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„Rytas* zamieszcza wywiad kores- 
aondenta z Szwajcarji z ministrem 

spraw zagranicznych Zaleskim. Re. 
lakcja zaopatrzyła wywiad w uwagę, 

ż żaden rząd litewski, dopóki będzie 

| stotnym rządem litewskim, nie będzie 

'| ię mógł zgodzić z postulatami poł- 
kiego ministra, Redakcja zaznacza 
Jednakże, iż lepiej jest poznać praw- 

i| izriwe stanowisko wroga. Treść wy- 
wiadu jest następująca: 

„ | „P. Zeleskiego miałem zaszczyt 
u- doznać jeszcze w czasie wojny w la- 
5. ach 1916—18 w Szwajcarji, gdzie 
i racował On na rzecz jeńców polskich. 
z ak większość współpracowników Pił- 

o. iidskiego, jest on pochodzenia litew- 
Ży- |klego, będąc spokrewnionym z Za- 
i. Bskimi z pod Wielony. 
1: Wobec tego korzystając ze spo- 
— bności, jaką nastręczył mi pobyt 

. Zaleskiego w Genewie w czasie 

„ posiedzeń Rady L. N. odnowiłem 
». Awnąznajomość i poprosiłem o u- 
g" izielenie mi wywiadu w celu zamie” 
— zczenia go w «Rytasie». 
a Aczkolwiek p. Zaleski niezbyt 
ка hętnie udzieła dziennikarzom wywia- 
la- |ów, jednakże wyraził on na to zgo- 
lub JĘ. Nie lubi on długich rozmów, 
о. będnych wywodów i wobec tego, 

* zechodząc odrazu do celu oświad- 
— był mi: 

— Dobrze uczynił p. Woldema- 

Hs, iż wycofał sprawę kłajpedzką z 
brządku prac Rady L. N., gdyż, je- 

Bliby przyszło do rozwiązania jej, 
iałbym sposobność do wtrącenia się 

5 lbwnież do sprawy niewykonywania 

ed. Kźez rząd litewski zobowiązań mię- 
A fynarodowych co do żeglugi na 
| Wemnie, co pozostaje w bliskim 
"O Viazku ze sprawami  kłajpedzkiemi. 
— lzecjeż faktycznie Kłajpeda nie jest 

ci | Vłącznie portem. litewskim, znaczna 
o, | Dwiem część hinterlandu tego portu 
e |najduje się we wschodniej Polsce, 
> 1 К że skutkiem zamknięcia Niemna i 
e | hiemożliwienia dostępu do Kłajpedy 
1, | Srpią również interesy Polski. 

— Dlaczego, p. Ministrze, Polska 
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któ- (© chce korzystać < przepisów spła-. 
lają U po Niemnie, opracowanych i po 
jseu łych w swoim czasie do  wiado- 
lety ści przez rząd litewski? 

d /— Wie Pan dobrze, iż przepisy 
A „leko „unilaterales* (jednostronne), 

Eli: * mogą nas zadowolić; wczoraj rząd 
Ėė. iski je ogtosil, jutro zaś może od- 
ido ać, tembardziej, iż nie dają one 
w 'owiedniej gwarancji dla naszych 
wal. "ców, Wreszcie w samej Kłajpedzie 

—_  (zcbna jest opieka konsułarna dla 

ia zych kupców drzewnych, której 
> M litewski nie zgadza się udzielić, 
gi | chcąc wpuścić do Klajpedy kon 
“a polskiego. 

_— — Czyby*nie można było opiekę 
d interesami Polski w  Klajpedzie 

€ wierzyć jakiemubądź innemu pań- 
5 o m? 
ego, — Owszem, lecz tak się robi za* 
mój Czaj, kiedy oba państwa znajdują 
ać: s sobą w stanie wojny. Polska 

2 tiie uważa, aby pomiędzy nią a 
Ма istniał stan wojny. Dlatego też 
"powinny istnieć nadal przeszkody 
nawiązania zarówno handlowych i 
Romiczaych, jak konsularnych i dy» 
Matycznych stosunków. Zwłaszcza 
tnie, po zerwaniu stosunków an- 
Iško-sowieckich, nawiązanie przy- 
ych stosunków pomiędzy Litwą a 

ką wydaje się rzeczą konieczną i 
JĄ, podkreślił te dwa ostatnie sło- 

  

    
    
    

    

  

1etu. fp. Zaleski. 

rzed F. Nie wiem, jakie jest stanowisko 
Ma litewskiego w tej sprawie, lecz 
zac „j "Za opinja w Litwie nie wyo- 
1wi Mosobie nawiązania stosunków z 
oter 4 44 bez zwrotu Wilna. 

z Wie Pan przećle—odpowiedział 
licz Zaleski — 1 k t Wileń ы 
ch iż kwestja Wileńska 
ący? rozstrzygnięta na Konferencji 
któ "isadorow 15 marca 1923 r. na 
ogło /ść Polski i dla nas kwestja ta 
2 skończona. 

ugiej " Jednakże Litwa nie uznała nigdy 
cych Uthwały i należy wątpić, czy się 

Idzie w Litwie taki rząd, któryby 

|PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
| zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Nr 80259. 

s” pocztową 4 zł. | 

Tutaj p. Zaleski ciężko odetchnął 
i, jakby się namyślając, rzekł powol- 
nym, lecz twardym głosem: 

— Tak, kwestja Wileńska jest po- 
ważna, i być może dla Litwy bolesna, 
jednak, niestety, rząd mój nie może 
traktować jej inaczej, jako sprawą ure- 
gulowaną. Pomiędzy Litwą a naszym 
rządem może być obecnie tylko mo- 
wa o nawiązaniu przyjaznych stosun- 
ków stosownie do powtórnego  zale- 
cenia mocarstw Sprzymierzonych i 
nim prędzej te stosunki zostaną na- 
wiązane, tem będzie lepiej, 

— Wobec tego p. Ministrze, jeśli 
dobrze zrozumiałem, oczekuje Pan 
bezpośrednich rokowań w sprawie 
nawiązania stosunków z rządem |- 
tewskim? 

— Tak, odparł p. Zaleski, prze- 
cież p. Woldemaras oświadczył w 
swej deklaracji sejmowej, iż rząd li- 
tewski nie uchyla się od bezpošred- 
nich układów z nami. Sądzę, iż wa- 
szemu rządowi łatwiej będzie się z 
nami porozumieć. Rzecz pewna jed- 
nak, iż układy te będą mogły byčijedy+ 
nie dalszym ciągiem niezakończonych 
układów w Kopenhadze i Lugano. 
Kwestja Wileńska, według naszego 
stanowiska, nie może być podczas 
nich poruszana. 

— jest więc Pan stronnikiem — 
przerwałem p. Zaleskiemu — że tak 
powiem, programu „minimalnego”. 

— Rzecz pewna, —- odpowiedział 
mi p. Zaleski — dziśgpodczas ukła- 
dów naszych z Litwą nie może być 
mowy o programie „tnaksymalnym ”, 
t j. o Wilnie. 

Tem się zakończyła moja rozmo- 
wa z polskim ministrem spraw zagra- 
nicznych Zaleskim. Szersze warstwy 
społeczeństwa litewskiego zrozumieją 
jego znaczenie i spodziewam się, na- 
leżycie go ocenią, 

* 

Jakkolwiek „Rytas” zaopatruje wy- 
wiad w komentarz, iż żaden rząd ko- 
wieński nie może się nigdy zgodzić 
z wywodami ministra Zaleskiego, —nie 
można tego oświadczenia tlumaczyć 
lako stanowisko obecnego rządu. W 
ostatnich bowiem czasach krążą po- 
głoski, że rząd Waldemarasa wytknął 
sobie zupełnie konkretną, nową linję 
polityki zagranicznej, którą siłę swej 
władzy utrzymać chce za wszelką ce- 

nę, a która zrywa absolutnie z do- 

tychczasową «tradycją» w kierunku 
zagranicznym, utrzymaną przez wszyst- 

kie rządy kowieńskie, niezależnie od 
partyjności gabinetów. Ten nowy kie- 
runek dążyć ma przedewszystkiem 
do wyzwolenia Kowna z pod wpły- 
wów Niemiec i Rosji, a nawiązania 
bliższych stosunków z zachodem Eu- 
ropejskim. Jednocześnie gruntownej 
rewizji poddany być ma również sto- 

sunek do Polski. Podobno nawet pe- 
wien posłuch na Litwie zyskują czynniki 
poważne, które chciałyby widzieć Litwę 
w jej dawnym blasku potężnej tradycji, 
jako W. Księstwo Litewskie w nieod- 
łącznym związku z Polską.—Widzimy 
pewne zapowiedzi, narazle bardzo 
skromne uprawianie tej ogólnej zmia» 

ny kierunku polityki zagranicznej. 
Dopatrzyć się tego można nawet w 

wywiadzie premjera Waldemarasa u- 
dzielonym prasie kowieńskiej po po- 
wrocie z Genewy. Premjer Waldema- 
ras oświadczył wówczas, że nie uwa- 
žali za stosowne wysuwać sprawę 
Wilna w Genewie, gdyż wskutek za- 
ostrzenia stosunków  polsko-sowiec- 
kich po zabójstwie Wojkowa, na tle 
zerwania angielsko-sowieckiego, Wil- 
no uważane być może jako baza stra- 
tegiczną Polski i wysunięcie pretensji 
litewskich wywołałaby nieprzychylne 
wrażenie w Europie. 

O ile w tem oświadczeniu może: 
my się jeszcze nie dopatrzeć konkret- 

nego stanowiska Kowna w stosunku 
do Polski, to w każdym razie widzi. 
my tu jasno wyrażone stanowisko 
rządu kowieńskiego wobec ewentual- 
nego konfliktu polsko-sowieckiego,— 

pważył to zrobić—zaznaczyłem. bardzo i bardzo odległe od dotych- 

| 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa miszcz ona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

  

„Rytas” u ministra Zaleskiego, 
czasowych nadziei poprzednich rzą- 
dów, składanych najwięcej na ten 
konflikt. в 

Pogłoski o zmianie kursu polityki 
Kowna mówią, że nastąpić ta zmiana 
ma po referendum. 

Nie jesteśmy w możności spraw- 

dzenia tych pogłosek, bo droga do 
Kowna wciąż jest zatarasowana linją 
bagnetów litewskiej straży granicznej” 
Natomiast z drugiej strony nadchodzą 

wiadomości wręcz przeciwne. 
„Dzień Kowieński* w formie kate- 

gorycznej zaprzecza słowom profesora 
Herbaczewskiego, pisząc że mniej- 

szość polska na Litwie uciskana jest 

w dalszym ciągu i prześladowana na 

każdym kroku i że żadnych zapo- 
wiedzi łepszego jutra spodziewać by- 

się nie można. Władze kowieńskie 
zabroniły urządzenia uroczystej aka- 
demji ku czci Słowackiego. Zwłasz- 
cza stanowisko rządu wobec uro- 

czystości koronacyjnych w Wilnie» 
Oraz ostatnie wyroki sądu połowego 

przeciwko kiłku Polakotn. zdają się 

budzić poważne wątpliwości. co do 
zamiarów rzeczywistych p. Waldema- 

rasa, niezależnie od tego czy niechce 

on zmieniać tragicznej sytuacji Litwy, 
czy też czuje się zbyt słabym. 

Istnieją też poważne przypuszcze- 
nia, iż te chwilami zdrowe odruchy 

rządu  kowieńskiego, 

celem szachowania strony niemieckiej, 

z którą się właśnie toczą rokowania 

gospodarcze i polityczne. W takim 
wypadku zapowiedź zmiany kursu 

okazać się możę jedynie atutem Litwy 

w targu z Berlinem. m. 

Zamieszczamy w dzisiejszem Słowie <Li- 
sty o człowieku idei» poświęcone twórczości 
jedńego dziennikarza, a napisane przez hr. 
Wojciecha Rostworowskiego, człowieka ogrom= 
nej i prawdziwie zachodnio-europejskiej kul- 
tury, byłego prezesa komisji spr. zagr. Tymcz. 
Rady Stanu. «Listy» ukazały się w ciągu 
ostatnica dwuch miesięcy w Dniu Polskim, 
jedynym  konserwatywno-ziemiańskim orga- 
nie w Warszawie. Za zgodą redakcji Dnia 
Polskiego przedrukowujemy dziś w jedną 
całość zebrane feljetony. 

Niech mi wolno będzie wyrazić głęboką 
wdzięczność hr. Rostworowskiemu, członko- 
wi stronnictwa Prawicy Narodowej, do któ: 
rego nie należę i przeciw któremu nawet 
występowałem, za to przyjacielskie podanie 
ręki, właśnie wtedy, gdy z powodu wybo- 
rów wileńskich, w których byłem pierwszym 
chronologicznie inicjatorem akcji bezpartyj- 
nych, prasa endecka rozpoczęła przeciw mo- 
jej osobie atak specjalny, a w nieodpowiedzial- 
nej akcji pozaprasowej atak ten jest jeszcze 
silniejszy. 

Moje Kropki nad i nie wzbudziły zain= 
teresowania w prasie wileńskiej. Odcinki p. 
Rostworowskiego i recenzja w Wiadomo: 
ściach Liferackich w sposób nieoczekiwany 
zastąpiły mi ocenę moich endeckich czy de- 
mokratycznych kolegów-Wiini .n. 

Jeszcze jako dziennikarz muszę wyrazić 
wdzięczność hr. Rostworowskiemu. Praca 
dziennikarska jakkolwiek trudna i wymaga- 
jąca dużego naprężenia inwencji, jest trakto- 
wana zwykle gorzej niż praca zawodów po- 
krewnych, jak powieściopisarza, poety, hi- 
storyka. Stuajum specjalne o pracy jednego 
dziennikarza, te uznanie złożone pracy dzien. 
nikarskiej wogóle. St.M. 

Uroczyste posiedzenie T.wa 
Polsko-Amerykańskiego. 

WARSZAWA, 4.VII. (żel. wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym z okazji swięta 
amerykańskiego odbyło się uroczyste 
posiedzenie Towarzystwa Polsko» 
Amerykańskiego. Posiedzenie zagaił 
Ks. Kazimierz Lubomirski b. poseł 
polski w Ameryce poczem odegrany 
został hymn amerykański. Z kolei 
przemawiali Min. Ciechanowski, p. 
Dębicki i p. Olchnowski w imieniu 
młodzieży. 

Koszta utrzymania, 

WARSZAWA, 4.VII PAT. Komisja 
do badania zmian kosztów  utrzyma- 
nia na posiedzeniu w dniu 4 lipca 
1927 ustaliła, iż koszty u'rzymania w 
Warszawie w okresie od 16 do 30 
czerwca w porównaniu z okresem od 
16 do 31 maja 1927 roku wzrosły o 
0,4 proc. 

Posiedzenie Rady Miejskiej 
warszawskiej. 

WARSZAWA, 4.VII (żel, wł Słowa) 
Dziś wieczorem rozpoczęło się 
trzecie z rzędu posiedzenie Rady 
Miejskiej w celu wyboru prezy- 
denta miasta Warszawy. Obrady 
budzą ogromne zainteresowan.e 
wobec wyznaczen:a terminu przez 
Ministra Składkowskiego wybo- 
ru prezydenta.- 

czynione są. 

  

Usuwanie Niemców z Kłajpedy. 
KOWNO, 3.7. Dyrektorjat kłajpedzki wydalił 7 naaczy- 

cieli niemieckich z obszaru Kłajpedy. W ostatniem pół: 
roczu wydalono ogółem 34 nauczycieli niemieckich. W ten 
sposób rząd litewski pozbył się agitatorów niemieckich. 

Lustracja twierdz wschodnich. 
GDAŃSK, 4.7. Jen. von Pawels wyjechał w poniedzia. 

łek wraz ze .znawcami belgijskimi i francuskim do Prus 
Wschodnich, celem obejrzenia zniszczonych fortyfikacyj. 

Lotnicy polscy w rękach G. P. U. 
Fatalne zbłądzenie do Mińska aeroplanów z Lidy. 
Przed niedawnym czasem dwuch lotników polskich z 11 

pułku lotniczego stancjonującego w Lidzie zabłądziło okolo 
Stołpców i przeleciało gran.cę w kierunku Sowietów. Lotnicy po- 
lecieli do Mińska. O godzine 8 min. 40 zjawili się nad m astem. 
Aeroplany krążyły około 15 minut nad miastem zaczem opuściły 
się na aerodromie. Jednym samolotem kierował porucznik Janu- 
szewski, drugim chorąży Szurlej. 

„. Lotnicy oświadczyli, że wylecieli z Wilna do Warszawy ce- 
lem spotkania Chamberlina, lecz wskutek deszczu i burzy za- 
błądzili. Przez władze sowieckie zostali oni internowani. W tej 
sprawie prowadzone jest śledztwo przez G.P.U. Należy się oba- 
wiać, że władze sowieckie dopatrzą się w przelocie granicy So- 
wieckiej jakiś ubocznych celów i oskarżą lotników o szp.egostwo 
lub coś podobnego. W każdym razie powrót lotników nie jest 
spodziewany prędko. 

Proces gen. Żymierskiego. 
WARSZAWA, 4—VII (żel. wł, ołowa). Dziś w południe w Woj- 

skowym Sądzie Okręgowym rozpoczął się proces gen. Żymier” 
skiego zastępcy szefa Adm nistracj. Armii: i pułk. Mączyńskiego 
eskarżonych © nadużycia przez powierzenie frme .„Frotekta* 
zamówienia na dostawę 100000 sztuk masek przeciwgazowych. 
W skład trybunału wchodzą gen. Bronisław Sikorski, gen Wrób- 
lewski, gen. Thommee, gen. Borowski i gen. Tokarzewski. Do 
sprawy wezwano 71 świadków w tem gen. Wiadysłiawa S.kor- 
skiego, b. szefa administracji gen. Majewskiego, gen, Ltw nowicza. 

O godzinie 9 minut 30 przyprowadzono oskarżonego gen. 
Żymierskiego pod eskortą pułk. Walnaze. Drugi oskarżony pułk. 
Mączyński odpowiada z wolnej stopy i na rozprawę stawił się 
w ubraniu cywilnem. ; 

Rozprawa rozpoczęła się jednak o godzinę później z powo- 
du nadzwyczajnego posedzenia trybunału. 

Rozprawa budzi wielkie ;zainteresowanie i potrwa prawdo- 
podobnie dni kiika. 

Pobyt ministra Stetsona w Wilnie. 
Minister, St. Zjedn. Ameryki p. Stetson bawił w Wilnie nie w charakterze pry- 

watnym, jak podawaliśmy, lecz był obecny na wszystkich uroczystościach, a także na 

obiedzie u p. Wojewody, W niedzielę rano p. Stetson, który w Wilnie mieszkał u hr. 
Jana Tyszkiewicza, odjechał autem do Żyrmun, majątku p. Aleks. Meysztowicza ministra 
sprawiedliwości. У 

W obronie starosty Święciańskiego. 
Dowiadujemy się, że delegacja ze Święcian w składzie burmistrza Pietkie- 

wicza, p. Zygm. Bortkiewicza i p. Buraka prezesa kółka rolnego, która dostąp ia. 
zaszczytu audjencji u p. Prezydenta przywiozła też adres broniący starostę Świę- 
ciańskiego przed zarzutami. Adres ten podpisany został przez caty szereg organi- 
zącyj nie wyłączając miejscowego Strzelca. Został wręczony p. vice-wojewodzie 
Malinowskiemu. „mał 

Zachowanie się policji w Nowogródzkiem. 
Na zamknięte, zwykłe zebranie powiatowego Związku Ziemian Kresowych 

weszła policja i zażądała pozwolenia policyjnego na zebrznie i porządku dzien- 
nego. Gdy się udano ze skargą na takie zachowanie się policji do zastępcy sta- 
rosty pow. Nowogródzkiego, to zast. starosty pomimo, iż zamknięte zebrania 
organizacyjne obowiązku meldowania nie podlegrją uważał za stosowue grozić 
Związkowi Ziemian represjami karnemi. Zajście to wywołało w powiecie Nowo: 
gródzkiem wrażenie przygnębiające. 
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Ostatni ° т 
tydzień Wystawa Obrazów 
Wileńskiego Towarzystwa Artystów.Plastyków 

w Pałacu Reprezentacyjnym przy placu Napoleona, 
drugie wejście w podwórzu. 

Codziennie od 10 rano do 7 wieczór. 
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Pamiątka Koronacji 

E Album Osfrobramskie 
E Fot. J. Bułhaka x „ius 

Cena zł 350 opr. zł. 550. 
Wydawnictwo Księgarnni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 

Е w Wilnie. Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

NKEARUNNZNKARNNNNANRKARCHNUNNNNZKZANNUKNNNZNNNARANKZENENEZNZEG 

Księgarnia KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
została przeniesiona do nowego lokalu 

ul. Wileńska 38 (tuż przy ul, A. Mickiewicza). 
Jednocześnie poleca następujące wydawnictwa własne jako 

Pamiątki z Wilna: 

MÓJ PRZEWODNIK, 18 najśliczniejszych widoków Wilna z 
plaaem miasta, na pap. iiustr. w ozdobnej okładce. Cena 0,90 gr. 

MATKA BOSKA MIŁOSIERDZIA w OSTREJ BRAMIE, 
z 11 ilustr. na pap. ilustr. w ozdobnej ohładce. . . 0,65 gr. 
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КО МУ РУ ЧА РР NTT TATTY 

Spółdzielczy Bank Cechu Rzeźników i Wędliniarzy 

w Wilnie, ul. Wielka 64 

zawiadamia Sz, Klijentów, że siedziba Banku z dniem 5 

1927 roku zostaje przeniesiona na 

ul. Niemiecką 25, dom;Cechu Rzeźników i Wedliniarzy. 

Kasa Banku czynna od 9—14, 
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CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe о 25 proc, drożej 
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W n—ch świątecznych 

  

Sejm i Rząd. 
Podróż inspekcyjna min. 

Niezabytowskiego. 

Minister rolnictwa p. Karol Nieza- 
bytowski udał się w dn. 4 lipca rb. 
samochodem, w podróż inspekcyjną 
do  Nadlešnictw: _ Oszmiańskiego, 
Stołpetkiego i Nalibockiego, skąd 
bezpośrednio odjedzie do Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białowieży, 

Panu Ministrowi towarzyszą szef 
Departamentu Leśnictwa Ministerstwa 
Rolnictwa p. Jan Mikłaszewski, dyr. 
Lasów Państwowych w Wilnie p. 
Władysław Grzegorzewski oraz in- 
speklor Lasow p. Stanisław Bona- 
siewicz. 

„Powrót p. dyrektora Grzegorzew- 
ph spodziewany jest dnia 6 lip- 
ca r. b. 

Vice-premjer Bartel. 
WARSZAWA, 4.VII, (żel.wł. Słowa) 

Vice-premjer Bartel w dalszym ciągu 
nie opuszcza łóżka. Jak tylko w sta- 
nie zdrowia vice-premjera Bartla na- 
stąpi poprawa p. Barteł wyjeżdża na 
dłuższy urlop do Truskawca. 

Przyjazd posła Patka. 
WARSZAWA, 4 VIi (żel. wł.Słowa) 

Dziś wieczorem przyjeżdża do War- 
szawy poseł Patek. Poseł Patek przy- 
wiezie z sobą sprawozdanie z prze- 
biegu rozmów z komisarzem Czicze- 
rinem na temat likwidacji konfliktu 
polsko-rosyjskiego z powodu zabój- 
stwa pos. Wojkowa. 

Zgłoszenie  Dekretów Pana 
Prezydenta do Sejmu. 

WARSZAWA, 4—Vil. Pat. Dziś 
do kancelarji sejmowej zostało złożo- 
nych kilkadziesiąt dekretów wydanych 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej od marca r- b. Dzkrety te w 
myśl postanowienia Konstytucji winny 
być zgłoszone do Sejmu w ciągu 
dwóch tygodni od daty otwarcia 
sesji sejmowej, Między / dekretami 
znajdują się także dekrety 0 -prawie 
prasowem oraz o karach za rozpow- 
szechnianie fałszywych pogłosek. 

Katastrofa kolejowa na szlaku 
Koluszki—Łódź. 

WARSZAWA 4.VII PAT. Dnia 4 
bm. o godz. 0 min. 52 na stacji Gał- 
kówe na linji Koluszki—Łódź  Kalis- 
ka wjeżdżający na stację pociąg to- 
warowy zawadził o stojący obok na 
torże drugi pociąg tuwarowy, wskutek 
czego wykoleiły się parowozy obyd- 
wii pociągów. Na odcinku tym ruch 
osobowy odbywał się przez pewien 
czas z przesiadaniem, zaś pociągi 
pośpieszne skierowano drogą okręż - 
ną. Eaergicznie prowadzone śledztwo 
przez władze kolejowe wyświetli przy: 
czynę wypadku. 
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TYDZIEŃ? 
CZYTA KAŻDY 

| „PRAWDĘ 
Tygodnik <PRAWDA>, jest najwięk- 
szem i najwszechstronniejszem cza- 

PCE, w Polsce, prowadzonem 

  

      
р 

® 

& ® stylu europejskim «PRAWDA» 
daje czytelnikowi całokształt aktual- 
nych spraw ze wszystkich dziedzin 

: życia państwa i społeczeństwa. 

