komunikaty. N. 0 ; ikó z a szeroko się rozwarły, przyjmując na dłuż łem doskonałej śpiewaczki Elzy Igdal zapowiada | 12.20. Koncert płyt gramoforowych. „Na czele owych. „bojowników wol- cić więźniów politycznych szą gościnę tych, co się tak namiętnie w " Arai co, W prodraóie: a Ra- £ a? ności* stanęli b. posłowie na Sejm Ghiły sę .0. mury więzieńne. ów dzień do nich-dobijali. I sprawdziły 
Chonia, Soectoałock: Ole. Bożychi Nagiadic 1625. Nadzrogram. Komunikaty. Hołowacz i Rak-Michajłowski, : \теЧУ‚роіісппргіуыітй 40 а._етг- # ':‘Ъ‹іт‘;!г*;'ё:‘і Słowa: „Kołaczcie, a będzie i j ińeztej „40. Odczyt. a a : 2y i najruch- ° ; i Peas ię 2 PGE ty od | 17.05. Komunikat ekonomiczny PAT. którzy zawiódłszy rozwrzeszczany tłum na aścych. onie "i Gajęlowałejsj- 50 gr. do 3 zł, w kasie Testru od godz. 11 bez | 17.20. Odczyt. 1 plac Łukiski wygłosili doń: ogniste mowy Hołowacz j Michajłowski—już dawno. się : przerwy. ; {%Ё. Ё"дусід.к‘"д '"'“?дті›'- nie pozbawione, rzecz oczywista, mocnych, ulotnili), którzy sprowadzeni następnie do Szanowni Czytelnicy! „a Ostatn'e pożegnalne występy Maryli | 19.00. Komunikat > niczy, a tak już oklepanych, wyrażeń pod adre- i A tu wylegitymowali się jako Faj. Zwracam się o pomoc, jestem w bardzo гето. Dziś o godz. 1)-ej wiecz. i jutro o godz. | 19.15. Rozmaitości kiego” rzadu. blat komisarjatu wylegitymowali się jako Faj krytycznem położeniu; jeżeli można prosiłbym o | a 30 poroł. wystąpi OAI PO Н, nra aa 1 oma ego rządu, białego ter- | wsz Szalman, Mowsza Kapelowicz, lcek składkę starzyzny; ofiary do „Kur. Wileńskiego" ° świetna tancerka Maryla Gremo. Program częś- | 22.00. Sygnał czasu i komuni aty. ror. Kde i i M i 5 : | 3 у 'ciowo zmieniony, zapowiada utwory: Bacha, Grie- | 22.39. Transmisja muzyki tanecznej. Wincufiski, Icek Liberzon, Słowik, Mo- | Jagiellońska 3 „ Brahmsa, Rachmaninowa, Chopina, Dvoraka, 
jaint-Ssensa, Straussa i in. Pozostałe bilety w ce- 

nie od 50 gr. w kasie Teatru Polskiego ed 11—9 
wieczór. 

Radjo. 
A 

PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 
Fala 434 m. 

PONIEDZIAŁEK 5 grudnia 1927 r. 

18.00.—19.00. Koncert popołudniowy orkiestry wi- 
leńskiej Polskiego Radja. I. „Marinella“ —uwer- 

urządza w 

trasie 142   

  

Miejski Kinematograf 

_Kulturalno-Oświatowy „OGNIA!“ 
SALA MIEJSKA 

* (ul. Ostrobramska 5) | Początek seansów codziennie 

  

Brezenty do wozów, burki 
brezentowe, wojłok POLECA |. WILDSZTEJN, firma 

Wilno, Rudnicka 2, telef. 11—77. Ceny fabryczne. 

