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SERGE 7 

Rocznica niepodległości i wielkie święto żołnierskie. 
Wczorajszy dzień to wiekopom- 

na rocznica odzyskania niepcdle- 

głości przez naród Polski. W tym 

dniu naród Polski zrzucił z siebie 

Pęta niewoli, wypędzając z serca 

Polski—z Warszawy najeźdźcę, W 

tym też dniu wrócił z więżienia 
Magdeburskiego Wódz Odrodzonej 

Polski i pierwszy Jej żołnierz Mar- 

szałek Józef Piłsudski. 

Jak więc Polska długa i szero- 

ka wczoraj obchodzono tę wielką 

rocznicę ze szczególną uroczy- 

stością. A Wilno z tem szczegól- 

niejszą, że zbiegło się z nią wiel- 

7 kie święto b. żołnierzy polskich, 
-„rozproszonych niegdyś po dziesiąt- 

Wach różnolitych organizacyj, wal- 

czących na obu półkulach Świata, 

dla jednego ideału—wolnej Polski 

Bo wielkiem było to nasze 

wczorajsze żołnierskie święto. 

Po na5ożeństwie w Bazylice 

przy wspólnym stole zgodnie, bez 

nacisku i z nieprzymuszonej ni- 
czem woli zasiedli przedstawiciele 

wszystkich organizacyj b. wojsko- 

wych, aby w obecności przedstawi- 
cieli najwyższych lokalnych władz 

administracyjnych, duchownych i 

wojskowych zjednoczyć się pod 

jednym wspólnym sztandarem — 

Związku Organizacyj b. Wojsko- 
wych Polskich Woj. Wileńskiego. 

Ten akt podpisania statutu w 

Kasynie Garnizonowem, dokonany 
wczoraj w zupełnej harmonji, bez 

najmniejszego zgrzytu przez zwal- 

czające się dotychczas organizacje 
b. wojskowych — to triumf ducha 

wilnian, którzy pierwsi dają całej 
Polsce przykład solidarności i któ- 

rzy pierwsi stają ramię przy ramie- 

niu w szeregach jednolitej organi- 

zacji, aby móc dalej na drodze bar- 

dziej pozytywnej pracować w imię 

tych ideałów, które im przyświecały 

w ciężkich latach walki o niepod- 

ległość, którzy mając na względzie 

przedewszystkiem dobro /narodu i 

państwa, przechodzą do porządku 

dziennego nad interesami tej, czy 
Winnej partji. 

Doprawdy wielkie było to na- 

sze wczorajsze żołnierskie Świętol 

L 

Nabożeństwo w Bazylice 
Archikatedralnej. 

O godz. 10.30 w Bazylice Ar- 
chikatedralnej odprawione zostało 
nabożeństwo, które celebrował J.E. 
ks. Arcybiskup Metropolita Wileń- 
ski Romuald Jalbrzykowski. Na 
nabożeństwie obecni byli wojewoda 
wileński, szefowie władz, urzędów 
państwowych i samorządów, przed- 
stawiciele wojskowości i miejsco- 
wego społeczeństwa, przedstawicie- 
le organizacyj b. wojskow. z pre- 
zydjum Z. O. W. na czele, hufce 
szkolne przysposobienia wojskow. 
i licznie zgromadzona publiczność. 

Stalle w Bazylice, jak zwykle, 
zarezerwowano dla przedstawicieli 
władz, prezydjum Z, O. W. i wete- 
ranów. 

Kazanie okolicznościowe wygło- 
sił J.E. ks. Biskup Bandurski, pod- 
kreślając znaczenie rocznicy 11 li- 

> stopada w życiu Polski, która z pęt 
niewoli wyszła potężna, wielka i 
świetlana. Świetny kaznodzieja kor- 
ne wzniósł dzięki do Boga, za to, 
iż zezwolił doczekać dziewiątej ro- 
cznicy niepodległości, a zarazem 
dnia o przełomowem znaczeniu hi- 
storycznem— dnia uroczystego po- 
łączenia organizacyj wszystkich b. 
wojskowych pod wspólnym sztan- 
darem, dla wspólnych celów — po- 
tęgi i świetności Polski odrodzo- 
nej. 

Defilada wojsk garnizonu 
wileńskiego. 

Po nabożeństwie odbyła się na 
ulicy Mickiewicza, prowadzona przez 
pułk. Włąd. Filipkowskiego z 1-go 

pułku art. pol., defilada wojsk gar- 
nizonu wileńskiego, oddziałów Po- 
licji P. i Przysposobienia Wojsko- 
wego. 

Defiladę przyjmował wojewoda 
wil. Wł. Raczkiewicz i gen. Popo- 
wicz. 

W zwartych szeregach, przy 
dźwiękach orkiestr, przemaszerowa- 
ły oddziały piechoty, zamigotały 
błękitne wypustki kawalerji i prze- 
toczyły się ciężko działa artylerji. 
W ordynku przeszły oddziały Poli- 
cji Państw., a tuż za nimi—chluba 
i umiłowanie Ojczyzny, świadectwo 
niezmordowanej  dziewigcioletniej 
pracy — oddziały Przysposobienia 
Wojskowego. 

Pod mocarnemi stopami kom- 
panij strzeleckich, hufców szkol- 
nych, oddziałów hallerczyków i 
dowborczyków zadudniła ziemia. 
Równy miarowy takt marsza zda- 
wał się mówić, że idą ci, co dla 
Ojczyzny umiłowanej życie i siły 
swe poświęcić są gotowi. Szmer 
podziwu i umiłowania przeszedł po 
zgromadzonych po obu stronach 
ulicy tłumów. 

Uroczysty akt połączenia or- 
ganizacyj był. wojskowych 

woj. wileńskiego. 
O godz. 13.30 w Domu Oficera 

Polskiego nastąpił uroczysty akt 
połączenia organizacyj b. wojsko= 
wych woj. wileńskiego. 

Przy szczelnie wypełnionej sali, 
gdzie miejsca zajęli członkowie i 
delegacje organizacyj wojskowych, 
przedstawiciele władz państwow. i 
miejsc. społeczeństwa, zagaił zebra- 
nie p.Wład. Kamiński, w paru sło- 
wach wskazując na donioslošė 
chwili, w której nastąpi zespolenie 
wszystkich żywotnych sił Narodu 
Polskiego, zgrupowanych w organi- 
zacjach b. wojskowych. 

Na wniosex p.Wł. Kamińskiego 
do prezydjam zebrania zostają po- 
wołani: jako przewodniczący—wo- 
jewoda p. Wład. Raczkiewicz, oraz 
członkowie: ]. Е. к5. Biskup Ban= 
durski, przedstawiciel D. O. K. III 
gen. Popowicz, prezydent m. Wilna 
mec. Folejewski, gen. Osikowski, 
pułk. Obuch-Weszczatyński i jako 
sekretarz p. D. Piotrowski. 

Po ukonstytuowaniu się prezy- 
djum, zabiera głos p.wojewoda Ra- 
czkiewicz. 

Przemówienie wojewody 
Raczkiewicza. 

Obejmując przewodnictwo kon- 
stytuującego zebrania Związku Or- 
ganizacyj b. Wojskowych wojewo- 
da Raczkiewicz w przemówieniu 
zaznaczył, że przewodniczenie na 
dzisiejszem zebraniu odbywającem 
się pod hasłem zgody, poczytuje 
Sobie za zaszczyt i podkreślił, iż 
powstanie dzisiejszego Związku jest 
realizacją w tej połaci Rzeczypo- 
spolitej marzeń własnych p. woje- 
wody z przed laty. P. wojewoda 
był jednym z tych, którzy w pierw= 
szych chwilach powstawania odro- 
dzonego państwa polskiego pragnął 
zgody, zwłaszcza wśród tych, któ- 
rzy walczyli o wielką ideę niepod- 
ległości, którzy wierzyli i przypie- 
czętowali swą wiarę krwią. Nieste- 
ty złe moce partyjności nie po- 
zwoliły dokonać wówczas tego 
dzieła, do którego przystąpiono 
dziś na terenie naszego woje- 
wództwą. Mówca wspomniał tutaj 
o tych, którzy ongiś zapoczątko- 
wali ideę łączności we wspólnej 
walce o niepodległość po tamtej 
stronie kordonu, przypomniał zjazd 
w Piotrogrodzie, na którym zapad- 
ła jednomyślna uchwała, ażeby 
wielkiego budowniczego Polski, 
Pierwszego Marszałka Józefa Pił- 
sudsziego wezwać do przewodni- 
czenia na zjeździe wojskowych Po- 
laków w charakterze prezesa ho- 
norowego. Uchwała ta miała dla 
rzesz oddzielonych kordonem i 
morzem obcych wojsk od Ojczyzny 
to znaczenie, iż zadokumentowała 
ideowy wysiłek rodaków po tej i 
po tamtej stronie. P. wojewoda 
złożył nowopowstałemu związkowi 
życzenia, ażeby zespolenie nie o- 
graniczyło się tylko do Ziemi Wi: 
leńskiej, lecz ażeby natchnęło dob- 
rą wolą wszystkich, Wielki syn tej 

ziemi, Adam Mickiewicz przepo- 
wiedział posłannictwo narodu pol- 
skiego. Stąd płynie dla nas wszyst- 
kich trudny obowiązek, zwłaszcza 
dla nas, dla pokolenia, któremu 
danem jest szczęście budowania 
Polski. Ażeby zrealizować to po- 
slanniciwo naležy pracę prowadzić 
we wzajemnej zgodzie. Oby wszys- 
cy poszli za przykładem organiza- 
cyj b. wojskowych Ziemi Wileńskiej. 
P. Wojewoda zakończył życzeniem 
oby zgoda wśród byłych żołnierzy 
była powszechną, aby naśladowało 
ją całe społeczeństwo. 

Przemówienie gen. Popo- 
wicza. 

Zkolei przewodniczący prezy- 
djum udziela głosu przedstawicie- 
lowi D. O. K. III gen. Popowiczo- 
wi, który wyrażając radość z po- 
wodu połączenia  organizacyj b. 
wojskowych, stwierdza, iż to nie 
przypadek, że połączenie to nastą- 
piło tu w Wilnie, na Ziemiach 
Wschodnich, ale logika historji, wy- 
kładnik serc i uczuć naszych, gdyż 
tu cierpieliśmy może najwięcej w 
dniach smutku narodowego i dla- 
tego wykwitają w naszych sercach 
najświętsze uczucia miłości Ojczy- 
zny. To nie przypadek, że stąd wy- 
szli wieszcz Narodu Polskiego Adam 
Mickiewicz i wodzowie Kościuszko 
i Piłsudski. 

Przemówienie swe gen. Popo- 
wiez zakończył słowami: „Jako żoł- 
nierz, jestem wyznawcą zasady, że 
wspólny cel osiągaąć można wspól- 
nym wysiłkiem. I dlatego całe na- 
sze wojsko narodowe wychowane 
dzisiaj w jedności ma jeden cel: po- 
tęgę i bezpieczeństwo Państwa i 
nastawione na jeden wysiłek — to 
ofiarność i gotowość służby Oj- 
czyźnie*, 

Odczytanie depesz. 
Po przemówieniach przewodni- 

czący p. wojewoda Raczkiewicz od- 
czytuje nadesłane na ręce Komite- 
tu Organizacyjnego depesze gratu- 
lacyjne od Marszałka Piłsudskiego: 
Warszawa — Witam całem sercem 
zjednoczenie ludzi dobrej woli, któ- 
rzy pod szczytnemi hasłami stanę- 
li karnie w szeregu, owiani ideałem 
potęźnej państwowości polskiej — 
Minister Spraw Wojskowych Józef 
Piłsudski, marszałek Polski. — Od 
ministra Spraw Wewnętrznych Sła* 
"woj: Składkowskiego, generała dy- 
wizji Konarzewskiego, generała Lu- 
cjana Żeligowskiego z Turgiel, do- 
wódcy D. O. K. III. gen. Litwino- 
wicza z Grodna, woj. krakowskie- 
go Darowskiego, woj. warszawskie- 
go Sołtana, woj. tarnopolskiego 
Kwaśniewskiego, w imieniu woje- 
wody wołyńskiego, wice wojewody 
Gintowt Dziewałtowskiego, woj. 
śląskiego dr. Grażyńskiego z Kato- 
wic, woj. pomorskiego Młodzia- 
nowskiego z Torunia, pułk. Skoro- 
bohatego z Warszawy, w imieniu 
Sejmiku i Wydz. Powiatowego od 
starosty pow. wileńsko - trockiego 
Witkowskiego, starosty śŚwięciań- 
skiego Mydlarza, w imieniu Pow. 
Komite'u W. F. i P. W. i organi- 
zacyj związków wyrobienia tężyzny 
fizycznej i duchowej miejscowej lu- 
dności od starosty wilejskiego Ni- 
tosławskiego, starosty postawskiego 
Niedzwiedzkiego, za oficerów rezer- 
wy zorganizowanych w Kole Ofice- 
rów Rezerwy, pow. dziśnieńskiego 
kpt. Steckiewicza, w imieniu Wydz. 
Pow. i Sejmiku Dziśnieńskiego od 
star. Iszory, starosty oszmiańskiego 
Kowalewskiego, od uczestnika Że- 
laznej Brygady Oficerskiej Wojsk. 
Polsk., członka Zw. Legjonistów 

ARE” i Nadratowskiego z 
ly. 

Podpisanie statutu Z. O. W. 
przez delegatów organiza” 

cyj b. wojskowych. 
Przed _ podpisaniem — statuty 

Związku Organizacyj Wojskowych 
następuje odczytanie wstępu sta- 
tutu, który brzmi jak następuje: 

„Wobec doświadczenia osiągnię- 
tego w kilkuletniej działalności roz- 
drobnionych organizacyj b. wojsko- 
wych, przedstawiciele organizacyj, 
działających na terenie woj. wileń- 
skiego, jak to: Stowarzyszenia 

ków, Związku Legjonistów Polski 
Legji Inwalidów Wojsk Polskich, 
Oficerów Emerytów, Związku Ofi- 
cerów Rezerwy, Związku Podofi- 
cerów Rezerwy, Stowarzyszenia Re- 
zerwistów i b. Wojskowych W. P., 
w zrozumieniu ciążących na b. 
wojskowych obowiązków spolecz- 
по - PZ pomni ofiar i 
trudów wspólnie na Ołtarzu Oj- 
czyzny złożonych, mając na wzglę- 
dzie przedewszystkiem- dobro Na- 
rodu i Państwa, a przytem sku- 
teczność wspólnej obrony praw i 
interesów b. wojskowych, wynika- 
jących z tytułu odbytej czynnej 
służby wojskowej i przynależności 
do Wojska Polskiego — uznali za 
konieczne i celowe stanąć ramię 
przy ramieniu, w szeregach jedno- 
litej organizacji, współpracując na- 
dal z samozaparciem i wytrwale w 
imię ideałów, które przyšwiecaly 
bojownikom Polski o jej wolność 
i niepodległość. W tym też celu i 
przeświadczeniu o doniosłości do- 
konania dzieła konsolidacji ogółu 
b. wojskowych na terenie Rzeczy- 
pospolitej Polskiej zostaje założo- 
ny w Wilnie Związek Organizacyj 
Byłych Wojskowych Polskich woj. 
wileńskiego". Następuje podpisanie 
statutu Związku Organizacyj Woj- 
skowych przez delegatów poszcze- 
gólnych organizacyj, poczem or- 
kiestra odegrywa: „Jeszcze Polska 
nie zginęła”... 

