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Zapisujeie się na ezłonków, składajeie ofiary na Pogotowie Sanitarne, spełnijeie obowiązek dobrego obywatela! 

„CzyPan jest przeciwnikiem LigiNarodów: Spotkanie Chamberlaina z 
  

Sesja Rady Ligi Narodów rozpo- 

czyna się 4 czerwca. Pos. Niedziałkow- 

ski niedawno na sejmowej kom. spra 

zagr. bronił tej instytucji od zarzutów. 

„Zarzuty mogą być najsłuszniejsze, 

lecz nikt nic lepszego od Ligi Naro- 

dów nie wymyślił”. Istotnie i w pię- 

knym hotelu-sekretarjacie nad Lema- 

nem, i w ciasnej sali Kalwina z tam- 
"tej strony jeziora, — i tam się zga- 

dzają, że Liga Narodów ma liczne 

brakii tego nikt nie neguje. „Ale do- 

dają: to jest jutrzenka etc". Ale wzru- 

szają ramionami na tego, kto te za- 

rzuty powtarza ze zbyt wielką uprzej- 

mością. Panie, czy byłbyś pan  prze- 

ciwnikiem saniego systemu Ligi Na- 

rodów?" „No to, idziesz Pan dalej, niż 
nawet te państwa, które z Ligi wystą- 

piły, jak Hiszpanja, Brazylja, bo i 

One nie negują pożytku Ligi". 

"Oczywiście, że to stanowisko za- 
wiera dużo prawdy. Nie potrzebujemy 

tu bronić Ligi Narodów", bo od tego 

są specjalne biura i specjalne agencje 

i od tego jest cała prasa przedewszy- 
stkiem. Ale zamiast dawać enumera- 

cję zasług Ligi, wolimy zakwestjono- 

wać tę podstawę właśnie, na której 

się opiera entuzjazm do Ligi Naro- 

dów. Bo są ludzie, którzy są zwolen- 

nikami Ligi Narodów, są ludzie, którzy 

są jej entuzjastami. Zwolennicy, na- 

szem zdaniem, mają słuszne poglądy, 

entuzjaści się mylą. 

Co bowiem upatrują w Lidze jej 

entuzjasci? To bardzo łatwo. skon- 
Statować w rozmowie z każdym człon- 

kiem lewicy, zajmującym się zagadnie- 

niami międzynarodowemi. „Liga Naro- 

dów to pierwszy stopień do Stanów 

Zjednoczonych Europy", „Liga Naro- 
dów ogranicza suwerenność państw i 

dlatego ma znaczenie rewolucji w sto- 

sunkach dotychczasowych”. „Liga Na- 

rodów zamieniła nam systemy soju- 

szów*, jakie istniały przed wojną i jest 

nową formą współżycia międzynaro- 

dowego". 

Tak mówią entuzjasci i mówią, na- 
szem, zdaniem błędnie. 

Prawdą jest, że Liga Narodów 
ograniczyła suwerenność państw. Jed- 

nak nie jest to rewolucją, ani też ja- 

kimś tryumfem prawa i sprawiedliwo- 

Ści narodowej, jakąś nową formą de- 

mokracji, przeniesionej do stosuuków 

międzynarodowych. — Dlaczego? — 

Dłatego, że ograniczyła istotnie suwe- 

renność państw, ale nie wszystkich, 
A pomiędzy ograniczeniem suweren- 

ności wszystkich państw a ogranicze- 

niem suwerenności tylko niektórych 
państw, z poddaniem ich pod więk- 

Szą i silniejszą kontrolę państw o 

nieograniczonej _ suwerenności "jest 

różnica "nietylko kwantatywna, lecz 

najbardziej zasadnicza, najbardziej 

esencjonalna różnica, jaka tylko zajść 

może. Jeśli tu pierwsze uznamy Za 

cel, to drugie nietylko nie zbliża nas 
do celu, lecz właśnie popycha nas w 

odwrotnym kierunku. 
Czy może być mowa o ogranicze- 

niu suwerenności Anglji przez Ligę 

Narodów? Żart na stronę. Mieliśmy 
tego liczne dowody. A Francji czy 

Niemiec? Również żadnych. Państwa 
te tylko muszą się liczyć z warunka- 

mi, które im stworzyły przegrane woj- 

ny. Bo w wielkiei wojnie armia fran- 

cuska odniosła wielkie, bohaterskie 
zwycięstwo, Nike francuska podnio- 

sła się w tryumfie nad pogorzeli- 

Skiem i polem krwi, lecz Francją 

wojnę przegrała, nie' tak może, jak 
Niemcy, lecz ją przegrała. 

Ludzie twierdzą że Liga Narodów 

to zupełnie co innego, niż przedwo- 

jenna forma sojuszu, że to jest za- 

przeczenie tej przedwojennej iormy 

sojuszu, jakim było np. prawnie trój- 

przymierze, a politycznie i trój-poro- 

zumienie. Prawda jest wręcz odwrotna. 

Liga Narodów, jeśli będziemy analizo- 
wać stosunki wyłącznie europejskie, 
jest takim samym . przedwojennym 
sojuszem, tylko tak pomyślanym, że 
ogranicza on nietylko wolną politykę 
Państw, które w tym sojuszu głosu 
nie mają, lecz ogranicza ich suwe- 
renność. 

Postawmy kropki nad i. Liga Na- 
rodów, jeśli chodzi o stosunki euro- 
pejskie jęst dziś tormą „porozumie- 
nia", jeśli nie „entente cordiale", to 
przynajmniej „pokojowego  porozu- 
mienia" trzech największych państw 
europejskich* Anglji, Niemiec i Fran- 
cji. Włochy partycypują w tern poro- 

zumieniu, ale z dużemi ograniczenia- 
mi. Ten anglo-iranko-niemiecki sojusz 

jest sojuszem, który jak angielski 
okręt wojenny maskuje się, to spo- 

wijając się w dym nafciany, tak ten 

sojusz spowił się i zamaskował w 

kłęby pacyfistycznej elokwencji i w 

to twierdzenie, że Liga Narodów jest 

instytucją właśnie mającą dążyć do 

równouprawnienia małych państw z 

państwami dużemi. Wolne  žarty! 

Przedstawmy sobie czasy przedwo- 
jenne i stosunek państw małych do 

systemów sojuszniczych Europy. Jaki 
był stosunek Rumunji, czy Bułgarji 
do trójprzymierza. Był to stosunek, 
który dyktował interes państwowy 

danego państwa, ale wypływał on ze 

swobodnej, wolnej. polityki, którą 

chore państwo w każdej chwili mogło 
zmienić. Dziś stosunek Rumunii, 
Bulgarji i wielu innych państw 
do Ligi Narodów jest stosunkiem 
hołdowniczym, stosunkiem pań- 

stwa wasala do państwa holdowni- 

czego. Większość państw europej- 

skich musi dziś stosować swoją 

politykę do wymagań porozumienia 
anglo-iranko-niemieckiego, które jest 

istotą Ligi. Narodów. Przed wojną, 

jeśli Rumunja szła w jakiejś sprawie 
ręka w rękę z trójaljansem, czy trój- 

ententą, to szła z własnej woli. Dziś 

wymogi i wskazówki porozumienia 
anglo-iranko-niemieckiego są jej na- 

rzucane przez procedurę Ligi Naro- 
dów.. 

Do tego artykułu nie należy roz- 

patrywanie, jakim sposobem zwyciężo- 
ne Niemcy weszły do tego porozu- 
mienia i jaką drogą polityka niemiec- 
ka Okazuje swój wpływ na wyroki 

wydawane przez instytucję genewską. 

Oczywiście, wewnątrz tego porozumie- 

nia anglo-franko-niemieckiego są tar- 
cia, dysharmonje, rywalizacja, wszyst- 
ko, co kto chce, lecz temniemniej 
prawdą jest, że polityczna istota, po- 

lityczna treść Ligi Narodów w Euro- 
pie, to porozumienie pokojowe An- 

glji, Francji i Niemiec. 
Jak istotą parlamentaryzmu angiel- 

skiego jest nie spacker, czy prawo wy- 

boru angielskie, czy nawet odpowie- 

dzialność ministrów, lecz system 

dwuch partyj, który ten parlamenta- 
ryzm angielski wyrobił, tak dziś isto- 

tę znaczenia i wpływów Ligi Naro- 
dów jest to pokojowe porozumienie, a 

może jeszcze lepiej porozumiewanie 
się trzech państw, o których mówiliś- 
my. Lecz dlatego właściwie tak trud- 

no się pogodzić człowiekowi z myślą, 
że są ludzie na świecie, którzy na- 
prawdę wierzą, że istotą Ligi Naro- 

dów jest jakiś idealizm pokojowy, 
jakiś armatowstręt i trupowstręt. Gdy- 
by ten armatowstręt i trupowstręt 
istotnie tak entuzjastycznie pulsował 
w biurach Ligi, jak grzmi w Ligo- 
wych mowach, to, przepraszam — Баг- 

dzo, lecz sprawa ekskursji japońskiej 

do Chin inaczej, by się tam przedsta” 

wiała. Japończycy przecież zaczęli w 
Chinach formalną wojnę. Gdybymibył 
Japończykiem oczywiściebym "popierał 
decyzję ministerstwa Tanaka. Ale gdy- 

by Liga Narodów była taką anielską 

instytucją antywojenną,taką baronową 

Bertą von Suttner, czy Lwem Tołsto- 

jem, toby oczywiście nie pozostawiła 

bez rozpatrzenia skargi rządu Nan- 

kińskiego, motywując tę swą decyzję 

względami formalnemi. 

Teraz przychodzi kolej na to py- 

tanie, które i mnie osobiście tyle razy 

było zadawane: „Czy jest pan prze- 

ciwnikiem Ligi Narodów* — Oczywi- 
Ście nie! Możemy skonstatowač, že 

Liga Narodów jest o tyle wyższą ior- 

mą sojuszu państw nad przedwojen- 

ny system trój-przymierza i trój-poro- 

zumienia, że daleko lepiej chroni po- 

kój Europy przed wstrząśnieniami wo- 

jennemi. Skonstatujmy jednak także, 

że o ile małe państwa, a więc już 

cytowana przez nas Bułgarja, czy Ru- 

munja sprzymierzały się lub nie z 

trój-przymierzem, czy trój-porozumie- 

niem zależnie od swej woli, to dziś 

dla większości państw europejskich 

przynależność do Ligi Narodów jest 

koniecznością, jest przymusem. 

Liga Narodów reguluje ciężką 

spuściznę traktatu Wersalskiego, ła- 

godząc i usuwając konflikty. Przecięt. 
ny mieszkaniec Europy powinien za 

to czuć wdzięczność do dyplomacji 

angielskiej, dyplomacji francuskiej, 

dyplomacji niemieckiej. Tylko ta pro- 

paganda, 

która otacza Ligę Narodów, jest trud. 
na do zniesienia dla miłośnika praw- 

dy. Bo oto się mówi, powtarza i dru- 
kuje, że Liga Narodów—to jest insty- 

tucja, dążąca do równouprawnienia 

państw. Nieprawda! Liga Narodów 

jest to sojusz polityczny tak skon- 

struowany, że pogłębia i powiększa 

różnicę pomiędzy państwem dużem a 

państwem małem, państwem silnem, 

a słabem, państwem o znaczeniu glo- 

balnem, a państwem o interesach 

ograniczonych. Liga Narodów — to 
instytut nieurównoprawnienia państw! 

Polityka polska wymaga solidary- 

zowania się z polityką Ligi Narodów. 

Ale dlaczego? Dlatego, że trój-poro- 

zumienie, które się Ligą Narodów na- 

zywa, stanowią: Francja, która jest na- 

szą sojuszniczką, z Anglją łączy 

nas mnogość interesów, Niemcy 

są naszym sąsiadem, z  które- 

mi pokojowo powinny się nasze sto- 

sunki ułożyć. Liga Narodów utrzy- 
niuje pokój w Europie i polityka pol- 

ska jest tego pokoju współpracow- 

niczką. Dlatego też zaczęliśmy nasz 

artykuł od stwierdzenia, że jesteśmy 

zwolennikami Ligi Narodów, lecz 

entuzjazm, przypisujący jej cechy nad- 

zwyczajne, wydaje się nam nieuzasa- 

dniony. Car. 

PGK ATARI ENAIDIEMEYETILT OVEN 

Śląska pożyczka inwestycyjna. 
KATOWICE, 2.VI, PAT. Urząd woje- 

wódzki komunikuje, że dnia 1 czerwca o 
godz. 24 została podpisana w urzędzie wo- 
jewódzkim umowa dotycząca śląskiej po- 
życzki inwestycyjnej w sumie 11.200.000 do- 
larów, czyli około 100, miljonów złotych, 
zaciągniętej przez Skarb śląski ra mocy 
ustawy sejmu Śląskiego z dnia 28 lutego 
b. r. i uchwały sejmu z 1 czerwca r. b. 
oraz zezwolenia ministra skarbu. Umowę 
zawarto z grupą banków amerykańskich 
Stonet-Webster-Bledges-Incorporation 'oraz 
The First National Corporation w Nowym 
Yorku. Dnia 30 maja udał się wojewoda 
Grażyński do Warszawy i uzyskał zezwo- 
lenie ministra skarbu Czechowicza. 

Nowa pożyczka jest pierwszą dolaro- 
wą tranzakcją dokonaną przez wojewódz- 
two śląskie, jest jedynem istniejącem za- 
dłużeniem województwa, użyta będzie na 
inwestycje, jak budowę i rozszerzenie elek- 
trowni, regulację rzek, budowę domów 
mieszkalnych, budowę rzeźni, targowisk, 
meljoracyj rolnych i t. d. 

Pożyczka ta zabezpieczona na podatku 
przemysłowym bez zobowiązań hipotecz- 
nych, wyłożona będzie w przyszłym już ty- 
godniu do subskrypcji na amerykańskich 
rynkach pieniężnych w obligacjach dolaro- 
wych po kursie emisyjnym 89,25. Ze wzglę- 
du na to, że Śląsk jest najbogatszą dziel- 
nicą Polski, spodziewane jest całkowite 
zrealizowanie pożyczki najdalej do 15 
czerwca, poczem nastąpi przekazanie pie- 
niędzy skarbowi śląskiemu. 

ta atmosfera dźwiękowa» | 

Briandem 
w sprawie polsko-lifewskiej. 

PARYZ, 2. Vi. Pat. „Peut Parisien* donosi, że przedmiotem 
rozmowy Chamberlaina z Briandem w czasie dzisiejszego ich spot- 
kania w Paryżu był zatarg polsko-litewski, który z powodu sta- 
nowiska zajętego przez Waldemarasa, przybiera formy  drażliwe. 
Sprawa ta, która została oficjalnie w marcu postawiona na porzą- 
dek dzienny czerwcowej sesji Rady Ligi będzie przedmiotem 
specjalnego 'ekspose. Możliwem jest — pisze dziennik — że Pol- 
ska nie będzie nalegała na powzięcie definitywnej decyzji na tej 
sesji Rady Ligi, gdyż prawdopodobnie min. Zaleski, który do- 
tychczas wykazywał tyle cierpliwości, będzie wolał zaczekać na 
zgromadzenia plenarne Ligi, ażeby przedstawić dowody złej w - 
li, jaką wykazywał od grudnia dyktator kowieński. 

Wywiad ministra Zaleskiego w „biefuwos Aidas“. 
Niezmienność stanowiska rządu względem Lifwy. 