6 <PRAWDA>» jest pismem dla friteli- 
е gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
+ egzemplarzy okazowych. а. 
4 Redakcja i administracja: Ё 

Warszawa, Wilcza 16. 4 

Łodź, Piotrkowska 85 $ 

   
   
      

    

       

Nowość wydawncza 

Czesława Jankowskiego 

= „WRAŻENIA RUMUŃSKIE" 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Eabhniah 

deglna pasta do zębów 

KREM PERŁOWY 
HNATOGICZ, Loó, 

0:0.0:9:6:0:6:6:0:06.0:0:56.:6.% 

z 12 ilustracjami. 
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Msza św. w Ostrej Bramie. 

Rano dn. 3-go lipca b. r. wysłu- 
chał Pan Prezydent cichej mszy św. 
odprawionej w Kaplicy Ostrobram: 
skiej przed Cudownym Obrazem 
przez J. E' arcybiskupa Jalbrzykow- 
skiego. Wzdłuż ulicy Ostrobramskiej 
aż do gmachu kina miejskiego zgro- 
madziła się publiczność ustawiając się 
na chodnikach. Pogoda dopisywała 
znakomicie. W ciszy głębokiej roz- 
pływały się subtelne tony organów 
i śpiewu solowego. Dziwnie podnio- 
słą była ta cicha i skromna msza 
św. W słonecznym blasku lipcowego 
poranka u stóp Królowej Ostobram- 
skiej klęczałatzda się Polska cała. 
l gdy błogosławił Arcybiskup Prezy- 
denta i lud z boskiej twarzy Panien- 
ki Przeczystej promienie łaski uświę- 
cającej w serca przenikały i otuchę 
w Opiekę potężną budziły. Pierwsza 
msza św. przed ukoronowanym obra- 
zem Matki Boskiej Ostrobramskiej 
była ofiarą serc wiernych Wilna i 
Polski. 

Po mszy św. udał się Pan Prezy- 
dent na wystawę robót ręcznych Mło- 
dzieży Szkół powszechnych w pra: 
cowni przyrodniczej (róg m. Pohu- 
łanki i Zawalnej). Przed tem jednak 
obejrzał Pan Prezydent [ogród Bota- 
niczny znajdujący się przy pracowni 
i służący jako pomoc szkolna w na- 
uce botaniki, 

Następnie zwiedził Pan Prezydent 
wystawę robót ręcznych wykonanych 
przez uczniów szkół powszechnych. 
Zwracały uwagę precyzyjnie wykona: 
ne przyrządy do doświadczeń fizycz- 
nych. Z uznaniem odzywał się PanPre- 
zydent o pracach młodzieży i o u- 
miejętnem kierownictwie. Ponieważ 
zbliżała się godz. 10-a o której Pan 
Prezydent miał udzielać audjencyj w 
Pałacu Reprezentacyjnym, opuścił Pre - 
zydent wystawę. U wejściu zgotowa- 
ła młodzież Panu Prezydentowi burz- 
liwą owację. Muzyka szkolna wyko- 
nała hymn narodowy „Jeszcze Poł- 
ska nie zginęła*. —Wśród niemilkną- 
cych okrzyków „Niech żyje Prezy: 
dėnt“ odjechał Pan Prezydent zasy- 
pany kwtatami w kierunku Pałacu Re- 
prezentacyjnego. 

Audjencje. 
W niedzielę, 3:go b. m. po wy- 

słuchaniu radnej mszy w kaplicy 
Ostrobramskiej przed obrazem Najśw. 

Maryi, Panny (niezapomniana, głęboko 
wzruszająca chwila na tle przepiękne- 
go obrazu rozmodlonych tłumów za- 
legających ulicę aż po ralusz!) zwie” 
dził pan Prezydent Rzeczypospolitej 
szkolne pracownie przyrodnicze na 
Pohulance, wystawę robót ręcznych 
młodzieży szkół powszechnych oraz 
ogrodu szkolnego botanicznego i 
wrócił do pałacu. 

W głównej sali pałacowej, zwa- 
nej balową lub reprezentacyjną gro- 
madziły się delegacje, którym miała 
być przez p. Prezydenta udzielona 

lorowa audjencja. Duchowieństwo 
katolickie, z ks. metropolitą Jalbrzy- 
kowskim na czele było przyjęte na 
osobnej audjencji natychmiast po 
przybyciu p. zydenta po pa 
łacu. 

Audjencja rozpoczęła się nieba- 
wem po podz. 10-tej Delegacje usta- 
wiły się w szerokie półkole. Główny 
cel audjencji było bezpośrednie zło- 
żenie hołdu Głowie Państwa. Prezen- 
tował delegacje p. wojewoda Raczkie- 
wicz w następującym porządku: dele« 
gację duchowieństwa prawosławnego 
z wileńskim i lidzkim arcybiskupem 
Teodozjuszem na czele; dalej przed- 
stawicieli gminy  mahometańśkiej, 
ekscel. muftiego na Rzeczpospolitę 
Polską dra Jakoba įSzynkiewicza, 
prezesa gminy gen. Romanowicza, 
rejenta p. Al. Murza-Murzicza i in- 
nych; potem delegację gminy karaim- 
skiej; delegację gminy żydowskiej, 
wreszcie reprezentantów gminy staro; 
obrzędowców. 

Kolejno pozdrawiały p. Prezyden- 
ta i hołd mu składały: magistrat nasz 
reprezentowany przez prezydenta Bań- 

kowskiego i wiceprezydenta Łoku- 

ciewskiego, Macierz Szkolna, Rada 
Opiekuńcza Kresowa (dr. Witold Ko- 
реё i prezes Michał Obiezierski), Kre- 
sowy Związek Ziemian delegacje sej- 
mików powiatowych (księżna Teresa 
Sapieżyna, St. Wańkowicz, książe 
Czetwertyński, St. hr. Mohl, Oskar 

Meysztowicz, Józef hr. Tyszkiewicz), 
Komitet Odbudowy kościoła Św. 

Ignacego w Wilnie, żydowski ceniral- 
my komitet oświaty, redakcja wydaw= 

nictwa „Alma Mater Vilnensis*, Wo- 

jewódzki Komitet Wychowania Fi- 
zycznego i Przysposobienia Wojsko- 
wego złożył p. Prezydentowi album 
zawierające projekt budującego się 

stadjonu reprezentacyjnego; prezento- 
wał się p. Prezydentowi Bank Ziem- 
ski w osobach delegacji złożonej z 

Marjana hr. Platera, p. Bohdana Sza- 

chny i p. Stanisława Bochwica; pre- 
zentowała się Bratnia Pomoc Mło- 

dzieży Akademickiej; brała udział w 

audjencji Legja Inwalidów, prezento- 
wał się Związek Stowarzyszeń Mło- 

dzieży Polskiej etc. etc. 
Na audjencję stawili się przedsta- 

wiciełe zarządu Syndykatu Dziennika- 
rzy Polskich oraz Związku Polskich 
Literatów (pp. Stanisław Kodź, Marjan 
Szydłowski, Bolesław Wścieklica, Wan. 

da Niedziałkowska- Dobaczewska, He- 

lena Romer:Ochenkowska,  Witołd 
Hulewicz). W imieniu obu tych zrze- 
szeń przemówił do p. Prezydenta pre- 
zes syndykatu red. Czesław jankow- 

„przedstawiciel Wilna i 

BRNĘIET 
Wydał go na dwieście zgórą osób 

z nie małą wystawnością na uczcze- 
nie p. Prezydenta Rzeczypospolitej 

najwyższych 
miasta władz municypalnych p. pre- 
zydent Baūkowski w najobszernie;- 
szej naszeį sali bankietoweį, w Kasy 
nie Oficerskiem — i sam też pierw- 
szy głos zabrał. Wobec obu kardy- 
uałów, arcybiskupów i biskupów, 
przedstawicieli wszystkich wyznań. 
narodowości i stanów, wszystkich 
władz państwowych i samorządowych, 
przedstawicieli społeczeństwa wileń- 
skiego i prasy. 

Przemówienie prez, Bańkowskiego 
brzmiało: 

„Najczcigodniejszy Panie 
dencie Rzeczypospolitej! 

Zaiste trudne mam zadanie pr 'e- 
mówienia w imieniu miasta, którego 
przedstawicielstwo z wyborów jest 
już rozwiązane, a nowe jeszcze się 
nie ukonstytuowało. Są jednak spra- 
wy tak gorąco odczuwane przez całe 
niemal uświadomione społeczeństwo, 
że nie będę. sądzę, w rożterce z niem, 
gdy napomknieniem o nich ošmielę 
się zaprzątnąć uwagę Najdostojniej- 
szego Pana Prezydenta. 

Położone na północnym wylocie 
Państwa Wilno odczuwa, być może, 
więcej niż  jakiekolwiekbądź inne 
miasto w Rzeczypospolitej potrzebę 
ostatecznego ustabilizowania się na- 
szych stósunków wewnętrznych i ze- 
wnętrznych Już to jedno nasze poło- 
żenie geograficzne skłania nas do 
pragnienia  jaknajtrwalszego wew- 
nętrznego i zewnętrznego pokoju, aby 
w pracy spokojnej i zrównoważonej 
Państwo i Naród mogły osiągnąć u- 
stabil zowanie swej organizacji pań- 
stwowej i społecznej, tąk niezbędne 
dla zdobycia rozkwitu w dziedzinie 
życia ekonomicznego i co za tem 
idzie, największej mocy wewnętrznej 
i potęgi na zewnątrz 

Najwyższa moc ekonomiczna na 
wewnątrz i potęgę na zewnątrz da 
i nam. wiinianom, pewność pomyśle 
nego rozwoju na łonie ukochanej 
Ojczyzny. 

Rozumiemy, że rozmaite dziedzi 
ny życia ekonomicznego i społeczne 
go muszą mieć odpowiedniki w ide- 
ologji i prądach społeczno politycz: 
nych, lecz pragnęlibyśmy, aby skoor- 
dynowanie tych prądów i wytyczenie 
wypadkowych mogło się odbywać w 
drodze możliwie łagodnej ewolucji, 
beż zbyt ostrych scysyj, tak niebez- 
piecznych w okresie dojrzewania po- 
tęg Państwa. Dla dobra narodu 
i Państwa pragnie tego szczególnie 
najliczniejsza być może w mieście 
i kraju część społeczeństwa miano- 
wicie ludzie nie zaangażowani par- 
tyjnie. 

Czyjaś ręka winna być rozciąg: 
nięta ponad wzburzone głębie spo- 
łeczne by je uspokoić dać możność 
pogodnej i produkcyjnej pracy dla 
przyszłości Narodu i Państwa Tego 
pragniemy, tego z utęsknieniem ocze. 
kujemy i o tem właśnie w  dzisiej- 
szym dniu uroczystym ośmielam się 
Ci powiedzieć, Panie Prezydencie 
Rzeczypospolitejj a mniemam. że 
społeczeństwo wileńskie w tem mi 
zawtoróje gdyż niezbędne to jest 

Prezy: 

  

ski w te słowa: „Literatura polska i 
prasa nozdrawiają gorąco pana 
zydenta i hołd mu składają; pozdra- 
wia Najdostojniejszego przedstawicie- 
la Rzeczvnossoliteł Polskiej odrodzo- 
ne słowo polskie, które tu przez 
dziesłątki lat doznawało niebywałej 
opresji, a którę pomimo to dzielnie 
przyczvniło sie do odzyskania Ojczy- 
zny i które w jej służbie trwa tu 
niezłomnie, na najdalej wysuniętej 
placówce”. 

Pan Prezydent dla każdej z pre- 
zentowanych mu dełegacyj miał słów 
kilka niezmiernie uprzejmych a świad- 
czących zarazem o wybornem  orjen- 
towaniu się w stosunkach miejsco- 
wych. 

Defilada. 

O godz. 12.ej przyjął Pan Prezy- 
dent Mościcki defiladę wojsk i orga- 
nizacyj przysposobienia wojskowego. 

U wyłotu ul. Taterskiej «na ul. Mickie- 
wieza ustawiono wysokie podjum, na 
którem zajęli miejsca Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej z otoczeniem, mini- 

strowie i generalicja. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przybył samocho- 
dem z inspektorem armii gen. Bur- 
hard-Bukackim ul.  Uniwersytecką 
przez plac Katedralny i Mickiewicza: 
Przed rozpoczęciem defilady wypu: 

szczono gołębie pocztowe.” W czasie 
defilady krążyły nad miastem samo- 
loty wojskowe. Defiladę wrowadził 
dowódca Okręgu Korpusu Nr. 3 gen. 
Truskołaski: Przy wspaniałej pogo- 
dzie defilowały wojska przed Panem 
Prezydentem 'przez półtory godziny. 
Pan Prezydent był przedmiotem go- 
racych owacyj ludności, która  przy* 
glądała się defiladzie. 

Widowisko na stadjonie. 
O godz. 5 pp. p'u Trezydent Rzeczypo” 

spolitej w towarzystwie ministrów: Dobruc- 
ga, Staniewicza i Miedzińskiego oraz Wo- 

ewody Raczkiewicza i członków domu woj- 
jskowego 1 cywilnego udał się do stadjonu 
reprezentacyjnego województw wschodnich 
na Pióromoncie. Przybywającego pana Pre- 
zydenta powitano hymnem narodowym oraz 
entuzjastycznemi okrzykami: „Niech żyje”, 
poczem pan Prezydent w towarzystwie pp 

"kawalerji, Impreza 

SŁ OW O 

Prezydent Rzeczypospolitej w Wilnie. 
MIASTA, 
dla nas zarówno na wewnątrz jak 
i na zewnątrz 

Znamy, Najdostojniejszy Panie 
Prezydencie, Twe wysokie zalety u- 
mysła i serca i dlatego z ufnością w 
Tobie nadzieję pokładamy, ku Tobie 
oczy zwracamy i oczekuiemy na to 
władne wyciągnięcie ręki z gałązką 
o 

rezydent Najaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej niech Żyje! Pa 

Okrzyk ten powtórzony był trzy- 
krotnie przez obecnych. 

Za chwilę, odpowiadając p. prez. 
Bafikowskiemu, w te słowa przemó- 
wił p. Prezydent Rzeczypospolitej, 

«Panie prezydencie miasta! 
Dziękując za wyrazy uczuć zwró: 

core tu do mnie przez Pana pra, 
podkreślić moje zadowolenie, jakie 
mi sprawia odwiedzenie tego pra: 
starego grodu którego mury świad- 
czą o wielowiekowej pracy oraz o 
moralnej i kulturalnej wartości jego 
mieszkańców. 

Praca ta szeregu pokoleń, którą 
tu widzimy, niechaj będzie podnietą 
do twórczej pracy naszego pokolenia 
Społeczeństwo nasze z coraz większą 
energją przystępuje do budowania 
przyszłości wielkiej i potężnej Pol 
ski—a w pracy tej zgodne współ. 
działanie wszystkich czynników na- 
szego społeczeństwa dla wyższego 
państwowego celu jest coraz bardziej 
widoczne. 

Pracy tej i jej wynikom  jaknaje 
p rokować aŻeMi ab 
o 

Oczywiście, na wszystko potrze. 
ba czasu i ta piękna przyszłość, jaką 
przed Polską widzę. nie da się z 
dnia na dzień osiągnąć Jednako. 
woż każdy krok naprzód, każde po. 
lepszenie warunków czy to mater 
jalnych czy moralnych, przybliża nas 
ku tej przyszłości, pokrzepia serca, 
wzmacnia siły i kojarzy wszystkich 
do wspólnej pracy nad lepszem 
jutrem. 

Ten oostęp, to stałe polepszanie 
się warunków naszego życia państ- 
wowego mogę stwierdzić nie pod 
wpływem  przesądnego optymizmu, 
lecz na podstawie ścistego rożważa- 
nia naszych zasobów  materjalnych, 
wartości moralnych jakie mamy w 
ludziach ofiarnych oddanych całko» 
wicie sprawie Polski 

Ludzie tacy znaidują się we 
wszystkich ziemiach Rzeczypospolitej, 
lecz te ziemie kresowe, ta Wileńsz- 
czyzna. szczególnie bogato pod tym 
względem jest uposażona, Ziemie te 
wydawały i wydają ludzi genjuszu 
it ludzi charakteru niezłomnego, ludzi 
tego typu, na którym przyszłość na- 
szą oprze się t wyrośnie. W tem 
przeświadczeniu, že Wileńszczyzna 
jaknajthlubniejszą rolę w rozwoja 
naszego państwą odgrywać będzie, 
wznoszę toast na cześć Wilna i ca: 
tej pięknej ziemi Wileńskiej»! 

Przemówienie p.  Prezydenła Rze- 
czypospolitej zgromadzenie wysłucha- 
ło stojąc. ostatnich słowach zer- 
wały się rzęsiste oklaski, trzykrotny 
zabrzmiał okrzyk: «Niech żyje Prezy- 
dent Rzeczypospolitej» a _ orkiestra 
odegrała hymn narodowy. 

ankiet przeciągnął się blisko do 
godziny czwartej. 

ministrów, p. wojewody Raczkiewicza. oraz 
generalicji zajął miejsce w specjalnej loży. 
ubranej zielenią i ozdoblonej emblematami 
państwowemi. Bezpośrednio po przybyciu 
pana Prezydenta rozpoczęło się widowisko 
batalistyczne p. t. „Zwycęistwo Tadeusza 
Kościuszki pod Racławicami" odegrarie przez 
zespół artystów Teatru Polskiego w Katowi- 

cach z tdziałem banderji krakowskich kosy- 
nierów i wojska. Trybuny sąsiednie ae 
przedstawiciele władz pafisiwowych 1 ko- 
munalnych, reprezentanci organizacyj spo- 

łeczn: oraz kilka tysięcy osób z pośród 
publiczności wileńskiej i zamiejscowej.; 

Przyznać trzeba, że zainscenizowany w 
ten sposób nieśmiertelny „Kościuszko pod 
'Rucławicami* Anczyca (gdyż on to, jest 
właśnie!) stanowi przednie widowisko dla 
szerokich mas. Chwilami najrzetelniej wzru- 
sza (up. gdy Kościuszko wyraża Bartoszowi 
Głowackiemu wdzięczność Ojczyzny, nobi- 
litujs go i'szarżę mu wojskową nadaje). 
Interpretują zaś zarówno Naczelnika jak wa: 
lecznego krakusa: dobrzy nasi znajomi, wy- 
trawni artyści pp. Kijowski 1 Mazanek. Woj- 
sko sprawia się wybornie; "armaty grzmią 
prawdziwemi salwami, Może tylko obszar 
wileńskiego stadjonu jest zbyt już duży — 
nawet na względnie sute zastępy piechoty i 

skatowicka przydałoby się i 
Wilnu dla jego szerokiej publiczności. 

*Po widowisku scenicznem rozpoczął «8: 
niecz piłki nożnej rozgrywany między przy- 
byłą z Czech drużyną a naszemi miejscowe- 

siłami „amatorskiemi*, | 
Pan Prezydent-ze świtą swoją i otocze- 

niem opuścił 'stadjon po kilku popisach spor: 
towców. Za nim też, ran: je] romkiemi 
okrzykami, podążyła większość publiczności, 

Wogóle publiczność w ciągu całego po- 
bytu pana Prezydenta w Wilnie formalnie 
ciągnęła za nim starając sis nie opuścić ża- 
dnego przejazdu Głowy Państwa. 

Huminacją też miasta: delektowano *się 
zapełniając szczelnie ulice. 

Prezydent Mościcki u Plasty- 
ków. 

O godzinie 7 wiecz. pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w waw przybył 
na wystawę W. T. A. P., gdzie Go oczeki- 
wali członkowie Zarządu z prezesem L. 
Sleńdzińskim na czele. Po krótkiej przemo- 
wie powitalnej prezes T-wa wręczył panu 
Prezydentowi tekę wileńską: skwalor Jerze 
go Hoppena prosząc o przyjęcie tego skrom- 

ad dak ty pan prezydent oka: с ехропа у а- 
1;1 'ё&іе ›_‹і:пп\ето'ппіе twórczością wil- 
nian. 

Na zakończenie pan Prezydent złożył 
swój podpis w złotej księdze Towarzystwa. 

Raut. 

Wspaniałym rautem w  reprezen- 
tacyjnych apartamentach pałacu przy 
placu Napoleona pożegnał pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej Wilno, Na 
uprzejme zaproszenie stawiło się kiłka- 

set osób. Blasku i wdzięku dodawa- 
ły wystawnemu zgromadzeniu mun- 
dury i fraki usiane orderami tudzież 

prześliczne tualety pań. Słoły uginały 
się pod półmiskami chłodnych dań i 
cukrów; zwracała powszechną uwagę 

liberja służby przybyłej z Prezyden- 
tem z Warszawy. Roznoszono wina 
i chłodniki * rozmaite.  Przygrywała 
orkiestra, Nie da się powiedzieć, że 
odbył się cercie, gdyż pan Prezydent 
był w nieustannem oblężeniu swych 
gości żądnych zbliżenia się, choć na 
krótki moment do Głowy Państwa. 

Obecny był na raucie p. marsza- 
łek Piłsudski, którego doskonały 
wygląd, ożywienie i świetne usposo- 
bienie niczyjej nie uszło uwagi. 

Odjazd pana Prezydenta. 

Nastąpił wczoraj, w poniedziałek 
o pół do dziewiątej rano. Jak wiado- 
mo, po drodze do Warszawy zatrzy- 
mał się pan prezydent w Trokach. 

Peron dworca zapełnił się mnóst- 
wem osób, których nie tylko oficjalny 
obowiązek, tu sprowadził pomimo 
wczesnej pory. Przybył ks. arcybi- 
skup-metropolita, przybył ks. biskup 
Michalkiewicz i ks. biskup Bandurski 
a z wysokich sfer biurokracji miejsco- 
wej chyba nikogo nie brakło. Pan 
Wojewoda towarzyszył panu Prezy- 
dentowi do granic Województwa, 

Wojsko oddało honory; orkiestra 
zagrała „Jeszcze Polska nie zginęlal“ 
Wzniosły się okrzyki. 

Pociąg ruszył. Pan Prezydent stał 
w oknie wagonu serdecznie żegnając 
3 w osobach jego przedstawi- 

cieli. 
Odjazd 'pana marszałka Pilsud- 

skiego. 

Miał miejsce. w pół godziny po 
odjezdzie p. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. P. Marszałek atoli, nie wstępu- 
jąc do Trok, odjechał prosto do War- 
szawy, gdzie stanął wczoraj pod 
wieczór. 

Przybywszy na dworzec nieco 
wcześniej niż program przewidywał, 
p. Marszałek otoczony liczną switą 
militarną przeszedł pod frontem stra- 
ży honorowej, poczem przez czas 
względnie dłuższy żywo i -wesoło 
rozmawiał z ks. Arcybiskupem i p. 
wicewojewodą  Malinowskim tudzież 
z najbliższem swem otoczeniem. | 
znowu trzeba było stwierdzić z rze: 
telneni zadowoleniem, że żaden chy- 
ba kąt naszej ojczyzny tak dobrze 
z Marszałkowi nie służy, jak 

iłno. 
P. marszałkowi trzeba było przy 

pomnieć, że — czas upływa. Muzy- 
ka zaintonowala hymn narodowy; 
wszystko 'sprezentowało *broń: z okna 
ruszającego wagonu żegnał nas ręką 
p. marszałek odpowiadając serdecz- 
nym gestem na wznoszone okrzyki. 

Nabożeństwo w Kownie ku uczczeniu prochów 
Słowackiego. 

W środę 29 czerwca z inicjatywy i siaraniem polskich sto. 
warzyszeń społeczno kulturałnych: Zwią-ku Polskiego „Ludzi Pra. 
cy“, Twa „Oświatyś, T-wa .Póchxd.i*, Związku Polaków 
studentów Uniwersytetu Litewskiego u:ządzone zostało nabożeń. 
stwo uroczyste ku uczczeniu doniosłej chwili złożenia prochów , 
Wieszcza naszego. Juljusza Słowackiego 

„Dz. Kow.* pisze: Duszą i sercem społeczeństwo polskie w 
Litwie złączyło się w dniu tym z całym narodem polskim, biorąc 
chociaż skromny wedłe możności udział w radosnem nie tylko 
dla narodu naszego, lecz dla całego świata cywilizowanego Świę- 
cie powrotu prochów wielkiego poety - wygnańca do ziemi oj- 
czystej. 