Przy niemilknących oklaskach 
zebrani wznoszą okrzyk na cześć 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Pierw- 
szego Marsz. Polski J. Piłsudskiego 

Wybory władz Z. O. W. 
Komandor Cwelina odczytuje 

listy władz odpowiadające wynikom 
wyborów dokonanych w dniu 9.XI 
b. r., poczem obecni przez akla- 
mację i przy niemilknących okla- 
skach uchwalają powołać jako 
przewodniczącego Z. Q. W. gene- 
rała Osikowskiego i członków za- 
rządu: pp. inż. Kiersnowskiego, 
Walerjana Charkiewicza, ppłk. Sta- 
nisława Bobiatyńskiego, Dominika 
Piotrowskiego, Władysława Kamiū- 
skiego, Józefa Felę, Ignacego Żoł- 
kowskiego i C. Kossobudzkiego. 

Jako zastępcy członków zarzą- 
du weszli pp. Głuchowski, Jorosław 
Kurczyn, Zygmunt Szukiei, Sobec- 
ki i Bukowski. Do Komisji Rewi- 
zyjnej powołano pp. Juljana Dą- 
browskiego, red. Józefa Batorowi- 
cza, Józefa Kulwińskiego, inż. Bo- 
rek-Boreckiego, Mieczysława Grzy- 
bowskiego, przyczem pp. Grzy- 
kowski i Kulwiński weszli do Ko- 
misji Rewizyjnej jako zastępcy 
członków. 

Do sądu honorowego powoła« 
no pp. mec. Władysława Bądrzyń- 
skiego, prof, Tadeusza Młodow- 
skiego, Wilhelma  Perkowskiego, 
prof. Aleksandrowicza, prof. Za- 
dora - Marszałkowicza, oraz jako 
zastępców płk. Obuch- Woszczatyń- 
skiego, gen. Ostrowskiego, Apoli- 
narego Pilatowskiego i Mieczysla- 
wa Bohdanowicza. 

Po obiorze zarządu i wladz za- 
biera głos prezes Z. O. W. gen. 
Osikowski, w krótkich słowach 
dziękując za zaufanie, jakiem obda- 
rzyli go obecni— podkreśla zasługi 
położone przez wojewodę Raczkie- 
wicza, jako ministra Spraw We- 
wnętrznych, wojewodę i obywatela, 
stwierdzając, iż jednym z tych, któ. 
rzy wydatnie przyczynili się do po- 
łączenia wszystkich  organizacyj 
wojskowych woj. wileńskiego był 
właśnie wojewoda Władysław Ra- 
czkiewicz. ё 

Obecni wznoszą okrzyk na 
cześć woj. Raczkiewicza, Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej i Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i Związku Or- 
ganizacyj b. Wojskowych, poczem 
następuje wysłanie depesz do Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i Marszał" 
ka Józefa Piłsudskiego treści na- 
stępującej: 

Depesza do p. Prezydenta. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Warszawa — Zamek. 
Zebrani w dniuei1 listopada w 

Wilnie na uroczystym akcie połą- 

Dowborczyków, Związku 11 czenia się byłych wojskowych pol- 
Skich wszyscy członkowie Stowa- 
rzyszenia Dowborczyków, Związku 
Hallerczyków, Związku Legjonistów, 
Legji Inwalidów, W. P., Związku 
Oficerów Emerytów, Związku Ofi- 
cerów Rezerwy, Związku Podofice- 
rów Rezerwy, Stowarzyszenia Re- 
zerwistów R.P. z terenu woje- 
wództwa wileńskiego składamy Pa- 
nu Prezydentowi, Najwyžszemu 
Dostojnikowi Państwa wyrazy głę- 
bokiej czci i hołdu. 

Jednocześnie w radosnym dniu 
rocznicy odzyskania niepodległości 
stwierdzamy, iż w rozumieniu cią- 
żących na nas obowiązków Spo- 
łeczno-państwowych zapomnieliśmy 
waśnie, które dotychczas różniły 
żołnierzy jednej Ojczyzny. 

Dziś, pomni ofiar i trudów, 
wspólnie na ołtarzu Ojczyzny zło- 
żonych, stajemy ramię przy ramie- 
niu w szeregach jednolitej organi- 
zacji, aby dalej z samozaparciem i 
wytrwale pracować w imię ideałów, 
które  przyświecały bojownikom 
Polski Jej wolność i  niepod- 
ległość. 

W imieniu członków Zarząd 
Związku Organizacyj byłych Woj- 
skowych Polskich województwa wi- 
leńskiego gen. bryg. Mikołaj Osi- 
kowski, pułk. Piasecki Władysław, 
ppułk. Bobiatyński Stanisław, Be- 
rezowski Zygmunt,  Charkiewicz 
Walerjan, Ciozda Stanisław, Fela 
Józef, Kamiński Władysław, Karcz- 
marczyk Alojzy, Krasowski Broni- 
sław, Kiersnowski Władysław, Kos- 
sobudzki Cyprjan, Piotrowski Do- 
minik, Smilgiewicz Władysław, Sie- 
wicz Jerzy, Żółkowski Ignacy. 

Depesza do Marszałką Pił- 
sudskiego. 

Marszałek Józef Piłsudski Prezes 
Rady Ministrów Minister Spraw 

Wojskowych. 

Warszawa — Belweder. 

Meldujemy, iż w dniu 11 listo- 
pada w 9 rocznicę odzyskania nie- 
podległości, nastąpiło w Wilnie po- 
łączenie się wszystkich członków 
Stowarzysz. Dowborczyków, Zwią- 
zku Halerczyków, Związku Legjo- 
nistów, Legji Inwalidów W. P., 
Związku Oficerów Emerytów, Zwią- 
zku Oficerów Rezerwy, Związku 
Podoficerów Rezerwy, Stowarzy- 
szenia Rezerwistów R. P. z terenu 
województwa wileńskiego w łonie 
jednolitego Związku Organizacyj b. 
Wojskowych Polskich. 

W rozumieniu ciążących na nas 
obowiązków społeczno - państwo” 
wych zrozumieliśmy właśnie, które 
dotychczas różniły żołnierzy jednej 
Ojczyzny. Zrzucamy z siebie to, 
co było naszą bezsiłą. 

Dziś zapatrzeni w przyszłość 
Narodu i Państwa, pomni ofiar i 
trudów wspólnie na ołtarzu Oj- 
czyzny złożonych, oraz wałk pro- 
wadzonych z najeźdźcą pod Two- 
jem Dowództwem, stajemy w kar- 
nych szeregach gotowi wykonać 
Twoje rozkazy. 

W imieniu członków Zarząd 
Z. O. W. gen. bryg. Mikołaj Osi- 
kowski, pułk. Piasecki Władysław, 
pułk. Bobiatyński Stanisław, Bere- 
zowski Zygmunt, Charkiewicz Wa- 
lerjan, Ciozda Stanisław, Fela Jó- 
zef, Kamiński Władysław, Karcz- 

marczyk Alojzy, Krasowski Bro” 
nisław, Kiersnowski Władysław, 
Kossobudzki Cyprjan, Piotrowski 
Dominik, A Władysław, 
Siewicz jerzy, Żółkowski įlgnacy. 

Depesze do Marszałka Pił- 
sudskiego, gen. Hallera i 

gen. Dowb6r - Mušnickiego. 

Z okazji utworzenia Związku 
Organizacyj b. Wojskowych woj. | 
wileńskiego odbyło się w godzi- 
nach wieczornych towarzyskie ze- 
branie przy udziale stu kilkudzie- 
sięciu członków połączonych orga- 
nizacyj. Na zebraniu tem uchwalo- 
no jednomyślnie przez aklamację 
wysłać do p. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego oraz do Poznania do 
gen. broni Józefa Hallera i Józefa 
Dowbór-Muśnickiego jednobrzmią- 
ce telegramy następującej treści: 

% Telegram do Marszałka Józefa 
Piłsudskiego: W radosnym dniu 
9-ej rocznicy wywalczenia niepod- 
ległości ufni w swą ideę, zapo- 
czątkowaną przez utworzenie w 
Wilnie Związku Organizacyj b. 
Wojskowych woj. wileńskiego skła- 
damy Panu Marszałkowi wyrazy 
hołdu za pracę dla dobra Ojczyz- 
ny. Wierzymy, że zapoczątkowa- 
na przez nas idea wkrótce znajdzie 
swe urzeczywistnienie na terenie 
całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Telegramy do gen. Hallera i 
Dowbór-Muśnickiego opiewają tak 
samo z zastąpieniem słów „skła- 
damy Panu Marszałkowi wyrazy 
hołdu* — słowami „składamy Pa- 
nu Generałowi wyrazy hołdu* i t.d. 

Depesze powyższe podpisały 
delegacje: Związku Legjonistów Pol- 
skich, Stowarzyszenia Dowborczy- 
ków, Związku Hallerczyków, Związ- 
ku Ofic. Emer., Zw. Ofic. Rezerwy, 
Zw. Podof. Rez., Legji Inwalidów 
W.P., Stowarzyszenia Rezerwistów 
i b. Wojskowych R. P., jako też 
Zarząd Z. O. b. W. woj. wileń- 

skiego. X 

Dekoracje Krzyżem zasługi. 

O godz. 9 min. 30 w dnia 11 
b. m. w wielkiej sali Urzędu Wo- 
jewódzkiego p. wojewoda Raczkie- 
wicz wręczył krzyże zasługi nastę- 
pującym osobom, odznaczonym 
przez rząd Rzeczypospolite': -— 

Prezesowi Dyrekcji Poczt i Tel. 
w Wilnie inż. Czesł. Ciemnołoń. 
skiemu złoty krzyż zasługi za za- 
sługi położone przy rozbudowie 
sieci telefonicznych w woj. wschod- 
nich. Dalej srebrne krzyże zasługi 
za prace w dziedzinie przysposo- 
bienia wojsk. wręczył p. wojewoda 
Zygm. Mroczkiewiczowi, ]. Jele- 
niewskiemu i Stef.. Hannie Kudel- 
skiej, zaś bronzowy krzyż zasługi 
Józ. Wrzesiekowi za gorliwą pracę 
organizacyjną w harcerstwie. Dalej 
otrzymali: za zasługi na polu bez- 
pieczeństwa publ. srebrny krzyż 
zasługi aspir. W. Bibiłło, d-ca oddz. 
konnej policji, oraz bronzowe krzy- 
że zasługi st. poster. Stef. Kaczor 
i post. J. Mokradzki. 

Wreszcie udekorował p. woje- 
woda srebrnym krzyżem zasługi 
Władysława Godlewskiego i bron- 
zowym krzyżem zasługi Witolda 
Soroko, obu za pełne poświęcenia 
uratowanie, z narażeniem własnego 
życia tonących. 

Więczenie: nawyśzego odznaczenia trancakiego Marszałkowi 
Pilsudskio. | 

W czwartek przyszłego tygodnia przybywa ż Paryża do War- 
szawy marszałek Franchet Desperey, który w imieniu Rzeczypos- 
politej Francuskiej wręczy jutro Marszałkowi Piłsudskiemu jedno z 
najwyższych odznaczeń wojskowych francuskich— Medaille Militaire. 

Uroczystość wręczenia orderu odbędzie się w przyszły piątek, 

Wręczenie dyplomu O. Z. P. R. Mar- 
szałkowi. 

W dniu 10 listopada r. b. o godz. 8-ej wiecz. odbyło się w Bel- 
wederze wręczenie Pierwszemu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu dy- 
plomu członka honorowego Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej .Polskiej. 
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Koniereneja Parti Pracy w Bluekpool. 
(Korespondencja własna). 

Londyn, w listopadzie 1927 r. 

Konferencja Partji Pracy w Bluck- 
pool zebrała się pod dość ponu- 
remi auspicjami na tle wyczerpae 
nia kasy partyjnej i dezercyj licz- 
nych członków, tak indywidualnych, 
jak i całych organizacyj. Na czele 
tych organizacyj stoi potężny zwią- 

_ zek zawodowy marynarzy. Pomi- 
mo osłabienia liczebzego, jakiego 
Partja Pracy w ostatnich czasach 

> doznała, zmuszona była pod pre- 
_ ją opinji publicznej sama jeszcze 

przerzedzić swe szeregi przez wy- 
_ kluczenie ze swoich kadrów 19-tu 

__ partyjnych organizacyj lokalnych 
__ zarażonych komunizmem, oraz so- 
 - cjalistycznego związku nauczycieli 

ludowych, który również popadł 
'w podejrzenie o komunizm. 

Podobnie, jak związki zawodo- 
we również i Partja Pracy, jako 
taka, ulega częściowo nieświado- 
= ь kai y dla zachowania 

S wpływu na mas ropa- 
_ gandzie antysowieckiej, o. 
mej tu od kilku miesięcy, z wielką 

śą dozą znajomości psychiki ludzkiej, 
__ a angielskiej w szczególności. Obok 

walki z jawnym komunizmem, 
przyszło z okazji kongresu w Blsck- 

_ pool do bardzo ostrej wymiany 
zdań między przedstawicielami pra- 

‚` wego skrzydła Partji Pracy, do 
_ których obok p. Thomasa, Hender- 
_ Sona i innych, zalicza się obecnie 

dawny jej założyciel, a ostatnio 
'Ony z urzędu skarbnika Nieza- 

_ wisłej Partji Pracy, były premier 
p. Ramsay Mac Donald, a człon- 
kami tej ostatniej organizacji, jak 

- np. p. Mosley (zięć Ś. p. markiza 
Curzona) p. Cook, p. Maxton i t.d. 
 Głównem zadaniem zjazdu by- 

ło przygotowanie programu wybor- 
czego, zdolnego pozyskać wybor- 
ców, dla opracowania którego wy- 

- łoniono specjalną komisję. Zgóry 
jednak już stwierdzić można, że 
Partja Pracy cofa się na całej linji 

S. względem głoszonych przez 
sieble zasad, jak i co do tempa 
ich realizacji. I tak zarzucono za- 

' sadę podatku majątkowego t. zw. 
„Capital levy*, która dotychczas 

_ była (od 1923 r.) jednym z kamie- 
_ mi węgielnych partyjnego progra” 

mu. Obrona „capital levy* przy- 
' prawiła profesora Daltona, o u- 

ratę miejsca w partyjnej egzekuty- 

   

  

   

  

  

    

wie. Również o ile chodzi o nacjo- 
nalizację kopalń, zdecydowała się 
partja zadowolić narazis t. zw. pro- 
gramem prowizorycznym, nie do- 
magającym się socjalizacji, nie pre- 
cyzując momentu ustaria prowi- 
zcijum. Podatek majątkowy zastą- 
plony ma być w myśl programu 
partyjnego progresywnym  podat- 
kiem dochodowym od niezarobio- 
nego dochodu, o ile ten ostatni 
przewyższa ksotę F.500.-— (21.500 

złotych) rocznie. Kwota F. 500 zo- 

stała przyjęta dlatego, że niższy 
cenzus odstręczyłby ©d Paxtji Pra- 

cy bardzo iuż liczne rzesze wy- 

borców. Jest to szczegół charakte 
rystyczny, gdyż daje pojęcie nie- 
tylko o konserwatyzmie rnas an- 
gielskich, łecz także o ogromnem 
bogactwie społecznem, Świadczy 
bowiem, że ilość ludzi, posiadają- 
cych dochód niezarobiony (a więc 
wyłącznie z renty, z kuponów, ka- 
młenic i dywidend) w wysokości 
21.500 zł. rocznie jest tak wielka, 
że może zaważyć na szali wybor- 
czej w kraju, gdzie ilość wyborców 
wynosi przeszło 20 miljonów głów. 
Zarzucono również, pomimo pro- 
testu niektórych ekstremistów, jak 
p. Landsbury i Cook hasło re>li- 
zacji programu socjalistycznego już 
za czasów obecnego pokolenia. 