RYGA, 2 VI. PAT. Z Kowna donoszą, że „Lietuvos 
Aidas* oficjalny organ zamieścił wywiad członka swej 
redakcji Bagdonasa z min. 4Zaleskim. Minister Zaleski 
oświadczył Bagdonasowi, że celem Polski jest ustanowie- 
nie dobrych stosunków sąsiedzkich z Litwą, opartych na 
niezależności obu państw. Niepodległość Litwy jest ko- 
niecznością dia Polski, szczerze pragnącej rozkwitu Litwy. 
Źadnych agresywnych zamiarów wobec Litwy Polska nie 
posiada. Na zapytanie Bagdonosa, co do zamiarów odno- 
śnie do stworzenia błoku bałtyckiego min. Zaleski odpo- 
wiedział, że Polska zamiarów takich nie posiada, że wszyst- 
kie siły Polski zmierzają do utrzymania pokoju. 

Co do pertraktacyj polsko-litewskich, min. Zaleski wy- 
powiedział się optymistycznie, jakkolwiek istnieje cały 
szereg poważnych przeszkód, a najpierwszą z nich jest 
ponowne wysuwanie przez Litwę zagadnienia wileńskie- 
go, więcej dla Polski nieistniejącego. 

Dalej min. oświadczył, że Polska nie zamierza prze- 
szkodzić kulturalnemu rozwojowi Litwinów na Wileńsz- 
czyźnie ijże konflikt, wynikły w sprawie szkół litewskich, 
jest tylko wynikiem chwilowych zarządzeń. Zagadnienie 
to ostatecznie będzie zlikwidowane na najbliższej sesji 
Ligi Narodów. W Genewie—oświadczył min. Zaleski — 
spotkam się z premjerem Wałdemarasem i wtedy ostatecz- 
nie będą wyjaśnione perspektywy dalszych polsko-litew- 
skich pertraktacyj. 

- Dni Pekinu policzone. 
Ddwrót wojsk Czang-Tso-bina z linji Pekin—Tien-Tsin. 
LONDYN. 2. Vi. PAT. Ze źródeł rzymskich donoszą, że 

ustąpienie wojsk Marszałka Czang-Tso-Lina cofa się pod na- 
ciskiem wojsk południowych ku Mandżurii. Marszałek powie- 
rzył dowództwo nad oddziałami frontowemi gen. Yang-Fu-San- 
gowi i Czang-Fe-Lianowi, którzy czuwać mają nad porządkiem 
wśród wojsk, nstępujących z linii Pekin-Tien-Tsin. Dowództwo 
armji Czang-Tso-Lina poleciło swym strażom tylnym wstrzymy- 
wanie nacisku sił południowych. Przedstawicieliom mocarstw 
zagranicznych Marszałek Czang-Tso-Lin oświadczył, że jakakol- 
wiek byłaby sytuacja wojskowa, to Pekin i Tien-Tsin znajdą się 
poza strefą działań wojennych. W imieniu korpusu dyploma- 
tycznego minister pełnomocny Holandji dziękował Marszałkowi 
za opiekę nad cudzoziemcami. 

Sfan wojenny w Pekinie. 

TOKIO, 2 VI. PAT. Według doniesień z Pekinu ogłoszono tam 
stan wojenny. W mieście panuje atmosiera naprężona. Garnizony cudzo- 
ziemskie i poselstwa przygotowują się na wszelkie ewentualności. Koła 
wojskowe w Tokio, aczkolwiek zaniepokojone obecną sytuacją w Chinach 
sądzą, że nie zajdzie potrzeba podjęcia nowych zarządzeń wojskowych, 
ze strony Japonii. i 

dreł Biały wystartuje 15-90 czerwca. 
Raport mjr. Idzikowskiego i Kubali z Paryża. 

Jak się dowiadujemy, departament żeglugi napowietrznej M. S$. Wojsk. 
otrzymał w dniu wczoraj: 'm raport od mjr. Idzikowskiego i mjr. Kubali o 
stanie ich przygotowań do lotu transantlantyckiego. 2 й 

według raportu lotnicy dokonali szeregu lotów ćwiczebnych z obciąże- 
niem, szybkości i na czas (zaczynając od lotu 6 godzinnego, kończąc na 32 
godzinnym). 3 { Е 

Dwa dni temu lotnicy powrócili do Paryża celem dokonania zamiany 
ais zużytego podczas próbnych lotów oraz dokonania ostatecznych przygoto- 

wafi do lotu: 
Wszelkie przygotowania do lotu zakończone zostaną, około 10 b. m., 15 

zaś czerwca, o ile warunki atmosferyczne będą przychylne lotnicy wystartują 
z paryskiego lotniska Le Bourget. \ 

Nowy rekord długości lotu. 
RZYM, 2. VI. Pat. Dotychczas trwa lot samolotu S. 64, na którym lotnicy 

Ferrarin i Delprete rozpoczęli 31 maja o godz. 5 mia. 15 lot w celu pobicia 
rekordu długości lotu na ściśle określonej przestrzeni. Samolot krąży pomię- 
dzy Torreslawją a semaforem w Anzio, które to punkty odległe są od siebie 
o 74 km. S. 64 pobił już wszystkie rekordy Światowe długości i trwania lotu 
na określonej przestrzeni. | tąk wczoraj o godz. 15 min. 30 samolot włoski 
pobił niemiecki rekord długości lotu 4.660 km. i 628 m. Dzisiaj o godz. -4 
min. 40 przekroczył dystans przebytych przez Amerykanów w locie w linji prostej 
6.294 km. Wreszcie o godz. ll min. 50 pobił światowy rekord amerykański 
trwania lotu na określonej przestrzeni 53 godz. 35 min. Dzisiaj o godz. 12-ej 
samolot S. 64 przebył dystans 7.000 km. Należy zauważyć, że do dystansu tego 
trzeba jeszcze dodać zakręty, które samolot robi w dwu punktach końcowych. 

Tajemnicza ucieczka do Liwy. 
Onegdaj na pograniczu polsko-litewskiem około Filipowa patrol K. O. P. 

zauważył dwóch skradających się osobsików, przekraczających granicę. Na we- 
zwanie „stój, osobnicy zaczeli uciekać, gesto ostrzeliwując z rewolwerów patrol. 
Żołnierze odpowiedzieli salwą, która zraniła jednego z uciekających już po 
stronie litewskiej, gdzie tajemniczych zbiegów oczekiwało kilku strażników. Zad 
chodzi podejrzenie, iż zbiegowie należeli do niedawno wykrytej przez nasze 
władze bezpieczeństwa organizacji terrorystyczno-szpiegowskiej, działającej na 
rzecz Litwy. 

  

1.Wi. 28. 

Uchwały komifetu ekonomiczne- 
ge ministrów. 

WARSZAWA 2 VI PAT. Dnia 2b. m. 
komitet ekonomiczny ministrów pod prze- 
wodnictwem wicepremjera Bartla zakończył 
dyskusję w sprawie naprawy bilansu han- 
dlowego i powziął szereg uchwał, okre- 
ślających wytyczne i środki polityki rządu 
w tej mierze. 

Przedłużenie debafy nad kudże- 
tem Minisferstwa W. R. i 0. P. 

WARSZAWA, 1-VI, PAT. Pod 
przewodnictwem  wicerszałka Senatu 
Gliwica odbyło się posiedzenie sena- 
ckiej komisji skarbowo-budżetowej, na 
którem rozpatrywano budżet M-stwa 
W.R. i O- P. Reierowal sen. ks. Al- 
brecht (Ch. D.). Po referacie zabrał 
głos min. Dobrucki i w krótkiem prze- 
mówieniu przedstawił stan szkolnictwa 
oraz plan działalności na przyszłość 
poczem wywiązała się dyskusja. Gło- 
sowanie nad złożonemi wnioskami 
odłożono do czasu ukończenia całej 
debaty budżetowej. 

Ghemicy praszy ma cześć prezy- 
denfa Mościckiego i Massaryka. 

Dnia 1 b. m. po południu odbyło 
się walne zgromadzenie koła studen- 
tów chemików politechniki praskiej, 
na którem zostali mianowani czton- 
kami honorowymi koła p. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej lgnacy Mo- 
Ścicki oraz prezydent republiki Czesko- 
słowackiej Massaryk. 

Po zagajeniu zebrania prof. Kraus 
wygłosił referat, w którym podał krót- 
ki życiorys p. Prezydenta Mościckiego 
oraz scharakteryzował znaczenie jego 
wybitnej działalności naukowej. Zgro- 
madzenie wysłało telegramy hołdow- 
nicze do obu pp. prezydentów. 

Posfanowienie międzynarodowej 
konferencji pracy. 

GENEWA 2 VI PAT. Międzynarodowa 
konfeiencja pracy mianowała Lrzy komisje 
wnioskow e, a mianowicie: ogólną do spraw 
ubezpieczenia od wypadków przy pracy, 
złożoną z 40 głosów, oraz dwie specjalne 
do spraw ubezpieczenia od wypadków przy 
pracy w domach i na kolejach, składające 
się z 42 członków. 

Ofwarcie nowej izby francuskiej. 

Dnia I b. m. na otwarciu posiedzenia 
nowowybranej izby francuskiej zabrał głos 
najstarszy wiekiem deputowany Sibille, kió- 
ry powitawszy zebranie, oświądczył mięczy 
in. co następuje: troski finansowe Francji 
mają swe źródło w wojnie, narzuconej 
nam przez Niemców dnia 2 sierpnia 1914 r. 
Przy spłacaniu długów wojennych musiała 
Francja uciekać się do pożyczek i podat- 
ków, gdyż Niemcy nie uiszczali spłat, które 
według postanowień traktatu wersalskiego, 
uiszczać byli powinni. Sibille omawiał na- 
stępnie liczne przesilenia rządowe, które 
doprowadziły w ciągu ostatnich lat dzie- 
więc razy do zmiany ministra finansów. W 
dalszym ciągu swego przemówienia, Sibille 
wzywał do jedności, aby ułątwić realizowa- 
nie zapoczątkowanego przez Poincarego 
programu finansowego. Europie potrzebny 
jest pokój, któregoby nikt nie śmiał po- 
gwałcić. 

W drugą rocznicę  fragicznej 
śmierci afamana Petlury. 

Dn. 31 ub. m. odbyło się w cerkwi na 
Pradze uroczyste nabożeńsiwo żałobne z 
okazji drugiej rocznicy tragicznej śmierci 
$. p. głównego atamana Ukrainy, Szymona 
Petlury. Poza ukraińską kolonją, która 
gremialnie stawiła się na nabożeństwo, 
byli między innymi obecni senator Andrzej 
Strug, b. minister Tołłoczko, oraz grono 
oficerów polskich z gen. Skierskim na cze- 
le. Obecni byli również przedstawiciele 
komitetów gruzińskiego z prezesem p. Sa- 
lakajem i azerbejdżańskiego z p. Mustafą 
Bey Wekilli, wraz liczne grono posłów 
ukraińskich z prezesem UNDO, d-rem Le- 
wickim na czele. 

Podczas nabożeństwa ks. Małużyński 
wygłosił piękne przemówienie, podkreśla- 
jąc we wzniosłych słowach zasługi atamana 
Petlury dla Ukrainy. 
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ROŽANYSTOK. 

— Uroczystość poświęcenia sztan- 
darów. W pierwszy dzień Zielonych Świą- 
tek przybył autem na teren pow. Sokól- 
skiego Wojewodą Białostocki p. Kirst w 
towarzystwie naczelnika  Gałasiewicza 1 
inspektora Witteka. . 

Na spotkanie p. Wojewody wybudowa- 
no bramę tryumfalną, przy której zgroma- 
dzili się przedstawiciele duchowieństwa 
wszystkich wyznań, zarząd m. Sokółki, 
przedst: sejmiku powiatowego, hufce szkol- 
ne oraz licznie zebrana publiczność. 

Po przemówieniach przywitalnych bur- 
mistrza m. Sokółki oraz przedstawiciela 
samorządu p. Wańkowicza i rabina p. Szu- 
stera p. Wojewoda krótko podziękował, 
poczem odbył przegląd oddziałów P. W. 

O godz. lo-ej p. Wojewoda wyjechał 
do Różanegostoku, aby być obecnym na 
dorocznym  odpuście pątników. Wśród 
dźwięków orkierstiy witali tu p. Wojewodę 
przedstawiciele duchowieństwa z dyrekto- 
rem zakładu ks, ks. Salezjanów ks. Kurpi- 
szem na czele, który podziękował dostoj- 
nemu gościowi za to, że raczył swą obe- 
cnością zaszczycić uroczystość kościelną, 
a zarazem święto młodzieży. A 

Po uroczystej sumie, celebrowanej 
przez j. E. ks. Biskupa K. Michalkiewicza, 
odbyło na dziedzińcu przy udziale zapro- 
szonych gości i delegacji młodzieży poświę- 
cenie dwóch wspaniałych sztandarów z wi- 
zerunkiem Matki Boskiej, t. j. gimnazjal- 
nego zakładu ks. ks. Selezjanów i Žw. 
Młodzieży Polskiej. ‚ 

Poświęcenia dokonał j. E. ks. Biskup 
Michalkiewicz, który z tej okazji wygłosił 
krótkie serdeczne przemówienie do mło- 
dzieży, pouczając ją o jej obowiązkach i 
zaszczytnem powołaniu w pracy nad budo- 
wą zwolnionej z pęt Ojczyzny. Z okazji 
uroczystości ks. ks. Salezjanie urządzili 
bankiet, w którym wzięli udział: p. Woje- 
woda wraz z otoczeniem, j. Е. ks. Biskup 
Michalkiewicz, przybyli na uroczystość du- 
chowni, ziemianie okoliczni oraz przedsta- 
wiciele władz samorządowych z p. starostą 
Wolskim na czele. Podczas biesiady wy- 
głoszono szereg toastów: ks. rektor Kurpisz, 
na cześć przybyłych dostojników, J. E. ks. 
Biskup na cześć ks. ks. Salezjanów, którzy 
gorliwą pracą potrafili uczynić, że Różany- 
stok, przed wojną ostoja prawosławia i 
akcji rusyfikatorskiej, stał się ośrodkiem 
kultury polskiej. 

imieniu ziemiaństwa przemawiał 
p. Tomaszewski, podkreślając przywiązanie 
ziemiaństwa polskiego do religji katolickiej 
i dawną tradycję przodków. 

Na cześć Pana Prezydenta Rzeczypo- 
społitej wniósł toast p. Starosta Wolski. 

Pan Wojewoda w przemówieniu swem 
podkreślił, że jego dążeniem będzie praca 
w kierunku zogniskowania znacznych nie- 
raz, lecz wzajemnie niwelujących się wy- 
siłków miejscowego społeczeństwa. 

DZISNA. 31 maja. 

— Troski komunikacyjne. Złe tra- 
dycje posiada nasz powiat w sprawach ko- 
munikacji miejscowej. Jeszcze dziś prze- 
chowuje się w pamięci mieszkańców powia- 
tu okolicznościowy wierszyk pochodzący 
z czasów dawniejszych, treści następują- 
cej: 

Szyrynowskie mosty, 
Klotowskie posty 
i Korsakowskie nabożeństwo — 
to czyste błazeństwo. 