5765 

  

  

“| „„ (Kėva Paris), Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. 
| Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie 

: wad cery. Elektryzacja. 5976)       

ELEKSIR na loki 
fale „Ideal”, utrwala ondulację, skręca włosy w loki 

: Jala 

у 

  

ГЫ 

| fale, czyni fryzurę piękną i puszystą, nie niszczy wło- 
sów. Cena za flakon zł. 7, wraz z przesyłką. Zagrani- 
czne najnowsze aparaty ręczne do samomasażu twarzy 
i cślego ciała. Żądajcie prospektów. Konto w P. K. O. 

„Nr 207.428. D/H Labor, Bydgoszcz, ul. Gdafska 131. 
74 ; 5949-6 

„RAD JO* 
prezerwatywy 

są jedyne. 
Najlepsza marka. 

5913 

  

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA. 19) 

Kamienica za Osrą- kram, 
Otworzyła szafę, wyjęła kapelusz, potrzymała 

chwilę i położyła na łóżko. Włożenie przedwczesne 
_ mogłoby sprowokować los. „Potem tak przykro zdej- 

2  mować, jeżeli okaże się niepotrzebny”, szepnęła do 
siebie. Zdjęła zegarek z ręki i położyła na stole. 
Wskazywał pięć po czwartej. 

— Andrzej zawsze się trochę późni, — uspaka- 
się, — przyjdzie za chwilę. Słychać nawet jakieś 

kroki na schodach. ' 
Ale nie było słychać żadnych kroków. To za 

oknem w tę i tamtą stronę mijali przechodnie, 
: Oto dziesięć minut pó czwartej. Marychna spoj- 
/ rzała w lustro i zlękła się własnych przęrażonych 

_ czu. Wówczas jęła mówić sama do siebie, perswa- 
-_ dujaco, jak do kogoś trzeciego, kogo trzeba konie- 

_ eznie uspokoić: 

_y == Poczekaj. Nie gorączkuj się. Rozumuj logi- 

cznie. Czy to aby na czwartą było umówione? Może... 
na kwadrans po czwartej? Mnie się nawet zdaje, że 
Andrzej uprzedzał o ewentualnem spóźnieniu. Och, 

| jak w głowie huczy! 

- Marychna przycisnęła palcami pulsujące skronie, 
е potem na palcach wyszla do przedpokoju i przyložyla 
 ucho do drzwi. Na schodach cisza. Wrėcila do siebio 
. iusiadła na łóżku. Kwadrans po czwartej. Serce sta- 

chorążych), słuchowisko w wykonaniu Zesp:- 
łu Reduty, ku uczczeniu 20 rocznicy zgonu 
Stanisława Wyspiański: go. Osoby: Bogini woj- 
ny Pallas, boginie zwycięstw, 

22.00. Gazetka Radjowa. 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 

Bieg kolarski „Szlaklem Kadrówki* 

botniczy Klub Sportowy „Legja* w Krakowie, na 

ten ma na ceu uczczenie przez zorganizowane 
kolarstwo polskie historycznego dnia wymarszu 
kadrowej kompanii Legjonów Polskich. Szczegóły 

ysocki, chór | 

Fala 1111 m. 
SOBOTA 3 grudnia. jęczących pod 

SPORT. 

Stąd pochód ów udał się z Między- 
narodówką na ustach 

przed więzienie Łukiskie 
gdzie w sposób głośny i dość natarczywy 
począł się domagać rozwarcia wrót więzien 

W grudniu ub. r, dzielnica Łukiszek 
była terenem nie!ada Sensacji. Oto u zbie- 
gu ulic Sierakowskiego i Jakóba  Jasiń- 

liczbie przeszło 100 osób miał dokonać 
bohaterskiego czynu 

oswobodzenia więźniów politycz- 
nych 

„białym terrorem* w nie- 

  

1928 roku w dniu 6-tym sierpnga Ro- 

klm. Kraków—Oleandry—Kielce. Bieg   

  

organizacyjna podane będą w swoim czasie. Ko- 
munikat powyższy ma na celu dość wczesne po- 
wiadomienie Towarzystw i Sekcyj Kolarskich, ce- 
lem zarezerwowania dnia 6-g0 sierpnia na 
pamiątkowy bieg. Wyjaśnień udziela: 
„Legja"—Kraków, ul. Batorego L. 5. 