„ Obszerny kościół św. Trójcy przyjął pod swe sklepienia 
licznie zgromadzoną rzeszę wiernych. 

Na łuku poprzecznym sklepienia nawy głównej nad głowami 
modlących się widnieje stary napis polski 
Trójcy Przenajświętszej kościół zbudowany 1643 r.* 

„Na cześć i chwałę 
Słowa te 

polskie napisu fundacyjnego były jakoby wieńcem unoszącym się 
nad tem prawdziwie naszem nabożeństwem, przypominając jedno. 
cześnie. iż kościół został wzniesiony hojnością Polaka Aleksandra 
Massalskiego, marszałka kowieńskiego a wojewody mińskiego. 

„ „ Wśród zebranych na nabożeństwie znajdowali się przedsta. 
wiciele kół kierowniczych społeczeństwa naszego: byli posłowie 
na Sejm, członkowie zarządów towarzystw „Oświaty*, . Pochod- 
п!’, Związku polskiego „Ludzi Pracy*, Stowarzyszenia Opieki 
Matki Boskiej, Zjednoczenia Studentów  Pola: 6w Uniwersytetu 
Litewskiego, oraz innych instytucyj polskich, jak również przybył 
do świątyni spary zastęp inteligencji naszej. 

* 

W związku z powrotem do złemi ojczystej prochów wiesz 
R ZE Juljusza Słowackiego społeczeństwo polskie w 
ownie urzą: uroczystą akademję poświęconą pamięci wiel. 

kich cieniów Króla Ducha Narodu. MER 
Ze względu na szereg trudności, 

dzenie obchodu Obecnie, w chwili 
akademja odbędzie się w jesieni r. b. 

które uniemożliwiły urzą. 

Zamordowanie kata sowieckiego. 
. Z Mińska donoszą: W Char<owie zamordowano krwawego 
kata G P. U. Godlewstiego. Godlewski został zaduszony w 
sposób skrytobójczy przez organizację antysowieck 
publicznym. 

Pożar w fabryce 
BIELSK, 4.VII. PAT. Wczoraj w godzinach południowych ! 

sukna w B'elskų, 

ą W Ogrodzie 

wybuchł z nieznenej przyczyny w fabryce sukna Bittnera 
groźny pożar, który zniszczył trz 
dzając szkody na około 700 tysięcy złotych. Poprzedniego 
wieczora padł ofiarą pożaru skład z futrami Kempnera. . 
Straty wynoszą około 40.000 złotych, 

Zderzenie autobusu z dorożką. 
KRAKÓW, 4—VII. Pat. Wczoraj w godzinach porann 

warja-Myślenice dorożka samochodowa ch 2 sA 
go i gwałtownie się zatrzymała, wskutek 
ciały z niej. Szofer dorożki Ciołek wskutek 
panow zmarł na miejscu. Jadące w dorożce cztery osoby doznał: 

rzewieziono do szpitala w Myślenicach, rażeń. Rannych 
fy przybyła komisja sądowc-lekarska. 

cgc wyminąć autobus zahaczyła o 
czego osoby jadące w doroźżce 

iały ciężiich o- 
Na miejsce katastro- 

Tragiczna Śmierć lotnika amerykańskiego. 
tu uroczysty pogrzeb lotnika amerykań- 

OTTAWA, 4—VII. Pat. Odbył się 
skiego, który pilotując jeden z 12 samolotów, 

Kanady w związku z obch 
njum kanadyjskiego zabił się, spadłszy na zi 
jego wycieczce do 

towarzyszących Lindberghowi w 

emię podczas dokonywanych przez samolot ewolucyj. W chwili odejścia pociągu z trumną Lindbergha, któremu 
towarzyszyło 11 innych lotników rzucał z góry 
kolegi, W związku z tym wypadkiem kanadyjsk. 
prezydeutowi 
go podziękowanie. 

wieńce dla uczczenia zmarłego 
l prezes rady ministrów przesłał oolidgeowi kondolencje, w odpowiedzi na które otrzymał od nie- 
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Pobyt Pana Prezydenta w Ziemi Trockiej. 
LANDWARÓW, 4. VIl. Pat. O 

godz. 9 ej rano pociąg Pana Prezy- 
denta przybył do Landwarowa. Na 
peronie zgromadzili się urzędnicy 
starostwa wileńsko trockiego ze sta- 
rostą Witkowskim na czele, organi- 
zacje robotnicze oraz delegacje z Są- 
w es Panu i 
wyjściu z wagonu zdał ‘гаро! 

PRA kompanji honorowej 6 p. p. 
legj. poczem starosta powitał Pana 
Prezydenta w imieniu ludności po- 
wiatu, dziękując za zaszczycenie Land- 
'warowa i pięknej ziemi Trockiej 
przybyciem. Przy wyjściu z. dworca 
powitali Pana Prezydenta -przedsta- 
wiciele gminy Landwarowskiej, -przy- 
z wójt gminy przemówił w te 

(owa. 

«Najdostojniejszy Panie Prezyden- 
cie, w imieniu gminy witam Cię i 
składam 'podziękowanie za dowód wy: 
sokiej łaski Twej, za jaką uważam 
odwiedzanie gminy naszej. Odwiedzi- 
ny Twe, 'dostojny Panie Prezydencie, 
w patnięci i sercach naszych pozesta- 
mą na zawsze i będą pobudką do 
dalszej wytężonej pracy naszej dla 
dobra Rzeczypospolitej. W dowód 
wdzięczności naszej i oddanią racz 

4 przyjąć Najdostojniejszy Panie Pre- 
zydencie, tradycyjną chleb i sól-—po- 
czem wniósł okrzyk na cześć dostoj- 
nego gościa powtórzony wielokrotnie 
przez zebrany tłum publiczności. 

Bezpośrednio potem + Pan + Prezy- 
dent Rzeczypospolitej wraz z towa- 
rzyszącemi mu osobami udał się do 
Trok. Szereg bram tryumfalnych zna- 
czyło drogę pana Pana Prezydenta. 
Na granicy miasta Trok wzniesiono 
również wspaniałą tryumfalną bramę 
ozdobioną inicjałami Pana Prezydenta. 
Przed bramą ustawiła się kompanja 
honorowa K.O.P. z orkiestrą. Przy 
bramie stanęli: wladzežmiejskie, człone 
kowie gminy karaimskiej, szkoły, dru- 
żyny harcerskie oraz: liczni 'przedsta- 
wiciele ludności zarówno miejskiej, 
jak i z okolicznych wsi. Władze miej- 
skie ófarowały Panu Prezydento „i tra- 
dycyjną chleb i sól, młodzież zaś 
przez swe najmłodsze! przedstawiciel- 
kissłała u stóp Najdostojniejszego 
Gościa kwiecie polne, składając jed- 
nocześnie zapewnienia, że w -codzien- 
nych modlitwach prosić będzie Boga 

o jego zdrowi. Za te proste, ałe tak 
serdeczne pozdrowienie, Pan Prezy- 
dent dziękował czułe po ojcowsku 
głaszcząc główki <dziecięce. Wśród 
szpalerów młodzieży udał się następ: 
nie Pan Prezydent do kościoła, gdzie 
na jego cześć odśpiewano uroczyste 
«Te Deum» i odprawiono  króikie 
modły. 

Po zwiedzeniu skarbca kościelnego 
i po krótkiej rozmowie z -probosze 
czem ks. Bacukiewiczem Pan Prezy- 
dent udał się do siedziby gminy ka- 
raimskiej, która stanowi największe 
skupienie wyznawców tej religii w 
Polsce. Przy <specjalnie zbudowanej 
bramie tryumfalnej witali Prezydenta 
senjorzy tej gminy.żUlice i dzielnice, 
któremi przechodzić miał Pan Prezy- 
dent usypano kwiatami. Po obu stro- 
nach stanęły 'szpałery młodzieży i 
starszych członków gminy karaimskiej. 
W lokalu zarządu gminy Pan Prezy- 
dent przejrzał archiwum z  history- 
cznemi dokumentami, stwierdzając, 
że wyznaniem tem oddawna opieko- Ż 
wali się s wiej polscy, ti 
szereg przywilejów i praw. Przewa- 

żna ilość tych dokumentów pochodz! 
z XVI i XVII wieku, sięgając czasów 
Zygmunta |. Dalszy program trzygo- 
dzinnego pobytu w Trokach wypeł- 
niło zwiedzenie parku zamkowego, 
w którym dotychczas znajdują się 
szczątki murów potężnego ongiś 
grodu. 

Pozatem Pan Prezydent wraz z 
towarzyszącemi mu osobami udał się 
na wyspę na jeziorze Trockiem, na 
której również wznoszą się potężne 
jeszcze ruiny „zamczyska książąt li- 
tewskich. Przy wejściu na przystań 

witali Pana Prezydenta członkowie 
ilefńskiego Oddz. Ligi Żeglugi More 

skiej i Rzecznej okrzykiem: «Hurra». 

y piętra fabryki, wyrzą. 

Ка , 
nie- 

wyle.l 
pęknięcia czaszki i zgniecenia klatki 

lodem 60-etniej rocznicy do mi. 

Krótkie prze mówienia powitalne wy» 
głosił kurator Wileńskiego Okręgu Szkolnego ; prezes Oddz. Ligi Żeglu- 
glugi p. Ryniewicz, poczem Pan Pre- 
zydent wraz z członkami domu woj- 
skowego, generalnym adjutantem płk. 
Zahorskim oraz rtm. Jurgielewiczem 
w towarzystwie ministrów Staniewi- 
cza, Miedzińskiego i Niezabytowskie- 
go oraz wojewody Raczkiewicza i 
kilku członków Ligi odbył żagłówką 
dłuższą przejażdżkę po jeziorze. 

W chwili wejścia Pana Prezy- 
denta na łódź zawisła na maszcie 
głównym przy dźwiękach hymnu na- 
rodowego bandera głowy» państwa. 
Biały orzeł  zatrzepotał skrzydłami 
swemi nad małym statkiem, który 
pędzony siłą wiatru prół fale jeziora 
Trotkiego unosząc na swoim pokła- 
dzie najwyższego dostojnika państwa . 
polskiego oraz członków rządu Rze- 
czypospolitej. S kromnem, ale serdecz- 
nem przyjęciem na przystani Ligi 
eglugi zakończony został parogo- 

dzinny vobyt Pana Prezydenta w Tro- 
kach. O godz. 12-ej w południe Pan 
Prezydent wraz z otoczeniem powro- 
cit do Landwarowa, skąd wkrótce 
potem, żegnany owacyjnie przez 
zgromadzoną ludność odjechał spe- 
cjalnym pociągiem do Warszawy. 

Podziękowanie 
Wileńskiej Kasie Chorych skła- 
dam serdeczne „Bóg Zapłać* 
zą skierowanie mnie do Kliniki 
w celu dokonania ciężkiej ope- 
racji, oraz za wysłanie na ku. 
rację do Ciechocinka na koszt 
Kasy. 

Wdzięczna Paulina Plenko. oj 

      

  

  

Ceny'niskie.     

Założ. w 1875 r. 

fabryka i magazyn wyrobów złotych, srebrnych I metalowych 

p. f. L. Perkowski i K. Malinowski 
ul. Wielka w murach kościoła św. Jana poleca: 

<Obrazy, medale i medaliki M. B. Ostr. Pamiątki z Wilna. 
Artykuły kościelne. Nakrycia stołowe. Biżuterja. Zegary i zegarki 
pierwszorzędnych firm "szwajcarskich: Zenith, Alpina, Longines i t. p. 

Fabryka wykonywa złocenie, srebrzenie, niklowanie, reperacje. 
Wykonanie z gwarancją.   
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przewiezienia szczątków poety, | 
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Teorje Romana Dmowskiego o 
panującej jakoby nie tylko w Polsce, 
ale na całym Zachodzie Europy pu- 
stce ideowej, nie wydają mi się słu- 
szne' Naszej umęczonej epoce, wciąż 
w poszukiwaniu nowych idei, nowych 
form współżycia ludzkiego będącej, 
zarzucić pustkę Ideową może tylko 
człowiek, który życia otaczającego go 
już nie rozumie, który od niego od- 
szedł i patrzy na wszystko, co się 
koło niego dzieje, martwemi, zastyg- 
łemi oczami. 

Męcząca, = o tak, jakże męcząca 
i udręczona w sobie epokal- Pełna roz- 
czarowań i zgrzytów, upadłych i spo- 
niewieranych bogów, nienawiści i cy- 
nizmu. 'Nigdy jeszcze z pewnością 
tyle na świecie nie hułało nienawiści 
i zemsty, i nigdy jeszcze królestwo 
szatana nie obejmowało tak olbrzy- 
mich terytorjów i tylu miłjonów zmą- 
conych, zbuntowanych dusz. 

Non serviam! 
Ale to wszystko: i tenchaos pojęć 

dzisiejszy, i to morze zła, co się na 
naszych wschodnich rubieżach zaczy” 
na i falami swemi świat obejmuje; 
to jeszcze nie jest pustka ideowa o 
której mówi Dmowski. 

To tylko znamię głębokiego prze. 
wrotu, przez który ludzkość przeszła, 
ślady i skutki tego kataklizmu, który 
W. Foerster nazywa „samosądem 
światła mad sobą za sprzenie- 
wierzenie się Chrystusowi“, z ktorego 
w trudzie mozgow i umeczeniu serė, 
ale i w porywie odnajdującej siebie 
duszy nieśmiertelne ludzkość próbuje 
się dźwigać — i dźwiga. 

Tyle się wśród tych kilku lat ka- 
szmarycznych walk zapadło wierzeń, 
tyle runęło więzi, które trzymały spo- 
łeczność ludzką, tyłe wreszcie zała- 
mało istnień, że wszystko niemal jest 
do odrobienia 'i odbudowania, od 
podstaw  materjalnych począwszy, a 
na ideologicznej nadbudowie skof- 
czywszy. 

Ludzkość nie może do tego, co 
było powrócić. 

Czeka ją wielka rewizja pojęć, 
głębokie przewartościowanie idei, z 
których te tylko się ostają, które z 
popieliska wojny wyszły żywe i 
zdrowe. 

A ta praca już we wszystkich 
środowiskach narodowych rozpoczęta, 
jeszcze nie wszędzie równie widoczna, 
ale tem niemniej niewątpliwa, musi 
do jednej zbawczej doprowadzić syn- 
tezy, do nowych form państwowych 
i międzypaństwowych, do innych, 
zdrowych stosunków _ jednostko- 
wych i społecznych. 

Krew ofiarnie przelana, jak każda 

  

głęboka i czysta ofiara, nie może 
pójść na marne. Tego nas nauczył 
Chrystus, i to pojęcie — pojęcie 
bezcenności ofiary — jest jedną z 
najistotniejszych podstaw nauki na« 
szego Kościoła. 

Nie pustka ideowa jest więc cechą 
naszej epoki, ale walka o idee. To 
się nie tyłko czuje, ale to się już 
odnajduje w literaturze filozoficznej i 
religijnej, politycznej r socjologicznej, 
mniej może wyraźnie w sztuce. 

Gdzie niema jeszcze syntezy, tam 
jest ferment, gdzie niema wiary 
— tam jest bluźnierstwo, ale indyfe- 
rentyzmu jest coraz mniej. 

Pustka ideowa — to właśnie indy- 
ferentyzm, a on zdaje mi się być na 
wymarciu. 

Ale nie o Romanie Dmowskim 
chciałem wam pisać, i weźcie to, pro- 

ka w ad > może zbyt 
patetyczną dygresję. 

Jadąc do saóła 0 zdrojowiska fran- 
cuskiego, a sakeliu: słusznie, że 
mnie tam czeka niezmącona cisza i 
spokój, uzbroiłem się nie tylko w 
książki, Chciałem poznać bliżej tego 
niepospolitego publicystę, który już 
od lat kilku na łamach wileńskiego 
„Słową* niepokoi zarówno”naszą le- 
wieę, jak i naszą niezrównaną „prawie 
cę” sejmową i wystarałem się o wy- 
cinki z jego najbardziej charakterys- 
tycznych artykułów. 

Mamy ich cały stos i z tego 
dziennikarskiego materjału, niby już 
martwego, bo nie dzisiejszego, nie 
aktualnego, chcę odtworzyć żywego 
człowieka, jednego z tych, którzy w” 
Polsce wiedzą, czego chcą, wiedzą, o 
co walczą i którego z pewnością o 
„pustkę ideową* posądzić nie spo sób. 

Macie więc już tutaj usprawiedli- 
wienie tej dygresji, od której zaczą- 
łem. 

* * 
* 

Pustka ideowa nie jest istotnie 
cechą Stanisława Mackiewicza. 

Wśród śetek artykulów. które mam 
przed sobą, niema, jednego, któryby nie 
pulsował głębokiem przekonaniem i 
tego przekonania wyraźnie nie wypo- 
wiadał. 

Stąd urok, stąd wpływ tego czło- 
wieka nietylko na najbliższych mu 
sentymentem i krwią żubrów litew- 
skich. Mackiewicz jest nietylko dzien- 
nikarzem i bojownikiem pewnych idel: 
jest w nim artysta, który w kilku pla- 
stycznych rysach potrafi dać obraz, 
wrażający się w pamięć czytelnika 
lepiej i skuteczniej od długich nieraz 
wywodów. 
„On to sam doskonałe rozumie, 

kiedy. pisze: 

„ „Wiersz poety, jak marmur rzeź- 
biarza i płótno malarza, może być 
wiecznotrwały. Artykuł dziennikarski 
żyje godzin 24. Potem zapomina się 

o nim, Nie znaczy to, aby nie mógł 
być arcydziełem. Przeciwnie. Two: 
rzywem, materjałem prawdziwym ta- 
letu dziennikarskiego są żywe troski 
dnia codziennego. | dlatego, chociaż 
artykuł dziennikarza żyje tylke go- 
dzin 24, to przez ten czas przecie 
żyje pełnią życia. Jest kwiatem, któ. 
ry zwiędnie prędko, lecz kwiatem 
pięknym*. 

Nie obcy mu jest szlachetny pa- 
tos Sienkiewiczowskich opisów i błys- 
kawiczne, powalające przeciwnika, 
cięcia szabli Wołodyjowskiego. 

„Władysław IV zamyśla wolnę z 
Turcją, chcąc okazać światu wielkość 
własną i wielkość Polski. Upokarza 
go, że jego własne państwo płaci 
daninę nędznym Tatarom krymskim. 
Chce, aby siła zebranych na Kresach 
Kozaków znalazła sobie ujście, zna- 
lazła ekspanzję ku dobru państwa. 
W oczach mu rośnie Polska, jako 
mocarstwo, które panuje nad morzem, 
wielkie mocarstwo Wschodu Europy 
z Turcia, powaloną na kolana przed 
sobą. Hosnodar czeka na jego hasło. 
Bułgarzy chcą mu dać swa carską 
koronę, ludy słowiańskie Bałkanów 
czekają, aby dziedzic Jagiellonów u- 
czynił to, co zreaiizował dopiero póź- 
niej Aleksander Il. 

Władysławowski sen o potędze. 
Polska zdolna jest to wykonać. 
Ale demokracja szlachecka powia: 

da: „my wojny nie chcemy*. 
Przekłada się im  niebezpieczeń: 

stwo: „Kozacy albo pójdą z nami 
naprzód, lub obrócą się przeciw nam; 
albo służyć będą wierni Rzeczypo- 
litej, lub będą rabować Rzeczypospo- 
litą; albo pójdą na południe, albo na 
zietnie polskie”. 

Odpowiada na to _ demokracja 
szlachecka: „Z kozaków należy uczy» 
nić chłopów pańszczyźnianych*. 

W idei walki z półksiężycem ma 
Władysław wielkiego sprzymierzeńca. 
Jest nim Rzym. Pojawia się breve 
bapieskie, zachęcające do wojny z 
Turcją. 

Odpowiada demokracja szłachecka: 
„Ojca świętego ukontentujerzy innym 
sposobem. Wbijemy arjanów na pal i 
ograniczymy swobody  rožnowier- 

Ph 
czy nie miał racji Georgjus, Dux 

in Ossolin, Comes 3 Tenai Su- 
premus Regni Poloniea Cancellarius, 
gdy myślał, że wielką mocarstwową 
politykę Polski prowadzić, używać i 
poruszać dla tej polityki siły wielkie, 
może tylko władca od demokracji 
rządzącej niezależny? 

Okres drugi. Plany królewskie 
złamane. Władza królewska zwycię- 
żona i sponiewierana. Kozactwo  ru- 
sza na Polskę. Chmielnicki idzie 
wgłąb Rzeczypospolitej, idzie... 

Ogniem i mieczem. 
Cóż wtedy? 
Sienkiewicz już dał odpowiedź, w 

której słusznie kocha się nasza mło: 
dzież szkolna: 

Nie paktować, lecz bićl 
A wtedy właśnie demokracja szla- 

checka paktowała. Wtedy słuchała 
rad Ossolińskiego i wtedy wysyłała 
Kisiela i komisarzy z liberalnym 
przebaczającym programem*. 

A teraz cięcie szabli pod datą 26 
lipca 1926 roku, a więc jeszcze na« 
długo przed oficjalnem powstaniem 
Obozu Wielkiej Polski: 

„Pan Roman Dmowski na łamach 
„Gazety Porannej Warszawskiej“ rzu- 
ca hasła organizowania narodu. Cały 
artykuł wstępny jest temu poświęco- 
ny. Sensem jego jest, że ponieważ 
państwo jest słabe, więc „naród* 
powinien się organizować. Czytamy: 
„Położenie dzisiejsze Polski najeżone 
jest poważniejszemi  niebezpieczeń- 
stwami, niż to się ludziom  przeważ- 
nie zdaje. Dążenie do organizacji na- 
rodu, które tak silnie dziś się odczu: 
wa, Uie wynika bodaj naogo! ze šeis- 
łego zrozumienia tych niebezpieczeństw 
jest to raczej instynktowne ich 
przeczucie. Im słabsza jest organiza- 
cja państwa, tem silniej musi być 
zorganizowany naród, jeżeli nie chce 
zginąć. Myśmy żyli wiącej, niż przez 
stułecie bez własnego państwa i trzy: 
maliśmy się tylko organizacją naro- 
du. Dziś mamy własne państwo, ale 
jakie?...” „Krótko mówiąc, państwo 
polskie i życie państwowe w Polsce 
zostało tak zorganizowane, iż my- 
ślący Polak we własnem państwie nie 
mógł sobie powiedzieć, że losy kraju 
Są bezpieczne w rękach tych, którzy 

z urzędu czuwać nad niemi powinni. 
Przeciwnie, w wielu sprawach czuł się 
on tak, jak za rządów obcych, ro- 
zumiał, że trzeba przy pomocy samo- 
rzutnej organizacji sił narodowych 
bronić się przeciw szkodom, wyrzą- 
dzanym przez państwo i przeciw nie. 
bezpieczeństwom, któremi działalność 
jego grozi”. Na tę teorjg Dmowskie- 
go, nakazującą patrzeć na władze 
państwowe połskie, jako na władzę 
okupacyjną, replikuje Mackiewicz: 

„Niepodległość na tem właśnie po- 
lega, że naród, jako taki, mie może 
mieć innej organizacji, jak państwo, 
własne państwo. My, monarchiści, 
możemy uważać ustrój państwa pol- 
skiego za wielki bezsens, ale mimo 
to uważamy to państwo za własne 
państwo, i nie możemy mu  przeciw- 
stawiać «organizowania narodu». Każe 
demu Polakowi wolno jest tworzyć 
własną partję, «Organizować Naród» 
będzie mógł w Polsce król polski, 
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dziś może to czynić tylko Prezydent 
Rzeczypospolitej. _ <Organizowaniem 
narodu» zajmują się w Polsce sjoniś- g 
ci. Są oni konsekwentni, bo za włas- 
ne państwo uważają Palestynę. Przeciw- 
stawianie organizacji narodu organi« 
zacji państwa jesf rzucaniem haseł 
antypaństwowych». 

Trudno chyba o lapidarniejsze, a 
zarazem trafniejsze scharaktervzowa- 
nie ideologji przeciwnika i o jej grun- 
towniejsze unieszkodliwienie w umyś- 
le czytełników. 

Świetny polemista jest przytem do 
szpiku kości rycerski. jego walki pu- 
blicystyczne tak się nieraz mają do 
metod jego przeciwników, jak ryćer- 
skie rozprawy do bójek ciurów obo- 
zowych. Jest w nim  djalektyka wy- 
sokiej klasy 1 siła argumentacji, którą 
daje głębokość i uczciwość przeko- 
nań. Mackiewicz nie tylko wierzy w 
to, co pisze, ale pisze zawsze wszys- 
tko, co czuje i w co wierzy. Jest więc 
czasem enfant terrible swoich przyja- 
ciół politycznych. 