Reszta „R utworu już dziś nie aktu- 
alna, ale typ Szyrynowskich mostów i od- 
powiednie do nich dregi przechowują się z 
całym pietyzmem, pomimo, że na ten cel z 
roku na rok zwiększają się podatki, któ- 
rych i tak już mamy wyżej uszu. jednym 
z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, 
że drogi w powiecie wcale nie 54 admini- 
strowane, tj. zupełny brak orgau. zacji, któ- 
ra miałaby na celu dozorowania stanu 
dróg i mostów w całym powiecie ustąwicz- 
nie, i w razie zepsucia się drogi lub mostu 
z powodu wiosennych roztopów lub ule- 
wy, czy też załamania się pomościny lub 
zatamowania drogi przez zamiecie śnieżne, 
usunięcia w nakrótszym czasie powstałych 
zakłóceń lub przerw w komunikacji. Jėsz- 
cze drogi tak zwane „gminne*, znajdujące 
się pobliżu Urzędu Gminy, doznają: pewnej 
opieki, lecz drogi „sejmikowe*? Kto ich 
dozoruje? — nikt! Gmina do tych dróg 
wcale się nie wtrąca, policja również, zaś 
wydział powiatowy sejmiku jak zajmie się 
jaką robotą drogową w zakresie swego 
szczupłego budżetu w tym lub innym za- 
kątku powiatu, resztą wcale się nie intere- 
suje i naprawa dróg i mostów całemi lata- 
mi leży odłogiem. W czasach przedwojen- 
nych płaciliśmy niewielki podatek drogo- 
wy,a szarwark dla ludności nie był uctą- 
żliwy, mieliśmy komunikację w powiecie 
lepszą, niż dziś a to z powodu lepiej obmy- 
ślonej organizacji drogowej. Zwykle pod 
koniec maja (starego stylu) w czasie su- 
chym drogi były bronowane, gdzie zachodzi- 
ła tego potrzeba a następnie wyboje i 
wszelkie wgłębienia na drodze zasypywano 
suchą ziemią i ubijano. › 

W mieįscach niższych odprowadzano 
wodę za pomocą rowów, a wydobytą z ro- 
wów ziemię wyrzucano na drogę i równa- 
no, żeby podnieść trasę drogową, a więc 
nie tak,jak to się dziś u nas robi, że wy- 
kopaną z rowu ziemię odrzuca się ną stro- 
nę, przez co tylko pogorsza się przewiew- 
ność drogi i obniża się jej powierzchnię. 
Pojedyńcze odcinki dróg oddawane były 

PRZEZ IMAGINACJĘ. 
Przez imaginację — | 
Pojechał na koronację. 

Stare przysłowie. 

Do czytelnika. 

Psia pogoda! 
Może kto;zaprzeczy? W czerwcu... 

deszcz z gęstym śn egiem przy dwóch, 
trzech stopniach ciepła. 

Psa — jak to mówią — z domu 
nie wypędzisz. Chyba, że Gistedt w 
Lutni występuje, a i to jeszcze trzeba 
tęgiego napierania się żony, aby za- 
ryzykować... otuliwszy się w palto 
jesienne... rozpiąwszy parasol... do- 
bywszy kalosze z pod szaty („uśmie- 
chające się* pęknięciem tuż przy po- 
deszwie)... 

Brrr! 
Nie, stanowczo—żadna siła ludzka 

„przytomnego“ człowieka nie wy- 
szturcha na ulicę w taką pogodę. 

Więc może... do wagonu i jazda 
na „wywczasy letnie* wakacyjne? , 

Też pomysł! Ładnie teraz mus! u 
nas na wsi wyglądać! Za pokutę 
chyba, za pokutę! 

A tak chciałoby się — pogrzać na 
gorącem, gorącem słońcu.  Niechby 
nawet był najsiarczystszy upał... nie- 
bo jasne, słoneczne, lazurowe nad 
głową... Upał! Magiczne słowo. Człek 

przedsiębiorcom akordowo, których obo- 
wiązkiem było mieć stale pieczę nad mo- 
stami, naprawiać zepsute i odbudowywać 
zniszczone, a policja i gmina śledziły za 
tem, żeby te robety były wykonane natych- 
miast. Ten prymitywny i niekosztowny spo- 
sób dozoru drogowego oczywiście nie mógł 
stworzyć dróg dobrych, lecz naogół 
robił komunikację możliwą, czego o dro- 
gach teraźniejszych nie można powiedzieć, 
gdyż są drogi i mosty, których oddawna 
nie tknęła ręką ludzka, dla przykładu wy- 
mienię chociażby od miasteczka Szarkow- 
szczyzny w stronę Kozian. 

Dwa większe mosty na ruczajach we 
wsi Źdany i między wsią Brudne .i mająt- 
kiem Przemyśl już od pięciu lat nieczynne 
w oczekiwaniu odbudowy; tymczasem jadą 
koło mostów przez głębokie parowy © krę- 
tych zboczach i błotnistym dnie, a w razie 
większych opadów deszczu i wcałe nie ja- 
dą. Komunikacja przerywa się. Mniejsze 
mosty na tym odcinku drogi — są to most- 
Ki pełne dziur, czyhające na całość koń- 
skich nóg. 

Odcinek drugi od Szarkowszczyzhy do- 
wsi Harbuny, okoto trzech kilometrėw, od 
czasu wojny dotychczas nienaprawiany, 
jest istotną torturą dlą koni i ludzi, zmu- 
szonych tę przesirzeń przebywać. A jednak 
między zdolnością płatniczą podatków lu- 
dności a stanem komunikacji zachodzi ści- 
sły stosunek — na płatnika wynaleziono 
skuteczny sposób — sekwestratora, lecz 
gdzie szukać egzykutora, któryby wyegzy- 
kwował od Państwa to, co się należy 
płatnikowi? Północna część powiatu 
Dziśnieńskiego odcięta jest od najbliższych 
stacyj kolejowych w Głębokiem, Nowodruc- 
ku i Woropajewie, dokąd płatnicy odsyłają 
swoje płony na sprzedaż rzeką Dzisienką 
(Dzisna), a na tej rzece, na przestrzeni stu 
kilometrów od Dzisny do Kozian, znajdują 
się tylko trzy mosty, w Dziśnie, Hermano- 
wiczach i Kozianach, i czasowo sklecony 
niewysoki mostek w m. Szarkowszczyznie, 
który rozbiera się podczas podnoszenia się 
powierzchni wody i znów układa się, jak 
woda spadnie, a czasem i zupełnie spływa, 
jeżeli nie zdążą w czas rozebrać. Już w 
tym roku dwa razy ten most rujnowali i 
składali ponownie, a ile razy to się po- 
wtórzy do końca roku? 

Od początku kwietnia do końca maja 
n'e mieliśmy przeprawy przez rzekę; sekwe- 
strator przyjeżdżał do nas na łódce przez 
rzekę ale my, mieszkańcy lewego brzegu 
rzeki, nie mogliśmy tą drogą przesłać па- 
szych produktów na szerszy rynek. Ten 
most w Szarkowszczyznie typu „Szyrynow- 
skiego*, oczywiście zadowolnić nas nie 
może, a ponieważ tu potrzebny jest most 
wysoki i o wielkiej rozpiętości, gdyż na 
wiosnę rzeka przybiera wody od zwykłego 
poziomu przeszło na osiem metrów, i mu- 
si być zbudowany tak, żeby pod nim mogły 
przechodzić tratwy spławianego drzewa; 
przeto koszta budowy takiego mostu prze- 
kraczają siły naszych samorządów i może 
być zbudowany tylko na koszt państwa. 
Ludność miejscowa cieszyła się nadzieją, 
że wkrótce otrzymamy kolej żelazną, któ- 
ra miała przejść przez Woropajewo, Poło- 
wo, Szarkowszczyznę po lewym brzegu rze- 
ki i kolej do Drui. Zimą podczas mrozów 
i zamieci nieszczęsliwa grupa inżynierów 
forsownie wytykała linę tej kolei, zapew- 
niając, że już wczesną wiosną rozpoczną 
się roboty przy tej drodze, a tu juź mamy 
koniec maja, a o budowie drogi zgoła nic 
nie słychać. Pesymiście, twierdzą, że ten 
projekt „rozejdzie się po kościach*, a pow- 
stał jedynie dla... pokrzepienia ducha! 

J. Rom. 

BARANOWICZE. 

: — O wychowanie moralne mtodzie- 
25. Tem chętniej umieszczamy wyjaśnienie 
„Zarządu Związku Polskiego Nauczyciel- 
stwa Szkół Powszechnych”, iż zarzutów 
naszego baranowickiego korespondenta ni- 
gdy nie przypisywaliśmy ogółowi nauczy- 
cielstwa w Baranowiczach*. Wiemy dosko- 
nale, iż, w myśl przysłowia, jedna „niezdro- 
wa“ (mówiąc delikatnie) owca może szko- 
dzić całemu stadu. Sądzimy jednak z listu, 
iż poruszenie przez nas sprawy dopomoże 
w sanacji baranowickich stosunków same- 
mu Związkowi, który już parokrotnie „in- 
terwenjował i w Inspektoracie Szkolnym w 
Baronowiczach a nawet w Kuratorjam w 

Wilnie*. (Red.). 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W numerze z dnia 13 kwietnia rb. po- 

czytnego pisma pańskiego jest zamieszczo- 
na notatka, krytykująca poziom etyczny i 
sumienność w spełnianiu obowiązków za- 
wodowych nauczycielstwa baranowickiego. 

Notatka ta dotkliwie krzywdzi zespół 
nauczycielski w Baranowiczach, gdyż postę- 
powanie nielicznych jednostek Zostąło uo- 
gólnione, pomimo tego, iż nauczycielstwo 
dokłada wszelkich starań, aby usunąć ze 
swego grona jednostki nieodpowiednie. W 
tym celu w ważniejszych stwierdzonych 
wypadkach interwenjuje przez swoje orga- 
na zawodowe u władz szkolnych. 

Od trzech lat prowadzimy walkę o 
czystość sumień wychowawców, narażając 
się przez to ną prześladowania słuźbowe, 
gdyż interwencje nasze u władz powodują 
zazwyczaj przykre konsekwencje jedynie 
dla interwenjujących. 

W sprawach omawianych interwenjowa- 
liśmy w Inspektoracie Szkolnym w Вага- 
nowiczach jeszcze w styczniu, w lutym pi- 
saliśmy do Kuratorjum O.S. w Wilnie, tem 

by ani pisnął przy 20... przy 25... 
przy 30-tu stopniach ciepła! Jak mnie 
żywego państwo widzicie. 

Dokoła zaś po grzędach wyzie- 
rają z pod liści czerwoniutkie  tru- 
skawki, na drzewach czereśnie; człek 
to się schyli, to się wśpiął na palce... 
a na okrutnej Śpiekocie caly się poci, 
poci, poci. ' 

Gdy się tak spojrzy w zapotniale 
od chłodu szyby, deszczem zalane 
to wydaje się Sahara rajem na ziemi! 
Jak tam musi być gorąco... jak bło- 
go... Albo gdzieś na Lido? Buch! do 
ciepłej morskiej wody, a potem tylko 
tak i tarzać się, tarzać po gorącym, 
rozpalonym piasku... 

Pluńmy na tę podbieguaową 
pluchę niczego lepszego niewartą! 
— zanurzmy się w pierwszy lepszy 
wygodny iotel i... 

Pojedźmy gdzieś sobie. daleko, w 
„Ciepłe kraje“ przez imaginację! 
Państwo ani się obejrzą, jak będzie 
nam natychmiast wesoło, słonecznie, 
ożywczo! Jak owionie nas atmosfera 
podróżowania, w której przedziwnie 
odpoczywają nerwy; jak senny  inte- 
lekt zacznie pulsować...... 

Proszę zamykać oczy. Przez 
chwilkę, jak przed zaśnięciem, poli- 
czyć sobie pocichu: raz. dwa, trzy, 
dziesięć, sto czterdzieści sześć, sto 
czterdzieści siedm. . 

SŁOW O 

Konflikt Głosho-serbshi. 
Odpówiedź jugosłowiańska na nofę włoską. 

- BIAŁOGRÓD. 2.VI. PAT. Poselstwo włoskie w Białogrodzie 
złożyło z polecenia swego rządu w tutejszem ministerstwie spraw 
zagranicznych notę, w której domaga się odszkodowania o cha- 
rakterze moralnym i materjalaym za szkody wyrządzone insty- 
tucjom i obywatelom włoskim w czasie ostatnich demonstracyj 
antywłowskich w Jugosławii. 

W odpowiedzi Ministerstwo spraw zagranicznych, wyraża- 
jąc ubolewanie rządu jugosłowiańskiego z powodu wypadków, 
jakie się zdarzyły, zawiadomiło poselstwo włoskie, że rząd kró- 
lestwa serbsko-chorwacko-šlowienskiego, dowiedziawszy się o 
tych wypadkach, wydał natychmiast zarządzenia, ażeby spraw- 
cy rozruchów zostali surowo ukarani, ażeby ustalona została 
ewentualna odpowiedzialność przedstawicieli władz, którzy nie 
umieli zapanować nad sytuacją, ażeby zostały obliczone wyrzą- 
dzone szkody oraz ażeby uniemożliwiono na przyszłość powtó- 
rzenie się podobnych wypadków, 40 imanifestantów, areszto- 
wan.w następstwie starcia studentów z policją w Białogrodzie 
skazanych zostało na 15 dni więzienia, a co do 25 studentów 
wdrożone zostało szczegółowe śledztwo. Agencja Avala stwier- 
dza, że ogłoszone przez prasę zagranicznąświadomości, jakoby 
maniiestacje w Sebenico i Splicie (Spalato) wywołane były 
przez decyzję rządu przedstawienia w parlamencie woaiosku o 
ratyfikowanie -konwencji z Nettuno nie odpowiadają rzeczy- 
wistości. 

Manifestacje te wywołane zostały przez wiadomość o de- 
inonstracji antywłoskiej w Zadorze, które nabrały następnie 
charakteru poważnego i spowodowały wystąpienia przeciwko 
konsulatom włoskim oraz magazynom obywateli włoskich. By- 
ło to więc wynikiem nieścisłych 
głosek o napaści na konsulaty jugosłowiańskie oraz o 
popełnionych na personalu konsulatu w Zadorze. 

Kalinin komenfuje 

i być może tendencyjnych po- 
gwaltach, 

proces doniecki. 
Umizgi w stronę przemysłu niemieckiego. 

MOSKWA. 2.VI. PAT. Kalinin w przemówieniu, wygłoszo- 
nem na kongresie kolektywnej eksploatacji gruntów włościań- 
skich, oświadczył w sprawie procesu szachtyńskiego, że w So- 
wietach nie dopatrują 'się żadnego związku pomiędzy akcją 
aresztowanych inżynierów niemieckich, 

Nie ma się mami niemieckiemi. 
a przemysłowemi fir- 

bowiem żadnej podstawy do 
podejrzewania tych firm o udział w przestępstwach, inkrymino- 
wanych aresztowanym inżynierom. P:oces szachtyński nie wpły- 
wa na zmniejszenie ilości inżynierów oraz fachowców nie- 
mieckich, zapraszanych do pracy na terenie Związku Sowietów. 
Dowodzi to raz jeszcze, że Związek Sowietów nie łączy indy- 
widualnego wypadku ścigania przez władze sądowe inżynierów 
niemieckich ze sprawą stosunków sowiecko-niemieckich. 