Kongres Partji Pracy miał prze- 
dewszystkiem na celu pozyskanie 
życzliwości mas wyborczych przy 
powszechnych wyborach do parla- 
mentu. Rezolucje dyktowane były 
nietylko chęcią niezrażania partji 
liberalnej, której pomoc może być 
dla Partji Przcy nieodzowną przy 
wyborach, lub ewentualnie po wy- 
borach, (gdyby «przeciwnicy stron- 
nicfwa konserwatywnego zmusze- 
ni byli się skoalizować, celem 
wyłonienia rządu), lecz także 
i może przedewszystkiem  dąże- 
niem do zapewnienia sobie bez- 
pośredniego poparcia, jaknajlicz- 
niejszych mas wyborczych. Skon- 
statować należy, że celem zyskania 
sobie popularności w tym kraju, 
demagodzy nie wahają się rzucać 
w masy haseł pełaych umiarkowa- 
nia. Jest to b. znamienne signum 
temporis. 

O ile chodzi o dziedzinę poli- 
tyki zagranicznej, Partja Pracy sta- 
nęła na platformie protokółu ge- 
newskiego. M. 5. 

K 

z Pos. Pleczkajtis w Wilnie. 
_ Rydze do 
> krat6w Pleczkejtis. 

On daj bawił w Wilnie, w przejeździe z kongresu emigracji litewskiej w 
lewc», prezes Centralnego Komitetu ftewskiej pariji socjaidemo- 

„ Odbył on z emigrantami litewskimi, którzy przebywają w Wilnie, szerej - konferencyj i o godzinie 10 m. 40 wyjechał do Królewca, o и : + 

Gen. Popowicz dowódcą garnizonu wileńskiego. 
Na mocy rozkazu м odnośnych władz wojsk i i 

został dowódcą garnizonu wileńskiego. (5) PODPORY 
  

_Składajcie ofiary na Polski Czerwony Krzyż. 

| „Co czytač. 
ASA Jesienne szarugi nadeszły, wró- 
_ ciło się ze wsi, z promiennych, le- 

tnich dni, które darzyły nas nie- 
bywelą w naszej północnej krainie 
słonecznością, wejść trzeba w ciem- 
ne, ponure godziny jesieni, dni 
krótkich, wieczorów,  przetkanych 

_ szmerem morotonnych kropel desz- 
" czu pluszczących o szyby i blachy. 

Wilno nie przedstawia licznych 
atrakcyj wieczornych jak inne mia- 

_ sta, teatr jedyny (o Reduto, sfinksie 
milczący, co robisz?) nie może da- 
wać częściej premier, kilka kin i 
nie wszystkie pierwszorzędne, życie 

_ kawizrniane mało ożywione, zresz= 
_ tą brodzenie po kałużach wśród 
| fatalnie cświetlonych ulic nie nale- 

ży do rozkoszy. Zresztą wilnianie 
. lubią siedzieć w domu, Niechże 
_ choć czytają przynajmniej, niech 
З kupują książki, Ale i w tej dzie- 
‚° dźinie dzieją się rzeczy zawstydza- 

_ jące. Na kolacje, na szmatki 50 i 
__100 zł. nie szkoda, 10 zł. ra książ- 

kę, aj, gwałtu! Za nic! Nie przesa- 
dzam. Latem przesłałam 2 zeszyty 

„Źródeł Mocy* ziemiańskiej rodzinie 
na dwóch dużych majątkach sie- 
_dzącej, wzięli tylko jeden, 10 zł. to 
zawiele! Może reklamowanie ksią- 

_ żek, podawanie ich treści zzchęci 
opornych, wszak chyba, korzyst- 
niej i. bardziej zajmująco spędzi 

lę czas na czytaniu głośnem i wy- 
szywaniu tak modnych dziś podu- 
szek czy sukienek, niż na bezmy- 

_ ślnem opowiadaniu z dodawaniem 
" coraz nowych komentarzy: ile par 

wo przyjeżdża z całej 
zeczypospolitej rozwodzić się na 

Zawalnej, lub ile kosztowała kolacja 
bna u p. Kowalskiego? To są 

  

   
  

   

  

   

  

   

    

   

        

tematy roznamiętnizjące salony wi- 
leńskie. Przerażająco mało czytają 
nasze zamożniejsze sfery. Dość 
spytać o to nasze ksłęgzrnie, dość 
zajrzeć do domów zwłeszcza zię- 
miańskich. Nie uwidzisz, człecze, 
nowości literackiej w takiem šro- 
dowisku; czasami ktoś się odważy 
coś kupić i książka wędruje z ro- 
dziny do rodziny, obsługując kilka- 
dziesiąt osób, którym finanse po- 
zwalają z pewnością kupić kilka- 
dziesiąt książek. Ale cóż mówić o 
mieście, w którem nawet gazety 
sobie ludzie pożyczają z mieszkań 
do mieszkań?! To też jeśli s'ę po 
równa rozmowę wilnian z miesz- 
kańcami innych misst ogarnia вра- 
karzający wstyd. Żyją tu u nas lu- 
dzie, jak w świecie deskami zabi- 
tym. 

A przecie wcale zajmujące są na 
rynku księgarskim nowości: oto 
zawsze poczytny, egzotyczny, a z 
takim temperamentem i niesłabną- 
cą werwą piszący Sieroszewski. Jego 
ostatnia książka, (nie mówiąc o 
tak zajmujących wspomnieniach z 
kraju Azteków, wychodzących w 
Bibl. Roju), Miłość Samuraja, 
przenosi nas w świat zamierzchłych 
dziejów feudalnej Japonji. jakże się 
ten Europejczyk potrafił wżyć w 
dziwną dla nas psychikę tych ludzi 
rycerskich i krwawych o swoistym 
punkcie honoru, miłości do ko- 
biet, do rodziny, do władcy, jek 
barwne, cudnemi farbami dziergane 
kakemono rczwija się przed nami 
historja pięknego i pieszczęsnego, 
błędnego rycerza nazwiskiem Licai 
Gombaci i cudnej  Komurasaki 
(Purpurowej Jaskółki), będącej pro- 
Stą dziewczyną zamożnych kupców, 
a potem by pomóc rodzicom w 
nędzy sprzedana do josziwary (0- 
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|. Dziś CZARNA KAWA na rzecz Vl-go Tygodnia Akademika 
w SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO. Początek o godzinie 19-ej. 

Praebleg uroczystości qelecla Niepodległości 
na teryforjim Rzeezypospoliej 
Rocznica Niepodległości w Warszawie. 

Uroczystości w Warszawie rozpoczęły się już w przeddzień, t. j. 
wieczorem capstrzykiem orkiestr wojskowych i policji, które przemasze- 
rowawszy ulicarui miasta w asyście piutonów wojska i policji z pochod- 
niami zgromadziły się przed Belwederem, siedzibą Prezesa Rady Mini- 
strów i Ministra Spraw Wojskowych, Pierwszego Marszałka Polski Jó- 
zefą Piłsudskiego. 

O godz. 7-ej min. 30 przed pałac wyszedł w otoczeniu swojej Świ- 
ty Marszałek Piłsudski, witany potężnym okrzykiem: Niech żyje, a rów- 
nocześnie orkiestry wykonały hymn narodowy. W imieniu zebranego 
korpusu oficerskiego i pudoficerskiego przemówił gen. Romer, kończąc 
okrzyk: Niech żyje Józef Piłsudski, Pan Marszałek powrócił do 
wych apartamentów, orkiestry zaś wykonały cały szereg utworów mu- 
zycznych. 

      

Odświętny wygląd stolicy 

Dziś stolica przybrała niezwykle odświętny wygląd. Na wszystkich 
domach powiewają flagi narodowe, gmacky państwowe i prywatne przy- 
strojone są portretami Prezydenia Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego, 
wiele zaś gmachów zostało udekorowanych girlandami i lampjonami. 
Nastrój ludności miasta świąteczny. Q godz. 8 min. 30 z gmachu ko- 
mendy policji wyruszyło do Belwederu 8 sztafet policyjnych, które w 
nocy nadeszły z adresem hołdowriczym dla Marszałka Piłsudskiego. 

Nabożeństwo. 

O godz. 9-ej rano w Świątyniach garnizonowych wszystkich wyz- 
nań odprawiono uroczyste nabożeństwa w obecności przedstawicieli 
władz oraz delegatów oddziałow wojskowych. O godz. 10-ej do katedry 
przybyli przedstawiciele rządu z wice-premierem: Bartlem, akredytowani 
w Warszawie posłowie państw zagranicznych, attaches wojskowi gene- 
ralicja, delegacje i stowarzyszenia ze sztandarami. Nawy Świątyni wy- 
pełniły tłumy wiernych. Z chwiłą, kiedy Pan Prezydent w otoczeniu 
swego domu cywilnego i wojskowego wszedł do katedry krytym kruż- 
gankiem widdącym bezpośrednio z Zamku i zajął przeznaczone dla sie- 
bie miejsce honorowe, ks. kardynał Kakowski w asystencji licznego du- 
chowieństwa rozpoczął odprawiać pontyfikalną mszę św., po której wy- 
konano „Boże coś Polskę*. 

Defiłada. 

O godz. 9-ej rano ściągać zaczęły na plac Saski oddziały woj- 
skowe, przybyłe do stolicy z całego D. O. K. Oddziały ustawiły się na 
placu według zgóry nakreślonego ordynku. O godz. 10 m. 30 przybył 
na plac dowódca O. K. gen. Wróblewski i odbył przegląd oddziałów i 
orkiestr wojskowych, które zagrały marsza generalskiego. Wkrótce po- 
tem przybył na plac Saski pierwszy wice-minister spraw wojskowych 
gen. Konarzewski i po odebraniu raportów od dowódców poszczegėl- 
nych broni oraz po dokonaniu przeglądu, objął dowództwo nad całoś- 
cią. Po obu strońach pomnika Poniatowskiego na specjalnie zbudowa- 
nych trybunach zgromadzili się przedstawiciele rządu, korpusu dyploma- 
tycznego attaches wojskowi oraz przedstawieiele prasy, organizacyj spo- 
łecznych i t. d. Po obu stronach trybun, jak również od ulicy Wierz- 
bowej i ulicy Ossolińskich wyległy tłumy publiczności. 

Przyjazd Marszałka, 

Punktualnie o godz. 12-ej w południe przybył na Piac od strony 
ul. Wierzbowej prezes Rady Ministrów i Minister.Spraw Wojsk. Mar- 
szałek Piłsudski przepasany wiełką wstęgą Virtuti Militari i udekorowa- 
ny wszystkiemi posiadanemi odznaczeniami. Pana Marszałka powitał 
hyma narodowy, odegrany przez wszystkie orkiestry wojskowe. Oddzia- 
ły sprezentowały broń. › 

Po przyjęciu raportu dowódcy rewii wiceministra Konarzewskiego 
Pan Marszałek przeszedł przed frontem oddziałów wojskowych w kie- 
runku trybun. Przed pomnikiem Marszałek zatrzymał się, zaś gen. Ko- 
narzewski zwracając się do zebranych па placu oddziałów gromkim 
głosem przemówił: „Żołnierze, Twórca i organizator armji polskiej, 
któremu Polska zawdzięcza swe granice, a wojsko swój hart i walecz- 
ność żołnierską, Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski niech żyje”. 
Okrzyk ten tysiącznem echem obił się a mury okalające plac Saski. 

Następnie odbyła się defilada, którą przyjmuje Marszałek Piłsudski 
na swej historycznej kasztance w otoczeniu gaserzlicji. Po skończonej 
defiladzie Marszałek udał się na króti spoczynek do gmachu Sztabu 
Generalnego. 

  

kobiet uwiedzionych i porzuco- 
nych, co się zwłaszcza Odnośnie 
do Marusi nie tłumaczy wcale, 
mimo, že naogół powieść obiituje 
w subtelne roztrząsania ludzkich 
szraw i światowych zdarzeń. Ko- 
biety są Wszystkie rietylko dc- 
datnierni, ałe wyjątkowo pięknemi 
typami, pełne rozsądku, miłości, 
przebaczenia. Powieść się załamu- 

gród rozkoszy), by tam  wdzię- 
kami swemi zasłynąć jako naj- 
rzadsza kurtyzana. Miłość tych 
dwojga nieszczęsnych kochanków 
rozwija się na tle przygód ry- 
cerskich i rozbójniczych, wśród 
ciekawych opisów obyczajów i ty- 
pów całej gslerji np, towarzyszy 
Otokodate związku, jakby obrony 
obywatelskiej pod kierunkiem Ojca 
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Po południu w wielkiej sali Filharmonii warszawskiej odbyła się 
dla uczczenia 9-ej rocznicy zmartwychwstania Polski i uwolnienia z nie- 
woli Marszałka Józefa Piłsudskiego, uroczysta akademja. Obecni byli 
przedstawiciele rządu na czele z wicepremjerem  Bartlem, reprezentanci 
wojskowości, licznych instytucyj craz tłumnie zgromadzona publiczność. 
Akademję zagaił przemówieniem Andrzej Strug. Wieczorem odbyło się - 
przedstawienie galowe w Operze, które zaszczycił swą obecnością Pan 
Prezydent, (Pat.) 

W Krakowie. 