Kiedyś, przed wielu jeszcze laty, 
zabawiając się w pisanie aforyzmów, 
napisałem coś w tym rodzaju: «Mó- 
wić zawsze to, co się. myśli i to w 
formie, w jakiej myśl przez mózę 
przechodzi, można tylka w warunkach 
Robinsona Crusoe. Tylko że wtedy 
mówić niepotrzeba».., 

Do dziś dnia nie wydaje mi się, 
żeby z tym aforyzmem należało wziąć 
rozbrat i żeby on był zupełnie po- 
zbawiony treści... Mackiewicz jest, jak 
sądzę, innego zdania, .. może ma 
też rację... 

Przyjaciele trochę się zaniepokoją, 
pogniewają trochę; przeciwnicy wy: 
ostrzą pióra i na Soplicę zgodnie u- 
derzą, ale niejedna myśl słuszna, 
zdrowa, śmiała, zostanie w ten spo- 
sób wypowiedziana i coś z niej prze- 
ciež zakiełkuje... 

Tak było z wielu Mackiewiczow- 
skiemu ideami, które narazie wyda- 
wały się donkiszoterją, bo były wy: 
wowiedziane łat temu trzy, a dziś są 
już bodaj communis opinio docto- 
rum. 

Jest to chyba najlepsze šwiadec- 
two dla publicysty i polityka. 

* 

* * 

Ten młody integralny konserwa- 
tysta, tradycjonalista z krwi i kości, 
czujący i kochający historję, jak mało 
kto z jego pokolenia, nie jest czło- 
wiekiem dnia wczorajszego i w tem 
leży nie tylko wdzięk jego talentu, 
ale i tajemnica wpływu, który już nie- 
wątpliwie posiada. Jego konserwatyzm 
jest śmiały, pułsujący życiem, wierzą- 
cy w zwycięstwo swoich idei, w słusz- 
ność swoich też i założeń. Czuje sie 
on dzieckiem XX-go wieku w  prze- 
ciwstawieniu do demokratycznego ©- 
galitaryzmu i radykalnego nacjonaliz- 
mu, które zwalcza, jako przežytki 
wieku, który się skończył. 

„W nrzeciwieństwie do wieku XIX, 
wiek XX znamionować będzie tęskno- 
ta do silnej władzy*. «Duch religijny 
kościoła katolickiego będzie musiał 
szeroko otworzyć swę ręce, aby w 
nie ująć cały niepokój mistyczny, któ- 
ry narodzi się w wieku XX-ym, jako 
reakcja przeciwko grubemu, ordynar- 
nemu materjalizmowi». 

«Zarówno nasi demokraci, jak na- 
si endecy są to ludzie XIX-go wieku. 
Ludźmi wieku XX-go jesteśmy wlaš- 
nie my, konserwatyści, monarchišci, 
imperjaliścii Dążymy do silnej władzy 
wbrew całemu repertuarowi parlamen- 
tarno-demokratycznych haseł wieku 
XIX-go. Dążymy do renesansu Polski 
i na szalę polityki globalnej, na sza- 
lę rywalizacji z Bolszewją, jako wy- 
rsžny sprzeciw kulturze sowieckiej, 
rzucamy hasło Króla Polskiego, Wiel- 
kiego Księcia Litewskiego. Nasza 
właśnie ideologja płynie z życiem, 
wyprzedza życie». - 

* 
+ 

Walkę ze światopoglądem  nacjo- 
nalistycznym przeprowadza Mackie 
wicz od początku swojej działalności 
publicystycznej z nieposnolitym talen- 
tem i pogłębieniem. Ujmuje to kapitalne 
zagadnienie po swojemu, nie tyle mo: 
że ze strony etycznej, jak to czynią 
inni, ale prawie wyłącznie z punktu 
widzenia racji państwowej polskiej, z 
historycznego i politycznego punktu 
widzenia. Walka ta jest motywem, do 
którego powraca często, a arsenał je- 
go argumentów czyni niego jednego 
z  najniebezpieczniejszych, najmniej 
chętnie widzianych w obozie narodo- 
wej demokracji przeciwników. 

Mackiewicz stawia sprawę w ten 
sposób: 

W ciągu wieku XIX-go byliśmy 
największym bezpaństwowym narodem 
w Europie. Wszystkie zatem czynni- 
ki i idee, które się ówczesnemu euro- 
pejskiemu status quo przeciwstawia- 
ły, były naszymi naturalnymi sprzy- 
mierzeńcami. Polacy musieli zatem 
logicznie być uczestnikami wszystkich 
ruchów wolnošciowych i rewolucyj- 
nych na całym świecie. Wiązali się 
więc i z ideą samostanowienia naro- 
dów, i z wywracaniem tronów, bo te 
nacjonalistyczne, demokratyczne, czy 
wreszcie Socjalistyczne asta szły 
wówczas po linji restytucji ideału na- 
rodowego polskiego — — restytucji 
Państwa. 

„W Europie żadna rewolucja, żad- 
na demokratyczne impreza, żadne we- 

wnętrzne zaburzenia od gen. Dąb- 
rowskiego do Jarosława Dąbrowskie- 

o i Wróblewskiego z komuny pa- 
ryskiej 1871 r. nie obywają się bez 
udziału polskiego, bez krwi polskiej, 
bez polskiego serca, Czekaliśmy od 
demokracji polskiej zbawienia, prosi- 
liśmy ją o wstawiennictwo. Naszą 
dumą jest, że płaciliśmy jej hojnie 
własną krwią, że wojowaliśmy w jej 
obronie z czarem i wdziękiem; że 
nasze srebra na amarantach i ama- 
ranty na granatach dwa razy zbawiły 
rewolucję francuską, raz za Kościusz- 
ki, po raz drugi w r. 1831. 

„| jako monarchista i konserwa- 
tysta uchylić głowę muszę przed te- 
mi ofiarami Polaków przeszłego wie- 
ku. Oto ostoją reakcji były wtędy 
trzy mocarstwa, trzy cesarstwa zabor- 
cze. Walcząc w obronie demokracji, 
uderzaliśmy przedewszystkiem w na- 
szych zaborców *. 

«lnteres narodowy polski wyrma« 
gał więc opowiedzenia się po stro- 
nie demokracji, po drugie skierowa- 
nia haseł demokratycznych w kierun- 
ku samostanowienia'narodów. Stąd pły- 
nęlo kolportowanie przez nas hasła, 
że dość być narodem, aby zostać 
państwem. Piłsudski, jako człowiek, 
solidaryzujący obóz demokracji rewo- 
lucyjnej z nacjonalistycznym — ргоета- 
mem, to syn i wnuk taksamo Jaro- 
sława Dąbrowskiego z komuny pa- 
ryskiej, jak Mierosławskiego, jak tych 
oficerów polskich, którzy dowodzili, 
czy służyli narodowej armji węgier- 
skiej, belgijskiej, włoskiej. 

«Ale myśmy dotychczas nie zrozu- 
mieli, że dziś interes państwowy Pol- 
ski przeniósł nas z obozu wojującej 
demokracji i konsekwentnego nacjo- 
naliżmu do obozu przeciwnego. Zro- 
zumiały to Węgry, które w pierwszej 
połowie X'X-go wieku tak samo, jak 
my, solidaryzowały się kompletnie z 
demokracją międzynarodową, od nie- 
podległości swego państwa zmieniły 
swą linię. 

«Przez nasz udział w zwycięstwie 
zasady „samostanowienia narodów* je- 
steśmy ojcami chrzestnymi takich 
państw, jak Czechosłowacja, jak re- 
publika Kowieńska. Ale posiadanie 
przez nas terytorium historycznego, 
zamieszkałego przez ludy, nie mówią- 
ce po polsku zrywa solidarność na- 
szego interesu państwowego z hasła- 
mi samostanowienia narodów i nacjo- 
nałizmu. Zasada nacjonalizmu głosi, 
że wystarcza, abv pewien lud terytor- 
jalny miał odrębny język i stanowił 
całość etniczną, aby miał prawo do 
posiadania własnego pafistwa. Ta za- 
sada zwraca się dziś przeciw państwu 
polskiemu. 

«Hasła jednak narodu polskiegó 
z X'X-go w. tkwią w naszem spole- 
czeństwie. Hasłami temi są solidar- 
ność z zasadą nacjonalistyczną i z 
zasadą demokracji. I ok te hasła 
są dwoma psychicznemi hamulcami, 
zwężającemi nasze ambicje państwo- 
wo-twórcze. Pogłębiają one wewnątrz 
Polski uczucie defetyzmu». 

I stąd już, z tych historycznych 
założeń, płynie dalsza krytyka nasze- 
go obozu nacjonalistycznego. 

„Rządy Mustafy Kemal Paszy w 
Angorze są najdalej idącym przykła- 
dem czystego nacjonalizmu. Turcja 
utraciła międzynarodowe znaczenie 
w świecie muzułmańskim przez znie- 
sienie Kalifatu, ale za to wypędziła 
Greków ze swego małego terytorium 
i rozstała się ze swą stolicą, - która 
była Wschodu Rzymem i Paryżem, 
lecz gdzie nie sami zamieszkiwali 
Turcy. Jestem autorem teorji, przęciw- 
stawiającej nacjonalizm imperjalizmo- 
wi. Turcja Kemała Paszy jest najja- 
Skrawszą kartą ilustracyjną nacjona- 
lizmu. Natomiast Anglja i jej stosu- 
nek do kolonji, do przeróżnych lu- 
dów metropolji jest ilustracją imper- 
jalizmu. 

„Kipling, gdy opisuje lndje, to 
Indje te kocha, jak własną ojczyznę. 
Dumą każdego Anglika jest, że Król 
panuje nad taką ilością przeróżnych 
ludów. Dążenie, aby w imperjum Je- 
rzego V-go pozostali sami tylko et 
niczni Anglicy, uważałby każdy im- 
perjalista angielski za nonsens, za 
bluźnierstwo przeciw państwu. A u 
nas dla panów Dmowskich i Grab- 
skich jest zawsze ideałem dążenie, 
aby Polskę zamieszkiwali sami tylko 
Polacy. 

„Nacjonalizm w polityce jest rów- 
noznaczny z dążeniem, aby w pań- 
stwie zamieszkiwała jedna tylko naro- . 
dowość, i aby ekonomiczne korzyści 
z państwa ciągnęła tylko ta narodo- 
wOść panująca. 

Imperjałizm dąży do zapewnienia 
państwu jaknajrozieglejszego  terytor= 
jum, stąd musi też i obce ludy przy- 
puszczać i do państwowej współpracy 
i e wspólnych ekonomicznych ko- 
rzyści. 

„W „Dzienniku Wileńskim* uka- 
zal się kiedyś artykuł, w którym ubo- 
lewano, że pucybut, który siedzi na- 
przeciw dworca kolejowego, jest 
Rosjaninem i żądano od policji, aby 
miejsce to zabezpieczyła dla pucybu- 
ta—Polaka. Pomimo całej drobiazgo- 
wości tego żądania stanowiło ono 
doskonałą ilustrację nacjonalizmu, kie- 
dy imperjalizm, jako dążenie do zdo- 
bycia najrozleglejszego  terytorjum, 
nie może być połączony z ,wynarada* 
wianiem“, 

„Dawna Polska była niewątpliwie 

państwem imperjalistycznem. Gdy wy 
wołujemy zjawę naszych zwycięstw, 
to po stronie polskiej widzimy pułki 
nie tylko polskie, lecz litewskie, ko- 
zackie, tatarskie. Gdy myślimy o lu- 
dach Rzeczypospolitej, — to widzimy 
barwną mozaikę. Polska była Rzeczą- 
pospolitą,—io znaczy państwem, po- 
zbawionem elementu siły, stałości i 
wytkniętych celów. Republikańskość 
Polski była przyczyną jej upadku, 
lecz prace nad tworzeniem z tej mo- 
zaiki ludów jednego „państwowego 
narodu* wyglądają imponująco. Ci, 
którzy w wieku X'X-ym płacili krwią 
za wierność idei państwa polskiego, 
w ogromnej ilości wypadków etnicz- 
nie nie byli Polakami, lecz Litwinami, 
Rusinami, nawet Niemcami. 

„Skoro raz staniemy na gruncie 
nacjonalizmu, na gruncie zasady et- 
nicznej Polski, prawa samostanowienia, 
to ze słabą wiarą idziemy ku hasłom 
Polski mocarstwowej. Swój pochód 
naprzód po odzyskanie ziem, odzie- 
dziczonych po Polste królewskiej i 
Wielkim Księstwie, musimy przykry- 
wać makulaturą argumentów i często 
niezupełnie doskonałych statystyk, 
Musimy sami przed sobą się uspra- 
wiedliwiać, że odgrywamy tę rolę 
wielkiego państwa, którą wyznaczyła 

nam historja“. 
„Ruch nacjonalistyczny często rę- 

ka w rękę idzie z ruchem klasowym. 
Nacjonalizm litewski, łotewski, estoń- 
ski, ukraiński miał z początku cechy 
ruchu klasowega. Robotnicze państwo 
Australji uchwala: drakońskie ustawy 
nacjonalistyczne. Robotnicy amervkań- 
scy domagają się zakazu imigracji ro- 
botników rasv żółtej. Wreszcie socja* 
lizm i radykalizm polski jest często 
wyraźnie nacjonalistyczny. Jeden wy- 
bitnie anty-endecki publicysta war- 
szawski wszczął całą kamnanję nra- 
sową. gdy się dowiedział, że w skle- 
pie Herseoo pracują dwie panny emi- 
grantki—Rosjanki. Ta kampania pra- 
sowa przeciwke dwóm bezbronnym 
dziewczynom, które do stolicy Polski 
uciekły przed bolszewizmem, może 
wywołać rumieniec wstydu. Sznalty 
„Robotnika“ roją się codzień od de- 
nuncjacyj towarzyszy © rosyjskiem, 
czy niemieckiem pochodzeniu jakie- 
goś inżyniera, lub urzędnika państwo- 
wego". 

„Nie można utożsamiać nacjona- 
lizmu z patriotyzmem lub ideą naro- 
dową. Nacionalizm — to egoistyczne 
bronienie interesów materjalnych pew* 
nego koła ludzi, należących do pew- 
nej gruby etniczej. Kwalifikacje mo- 
ralne nacjonalizmu są te same, co ru: 
chu kłasowego,—socjalizmu, lub idei 
Wincentego Witosa. 

„Dlatego wszystkie poczynania na- 
cjonalizmu mają podkład wybitnie ma- 
terjalny, ograniczony, doczesny, — o- 
statnim etapem tryumfującego nacjo- 
nalizmu będzie zawsze Ów zakaz imi- 

gracji ax sił robotniczych, lub 
monopol dostaw dla wojsku dla do- 
stawców rdzennych—Polaków", 

„Wykorzenić zgubny dla naszego 
państwowego rozwoju nacjonalizm 
można jedynie posiewem idei słusz- 
nych i zwycięskich. Ideą taką powi: 
nien być imperjalizm polski. Nie cho- 
dzi o to, aby w Polsce rdzenni Pola- 
cy mieli przywileje, aby dla polskiej 
młodzieży korzystnie był obmyślany 
numerus cląusus. Chodzi o to, aby 
naród polski mógł rosnąć i rozsze- 
rzać się, mógł potężnieć z dnia na 
dzień i odebrać swe dziedzictwo tery- 
torjalne w całości. 

„Imperjalizm polega na państwo- 
wej asymilacji obcych żywiołów. Roz- 
patrzmy różnicę metody imperjalistycz- 
nej, a nacjonalistycznej na drobnym 
przykładzie. jeżeli Białorusinów bę- 
dziemy wprowadzali do sal Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego i w ten snpo- 
sób wciągali ich w orbitę polskiej 
kultury, =będzie to działanie imperja- 
łistyczne. Jeżeli będziemy im stawiali 
przed immatrykulacją wygórowane wy- 
maganla, a potem wykluczałi z życia 
akademickiego w imię materjalnych 
konkurencyjnych interesów młodzieży 
polskiej i tem zmuszali do emigracji 
do Pragi Czeskiej, —będzie to metoda 
nacjonalistyczna. Nacjonalizm—to po- 
mniejszyciel idei narodowej polskiej. 
Nacjonalizm zmusza nas do ograni- 
czenia się do terenu etnograficznie 
polskiego, wyrzeczenia się Białejrusi, 
Ukrainy, Inflant i Kowieńszczyzny. 

* * * 

Każdy odruch szlachetny, bez 
względu na to, czy go 'dostrzeże u 
kogoś, do kogo ma sympatję, czy 
niechęć, nie pozostawia Mackiewicza 
obojętnym. 

Jest to bodaj jedna z zasadniczych 
cech jego charakteru i pióra. Nato- 
miast dla drobnych podłostek, dla 
tych szarych podłostek dnia codzien- 
rego. dla ordynarnego tchórzostwa i 
miałkiego oportunizmu ma on pogar- 
dę i obrzydzenie. Cała jego natura, 
całe umiłowanie Polski wzdryga się 
w mim przeciwko temu. Potrafi oddać 
z patosem szlachetnego wzruszenia 
ostatnie chwiłe cesarskiej rodziny ro- 
syjskiejj nie chcącej Rosji opuścić i 
tem  pieczętującej swój krwawy los, 
równie dobrze, jak rycerskość i hart 
młodej cesarzowej austrjackiej, której 
poświęca artykuł, zatytułowany: „Hołd 
kobiecie". Opisując na zasadzie rela- 
cyj barona Werkmana historję obu 
nieudanych i najfatalniej przygotowa- 

nych prób powrotu Karola na tron 
węgierski, kończy w ten sposób: 

„Nie lubię Austrji, Nie lubię rodzi- 
ny Habsburgów. Ale oto przeznacze- 
niem instytucji monarchicznej jest 
trwać na stanowisku. Królowa Zyta 
rozumiała ten obowiązek. Genera 
Nowak, który ją nienawidzi, pisze o 
jej pięknych, czarnych, nerwowych o 
czach. Przed te oczy czarne i nerwo 
we los siał wiele blasków, daleko 
więcej cierpień i boleści. Cierpienia 
przechodziły w ilości i skali większe, 
aniżeli je Ibsen bohaterkom swoic 
fantazyj wyznaczyć potrafił, Gdyb 
królowa Zyta żyła w XII--XIll-.ym wi 
ku poeci wędrowni śpiewaliby o mło 
dej Pani, matce ośmiorga maleńkich, 
ślicznych dzieci, która z mężem 
swoim dzieli trudy, niebezpieczeństwa 
i odprowadza trumnę jego na dale 
kiem wygnaniu”. 

Pomiętamy WSzyscy przykrą Spra 
wę żywiecką. Rząd polski nałożył se. 
kwestr па dobra arcyksięcia Karola 
Stefana, którego dwóch synów służy 
ło chlubnie w wojsku polskiem j któ 
ry zawsze przed wojną uważał Się za 

M 
a skutek wysokiej jn 

jednego z europejskich Pda 
Rząd zobowiązał się uroczyście si 
kwestr ten zdjąć i dobra, będące pry: 
watną własnością arcyksięcia, prawi 
mu właścicielowi i obywatelowi Rze 
czypospolitej zwrócić. 

Ale nasi sejmowi suwereni, do 
których doszły wieści o tym ukladzi 
protestują. Poseł Putek wnosi inter 
pelacie. Poseł i profesor narodowo: 
demokratyczny, b. Staniszkis, gorącq 
SIę z nim solidaryzuje. Oświadcza na 
plenum sejmu, że mu sprawia przy: 
iemność w jednym przynajmniej punkcji 
być z posłem Putkiem jednego zdania.. 
W grę wchodzi oczywiście chęć oba 
lenia rządu gen. Sikorskiego. Wobed 
takiej perspektywy €o znaczy dami 
przez posła Rzeczypospolitej w imie 
niu Rządu polskiego słowo, i co zna 
czą wyznawane w innych okoliczna 
ściach zasady? 

Otóż tego rodzaju posunięcia tak 
tyczne, ten typ sejmowej „insanity 
tak u nas częsty, wyprowadza Macki 
wicza z równowagi. Burzy się w nin 
człowiek, publicysta i Polak. 

* * 

„,_ Jednym z zasadniczych, jak widzie 
liśmy, zarzutów, który  Mackiewiej 
stawia obozowi nacjonalistyczn 
jest brak w nim zmysłu historyczne 
go. Temu rozkochanemu w moce 
stwowej przeszłości Polski imperia 
liście nie może się pomieścić w gło 
wie, żeby na sprawę wschodnich gra 

nic Rzeczyposdoiitej patrzeć wylączni 
z punktu widzenia większej lub mni 
szej ilości posłów białoruskich 
warszawskim Sejmie. Uważa to z 
defetyzm, który już przestał wiet 
w wielką kulturalną i  asymilac: 
siłę Polski i chce się swego wieko 
wego dziedzictwa @@ demokra 
nego dogmatu jedności etnicznej v 
rzec. To jest to, co go 'najbardzią 
od nacjonalizmu i ad pojęć demokrś 
tycznych wieku XIX go odrzuca i d 
£0 Drzekonywa, że nie na tych Szła 
kach ideowych szukać należy prz 
szłej wielkości i mocy państwo 
Polski. I to jest zarazem punkt w 
ścia, źródło jego fanatycznego prz 
Wiązania do idei silnej władzy, — dj 
idej monarchii. 

W przeciwstawieniu do Dmow 
Skjego, który twierdzi, że „w Polsq 
ФЧета nic do konserwowania“, М. 
ckiewicz staje na gruncie historyc: 
nym i zapatrzony w bezkreśńe obsz 
ry, leżące na wschód od dzisiejs 
etnograficznej Polski, a śladami ku 
tury łacińskiej i polskiej znaczom 
tam właśnie szuka roli i misji dzieją 
wej Polski. 

„Myśmy kraj ten polonizowali .a 
wieków z góry, a nie z dołu, z w 
waątrz, a nie zzewnątrz. Ziemie n 
sze garnęły się do polskości, a n 
polskość im była narzucana. Promi 
nie polskości szły od tronu Jagiellq 
nów do lepianki wiejskiej, a nie” 
porządku odwrotnym, Gdy wiek XIX; 
skrępował ekspansję kulturalną, 
została nam siła ekonomiczna. Życi 
dajny pług polskiego szlachcica o! 
tę ziemię i siły tego pługa nie zastąj 
plakat z wierszykami, który rozli 
na dziurawym płocie nuwa metod 
pozyskiwania sobie kraju*. 

Traktat Ryski wprawdzie i do 
czasowa, z demagogji sejmowej p 
nąca, polityka, zaprzepaściły już ni 
mal wszystko. Polska nie potrafi 
a raczej nie chciała restytuować su 
go historycznego terytorjum, a 
zać z państwem wchodzących w 
skład marodowości wschodnich n 
umiala.:. 

kresowej d 

ci 

Zamiast ludności 
silną, sprawiedliwą, sprawną władz) 
wzmódz jej dobrobyt, pokazać 
gruncie rzeczywistości odrębność, 
szość kultury, ładu, organizacji pd 
skiej, i tem zapanować nad jej „orje 
tacyjnemi wątpliwościami, czy wak 
niami, — wolano pójść w ogonie pd 
bolszewickich  koncepcyj i a 
zamiast przekonywać, demoralizow: 
zamiast uświadamiać i podnosić, 

Polska swoją kwestję wschodt 
może jeszcze wygrać, o ile weźm 
rozbrat z ideą demokratycznego n 
cjonalizmu i radykalizmu, który 
osłabia i kurczy, m stanie twardo



  

   

                  

    
   

  

    

    

   

        

    

    
   
    

   

   
   
     

     

    

    
   

    
   

  

     
   

    

   
    
   

  

     

     
   

      

   

    

  

    

     

     
    

   

    

    
    
   
    

     
   

    

     
    
   

    

   

  

     
    

  

    

  

    

    
   
   
    

   

4 SŁOW O 

ncie swojej jagiellońskiej imperja- wreszcie własnych dyrektorów depar- szy najtrafniej wyczuł ideg'majowego W tajniki tej zagadkowej skompli- _ „Hasło władzy silnej jest dziś je- | ń 

tycznej przeszłości, imperjalistycznej tamentu i osobistego sekretarza. Chy- przewrotu. On też doskonale i prze- kowanej duszy lubi się Mackiewicz dynem hasłem Rojana pod którem da) oł KARA AE AŻ 

znaczeniu naturalnej, „kulturalnej, ba nikt nie powie, że rząd polski jest nikliwie rozumiał, „że sila rzeczy w wtmyślać, ale czyniło zawsze z re- skupić się mogą ludzie , dążący do dzlesiąt, jak Polsce przez lat sześć 
ysto moralnej siły asymilacyjnej. emanacją siły mazewnątrz państwa. Polsce pcha z nieubłaganą konse- Spektem i sympatją, której nie taił mocarstwowego stanowiska Państwa rezultaty raczej ujemne». 