Od 1-g0 do 6-go grudnia 1927 r. będzie wyświetlany film 
(Feu) — wstrząsająca symfonja morza i miłości, genialnej 
reżyserji J. de Baroncelli'ego. 

vis, Charles, Vanel i Maxudian. 
skiego. Ostatni seans o godz. 

W rolach głównych: Dolly Da- 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. Szczepań- 
10. Cena biletów: parter—60 gr., balkor—30 gr. 

o g.4ej. Następny program—„Złota dziewuszka”. 6003 

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

Telefon Nr 8—93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybke I dokładnie, 
CZASOP| 
KSIĘGI RACHUNKOW, 

I I BROSZURY 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE_I SUMIENNE, 

ten 
К & 5.   

Kupię 
don z ogrodem 

nych, które jednak tym razem nie były 
gościnne, pozostając nadal zamknięte. : 

'Tymcz+sem zjawiła się niepowołana 

ciała do-domów, co jednak niechętnie zo- 
stało przez obecnych przyjęte, gdyż posy- 
pały się w jej stronę kamienie. i cegły, a 
okrzyki 

precz z rządem faszystowskim, 

wszowicz i Mochla Lewin. —. 
I oto wczoraj przed Sądem Okręgo- 

wym znalazła swój 

epilog 
owa niefortunna wyprawa. 

Nie pomogło usprawiedliwianie się 
oskarżonych, iż znaleźli się w zbiegowisku 
przypadkowo, przechodząc tamtędy, nie 
pomogła też i obrona mec, Czernichowa, 
Sąd bowiem pod przewodnictwem sędz. 
Jodziewicza, przychylając się do wywodów 

  

  

  

      

skazujący Fajwusza Szalmana lat 20, Ieka“ 
Wincuńskiego lat 19, lcka Liberzona lat ) 
19, Mowszę Kapelowicza lat 36, Słowika 

zienia oraz Mochlę Lewin lat 30 na 1 rok 90 
więzienia z zaliczeniem najsurowiej ukara- 
nym Wincuńskiemu i Szalmanowi 9 mie-* 
sięcy aresztu prewencyjnego. 

Tak się zakończył Ów pamiętny 11 

  

Miłosierdziu społeczeństwa. 

Dwoje staruszków, wysiedlonych z Litwy 
Rowieńskiej, znajduje się w bardzo ciężkich wa- 
runkach de Oboje bez żadnej pracy, bez 
kawałka chleba, mieszkania, grozi im bowiem lada 
chwila wyrzucenie na bruk z ciasnej i ciemnej su- 
teryny, w której mieszkają kątem. 

Polecamy ich gorąco naszym czytelnikom. 
— Biedna starsza pani znajduje się w rozpacz- 

liwem położeniu. Mąż chory i bez pracy. Zwraca 
się tą drogą o miłosierdzie społeczeństwa. 
6 Ofiary proszę składać w administracji „Kur- 
iera Wileńskiego", Jagiellońska 3.   
  

Majątek 
ziemski około 100 ha do- 
brei, urodzajneį ziemi z 
zabudowani mi  natych- 
miast do sprzedania na 
warunkach dogodnych.   

Poszukujemy 
kaucji hipotecznych 

na różne sumy. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo- Handlowe 

Lokujemy | 
każdą sumę dogodnie * 
na oprocentowanie. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlowe 

  

      
  

  

  

Dom H./K. „ZACHĘTA“, Mickiewicza 21. 5948-2 Mickiewicza 21. 5546-2 
lub placem. Gdańska 6, telef. 9-05. 

* 2 A ЗООа оелн, 
Oferty ż opisem i szki- 
cem sytuacyjnym pro- аоа Domek szę składać pod adre- 
sem: A. Poniatowski, 
ulica Tomasza Zana 

5, m. 12. 