KRAKÓW, 11.X!. (Pat.) Z okazji święta narodowego całe miasto 
tonie w powodzi flag. Uroczystości dzisiejsze rozpoczęły się o godz. 9 
przed południem nabożeństwem w Bazylice Katedralnej na Wawelu. W 
świątyni zgromadzili się najwyżsi przedstawiciele miejscowych władz, 
konsulowie francuski, czechosłowacki, węgierski i grecki, reprezentanci 
organizacyj naukowych, organizacje przysposobienia wojskowego, mło- 
dzisż szkolna i t. d. W czasie nabożeństwa szereg pieśńi religiinych wy- 
kons! chór Cecyliański pod kierunkiem 0. Rizziego. Po nabożeństwie 
odbyła się u stóp Zamku wawelskiego przed paaem wojawadą Darowskim 
i dowódcą OK. gen. Wróblewskim defilada oddziałów wojskowych, przy- 
sposobienia wojskowego i strzelców. 

Prócz tego odprawione zostały uroczyste nabożeństwa w kościele 
ewangelickim i synagodze postępowej. We wszystkich uroczystościach 
wzięły udział ogromne tłumy publiczności, które żywo manifestcwały 
swe uczucia patrjolyczne, ° 

    

W Poznaniu. 

POZNAŃ. 11. XI. (Pat.) Dzisiejsze uroczystości z okazji święta 
państwowego wypadły w Poznaniu dzięki pięknej pogodzie niezwykle 
okazale. Wszystkie gmachy publiczne oraz wiele domów prywatnych 
udekorowano flagami o barwach narodowych. Wczesnym rankiem or- 
kiestra 15 pułku uł. odegrała.hejnał z wieży ratuszowej. O godz. 10 ej 
aa 45 przed południem odbyła się na placu Batorego uroczysta mszą 
polowa. 

Obecni byli naczelnicy władz państwowych i samorządowych 
na częle z p. wojewodą Bnińskim i prezydentem Ratajskim na czele, 
konsułowie francuski i czechosłowacki, odziały załogi poznańskiej kor- 
pus oficerski i generalicja weterani 63 go roku, Związek Powstańców i 
t. d. Po nabożeństwie około godz. 12 odbyła się przed Zamkiem @ей-- 
lada. Prócz tego odbyło się nabożeństwo w kolegjacie farnej w obecność 
przedstawicieli władz na czele z woj. Bnińskim oraz duchowieństwa ® 
J. E. ks. Prymasem Hlonėem. 

We Lwowie. 
LWÓW, 11.X1. (Pat). Święto odzyskania niepodległości i powrotu 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z twierdzy. Magdebur- 
skiej rozpoczęło się o godz. 6 rano pobudką orkiestr wojskowych ode= 
graną na placu św. Ducha. Dalsze godziny poranne napełniły nabo- 
żeństwa we wszystkich Iwowskich świątyniach. O godzinie 11-ej odbyła 
się defilada oddziałów wojskowych i przysposobienia wojskowego przed 
wojewodą Borkowskim, naczelnikami władz oraz generalicją. O godzinie 
12-ej rozpoczęła się w teatrze uroczystość poprzedzona pełnem zapału 
przemówieniem docenta dr. Górki. Wieczorem w teatrze Wielkim odby- 
ło się uroczyste przedstawienie: „Księcia Niezłomnego*. 

W Łodzi. 
ŁÓDŹ, 11.XI (Pat). Uroczystości dzisiejsze rozpoczęty się nabo- 

żeństwem w katedrze św. Stanisława Kostki o g. 10 rano, urządzottem 
staraniem obywatelskiego komitetu obchodu. W nabożeństwie wzięli 
udział przedstawiciele władz cywilnych, wojskowych, samorządowych i td. 
Po nabożeństwie nastąpiła defilada oddziałów wojskowych garnizonu 
łódzkiego. Wieczorem odbyła się akademja w Filharmonji łódzkiej. 

W Bydgoszczy. 

* BYDGOSZCZ, 11.X1. (Pat). W dzisiejszym dniu' rocznicy 11-g0 
listopada o godz. 9 min. 30 rano ustawiły się na placu Piastowskim miej- 
scowe pułki, stowarzyszenia, korporacje i organizacje przysposobienia 
wojskowego, między innemi Związki Hallerczyków, Powstańców i Woja- 
ków, Związek Strzelecki i t. d. Po mszy polowej odorawionej przez ka- 
pelana wojskowego oddziały wraz ze stowarzyszeniami ruszyły w po- 
chodzie na plac Wolności, gdzie odbyła się defilada, którą odebrał gen. 
Thommee. Po południu zorganizowano w poszczególnych pułkach о4- 
czyty na temat znaczenia święta narodowego Oraz zasług dziejowych 
Marszałka Piłsudskiego. Uroczystości dnia dzisiejszego zakończyło ga- 
lowe przedstawienie w teatrze miejskim. 

W Sosnowcu. 

SOSNOWIEC, 11. XI. (Pat.) Z okazji 9 rocznicy odzyskania nie» 

1 

podległości, we wszystkich świątyniech odbyły się dziś uroczyste nabce 
żeństwa, a potem akademje i szereg odczytów. 

  

Mogiły nieznanego żołnierza, jego 
jedyny po Żeromskim sposób uj- 
mowania rzeczy od strony głębo- 
ko tragicznej. Jego dzieje miłosne 
są zawsze tak, jak i u autora Po- 
piołów, strasznem nieszczęściem i 
przekleństwem mężczyzny. Kobiety 
również; potworne lamparcice lub 
męczenniczki. Niezmiernie wiele za- 
pożyczył Strug duchowo od Wiel- 

nie ma nic do przemyślenia, nic 
sobie do powiedzenia, nic do prze- 
trawienia; jedynem zbawieniem jest 
IŚć naprzód i żyć, i tyrać,tyrać tyrać 
jak obłąkane maszyny. Bez przer- 
wy, bez zastanowienia, w šmier= 
telnym strachu przed zagadnienia- 
mi, którym nie mamy sił spojrzeć 
w Oczy. Naprzód i naprzód w go- 
rączkowej nadziei, że coś z tego 

>, 

Czobci, który etyki swych pupilów 
pilnuje jak przeor zakonu. Mienią 
się w tej powieści kwiaty, jedwa- 
biem kaftowane obi i kimona, błys- 
ki cyzelowanych szabel, najdroższe- 
go klejnotu rodów utworzonego 
przez artystę: płatnerza Muramass, 
Krajobraz, zmiany pogody, waętrza, 
konflikty dusz dalekich Od nas, a 
ulegających przecie tym samym 
poruszeniom, opisane są z tą 
barwnością w malowaniu obrazów 
ogólnych i wnikliwem zrozumieniu 
rozmaitych psychik, jakie cechują 
książki W. Sieroszewskiego. Wyda- 
nie Roiu staranne i estetyczne. 

Bolesną opowieść z lat niewoli 
dał F. Goetel (Z dnia na dzień) w 
oryginalnej formie, gdyż pisze, ja- 
ko literat, powieść na zamówienie, 
sięgając po wspomnienia z wojny 
i niewoli w Rosji, a jednocześnie 
dziennik domowych przeżyć i wy» 
nikających w stosunkach z żoną 
bolesnych koniliktów, związanych 
coraz Ściślej z rozwijającą się po» 
wieścią, opartą zresztą na istotnych 
przeżyciach autora, które to zda 
rzenia stają się stokroć realniejsze 
przez wejście ich w osobiste życie 
piszącego równie dramatycznie jak 
tamte dzieje, albo i więcej. Głębo- 
kie rebi wrzeżenie wpół Świadoma 
i prawie mimowolna zbrodniczość 
bohatera, który staje się przy” 
czyną Śmierci tragicznej dwóch 

je w banalny sposób ocaleniem w 
chorobie dziecka cudem modlitwy 
drugiego; sentymentalne to i ład- 
nie opisane, ale takie jakieś z 
„Pamiątki po dobrej matce”. Pe- 
zwólmy sobie na przyłoczenie kil: 
ku wyjątków; takiemi subtelnemi 
obserwacjami zapełniony jest dzien- 
nik autora. „O, jakież obce wy- 
dało mi się wszystko! Nie pozna: 
wałem niczego, do niczego przy- 
znać się nie chciałem, otaczał mię 
jeno bezsens rzeczy przypadko- 
wych i natrętnych, z których każ- 
da wpychała się między mną a 
Maryšką, tak, jak kiedyś wydarły 
mi ją wszystkie razem“, Str. 181. 

„Dziś brak mi ludzi, kiedy tak 
wszystkich odirącę od siebie znie- 
chęcę, obrzżę, podepczę, czekam 
aż zjawi się ktoś, kto zrozumie, 
że czynię to jedynie z rozpaczy 
zdziczałego serca, w którem tkwi 
sto tysięcy strzał Ten „ktoś” o- 
czywiście nie przychodzi, sam nie 
poszukam. | coraz to silniej za- 
R: się obręcz osamotnienia*. Str. 

„Musi się dziać coś koło mnie, 
abym czuł, żem jest potrzebny ja i 
to słowo, nad którem się męczę. 
A jak tak gładko płynie sobie 
wszystko przezemnię, to i nacóż 
głowę światu zawracać”. Str. 69. 

„Nie lubię tych przerw w tempie 
życia. W pokoleniu naszem, które 

wyniknie, coś po nas zostanie co 
nas zbawi i z czego żyć będą in- 
ni? Lecz nam... któż wynagrodzi 
trudy? Któż rozjaśni mrok przeo- 
brażającego się Świata? Str. 163. 

„..To szalone saltomortale, które 
my, ludzie dzisiejsi, wyprawiamy z 
jednej sytuacji w drugą, z jednego 
stsnu wewrętrznego wińny wyma- 
gałoty końskich organiemów i by- 
czych nerwów. Obłędny, opętany 
kalejdoskop. Nie można przecież 
żyć w jednem życiu sto razy I 
każdy raz inaczej. Kobiety wiele- 
kroć łatwiej wytrzymują taką huś- 
tawkę“. Str. 167. 

„„„Dusza klasycznego głupca 
„równie jest tajemnicza i nieodgad- 
niona i pełna nieobliczalnych mo- 
żliwości, jak dusza genjalnego mędr- 
ca“. Str. 189. 

Jeśli wielu już autorów chciało, 
i dało epizody wielkiej wojny i na- 
stępujących lat kształtowania się 
państwa polskiego, to A. Strug, 
zapragnął w swej obszernej po- 
wieści, o zakroju polityczno-publi- 
cystycznego referatu, dać czasów 
współczesnych syntezę. Pokolenie 
Marka Świdy, wyd. Wacław Czar- 
ski i S-ka, Warszawa — to olbrzy- 
mia, kłębiąca się od zdarzeń i spraw 
historja Polski i Polaków od 1914 
do ostatnich dni. — Zadarie niela- 
da. Czy je autor spełnił? Poczęści. 
Znany jest talent epiczny autora 

kiego Zmarłego. Jeśli chodziło o 
danie obrazu chaotyczności i two- 
rzenia się w męczarniach odrodzo- 
nej Polski, to bohater Marek jest 
tego wiernym obrazem. Świetne są 
szeroko nakreślone dzieje współ- 
czesnej Warszawy, dzieje „salonu” 
Nuzyma Skurnika, hr. Chosłow- 
skiej przewijające się tam typy. 
Dzieje legjionowych bojów bliskie 
šą autorowi i umie je przedstawić 
z całą głęboką poezją, jaką niosły 
w sobie te garście żołnierzy—ocho- 
tników, związanych na śmierć i ży- 
cie najpiękniejszą w świecie ideą. 
Przygody Marka Świdy, jego, zda= 
rzeniami miotana, osoba, poczem 
zapada w odrętwienie, namyśla się, 
czeka cudu z zewnątrz, kocha się 
tragicznie w rozstrojonej śmiercią 
męża Goślickiej, wszystko to jest 
obrarem naszej współczesności, ale 
być może, iż realizm, z jakim jest 
podane, brak streszczenia, skupie- 
nia treści zdarzeń, czyni książkę 
rozwiekłą i nużącą w czytaniu, a 
urywkowy styj, stale, z krótkich 
zdań złożone SEP czynią op: = 
wieść jednostajną. W każdym razie 
jest to jedyna powieść, zawierająca 
w takiej rozciągłości taki obszar 
faktów i czasu naszych dziejów. 

Hel. Rom. 
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Jednym z najciekawszych prą- 

dów ideowych, które w okresie 
powojennym rozwinęły się na tle 

ruchu zawodowego, jest angielski 

socjalizm gildyjny. 
i Zasadniczem dążeniem ogrom- 

nej większości organizacyj zawo- 

dowych jest polepszenie sytuacji 

materjalnej zrzeszonych w nich 

pracowników. Chodzi tu przede- 
wszystkiem o zdobycie odpowied- 

niego poziomu płąc, o walkę z 

wyzyskiem pod wszelką postacią, 

o organizację ubezpieczeń od wy- 

padków losowych i bezrobocia. Po- 

zatem związki zawodowe spełnia- 

ją także pewną rołę kulteralną. 

Jednem słowem zasadniczem zada- 

niem wszelkich związków zawodo- 

wych jest dążenie do stworzenia 

możliwie lepszych warunków bytu 

'_ mas pracowniczych. Główne zain- 

_ teresowanie jest skierowane na za- 

_. gadnienia konsumipcji, zagadnienia 
dobrobytu. 

p Socjalizm gildyjny dąży do skie- 

_ rowania głównej uwagi mas robot- 

 miczych na inną dziedzinę, na dzie- 
_dzinę produkcji. Robotnik współ” 

_ czesny w przeważnej ilości wypad- 
*/ ków ma minimalną możność wpły- 

na rozwój akcji produkcyj- 
nej. Jest on tylko ślepą siłą wy- 

konawczą, którą _ przedsiębiorca 
wynajął dla spełniania pewnych 

Ściśle określonych faunkcyj w pro- 
_ cesie produkcyjnym. Robotnik cza- 

_ Sami nawet nie zastanawia się nad 

| tem jakie znaczenie mają, jaką ro- 

lę spełnisją wykonywane przez 
niego czynności. Robotnik nie jest 

twórcą, ale tylko ślepym wyko- 

nawcą. Marzeniem socjalistów gil- 

dyjnych jest stworzyć taki ustrój 

społeczny, gdzieby robotnicy po- 

czuli się twórcami, którzy mają 
świadomość swej produkcyjnej 

służby społecznej i którzyby sta- 

le dążyli do możliwie znacznego 

wyniku podjętej przez nich pracy. 

Socjaliści gildyjni marzą o ta- 

kim ustroju społecznym, przy któ- 

rym praca przestałaby być dla ro- 

_ botników ciężarem życiowym, ale 

stała się zaszczytem, 0 takim u- 

stroju przy którym robotnicy po- 

_ kochaliby pracę. Dziś zmusza ro- 

+ botnika do pracy strach przed u- 

tratą zarobku; w tym ustroju, któ. 
| ry chcą wytworzyć socjaliści gil- 
_ dyjny, głównym bodźcem do pracy 
" byłby pewien entuzjazm twórczy, 

entuzjazm podobny do tego, który 
ożywia czasami artystów. 