To są, w wiernym — jak mi się Przeciwnie jest emanacją słabości. kwencją ku temu rozwiązaniu. Sejm zresztą nigdy. Jeśli w nim swoich Polskiego". : 
Haje — skrócie idee zasadnicze, les „Biurokracja? Tę istotnie niektórzy był już w marazmie kompletnym. ideałów nie wyczytuje, to go w każ- _ „Marszalek Piłsudski, który jedy- „Byłoby niezgodne z polską tra- 
lees maitresses, Mackiewicza. Może ludzie uważają za silną, bo bardzo Prezydent bezradny, wszystkie czyn- dym razie od brudnego osadu o- nie dziś zdolny jest spełnić postulat dycją, ażeby monarcha w Polsce był 
h ktoś zarzucić nierealność, nasze może dokuczyć. Przy bliższej jednak niki konstytucyjne w rozprężeniu. | SZczerstw, albo od fałszywego osądu władzy siłnej, nie buduje jej na pod: czemś więcej, jak jedną z instytucji 

eprzygotowanie wewnętrzne, nie- analizie bardzo łatwo spostrzežemy, już pod datą 6-g0 Maja pisze arty- rzekomych przyjaciół, nadużywających stawie supremacji jednej partji nad ustroju KŻ składnikiem 
spółmierność wymaganych wysiłków że biurokracja dlatego jest tak do- kuł pod znamiennym tytułem: „Ostat- jego prestige'u i imienia, Oczyszcza. drugą". rządów parlamentarnych. Ale bez te- 

naszemi obecnemi zasobami i siła- kuczliwa i nieznośna, bo jest taksła- ni gabinet  republikańsko-demokra- Widzi on w nim jedyny ośrodek siły, _ Wniosek: "Idea stworzenia silnej go rage! równowagi parlamenta- 

i, nie tylko materjalnemi; — ale ten ba. Staje się rozruch w dużem mie- tyczny*, w którym mówi: męża stanu, umiejącego myśleć kate- władzy przez wprowadzenie u nas u- Na polski równowagi nie odzyska. 

ogram. wielkiej ekspansji polskiej, ście. Wojewoda zachowuje się, jak „Obecnie przesilenia w Polsce są gorjami historycznemi, najwyższy au. stroju amerykańskiego niema oparcia Ek 
wiara głęboka, że nas nietylko na tchórz i ucieka autem bez oddania krótsze, aNiżeli były kiedyś, lecz bar- torytet polityczny w Polsce. Rewolu- realnego". = otwiera się dla instytucji monar- 

ą stać, ale że ona nie przestała być władzy komukolwiek, poprostu porzu- dziej nużące... Wszystkich ogarnia Cyjny radykalizm był w jego przeko- A dalej: „Oparcie całej budowy 4 L \ ПЁЧ_УСЬ stosunkach naro- 

otąd naszem prawem i naszym obo- cając wladzę sobie wręczoną. Staro- wrażenie pustki nie do pokonania, Nanit dla Piłsudskiego środkiem, pro- © autorytet jednego człowieka zmu: Bo: mek i zewnętrznych, Wśród 

jązkiem wobec dziejów i Europy, stowie, zwłaszcza niektórzy u nas, SĄ pustki programu, niemożliwości więk. Wadzącym do podziemnej walki o Sza do szukania Środków zabezpie- 09C0P zc w amy je one, O: 

st dla mnie dowodem, jak bezcenny całkowicie zawojowani przez posłów szych zamierzeń. Im więcej to się POISKĘ, do maksymalnego państwowe. czenia twałości tej budowy”. Ha po zasymilowaniu mogą być poży- 

arodowo, państwowo i moralnie jest ze swoich okręgów*. zmienia, tem więcej pozostaje tem £0 Programu, do czynu zbrojnego. „Monarchja jest instytucją, po to Po Sio tie przy każdej 

п historyczny element polski ma _ „Klasy społeczne? gamerm. Ostatnim gabinetem w na. Ale ten militarysta z krwi i kości, właśnie, zbudowaną, aby brak autory- ŚŚ |" i naprzykład Niemcy ze 

resach, który nasza Ślepa, niena- „Inteligencja, klasyoświecone przez szem przekonaniu będzie rząd oparty ten Szlachcie litewski, co «z ciemnego teu przyrodzonago zastępować auto- ąs! a, ie! oraw i Pomorza. Ale 

istna ośmioletnia „polityka usiłowała „postępową” ordynację wyborczą uto- o niewyzyskaną jeszcze dotychczas 50Зеп powstał uroczyska», nie jest rytetem instytucji. e Us = M „ których cha- 

szelkiemi sposobami osłabić i znisz- nione zostały w ciemnej masie wy- kombinację parlamentarną, 'mianowi. Człowiekiem kliki, partji, obozu. On Wniosek: Obecna sytuacja poli- % bi ЕВ :;111‹: je popychał 

yć. borczej. Jako taka, jako klasa spo- cis centropraw rozszerzony, za wyłą- Stoi ponad nimi, i Mackiewicz chce, tyczna w Połsce nie tylko społeczeń- a sa o" s pięć lat ZE 

Ten polski szlachcie na Kresach, łeczna, nie odgrywa dziś intelignncia czeniem skrajnej lewicy i nie biorą- ŻEbY w pierwszym rzędzie ztozumieli stwa nie oddala od haseł monarchi- Р i d — noi ннна staie 

Stanisław Mackiewicz, przy całym w polityce żadnej czynnej roli. © ile cego nigdy udziału w rządach klubu to Ci, którzy mu są najbliżsi, to jest Stycznych, lecz, przeciwnie, na nie ea ziałania tęgo urzędu. Ty 
woim wybujałym  indywiduałizmie, kapitał, zwłaszcza. przemysłowy, ma chrześcijańsko - narodowego. Potem, konserwatyści polscy. właśnie wskazuje”. | = Ody | * ушю?ат';_ dw 
st tego typu doskonałym wyrazicie- swoje metody oddziaływania na po” lak ten rząd upadnie, przyjdzie już > “Marszalek Piłsudski chce być Głęboko uczuciowy stosunek ZL on 5 io 2 kr авн Ni 
m.—to najlepsi, najhartownieisi, naj- litykę w drobnych kwestjach poszcze- niewątpliwie do rządów gabinet apar. demokratą. Ma sentymenta demokra- Mackiewicza do idei monarchicznej e 60% Rete l ac 
ardziej w swej rasowej czystości za- gólnych, to w każdym rażie cała lamentarny, gabinet de nomine tylko tyczne. Ale demokratą nie jest. Ta Sprawia, że będąc jej gorącym bojow- h i R Ido Suisei 
howani synowie Rzeczypospolitej. struktura naszej republiki „zabezpie. republikański. Sama fala historyczna, która go po- nikiem, szuka dla niej argumentów iż ae jaz e 

А cza” nas przed ten, aby silna władza To też przewrót majowy, pomimo nad parlament u nas wyniosła, ta sa- politycznych, socjologicznych,  histo- r p = ie u. olskieu 

* * dostała się w ręce polskiej klasy oświe- całego swego tragizmu i niebezpie- ma fala uczyniła zeń uniydemokratę. Tycznyc”. Są one gęsto rozsiane WS. Wechod — Podole B Lone 
A skoro to credo polityczne nie conej. czeństwa, które w życie Polski wno- lluzje demokratyczno - parlamentarne ego pismach, w nizliczonych artyku- w | : Pol add sl ns Lesia 

hogio byč w warunkach dotychcza- „Więc robotnicy. lud włościański, Si, nie wyprowadza go z równowagi padły na bruk warszawski w dniach łach, drukowanych w «Słowie»$gwileń- o a olesie, musi dać tym lud om 

pwej rzeczywistości polskiej realizo- fornale, wyzwoleńcy? 1 już pod datą 17-go maja pisze: majowych razem z luskami, wypadłe- Skiem, które jest jego placem gboju i p az symbol, niż władza obie- 

ane, było bowiem zasadniczo Sprze- | W gb budi toki seo. „Republika jest io forma rządu, mi z magazynów, z wystrzelonemi trybuną jego“ niestrudzoneį propa- ata. ak m symbolem może być 
i obecnej chwili nastroje wieco + ta " d tylko monarchja. W naszym ustroju 

pne z panującemi wszechwładnie wę gą tym termometrem, do którego regulowana przez zamachy stanu... -gilzami z luf». gandy. : Sa add y I 
śród wszystkich bez wyjątku Stron- stosuje się polityka Izby Poselskiej i Ale tem niemniej nie możemy dzisiej- «Wyspiański swoją generację schył- Chcę je wyłowić tutaj, jeśli nie narodowa polska monarchj» bezbo- 

ictw sejmowych dogmatami, nie Po: gabinetu, Ale ta nie znaczy, aby te SZego artykułu zacząć inaczej, jak pa- kowców od welt-schmerzów odwrócił, wszystkie które najjaskrawiej rysują ieśnie ze dzisiejszą drażliwą sy- 

pstawało Mackiewiczowi nic innego. środowiska ująć mogły silną władzę. chyleniem głowy przed republikań--na kolana na kamienne schody kate- polityka i człowieka, a mają przytem tuację *olaków, jako „narodu pa- 

k zaatakować same dogmaty i z Wzjąć władzę — to znaczy jej nie Skim prezydentem i wojskami, które dry Wawelskiej cisnął i o czyn zbroj- n* dającą się w mojem przekonaniu, nującego" czy też „większości panu- 
jemi rozpocząć walkę. oddać. Wziąć wladzę — to znaczy EO broniły, Pan Prezydent Wojcie- ny modlić się kazał. Upojenie się zaprzeczyć wagę i. walor. jącej“. BR 

Polska jest krajem analfabetów, a być zdolnym do jej piastowania. Ca- Chowski był jednym z niewielu, który wielkością zmarłej Polski, płacz i tę. „ „Ody się dziś iraktuje problem „Ogłaszać republikę i obieralnego 

dajecie jej najszersze, najpowszech- ly rewolucjonizm tromtadracja jkrzy- głęboko i serjo brał znaczenie sakral- sknota po niej, poczucie własnej bsz. Władzy, traktuje się go zawsze, jako prezydenta, a jednocześnie żądać, aby 

jejsze prawo wyborcze; Polska U- kiiwość nas zego a dykalizmu ludowe. ne przysięgi, którą złożył. Wśród silności, pogarda do współczesnej skutek, jako rezultat takich, czy in- ij obywateli wstrzymywała się od 

pdła z powodu braku silnej władzy, gą polega nie na zbytku tego tempe- podchorążych, którzy go bronili od- Polski i nostalgja do czynu — oto są nych objawów życia: społecznych, e- wyboru prezydenta, jest nonsensem. 
wy się tylko nad tem wysilacie, BY ramentu, lecz poprosłu na braku o- ważnie, mężnie, bohatersko niebrakło składniki wielkiej duszy Stanisława konomicznych,  narodowościowych. Oznacza to, że Polacy chcą mieć 
konstytucyjnie sparaliżować i do pory, na próżni którą u nas spotyka. Piłsudczyków. Ale cała szkoła z jej Wyspiańskiego. Wszystkie te sklad- Zdaje mi się, že przez wyodrębnienie obieralnego prezydenta dla siebie, ale 

pwstania jej nie dopuścić; Polska Daleko poważniej się u. nas dzielnym dowódcą pułk. Paszkiewi- niki znajdujemy u Józefa Piłsudskiego: £0 @ innych dyscyplin socjologicz- ten obieralny prezydent staje się nieo- 
Jst krajem o największych dzielnico- przedstawia ruch robotniczy, ale i CZem pozostała wierną swej przysię- gdy tęskni do czynu, gdy nienawidzi nych problem władzy ogromnie zyska bieralnym monarchą, gdy chodzi o 
ych różnicach ekonomicznych, kul- tutaj widzimy zjawiska następujące: dze. Im bardziej niepopułarną była współczesności, gdy marzy o potę: Na jakości. Władza jest siłą w wielu mniejszości narodowe: Jedynie racjo- 
ralnych i historycznych; jej prowin- kierownictwo P. P. S. bol się swoich Sprawa, której bronili, im mniej sym- dze». wypadkach twórczą, a nie tylko po- nalne wyjście z tej sytuacji, to po- 
e są od siebie pod względem stop- dołów, chwyta się całej parlamentar. Patyzowali z geniuszem przebiegłości, _ Przewrót dał Polsce silną władzę, chodną od tych zjawisk. Władza sil- zbyie się republikańskiej tandety i 

a rozwoju o setki lat odległe, a wy nej i wiecowej ekwilibrystyki, aby te UOsOblonym w p. pośle Witosie, — której nie miała, zniszczył wszech- na tworzy cuda, tworzy wielkie im- naw ązanie do tradycji Najjaśniejszej 
a chcecie rządzić z Warszawy, doły mieć za soba; doły zaś nie po- tem więcej zasługują na szacunek, władzę Sejmu, która  paraližowala perja, tworzy wielkie narody; władza Królewskiej Rzeczypospolitej i jej 
kutralistycznie, bez regjonalnego, naj- siadają dość sił aby się _ wyemancy- że z suchą abstrakcją w oczach, z każdy rząd i każde jego zamierzenie, słaba najliczniejsze narody doprowa- wspaniałego testamentu Konstytucji 

erzej pojętego samorządu! Polska pować z pod wpływów góry. suchemi dźwiękami swej przysięgi w ale to jeszcze mie wszystko. Rządy dza do gnicia. Dać Polsce władzę 3-go Maja”. 
a więcej niż połowie swego teryto- _W/ wynikach swoich bardzo nie. USzach. spełnili żołnierski obowiązek personalne, krypto-dyktatura, ubrana silną, to więcej aniżeli wygrać wojnę, _ „Prof. Józef Buzek, gdy opracował 
m jest krajem najbardziej rolniczo przyjemna analiza poszukiwania siły do końca." w formy konstytucyjne, to tylko stan to warte wysiłków, poświęceń i ofiar w czterech tomach projekt konstytu- 

hcofanym w tem,co pozostało Euro- w Polsce daje mam przeświadczenie, _ А w dalszym ciągu cały swój wy» tymczasowy, a więc niepewność ijnie- największych”, cji polskiej, ułożonej przez Komisję 
h; od jej postępu rolniczego zależy żę całe nasze polityczne społeczeń- siłek publicystyczny skierowuje do stałość. Polsce trzeba nie tylko sil. _ „Dla mnie władza najwyższa w konstytucyjną Tymczasowej Rady Sta- 
i przyszłość, a wy dla demagogicz stwo składa się z podsumowania róż. walki z agitacją, КЮга „polega na nel, na Życiu jednostki, a więc na e- państwie powinna być suwerena, nu, podkreślił w swem dziele jedną 
ych haseł, w które sami nie wierZy- nego rodzaju bezsilności. Pod wzglę. wmawianiu w tłumy, w publiczność, lemencie przypadku opartej władzy, powina być źródłem mocy całego # najważniejszych cech, na których 
e, niszczycie rolnictwo. Potrzebujemy dem politycznym jesteśmy pustynią w duchowieństwo, w ziemiaństwo, że ale władzy stałej, której autorytet i państwa, a stąd nie powinna. być sta: Spoczywa wyższość monarchji nad 
psobnego skarbu, a wy dla celów woli, pustynią politycznej siły. marszałek Piłsudski jest ekspozyturą kompetencje byłyby w ramy konsty- le osłabiana przez stałą walkę o wła- republiką. We wspaniałych rozdzia 

olitycznych niszczycie fiskałizmem Rekonstrukcja historji największe. skrajnych partyj lewicowych, pionkiem tucyjne ujęte, z tradycją i interesem dzę. Źródło władzy, głowa państwa— łach swej książki prof, Buzek uwy- 
dne warstwy, a immunizujecie inne. go połskiego stronnictwa polityczne” w rękach P.P.S, czy Wyzwolenia”. _ Państwa zgodne. A władzą tą może siła tej instytucji nie powinna być o- datnił, że monarchja jest elastyczną 
olska, jeśli się ma ostać w swoich go za ostainie dwa lata daje nam w _ „Wiedzieliśmy, że tak nie jest. Wy- być według niego w Polsce tyłko słabiana przez walkę o sprawowanie formą rządów, podczas gdy republi- 
arunkach geograficznych, musi być rezultacie jedynie przestrachv, cofanie stępowałem zawsze do walki z tem władza królewska. tej godnści przez tego, czy innego. ka jest sztywną formą rządów. Mo- 

ocarstwem, a wy nie umiecie ToZ- gig į rezygnacje tej partji, To się ro- przekonaniem, na żadnych faktach nie Przechodzimy tu do punktu, kió- Ze wszystkich znanych systemów: narchja może być rządzoną przez 

ązać żadnego z problemów, od któ- bi'z obawą przed marszałkiem Pił. opartem. Marszałek Piłsudski był kie- ry est podstawą ideologiczną progra: wyborów przez reprezentacje, pl:bis- władzę wykonawczą tak, jak się rzą- 
ch mocarstwowe stanowisko Polski sudskim, tamto z obawy przed Thu- dyś socjalistą, ale socjalistą był także mu politycznego Mackiewicza, prze- cytów, pronunciamento jedynie mo- dzą Stany Zjednoczene, pozostające 

pleży! © к Е ‚ gutem, jeszcze inne z lęku przed p. Millerand, St. Wojciechowski, St. prowadzoną konsekwentnie i uparcie, narchja rozwiązuje Sprawę urzędu pod rządami silnej władzy prezyden- 
Dzięki wysiłkom wodza i żołnierzy Vy;tosem, Nie wspominamy tu nawet, Grabski, Kulczycki, Studnicki. Owa Z wielką dozą odwagi cywilnej iprze- najwyższego bez uciekania się do ta; monarchja może mieć system re- 

obiliśmy socjalistyczną Republikę S0- że przecież hasłe! ! socjalistyczna przeszłość niewątpliwie konania. konstrukcji walki o sprawowanie tej prezentacyjny z dużym wpływem na 
iecką, -- ale sami jesteśmy czem? dą Pideologii tej parti jest. L odbila S na žemas kikdęcć „Na pytanie, czy wobec zmienio- instytucji najwyższej. Monarchja teo- władzę wykonawczą; monarchja wresz- 

statnim bastjonem chrześcijaństwa i przed żydami”. S z tych panów. Lecz twierdzić, że marsz. nej Sytuacji, wobec faktu, że w dniu retycznie poświęca kwalifikacje oso. cie daje przykład klasycznych rządów 
achodu, przedmurzem kultury rzym- ŠA na to, aby państwo zbudować, Piłsudski jest socjalistą w pojęciu par- 12 maja władza przeszła do rąk biste najwyższego urzędnika dla tej parlamentarnych. Tej elastyczności 

ej, czy amfibją bezradnie między obronić, zachować, trzeba mieć siłę i tylnem, jest nonsensem”, Marszałka Piłsudskiego, który ją trzy- jego nadzwyczajnej cechy, że do nie posiada republika. Republika ma 

Isehodem i Zachodem rozłożoną? — silną władzę”. „Gdy ktoś bronił rządu p. Witosa ma Silnie, czy teraz jesteście białymi sprawowania swego urzędu dochodzi charakter, który jej nada pierwsza kon- 
Sądzę, że w tym szeregu pytań ч dlatego, że to był rząd zaprzysiężony piłsudczykami, czy monarchistami, od- przez zupełnie inną drogę, aniżeli Stytucja. Republika może być typu 

ddałem wiernie treść wewnętrzną a» * według prawa republikańskiej konsty. powiadamy: jesteśmy konsekwentni, wszyscy inni obywatele państwa”. amerykańskiego, szwajcarskiego, czy 
ytyk i ataków Mackiewicza. Odpo- Kult silnej władzy, jako idei na- tucji 17 marca, to miał rację; ale gdy Jako zwolennicy władzy silnej uważa* <Wladza silna nie powstanie nig- republiką parlamentarną, ale nie mo- 

edzi na te pytania brzmią w jego czelnej, której musi być podporządko- ktoś bronił Witosa, bo to rząd bla- my, że władzę silną dzierżyć w Pol- dy z parlamentu, jest ona nawet że przechodzić od jednej formy do 
zekonaniu bezwzględnie negatyw- wane wszystko inne, która jedna two łych, a Piłsudski, to rząd czerwonych, Sce może tylko Marszałek Pilsudski, sprzeczna z samą istotą parlamentu, innej, nie może w sposób bardziej ra- 

e. Rozgląda się więc po Polsce i rzy cuda, jedyna wznosi i buduje to działał błędnie. Podczas pamiętnych tyłko on jest do tego zdolny”. —imoże więc powstać albo drogą dykalny przełamać swej swoistej sztyw- 
uka w niej elementu siły. Posłu+ państwa, jest u Mackiewicza tak wro- dni majowej rewolucji nie zostało _ <Historja dochndzi do wniosku, Mussoliniego, bolszewików. Primo de ności. Zmiany w formie rządu mogą 
hajmy, co sam o tych swoich po dzony, tak z nim zrośnięty, tak orga- rzucone w tłum ani jedno hasło so- że gdyby w roku 1800 w noc Ilsto- Rivery,—ale tak powstała władza nig- przechodzić drogą legalną lub niele- 
ukiwaniach mówi w grudniu 1925 r. nicznie z całą jego psychiką związa- cjalne, ani jeden sztandar czerwony”. padową nie upraszano tych, którzy dy nie będzie stałą, chociaż może galną. Monarchja ułatwia legalną 
„Szukajmy sily w Polsce. Jaka ny, jak może u nikogo innego w I dałej, zwracając się do Piłsud- powstania nie: chcieli w powstanie być silną. Władzę silną i stałą dać zmianę formy rządu, republika ją u- 

asa społeczna, która instytucja pu- Polsce. skiego, tak pisze: nie wierzyli, aby właśnie oni — dla może tylko monarchja», trudnia. Przykład Włoch, w których 

iczna jest silną u nas? Gdzie wo- Wielu z nas to rozumie, tego «Teraz chcielibyśmy się zwrócić dogodzenia polskim nieszczęsnym me- «Zawsze za najpoważniejszy argu: Ustrój parlamentarny ustąpił prowizo- 

ble w państwie naszem szukać siły? pragnie, stawia tę ideą na czele po- do tego, dla którego tyle serc żoł- todom zgody i jednomyślności — sta» ment republikański uważałem pogląd, rycznie miejsca dyktaturze partyjnej 

„Prezydent Rzeczypospolitej? Jak Stulatów politycznych, ałe to nie to nierskich bije w Polsce, bije z taką nęli na czele ruchu, gdyby wtedy że wybrany prezydent musi być czło- właśnie drogą zamachu stanu, wska- 

adomo zdolność przewidywania samo. || miłością, że na jego rozkaz, na jego Opatrzność dała nam silną władzę, to wiekiem wybitnym, gdyż inaczej nikt- zuje nam, że instytucja monarchii od- 
łonków komisji konstytucyjnej, opra. _ Mackiewicz to nie tylko rozumie, znak dało swe życie w walce brato- niewiadomo jeszcze, jakby wyglądały by na niego nie głosował, natomiast grywa w chwilach przewrotu dobro- 

bwujących Ustawę 17 Marca nie się- ale i czuje, i cały swój temperament bójczej; do tego, komu tylu Polaków karty historji Europy w drugiej poło- o osobie monarchy decyduje przypa: czynną rolę spadochronu. Gdyby we 
a tak daleko, aby przypuścić, że polityczny tej jednej naprawdę idei ufa, że dopełni obietnicy wygnania wie X X go wieku. Silna władza mo- dek urodzenia». Włoszech nie było monarchy, kon- 

rezydentem w Polsce może kiedy- poświęca. I to jest, między innemi złodziei i poparcia ludzi uczciwych. że tworzyć cuda”. «Jest to moim skromnem zdaniem Stytucyjna sytuacja tego państwa nie 
olwiek zostać kto inny, aniżelijmarsz. klucz do zrozumienia jego stosunku Bez względu na to, czy słowa niniej. _ „Panowie Piłsudczycy z „Głosu nie tylko najważniejszy, ale i jedyny bylaby wyjaśniona i przewrót faszy- 
lisudski. To też z obawy przed Pił. do Marszałka Piłsudskiego i do prze- sze czytać będzie, chcielibyśmy, by Prawdy* życzą sobie być partją Pił- argument republikański. Wszystkie stowski musiałby wywołać w kraju o 
dskim pozbawiono prezydenta sa- wrutu majowego. uwierzył, że mówimy mu prawdę szcze- sudskiego; chcą być stronnictwem inne wymagania ustrojów parlamentar- wiele większe zamieszki, jeżeli nie zu- 

go nawet cienia władzy. „Pamiętamy wszyscy te straszne rą, wyraźną prawdę bez intencji po- Piłsudskiego. Ale rzeczywistość nam nych skłaniają ekspertyzę naukową w pełną wojnę domową, Król ulegalizo- 
„Senat jest u nas jedynie przytuł- dni. Patrzyłem na na nie zbliska. Z chlebstwa, bez myśli ubocznej. Za mówi, że te dwa pojęcia polityczne: kierunku żądania monarchy, a nie wał ruch, któryby inaczej legalność 