Proces doniecki w oświetleniu ajoncji sowieckiej. 
MOSKWA, 2. VI. Pat, Agencja Tass donosi o procesie szachtyńskim, że 

prowadzono dalej badanie inżyniera Baszkin, który przyznał się, że od wyž- 
Szych inzynierów otrzymał 6 tysięcy rubli tytułem wynagrodzenia „za działal- 
ność destrukcyjną i że pod pretekstem misji rządowej miał udać się zagranicę 
colem przedstawienia dawnym właścicielom kopalń sprawozdania o pracach 
destrukcyjnych, dokonanych w ośrodku charkowskim. 

Į L unama Gauda E ua 

Fab. W. FITZNER i K. GAMPER 
przewody rurowe, konstrukcje i zbiorniki želazne i t. p. 

Fab. K. Rudzki i S-ka 
Z Fah. T-wa Akc. KAZIMIERZ GRANZOW 4 

Kawenczynie — rury kamionkowe 

  

w Sosnowcu — 
kotły nm parowe, 

w Warszawie — turbiny wodne 
sys. Fransis'ą. 

kanalizacyjne oferuje Inż. Wiktor 

Niewodniczański, Wilno, Jagiell ońska 8 m. 16, tel, 7- 65. o ®е 
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ECA ВОЕНОНА КЕУЕ СЕИ 

Czekolada zdrowia į 
fabryki į 

А ВАНО ы ке | 
jest bardzo smaczna 

8 Ę 
i požywna dla dzieci. 

Żądać wszędzie. 
oraz oman un asem sza zza ad 

samem nie nauczycielstwo ponosi odpowie- 
dzialność moralną za poderwanie. na na-, 
szym terenie wiary w etykę nauczyciela 
polskiego. й 

W przekonaniu, že pan Redaktor w in- 
teresach prawdy umieści powyższe w jed- 
nym z najbliższych numerów swego poczy- 
tnego pisma, kreślimy się z poważaniem. . 

Rae Podkomisji Nowogródz- 
kiej Związku Polskiego Nauczy- 
cielstwa Szkół Powszechnych. 

Już! 
Zaczynamy! 

Na pokładzie 

Na kotwicy kołysze się w Canale 
Grandć, promieniście biała w słońcu, 
cała w różnobarwnych chorągiewkach, 
smukła prześliczna „Oceana”. 

Za godzinę rozpocząć ma swoją 
turystyczną wycieczkę do Grecji, Tur- 
cji, Palestyny i Egiptu. Zewsząd nad- 
pływają gondole, zwożące pasażerów. 
Majtkowie windują na pokład baga- 
że. 

Rozejrzyjmy się po kajucie, którąś- 
my zamówili. Miła! Wcale miła. Dob- 
rze nam tu będzie. Phi! Jaki kom- 
fort... Niema to jak Hamburg — Ame- 
rika Linie. 

Muzyka gra. 
Odplywamy. „Oceana“ nasza po- 

woli opuszcza Canale Grande i—juž 
jesteśmy na wodach pełnego morza! 

Nie zawadzi obejrzeć wewnętrze 
urządzenie takiego  „spacerowego“ 
statku. Jesteśmy wręcz  olśnieni. 
Wszędzie luksus i elegancja pierwszej 
klasy. Obie jadalnie jak najprzepysz- 
niejsza sala restauracyjna. Niech się 
schowa Żorż wileński, gdzie bez żalu 
zostawilismy tylu znajomych, duszą- 
cych się może wlaśnie w tej chwili 
—w dymie papierosów i wyziewach 
całego menu. 

„Oceany. 

8-mioklasowe Liceum Koeduk. 

N. SZEPOWALNIKOWOWEJ Trocka 7. 
Zapisy uczniów-nic wraz z załącz. metryki i świad. o szczepieniu ospy, 
przyjmują się do kl. I-ej 25 czerwca, do wszystkich innych do 10 czerw- 
ca w kancelarji liceum codziennie (oprócz świąt) od 
Egzamina wstępne do kl. I dnia 27 i 28 czerwca, do wsz. 

liceum klasy 

- bycia wszędzie. 

z polsko-franc. 
jęz. nauczania 

g. 11—1 pop. 
inn. klas od 

wstępne (I Il i HI oddz,) Liceum 
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Uez siebie 
i bliźnieh swoich! 

Aby zapobiec wszelkim  cierpieniom 
nóg, należy używać regularnie balsamicznej 
kąpieli nóg w soli do nóg Jana od lat 
wszędzie stosowanej. 

Aby usunąć wszełkie cierpienia nóg, 
jak pocenie, niemiłą woń, odciski, nabrzmie- 
nia, zgrubienia naskórka, guzy i t. d. nale- 
ży używać regularnie sól do nóg Jana. 
Oryginalna tylko z marką „Słoń* do na- 

r 

W grypie, kaszlu i bronchicie 
mineralna SZCZAWNICKA „Józefi- 
na" przynosiuigę i przywraca zdro- 
wie. Choroby żołądka i jelit usuwa 
SZCZAWNICKA ROMA 

2385 9 

A co za sala „baldwa“! We dwa 
piętra. Bibljoteka wspaniała. Hm! pol- 
skich książek ani šladu—lecz my 
przecie wzięliśmy ze sobą „na drogę 
świeżutką „Kamienicę za Ostrą Bra- 
mą“ pani  Niedziałkowskiej — Doba- 
czewskiej? Oto „palarnia“, oto sala 
dla dam, oto bar. Co widzimy! Toż 
to najformalniejszy zakład... fryzjer- 
ski, a tuż zaraz... sklep, tak, sklep, 
gdzie kupić można wszystko, czego 
się potrzebuje - i nie potrzebuje. Ach! 
Oto i prześliczny zakład ogrodniczy, 
dostarczający codzień dla elity pasa- 
żerów wszelkiego kwiecia. Co za ró- 
że, co za konwalje, jakie bzy, co za 
narcyzy!.. Przejdziemy mimo czegoś 
solidniejszego. Rzućmy tylko okiem w 
czeluście składów  „wiktuałów”*, Co 
za ogrom! Czy być może, abyśmy 
wszystko to skonsumowali? Ćwierci 
wołu, szynki, pulardy, coczyste i ape- 
tyczne baraniny, homary, pudła ka- 
wioru... Piętrzy się to wszystko ste- 
rtarmi w znakomicie pomyślanych 10- 
downiach. W kuchni z kilkunastu 
kucharzów w bieli... A co za czystość 
idealna! Schodzimy w głąb statku. 
Tam natkniemy się na całą czeredę 
Chińczyków, szczerzących do nas zęby 
z pod idjotycznych uśmieszków. Bie- 
liznę piorą... prasują garnitury... Cze- 
go niema na takim statku — lewjata- 
nie! 

    

- Obrady Sejmu. 
lncydenf z powodu mowy pósia Wyrzykow skiego. 

WARSZAWA, 2. VI. PAT. Przed 
porządkiem dziennym dzisiejszego 
posiedzenia zażądał głosu pos. Pola- 
kiewicz (BBWR) i złożył następujące 
oświadczenie: Wysoka Izbo, Panie 
Marszałku! Wczoraj zaszedł na ple- 
narnem posiedzeniu Sejmu niebywały 
fakt, który w interesie powagi Sejmu, 
autorytetu reprezentacji narodowej i 
w imię czystości i uczciwości życia 
powinien być w ciągu kilkudziesięciu 
godzin zlikwidowany. W dyskusji 
szczegółowej nad preliminarzem bud- 
żetowym M-stwa Reform Rolnych za- 
brał głos w imieniu Wyzwolenia pos. 
Henryk Wyrzykowski i wobec całej 
Wysokiej Izby, a podczas nieobecno- 
Ści Pana Marszałka użył następują- 
czgo zdania, zwracając się do p. Mi- 
nistra reform rolnych: „Teraz, jeżeli 
chodzi o budżet M-stwa Reiorm Во!- 
nych, który przez nieporozumienie, 
przypuszczam, nazywa się Minister- 
stwem Reform Rolnych, a właściwie 
powinno się nazywać „Ministerstwem. 
tamowania i niszczenia reformy — го!- 
nej”. Przeciw temu zwrotowi zaprote- 
stował odrazu z ław rządowych p. 
Minister Staniewicz oraz część Wyso- 
kiej Izby, zpoczem w swem przemó- 
wieniu powtórnie zareagował przeciw 
temu p. Minister Reiorm Rolnych. 
Incydent stał się powodem enuncjacji 
p. Marszałka Sejmu, który za pod- 
stawę swego przemówienia wziął do- 
starczoną mu przez pos. Wyrzykow- 
skiego odbitkę stenogramu. Wobec 
jawnej sprzeczności z dostarczonej 
p. Marszałkowi odbitki z wypowie- 
dzianemi przez pos.  Wyrzykow- 
skiego słowami pozwoliłem sobie 
odrazu z moimi kolegami z Bezpar- 
tyjnego Bloku i z innych klubów za- 
reagować z miejsca. Pan Marszałek 

powołał się na dokument. Pos. Wy- 
rzykowski zaś miał odwagę krzyknąć 
pod moim adresem: „Pan kłamie* i 
siadając powiedział pod adresem mo- 
ich kolegów: „Łgarze*. Wobec tego 
przedkładam niniejszem p. Marszał- 
kowi oryginał stenogramu ze słowa- 
mi: „niszczenie reform rolnych* i 
wnoszę: 1) o zbadanie, kto dopuścił 
się fałszerstwa dokumentu sprawo- 
zdania z obrad. Ponieważ sprawa ca- 
ła rozegrała się na plenum, tutaj mu- 
simy odrazu sformułować oskarże- 
nie, które w imieniu Bezpartyjnego 
Bloku czynię. Pos. Wyrzykowski, do- 
Starczając p. Marszałkowi sfałszowa- 
nego dokumentu, wprowadził šwiado- 
mie w błąd p. Ma-szałka, jak i Wy- 
soką lzbę; 2) rzucił na Ministra re- 
form rolnych nieuzasadnione oskarże- 
nie w formie uwłaczającej, 3) mijając 
się z prawdą sam usiłował zarzucić 
kłamstwo mnie i innym kolegom. 
Wysoka Izbo nie chcę ani wydawać 
wyroku, ani wysnuwać ogólnych wnio- 
sków przed zakończeniem sprawy. 
Ograniczę się do stwierdzenia sta- 
nowczego, że uważam całą sprawę za 
stojącą po za sferą polityczną i nie 
obciążam nią w żadnej mierze klubu 
Wyzwolenie. 

Bezpośrednio po: tem oświadcze- 
niu zabrał głos pos. Woźnicki (Wyzw.), 
który przedstawił kopję stenogramu 
stwierdzając, że w pierwotnym steno- 
gramie nie było wyrazu „niszczenia* 
i że wyraz ten został dopisany póź- 
niej ołówkiem na miejsce słowa „ta- 
mowania", które zostało przekreślo- 
ne. Pos. Woźnicki prosi p. Marszałka 
o przeprowadzenie śledztwa, jakim 
sposobem zmiana taka w biurze ste- 
nograiicznym mogła się zdarzyć. 

Dyskusja nad hbudżefem Min. Oświaty. 
Następnie Sejm przystąpił do ob- 

rad nad budżetem M-stwa WR i OP. 
Sprawozdawca pos. Stypiński (BBWR) 
podnosi, że M-stwo do dzisiaj nie ma 
przepisów prawnych, regulujących u- 
strój władz i zarządów szkolnych, 
posiłkując się dotychczas tylko usta- 
wą ramową. Wydanie ustawy, która- 
by wprowadziła jednolitość władz 
szkolnych, przedstawicielstwa samo- 
rządowego w tych władzach oraz 
przedstawicielstwa sier nauczycielskich 
it. d. sprawozdawca uważa za Spra- 
wę pilną. Drugim brakiem, jest brak 
ustawy O szkolnictwle, zwłaszcza 
šredniem i zawodowem. Referent о- 
mawia dalej szczegółowo poszczegól- 
ne pozycje budżetu oraz stan szkol- 
nictwa w Polsce, dowodząc między 
innemi, że mamy zbyt mało gmachów 
szkolnych, zamało mieszkań dla na- 
uczycieli oraz zbyt mało nowych sił 
nauczycielskich, które corocznie do 
tego zawodu wchodzą, 

Omawiając rubryki wydatków w 
budżecie, sprawozdawca podnosi, że 
gdy w roku 1927-28 wydatki wyno- 
siły 16.68 proc. ogólnego budżetu, to 
teraz wynoszą 15.78 proc, a rząd 
zaproponował nawet zniženie do 
15207 proc. 

Z kolei przemawiał pos. Czapiński, 
opowiadając się za _ wnioskiem 
Wyzwolenia co do skreślania całej 
pozycji, przeznaczonej na wyznania. 

Następny mówca pos. Jędrzeje- 
wicz (BBWR) z ubolewaniem  stwier- 
dza, że początek rozbudowy oświaty 
w Polsce nie był taki, jakim być 
powinien, jakiego można się było 
spodziewać. Wzięliśmy bowiem za 
podstawę wzory obce zaborcze, a nie 
Komisję  Edukacyjną, Omawiając 
szkolnictwo mniejszości narodowych 
—mówca stwierdza, że rząd oraz 
Bezpartyjny Blok stoją na stanowisku, 
że nie może być mowy o tem, ażeby 
jakikolwiek obywatel był upośledzo- 
ny ze względu na swą narodowość i 
wyznanie. 

W zupełnym zaufaniu do zamie- 
rzeń M-stwa i rządu oświadcza dalej 
mówca, Bezpartyjny Blok głosować 
będzie za budżetem Ministerstwa O- 
światy. 

Pos. Kalinowski (Wyzw.) twierdzi, 
że zwiększenie budżetu oświaty jest 

Znowu jesteśmy na pokładzie. 
Może partyjkę tenisa? Może chwilkę 
lekkiej gimnastyki? A oto i punchin- 
gball. Wolimy obejrzeć drukarnię? A 
ona cóż tu porabia? A no, drukuje 
codzienną gazetkę z telegramami 
radjowemi, sporządza kartki dla menu 
obiadowych. Nie próżnuje. 
camera obscura formalnego ałelier 
fotograficznego. A gdzie radjo? Tam 
na najwyższej statku kondygnacji, 
Pracujeż ono, pracuje! 

Niema co mówić: wygodny i wspa- 
niały będziemy mieli kome w tej na- 
szej podróży, co będzie trwała... jak 
długo państwo będą chcieli. 

Tymczasem zaś naszym panem 
życia i Śmierci jest — oto właśnie 
nadchodzi — kapitan Konrad Liick. 
Osobistość jeszcze ciekawsza, niż 
admirał Cywiński. Brał udział w  bi- 
twie morskiej na wodach Skagerraku. 

Pierwsze na statku Śniadanie. 
Zawiązywanie się znajomości. Cie- 

kawie jedni drugich oglądają. Pan 
główny lekarz i oiicerowie nie mogą 
nadążyć z objaśnieniem, informowa- 
niem, uspakajaniem. 

— A pogoda jak się zapowiada? 
— Morze spokojne, nieprawdaż? 
— Czy choroba morska bardzo 

straszna? Czy jest na nią lekarstwo? 
Program dnia zapowiada na, 5-tą: 

thć dansant, 

Oto ių 

iluzoryczne, gdyż wartość złotego 
jest dziś mniejsza, niż w 1925 roku. 

WARSZAWA, 2 VI. PAT. Po 
przerwie zabrał pierwszy głos pos. 
Celewicz (Kl. Ukr.) zastrzegając się 
przeciw używaniu terminu „ruski* za- 
miast „ukraiński* i występując prze- 
ciw kołom utrakwistycznym. 