Dla tego by takie warunki wy- 
\ tworzyły się potrzebne jest—zda- 

& Ёет socjalistów gildyjaych — by 
erownictwo produkcją i odpowie- 

dzielność za produkcję przeszła od 
kapitalistów do samych robotni- 
ków. Do tego przejęcia kierow- 
nictwa produkcją dążą w ostatecz- 
nych swych celach także organiza- 

ro
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Ww związku z odbytym niedaw- 
no Vil-ym zjazdem inspektorów 
pracy p. minister Pracy i Opieki 
Społecznej d-r St. Jurkiewicz u- 
dzielił przedstawicielowi prasy wy- 
wiadu, w którym między innem 
zaznaczył, że VIII Zjązd inspekto- 

_ rów pracy ma szczególniej donio- 
__ Słe znaczenie dla inspekcji polskiej. 

Zwołano go w chwili, zamykającej 
_  ©kres urzędowania inspekcji na za- 
‚` Sadzie różnolitych i rozbieżnych 
4 zew zz: o inspekcji 
` Ргасу. Кохросгупа оп пожа еро- 
| kę dzialalnošci, opartej na stalej 
_ podstawie rozporządzenia Prezy- 

denta Rzeczypospolitej z dnia i4 
_ lipca b. r. 

Omawiając warunki pracy w 
_ Okresie minionym, p. minister 

_ Stwierdził że za wyjątkiem dwóch 
_ Ostatnich lat przeżywaliśmy pod 

„ znakiem ciężkiej sytuacji gospodar- 
czej, niepewności zakładów prze- 

zmysłowych o jutro, a tem samem 
l niepewności robotnika o stałą 
Pracę i zarobki. 

Okres ten, zdaniem p. ministra, 
minął bezpowrotnie. Uzyskeliśmy 

_ bowiem stabilizację w _ dziedzinie 
_ gospodarczej, Przed sobą mamy 
rozwój i rozbudowę naszego prze-    
    

u. 
_ W okresie minionym, je do 
tapobiegania bezrobociu Zoe. 
lienia bezrobotnych, inspekcja za- 

K-'UR=J E R 

RUCH ZAWODOWY. 
(Ukazuje się co sobotę). 

Socjalizm gildyjny. 
cje socjalistyczne, 
ktrynę Markss. 

Jednak pomiędzy socjalizmem 

gildyjnym a socjalizmem znanych 

nam partyj socjalistycznych zacho- 

dzą bardzo poważne różnice. Za- 

sadniczym dążeniem wszelkich so- 

cjalistycznych partyj jest zdobycie 

tą czy inną drogą władzy politycz- 

nej w państwie—i dopiero potem 

organizowanie przyszłej produkcji 

socjalistycznej, za pomocą aparatu 

władz i urzędów państwowych. Tak, 

naprzykład, uczyniła partija Komu- 

nistyczna w Rosji. 

Socjaliści gildyjni są jaknajbar- 
dziej stanowczymi przeciwnikami 

takiego programu. Socjaliści gildyj- 

ni nie wierzą w zdolność biurokra- 

cji państwowej do twórczej pracy 

na polu ekonomicznem. Socjaliści 

gildyjni uważają, że państwo, wpro- 

wadzając swoją dyktaturę na połu 

gospodarczem, tak samo będzie 

krępowało rozwój twórczej inicja- 

tywy mas pracujących, jak krępuje 

dzisiejsza fabryka  kapitalistyczna. 

Dlatego też socjaliści gildyjni bar- 

dzo mało ciekawią się kwestjami 

polityki państwowej, kwestjami de- 

bat i intryg parlamentarnych, a 

główną swoją uwagę skierowują na 

teren życia ekonomicznego. 
To też uwaga gildystów skiero- 

wuje się przedewszystkiem na te- 

ren ruchu zawodowego, gdzie so* 

cjalizm gildyjny usiłuje zaszczepić 
nowe formy organizacyjne, całkiem 
odmienne od tych, które dzisiaj 

przeważają. Typem współczesnej 
organizacji zawodowej jest zrzesza” 

nie się t. zw. poziome, t. j. zrze” 

szanie się ludzi wykonywujących 

ten samy fach, niezależnie od przed- 

siębiorstw, w których pracują. Ma= 

my związki metalowców, stolarzy, 

robotników ziemnych,  dozorców 

it. d. Gildyści dążą do organizacji 

pionowej, t. j. chcą zrzeszać pra- 

cowników nie według fachu, a 

według przedsiębiorstw. Zdaniem 
gildystów robotnicy, zrzeszając się 

według przedsiębiorstw, będą mieli 

stale do załatwiania szereg Spraw 

związanych z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa, które ich zatrud- 

nia—i w ten sposób lepiej będą 

szykowali się do roli przyszłych 

samodzielnych kierowników pro- 
dukcjj. 

Gildyści uważają, że już dziś 

można przystąpić do tworzenia 
przedsiębiorstw, w których rola 

kierownicza spoczywałaby w ręku 

samych robotników. Pewne do- 

świadczenia w tym kierunku zosta- 
ły już poczynione. Szczególnie wie- 

le materjału daje tu organizacja 

t. zw. gildyj budowlanych w Anglji. 
W jednym z przyszłych wydań „Ru- 
chu Zawodowego" postaram się te 

doświadczenia przedstawić. 

Bor. 

wyznające dc= 

‚ № tle prac Vlll-go zjazdu inspekto- 
rów pracy. 

równo jak ministerstwo, siłą rze- 
czy, a pomimo woli, były wciąg- 
nięte w płaszczyznę zainteresowań 
i troski o powstawanie i utrzymy- 
wanie przedsiębiorstw przemysło- 
wych, które to zadanie wchodzi w 
zakres działalności innych urzę- 
dów państwowych. > 

Przechodząc do kwestji zjazdów 
inspektorów pracy p. minister po- 
wiedział: Celem zjazdów tych jest 
opracowywanie wspólnych i jedno- 
litych metod postępowania w dzie- 
dzinie nadzoru nad bezpieczeń. 
stwem i hygjeną pracy, nad ochro- 
ną życia pracownika i zdrowia jego. 
Obecny zjazd w szczególności poś- 
więcony był przedewszystkiem grun- 
townemu omówieniu nowych pod- 
Staw, na których opierać się bę- 
dzie teraz działalność. inspekcji. 
Rozporządzenie z dn. 14 lipca b. r. 
stworzyło jednolitą organizację in- 
spekcji pracy pod względem admi- 
nistracyjno prawnym, poddało jej 
na obszarze całego państwa wszy- 
stkie gałęzie pracy I wyposażyło 
inspekcję w egzekutywę, dzieki 
której zabezpieczona zostanie sku- 
teczna opieka władz nad warun- 
kami życia i pracy pracowników. 

Pragnę zaznaczyć w końcu, że 
па УШ-ут Zjeździe podkreśloną 
była konieczność stanowczego wpro- 
wadzenia w życie przepisów usta- 
wy oO ochronie pracy młodocia- 

nych i kobiet. Polska pod tym 
względem znajduje się w stosunku 
do krajów zzechodnich w położeniu 
cokolwiek nienormalnem. U nas 
ustawa o ochronie pracy młodo- 
cianych nie tylko nie poprzedziła 
innych ustaw socjalnych, ale przy- 
Szła nawet w kilca lat po ustawie 
O czasie pracy, urlopach robotni- 
czych i t. 4. W związku z tem 
trzeba pokonać w psychice nasze- 
go społeczeństwa przesonanie, że 
Ochrona taka stanowi jakąś spec- 
jalną rozbudowę ustawodawstwa 
socjalnego. 

Obecnie pragaę powołać przy 
okręgach, w których jest zatrud- 
niona znaczna ilość kobiet, spec- 
jalce kobiece siły inspekcyjne oraz 
scentralizować całe zagadnienie te- 
go rodzaju ochrony w osobnym 
referacie przy Giówsym laspekto- 
racie Pracy. Zamierzam również 
powiększyć personel lekarski w in- 
spekcji, który będzie współdziałać 
z Inspekcją Pracy w sprawach u- 
lepszenia warunków  higjericzno- 
sanitarnych w fabrykach. 

BRONECA MIEJSCOWA. 

— Ukonstytuowanie się Za- 
rządu Robotniczego Klubu Spor- 
towego „Tur“. W dniu 6 go listo- 
pada r. b. odbyło się pierwsze po- 
siedzenie Zarządu Robotniczego 
klubu. Sportowego „Tur* w celu 
ukonstytuowania się zarządu, w 
skład którego weszli dr. Dobrzań- 
ski, jako przewodniczący, pp. Ja- 
nusz Urbach, jako wice-przewodni- 
czący, Smosarski Feliks — sekre- 
tarz, Hołownia Romuald skarbnik 
i Zygmunt Kuran jako członek za- 
rządu. 

Kierownictwo fachowe objął p. 
kpt. Kawalec; jako zastępczynie czł, 
zarządu weszły pp. Wiktorja Ilu- 
kówna i Marja Geczewska. Do 
Kom. Rewizyjnej weszli pp. Marce- 
li Dietrich, Fr. Stążowski i Jan 
Przewslski jako zastępca St. Lufaj, 
do sądu koleżeńskiego weszli pp. 
Żejmo Jan, Ferszt i M. Lakner 
oraz jako zastępca Romanowszi. 

— Powstanie „Teatru Robot- 
niczego” przy Wileńskiej Organ. 
Młodzieży T. U. R. W ubiegłym 
tygodniu powstał przy Wileńskiej 
Organizacji Młodzieży T. U. R. z 
byłej sekcji teatralnej przy T.U.R. 
Teatr Robotniczy. Do zarządu we- 
szli, jako przewodniczący p. Juljan 
Korsak, wice-przewodniczący p. 
Bronisława Turzinkówna, sekretarz 
Wacław Bochatkiewicz; czynności 
Komisji Rewizyjnej Teatru Robotni- 
czego będzie sprawował Zarząd 
Wileńskiej Organizacji Młodzieży 
T. U. R. (s-ki). 

— Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Dnia 9-go listopa- 
da r. b. w lokalu Z. Z. K. przy ul. 
Kijowskiej 19, odbyła się Konfe- 
rencja Zarządów Związków Zawo- 
dowych, na której uchwalono zało- 
żyć w Wilnie Robotniczą  Spół- 
dzielnię Mieszkaniową. 

W tym celu wybrano Komisję 
Organizacyjną, w skład której we- 
szli pp. poseł Pławski, Stążowski, 
Godwod, Przewalski, Bartnicki i 
Hołownia. 

Nie trzeba chyba dowodzić, jak 
dalece instytucja taka jest potrzeb- 
na na terenie naszego miasta. 

Btak wszelkiej inicjatywy pry- 
watnej w kierunku rozbudowy na- 
szego miasta wywołuje z roku na 
rok wzrastający kryzys mieszka- 
niowy, który w prędkim czasie 
może przybrać rozmiary katastro- 
falne. Czas wreszcie, aby nietyl- 
ko wysiłki rządowe, ale i społe- 
czefńistwo zajęło się tą sprawą. Z 
tych względów życzymy nowej pla- 
cówce społecznej jak najpomyślniej- 
szego rozwoju. (S-ki). 

Kalendarzyk zebrań i posie- 
dzeń w Zw. Zaw. 

— Niedziela, 13 listopada r.b. 
W lokalu Organizacji Młodzieży 
T.U.R., Kijowska 19, o godz. 12 
odbędzie się 5-ty zkolei wykład z 
dziedziny przyrody, wygłoszonej 
przez p. Marcelego Dietricha. 

O godz. 18 odbędzie się zaba- 
wa wyłącznie dla czł. Wileńskiej 
Organizacji Młodzieży T.U.R. i o- 
sób przez nich wprowadzonych po- 
łączona z działem koncertowym. 

— Poniedziałek, 14 listopada. 
Posiedzenie zarządu Zw. Zawodo- 
wego Robotników Budowlanych o 
godz. 18 w lokalu Zw., Kijowska 19. 

— Wtorek, 15 listopada r. b. 
Posiedzenie zarządu Zw. Zawodo- 
wego Metalowców w lokalu Zw. 
ul. Kijowska 19, o godz. 19. Po- 
słedzenie zarządu Zw. Zawodowe- 
go Robotników Budowlanych w lo- 
kalu Związku o godz. 19. 

Sekcja chóru „Wiłeńskiej Lutni 
Robotniczej" w lokalu Z. Z. K., 
ul. Kijowska 19, o godz. 20. 

Ogólne zebranie członków Zw. 
Zawodowego Robotników Budo- 
wlanych o godz. 19, w lokalu przy 
ul. Kijowskiej 19. 
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— Środa, 16 listopada r. b. 
Posiedzenie zarządu Zw. Zawodo- 
wego Dozorców Domowych i Służ- 
by Domowej R. P. oddz. w Wil- 
nie o godz. 19 w lokalu przy uli- 
cy Kijowskiej 19. 

Posiedzenie zarządu Wileńskiej 
Organizacji Młodzieży T.U.R. o g. 
20 w lokalu Organizacji. 

Posiedzenie zarządu Zw. Zawo- 
dowego Pracowników Samochodo- 
wych na ziemię wileńską o godz. 
18 w lokalu Związku. 

— Czwartek, 17 listopada r.b. 
Posiedzenie zarządu Koła Zw. Za- 
wodowego Pracowników Kolejo- 
wych (Z.Ż.K.) w lokalu własnym, 
ul. Kijowska 19, o godz. 18. 

Posiedzenie zarządu Zw. Zawo- 
dowego Pracowników Użyteczności 
Publicznej w lokalu Domu Robot- 
niczego przy ul. Wielkiej 34, o 
godz. 18. ; 

Lekcja chóru „Wileńskiej Lutni 
Robotniczej* o godz. 20. 

— Piątek, 18 listopada r. b. 
Posiedzenie zarządu Zw. Zawodo- 
wego Robotników Przemysłu Spo- 
żywczego w lokalu Związku przy 
ul. Zawalnej, o godz. 18. 

Ćwiczenia gimnastyczne człon- 
ków Robotniczego Klubu Sporto- 
wego „Tur* w sali gimnastycznej 
gimnazjum Zygmunta Augusta przy 
ulicy Słowackiego. 

— Sobota, 19 listopada r. b. 
Odczyt p. Jana Przewalskiego na 
temat „Co to jest socjalizm* dla 
czł, Zw. Zawodowych i czł. Wi- 
leńskiej Org. Młodzieży T.U.R. w 
lokalu Z.Z.K., ul. Kijowska 3 

KRÓWIRA KRAJOWA. 
— Ruch strajkowy w Polsce 

w r. 1926. W r. 1926-ym zanoto- 
wano w Polsce 610 strajków. Z po- 
śród tej liczby Szczegółowe dane 
są wiadome w stosunku do 583 
strajków, które objęły 2.681 przed- 
siębiorstw i 143.581 strajkujących. 
Dni roboczych utracono 1.382.133. 
W porównaniu z rokiem 1925-ym 
ruch strajkowy nieco się zwięk- 
szył, różnica nie jest jednakowoż 
znaczna. 