ет dla emerytów partyjnych i ni- okien swego domu, o kilkaset 'zaled- włądzę silną, za życiodajną włądzę marszałek Piłsudski i stronnictwo Pił- prezydenta. Takie względy, jak sta- Swą mógł zdobyć dopiero po roz- 

em więcej. . wie metrów od Belwederu oddalone: sjlną gotowi jesteśmy zapłacić dzie- sudsklego, kolidują ze sobą. Musso: łość i ciągłość urzędu Naczelnika strzelaniu pewnej ilości ludzi". 
„Izba poselska jest de facto do- #0, widziałem powiewający sztandar sjątkami trupów, jeżeli dani takiej Pol. lini i Lenin stworzyli władzę silną, Państwa, jego pozai ponadpartyjność, „ Wszystkie uczucia i marzenia, 

chczas suwerenną. Od niej zależy Rzeczypospolitej, i chwilę, kiedy go ska potrzebować będzie, ale Ty nam ale stworzyli ustrój, oparty na bez- konieczność pewnego majestatyczne- które, tląc się przez beznadziejny dla 
an Prezydent, rząd, urzędnicy, wy- zdjęto. Widziałem uzbrojone bandy daj tę władzę silną, Panie Marszalkul» względnej  egoistycznej dyktaturze go nimbu, która tak silnie jest u nas nas wiek XIX-ty i ten czarny począ: 
ar sprawiedliwości, a drogą niefor- podmiejskie z karabinami w ręku, ize / A zaraz potem,w tym samym dniu, partyjnej. Umarł Lenin — pozostali akcentowana właśnie przez ultrarepu- tek wieku XX-go, świadczyły o nie- 
mnie zaprojektowanej ustawy chcia- złym drapieżnym błyskiem w oczach, rozczarowany taktyką Piłsudskiego, bolszewicy. Umrze Mussolini — fa- blikańską prasę—skłaniają, zdaniem wygasłem w Polsce przywiązaniu do 
o jej nawet oddać władzę nad woj- podchodzące $pod broniącą się baz- legalizującą przewrót i zachowującą SZYŚCi pozostaną”. «Lecz Marszałek mojem, każde objektywne zdanie własnej państwowości, mówiły o Pol- 

jem. Ale czy Izba poselska jest siłą nadziejnie redutę. Sejm, taktyką, której narazie nie ro- Piłsudski jesi apartyjny, pozapartyjny, przeciw wyborom człowieka partjiprzez ce królewskiej. We wszystkich tych 
pojęciu silnej władzy państwowej? | póki życia tego nie zapomnę... zumie, a którą zrozumie dopiero póź. ponadpartyjny: z partjami walczy, pare partje na kilkoletnie piastowanie naj- momentach koronacja na Wawelu ry- 

jynajmniej. Niema w Europie parla- Jeślim kiedy naprawdę, gorąco са- niej, z właściwą sobie bezpośrednio- tie odsuwa, wyłuskuje ludzi z koterji, wyższego symbolu państwa». sowała się, jako barwny moment prze- 

hentu o tak słabej woli, tak nietrwa- łą duszą kochał Polskę, to wtedy, ścją woła: a wartości realne ze stronnictw. Trze _ <Argument, że elekt dużego parla- łomu pomiędzy niedolą i szczęściem. 
m uporze, miema parlamentu tak kiedy mi się ona w . bezradnych — «Panie Marszałku! mogłeśbyć pol- ba więc troskę o przyszłość logicznie mentu musi być człowiekiem 0 wy- Twierdzi się teraz, że uczucia te wy- 
twego do kierowania, jak nasz pol- oczach rozsvpywała,  zapadała w skim Bonapartem, jesteś tylko impo- powiązać z faktem, że Piłsudski jest bitnych zdolnościach osobistych, że gasły, że przedewszystkiem lud pol- 

parlament, Przecież Rada Państwa przepaść... nującym rokoszaninem!» człowiekiem śmiertelnym». musi przerastać przeciętnego monar- Ski życzy sobie republiki. Nieprawda, 
ustrjackiego, z której się zawsze _ Już raz tym sztandarem, symbo- Ale ten zarzutostry, niesprawiedli. _ Mackiewicz w tym punkcie rozu- chę, który się przypadkiem dostaje na nieprawda, nieprawda! Niema bardzie] 
miano, że cesarscy urzędnicy robią lem Rzeczypospolitej, nakryto martwe wy, uczyniony w podnieceniu nie da- muje w sposób nąstępujący: pierwszy urząd w państwie—ten ar: solidarnie głoszonej nieprawdy, jak 

nią, co chcą, — wydaje się jakąś zwłoki zamordowanego Prezydenta i je się utrzymać. Przychodzi chwila, _ „Wzmacnianie władzy centralnej gument, uiestety, argument doskona- to twierdzenie o powszechnych uczu- 
azną twierdzą w porównaniu z po- przewieziono je tutaj, a teraz idą wa że Mackiewicz rozumie : nieprzyjęcie przez tak zwany system amerykański ły, nie wytrzymuje ogniowej próby ciach republikańskich w Polsce. Kie- 

jinym Sejmem polskim. tahy, by go z tego pałacu, nad któ: przez marszałka Piłsudskiego prezy- jest czemś odwrotnem od tego, do doświadczenia historycznego. Nie zna: rownicy partyjni to głoszą, najmity 
„izba Poselska jest źródłem ma- rym łopoce, zdjąć, może zdjąć na za- dentury, i utrzymanie Sejmu, i nawrót czego zdąża współczesna ewolucja w czy to, abyśmy występowali, jako partyjni tego się uczą, stroiciele for- 

mu w naszym kraju, potężnem wsze... do stanu legalnego. A wówczas bez Polsce. Systerm amerykański—to apo- heroldowie mistycznego przekonania, tepjanow, awansowani na posłów do 

ódłem demokracji, ale to nie dla l trzeba mi było dni — tygodni wahania, z tą szczerością i uczciwo- gętuim władzy partyj politycznych. że dzieciom kolebki królewskiej szczę- Sejmu, powtarzają republikańskie ka- 
|go, aby była silną władzą. Każdy nawet, żeby zrozumieć, że w tem, co ścią, która go cechuje w artykule, za- Nigdzie władza partji silniejszej nie Śliwie jakieś wróżki nadają uzdolnie- wałki, jak gramofony. Zapytajcie się 
oseł zosobna to istotnie tyran dla się stalo, były nie tylko ' karabinowe tytułowanym: «Trzy genialne głup- wyStĘpuje wyraźniej, ze wszystkiemi nie specjalne. Nie, raczej chcemy po- dziesięciu chłopów na głuchej wsi, 
nisterstw, urzędów, konduktorów, salwy zbuntowanych żołnierzy i tłu- stwa» pisze: swemi cechami ujemnemi, jak właśnie wiedzieć, że w instytucji wyborów zapytajcie się dziesięcioro dzieci w 

nie tyran - polityk, tyłko tyran- mu, i krew tragicznie przelana, — ale, «Musimy podnieść rzadko w hi- przy Systemie amerykańskim. Na tem prezydenta tkwią zasadnicze wady, o: Szkole powszechnej, czy nie chcą 

atręt. : 3 jak dziś głęboko wierzę i czuję, po- storji spotykany fakt, gdy jeden czło- polega jego sens polityczny, Może to bracające w niwecz jedyną zaletę te- króla. Byłoby obrazą ludu polskiego 
„Sejm nie ma zresztą ambicji, że siew lepszego jutra dla Narodu i wiek trzy razy w krótkim okresie cza. Się komuś wydać paradoksalnem, lecz go systemu, zaletę rozumowej selekcji zarzucać mu, że odpycha od siebie 

st silną władzą, czego mu nie moż- Państwa. Rokosz Józefa Piłsudskiego su wprawił w zdumienie opinię całe- twierdzimy, iż naturalnym łogicznym przy wyznaczaniu ludzi na stanowis- tradycję. Zresztą, nie o samą tradycję 
a poczytywać za winę, ani wadę, ałe nie był rebelją obrażonego generała, go narodu, oburzył ją na siebie, obru- refleksem przewrotu majowego w ka o tak historycznem znaczeniu. tu chodzi. Chodzi tu o współżycie 
D nie jest także zaletą. —a przemyślaną aż do głębi polskie- szył swoich najbliższych ipotem oka- dziedzinie propagandy politycznej by: Problem człowieka najdogodniejszego, narodu. Naród nie powstał z rozto- 

„Rząd? Gabinet ministrów? Każdy go sumienia tragiczną decyzją oby- zało się... że miał całkowicie rację». ło wzmocnienie ruchu monarchiczne- to najcięższy i najtrudniejszy z pro- śniętej rodziny, jak długi czas mnie- 

himister jest u-nas człowiekiem, któ- watela i męża stanu. <Poza pozorami fantasty kryje się go tak wśród ziemiaństwa iinteligen- blematów. System monarchiczny wy- Mano, ale naród i państwo, aby być 
się zasadniczo boi Izby Poselskiej, Z publicystów konserwatywnych w Piłsudskim mistrz psychologji pol- cji ziem wschodnich, jak wśród ludu bór człowieka najgodniejszego pozo- Spoiste, potrzebuje tych samych pro- 

jerwszej ;lepszej interpelacji, organów Mackiewicz pierwszy za poparciem skiej». wiejskiego Kongresówki". stawia losowl. Racjonalizm ludzkibu- mieni, które tak wielką rolę w rodzi- 

rasowych w stolicy, związków za- Marszałka się opowiedział, Stało się . Il tu przychodzi szereg syllogiz- rzy się przeciwko temu. Jednak po- ME odgrywają. Na czem właściwie 

lodowych własnych urzędników, to dlatego, że on jak sądzę, pierw- * * mėw: zytywny skutek tego oburzenia: Obiór Psychologicznie polega tak zwane u-



czucie rodzinne? Na wzajemnej zna- 
jomości od małego dziecka, od uro- 
dzenia. Sympatje rodzinne, przez pra- 
wo wszystkich krajów uważane za 
najsilniejszy element życia społecz- 
nego, sympatje dzieci do rodziców, 
rodzeństwa pomiędzy sobą polegają 
na znajomości od urodzenia i na łą- 
czności w przenoszeniu doli i niedoli. 

‚ Prezydent, wybrany przez partje poli- 
tyczne, tylko dla stosunkowo nielicz- 
mych ludzi jest osobistością zupełnie 
znaną. Ogół oddzielają od jego oso- 
by cyfry polityczne, Ósemki, a dwójki, 
a jedynki, a szesnastki. N. P. R. a 
Ch. D. it. p.“ 

„W pansiwie, w którem tyle 
warstw jest albo całkowicie narodowo 
nieuświadomionych, albo też polskiej 
kulturze dotychczas obcych, symbol 
wileński ponad—i pozapartyjny byłby 
czynnikiem propagandy O wiele sku- 
teczniejszym, uiż wzajemne szkalowa- 
nie się podczas walk partyjnych *, 

„W chwili, kiedy to piszemy, w 
Londynie zasiada konferencja całego 
imperjum Brytanji większej, państwa, 
zajmującego jedną czwartą całego 
lądu naszego globu. Cementem tego 
olbrzymiego imperjum nie jest ani 
wspólność interesów ekonomicznych, 
której to wspólności niema wcale, ani 
jedność tendencyj politycznych, gdyż 
tendencje, ujawnione przez kraje po- 
szczególne, kolidują ze sobą, ani 
wspólność rasy, języka lub religji. 
Ze wszystkich wyżej wymienionych 
sił tylko niektóre momenty wchodzą 
i tworzą to niepospolite poniekąd zja« 
wisko, którem jest jedność imperjum 
Brytanji większej. A klamrą, spinającą 
te wszystkie momenty, jest prastara 
instytucja królewska”, 

„Wspaniały parlamentaryzm polski 
przypomina mocno bellum omnium 
contra omnes. Czynnikiem parlamen- 
taryzmu niezbędnym jest pozapartyjna 
władza królewska. Bez istnienia tego 
czynnika możemy mieć do czynienia 
tylko z parlamentaryzmem chromym. 
cieranie się stronnictw pomiędzy 

sobą musi mieć jakiś archimedesowy 
punkt oparcia. System rządów parla- 

mentarnych, oparty, jako na zasadzie, 
na działaniu kónkurencyjnem energji 
i inicjatywy kierunków politycznych, 
obejść się nie może bez czynnika 
pozapartyjnego w charakterze rozjem 
cy i sędziego". 

Rozmyślnie pozostawiłem głos 
Mackiewiczowi. Nie dałem skrótu jego 
rozumowań, a podałem niektóre z 

nich in extenso, by czytelnik mógł 
się z niemi bezpośrednio zapoznać. 
Mam uczucie, że najbliższa przyszłość 
nie przejdzie nad niemi do porządku. 
Mówię to tylko od siebie, w swojem 
imieniu. Ale kiedy się śledzi te dziw 
ne drogi, któremi idea monarchiczna 
po Polsce chodzi i te postępy, które 
w niej czyni, to się ona już nie wy- 
daje snem, jak przed kilku laty. Idea 
republiki przestała być w Polsce 
czemś, czego się nie dyskutuje, co 
się rozumie i przyjmuje Samo przez 
się. Już sam fakt jej zakwestjonowa- 
nia nie wydaje się nikomu śmiesznym, 
ani z wszelkiego realizmu  odartym, 
jak było dawniej. Bronią monarchizmu 
nie jednostki, które już swój reper- 
tuar odśpiewały i schodzą ze sceny, 
ałe ludzie młodzi, ludzie czynu, którzy 
ją za hasło naczelne swojej akcji 
biorą i nią, nią wyłącznie, wśród mas 
operują.  Monarchiczna organizacja 
włościańska z pos. Ćwiakowskim na 
czele, ze sztabem zdolnych, prawni- 
czo wykształconych ideowców  roz- 
puszcza swoje zagony po całej nie- 
mal Rzeczypospolitej i wszędzie znaj- 
duje zwolenników. Masy zaczynają 
myśleć innemi, niż dotąd, kategorjami 
symbol królewski zaczyna potrochu 

odzyskiwać swoją zaginioną, po wpły- 

wem racjonalistycznej republikańskiej 
bibuły, wymowę. To są jeszcze na- 

stroje tylko, może nawet początki 

nastrojów, ale to mogą być też echa 
wiekowej drzemiące(, jak księżniczka 
z bajki, tradycji. „Imponderabilia*, 0 
których kiedyś mówił Piłsudski, pier- 
wiastek irracjonalny w  psychologji 
mas nie zawsze da się uchwycić, „ale 
też nigdy niewiadomo, jak silnie, jak 
głęboko zaważyć może. Są idee, które 
przychodzą, jak wicher, zwłaszcza te, 
które w głębi duszy narodowej kie: 
dyś złaożone zostały. 

I wydaje mi się, że my wszyscy, 
którzy rozumiemy bezcenną wartość 
tradycji, chcemy przeszłość z przysz- 
łością związać, a pozostaliśmy żywi, 
jako uczucie, jako zrozumienie dnia 
dzisiejszego, nie będziemy już mogli 
długo w tej sprawie zachowywać, jak 
dotąd, taktycznego choćby tylko dć- 
sinióressement, ldea królewska może 
się stać, jeśli się już nie stała, ideą 
żywszą, realniejszą, niż wszystkie in- 
ne zebrane razem hasła, które się już 
przejadły. 

Może nie tylko od dołu, może 
właśnie koncentrycznie i jednocześnie 
—od dołu i od póry—winna się za- 
cząć walka o ideę królewską i o jej 
w Polsce realizację. ! 

Mackiewicz nie stawia w tym 
względzie „kropek nad i*, choć z ca- 
łej jego ideologji wypływa jasno, že, 
według niego, sprawa zasadniczej 
zmiany ustroju w Polsce nie powin- 
na być odkładana. 

z 

Mackiewicz rozumie, że nie do* 
syć jest przy budowie państwa 
myśleć o sklepieniu i o kopule, że 
trzeba zaczynać od fundamentów. 
l tu również przeciwstawia się kate- 
gorycznie i demokratycznemu egali- 
taryzmowi i nacjonalistycznemu cen- 
tralizmowi. Uważa za szaleństwo, za 

dowód zupełnego zaniku zmysłu 
historycznego rządzenie Rzecząpospo- 
litą z Warszawy. Polska składa się z 
dzielnic, kulturalnie, ekonomicznie i 
etnicznie tak między sobą różnych, 
że stosowanie do nich jednego 
strychulca jest zaprzeczeniem wszel- 
kiego zmysłu państwowego. Władza 
w tych warunkach nie może być do- 
stosowana do potrzeb ludności, 
nie może się z nią  zasymi- 
lować i zrosnąć. Bez szerokiego, idą- 
cego w głąb samorządu, uwzględnia- 
jącego regjonalne różnice, powołują- 
cego miejscowe czynniki do realnej 
współpracy na gruncie gminy, powia- 
tu, czy województwa, nie da się ze 
społeczeństwa wydobyć wszystkich 
zdrowych, niezbędnych dla mocnej 
konstrukcji państwa sił społecznych. 
Samorządy regionalne, w których by 
nasze mniejszości narodowe brały 
udział i asymilowały się tą drogą z 
państwem, jest według niego  pierw= 
szorzędnym pestulatem politycznym. 
O tę ideę walczy, w niej widzi le- 
karstwo na nasze niedomagania 
administracyjne, gospodarcze i poli- 
tyczne. Nie może darować rządowi, 
że w lipcu 1926 roku zgodził się 
na wyłączenie z pełnomocnictw dzie- 
dziny samorządu. 

„Samorządy jest to klucz do skar- 
bów, które wynieść i unieść należy z 
partyjnego żerowiska.* „Tylko czyn- 
nik pozasejnowy może dać nam zdro- 
wy samorząd, świeży i młody, wyr- 
wany z zatęchłej kuchni swarów. par- 
tyjnych=. 

„Samorząd jest najlepszą szkołą 
obywatelskości, patrjotyzmu, pracy 
społecznej, najlepszą szkołą dla oby- 
watela i dla kierownika państwa. Pra: 
ca w samorządzie jest pracą realną i 
pracą odpowiedzialną. Echo wniosku, 
wygłoszonego z trybuny parlamentar- 
nej, ginie w rozpadlinach teorji, prze- 
paściach doktryny. Wniosek postas 
wiony na zebraniu rady gminnej nie 
może być mglisty, musi być konkret- 
ny; ten, który go stawia, jest bezpe- 
średnio związany z jego realnošcią, 
gdyż wie, że rzeczywistość wykaże, 
czy wniosek był realny, czy też nie. 
To też zdarza się, że socjalista, któ. 
ry, jako poseł do parlamentu, wyga: 
dywał teorje mgliste, jako burmistrz 
miasta, czy miasteczka, pracował cał- 
kiem realnie, całkiem po buržuazyj- 
nemu. Samorządy dają prawdziwe 
pole pracy obywatelskiej dla ludzi o 
różnych gradacjach intelektualnych. 
Czasami wójt gminy, który па po- 
siedzeniu komisji dla spraw  zagra- 
nicznych parlamentu jest figurą ko- 
miczną i głupią, jest niezastąpiony, 
jako członek sejmiku, o wiele: poży- 
teczniejszy, aniżeli uczony prawnik, 
agronom, lekarz, profesor uriwersy- 
tetu.* 

„Wszystkie te dobre strony sa: 
morządu i pracy samorządowej nie 
istnieją przy naszym systemie głoso- 
wania powszechnego. Wybory do 
samorządu odbywają się pod hasłami 
politycznemi. Konkretne zagadnienia, 
stanowiące istotę pracy Ssamorzą- 
dowej, nie brane są wogóle w rachu- 
bę. Ludzie, których partje delegują 
do roboty samorządowej, nie są do 
tej pracy przygotowani, nie lubią jej, 
nie rozumieją. Są to zazwyczaj pod- 
rzędni agenci partyjni, ludzie, których 
wszystkie ambicje wiodą do Sejmu, a 
którzy z samorządów robią sobie 
podżerowisko partyjae, zapatrzeni na 
żerowisko, na główne kartoflisko par- 
tyjae w Pałacu Maryjskim w Warsza« 
wie». 

Ostatnie, tak niefortunnie zarzą: 
dzone wybory w Warszawie i w sze- 
regu innych miast Rzeczypospolitej, 

potwierdziły tylko to, co Mackiewicz 
pisał już rok temu. Fikcyjna, w naj- 
wyższym stopniu problematyczna <prė- 
ba sił» nie może dać Rządowi žad- 
nych pozytywnych wskazówek, a jest 
tylko szerzeniem dotychczasowej de- 
magogji i partyjnictwa. Nigdzie: wy- 
borów komunalnych nie dało się prze- 
prowadaić na jedynie racjonalnej plat- 
formie gospodarczej, a masy podaw- 
nemu tumaniono i ogłupiano numer- 
kami, jakgdyby wszystko miało po 
dawnemu pozostać. Absurdalna ordy- 
nacja dała też wszakże absurdalne 
wyniki i rządy naszych miast pozo- 
stały nadal nie w rękach tych, którzy 
sprawy miejskie za ją i ponoszą cię< 
żary komunalne, ale w rękach tych, 
którzy z lekkiem sercem, bez poczu- 
cia odpowiedzialności. z nieprawdopo- 
dobną hojnością będą cudzym gro- 
szem dysponowali. 

Odżyły więc wszystkie stare bo- 
lączki, pięcioprzymiotnikowej doktry- 
nie stało się zadość, menerzy partyj- 
ni zdołali w tych smutnych warun- 
kach, na które patrzyliśmy w Warsza- 
wie, odświeżyć swój już nieco  zare 
dzewiały rynsztunek bojowy, a żadna 
nowa myśl, nowa idea nie trysła na 
spragniony istotnego odrodzenia kraj. 
Rząd nie odsłoni: swego oblicza, przy- 
patrywał się biernie harcom ulicznym 
i rachował, rachował głosy , z których 
komunistyczne okazały się zatrwaža- 
łąco licznie. 

* 
a * 

Wojsko jest Mackiewicza umiło- 
waniem i troską. | trzeba to powie- 
dzieć, trzeba mu tę sprawiedliwość 
oddać: on jeden z publicystów kon- 
serwatywnych w zatargu o konstrukcję 
naczelnych władz wojskowych zajął 
stanowisko objektywne i konsekwentne. 

Pamiętacie te długie rozprawy. Z 
jednej strony cała niemal Izba, popiee 
rająca projekt generała Sikorskiego, z 
drugiej Marszałek: Piłsudski ze swoim 
nieustępliwym, upartym protestem, 
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odrzucający wszystkie proponowane 
mu formuły kompromisowe 

O co chodziło? Czy w grze tej 
był tylko moment personalay, mo- 
ment współzawodnictwa dwóch wal- 
czących o wpływy generałów, czy też 
coś więcej, coś nieporównanie waż- 
niejszego, niż problem: Sikorski—Pił- 
sudski? Tak często w Polsce momen: 
ty akcydentalne, personalne zwłaszcza 
przesłaniają samą trześć, samą istotę 
zagadnienia. W tym wypadku, tak, 
jak przy konstruowaniu ad personam 
konstytucji, mieliśmy tego klasyczny 
przykład. 

Marszałek Piłsudski bronił tezy 
uniezależnienia uvatrzonego na Wo- 
dza Naczelnego Generalnego Inspek- 
tora armji od wpływów parlamentu; 
projekt gen. Sikorskiego dążył do 
Skupienia całej władzy nad wojskiem 
w rękach parłamentarnego ministra 
spraw wojskowych. Teza pierwsza 
dążyła do wprowadzenia w dziedzinę 
pracy wojennej elementu stałości i 
ponadpartyjności, teza druga odda- 
wała przygotowanie techniczne, opra: 
cowanie plaeu operacyjnego, a więc 
najwyższe tajemnice wojskowe pod 
kontrolę i wpływ parlamentarnego, a 
więc zmieniającego się ustawicznie 
rządu. 