Minister oświaty Dobrucki w spra- 
wie szkolnictwa  mniejszošciowego 
Stwierdza, że skargi przedstawicieli 
mniejszości narodowych sąniesłuszna. 

Pos. Utta (KI. Niem.) uskarża się 
na rzekome zaniedbanie niemieckich 
Szkół, na utrakwizację szkoły średniej 
i wysuwa postulat autonomji kultu- 
ralnej. Pos. Wygodzki podnosi, że 
min. Dobrucki zrobił pierwszy  szla- 
chetny krok w kierunku zniesienia 
numerus clausus w szkołach wyż- 
szych. 

Pos. Korneski (ZLN) zauważa, że 
winni otrzywać pomoć nasi literaci, 
którzy, jak poucza doświadczenie 
często znajduje się w bardzo ciężkich 
warunkach. 

Pos. Smulikowski (PPS) dosięga 
się zwiększenia etatów nauczycielskich, 
wniesienia ustawy 0 ustroju szkol- 
nictwa, przystosowania sieci szkol- 
nictwa średniego do potrzeb ludności. 
Następny mówca Chruckij (Ukr.) prze- 
mówienie swe poświęca wyłącznie 
omówieniu stosunku rządu polskiego 
do cerkwi prawosławnej. Pos. Karu- 
zo (Kl. Ukr. Biał.) omawia położenie 
szkolnictwa białoruskiego,  skarżąc 
się na jego rzekome upośledzenie i 
występuje przeciw szkołom utrakwi- 
nistycznym, na co wyczerpujące wy- 
jaśnienie daje minister Dobrucki. 

Po załatwieniu nagłego wniosku 
w Sprawie pomocy doraźnej dla 
ności dotkniętej gradobiciem w woj. 
Lubelskiem marszałek zamknął po- 
siedzenie sejmu, zawiadamiając, że 
następne posiedzenie w poniedziałek 

e Opiece ludzi dobrego sercą poleca a 
się biedną wdowę b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe dątki uprasza się 
Składać do adm. „Słowa* dla b. 
TEK Szkoły. 8 

еа >SKACSECTYW WOEZDIWOKA 

Nazajutrz już jesteśmy u Beche 
di Cattaro. Co za cuda! Co za wspa- 
niałości! Wpływamy, rozumie się, do 
słynnej zatoki Castelnuoro... mam nad 
sobą całą eskadrę aeroplanów  woj- 
skowych, odbywających manewry. Nie- 
wiadomo, w którą stronę gapić się. 
W górę czy dokoła? Ach! Oto tam, 

w głębi cały w;iskrzących się Śniegach: 
słynny Łowczen, czy Lovcen, co to 
go podczas wojny zdobywano tak za- 
żarcie! Gdzie tyle trupa padło... 

Prof. Zieborth z Hamburga i jego 
córka, z zawodu recytatorka, podej- 
mująca się grać rolę „żywego Bade- 
Кега“. Mamy od czasu do czasu jak- 
że interesujące, krótkie, zwięzłe a 
ogromnie pouczające prelekcyjki. „Oto 
widzą, państwo przed sobąjnieistnieją- 
ce już dziś Czarnogórze, czyli inaczej 
Montenegro... 

Wszyscy chórem: 
dzimy!“ 

Wobec Koriu deklamuje nam pan- 
na Zieborth wiersze nowo-greckie w 
przekładach niemieckim i angielskim. 
Lądujemy. I na własne oczy  stwier- 
dzamy, że wszystko na Korfu jest 
akurat takie, jak nam był tłomaczył 
profesor Zieborth w swojej pogadan- 
ce „krajoznawczej“. Autami zwiedza- 
my wyspe. Przez Porta Reale do Pa- 

(Dalszy ciąg na stronie 5-tej). 

„Widzimy! Wi- 
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Z zasadniczych motywów 
Wysoka lzbo! Już w dniu wczo- 

rajszym prezes klubu, do którego 
mam zaszczyt należeć, w krótkich, ale 
jak sądzę, jasnych i wyczerpujących 
wywodach, dał Panom obraz tych za- 
mierzeń, które w naszym klubie łączą 
pozornie, być może, nawet elementy 
bardzo różne. Nie Śmiałbym zatem 
zabierać tak wysokiemu zgromadzeniu 
czasu, gdybym chciał dzisiaj tylko w 
innej może nieco formie powtórzyć 
to, co już wczoraj przez prezesa na- 
szego klubu było powiedziane. Jeżeli 
zatem pozwoliłem sobie - zapisać się 
do głosu, to tylko dlatego, że w cią- 
gu tej dyskusji ogólnej budżetowej z 
różnych stron był poruszany cały 
szereg problemów, że w stosunku do 
Rządu, a także w stosunku do Bloku 
Bezpartyjnego postawiono cały szereg 
zarzutów i zapytań, co do których 
uważam za swój obowiązek także i z 
naszej strony dać pewnego rodzaju 
oświetlenie. jeżeli zatem moja krótka 
przemowa dzisiejsza będzie nosiła do 
pewnego stopnia charakter polemiczny, 
to chciałbym na wstępie powtórzyć 
słowa jednego z naszych kolegów, 
mianowicie posła Niedziałkowskiego, 
który w swojem przemówieniu ošwiad- 
czył, że zwykł jest przedewszystkiem 
szanować zdanie swoich przeciwników. 
Przyłączam się do tego zdania. ja; 
Wysoka lzbo, przyzwyczajony jestem 
do tego, aby przedewszystkiem Sza- 
nować każde uczciwe zdanie, choćby 
diametralnie przeciwne, zdaniu mo- 
jemu. | to, sądzę, daje mi prawo 
mniemać, że nietylko ze strony p. Nie- 
działkowskiego, ale ze strony wszy- 
stkich członków tej Wysokiej Izby 
także będę narówni traktowany, i Pa- 
nowie zechcą także moje zdanie uwa- 
żać za zdanie, pochodzące z motywów 
nie natury klasowej, ale z motywów 
więcej idealnych, obejmujących cało- 
kształt interesów naszego Państwa i 
wychodzących z bardzo gorącej mi- 
łości naszej Ojczyzny. 

Wysoka Izbo! Dwóch członków, 
wybitnych członków tej Wysokiej Izby, 
dwóch przedstawicieli różnych, bardzo 

od siebie odmiennych stronnictw, zro- 
biło mi ten zaszczyt, że powtórzyli 
pewne zdanie, które pozwoliłem SO- 
bie wypowiedzieć na Komisji Konsty- 
tucyjnej wtedy, gdy debatowaliśmy 
nad zagadnieniem dekretów p. Prezy- 
denta. P. prof. Winiarski z jednej 
strony na posiedzeniu Komisji dla 
Spraw Zagranicznych to zdanie pod- 
kreślił; p. Wicemarszałek Woźnicki w 
swojem przemówieniu również na to 
zdanie się powołał. Biorę z tego 
asumpt i pozwolę sobie raz jeszcze 
w tej Wysokiej Izbie powtórzyć to, 
co w mniejszem gronie pozwoliłem 
sobie powiedzieć na Komisji Konsty- 
tucyjnej. : 

Czasy są niewesołe. Grozi nam i 
w polityce zewnętrznej, jak i w poli- 
tyce wewnętrznej cały szereg niebez- 
pieczeństw, stoi przed nami cały sze- 
reg trudności, Zastrzegam się, Sza- 
nowni Panowie, i nie chcę być źle 
zrozumianym--w tem, co powiedzia- 
łem nie brzmi bynajmniej żadna nuta 
pesymizmu. Przeciwnie, wierzę głębo- 
ko w to, co my zwykli jesteśmy na- 
zywać zdrowym instynktem naszego 
narodu, a co Francuzi, może w tor- 
mie więcej poetycznej i piękniejszej, 
określają jako genjusz swojej rasy. 
l ja sądzę narówni ze wszystkimi 
członkami tej Wysokiej Izby, že in- 
stynkt narodu, a jeżeli Panowie wolą, 
genjusz naszej rasy, znajdzie ze wszel- 
kiej trudności, które mamy do prze- 
zwyciężenia, jedyną racjonalną drogę 
wyjścia, tę drogę, która zabezpieczy 
mocarstwowe stanowisko naszego 
państwa i naszego narodu. Z tego 
jednakowoż założenia wychodząc, nie 
mogę się zgodzić z całym szeregiem 
zdań, które w tej dyskusji tutaj były 
wypowiedziane. Nie mogę przede- 
wszystkiem zgodzić się ze zdaniem, 
które jeden z szanownych mówców, 
mianowicie pos. Dąbski wczoraj tutaj 
wypowiedział, jakoby od 2 lat, t. į. 
od 12 maja 1926 nic w tem Państwie 
się nie zmieniło. Patrzę się na to 
inaczej i śmiem twierdzić, że od tej 
daty dużo w Polsce się zmieniło. 

Po dwóch latach. 
Przedewszystkiem w naszej polity- 

ce zagranicznej, w tem znaczeniu, któ- 
re Polska uzyskała na forum między- 
narodowem. Śmiem twierdzić, że wła- 
śnie od tej daty znaczenie międzyna- 
rodowe naszego państwa znacznie się 
wzmogło i to nie dlatego, żebym 
chciał tu, z tej trybuny, krytykować 
politykę, którą prowadził cały szereg 
ministrów spraw zagranicznych daw- 
nych rządów, z których niejeden Od- 
znaczał się wybitnemi zdolnościami, 
a niektórzy zaszczycali mnie osobiście 
swoją przyjażnią. 

Sedno zagadnienia leży w tem, że 
nawet najlepszy minister spraw Za- 
granicznych żadnej polityki państwo- 
wej skutecznie prowadzić nie potrafi, 
jeżeli nie czuje w kraju stałego zde- 
cydowanego mocnego poparcia. (Pos. 
Polakiewicz: Słuszne). 

Czy Szanownym Panom przypo- 
minać tu potrzebuję, że byli tacy  mi- 
nistrowie spraw zagranicznych, którzy, 
wyjeżdżając zagranicę, czy to do Pa- 
ryża, czy Londynu, czy Genewy, na 
to, żeby bronić poważnych interesów 

państwowych, w chwili, gdy  przyje- 
chali, dowiadywali się, że nie są już 

ministrami? (Głos: to było zasługą 

Stanisława Grabskiego). Nie jest to 

winą z pewnością żadnego z tych 
ministrów. 

Nie jest to winą żadnego, Śmiem 
twierdzić, stronnictwa, reprezentowa- 
nego w Wysokim Sejmie, ale jest to 
winą, tkwiącą we wzajemnem  usto- 

sunkowaniu się stronnictw w Sejmie. 
Instytucja, która nie jest zdolna wy- 
tworzyć żadnej stałej większości, nie* 
jest przez to samo zdolna zapewnić 
żadnego poparcia jakiemukolwiekbądź 
Rządowi. Jeżeli dziś od 2 lat mamy 
Ministra Spraw Zagranicznych, jeżeli 
ten Minister w komisji tej, której 
dzięki przypadkowi mam zaszczyt 
przewodniczyć, uzyskał tak  wszech- 
stronne, tak ogólne votum  zauiania 
dla swojej polityki, jakiego w Polsce 
żaden Minister Spraw Zagranicznych 
dotychczas nie uzyskał i które jest, 
sądzę, -w rzadkich tylko wypadkach 
udziałem jakiegokolwiekbądź ministra, 
to sądzę, źe patrząc zupełnie bez- 
stronnie i beznamiętnie na to, co się 
w kraju naszym stało od dwuch lat, 
panowie muszą mi przyznać rację, że 
w Polsce jednak coś: się zmieniło. 
Jeżeli coś się zmieniło w tak nie- 
zmiernie ważnej dziedzinie, jak poli- 
tyka zagraniczna, to śmiem twierdzić, 
że coś się zmieniło w naszych sto- 
sunkach wewnętrznych. 

Istotne _niebezpieczeństwo. 

Jeżeli na wstępie pozwoliłem so- 

bie mówić o pewnych niebezpieczen- 

stwach, które nam grożą, to nietylko 

miałem na myśli niebezpieczeństwo 

komunizmu, zagrażające nietylko nam, 

ale całemu szeregowi innych państw 

i narodów, niebezpieczeństwo, które, 

sądzę, nawet w mniejszym stopniu 

zagraża nam, bośmy potrafili iuż w 

szeregu wypadków zwycięsko się 

przeciwstawić temu niebezpieczeństwu. 

Ale myślałem równocześnie o innem 

niebezpieczeństwie, które może nie 

grozi wielkiemi przewrotami społecz- 

nemi, ale które w moich oczach jest 

nie mniej groźne dlatego, że jest mo- 
że trudno uchwytne, bo zwykle spo- 

leczeństwa dowiadują się o niem do- 

piero wtenczas, kiedy już jest za póź- 

no, a tem niebezpieczeństwem jest 
kapitalizm międzynarodowy. Uważam, 

że jest wielkiem i poważnem zada- 

niem naszej polityki, by Polska w 
żadnej chwili nie była uzależnioną od 
szalonej mocy i szalonego niebezpie- 

czeństwa kapitalizmu  międzynarodo- 

wego. (Oklaski). Grozi nam nie w 

czem innem, jak w tem to niebezpie- 

czeństwo, żeby na drodze t. zw. re- 

wizji pokojowej pewnych  międzyna- 

rodowych traktatów i pewnych  mię- 

dzynarodowych umów wymusić to, 
co w danych warunkach naszego by- 
towania siłą zbrojną może nikt nie 
byłby w stanie wymusić, 

Jeżeli Panowie wraz ze mną staną 
na tem stanowisku, że to niebezpie- 
czeństwo istnieje, rozumując logicznie, 
muszą Panowie dojść do wniosku, że 
przeciwstawiając siłę i moc niebezpie- 
cznemu kapitalizmowi międzynarodo- 
wemu, niewolno i nie można podko- 
pywać kapitału rodzimego (oklaski 
na ławach B. B.), że muszą być w 
Polsce stworzone takie warunki, by 
drobny kupiec, by włościanin, by 
urzędnik, by drobny kapitalista mógł 
mieć zaufanie do swego pieniądza i 
mógł z całem zauianiem swoje o- 
szczędności powierzyć instytucji, do 
tego powołanej. | tu, Wysoka lzbo, 
sądzę, że nikt bezstronnie myślący 
nie będzie mógł mi zaprzeczyć, że 
również i w dziedzinie gospodarczej 
od maja 1926 r. dużo się zmieniło. 
Wiem, że w prasie różnych stron- 
nictw, a przedewszystkiem w prasie 
prawicowej często bronione jest to 
zdanie, że już przed majem 1926 r. 
Sprawy gospodarcze, a przedewszy- 
stkiem waluta nasza były zabezpie: 
czone. 