Najwyższą liczbę strajków i naj- 
większą ich intensywność wykazał 
kwartał 4-y r. 1926-go, mianowicie 
204 strajków w 1.115 przedsiębior- 
stwach i przy 47.110 strajkujących. 
Najwięcej strajków przypadło w r. 
1926ym na przemysł włókienni- 
czy; było w mim 121 strajków, 
które dotknęły 480 zakładów prze- 
mysłowych i 45.585. robotników, 
oraz spowodowały stratę 686.586 
dni roboczych, 

Przeważejącą liczbę strajków 
wywołały zatargi o płacę, z tego 
powodu było ich 488, a ilość dni 
utraconych wyniosła 853.654. 

Interesującemi są wyniki tych 
ruchów strajkowych. Całkowitem 
lub częściowem zwycięstwem straj-* 
kujących zakończono 395 strajków 
niepowodzeniem 175, brak wiado- 
mości o wyniku 13 strajków. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 
— Międzynarodowe zagadnie- 

nie pracy. Dyrektor Międzynaro- 
dowego Biura Pracy zawiadomił 
rząd polski o programie najbliž- 
szej XI sesji Międzynarodowej Kon- 
ferencji Pracy, która odbędzie się 
w maju 1926 r. 

Porządek dzienny obejmie za- 
gadnienie płac minimalnych wraz 
z ewentualnem uchwaleniem pro- 
jektu konwencji, wzgiędnie zalece- 
nia w powyższej sprawie. 

Ministertswo Pracy i Opieki Spo- 
łecznej otrzymało już tekst kwe- 
stjonarjusza, obejmującego zarów- 
no kwestje płac minimalnych w 
chałupnictwie, jak i w innych ga- 
łęziach pracy niedostatecznie zawo- 
dowo zorganizowanych. Po prze- 
prowadzeniu ankiety, do której we- 
zwane zostały centralne organiza- 
cje pracodawców i pracowników, 
Ministerstwo opracuje odpowiedź 
na powyższy kwestjonarjusz. 

Następnem zagadnieniem, któ- 
rem zajmie się konferencja, jest 
sprawa zapobiegania wypadkom 
przy pracy. W koficu konferencja 
dokona wyboru nowej Rady Admi- 
nistracyjnej Międzynarodowego Biu- 
ra Pracy, gdyż kadencja obecnej 
Rady kończy się na wiosnę 1928 r. 

Dr. Med. 

B. SCHERMANN 
wznowił przyjęcia chorych. UI. Nie- 
miecka 22, tel. 1069, od 5—7 w. 

5716 W. Z. P. Nr. 92, 

    

      
Фаа 

  

KAZIMIERZ 

       

3 

Z ostatniej chwili. 
  

Niemcy rzeczywiście zbroją się 
BERLIN. 11. XI. (Pat). Prawicówy „Der Tag” ogłasza dziś wyjąt- 

ki z mowy wygłoszonej onegdaj na zgromadzeniu publicznem przez po- 
sła socjalistycznego do Reichstagu b. redaktora „Vorwaertsa“ Henryka 
Stroebela. W przemówieniu tem wygłoszonem z okazji rocznicy wybu- 
chu rewolucji niemieckiej p. Stroebel miał oskarż»ć Niemców o usta- 
wiczne łamanie postanowień traktatu wersalskiego przez ciągłe zwięk- 
szanie zbrojeń. Należy raz wreszcie otwarcie wyznać, zaznaczył mówca, 
że obawy Francji przed tajnemi zbrojeniami 
sadnienie. 

Niemiec mają swoje uza- 

Zmiany dyplomatyczne. 
LONDYN, 11.XI (Pat). Poseł angielski w Rydze Vzughan miano- 

wany został posłem Wielkiej Brytanji w Stokholmie. Dotychczasowy po- 
seł angielski w Sofji, wyznaczony został na stanowisko posła W. Bry- 
tanji w Warszawie. 

„Rytas* o kongresie emigracji w Rydze 
KOWNO, 11.XI (ATE). „Rytas“ 

zamieszcza artykuł Bistrasa, który 
ubolewa nad Kongresem Emigran- 
tów Litewskich w Rydze i wyraża 
przekonanie, że rząd litewski po- 
winien starać się, aby na przy * 
szłość uniemożliwić podobne de- 

monstracje polityczne emigrantów 
litewskich. 

Można to osiągnąć tylko drogą. 
konsolidacji stronnictw  politycz- 
nych, która zapewnia spokój Кга- 
jowi i umożliwi normalną pracę 
polityczną. 

Sowiecki pakt o nieagresji. 
RYGA. 11. XI. (ATE). Rządłso- 

wiecki zwrócił się do szeregu 
państw z propozycją zawarcia pak= 
tu o nieagresji. Dotąd jednak nie 
otrzymał zadawalniającej odpowie- 
dzi. 

Delegacja sowiecka na konie- 
rencji rozbrojeniowej w Genewie 

wystąpi z projektem rozbrojenia 
całej kuli ziemskiej. Rosja Sowiec- 
ka oświadcza gotowość zupełnego 
rozbrojenia się pod warunkiem je- 
dnak, iż dozór nad rozbrojeniem 
będzie powierzony warstwom pra- 
cującym. 

Burze. 
RZYM, 11.XI (Pat.). Z okolic górnego biegu mok donoszą, iż szalały tam 

gwałtowne burze. W wielu miejscach komunikacja zostać a przerwana, 

Trzęsienie ziemi. 
RZYM, 11.XI (Pat.). W okolicach Parmy odczuto kilka wstrząśnień podziem- 

nych. Wstrząśnienia te nie spowodowały żadnych szkód, wywołały jednak wielką 
panikę wśród ludności, ż 

Zginęło 
MONTREAL, 

O osób. 
(Pat). Podczas powodzi w prowincjach Quebec i New 

Brunswick zginęło 9 osób, z których część utonęła, część zaś poniosła śmierć w 
czasie wypadków kolejowych. Obeenie wody opadają i sytuacją wraca do normy. 

    

Wieści i obrazki z kraju 
BARANOWICZE. Pemnik nie- 

znanego żołnierza, Baranowicze, 
choć młode i małe miasto, poło- 
żone na wschodzie Rzeczypospoli- 
tej, pierwsze w kraju wzniosło. po- 
mnik „Nieznanego Żołnierza”. Zło- 
żenie do grobu symbolicznych resz- 
tek bojownika o wolność narodu i 
poświęcenie pomnika odbyło się 
bardzo uroczyście. Pamiętam ten 
wzniosły moment, kiedy Ówczesny 
burmistrz Baranowicz w. Wacław 
Tarajewicz, przyjmując od komite- 
tu pomnik złożył imieniem magi- 
stratu uroczyste przyrzeczenie roz- 
toczenia nad pomnikiem troskliwej 
opieki, o czem codziennie przypo- 
minać będzie w dzień i w nocgore- 
jący u stóp pomnika znicz. 

Ileż to było z tym zniczem kło- 
potu. 

To wiatr zgasił naftową lamp- 
kę, to deszcz zalał słaby płomy- 
czek. Wreszcie obmyślono sposób. 
Dyżurującemu na skrzyżowaniu 
ulic policjantowi dano paczkę za- 
pałek, no i znicz płonął pod czuj- 
nem okiem stróża bezpieczeństwa 
publicznego. 

Zgasła gwiazda pierwszego bur- 
mistrza, zgasł i znicz. Władza no- 
wego ojca miasta Pióro-Dębińskie- 
'go roztoczyła swe pierzyste kona- 
ry nad miastem i legła cieniem na 
mogile „Nieznanego Żołnierza”. 

Z czasem o zniczu zapomniano 
zupełnie, zapomniano też i o lam- 
pach elektrycznych,  zdobiących 
pomnik, i tak jakoś było do dnia 
2-go listopada r. b. I byłoby do- 
brze, gdyby nie to wojsko i gdyby 

„nie Strzelec. Zawsze muszą coś wy- 
myśleć, coś zrobić, byle Magistrat 
wystrychnąć na dudka. Trudno 
przecież, żeby Magistrat zajęty bu- 
dową łaźni, której „zakładziny* od- 
było tak uroczyście i mile skropio- 
no „Ognistą perłą* mógł i miał 
czas i głowę, żeby myśleć o pro- 
chach obrońcy Ojczyzny. 

Toteż ździwił się niezmiernie p. 
burmistrz, że wojsko, po žalob- 
nych nieszporach w kościele gar- 
nizonowym ruszyło uroczystym po- 
chodem do mogiły „Nieznanego 
Żołnierza”, by prochom Jego zło- 
żyć hołd należny. 

Trzy orkiestry grały na prre- 
mian. Na czele wojska, delegacja 
„Strzelca* z więńcem, za nią dru- 
żyna honorowa. „Strzelca”, i woj- 
sko... wojsko... wojsko. Siłą stóp 

  

  

   
    

  

żołnierskich  wybijany miarowy 
krok niesie echo po mieście, a 
podniosłe nastroje serc i duch 
mocarny bije w niebiosa... „Chwa- 
łę Nieznanego daj nam dzielić Pa- 
nie"... Zdębiał p. burmistrz Pióro- 
Dębiński. gdy do pochodu przyłą- 
czyła się delegacja rzemieśników 
chrześcijan z wieńcem. 

— Co to znaczy, spytał ojciec 
miasta prezesa rzemieślników. Bied- 
ny prezes i zarazem radny miasta 
zląkł się swej władzy — „To... to 
ja nic nie wiem. Ściągnął mnie tu 
zarząd... Ja nic nie wiedziałem. 
achnął się p. burmistrz „To woj- 

sko zawsze nas musi uprzedzić". 
Co teraz zrobić?., Niech się p. bur- 
mistrz przyłączy do nas, propo- 
nuje delegat związku rzemieślników. 
Dobrze, odrzekł p. burmistrz, zwró- 
cę część kosztów i złożymy wie- 
niec wspólnie. Bal 
szartach. Trzeba było myśleć 
wcześniej—zabrzmiał głos delegata. 
Straszny gniew wzburzył równo- 
wagę baranowickiego ojca—„Gdy- 
bym wiedział, że wojsko tak zrobi, 
kazałbym pogasić Światło” rzucił 
szorstko, przyłączył się do grupy. 
oficerów i uroczyście przyjmował 
defiladę, 

Mucha siedząc na rogach wołu 
szczyciła się swą pracą. Wiele zmie- 
niło się za pańskiego ojcowania, 
może i pan się zmieni. и Ža 

Lepiej późno jak wcale zadecy- 
dował zarząd „Sokoła* zawstydzo- 
ny przeoczeniem, 

To też nazajutrz prezes i gospo- 
darz T-wa przyjechali szybko autem, | 
złożyli wieniec u stóp pomnika i 
jeszcze szybciej, bo z miejsca peł- 
nym gazem odjechali. A gdzież — 
reszta Organizacyj, a zwłaszcza 
hufców szkolnych P. W.Gdzie z lat 
poprzednich uroczysty ceremoniał 
składania hołdu „Nieznanemu O- 

  

  

brofcy“. Tak, panie burmistrzu, 
nietylko 0 łaźnie i bruki, nietyl- 
ko o ciało, ale i o ducha miesz- 
kańców dbać trzeba. J. B. 

„Radjo* 
Nrezerwaywy 
są jedyne. 

Naji 
ma 
5535-4 

; ы 

UR AL Wilno, Mickiewicza 1. 
TELEFON 1071. 

SALONY FRYZJERSKIE 
Po powrocie z Paryża ze zjazdu wszechświatowego iryzjerów 

poleca ostatnie nowości w zakresie sztuki fryzjerskiej, jakto: najmodniejsze сле- ® 
sanie, strzyżenie, farbowanie włosów i t. d. 5751-1 

a napisy na | 
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Dziś: 5 braci męczen. 
Sobota | Jutro: Stanisława Kostki. 

> 12 Wschód słońca—g. 6 m. 42 
listopade|] Zschód Ъ g. 15 m. 59   

— Dyżury zptek w dn. 12. XL. b. r. 
Augustowskiego—Mickiewicza 10. 
Jurkowskiego—Wileńska 8. 
Rodowicza— Ostrobramska 4. 
Ajzensztadta—Zawalna 41. 

Stale dyżurują apteki: 
Zajączkowskiego—Witoldowa 22, 
Paka—Antokol 54. 
Szantyra—Legjonowa 24. 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Instytutu '4eteo- 
rologicznego U. S. B. z da, 11. XI. b. r. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 793. 
Temperatura średnia+-0 C. Opad w mi- 
limetrach 1 C. Wiatr przeważający pół- 
nocno-zachodni. Pochmurno. Przelotny 
opad. Minimum na dobę-Hl C., maxi- 
mum--3. Tendencja barometryczna stały 
wzrost ciśnienia. 

Eo WOJSKOWA 

— Zakaz uczęszczania wojskowym 
do „Europy”. Władze wojskowe zabro- 
niły oficerom i podoficerom garnizonu 
wileńskiego na uczęszczanie do restau- 
racji „Europa“. (s) 

— Przeniesienie. Na mocy decyzji 
odnośnych władz wojskowych, zastępca 
dowódcy 3 pułku saperów podpułkown. 
Hacbelli został przeniesiony do V-go 
Okręgowego Szefowstwa Budownictwa 
na stanowisko zastępcy szefa. (S) 

SAMORZĄDOWA. 

— Statut komunalnych kas oszczęd- 
ności. W dniu 14 b. m. odbędzie się w 
M. S. W. międzyministerjalna konierencja 
celem ostatecznego uzgodnienia zmian 
„W rozporządzeniu wykonawczem do roz: 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
o komunalnych kasach oszczędności. 

Po ogłoszeniu w „Dzienniku Ustaw* 
odnośnego rozporządzenia wykonawcze- 
go oraz statutu — ustawodawstwo, doty= 
<zące komunalnych kas oszczędności, 

_ zostenie w całem państwie zunifikowane. 

‹ SPRAWY AKADEMICKIE. 

— „Okno“ na rzecz „VI Tygodnia 
Akademika”. W niedzielę dnia 13-go li- 
stopada r. b. odbędzie się w teatrze 
„Reduta” na rzecz VI-go Tygodnia Aka- 
demika przedstawienie sztuki Rybickiego 
p. & „ОКпо“, Zważywszy na cel sądzi- 
my, że publiczność wileńska tłumnie 
pośpieszy na powyższe widowisko. 

— Sprostowanie. W liście pań go- 
spodyf na Czarnej Kawie „Vl-go Ту- 
godnia Akademika* wskutek niedopa- 
trzenia zostało opuszczone nazwisko p. 
Szmidiowej Władysławowej, co niniej- 
szem prostujemy, 
£ ai Z POCZTY. o — 

— Zniesienie ograniczeń w obrocie 
dewizowym. Od 5 iistopada b. r. Mini- 
sterstwo Skarbu w porozumieniu z Mini- 
sterstwem Sprawiedliwości zniosło obo- 
wiązujące dotąd ograniczenia obrotu pie- 
niężnego z zagranicą za pośrednictwem 
poczty. Wobec tego odtąd dopuszcza się 
przyjmowanie na pocztę, bez potrzeby 
składania zezwoleń przy nadėniu do 
władz skarbowych przekazów poczto- 
wych i Lstćw z podaną wartością do za- 
granicy i do w. m. Gdańska, oraz do 
polskiego urzędu pocztowego Gdansk I. 
Ocpada także potrzeba przyjmowania na 
pocztę do zzgranicy 1 w. m. Gdańska 
listów z pedaną wartością w stanie ot- 
wartym, przekazy pocztowe i listy z AR 
daną wartością przyjmowane będą tylko 
do tych krajów i do takiej wysokości, 
z któremi takiego redzaju służby pocz- 
towej zosteły zaprowadzone. (s). 