Mackiewicz broni tezy marsz. Pił. 
sudskiego. Argumenty prasy „prawi- 
cowej“, wtłaczane w mózgi czytelni- 
ków, że władze naczelne armji pol- 
skiej powinny być zbudowane na za- 
sadzie „nowoczesności nie robią na 
nim wrażenia. Nie przekonywa go 
poseł Dąbrowski, gdy mówi, že pla 
ny operacyjne nie mogą być tajemni- 
cą dla Rządu, a tem mniej, gdy po- 
suwa swoją  „nowoczesność* do 
twierdzenia: „„Rząd ma mełne prawe 
wskazać przyszłemu Wodzowi pewne 
warunki dla jego planów overacyj- 
nych", „W Polsce już dn dzisiejsze” 
go dnia liczymy około 300 b. mini- 
strów. I dla nich wszystkich, dla tych 
wszystkich panów domaga się p. pro- 
fesor Dąbrowski wglądu w  tajemni- 
ce wojskowe?“, 

Na argument, že Francja wygrala 
wojnę dzięki współpracy parlamentu 
i rządu z dowództwem wojskowem 
odpowiada Mackiewicz: 

„Przed bitwą nad Marną w r. 1914 
parlament wraz ze swoim  parlamen- 
tarnym Rządem, ucieka do Bordeaux. 
Krok ten wywołuje panikę w Paryżu, 
rzuca cień przygnębienia na całe spo- 
łeczeństwo frencuskie, podrywa na- 
strój w wojsku. Od tego czasu nazwa- 
no ironicznie parlamentarzystów fran- 
cuskich les francs fileurs“ 

„Po powrocie Izba deputowanych 
ma jedną troske, aby urzędować w 
permanencji. Nigdy nie pracowano 
tak zawzięcie. Dlaczego? Chroniło to 
dwustu zmobilizowauych posłów od 
obowiązku udania się na front. To 
„dekowanie się* w parlamencie było 
publicznym skandalem we Francji. 
Rady miejskie i departamentalne w 
specjalnych  rezolucjach pietnowaly 
posłów parlamentu za to, że nie chcą 
iść do wojska, lecz starają się utrzy- 
mać w permanencji obrady parlamen- 
tu. Ale cenzura republiki, ta sama 
cenzura, która nie pozwalała na wy» 
mienianie wodzów zwycięskich, nie 
pozwalała, aby kwestja ta ujrzała świat- 
ło dzienne na łamach prasy“, 

„Jak się stosował parlament do 
pracy wojennej, miech © tem mówią 
francuscy wojenni ministrowie. Ko- 
misja senatu chce badać stosunki a- 
prowizacyjne w armji na miejscu i 
chce jechać na front. Milerand odpo- 
wiada na to: „Nel Mieliście już pa- 
nowie raport w tej kwestji, a tajemni- 
ce w tym raporcie wam powierzone były 
tak dobrze strzeżone, że Niemcy do» 
wiedzieli się o nich natychmiast". 
Gen. Galieai tak tłómaczył powody 
swego ustąpienia ze stanowiska mie 
nistra wojny: „W tej wojnie jesteśmy 
w sytuacji paradoksalnej. Musimy wy- 
kładać karty nasze na stół, podczas, 
gdy przeciwnik je chowa. Trzy razy 
na tydzień trzeba chodzić na komi- 
sję lzby i opowiadać tam wszystko 
bez wyjątku. Ci panowie chcą wszyst- 
ko wiedzieć o stanie liczebnym, rezere 
wach, materjale. Wszystko to ma być 
trzymane w tajemnicy. Nazajutrz o 
tem wie 200 osób, a na trzeci dzień 
2000". „Tem nie mniej kontrola par- 
lamentu oddała przecież usługi?" Szta- 
bowi generalnemu niemieckiemu tak, 
ale nie armji francuskiej". 

„Nietylko w komisji wojskowej, 
lecz na tajnych posiedzeniach plenar- 
nych w lzbie rozpatrywano działanie 
operacyjne, krytykowano nieudane o- 
fenzywy. Plany operacyjne musiał 
przekładać głównodowodzący  Komie 
tetowi wojskowemu Rady ministrów, 
w którym nie było ani jednego woj- 
skowego. U nas zamało sobie zdają 
sprawę, że wielkość aktu 14 kwietnia 
1918 roku, w którym marsz. Foch 
proklamowany został Wodzem Na- 
czelnym sił zbrojnych sojuszniczych, 
polega przedewszystkiem na tem, że 
dowództwo wojskowe wyemancypo- 
wało się z pod wpływów parla- 
mentu“. 2 : 

Jako konserwatysta czystej krwi 
Mackiewicz nie jest  wstecznikiem. 
Wstecznictwo lęgnie się w innych 
mózgach i czepia innych serc. Poda- 
je się za konserwatyzm, a jest jego 
najwstrętniejszą, najszkodliwszą pa- 
rodją. Jest zaprzeczeniem życia i por 
siępu, kiedy konserwatyzm jest jego 
najgłębszą afirmacją. Jest zimnym, 
tępym egoizmem, nie miłującym na- 
prawdę nikogo i niczego — poza so- 
bą. Jest udrapowanem fw togę tra- 

ŁO W U 

dycji kołuństwem, które szerzyć mo- 
że zarazę, jeśli się go w porę i umie- 
jętnie nie zdemaskuje. 

Wstecznik nie rozumie ani istoty 
religji, ani praw historycznego rozwo- 
ju, ani dynamiki współczesnej. Jest 
kłodą, która się kładzie wpoprzek 
wszystkiemu, — i sądzi, że jest Rej- 
tanem. 

Brak głębszej kultury religijnej, 
społecznej, politycznej jest tego po- 
wodem. Jednem z zadań pracy kon- 
serwatywnej jest właśnie, w mojem 
przekonaniu, radykalne odgrodzenie 
się od wszystkiego, co jest wsteczne, 
a więc negatywne i martwe. 

Nie chodzi w danym wypadku o 
pozory, ale o treść samą, o nasze 
głębokie wewnętrzne uświadomienie. 

Idea konserwatywna, — trzeba to 
powiedzieć otwarcie, — wymaga sta- 
nowczego zerwania z całym  szere- 
giem błędnych i szkodliwych doktryn, 
które wiek XIX-ty pozostawił nam w 
spadku. Idea demokratycznego egali- 
taryzmu, której bogiem jest liczba, a 
która prowadzi do ochlokracji, i ego- 
istyczny nacjonalizm, prowadzący do 
spoganienia, a więc, w skutkach swo- 
ich, do rozkładu społeczeństw — są 
temi ideami, z któremi myśl konser- 
watywna musi stanąć do walki. Hasłom 
walki klas musi być przeciwstawiona 
nie teoretyczna tylko solidarność spo- 
łeczna, ale istotne, najgłębsze, z naj- 
większemi ofiarami połączone dąże- 
nie do duchowego i materjalnego 
podniesienia wszystkich warstw i klas 
społecznych. 

Konserwatysta musi zrozumieć, 
czego wstecznik nie zrozumie nigdy, 
że, jeśli on nie w imię swoich ego- 
istycznych interesów, ale w imię dobra 
powszechnego, w imię doświadczeń 
historycznych 1 wymagań zdrowego 
rozumu pozbawia masy pewnych na- 
bytych przez nie w ostatnich lat 
dziesiątkach praw politycznych, to 
jest jego moralnym obowiązkiem tę 
przez niego spowodowaną stratę w 
innych dziedzinach  skompensować, 

Jeśli  konserwatystka pozbawia 
masy prawa powszechnego głosowa- 
nia do ciał prawodawczych, czy Sa- 
morządowych, motywując ten swój 
krok całym szeregiem niezbitych, w 
swojem przekonaniu, argumentów, — 
to jego obowiązkiem jest wytworzyć, 
dzięki właśnie w ten sposób uzdro- 
wionym stosunkom, dla tych samych, 
mas, które od wpływów politycznych 
odsunął, odpowiednią, realną kompen- 
satę w formie lepszych i trwalszych 
warunków bytu kulturalnego i mater- 
jalnego. 

Tylko przyjęcie za punkt wyjścia 
zasady, w etyce chrześcijańskiej bio- 
rącej swoje źródło, że większej Su- 
mie praw odpowiada większa suma 
obowiązków, usprawiedliwia moralnie 
ideołogję konserwatywną w jej żąda- 
niu przekreślenia pewnych nabytych 
w imię takiej, czy innej doktryny u- 
prawnień, jako społecznie szkodliwych, 
czy rozkładowych. 

Mam przekonanie, że tak właśnie 
czuje i rozumuje Mackiewicz. Jeśli pra: 
gnie nasz ustrój państwowy radykal- 
nie zmienić, naszą konstytucję ha 
innej, nie ultrademokratycznej pod- 
stawie budować, dać Polsce silną i 
stałą władzę, —to dlatego, że wierzy, 
że to leży w istotnym interesie tych 
miljonów analfabetów, czy półanalfa- 
betów, których karmiono bibułą, za- 
miast chleba, demagogją, 
PAR a do rąk dawano kartkę wy- 
orczą, zamiast pracy, Qa kocha te 

masy nie mniej z pewnością od so- 
cialistycznego, czy endeckiego agita- ] 
tora, niema w nim z pewnością ani 
„krowopijcy*, ani snoba, jest tylko 
człowiek, czujący gorąco, że tym rze- 
komo  wszechwładnym suwerenom, 
tak, jak i państwu samemu, działo 
się przy dotychczasowym regimie źle 
i szuka dróg naprawy. 

* 
Dobiegamy końca. Nie będziemy 

wchodzili w szczegóły światopoglądu 
Mackiewicza, w jego projekty konsty: 
tucyjne, czy administracyjne. Bo nie 
o to właściwie chodzi. Chciałem tyl- 
ko w kilku charakterystycznych ry- 
sach, szkicowo jedynie, odtworzyć 
polityka i człowieka, którego nie do: 
syć może znamy w kraju, gdyż jest 
on dopiero u progu swojej pisarskiej 
pracy, u świtu swego snu o potęg 

ze. 
Ma on jedną rzecz bezcenną, któ- 

rą tylu z nas wśród niepokojów i 
trosk współczesnych zatracalo chwi- 
lami: ma wiarę w Polskę. 

Nie mówcie że to jest rzecz ogól- 
na. Wiele powodów złożyło się na 
to, że nikogo niemal w Polsce nie 
ominęła, choćby na krótką chwilę, ta 
trucizna, która Się nazywa defetyz- 
mem. Przeżyliśmy ją niemal wszyscy 
ciężej, lub Ižej, dłużej, lub krócej, ale 
nie wierzę, żeby wielu z nas nie do- 
tknęła. Ten „wielki płacz zmartwych- 
powstania”, o który modlił się w 
Kordjanie Słowacki, był dziwnie inny 
od tego, który naszemu odrodzeniu 
towarzyszył. Ginął bowiem i to u 
wszystkich bez wyjątku warstw, w 
utyskiwaniach codziennych, w trud- 
nościach nieuniknionych, w rozczaro* 
waniu ogólnem. 

Jak zwykle zetknięcie snu z jawą, 
— marzenia z rzeczywistością... 

I wśród tej sarabandy nonsensów, 
które hulały po Polsce, wśród roz- 
budzonych apetytów i nienawiści, nę- 
dzy i bezładu, demagogji i korupcji, 
można było istotnie zatracić poczu- 
cie tej wielkiej Rzeczy, która się sta- 
ła, a widzieć tylko te małe, które się 
miało naokoło siebie. A wówczas 
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Spostrzeżenia mano ok 5 Zakład 
Meteorologii U. S$. B. 

z dnia 4—VII. 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie | a 

Temperatura 
średnia | AE 
Opad za do: 
bę w mm. | > 

Wiatr | Północno-Zachodni 
przeważający 

Uwa gi: Pochmurno, przelotne opady. 
Minimum za dobę -1-13 OC 
Maximum za dobę --19 OC. p 
Tendencja barometryczna wzrośt ciśnienia. 

KOSCIELNA. 
— Sąd Arcybiskupi. Podaje się do 

wladomošci, że Sąd Arcybiskupi Wileński 
zostaje nieczynny od dnią 1 lipca do dnia 

5 sierpnia r. b. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Jak należy przyjmować naleź- 

ności podatkowe. W ostatnim okólniku, 
wydanym w sprawie wymiaru i poboru po- 
datków komunalnych, Min. Spr. Wewnętrz- 
nych zaznacza, że należy, między innemi, 
Feed przyjęciem od płatnika należności po- 
atkowej zgodnie z nakazem płatniczym, 

sprawdzić zawsze, o ile względy techniczne 
nie stoją temu na przeszkodzie, czy nie jest 
on obowiązany uiścić dodatkowych należno- 
ści (np. kary za zwłokę) i umożliwić mu 
przez to jednorazowe uregulowanie całej 
należności z tytułu danego podatku, przez 
co uniknie się potrzeby osobnego żądania 
od kia płatnika drobnych niejednokrotnie 
dodatkowych należności, co jest połączone 
dia niego z dodatkowemi kosztami. Wpłaco* 
ne sumy zaliczać należy w każdym razie na 

Skradał się do ciebie, wgryzał się w 
duszę jad niewiary i zwątpienia. i wy- 

dawało ci się, że ślepi są właśnie ci, 
którzy wierzą, a jasnowidzący ci, któ- 

rzy krzyczą... 

Mackiewicz nałeży do tych, któ- 

rych fala defetyzmu nie zalała, nie 
tknęła nigdy. Nawet wtedy, kiedy ze 

skalpelem analityka. czy temperamen- 

tem publicysty nicuje w sposób naj- 
bardziej bezwzgłędny stan współcze- 

sny Polski, krytyka jego nie ma w 

sobie nic z negacji, nic z beznadziej- 
riego pomniejszania. Jest w nim hart 
niepospolity, hart kresowego szlach- 
cica, który się nie da byle czem zgnę- 
bić, czy złamać. 

„To bardzo dużo znaczy”, mówi 

Mackiewicz: „samopoczucie narodu. 
Anglicy się uważają za pierwszą nac- 

ę globu, i są nią — choćby dlatego 
właśnie, że się za nią uważają z tak 

głębokiem wewnętrzaem i szczerem 

przekonaniem. Bitwa morska pod 

utlandem, w nomenklaturze niemiec- 
klej pod Skagierrakiem. Dziś, gdy o- 
padły już filmowe barwy koalicyjnej 
propagandy, wiemy o niej prawdę, 

Była to bitwa, strategicznie nieroze- 

grana, ale była to jednocześnie wiel- 

ka porażka angielskiego prestige'u 

na morzu. Anglicy wynieśli z niej o 
wiele więcej strat, aniżeli Niemcy, i to 
nie z powodu jakichś nieszczęśliwych 
zbiegów okoliczności, lecz dzięki 

istotnym walorom, które w tem spo- 

tkaniu wykazała flota niemiecka. A 

jednak nawet w opisach Jutlandu, 
wyszłych z pod pióra oficerów  nie- 
mieckich znać, że okręty niemieckie, 
już strzelając do floty  brytańskiej, 
strzelały, jakby z uniżeniem, 'z sza- 
cunkiem i z mistycznym podziwem 
dla tej niezwyciężonej bandery. 4 

„U nas w Połsce, — gdy ludzie 

czytają, jak to Mussolini - powiedział: 
„za lat sto zapewne nie będzie w 
Europie małych państw"*—biorą te 
słowa do siebie. A przecież Mussoli- 
ni mógł myśleć o jugosławji i Ru- 
munji, myślał o Czechosłowacji, Lit- 
wie, Łotwie,  Estonji, ale nie o 
Polsce. 

Dzieje się to między innemi dla- 
tego, żeśmy w znacznym stopniu za- 
tracili zrozumienie naszej państwowej 
misji dziejowej. Mackiewicz nieustan* 
nie do niej powraca. Dla niego Pol- 
ska jest bastjonem kultury łacińskiej, 
nieśmiertelną nosicielką idei Jegielloń- 
skiej nawet wbrew swojej woli, wbrew 
takim, czy innym fiuktuacjom i ten- 
dencjom swojej polityki zagranicznej. 
Polskę czekają na Wschodzie Euro- 
py wielkie możliwości, nie zdobyw: 
cze, nie wojenne, a możliwości z jej 
wyższości cywilizacyjnej i historycz- 
nej, z jej naturalnej siły przyciągają 
cej płynące: Musi tylko Polska swoją 
misję ideowego i cywilizacyjnego 
przeciwstawienia się Sowietom, to 
jest Eurazji spełnić aż do końca... 

Tym rysem, w którym się misty. 
cyzti Mackiewicza łączy z jego realiz- 
mem politycznym, będzie, sądzę, naj- 
lepiej zakończyć sylwetę wileńskiego 

monarch, sty. 

, kolegów 1 przyjac 

  

W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci A 

$. Р. DOKTORA 

Mieczysława Oleszkiewicza 
odbędzie się żałobne nabożeństwo, dziś dnia 6 lipca o godz. 9.tej rano, 

(po Dominikańskim). 

ONA. 

  

RONIKA 
pokrycie wspemnianych dodatkowych należ- 
ności, a pozostałość na poczet właściwej 
(pierwotnej) naleźności podatkowej. 

MIEJSKA. 
— (0) Podwyżka komornego. Z dniem 

1 lipca obowiązują nowe stawki komornego. 
W porównaniu z kwartałem poprzednim, ko- 
morne w kwartale trzecim r. b. (lipiec — 
wrzesień) automatycznie wzrosło o 6 proc. 
@18 wszystkich mieszkań z wyjątkiem jedno- 
izbowych. 

W ten sposób lokale 2 — 3 pokojowe 
płacą 84 proc. przedwojennego komornego, 
t j. 2 zł. 23 gr. za jednego rubła, Mieszka- 
nia 4-6 pokojowe płacą 89 proc. komorne- 
go przedwojennego. t. į. za rubla 2 zł. 30 
gr. Lokale powytej 6 pokoi, sklepy i po- 
mieszczenia handlowe, za które przed wojną 
komorne wynosiło mniej niż 600 rubli, pła- 
са 92 ргос., & j. za rubla 2 zł. 50 gr. Więk- 
sze lokale handlowe płacą 99 proc. komor- 
nego przedwojennego, t. į 2 zł. 63 gr. za 
rubla. Wreszcie budynki fabryczne płącą ko- 
morne w wysokości przedwojennej, t. j. po 
2 zł. 66 gr. za rubla. ы 

Lokatorzy wszystkich kategoryj mieszkań, 
z wyjątkiem jednoizbowych, żadnych świad- 
czeń nie opłacają. 

— (0) Zezwolenia na przeprowadze- 
nie drobnego remontu. Komitet rozbudo- 
wy m. Wilna podaje do wiadomości, że 
wszyscy ci właściciele nieruchomości, któ- 
rym zostały przyznane pożyczki na przepro- 
wadzenie drobnego remontu, winni składać 
podania o zezwolenia przeprowadzenia tego 
remontu nie do sekcji technicznej Magistra- 
tu, lecz do Komitetu rozbudowy. ь 

WOJSKOWA. 
— (o) Załatwianie spraw  poboro- 

wych i rezerwistów. Wobec stałego bra- 
ku orjentacji śród osób w wieku poboro- 
wym i rezerwistów, chcących załatwić pe- 
wne sprawy wojskowości, ciągłego błądze- 
nia po różnych biurach, władze miarodajne 
wyjaśniają co następuje: 

Referat wojskowy Magistratu, działają- 
cy pod kontrolą i na zlecenie władzy admi- 
nistracyjnej, załatwia wyłącznie sprawy re- 
jestru 18-letnich, sporządza spisy poboro- 
wych, doręcza dokumenta wojskowe i spra- 
wdza meldunki rezerwistów, 

Natomiast Komisarjat rządu załatwia 
sprawy ulg wojskowych, odroczeń, wyja- 
zdów zagranicę. rozpat'uje podania o zwol- 
nienie rezerwistów od obowiązku meldowa- 
nia zmiany adresu, organizuje i przeprowa- 
dza pobór, ściga i pociąga do odpowiedzial- 
ności karno:administracyjnej winnych wy* 
kroczeń. Prócz tego do Kompetencji tego 
urzędu należą sprawy wojskowe osób, za- 
mieszkałych za granicą, a także kwestja mo- 
bilizacji koni i materjału. 

— (o) W sprawie rejestracji ofice- 
rów b. armij zaborczych. Magistrat m. 
Wilna podaje do wiadomości, że osoby, 
które w b. armji austrjackiej osiągnęły sto- 
pień <fihnricha», a które dotychczas nie 
zgłosiły się do rejestracji oficerów b. armij 
zaborczych w celu zaliczenia ich do ofice- 
rów rezerwy W. P., mogą w terminie 4- 
miesięcznym od daty rozkazu w powyższej 
sprawie B. O. K. IIi L. 10909 z dnia 12 ma- 
ja 1927 r. złożyć podanie o zarejestrowanie 
z dołączeniem dokumentów, wymaganych 
instrukcją o rejestracji oficerów rezerwy w 
drodze służbowej przez P. K. U. do Min. 
Spr. Wojsk. CI z <fihnrichów, którzy w 
oznaczonym terminie nie wniosą podań o 
zaregestrowanie zostaną wciągnięci do ewi- 
dencji szeregowych rezerwy. й 
M B— Miejsca skupu koni dia armji. 
Departament kawalerji Ministerstwa Spraw 
Wojskowych rozesłał do wszystkich ne 
nizacji rolniczych wykaz miejsc i dat targów 
na których zakupywane będą konie wierz- 
chowe i artyleryjskie dla wojska. Podajemy 
tu punkty położone na terytorjum woj. Wi- 
leńskiego i Nowogródzkiego: Wilno — 28 
pażdziernika rb., Lida — 21 września, No- 
wogródek — 23 września, Nieśwież — 26 
września, Słonim—4 października, Grodne— 
8 października, Białostok — 10 października, 
Wołkowysk — 6 października. 

RÓŻNE. 
— Prof. Marjan Zdziechowski. Do- 

wiadujemy się, że prof. Marjan Zdziechow- 
ski z powodu choroby nie mógł wziąść udzia- 
łu w uroczystościach Koronacyjnych. 

— Wystawa obrazów. Otwarta w dniu 
1b. m. wystawa obrazów warszawskich ar- 
tystów malarzy w sali klubu Przemysł.-Han- 
dlowego w Wilnie (ul. Mickiewicza 33-a) bu- 
dzi coraz większe zainteresowanie wśród 
licznie zwiedzającej ją publiczności. W dal- 
szym przeglądzie wystawionych prąc stołe- 
cznych artystów na szczególne wyróżnienie 
zasługują: świetnie wykonane sceny rodza- 
jowe z końmi na tle krajobrazów mało-mia- 
steczkowych i pejzaży wiejskich Jana Ko- 
towskiego i Czesława Wasilewskiego, krowy 
na tle ładnych pejzaży «specjalisty» w tym 
kierunku Kazimierza Lssoekiego, żywe w 
kolorach «Dziewczyny w polu przy pracy» 
Emila Lindemana, «Kościół Karmelitów w 
Lublinie» Bronisława Kopczyńsiiego i pej- 
zaż podhalański Czesława Nowocienia. Wo- 
góle wśród wystawionych stu kiikudziesię- 
Ciu eksponatów nie brak niczego. Są i sce« 
ny batalistyczne i rodzajowe i tematy hi- 
storyczne i pejzaże, kompozycje, typy i głów- 
ki kobiece i akty, martwa natura 1 archite- 
ktura. 

Wystawa otwarta codziennie od godziny 
10 r. do 7 wieczorem. 

— Uzdrowisko nauczycielskie. Pensjo« 
nat clnocentówka» 1 klm. od przystanku 
Pohulanka i Poligonu, 3 i pół klm. od <No- 
wicze» uzdrowiska akademickiego. 

Las swierkowy, plaża, kąpiel, łódki, rze« 
ka rybna, miejscowość ładna i sucha. Dobre 
odżywianie 5 razy dzłennie. Całkowite utrzy- 
manie 5 — 6 zł. Osoby prywatne będą 
przyjmowane w miarę wolnych miejsc. 

Zgłaszać się do Zarządu uzdrowiska 
Mostowa 7, przy szkole powszechnej Nr. 24 

— (c) Kopie obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Na ulicy Zamkowej w 
sklepach jubilerskich p: Niewiadomskiego i 

P. p. wystawione są kopje Cudow- 
nego brazu wykonane wraz z sukienką i 
koronami. Kopja wystawiona w sklepie p. 
Niewiadomskiego jest udatniejsza, podczas 
gdy druga u p. Filipskiego razi białością su+ 
kienki, co nie jest zgodne z oryginałem, 
sukienka bowiem Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej jest pozłacana. 

— (c) Rozbiórka trybun. Trybuny dla 
publiczności na placu Katedralnym. zbudo- 
wane na czas uroczystości koronacyjnych są



  

  

  

rozbierane, Ołtarz i ogrodzenie przed Bazy- 
liką zniesione będą w dniach najoliższych. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Osta- 
tnie występy Zofji Jaroszewskiej. Dziś 
grana będzie po raz nieodwołalnie ostatni 
świetna krotochwila W. Rapackiego «Ja tu 
rządzę» z udziałem Zofji Jaroszewskiej. któ- 
ra kończy już swą gościnę w Wilnie. 