Postęp w dziedzinie gospo-darczej. 
Mówię tu o tem nie dlatego, że- 

bym chciał polemizować z tą stroną 

lzby, która siedzi na prawicy, lecz 
śmiem Panom przypomnieć, że wła- 
śnie w maju 1926 r. Panowie nie by- 
liście bardzo optymistycznie usposo- 
bieni, co do trwałości stosunków go- 
spodarczych, nie dłatego — powtarzam 

— bym chciał z panami polemizować, 
albo panom robić jakikolwiek z iego 
zarzut, ale pozwalam sobie tutaj przy- 

pomnieć, że właśnie na prawicy były 

podjęte usiłowania stworzenia organi 
zacji, która w przewidywaniu klęski 

gospodarczej miała kraj nasz Od tej 
klęski ratować. Zastrzegam się, że nie. 
mówię o tem po to, żebym w jakim- 
kolwiek stopniu chciał poddawać kry- 

tyce albo wątpliwości idealne motywy, 
które Panami kierowały, ale wspomi- 
nam o tem, żeby dowieść, że właśnie 
w maju 1926 r. sytuacja nasza gospo- 
darcza panom nie wydawała się zu- 
pełnie ustabilizowana. Jeżeli dziś, po 
dwuch latach nietylko żadna katastro- 
fa gospodarcza nam nie zagraża, je- 
żeli mamy te CE elementy, 
które pozwalają właśnie dobrym ka- 

ЭВОМ 

Przemówienie Janusza Ks. Radziwilia 
Wygłoszone na czwartkowem posiedzeniu lzky Poselskiej w dyskusji nad budżetem. 

pitalistom składać swoje oszczędności 
i zapewnić sobie spokojny byt na 
starość, jeżeli mamy  ustabilizowaną 
walutę, jeżeli jednak w kraju pod 
względem gospodarczym jest znaczny 
postęp, jeżeli bezrobocie się zmniej- 
szyło, to sądzę, że sz. p. pos. Dąb- 
ski zgodzi się ze mną, iż w kraju 
także pod względem ekonomicznym 
od dwóch lat coś niecoś się zmieniło 
i zmieniło się na lepsze. 

W związku ze sprawami gospo- 
darczemi chciałbym poruszyć także 
jeden temat, o którym może niekto- 
rzy szanowni członkowie tej Wysokiej 

Reforma 
Nietylko, szanowni panowie, za 

drogie pieniądze, ani za małe pienią- 
dze, ale zasadniczo uznajemy koniecz- 
ność poprawy struktury rolnej. (Głos: 
Ale wpraktyce nie). Śmiem twierdzić, że 
właśnie rząd, który oa dwóch lat jest 
przy władzy, Rząd Marszałka Piłsud- 
skiego nic z dziedziny reformy agrar- 
nej, i t.zw. zdobyczy klas pracujących 
nie coinął. Reforma agrarna, która 
została przez panów uchwalona, jest 
przeprowadzana. Ale uważam i śmiem 
twierdzić, że jest zasługą Rządu obec- 
nego, że stara się w pewnej mierze 
odjąć tej reformie ducha nienawiści 
klasowej. A śmiem twierdzić, że reifor- 
ma agrarna, która byłaby przeprowa- 
dzona nie w duchu nienawiści klaso- 
wej, ale tylko pod kątem widzenia in- 
teresów gospodarczych wsi i interesów 
gospodarczych państwa, jako całości, 
osiągnęłaby swój cel. (Pos. Rybarski: 
A więc nie popełniliśmy zbrodni, gło- 
sując za reformą! Panowie nas wykli- 
nali za nią). (Głos: Tak! boście robili 
klasową reiormę!) 

Proszę Panów, jeszcze jedną rzecz 

Izby mogą sądzić, że się tego tematu 
obawiam, mianowicie kwestję reformy 
agrarnej. Poruszam ten temat Śmiało 
i właśnie może dlatego, że należę do 
klasy t.zw. posiadającej (Głos: To nie 
tak zwanej! Inny głos: Słusznie, tak 
zwanej), może nie tak zwanej, może 
słusznie tak zwanej, jak Panowie wo- 
lą, korzystam ze sposobności, która 
się nadarza, żeby z wysokości tej 
trybuny oświadczyć, że nie odpowiada 
Ściśle prawdzie to mniemanie, jakoby 
ziemiaństwo zasadniczo nie uznawało 
potrzeby naprawy stosunków agrar- 
nych. (Głos: Ale za drogie pieniądze!). 

agrarna 
mam prawo i obowiązek, mówiąc tu- 
taj o reiormie agrarnej, powiedzieć, 
'bo upatruję w tem wielkie niebezpie- 
czeństwo. Reforma agrarna także 
przez mówców, którzy poruszali tę 
sprawę wczoraj i przedwczoraj, była 
traktowana jako pewnego rodzaju pa- 
naceum, któreby jednym zamachem 
miało uzdrowić stosunki na wsi. Otóż, 
proszę Panów, w tem leży wielkie nie- 
bezpieczeństwo i wielka omyłka, któ- 
rą Panowie popełniacie. Bo jeżeli na- 
wet większa i mniejsza własność w 
całości miałaby być rozparcelowana, 
to jednak nie byłaby załatwiona spra- 
wa głodu ziemi dla bardzo prostej 
przyczyny, że ludność, a zwłaszcza 
ludność wiejska stale wzrasta i wzra- 
stać będzie. I w tem tkwi wielkie bar- 
dzo i nierozwiązane dotychczas za- 
gadnienie, nad którem trzeba się po- 
ważnie zastanowić i znowu nie w du- 
chu nienawiści klasowej, ale w duchu 
porozumienia i zgody. | sądzę, że ta 
wielka i paląca sprawa znajdzie swo- 
je rozwiązanie właśnie w tym duchu, 
o którym tutaj mówiłem. 

Solidaryzm gospodarczy a solidaryzm klasowy. 
Jeżeli mówiłem tutaj o duchu 

zgody i beznamiętności, to muszę po- 
wrócić do sprawy, co do której nie 
mogę się zgodzić z pos. Niedział- 
kowskim, to jest do sprawy solida- 
ryzmu gospodarczego i solidaryzmu 
klasowego. 

Szanowny pan poseł w 
onegdajszem przemówieniu tę ideę 
solidaryzmu nazwał  utopją. Otóż 
śmiem twierdzić, że ta sprawa nie jest 
nową i gdybyśmy mieli szukać przy- 
kładów w historjj—może Panowie po- 
wiedzą, że to jest przykład naiwny i 
że za daleko wstecz sięgam — ale po- 
zwolę sobie przypomnieć, że w bar- 
dzo odległych czasach, bo na setki 
lat przed naszą erą w historji rzym- 
skiej zdarzył się taki fakt, że prole- 
tarjat rzymski urządził —jak byśmy 
to dziś powiedzieli—strajk. Wtedy 
strajk inaczej się trochę organizował, 
a więc proletarjat rzymski powędro- 
wał za miasto i urządził to, co w 
historji nazywa się secessio plebis in 
montem sacrum. Wtenczas znalazł 
się rzymianin, który poszedł na górę 
świętą za tym  proletarjatem i o ni- 
czem innem, jak o solidaryzmie go- 
spodarczym w formie bajki nie mówił. 

swojem 

(Pos. Z. Piotrowski: Bajkę im 
opowiedział, a teraz jest bankructwo 
tej bajki). 

Otóż, gdyby wtenczas żył na Świe- 
cie p. Niedziałkowski, a cieszę się, 
że tak nie było i gdy był wówczas 
na miejscu tego rzymianina powie- 
dział proletarjatowi rzymskiemu, że 
nie wierzy w solidaryzm, to może by 
historja Rzymu inną drogą się poto- 
czyła. (Wesołość). Ale abstrahując od 
tych, może trochę naiwnych przykla- 
dów z historji, Śmiem twierdzić, że 
także w naszych stosunkach nowo- 
żytnych wszędzie tam, gdzie były 
podjęte uczciwe próby solidaryzmu 
społecznego, proby te na szkodę ca- 
łości danego społeczeństwa i całości 
danego państwa nie wyszły. Nie 
mam pretensji, żebym p. posła Nie- 
działkowskiego mógł przekonać, ale 
p. Poseł pozwoli, że i ja nie zosta- 
nę przez jego wątpliwości onegdaj- 
sze przekonany i stwierdzę, że kwestja 
solidaryzmu gospodarczego jest dziś 
w Polsce zagadnieniem niezmiernie 
aktualnem, choćby z powodów prze- 
ciwstawienia się przemocy kapitałów 
i interesów zagranicznych, o których 
przed chwilą mówiłem. 

Budżet inwestycyjny. 
Jeżeli pozwoliłem sobie podkreślić 

dwa momenty z działalności dotych- 
czasowej naszego Rządu, które uwa- 
żam za dodatnie, to jest politykę na- 
szą zagraniczną i politykę naszą we- 
wnętrzną w stosunku do zagadnień 
gospodarczych, to chciałbym to po- 
przeć jeszcze tym jednym dowodem, 
że jednakowoż dziś, zastanawiając się 
nad budżetem państwowym, jesteśmy 
pierwszy raz w teni szczęśliwem po- 
łożeniu, że ze znacznych oszczędnoś- 
ci skarbowych mogliśmy poważne 
sumy przeznaczyć na budżet t. zw. 
inwestycyjny. W tem, proszę Panów, 
leży znowu wielka zdobycz nietylko 
natury finansowej, ale także natu- 
ry społecznej, bo budżet inwestycyj- 
ny nie Oznacza tylko budowy tej lub 
owej kolei, budowy tego lub owego 
gmachu państwowego, ale to znaczy 
równocześnie, i na to szanowni Pa- 
nowie powinni być specjalnie czuli 
znaczy zmniejszenie w kraju bezrobo- 
cia. Mogę się powołać na oficjalne i 
prywatne, jeżeli Panowie wolą i mają 

do nich większe zaufanie, statystyki, 
które bezsprzecznie stwierdzają, że 
bezrobocie w kraju się zmniejsza. Są- 
dzę, że mądra jest i celowa polityka 
Rządu obecnego, która nie idzie w 
tym kierunku, żeby  nieprodukcyj- 
nie i, Panowie szanowni pozwolą 
na ten wyraz, niemoralnie do pe- 
wnego stopnia, bo demoralizująco, 
przeznaczać pewne fundusze z konie- 
czności zresztą na opiekę i na po- 
moc bezrobotnym, ale woli te fundu- 
sze przeznaczać na produkcyine inwe- 
stycje państwowe. Ustabilizowane sto- 
sunki gospodarcze nie są tylko re 
zultatem przypadkowej konjunktury, 
ale stanowią rezultat conajmniej tej 
polityki Rządu, która potrafiła korzy- 
stną konjunkturę w należyty sposób 
wyzyskać. Śmiem twierdzić — i Pano- 
wie znowu nie potraficie mi ;zaprze- 
czyć — że jest absolutnie możliwe 
i bardzo łatwe przez popełnienie ja- 
kiegokolwiek błędu zmarnować daną 
konjunkturę. 

Życie a demagogja. 
Pozwolę sobie w tem przemówie- 

niu poruszyć jeszcze jedną sprawę, 
która wywołała, jeżeli nie dużą kry- 
tykę, to w każdym, razie wiele na- 
miętności; jest to sprawa  uposaże- 
nia urzędników i sprawa nowelizacji 
szeregu ustaw podatkowych. Zostało 
ze strony tej Wysokiej lzby i ze 
strony całego szeregu stronnictw 
skrytykowane to, że Rząd jakoby 
związał obiedwie sprawy w pewien 
splot całości, uzależniając załatwienie 
jednej od załatwienia drugiej. Otóż 
nie jestem powołany do tego, żeby 
Rząd bronić od tego zarzutu, ale 
śmiem twierdzić,że nie Rząd je zwią- 
zał, ale samo życie to uczyniło. Bo 
jeżeli było, jak pozwoliłem sobie za- 

znaczyć, pewnego rodzaju konieczno- 
ścią państwową, koniecznością także 
Społeczną, przeznaczenie oszczędno- 
Ści z budżetu zeszłorocznego na in- 
westycje, to sądzę, że znów jest rze- 
czą niezaprzeczalną, że w  ra- 
mach normalnego budżetu państwo- 
wego i w oparciu o dotychczasowy 
nasz system podatkowy sumy po- 
trzebne dla uposażeń urzędniczych nie 
dały się znaleźć. Więc twierdzę, że 
nie jest to specjalną  złośliwością 

Rządu, względnie, jak ktoś z Panów 
Się tutaj wyraził, demagogją Rządu, 
związanie tych dwóch kwestyj, ale po- 
prostu życie, —konieczność państwa— 
ten związek wytworzyła. 

Legenda o dyktaturze. 
Nie chciałbym zakończyć swych 

wywodów, nie poruszając jeszcze jed- 
nej kwestji, którą pos. Niedzialkow- 
Ski nazwał „obecnym systemem rzą- 
dzenia". Pod tym względem chcę być 
w swoich wywodach absolutnie jas- 
nym i nie pozostawić żadnych wątpli- 
wości. Nikt z nas, a, sądzę, najmniej 
sam Marszałek Piłsudski nie uważa 
obecnego stanu (Pos. Niedziałkowski: 
Skąd Pan wie?) jaki się wytworzył w 

Polsce, zą stan normalny ani za stan 
stały. Mogę się powołać na słowa, 
które wyrzekł w tej Wysokiej Izbie z 

tego samego miejsca p. Marszałek 
Piłsudski, że w programie Rządu le- 
ży unormowanie tych stosunków dro- 
gą odpowiednich zmian i nowelizacyj * 

naszej Konstytucji. Właśnie to Wyso- 
kie Zgromadzenie uchwałą pierwsze- 
go Sejmu Konstytucyjnego jest spec- 
jalnie do tego powołane, żeby to zno 

welizowanie, te zmiany, które uzna 
za potrzebne w Konstytucji, przepro- 
wadzić. Śmiem się Panów zapytać 
wobec okrzyków o iaszyzmie i o 
dyktaturze, czy jest na Świecie dykta- 
tor, któryby zwołał na zasadzie obo- 
wiązującej ordynacji wyborczej i obo- 
wiązującego prawa wyborczego zebra- 
nie, któreby mogło mu jego działal- 
ność, gdyby chciał być dyktatorem, 
utrudniać. (Głos: A Mussolini?) Prze- 
cież Józef Piłsudski, który nie wy- 
szedł z szeregów stronnictwa zacho- 
wawczego czy prawicowego, ale któ- 
ry wyszedł ze stronnictw lewicy, w 
znacznym stopniu przyczynił się do 
tego, że w kartach historji polskiego 
socjalizmu, jest karta może jedna z 
najpiękniejszych i pełna chwały, to 
jest, że polski socjalizm stanął wyżej 
od wszystkich interesów klasowych i 
międzynarodowych i stanął zdecydo- 
wanie na programie interesów pari- 
stwowych i narodowych. (Oklaski. 
Pos. Diamand przerywa). Sądzę, że 
Józef Piłsudski, który w r. 1918 pod- 
ją! władzę, która leżała na ziemi, 
miał już wtedy sposobność zostać 
dyktatorem, gdyby tego pragnął. (Głos: 
Kto go zmusza?) Panowie się do te- 
go w znacznym stopniu przyczynili 
(Oklaski). Jeżeli Panowie chcą mnie 
w ten sposób do odpowiedzi spro- 
wokować, to mogę Panom powiedzieć, 
że p. poseł Woźnicki, który wczoraj 
nam oświadczył, że przygotowuje się 
do tego, ażeby w tym roku obcho- 
dzis !0-lecie rządu lūbelskiego, po- 
pełnił—niech mi p. Marszałek prze- 
baczy to wyrażenie (Pos. Woźnicki: 
Proszę hardzo)—do pewnego stopnia 
plagiat, bo Panowie powinni obcho- 
dzić 10-lecie rządu  Józeia Świeżyń- 
skiego, który pierwszy podniósł w 
Polsce te zagadnienia, które dopiero 
później podniósł rząd lubelski. ( Wrza- 
wa na prawicy. Głosy: Jakie?) Teraz 
pozwolą mi Panowie po tej małej 
dygresji... 