Z POGRANICZA. 

— Zmiany w K. O. P. Przeprowa- 
dzune cstatnio zmiany personalce w 
wojsku odbiły się również na składzie 
oficerskim K. O. P. Między innemi stre- 
cił on dwóch najstarszych dowódców 
bataljonów: ppułk. Sołtana z Druskien:k 
i Pyila z10 batalionu w Krasnem. Wyżej 
wymienieni oficerowie służyli w K. O. P. 
od rcku 1924-go, t. zn. od chwili załc- 
żenia Kcrpusu i e nich zapiszł się 
CR w “1 orpusu, Obecnie 

3 1 wszyscy do armji na zastępców 
dowćdców pułków. ! RE 

— Aeroplan sowiecki nad teryto- 
rjum Polski. Onegdaj na odcinku grani- 
cy polsko-sowieckiej w rejonie Dźwiny 
ukazał się samolot sowiecki typu „Bre- 
guet“, który ze znacznej wysokości rcz- 
rzucił ulotki agtacyjne w związku z 
10-leciem obchodu rewolucji. 

Aeroplan, po rozrzuceniu ulotek, od- 
leciał w stronę Słobody Łunaczarskiego, 
tuż przy gran'cy po stronie sowieckiej. 

Dzięsi silnemu wietrowi, znaczniej- 
sza część ulotek została pędem powietrza 
odrzucona na stronę sowiecką. 

Kilkansście ezzemplarzy ulotek zo- 
stało skosf skowane prz:z władze K.O.P. 

RÓŻNE. 

— Miła niespodzianka. Ogromnie 
miłą niespodzianką wczorajszej uroczy- 
stości było rozrzucanie ulotek z krążą- 

cego nad Wilnem aeroplanu. 
Tę inicjatywę miejscowego „Strzel- 

ca" zrealizowała L. O. P. P.. w szcze- 
gólności znakomity pilot kpt. Suikowski. 
Nad defiladą wojsk i tłumami publicz- 
ności nosił się „śnieg białych kartek — 
mocnych treścią, podających tłumom 
wielką prawdę wielkiej rocznicy. 
;.»,— Wstrzymanie emigracji do San 
Paolo. Dowiadujemy się, że rząd stanu 
San Paolo w Brazylji w obecnej chwili 
wstrzymał dalszy przyjazd polskich ro- 
dzin rolniczych do tego kraju. Z otrzy- 
manych wiadomości wynika, że zarzą- 
dzenie to jest skutkiem wyczerpania 
kredytów państwowych, przeznaczonych 
w roku bieżącym na sprowadzanie ro- 

  

> dzin rolniczych z Europy. Przypuszczal- 
nie taki stan rzeczy potrwa do koficab, 
r; poczem w początkach roku przy- 
szłego należy się spodziewać wznowie- 
nia emigracji rolnej do San Paolo, ko- 
rzystającej z przejazdów, opłacanych 
przez rząd tego stanu. 

AŻ Konferencja esperantystów pol- 
„ Sklch. W dniu 5 i 6 b, m. odbędzie się 

w Warszawie konierencja delegatów 
wszystkich towarzystw esperanckich w 
Polsce. Tematem obrad, które się odbę- 
dą w lokalu Polskiego Tewarzystwa Es- 
perantystów (Żórawia 6 m. 28), będzie 
konsolidacja ruchu esperanckiego w 
Polsce. 

— Zamknięcie miejsc służących do 
zebrań różnego rodzaju szumowin. Wła- 
dze administracyjne postanowiły zam- 
Коаё szereg lokali występujących pod 
firmą różnego rodzaju drobnych restau- 
racyjek, które służą za miejsce zebrań 
dla rozmaitego rodzaju szumowin i no- 
towanych w policji złodziei. (s) 

— Sprostowanie. W numerze 255 z 
dnia 8 listopada b. r. w rubryce „Listy 
do Redakcji" w zamieszczonym liście 
naczelnego lekarza szkót powszechnych 
m. Wilna p. d-ra Brokowskiego w pod- 
pisie, na skutek. niedopatrzenia korekto- 
ra, mylnie podano „nacz. lek. Kasy Cho- 
rych m. Wilna* zamiast „naczelny lekarz 
szkół powszechnych m. Wilna, co ni- 
niejszem prostujemy, przepraszając ró- 
wnocześnie p. d-ra Brokowskiego za te- 
go rodzaju lapsus. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś о 

godz. 20-ej sztuką w 3-ch aktach Andrze- 
ja Rybickiego p. t. „Okno”. 

Jutro o godz. 20-ej na rzecz VI Ty- 

godnia Akademika „Okno“. 
— Jutro o godz. 5 m. 15 popoł. wy- 

stąpi z własnym recitalsm fortepianowym 
Aleksander Borowski, pianista O €Lrc- 
pejskiej sławie, koncentrujący w bieżą- 
cym sezonie z wielkiem powodzeniem 
w Ameryce. ; 

W. programie: Bach, Becthowcn, 
Skrjabin, Prokofjew, Liszt i inni. 

Pozostałe bilety do nabycia w biurze 
podróży „Orbis* od godz. 9—4 popoł. 

  

Plaga bezdomnych dzieci na Ukralnie, 
Pisma sowieckie donoszą, że w Ki- 

jowie odbyło się posiedzenie Rady Miej- 
skiej, na której kierowniczka sekcji dla 
spraw niepełnoletnich przestępców, ko- 
munistka Ginzburg, wygłosiła referat o 
„Dzieciach przestępcach w Kijowie". We- 
dług tego referatu powyższa sekcja roz- 
p:trywala w pierwszem półroczu r. b. 
1925 spraw małoletnich przestępców. W 
ostatnich czasach zmienił się znacznie 
charakter popełnianych przez dzieci 
przestępstw, a mianowicie zmniejszyła 
się liczba przestępstw drobnych, jak np. 
handel bez pozwolenia, lub kradzieże 
kieszonkowe, wzrosła natomiast liczba 
przestępstw ciężkich, jak to kradzieże z 
włamaniem, oszustwo, rabunki. Podczas, 
gdy w roku 1924 cięższe przestępstwa 
stanowiły 490/0, obecnie stanowią 82, 5%/0 
wszystkich przestępstw. Zauważono, że 
dzieci, które w pierwszych latach ustroju 
sowieckiego popełniały przestępstwa po- 
kryjomu i z wielką obawą, obecnie 
przyzwyczaiły się do popełniania prze- 
siępstw w takim stopniu, że występują 
śmiało, chodzą po mieście całemi zgra- 
jami pod dowództwem  prowodyrów, 
otwarcie napadają na przechodniów i 
obrabowują ich, a w wypadkach, kiedy 
interwenjuje milicja sowiecka, stawiają 
jej czynny opór. 

90/0 małoletnich przestępców stano- 
wią chłopcy — zaś 10%/0 dziewczęta. Nie 
oznacza to bynajmniej, że dziewczęta są 
mniej skłonne do przestępczości, w Ki- 
jowie bowiem. jak i w innych miastach 
Ukrainy, podiotki uprawiają prostytucję 
i w ten sposób zarabiają na chleb. Co 
zaś do wieku małoletnich przestępców, 
to 2,5% stanowią dzieci do 10 lat; 11%/0— 
do 12 lat; 31%0 — do 14 lat i 50% do 
16 lat. 

Zwalczanie plagi bezdomnych dzieci 
jest nadzwyczajnie utrudn'one na skutek 
awóch okoliczności. Po pi.rwsze kadiy 
be:domnych dzieci stale wzrastają wsku- 
tek dopiywu dzieci, porzucający.h weś 
i węćrujących do większych miast. Po 
drugie zorganizowane przez władze so- 
wieck'e schroniska dla bezdomnych dzie- 
ci stoją na tak niskim poziomie i roz- 
porządzają tak małemi środkami, ża 
ulokowane w nich dzieci po krótkim 
pobycie wr.:cają do życia ulicznego, 

150/0 dzieci ulicznych stanowią właś- 
nie te, które przeszły przez pedagcgikę 
sowiecką we wspomeianych schroniskach. 
Orrėcz tego Sytuację utrudnia tą oxo- 
lczność, że bezdomne dzieci ciąyle wę- 
drują z jednego miasta do drugiego. 
Pedczas, gdy milicja sowiecka zatrzy- 
muje dziennie. na ulicach Kijcwa około 
50 dzieci, odsyłając je do schronisk, 
liczba ich w Kjowie ciągle wzrasta, 
właśnie wskutek przybywania nowych z 
innych miejscowości — przeważnie żaś z 
Rosji. W Kijowie np. 55% bezdomnych 
dzieci pochodzi z Ukrainy. 

CA 

Przepowiednia hańsymiljana Haidena.“ 
W lipcu 1922 roku najostrzejszymi 

wyrazami piętnował Maksymiljan Harden 
szowinistyczną „Heilige Vehme* za skry- 
tobójczy zamach na Walthera Rathenau, 
gorąco propsgującego lojalne przestrze- 
ganie traktatu wersalskiego. 1 w lipzu 
tegoż roku Harden, redaktor „Zukunit*, 
anie został późnym wieczorem na 
odludnej uliczce przez dwóch nieschwy- 
tanych nigdy „patrjotów”. Żelaznym drą- 
giem zadali mu z tyłu cios w głowę, po- 
walonego zaś bili jeszcze tak oługo, ай 
wydało im się, że rozkaz zzmordowania 
go spełnili sumiennie. Przypuszczenie 
ich o tyle słuszne było, źe Harden-pi- 
sar< rzeczywiście skończył był tą chwilą 
swój żywot, Harden-człowiek zaś umarł 
na skutek odniesionych ran po latach 
bolesnych i nieustannych cierpień w koń- 
cu paździeruika bieżącego roku. 

Ant publicystyka, która uczyniła go 
sławnym, nie była pierwszym jego zawo- 
dem, ani „Harden”, jak zwano go po- 
wszechn'e, zie był jego pierwszym pseu- 
donimem. Maksymiljap, trzeci syn d-ra 
Witkowskiego, pochodzącego z Życów 
polskich, którzy wyem:growali byli do 
kerlina, urodzi: się w 1861 r. i—szczegół 
mający duże znaczenie—ukończył liceum 
francuskie, założone w stolicy Prus przez 
hugenutóv, dobrowolnych wygnańców 
PO odwołaniu «dyktu nantejskiego. | 

‚ _ № łamach „Zukunfi* ukazywały się 
nieraz tak gwałtowne wystąpienia prze- 

Jdzwsa isa. Wyśsy, „POgoŃ”. 

ciwko socjalistom, że kongres partyjny 
w Dreźnie uchwalił — na wniorex Bebla, 
serdecznego przyjaciela d-ra Witkowskie- 
go — bezwzględnie zabronić członkom 
stronnictwa pomieszczania artykułów w 
tym tygodniku. Bo. Hardea nie należał 
nigdy do żadnego obozu politycznego, 
nie myślał podporządkowywać się doktry- 
nom programowym — na każdą sprawę, 
na każde zdarzenie zapatrywał s'ę po 
swojemu i ze zdaniem osobistem nie 
chciał się kryć. Po niefortunnych deb/u- 
tach na scenie — aktorskich i autor- 
skich — próbuje on dzie»nikerstwa, by 
pierwszym zaraz artykułem (1892 r.) 
zwrócić na siebie powszechną uwagę i 
stać się powodem konfiskaty „Frankfur= 
ter Zeitung”. Nic dziwnegr! Pod zna- 
miennym nagłówkiem:. „Mowa jest sre- 
brem, lecz milczenie—złotem*, pod cha- 
rakierystycznym pseudonimem „Aptsta- 
ta“ rozpoczął on swoją słynną w nastę”- 
stwie kampanję nieubłageną przeciwko 
cesarzowi Wilhelmowi. Załc żywszy wkrót- 
ce własny tygodnik: „Die Zukunft”, przed- 
siąwziął na szerszą skalę, systematyczną 

fuż i zaciętą walkę z kajzerem, z całem 
iego nejbliższem otoczeniem, z temi wszy- 

stkiemi krezturami, przeważnie: upik'el- 
hsubowanemi, ktorych wpływy i działal- 
ność masiały, zdaniem Hardene, mieć 
opłakan* dla Niemiec skutki. Nie złamały 
bojowej energii redzktora zni ciągłe kary 
i częste grzywny, ani psrekrotny pobyt w 
więzieniu—silny sympatjami, okazywane- 
mi mu przez takie znąkomitości, jak 
Bismarck, Ballin, Rathenau, czynił on z 
każdego nymtru swojego czasopisma 
bezpardcnowy akt oskarżenia przeciwko 
polityce niemieckiej i jej odpowiedzial- 
nym k'erownikom. „Zukunft* wydawane 
było przez pewien czas w 250 tysiącach 
egzemplarzy. 

Nastał 1914 r., przyszła wojna — po- 
częły sprawdzać się przewidywania Har- 
deną. Już w grudniu pisze ©n: „Nałeży 
Niemcom być przygotowanemi na najgo:- 
szy los, jaki kiedykolwiek ie spotsał'l 

|. W związku z wygłoszoną przed 
kilku tygodniami „mową Tannenberską" 
marszałka Hindenburga i jej licznymi 
komentarzami, nie od rzeczy będzie 
przytoczyć dosłownie pogląd Hardena 
w kwestji odpowiedzialności za wybuch 
wojny. „jej istotny i perfidny sprawca 
spaceruje dziś bezkarnie w cieniu klo- 
nów Doornu, pokazując figę (sicl) świa- 
tu całemu! Cudem wogóle jest, że ludz- 
kość mogła znieść tak długo podobnego 
osobnika*.. Jedyną repliką, na jaką 
mogli zdobyć się nacjonaliści niemieccy, 
by zbić ciężkie zarzuty Hardena, były... 
uderzenia drągiem żelaznym... 

Indjanie Ameryki Centralnej 
Nowe badania sensacyjne. 

Do Gothenburgu powrócił z 
podróży naukowej po Ameryce 
Centralnej prof. Erland Nordeas- 
kjoeld, syn słynnego odkrywcy 
północno-wschodniego przesmyku, 
przywożąc z sobą rzadkie hierogli- 
ty, zawierające indyjskie zaklęcia, 
formułki przeciw złym duchom i 
magiczne lekarstwa, oraz sto skrzyń 
przedmiotów i narzędzi, używanych 
przez szczepy tubylcze. 