Prócz Żofji Jaroszewskiej w sztuce bie- 
rze udział cały zespół z L. Pillati, K. Wyr- 
wicz-Wichrowskim i L. Wołłejką na czele. 

W akcie drugim świetna inscenizowana 
piosenka aktualna p. t. <Dulcyneo!» w wy- 
konaniu Z. Jaroszewskiej z udziałem zespo- 
łu i zebranej publiczności, 

— «Dybuk» w Teatrze Polskim. Od 
soboty nadchodzącej wchodzi na repertuar 
legenda dramatyczna Sz. Anskiego, w wol- 
nym przekładzie Andrzeja Marka. 

«Dybuk» jak sztuka sceniczna ma wiel- 
kie znaczenie literackie. Jest to utwór prze- 
siąknięty nawskroś mistycyzmem i roman: 
tyzmem. Autor zapoznaje nas z mistycznym 
światem ghetta, z obyczajami, zabobonami i 
pełnym powagi biblijnej obrzędem religij- 
a ym. 

Bliskie, ale nieznane nam środowisko 
potęguje wrażenie tego dramatu. 

Reżyserję sztuki na naszej scenie objął 
A. Marek, który jaż przybył do Wilna i roz- 
począł prace przygotowawcze. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). <Księżna cyrkówka». Dziś i jutro 
wznowienie efektownej i barwnej operetki 
E. Kalmana <Księżna cyrkówka». 

W rolach głównych występują: M. Czer- 
niawska, J. Sokołowssa, Z. Malinowski, St. 
Laskowski, R. Misiewicz, M. Dąbrowski, J. 
Winiaszkiewicz i inni. 

/W akcie II-im — balet giris w osobach: 
sióstr Watrasówien, Z. Olszewskiej, St. Ry- 
baczewskiej i M. Gabrielli, 

Początek o godz. $ m. 30 wiecz. Bilety 
do nabycia od g. 11—4 pp. w kasie Teatru 
Polskiego, od godziny zaś 5ej pp.—w kasie 
Teatru Letniego. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Komunikat lotniczo-meteorologicz. 

ny, nad program. 
15.00. Komunikat gospodarczy i meteoro- 

logiczny, nad program. 
15.20—16.35. Przerwa. 
16.35—17 00. Odczyt p. t. <O zdolnościach 

orjentacyjnych mrówek» z działu «Przyrodo- 
znawstwo», wygź. dr. Jan Dembowski. 

17.00—17.15 Nad program i komunikaty, 
17.15. Koncert popołudniowy w wykona: 

niu orkiestry domrzystów pod dyrekcją Ba- 
zylego Zubrzyckiego. 

18 35—18.55, Rozmaitości. 
18.55—19.10. Komunikaty <PĄT,». 
19.10—19.35: Odczyt p, t. <Przegląd po- 

lityki międzynarodowej za m. czerwiec», 
wygł. dr. jan Grzymata-Grabowiecki. 

19.35—20.20. Odczyt p. t, «Gopło i Kru- 
szwica» z cyklu <Najciekawsze szlaki wy- 
cieczkowe w Polsce», wygłosi p. dr. Danysz- 
Fleszerowa. 

20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
22,15—20.30. Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny. Transmisja z 

Krakowa. 
22,00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny, sygnał czasu, nad program i komuni: 
katy «РАТ». 

22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecz- 
nej z restauracji «Rydz». 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 
— Zaginął. Dn. 24 ub. m. wyszedł z 

domu i dorychczas nie powrócił uczeń gimn. 
Piotra Skargi 18-letni Alfons Chaskowicz. 

Poszukiwania w toku. 
— Pożar młyna. W Oszmianie wskutek 

wadliwego urządzenia pieca spalił się tartak 
oraz młyn na szkodę Arona Milnika. Straty 
wynoszą 25 tys. zł. 

— Fatalna kąpiel. Około wsi Nowiki 
pow. Postawskiego kąpiąc się w jeziorze 
utonął 8-letni Mikołaj Sochatkiewicz. 
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K.S Żidenice [Czechosłowacja] —W.K.S. Pom 

goń 10 : O (4: 0). 
Trzydzieści pięć minut trzymała się dziel- 

nie młodociana drużyna Pogoni w walce z 
berneńską drużyna Żidenice, pracowitością 
nadrabiając braki technicznę. Trzydzieści 
ięć minut w obecności Pana Prezydenta 
zeczypospolitej piłkarski Dawid walczył 

ze srogim Goljatem nie dając mu się zwy- 
ciężyć. Niestety zabrakło sił i w rezultacie 
przed koficem pierwszej połowy padło czte- 
ry bramki. Prawda że przedtem los Sprzy- 
jał Pogoni skierowując kilka silnych strza- 
łów w sztangę zamiast bramki, jednak i ten 
wynik należy uważać za pomyślny skoro 
się weźmie pod uwagę różaicę kwalifikacji 
zawodników. Zaznawszy podczas przerwy 
zasłużonego odpoczynku zrywa się Pogoń 
do ataku, lecz zbyt wyraźna przewaga nie 
pozwala zdobyć bodaj punktu honorowego. 
Po kwadransie już daje się zauważyć prze- 
męczenie, zwłaszcza w pomocy, która zmu- 
szona była pracować bez chwili wytchnie- 

nia. Szybki start gości i doskonałe współ” 
działanie ataku z pomocą nie mogły nie dać 
rezultatu, tembardziej, 2е obrona Pogoni 
stanowczo nie jest najlepszą częścią druży- 
ny. Atak gospodarzy miał kilka razy mo: 
żność zdobycia punktu honorowego — zde- 
nerwowanie i słabe biegi stanęły temu na 
przeszkodzie. O drużynie gości nie będziemy 
mówili, wszyscy o niebo przewyższają kla- 
sę wileńską. W Pogoni b. pracowicie grała 
pomoc, obrona anemicznie, atak pozostawio- 
ny samym sobie niewiele mógł zrobić. Sę- 
dzia członek warszawskiego kollegium sę- 
dziów i recenzent sportowy <Rzeczypospo- 
litej» p. Bednarski nie zauważył jednego 
wypadku, któryby dał mu podstawę podykto- 
wać rzut karny przeciwko Żidenicom. Pu: 
bliczności b. dużo, z racji zapowiedzianej 
obecności Pana Prezydenta f wystawienia 
na boisku «Zwycięstwa Kościuszki pod Ra 
cławicami». W. T. 

Turniej tenisowy. 
Sekcja Tenisowa Akademickiego Związku 

Sportowego komunikuje, iż w dniach 7, 8 
i9 lipca, organiznje propagandowy turniej 
tenisowy o mistrzostwo m, Wilna — dostę- 
pny dla wszystkich. Turniej odbędzie się 
na korcie tenisowym A. Z. $. w ogrodzie 
po-Bernardyńskim i obejmie nast. konkuren- 
cje: 1) Singie Panów, Ż) Single Pań, 3) Do- 
ubie Panów, 4) Mixe double, 5) Single Pa- 

nów z wyrównaniem, 6) Siagle Pań z wy- 
równaniem, 7) Doubłe Panów z wyrówna” 
niem. 

Początek turnieju dnia 7-ego lipca o 
godz. 10-ej. Wpisowe od konkurencji wy- 
nosi 4 zł. (Dla uczniów szkół średnich 2 zł.) 
Zapisy na turniej przyjmuje p. Grabowiecki 
na korcie w ogrodzie po-Bernardyńskim, lub 
pisemnie — Zawalna 16. 

  

— Zgłoszenia cyklistów na zawody. 
Zarząd Wil. Tow. Cyklistów przyjmuje zgło- 
szenia amatorów-cyklistów na zawody ko- 

larskie odbyć się mające w dniu 10 lipca na 
boisku 6 p. p. leg. na Antokolu, 

Zapisy przyjmuje sekretarz w lokalu 
T-wa Mickiewicza 15, poczynając od 6 lipca 
między godz. 7 a 9 wiecz. Wpis 1,50. Czy- 
sty zysk na rzecz Stadjonu. 

— Postój na przystanku Szklary i 
Leśniki. Wileńska dyrekcja P. K. P. prośbę 
Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w spra- 
wie wprowadzenia postoju dla pociągu Nr 

712 odchodzącego z Wilna o godz. 8-ej rano 
załatwiła przychylnie, wprowadzając od 
20-VI r. b. 1-по minutowy postój na przy- 
stankach Szklary i Leśniki. 

— Album Towarzystwa Wioślarskie- 
go. Pod koniec przedstawienia batalistyczne- 
go p. t. <Zwycięstwo pod Racławicami» na 
trybunę zgłosiła się delegacja od Wileńskie- 
go Tow. Wioślarskiego w skłądzie pp. pre- 
zesa St. Wańkowicza, wice-prezesa Zawiszy 
i Budzyńskiego wręczając Panu Prezydento- 
wi wspaniały album z ilustracjami z życia 
wioślarskiego. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 lipca 1927 z. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary "8,91 8,94 8,89 
Belgja 124,35 124,6 124,14 
Londyn 43,44 43,56 43,33 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,03 35,12 34,94 

Praga 26,50 25,56 26,44 

Szwajcarja 172,17 172,61 171,74 

Wiedeń 125,82 126,13 125,51 

Włochy 49 43 49,55 4931 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 53,50 53,75 
8 pr. pożyczka konw. 99,25 
Pożyczka dolarowa 84,25 
kolejowa 102,50 103— 
5 proc. konwers. 62,— 62,25 62,10 | 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Bauku 
Rolnego 51,80 52— 
4 proc. ziemskie 42,50 
8 proc. Warsz. 76,— 
5 proc. warsz. 60,50 60— 
4,5 proc, warszawskie 54.50 ° 

Akcje. 
Bank dyskontowy 130 
Handlowy 6,70 

Polski 128— 132— 131.50 
Ziem Polskich 3— 
Spółek Zarob. 73- 71— 
Spiess 90— 
Cuk.er 3.80 
Wysoka 121.50 
Węgiel 80— 
Nobel 45— 
Cegielski 38— 
Lilpop 22,75 23,25 
Modrzejów 7,50 7,75 7,60 
Ostro wiec 66— 67— 
Rudzki 1,90 1,97 
Starachowice 47,50 49,50 48.60 
Zieleniewski 17,50 
Zawiercie 29— 
Żyrardów 15— 14,80 15,50 

EmuEME W WARSZAWIE Gzzsemm 
Kaucjonowany i Koncesjonowany 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

|gnacego BERGERĄ 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach pańsiwowych, 
komunalnych oraz hipotekach, przy* 
czem przyjazd zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny. 

    

   
    

      

O W O 

Owiczenia wojskowe dla 
Rozkazem pana ministra spraw 

wojskowych z dnia 14 czerwca 1927 
roku nr. 5080 —org. zostają wcieleni 
do wojska w dniu 7 lipca rb. na 8: 
tygodniowe wyszkolenie nauczycieie 
publicznych szkół powszechnych z 
roczników 1902, 1903 i 1904. 

W związku z tem kuratorjum 
zwraca uwagę  interesowanym nau- 
czycielom, aby do wcielenia zgłosili 
się bez spóźnienia dnia 7 łipca b. r, 
gdyż opóźnieni zostaną zwolnieni z 
czynnej służby indywidualnie po 
przejściu całkowitego wyszkolenia, 
wskutek czego mogą zajść wypadki, 

  

(n) Ceny w Wilnie x dnia 28 
czerwca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
53-55 zł., za 100 klg., owies 46—48 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33 —35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma 
Żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
spokojna. Dowóz umiarkowany. 

Mąka pszenna amerykańska 100:110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65, 

Chleb pytlowy 50 proc. 70—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
paca 85—05, A Agia 80—95, русзак 

,jaglana 70— 
Mięso wołowe 270 — 290 gr. za 1 kg., 

cielęce 180 — 220, baranłe (prak), wie« 
rzowe 300—320, schab 340—350, boczek 

340-—350, szynka świeża 300—320, wędzona 
380—400. Na rynku mięsnym mięsa mało i 
to tylko w gatunku lichym. 

Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalęc wieprzowy 
450—48u, sadło 380—400. Wedłuk ustalo- 
nych maksymalnych cen, towar na rynku 
można nabyć tylko w stanie mniej więcej 
nadpsutym 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 170--190, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso« 
lone 450 — 500, solone 400 — 450, desero 
we 500—550. 

Jaja: 170—180 za 1 dziesiątek. 
Drób. kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 

kaczki żywe 5,00—8,00, bite 400—600, gasi 
żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki 
żywe 20,00—22.00, bite 15.00—18.00 zł, za 
sztukę. 

Warzywa: kartofle 14—16 gr. za 1 kg., 
cebula 120—140, cebula zielona 5—10 (pę- 
Czek), szczaw 30—40 za 1 kg., sałata 70— 
80, marchew 30—35 młoda 30—40 (pęczek), 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 30—35, 
młode 30-40, brukiew 25-30, ogórki młode 30- 
40 gr. za sztukę., kwasz. 500-800 groch 75-85 
gr. za 1 kg., fasola 80-90 gr. za 1 kg., kapusta 
swieża 100—120, kwaszona 60—8U. 

Cukier kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). 

Ryby: liny żywe 380 400, śnięte 250-280 
za 1 kg., szczupaki żywe 300—350, śnięte 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200250, śnięte 150.180 
karpie żywe 250-280, Śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—250, 
sandacze (brak), sumy  200—250, miętuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 
220, stynka (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80. у 

Wogėle wczoraj notowano zanik na ryn+ 
ku jaj i podrożenie tłuszczów oraz wyrobów 
masarskich. Cena szynki wędzonej z 3 zł. 
wzrosła do 5 zł. 

nauczycieli szkół powsz. 
że niektórzy z nich będą zwolnieni 
dopiere po rozpoczęciu się nowego 
roku szkolnego. 

Równocześnie kuratorjum zwraca 
interesowanym uwagę, że stosownie 
do $ 642 rozp. wyk. do ustawy o 
powszechnym obowiązku służby woj- 
skowej uchyłenie się od odbycia tego 
wyszkolenia powoduje niezwłoczne 
wcielenie do wojska, celem odbycia 
całkowitego okresu służby czynnej, 
niezależnie od odpowiedzialności kar- 
nej za uchylenie się od służby woj: 
skowej. 

  

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 

wnoszenie przedpłaty na LIPIEC. 

Kontu Czekowe Słowa P KO 

Nr. 80259 
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„Imporf“ 

WSZĘDZIE 

CYKORJI 
DOMIESZKI DO KAWY i KAWOL 

„G L E BA" 
Sp. Ziemian. Producentów Cykorji w Włociawku. 

Skład fabryczny w Wilnie 
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© ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚC i INNE DEFEKTY CERY. 

M, S. W. (S. 
  

LIONY stoików.» i 

P, ZD Nr. 316 
  

  

  

  

Mickiewicza 11. 

  

dziś będzie wyświetlany 
kulturalno-oświatowy film „72 
wielkiego pisarza Stełana ŻEROMSKIEGO. Całość obrazu opowie nam ekran, dając możność 

bistorja dziejów pie jest w stanie opisać, ujrzenia wszystkiego, czego ` 
DZIECI i MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Ceny od 50 gr. 

Rok 1863“ według 

DLA 

Ż powodu przyjazdu pielgrzymów na uroczystość Koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej 
(WIERNA RZEKA) wizja historyczna w 7 akt., 

znąnej powieści przedwcześnie zgasłego 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) 

    

wyświetlany film: 99 
Dziś będzie 66 — (CREDO) — 

Tragedja w Lourdes dramat w 8 miu ra 
Początek seansów: w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty od g. 5:ej, w inne dnie od 
g. 6. Ostatni seans o godz. 10-ej. W poczekalni koncerty radjo. Orkiestra pod sa 
kapelmistrza Wł. Szczepańskiego Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. 
  

  

  

TANIO! 

Najlepsze Farby, Pokost, Pędzle 
i Szczotki i t. p. poleca 

Skład Farb 

Franciszka Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35. 

  

   

   
    

   

    

      

   

  

    

    

    
   

               

    

  

  

Ogłoszenie. 
Zarząd dóbr i Zakładów Prze- 

mysłowych Romana Żurowskie- 
go w Leszczkowie p. Waręż 
(Małopolska) zawiadamia, że 
wszystkie wyroby  Leszczkow- 
skiej fabryki sukna i koców wy» 
stawione są na Wystawie Prze- 
mysłu Krajowego w Wilnie 
pałac hr. Tyszkiewiczów ul, 
Arsenalska. Tamże przyjmuje 
się zamówienia na burki (na 
wzór sławuckich) oraz uskutecz- 
nia się sprzedaż towarów i 
udziela informacyj co do prze» 
róbki dostarczanej wełny. 

+ Nail + al rat do samomasąžu 
© wany. Aparat NAILA wygładza 

zmarszczki, usuwa obwiśnięcie po- 
i liczków, podbródka, ożywia zmęczoną 

  

  
  

gumowy,  patento- 
wany, specjalny apa- Ф 

Ф 
Ф 

muskujaturę twarzy, Aparat Naila W % 
eleganckiem Etui wraz z kremem 
zł. 18, Wysyła za zaliczeniem poczto: 
wem D,H. LA BO R, Bydgoszcz, gy 

' Gdańska 131. 
dajcie bezpłatnych prospektów, ė 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn. prof, _ Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchaiterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTOW! 4

0
5
9
4
4
4
4
4
0
8
 
N
E
N
B
 

m
n
u
R
i
0
0
0
4
3
0
6
3
0
4
0
0
 

  

OAAARABAGRZEZEKSKA 

Rank Gospodarstod Krajowego 
Zawiadamia, że w myśl 16 statutu przeprowadzone zostało w lokalu B.nku 

w dniach 24 i 25 maja 1927 

1-sze LOSOWANIE 
41/, pr. i 4 pr. listów zastawnych b. Banku Krajowego Królestwa 

Galicji i Lodomerji z Wielkim Księstwem Krakowskim względnie Polskie" 
go Banku Krajowego, przyjętych i skonwertowanych przez Bank Gospo- 
darstwa Krajowego na zasadzie reskryptu Ministerstwa Skarbu z dnia 17 
listopada 1926 r. L.DOP. 2386/VI. 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera Monitor Polski 
z dn. 28.VI 1927 r. Nr. 145 tabele losowań są do przejrzenia i podjęcia 
w Oddziale Banku we Lwowie jak również w Centrali Banku w Warsza- 
wie i jego innych Oddziałach. 

Wypłata należności za wylosowane listy zastawne w ich pełnej war- 
tości nominalnej, przerachowanej na walutę złotową, oraz za 
30 czerwca 1927 tak od wylosowanych jak i będących w obiegu 

kupony pł. 
listów 

zastawnych może nastąpić, począwszy od dnia 30 czerwca 1927 r, w Od- 
działe Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwowie, za przedłożeniem od- 
nośnych odcinków względnie kuponów. 

i Oprocentowanie listów zastawnych wylosowanych a nadto listów za- 
stawnych S. I. nom. wart. K 100 oraz listów wydanych po dniu 1.VIII 
1914, które skupuje Bank Gospodarstwa Krajowego we Lwowie za gotów- 
kę — ustaje z dniem 30 czerwca 1927 r. 
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0999992 POPOOOPOEOOFOOOOFOGOWU 

Redakcja „Słowa: 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego $ 

\ у Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji Q 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

| Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa | › 

2922224 

E KBEBEZESEJE 

   

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję I wynajuruję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6- 

Wydawca Staniaław Mackiewicz Redaktor w/x Czesław Karwowski ; 

JIS Е 

ŻĄDAĆ w APTEKACHISKŁADACH APTECZNYCH.   

    

Bol głowy 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgii- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkietm uzdrawiają żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, Oraz usuwają 

obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstw*m których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła zigór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 
Cena pół pudełka Zł. 1.50, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 
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Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, 

  

  

Redakeja „Słowa 

i WYCZERPANIE) ? 

Do sprzedania 

  

Wędki składane — iaski i 
rozm. przyrządy 

DO RYBOŁÓWSTWA 
połeca sklep 

artyk. pism en- Į, ARKINA 
nych 

Wilno, ul. Wileńska 32. 

Słynna Wróżka Ghiromantka 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór.  Frzepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
i w d. Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 

  

  
  

* 
    
         

     

  
   

     

      

+     poszukuje pracy dla byłego ucznia 
| Szkoły majątkowej w Słobodyszcze 
Hr. Potockich—došwiadczonego me« 

“ chanika — siusarza oraz kowala. Ą. 
4, Łaskawe zaofiarow nia prosimy nad- $ 
Y syłać do adm. «Słowa» dla monar* 

chisty legitymacja 21082. 

    

   
Na 10 cio mie- 
sięczną wypłatę 

Najlepsze w świecie 
Oryginalne | 

Szwedzkie wirówki 

+ „DLABOLO 

  

     

= oj poleca 

w reprezentant fabryki 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11a. 

CENY FABRYCZNE. 

Żądajcie cenników. 
GRZWGYWNCIW KEARZAZKCJ 

3 POKOJOWE 

     
      

MIESZKANIE, 2 par rijer, Ч 
Rz podle, możliwie w cent- 4 lamberkiny koloru 

bordo ze złotem, zą: TUm miasią aa 
Zgłoszenie sub. J. anit ё 5 

Rea do adm. «Słowa». Młynowa 21, m, 6, 
naprzeciw Krzyża. 

  

  

  

— Poszukuje 
Poszuuję się dwóch pokoi z 

kuchnią. Zgłoszenia 
w oiesielwi KrólEca do adm. «Słowa». 

skiej św. Anny, i 
Ogród  Bernardyński DO wynajęcia 
4 pokojowego mieszka: mieszkanie 
nia z kuchnią. Oferty 4 pokojowe, elektrycz* 

do ad ność, (osobniak). 
Paa Antokol 43. 

Studen 
wydz. filozoficznego 
poszukuje  kondycyj 
na wsi na Czas ferji 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 
    

STUDENT 
U.S. B. poszukuje 
kondycji na lato na 
wsi. W solidnym 
domu może przyj. 
bezpłatnie. Ul. 3 a 
3—2 od 2—4 p.p. 

Stuient 
poszukuje lekcyj w 
Wilnie jub na wyjazd. 

Zgłoszenia: 
Bakszta 11—50. 

Nauczycielki 
znająca język  fran- 
cuski i angielski, prag- 
nie wyjechać na lato. 
Mickiewicza 37 — 17. 
(wejście od Ciasnej) 

od 11-ej — 4-ej, 

  

  

  

Poszukuję 
posady nauczycielki 
na wyjazd do młod« 
szych dzieci, mam 
świadectwo szkolne. 

Adres: 
ul. Wielka 27—14. 

    

MIESZKANIE 
4 pokoje i kuconia 
niedaleko ul. Mickie- 
wicza — Ciasna 22, 
Dowiedzieć się na 

miejscu. 

NiEWAŽNIA. się 
U zgubioną w dniu 

20 czerwca ksią- 
żeczkę oficerską leka- 
rza rezerwy kapitana 
Dr. Siergjusza Schil: 
ling - Siengalewicza i 
dokument  mobiliza- 
cyjny wystawiony pod 

tym nazwiskiem. 

    

LOMBARDOWY 
Nr 8428 

Wileńskiego . Towae 
rzystwa Handi. Zasta- 
wowego z dnia 2 maja 
b. r. na 2 obrączki i 
krzyżyk, ocenionych 

na 9 dolarów, 
unieważnia się. 

Zionsani KWIT 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» 

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
orcelanowe i złote 

korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3, 

Wydz. Zdr, Nr 3 

  

  

Lekarz - Dentysta 

W. Fiedorowicz 
przeprowadził się 

na ul. Mickiewicza 
(d, 7 m. 4, tel. 3—28) 

Lekarz - Dantysta 
Wł. Pasiński 

Choroby zębów.; Zęby 
sztuczne, dopasowanie 
według najnowszych 
metod i na wszelkie 
ceny, urzędnikom i 
wojskowym zniżka. 
Mostowa Nr 9. 

Lekarz - Dentysta 

Jadwiga 
Piotrowska 

powróciła itrozpoczęła 
przyjęcia od 1U —2i 
4—6, ul. Mickie- 

wicza 22—11. 

DOKTÓR 

В, ZELDOWICZ 
chor.W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

S.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tej. 277. 

Or. 6. Wolison 
weneryczne, | MOCZ0- 
płciowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tel. 1067, 

  
Do Zakopanego 
wyjeżdżam w począt- 
tku października r. b. 
i chcę mieć współpod- 
różnego,  Dowiedzieć 
się: Wilno, Pe 

m. 2. 

Kwaszelna 23