(Pos. Woźnicki: Tylko oni w po- 
czuciu bezsilności, a my w poczuciu 
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siły). Nie twierdzę, że między Panami 
nie było różnicy, ale twierdzę, że 
pewne zagadnienia były już przedtem 
przez Narodową Demokrację podnie- 
sione (Pos. Rybarski: Jakie?). Polska 
ludowa i Polska klasowa w przeciw- 
stawieniu do Polski wszechstanowej. 
(Pos. Rybarski: To jest nieprawda, 
nikt tego nie powiedział), Owszem, 
Józei Świeżyński w deklaracji progra- 
mowej, mogą to Panowie sprawdzić. 
(Pos. Rybarski: To nieprawda, proszę 
sprawdzić, a potem dopiero mówić *). 
(Głos na lewicy: Szlachta się kłóci). 

Niech Panowie pozwolą mi powró- 
cić do tematu. Śmiem twierdzić, jeżeli 
tutaj niektórzy lekkomyślnie mówią o 
faszyzmie i dyktaturze, że nietylko w 
r. 1918, ale jeszcze parokrotnie potem 
Józef Piłsudski mógł i niał sposo- 
bność ogłosić się dyktatorem Polski 
(Pos. Marek: Po zamachu Sapiehy. 
Wesołość). Tak, i po zamachu Sa- 
piehy i także w r. 1926. 

Chciałbym jeszcze jedną kwestię 
podnieść, co do której tutaj wypowie- 
dzial się pos. Niedziałkowski, miano- 
wicie tę, że Panowie właśnie byli tymi, 
którzy 2 lata temu dopomagali czyn- 
nie (Głos na lewicy: Tak jest) do 
pewnego nowego unormowania sto- 
sunków, do tego, co Panowie dziś 
nazywają przewrotem majowym. Wczo- 
raj pos. Niedziałkowski, jak i mówcy 
z innych stronnictw, przyznawali się 
do tego, że robili to w nadziei, że 
Józef Piłsudski będzie prowadził po- 
litykę klasową (Głos na lewicy: De- 
mokratyczną), a odwróciliście się od 
niego dopiero wtenczas, kiedy prze- 
konaliście się, że Józef Piłsudski pro- 
wadzi politykę państwową i ponad- 
stanową (Oklaski na ławach BB. 
Głos na lewicy: Nieświeża i Dzikowa). 

Pan poseł twierdzi to samo, co 
wczoraj z tej trybuny było powiedzia- 
ne, że Marszałek Piłsudski prowadzi 
politykę, podyktowaną mu, w Nieświe- 
żu, Dzikowie, czy przez Lewiatana. 

Pos. Piotrowski; Pan Holyński to 
potwierdzi. 

Trzeba się porozumieć... 
Jabym proponował, żeby Panowie 

z Opozycji zechcieli się na chwilkę 
zejść i naradzić, bo z tych samych 
ław, które twierdzą, że Józei Piłsud- 
ski jest zależnym od polityki, dykto- 
wanej mu w  Nieświeżu, Dzikowie, 
albo przez Lewiatana, słyszeliśmy za- 
rzut, skierowany w stronę naszego 
Klubu Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem, że bezkrytycznie 
idziemy za wskazówkami dyktatora, 
że bezkrytycznie i nie wdając się w 
żadne rozumowania idziemy za je- 
go wskazówkami i ten zarzut nie da- 
lej, jak przedwczoraj, usłyszeliśmy 
z ust znowu szanownego p. pos. Nie- 
działkowskiego, który wyraźnie po- 
wiedział, że „Jedynki nic innego nie 
łączy, jak wiara ślepa w osobę Mar- 
szałka Piłsudskiego”. Otóż, szanowni 
Panowie, musicie się zdecydować, albo 
my idziemy w ogonie Marszałka Pił- 
sudskiego, albo Marszałek Piłsudski 
słucha rozkazów, które mu dyktuje 
Lewiatan, Nieśwież i Dzików. (Okla- 
ski). Proszę więc Panów, nie sądzę, 

żebym potrzebował dowodzić, że dy- 
ktatury w Polsce nie mamy, nie po- 
trzebuję dowodzić, że Józei Piłsudski 
właśnie kroczy drogami oświeconego 
demokratyzmu, że Józei Piłsudski 
stara się przeprowadzić tę naprawę, 
którą z punktu widzenia naszej poli- 
ki państwowej i z punktu widzenia 
naszej polityki mocarstwowej uważa 
za konieczną drogę demokratycznej 
kollaboracji z powołanym do tego 
parlamentem. Jest to droga niewątpli- 
wie ciężka, niewątpliwie ciernista, ale 
droga, która,—jak_ktoś się wyraził — 
może wychować cały szereg ludzi i 
cały szereg działaczy politycznych, 
może ich wychować w szkole myśle- 
nia państwowego. | to jest to wielkie 
zadanie, które józet Piłsudski sobie 
postawił i które, mam nadzieję, także 
do końca szczęśliwie doprowadzi. Nie 
chciałbym, proszę Szanownych Panów, 
być fałszywie zrozumianym, jeżeli do- 
bę obecną, którą przeżywamy, pozwo- 
lę sobie porównać do pewnej chwili 
w historji naszej przeszłości. 

Widmo przeszłości. 
Mieliśmy taką chwilę, szan. Pano- 

wie. | zastrzegam się, proszę « mnie 
iałszywie nie rozumieć ani fałszywie 
nie komentować, ale była to chwila 
ostatnia w dziejach przedrozbiorowych 
Polski, gdy wielki mąż stanu i wielki 
monarcha polski mógł przeprowadzić 
zasadniczą sanację stosunków naszych 
przedrozbiorowych. Tę chwilę mo- 
&© porównać do chwili dziejowej, 
którą obecnie przeżywamy. Był to 
moment, gdy Stefan Batory Śmiało i 
zdecydowanie podjął walkę z ówczesną 
demokracją szlachecką, 

Cały szereg zdań, które slysze- 
liśmy przy obecnej dyskusji w tej 
Wysokiej lzbie, żywo przypomina 
zdania, które podówczas właśnie ze 
strony tej demokracji szlacheckiej pa- 

dały. (Głos: Możnowładców). Może 
nikt więcej w tej Izbie nie jest powo- 
łany i nie ma prawa o tem mówić, 
jak ja, dlatego, że należę właśnie do 
tej warstwy ludzi, którzy w przeszło- 
Ści bardzo wiele błędów popełnili i 
na których barki znaczna część odpo- 
wiedzialności pada za losy przedroz- 
biorowej Polski. Dlatego śmiem pod- 
nieść ten głos ostrzegawczy: nie 
idźcie, Panowie, dzisiaj w  zmienio- 
nych warunkach naszego bytowania 
narodowego tą samą drogą, którą 
szła dawna szlachta polska, przeciw- 
stawiając się każdej próbie wzmoże- 
nia autorytetu rządu i autorytetu 
ówczesnej głowy państwa. (Huczne 
oklaski na ławach B. B.). 

Za budżctem. 
Na tem pragnąłbym swoje prze- 

mówienie skończyć i oświadczam to 
samo, co już wczoraj prezes naszego 
klubu powiedział, że wychodząc z za- 
łożeń, które sobie pozwoliłem w tem 
przemówieniu poruszyć, będziemy po- 
pierali wszystkie przedłożenia budże- 

towe, które Rząd Wysokiej Izbie zło- 
żył. (Oklaski na ławach В. В.). ° 

*) Przypisek Redakcji: Prof. Rybarski ma krótką pamięć... Gabinet p. Józefa Świe- 
żyńskiego proklamował bowiem z ominię- 
ciem Rady Regencyjnej w dn. 4 XI. 1918 r. 
Rząd Narodowy „w większości swej z przed- 
stawicieli pracującego ludu złożony”. 
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MOHYLOWSZCZYZNA. 
Jednocześnie jednak poczyna się 

budzić w narodzie Świadomość ko- 
nieczności naprawy Rzeczypospolitej: 
już sejm konwokacyjny czyni pierw- 
sze usiłowania w tym kierunku. Zew- 
sząd dają się słyszeć głosy rozsądku, 
nawołujące do reform. Budzą one 
poważne niepokoje u sąsiadów. Wy- 
pływa na porządek dzienny tak zwa- 
na „sprawa dyssydentów*'. Cesarzowa 
Katarzyna domaga się miejsca w se- 
nacie dla władyki Mohylowskiego, 
wyżej wspomnianego już Koniskie- 
go. Wezwany nad Newę, składa on 
wyrazy wdzięczności obcej monarchi“ 
ni za obronę kościoła greckiego w 
Polsce. Cesarzowa rozkazuje złożyć 
notę dyplomatyczną z żądaniem zró- 
wnania praw dyssydentów z prawami 
katolików. Władyka Mohylowski przy- 
bywa do Warszawy, by zanieść kró- 
lowi skargę na przywłaszczenie przez 
unifów cerkwi greckich i domagać się 
postawienia sprawy dyssydentów na 
porządku dziennym obrad sejmowych. 
Biskup Krakowski Sołtyk, Załuski i 
dwaj Rzewuscy, powstający przeciwko 
dyssydentom za odwołanie się do 
pomocy obcej, zostają z rozkazu 
posła Rosyjskiego wywiezieni wgłąb 
Rosji. s: 

Wysadzona do rozstrzygnięcia 
sprawy delegacja sejmowa pod pre- 
sją ambasadorów Rosji i państw 
pretestanckich zapewnia władyce Mo- 
hylowskiemu i seminarjom greckim 
niezależność od rządu + krajowego, 
poddając ich natomiast wpływom pe- 
tersburskiego synodu (1767), 

Jako protest przeciwko ostatnim 
wypadkom zawiązuje się konfederacja 
barska. Szlachta białoruska bierze w 
niej czynny udział i wiąże się Ona 
wespół z innemi litewskiemi  woje- 

wództwami w Mścisławiu pod Ciecha- 
nowieckim i Kirkorem. Wojewodzic 
Mścisławski, Józei książe Sapieha, 
zostaje powołany na generalnego re- 
gimentarza litewskiego konfederacji. 
Niestety, brak jednomyślności w na- 
rodzie obała najsziachetniejsze usiło- 

wania jednostek. Konfederacja nie 

jest już w stanie uratować tonącego 
okrętu ojczyzny. Plan rozbioru Polski, 
uknuty przez Fryderyka Il, zyskuje 
aprobatę dworów Petersburskiego i 
Wiedeńskiego. jako pretekst do u- 
rzeczywistnienia tego planu zostaje 
użyty fakt porwania Stanisława Au- 
gusta przez koniederatów. Sąsiedzi 
chcą widzieć w tym fakcie zamach na 
życie króla: zostaje wydany manifest, 
przyzywający wszystkie mocarstwa do 
ujęcia się za sprawę krolow!.. Da- 
remne są zapewnienia Poniatow- 
skiego, że życiu jego nie groziło żad- 
ne niebezpieczeństwo; nikt nie chce 
go nawet słuchać. 

Tymczasem koniederaci ponoszą 
szereg klęsk ua polach bitwy: pomię- 
dzy innemi Kossakowski zostaje po- 
bity pod Bychowem. Z chwilą opusz- 
czenie Częstochowy przez Puaskiego 
koniederacja upada ostatecznie, a w 
parę tygodni później dowódcy wojsk 
mocarstw sąsiednich ogłaszają paten- 
ty okupacyjne, powołujące mieszkań- 
ców zabranych prowincyj do  złoże- 
nia hołdu nowym Panom. 

„Plakat* generała Czernyszewa, 
rozklejony w dn. 5 września 1772 r. 
na ulicach miast białoruskich, głosi, 
że „imperatorowa rosyjska bierze 
pod swe berło i na zawsze do swe- 
go państwa inkorporuje ziemie i o- 
bywatelstw onych, począwszy po pra- 
wej stronie Dźwiny rzeki inkluzje In- 
flant Polskich, tak jak i część Połoc- 
kiego województwa, na pomienionym 
brzegu leżącą, oraz województwo Wi- 
tebskie tyle, że rzeczona rzeka Dźwi- 
na Odtąd na wieczne czasy ma zo- 
stawać naturalną granicą między о- 
bydwóch Państw Imperji Rosyjskiej i 
Rzeczypospolitej Polskiej, z przecią- 
giem aż do samego punktu spolecz- 
nej granicy między wojewodztwem 
Witebskiem i Płockiem, i stąd, ciągnąc 
dalej do tejże spotkującej granicy, aż 
do tej kresy, gdzie się takoweż trzech 
województw: Połockiego, Witebskiego 
i Mińskiego granice schodzą, a od 
tego miejsca linją prostą do samego 
wierzchowia Druci rzeki wedle mia- 
steczka, nazwanego Orawa, i tą sa- 
mą rzeką aż do ujścia jej w Dniepr 
rzekę. Po tym Dnieprem rzeką do 
samej mety dawnej granicy mię- 
dzy Rosją i Polską, po  wo- 
dzie 14ас“. — General Czernyszew, 
będąc instalowanym nad specytiko- 
wanemi ziemiami generałem guberna- 

' torem" | w tymże plakacie „Jej Ce- 
sarskiej Mości imieniem i słowem u- 
roczyście upewnia wszystkich Jej no- 
wotnych poddanych, że Najmiłościw- 
Sza Monarchini raczy wszystkich ich 
nietylko stwierdzać przy zupełnej i 
bynajmniej nieograniczonej wolności 
do publicznego odprawowania ich 
wiary, także przynależytej każdego 
posesji i ruchomościach, lecz i wcale 
pod berło swoje ich przysposabiając, 

" zezwala wszystkim i każdego obficie 
nagradzać wszystkiemi temi prawami, 
wolnościami i prerogatywami, których 
starodawni jej podani zażywają: nad- 
to tym, kto na własne swe uszczęśli- 
wienie nie chce przysięgać, takowemu 

pozwała się in spatio trzech miesięcy 
sprzedaż swych majętności i dobro: 

wolny wyjazd zagranicę, po zejściu 
którego frzysztu cała pozostała fortu- 
na jego sekwestrowi podpadać i już 
do skarbu zapisana będzie”. 

W ten sposób przestają istnieć 
województwa Mścisławskie i  Witeb- 
skie, jakkolwiek wojewodowie i ka- 
sztelanowie tych województw zajmują 
jeszcze swe krzesła w Senacie Rzeczy- 
pospolitej do ostatnich dni jej istnie- 
nia. 

Odtąd tylko wązki pas ziemi, ciąg- 
nący się wzdłuż zachodniej granicy 
dzisiejszych powiatów:  Sienskiego, 
Mohylowskiego, Bychowskiego i Ro- 
haczewskiego w przeciągu jeszcze 
lat 20 nie przestaje należeć do  Rze- 
czypospolitej. Wał ziemny, usypany 
wzdłuż tej nowej granicy, którego 
ślady do dni naszych oglądać można 
w powiecie Sieńskim, stanowi na zie- 
miach Białoruskich widomy pomnik 
wprowadzenia w życie genjalnego ala 
niemczyzny planu Fryderyka II, planu 
polegającego na wykasowaniu z mapy 
Europy państwa, którego wizą było 
to, że najpierwsze w Europie ważyło 
się zrozumieć niebezpieczeństwo ger- 
manizmu, a zrozumiawszy je, ważyło 
się zjednoczyć do walki z nieubłaga- 
nym wrogiem Słowiańszczyzny pod 
znakiem Orła i Pogoni 'w jedną 
Rzeczpospolitą słowiańskie narody na 
zasadach wzajemnego poszanowania 
praw i prawdziwego braterstwa. 