Prof. Nordensjoeld poświęcił 

  

     NAUTRWAŁSZE — NAJLEGKNNSZE — RYSKI 

specjalne studjum Indjanom Kuna, 
zamieszkującym Atlantycką część 
Panamy, szczepowi kulturalnie po- 
ważnie zaawansowanemu, O wyso- 
kiej inteligencji i dawnych trady- 
cjach. Powierzchownie tylko mu- 
Śnięci przez cywilizację europejską 
zachowali oni dawne tradycje, wie- 
rzenia i nauki. Kochają wolność, 
posiadają też niepodległość od cza- 
sów Balboa. Chaty ich są niezwy- 
kle duże i dobrze zbudowane. Wsie 
liczą nawet po 5.000 mieszkańców. 
Naczelnikiem tej republiki jest głów- 
ny jej czarownik-lekarz, który ma 
do swej dyspozycji 2 sekretarzy, 
jednego władającego biegle języ- 
kiem hiszpańskim, drugiego — an- 
gielskim. Tym właśnie sekretarzom 
dyktował historję szczepu Kuna od 
czasów jeszcze mitycznych, histo- 
rj“, której kopję prof. Nordens- 
kjoeld otrzymał i przywiózł ze sobą. 

Kodeks moralny Kunów nakazuje 
im łagodność wobec kobiet, dzieci 
i zwierząt. Bardzo wysoko stoi u 
nich kuit przodków, którzy wpro- 
wadzili jakieś kulturalne ulepszenia. 
Jedno z malowideł ich przedstawia 
np. takiego dobroczyńcę szczepu, 
spoczywającego w niebie na chmu- 
rze i połączonego wstęgami z cza- 
rowaikiem na ziemi. Poczucie bar- 
wy jest u Kunów b. rozwinięte, 
kobiety noszą też bogate kolorowe 
stroje i złote ozdoby. 

Kunowie wierzą w wszechpotęż- 
nego władcę wszechświata, jedno- 
cześnie jednak wierzą w Świat du- 
chów, rządzących wszystkiem w na- 
turze. Nabożeństwa odprawiają po- 
tężni czarownicy, którzy leczą też 
różne choroby zapomocą ziół i 
magicznych zaklęć. Profesor prze- 
prowadzał również studja nad in- 
nymi szczepami. W pracy jego po- 
mocną mu wielce była żona, która 
potrafiła sobie zaskarbić zaufacie 
kobiet i dzieci, pomógł mu też 
bardzo.... gramofon, którego gra 
pozyskiwała mu przychylność mie- 
szkańców. Członkowie ekspedycji 
cierpieli ciężko z powodu febry i 
chorób tropikalnych, a sam profe- 
sor o ało nie postradał życia 
wskutek zakażenia krwi. 

Миа o bntżefach domowych. 
Od wielu już lat prowadzone 

są w krzjach Zachodu Ścisłe bada- 
nia statystyczne i monograficzne, 
dotyczące budżetów domowych ro- 
dzin robctaiczych i pracowniczych. 
Badania te posiadają pierwszorzęd- 
ne znaczenie teoretyczne i prak- 
tyczne. Dają one obraz położenia 
gospodarczego Świata pracy, służą 

  

za argument przy ustaleniu płac, 
stają się podstawą do ustawodaw- 
czego regulowania . opieki nad ro- 
dziną najemnika i t. d.i t. d. W 
Polsce doniosłość tego rodzajy ba- 
dań będzie niewątpliwie „jeszcze 
większa, aniżeli tam, gdzie ša pod- 
stawie wielu innych źródeł zdoła- 
no już oddawna poznać bliżej po- 
łożenie warstw pracujących. 

Z wielkiem tedy zaciekawieniem 
oczekiwać należy wyników pierw- 
szej w tej dziedzinie poważnej an- 
kiety, podjętej w roku ubiegłym 
przez Instytut Gospodarstwa Spo- 
łecznego w porozumieniu z głów- 
nym Urzędem Statystycznym, Ma- 
gistratem m. Warszawy i Centrala- 
mi Związków Zawodowych. 
kista, według pierwotnego planu, 
objąć miała ogółem 1.250 redzir: 
w Warszawie 535, w Lrdzi 227, 
w Zagłębiu Dąbrowskiem 207 i na 
Śląsku 281. Rozdawano rodzinom 
tym odpowiednie książeczki bud- 
żetowe, oraz zorganizowano instruk- 
torów i kontrolerów dla nadzoru 
nad należytem wypełuianiem ksią- 
żeczek. Termin prowadzenia ankie- 
ty ustalony został aż do końca 
roku 1927. Za systematyczne i Ści- 
słe wypełnianie przez czas dłuższy 
książeczek zostały wyznaczone i są 
wypłacane premje. 

Mimo to stwierdzono, że pew- 
nej liczbie rodzin, które się wy- 
pelniania książeczek początkowo 
podjęły, nie starczyło wytrwałości 
i ehęci do systematycznego ich 
prowadzenia. Lecz już obecnie 
stwierdzić można na zasadzie do- 
tychczasowych doświadczeń i czę- 
ściowego przeglądu zwróconych 
„budżetów", iż materjał na tej 
drodze uzyskany, będzie posiadeł 
wielką wartość. Pozwoli on na- 
reszcie na realny wgląd w warun- 
ki życia robotniczego i pracowni- 
czego w Polsce. Za podjęcie i prze- 
prowadzenie całej akcji należy się 
inicjatorom rzetelne uznanie. Nałe- 
ży tylko życzyć, by opracowanie 
ankiety i jej wyników mogło na- 
stąpić w niedalekiej przyszłości. 

Rozmaitości. 

Murzyńskie miasteczko 
w Ameryce. 

Miasteczko Lawnside w stanie New- 
Jersey Ameryki Półn. święciło niedawno 
pierwszą rocznicę swojej autonomii. Jest 
to gmina murzyńska, rządzona przez 
Marzynów. 

Ponieważ zawartość kasy gminnej 
jest narazie bardzo szczupła, członkow.e 
ady wraz z burmistrzem postanowili 

wykonywać swoje funkcje bezinteresc- 
wnie. Znalazła się też policja i straż o0- 

An-. 

  

gniowa ochotnicza, pełniąca swoje mę | 
cje bezpłatnie. Przez cały rok zresztą, | 
nie zanotowano tam ani jednej kradzieży | 
czy zbrodni. Prohibicja stosowana jest 
w sposób rozsądny i ani jednego oby- | 
watela tawnside'u nie przyłapano na | 
pijaństwie. t 

Gmina nieposiada jeszcze gmachu *, 
ratusza, natomiast ma już piękną szkołę, ! 
w której 248 uczniów kształci się regu- 
larnie. 90 proc. mieszkańców posiada 
własne domy. Pierwszorzędni lekarze | 
murzyńscy leczą chorych, zresztą nielicz- | 
nych, gdyż klimat jest bardzo zdrowy. 

Burmistrzem jest robotnik bardzo 
ceniony, doskonały administrator. Wkrót- 
ce jednak ma być zastąpiony przez in- 
nego, gdyż nie jest dość dobrym.. | 
mówcą. 

  

cą 
Ludzie biali, w liczbie 40, mają swe- 

go przedstawiciela w Radzie i chwaląsc- | 
bie ogromnie obecną administrację. ! 

urzyni, tak jak biali, małą swoje || 
stronnistwa. W Lawnside, dwie zasadni- | 
cze grupy murzyńskie noszą nazwy bi- 
blijne: „Miłosierni Samarytanie" i „Ry- 
bacy z Galilei". 

Alkohol w kos 

Jednemu z chemików uniwersytetu 
berl:ńskiego udało się stworzyć prepa- 
rat, kióry posiada sensacyjną właściwość, 
iż zamienia alkohol w ciało stałe, przy- 
czem preparat ten nie zmienia w niczem 
Wesa alkoholu, jako środka do 
picia. 

Dotychczas była możliwa zamiana 
alkoholu na ciało stałe przez dodanie 
kcllodium, szellaku, nitrocelulozy etc. 
przyczem jednak chemiczne i fizjologicz- 
ne właściwości tych dodatków uniemożli- 
wiały używanie tak spreparowanego al- 
kobolu do picia i cgraniczając zastoso- 
wanie jedynie do spirytusu denaturo- 
wanego. 

Nowy natomiast wynalazek jest sub- 
stancją chemicznie neutralną, bez żadne- 
go zapachu, lub smaku, a co najwaźniej* 
sze rozpuszczalny w wodzie. 

Jak wykazały doświadczenia, skóra 
ludzka wchłania szybko te substancje, 
a zatem alkohol w tej nowej postaci 
mógłby znaleźć szerokie zastosowanie 
do celów kosmetycznych. 

Alkohol zamieniony na ciało -stqfe 
wygląda jak kólka lodu. Za dodans.m 
wody rozpuszcza się i powstaje czysty, 
płynny, rozcieńczony alkohol. Rozpu- 
szcza się również przez silne roztarcie 
na ręku. 

Nowo wynaleziony preparat umo- | 
żliwia również przed zamianą alkoholu , 
na ciało stałe dodanie do niego rozmai- 
tych substancyj jak woda kolońska i | 
perfumy. į 

Preparat ten uniemożliwia jakie- | 
kolwiek fałszerstwo przez użycie naprzy- | 
kład gorszych gatunków alkoholu, gdyż 
reaguje jedynie na czysty alkohol е- 
terowy. 

Tak zatem w niedalekiej przyszłości 
preparować będzie można wódki, likiery 
etc. w postaci rozpuszczalnych kostek i 
kulek, co pociągnęłoby za sobą zupełny 
przewrót w tej dziedzinie fabrykacji. 

„ Przewrót byłby niemniejszy i w dzie- 
dzinie kosmetycznej, gdyż powstałaby į 
również woda kolońska, perfumy etc. w |. 
postaci ciał stałych. 

Zapisujcie się do „Kół 
Przyjaciół Akademika" 
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UIKONKURS!!! 
Wojewódzki Komitet Wileński „VI Tygodnia 

/kademika” wzywa niniejszem do składania ofert 

Gotówkę 
na oprocentowanie 8 

pod mocne zabezpie- 
na ogłoszenia na losach „Ill Loterji Akademickiej 

w okresie 1—8-go grudnia w Wilnie*, urządzanej 
1927 roku. 

Niebywała okazja reklamy gwiazdkowej! 
litograficzne. 

Na reklamy są przeznaczone 3-ch miejsc 50x95 
mm. Oferty ze wskazaniem treści ogłoszenia, ilości 

zadeklarowane 
ceny należy przesyłać pod adresem Komitetu Ty- 
godnia (Wilno, Wielka 24) do dnia 15-go liste pada. 

Rozstrzygnięcić nastąri 18-go listopada r. b., 
poczem zostaną powiadomione te firmy, których 

Nakład losów 35000, wykonanie 

miejsc powyższych rozmiarów i 

ogłoszenia będą umieszczone na losach. 

czenia lokujemy naj- 
degodniej. 

Dom H/K. „ZACHĘ- a 
TA“, Gdańska 6, I pię- ' 
tro, tel. 9-05. 5753-0 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 5312-е 

"Pielarnia 

      

   

  

      

  

Skład tabryczny M. ZŁATIN, 

) в 

JAKOŚĆ GWARANTOWANA Do nabycia wszędzie. 
Wilno, Rudnicka 2, 

te'ef. 13—21, 
  

  

  

  

5-6 pokojowe mieszkanie 
na parterze w Śródmieściu poszu- 
kuję od zaraz. Oferty do Admin. 
„Kurjera Wileńskiego”,  Jagielloń- 

ska 3, pod 77. 5692     

   

    

Wszystko na raty! 
Wielki wybór „RADJO*, pate- 
fonów i gramofonów oraz płyt 

patefonowych i gramofonowych. 
Skrzypce, bałałajki, gitary, mandoliny, lu- 
stra, zabawki dlą dzieci i różne artykuły 
sportowe. LAMPKI kieszonkowe i baterje, 

MASZYNY DO SZYCIA 
olec 

„Uniwersal Wielka 21. 
Pp. wojskowym i urzędnikom państwowym 

warunki dogodne, 5619-10 

„| Dom HJK. ZACHĘ- 

Folwarków 
i ośr dków od 40 ha 
Po zkuiemy, dla na- 
ywców za gotówkę. 
Dom H./K. „ZACHĘ- 
TA“, Gdańska 6, tele- 

fon 9-05.     

5159 0 

dr, blimowicz 
Choroby wenerycz- 
ne, syfilis i skórne. 

Ul. Wielka 21, 
(gel. 82 04 9—1 i3—8), 

63. 
5592-20 

Duży wybór 
domów do sprzedaży 

posiadamy. 

  

  

TA*, Gdańska 6, I pię- 
tro, tel. 9-05. 

5155- 
      

Taw. Wvd. „Pozeń*, Druk. „Pax“, Bl. Św. Ifrzosze 5, 

Za Komitet: 
Sekretarz generalny: Wł. Babicki. 
  

  

Z czystej wełny: 
SWETRY, pólwery, kamizelki, 
POŃCZOCHY skarpetki, rękawiczki, 
GIETRY, rejtuzy, szaliki, 
BIELIZNĘ Jacgera i bajową 

oraz najrozmaitsze towary zimowe 

poleca po cenach fabrycznych firma 

Wacław Nowicki 
Wilno, ul. Wielka 30, tel. 908. 5149 
  

składająca się z 4 poko- 
jów do wynajęcia przy 

ul. Kalwaryjskiej 109. 

Więgzkani 
5 pokojowe do wynajęcia, 

Filarecka 3—1, : "5'132 B 

loro Eloktro | Aadjo- 
fertaiczne В. Wajmana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 781, 
Najteśsze tródło zakupu 
materjałów elektra-! 
nicznych (| radjówych. 
Ceny konkurencyjne. 
Pronimy © przekonania 
się. 5669 

  

Brezenty do wozów, 
burki brezentowe, wojłok 
POLECA | WILDSZTEJN, firma 
Wilno, Rudnicka 2, telef. 11—77. 

Ceny fabryczne. 5765-14 
  

  

  
mile GRE ur 

Sp. na 0. 

DRUKARNIA „PAX” 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—33 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
J letroligaiorskie ssybko I dokladnie, 
CZASOPISMA, - 

KSIĘGI, RACHUNKO 
KSIĄŻKI I BROSZUR 
"TABBLA, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI Ki WB LI i R cay AEK KOLOROWA LUSTRACYJNE 

WYKONANIB DOKŁADNA 1 SUMIENNE. 

00000900000000005 о59009000 
Redaktor w/z, A, Faranowski, 

  

“ zaklad opty: 
„ЯИ aa kutas 
aqay, największe w_ Wie 
ieńwzczytnie, słzśc, BGB 
Ołsienizcy, Wilno, ulica 
Wielka 68, Wielki wyżćt 
fe:sgraficznysh przybo- 
rów. Wyduje otułary po 
reteptach Kasy Chorych. 

00000000 
Ogłoszenia 

do 

„Aurora Wieńsiega 
przyjmuje 

na najbardziej | 
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dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Karjera Wileńskieg s 

Jagieliońska 3 

 