Poważne 

przedsiębiorstwo 
radjoechniczne 

poszukuje 

ratowników handlowych 
(pożądani studenci) 

6006-2 

z placem 600 sążni kw., 
n edaleko śródmieścia za 
1.300 dolarów sprzedamy. 

Dom A. A. „Zachęta 
Gdańska 6, telef. V-05. 

UKAŻUJNIE 
sprzedaje się aparat kine- ы 
matograficzny B-cia Patte, 

ełny komplet. Sawicz 8/12. —- 
RY 59208 ||| 

Kačią stmę gotówki 
ulokujemy pod. mocne 

    |5
98
4-
 1 

  

2 

  

i 

  

   

   

  

technicznych w wieku 
do lat 30—35. Oferty | Dom H. K. „ZACHETA“, 
z referencjami składać | Gdafska 6, telei. 9.05. 
w  administracjj sub —— 

u ZAKOPANE 
—— „RADJO”_6005-2 Bensjona! „Błękitna* d-ro- 

Unieważnia się Il wej Wandy Skur- 

zgubioną legitym:cję, wyda. STyŃskiej „położony wśród 
ną przez В. м Wil- lasu šwierkowego. Caly rok 
nie Nr. 513 na imię Mojżesza Otwarty. Ceny przystepne. 
Winaika 6002 5875-3 

zabezpieczenia dogodnie   

W szybkiem tempie zbliżają się święta, trzeba wcześniej 
pomyśleć o ubiorze 

CHOINKI 
najtaniej i w wielkim wyborze zaopatrzyć się można 
w znanej firmie „RENOMA”, gdzie przy wyrobach ty- 
tuniowych i materjałach piśmiennych został otwarty 
specjalny dział zabawek i upiększeń choinkowych. 

UL. WIŁEŃSKA 36. 

   
5915 

   
— Proszę bardzo przyjąć odemnie mały 

podarunek... 
— To niemożliwe — nie przyjmuję zasad- 

niczo pod:runków od mężczyzn. 
— Ale, kiedy to tylko tom mych poezyj... 

A, to co innego. Myślałam, że chce 
mi pan podarować coś bardziej wartościowego. 

  

nęło w piersiach i stało ciężkie, dławiące, obce i nie- 
potrzebne, jak kamień. 7 

— O której trzeba będzie przestać czekać? 
O wpół do piątej? Za dwadzieścia piąta? Nie, Do „za 
kwadrans piąta* wolno mieć nadzieję. A potem wyjdę 
z domu, Tak. Wyjdę z domu. 

Dwadzieścia minut po czwartej. „A może zaraz 
wyjść? Powiem mu potem, za następnem spotkaniem, 
że czekałam całe dwadzieścia minut i musiałam wyjść. 
Powiem to sztywno i chłodno, dam do zrozumienia» 
że jestem obrażoną”, buntowała się Marychna. 

A jednocześnie czuła, że tego nie zrobi, bo 
nie ma już ani woli, ani godności. I upokorzenie wez- 
brało w niej gorzką falą, aż poczuła tę gorycz w u- 
stach. Coś jakby gorzki i słony smak łez. „Ale oczy 
miała zupełnie suche, tylko to serce ciężkie i ogrom- 
ne stało nieruchomo w piersi. | 

Dwadzieścia po czwartej. 
Marychna chwyciła kapelusz z łóżka i cisnęła 

4. 

nek w przedpokoju. 

Serce Marychny ruszyło z miejsca tak nagle i 
ztakim gwałtownym łomotem, że omal nie krzyknęła 
z bólu. Ghwyciła się ręką za stół. 

— A może nie on? 
Wszystka krew spłynęła w dół i zebrała się 

w nogach. Marychna czuła, że kroku stąpić nie może, 
by otworzyć drzwi. 

Dzwonek wrzasnął powtórnie, już zniecierpli- 
wiony. 3 

ъ   
  

do szafy. W tej chwili zawrzeszczał ochryple dzwo- . 

Marychna targnęła się resztą sił i zatoczyła na. 

„ścianę. Jednocześnie stuknęły drzwi od jadalnego, a 

potem skrzeknął odciągany zatrzask. Marychna po 

przez huk krwi, powracającej od nóg do głowy iser- 

ca, posłyszała mocny, energiczny stuk do drzwi swego 
pokoju. Ktoś w niej jakimś obcym głosem odpowie- 

dział: „Proszę*. 

* * 

Kiedy Andrzej stanął w progu — Marychna 

w jednej chwili odzyskała spokój i panowanie nad 

sobą: nad głosem i ruchami, 

Skupiła się w sobie i zakrzepła tak cała sprę- 

żona, napięta, gotowa do walki lub wybuchu szczę- 

Ścia. Teraz, kiedy już była spokojną o najważniejsze, 

o Andrzejową obecność, nie mogła się powstrzymać, 

by nie wziąć zegarka ze stołu i nie pokazać mu spó- 

źnionej godziny. 

Andrzej ściągnął brwi. 

— Ja bardzo panią przepraszam. Byłem zajęty, 
nie mogłem. Idę z miasta, 

Oschły ton dotknął Marychnę. 

— Może panu dzień dzisiejszy wogóle nie do- 
gadza? Możebyśmy lepiej innym razem? : 

Stalowe oczy Andrzeja natychmiast pociemniały 

i zmiekly. ‚ 

-— Ależ nie. Cóż znowu. Teraz jestem już zu- 

pełnie wolny. 

Uśmiechał się przytem tak serdecznie, że Ma: 

rychnę odszedł gniew, a poczucie upokorzenia gdzieś 
znikło, rozwiało się, jak dym i zdawało się teraz 

śmiesznem przewrażliwieniem. 

* 

  

  

  

  

Przy zakupach prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 
NT — LTE 

okryło je od góry do dołu migotliwą, drgającą osłoną. 
Źdźbła słomy na bruku stały się złotemi pręcikami, 
a szkło stłuczonej butelki zamieniło się w gorejący 
djament Królewny Zaczarowanej, władczyni siedmiu 
wysp. Cóż dopiero mówić o szafirowem niebie! Weią- 
galo ono w siebie wszystko, co mogło. Drzewa były 
w niem zanurzone po pierwsze rozgałęzienia, a ka- 
mienice po okna pierwszego piętra od góry. Wszyst- 
ko było pełne. tego nieba, a nadewszystko—oczy Ma- 
rychny, które śmiały się tak, jakby nigdy żadnej ko- 
misji egzaminacyjnej nie było na świecie. Andrzejowi 
takie coś ze złotych iskier wpadło w głąb źrenie i 
już tam zostało. 

Obrócił się do Marychny i zaczął jej coś opo- 
wiadać; jakąś historję ze swojego dzieciństwa, Mówił 
wesoło, a Marychna odpowiadała mu, nie bardzo wie- 
dząc, o czem mówi, W myśli układała sobie, jak po- 
wie Andrzejowi to najważniejsze i denerwowała się, 
że zaraz zacząć nie może. Ale postanowiła sobie, że 

dopiero w lesie, gdy siądą odpocząć. 

Bóg wie dlaczego szli na Karolinki. Zmuszalo 

ich to do przebycia całego miasta i właśnie. najgwar- 

niejszych ulic, Ale nie zauważyli prawie, jak się zna* 

leźli na moście i szli łukiem nad modrą rzeką, przez 

powietrze, przęz powietrze tak już niebem i wodą: 
podwójnie rozmodrzone, aż oczy zmęczone tym prze- 
pychem błękitu biegły coprędzej ku spokojnym SZATO» 
zielonym wierzbom na tamtym brzegu. 

(0. a. n.).     Wyszli na ulicę. Lipcowe słońce zalało mury i 
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