Warunki, wśród których został 
dokonany pierwszy podział Rzeczy- 
pospolitej, stawiają Rosję wobec nad- 
zwyczaj trudnych zagadnień polityki 
wewnętrznej w świeżo przyłączonych 
do państwa prowincjach: państwo, 
posiadające ustrój parexcellence cen- 
tralistyczny, staje się posiadaczem 
prowincji, w których w przeciągu 
wieków rozwijał się i kultywował re- 
publikanizm; co prawda, jak w Pol- 
sce, tak w Rosji nastrój socjalny nie 
nastręcza poważnych różnic, gdyż 
jak tu, tak tam, podstawą tego ustro- 
ju jest uprzywiljowanie szlachty i 
zupełne zniewolenie przez nią szero- 
kich mas ludowych: jednakże, gdy się 
zważy, że hasłem, pod którem doko- 
nana została okupacja Świeżo przy- 
łączonych prowincyj, jest oswobodze- 
nie „ludu odwiecznie rosyjskiego z 
pod jarzma polskiej szlachty” — stanie 
się zrozumiałem kłopotliwe położenie 
władzy państwowej, zmuszonej wy- 
bierać pomiędzy dwoma drogami: 
alternatywą obrony interesów mas lu- 
dowych, wbrew interesom szlachty, z 
narażeniem jednakże na szwank pod- 
staw ustroju ogólno-państwowego .i 
socjalnego, lub też alternatywą — ро- 
parcia interesów szlachty, wbrew inte- 
resom ludu, z zachowaniem atoli ca- 
łości panującego ustroju socjalnego i 
państwowego. 

Pytanie, który z tych dwóch kie” 
runków ma być wytyczną polityki ro”. 
syjskiej na ziemiach  litewsko-biało- 
ruskich, pozostaje nierozstrzygniętem 
w przeciągu kilku dziesiątków lat, na- 
stępujących po pierwszym rozbiorze 
Rzeczypospolitej; kierunek ten zmienia 
się kilkakrotnie w zależności od sym- 
patyj i poglądów panującego w tej 
lub innej epoce monarchy. 

Więc Katarzyna Il obiera drogę 
pośrednią. Szukając oparcia dla po- 
lityki rosyjskiej w ludzie białoruskim, 
imperatorowa sprzyja jaknajgorliwiej 
propagandzie wyznania prawosławne- 
go wśród ludu. Władyka Koniski i 
całe duchowieństwo prawosławne są 
najżarliwszymi wykonawcami planów 
cesarzowej w tym względzie. Odnoś- 
ny ukaz rozkazuje przywrócić wyzna- 
niu prawosławnemu wszystkie kościo- 
ły, które niegdyś przed unją były 
własnością kościoła greckiego; zosta- 
ją stworzone misje do nawracania 
unitów, a natomiast ulega zamknięciu 
szereg bazyliańskich klasztorów. 

Widząc w unji obrządek religijny, 
zbliżony do prawosławia, i rozumie- 
jąc, że kompletne zlanie się tego 
obrządku z katolicyzmem utrudni 
propagandę wyznania prawosławnego, 
cesarzowa broni jaknajgorliwiej unji 
od wpływów katolicyzmu. — Skąd- 
inąd cesarzowa zdaje sobie zupełnie 
wyraźnie sprawę z tego, że umocnienie 
nowych rządów w kraju, do niedaw- 
na republikańskim, nie da się usku- 
tecznić bez zjednania sobie stanu 
szlacheckiego, oddanego zupełnie ka- 
tolicyzmowi i kulturze — polskiej. 
Trzeba więc trafić do umysłów  szla- 
chty. Nie da się to pomyśleć w o- 
wych czasach i warunkach bez udzia- 
łu duchowieństwa,  dzierżącego w 
swem ręku sumienia i kształcącego w 
swych szkołach umysły ludzkie. —— 
Ponieważ Rosja do chwili pierwszego 
podziału Rzeczypospolitej Polskiej nie 
posiadała wcale hierarchji duchownej 
katolickiej, a województwa Mścisław- 
skie i Witebskie, wchodzące dotych- 
czas w Skład djecezji Wileńskiej, nie 
miały również swej własnej katolic- 
kiej hierarchii duchownej, -— przeto 
Katarzyna |l postanawia stworzyć 
swoją własną, niezależną od wpły- 
wów Rzeczypospolitej, djecezję kato- 
licką i zarząd takowej oddać w ręce, 
zupełne powolne jej woli i planom. 

W ten sposób w r. 1173 powstaje 
djecezjai Mohylowska, podniesiona w 
dziesięć lat później do miana metro- 
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niejszem, powiadamia wszystkich po- 

szkodowanych, którzy złożyli w Za- 

rządzie Oddziału dokumenty, dotyczą- 

ce przerwania dziesięcioletniej dawno- 

Ści, iż nadszedł juź z Warszawy piąty 

egzemplarz, świadczący o załatwieniu 

sprawy, i jest do odebrania przez po- 

szkodowanych w Zarządzie Związku 

w Wilnie przy ul. Zawalnej Nr. 1. 

Zgłaszających się po piąty blan- 

kiet uprasza się o zabieranie wszel- 

kich kwitów, świadczących o uiszcze- 

niu jakichkolwiek opłat, Oraz O ure- 

gulowanie obowiązującej składki za 

bieżący rok 1928 w wysokości zł. 5. 

Nr. 5. 

Wziąwszy pod uwagę, iż wielu jest 

poszkodowanych, którzy dotychczas 

nie uskutecznili akcji przerwania da. 

wności i rejestracji strat swych, Za- 

rząd postanowił wysyłać swych urzę- 

dników do miejscowości, w których 

zbierze się conajmniej stu poszkodo- 

wanych, aby w ten sposób uchronić 

ich od nadmiernych kosztów na przy- 

jazd do Wilna. 
Mający zatem zamiar zabezpieczyć 

swe prawa do odszkodowań winni 

zgłosić się do Zarządu Związku pi- 

Śmiennie przez przez ks. proboszcza, 

wójta, sołtysa lub upowaźnioną przez 

nich osobę z zawiadomieniem o ilo- 

ści poszkodowanych, terminie i miej- 

scu, dokąd urzędnik ma przybyć dla 

sporządzenia dokumentów przerwania 

dawności i rejestracji na miejscu. 

Zgłoszenia, dotyczące powyższej 

akcji, winny być nadsyłane do Zarzą- 

du w Wilnie Zawalna 1 conajmniej 

za tydzień przed terminem, wyznaczo- 

nym na przyjazd urzędnika. 

Nr. 6. 

Wileński Oddział Związku Obro- 

ny Mienia Polaków niniejszem zawia- 

damia wszystkich poszkodowanych, 

którzy złożyli swe dokumenty, doty- 

czące poniesionych strat, w powiato- 

wych Komisjach Szacunkowo-Likwida- 

cyjnych, funkcjonujących w latach od 

1919 do 1923 r. bądź w innych Ko- 

misjach Szacunkowo-Likwidacyjnych 

na terenie b. Litwy Środkowej, że zo- 
stały one przez Urząd Likwidacyjny 

przesłane do Panów Starostów, doku- 

menty zaś poszkodowanych na terenie 

pow. Wileńsko-Trockiego i m. Wilna 

znajdują się w archiwum Miejskim 

przy ul. Trockiej (mury Franciszkań- 
skie). 

Wobec powyższego zaleca się 
wszystkim poszkodowanym, aby ze- 

chcieli w wyżej wskazanych urzędach 

sprawdzić, czy straty ich zostały przez 

Urząd Likwidacyjny w Warszawie za- 

rejestrowane na dowód czego służy 

odpowiedni napis i numer na podaniu, 

pod którym sprawa została zapisaną. 

Jeżeli akcja ta została przez Urząd 

Likwidacyjny dokonana, dalszych re- 

jestracyj przeprowadzać nie należy. 

Wszystkich zaś, których dokumenty 

znajdują się w wyżej wspomnianych 

instytucjach bez numeru i napisu, Za- 

rząd Związku wzywa, aby zechcieli w 

terminie do dnia 1-go lipca r.b. straty 

swoje zarejestrować w Oddziale Zwią- 

zku w Wilnie, przy uł. Zawalnej Nr. 1 

politalnej archidjecezji, a jej zarząd 
zostaje oddany przez imperatorową, 
narazie nawet bez zapytania o zgodę 
Rzymu, Stanisławowi Siestrzeńcewiczo- 
wi. Mianowany przez cesarzową bi- 
skup oddaje nieocenione usługi swo- 
jej dobrodziejce i pani: akurat w tym 
samym czasie papież Klemens XIV 
znosi zakon jezuitów; Katarzyna II, 
wypowiadająca w swych listach do 
przyjaciół wcale niepochlebne opinie 
o zakonie, uważa jednak, że utrzy- 
manie zakonu na Bialejrusi, wbrew 
woli Rzymu, może być nader pożąda- 
nem dla jej planów i zamiarów, doty- 
czących ukształtowania opinii szlachty 
białoruskiej i wykształcenia młodsze- 
go jej pokolenia. Dla wprowadzenia 
w życie tego pomysłu potrzebna jest 
tylko sankcja władzy duchownej. W 
braku innej imperatorowa korzysta z 
sankcji nowokreowanego biskupa i w 
ten sposób utrzymują się w Połocku, 
Witebsku, Mohylowie, Orszy, Mścisła- 
wiu i Faszczowie zgromadzenia je- 
zuitów z ich szkołami (17174). 

Mając na względzie te same cele» 
w dziesięć lat później ulubieniec impe- 
ratorowej Potemkin zakłada swoim 
kosztem szkołę ks. Pijarów w Dub- 
rownie pod Orszę. 

Sprawiedliwość pokazuje jednakże, 
że wszystkie te środki oddziaływania 
na umysły—nie przynoszą zamierzo- 
nego celu: oba zakony, z jednej stro- 
ny ulegając duchowi czasu i prądom, 
stworzonym przez Sejm czteroletni, 
skądinąd wzorując się na zasadach 
wychowawczych, opracowanych przez 
Komisję Edukacyjną, —urabiają opinię 
i kształcą młodzież w duchu, bynaj- 
mniej nie odpowiadającym życzeniom 
miejscowej-władzy Świeckiej. 

To też, gdy usiłowania Siestrzeń* 
cewicza dogodzenia planom impera- 
torowej nie odnoszą skutku, Katarzy- 
na Il stara się o wzmożenie pożąda- 
nych dla siebie wpływów na Bialej- 
rusi przez stworzenie rosyjskich laty- 
fundjów; w uznaniu więc zasług pier- 
wszego generał - gubernatora 'Białej- 
1usi hr. Czernyszewa zostaje mu od- 
danym na własność klucz Czeczerski, 
ks. Potemkinowi zostaje darowanem 
starostwo Krzyczewskie i Dubrowna, 
hr. Rumiancew otrzymuje dobra Ho- 
melskie, wreszcie Zorycz staje się 
właścicielem Szkłowa, w którym za- 
kłada szkołę kadetów, a nawet nosi 
się z zamiarem otworzenia uniwer- 
sytetu. 

W roku 1180 imperatorowa sama 
odwiedza Mohylowszczyznę; udając 
się w podróż na południe. W Mohy- 
lowie zatrzymuje się przez dni kilka 
i tu również odbywa się spotkanie 
Katarzyny Il z cesarzem  austrjackim 
Józefem II. 

Tymczasem Rzeczpospolita Polska, 
ugodzona ciosem pierwszego rozbio- 
ru, bierze się u siebie na serjo do 
reform: sejm czteroletni i owoc prac 
jego, Konstytucja 3 Maja, to zapo- 
wiedź nowej ery w życiu państwa, co 
pod znakiem swej kultury potrafiło 
połączyć ludy, zamieszkałe na prze- 
strzeni od Warty do Dniepru. Po- 
wstaje poważne niebezpieczeństwo od- 
rodzenia się organizmu państwowego, 

skazanego na zagładę przez Frydery- 
ka Il. Więc sąsiedzi biorą się nie na 
żarty do przeciwdziałania niebezpie- 
czeństwu; Targowica przychodzi im z 
pomocą; tą drogą zostaje osiągnięty 
powtórny podział Polski, którego na- 
stępstwem jest wytknięcie nowej za- 
chodniej granicy Rosji: od Drui przez 
Narocz, Stołpce, Nieśwież, Pińsk, Ku- 
niów i Nowogroble. 

Ukaz Katarzyny Il, obwieszczający 
nowy podział ziem Rzeczypospolitej, 
nakazuje przyłączenie do istniejącej 
już gubernji Mohylowskiej wschodnie- 
go pasma, dotyczasowego wojewódz- 
twa Mińskiego (1793). | 

W: dwa lata później Poiska prze- 
staje istnieć zupełnie, jako jednostka 
państwowa. Wkrótce potem umiera 
Katarzyna II, a na tronie rosyjskim 
zasiada cesarz Pawel. 

Pogląd nowego monarchy na kwe- 
stję polską jest nieco inny, niż po- 
glądy i tendencje Katarzyny Il: na 
mocy umowy, zawartej ze stolicą Św., 
zostają urządzone 3 djecezje unickie: 
w ,Połocku, Łucku i,Brześciu, zostają 
zwrócone unji niektóre klasztory ba- 
zyljańskie, biskupom kościoła łaciń- 
skiego przywrócono dawne ich stolice 
na Litwie, a ponadto zostaje stworzo- 
na nowa djecezja unicka (1798). 

Pogląd na sprawę polską cesarza 
Aleksandra |—jest jeszcze bardziej 
odmienny. 

Młody monarcha, którego najbliż- 
szym przyjacielem i powiernikiem jest 
książe Adam Czartoryski, —nie tylko 
uważa, że podział Polski był aktem 
przemocy i niesprawiedliwości, ale 
widzi w nim jeszcze błąd historyczny, 
i stara się go naprawić. M'anuje więc 
księcia Adama kuratorem Wileńskiego 
Okręgu, Naukowego i w ten sposób 
oddaje jego pieczy wychowanie mło- 
dego pokolenia na całym obszarze 
Litwy i Białejrusi. Powstaje więc o- 
bok uniwersytetu Wileńskiego, owych 
Aten polskich pierwszej ćwierci ubie. 
głego stulecia, szereg gimnazjów i 
szkół powiatowych, w których odżywa 
życie polskie i język narodowy. Wszy- 
stkie zakony, a szczególniej domini- 
kanów i bazyljanów wysyłają do Wi- 
leńskiej uczelni swych zakonników, 
aby potem pod dozorem uniwersy- 
tetu szerzyć Światło oświaty w swych 
szkołach, rozrzuconych na całej prze- 
strzeni kraju. Obok uniwersytetu Wi- 
leńskiego powstaje druga wyższa 
uczelnia — akademja Połocka, pro- 
wadzona przez jezuitów (1812). Ule- 
gając wpływom przyjaciela, cesarz 
Aleksander I nosi się czas jakiś z 
zamiarem odbudowania pod swem 
berłem państwa polskiego od brzegów 
Warty do Dniepru; niestety, wpływy 
pruskie niweczą ten zamiar. Na gro- 
bie Fryderyka Wielkiego zostaje za- 
przysiężone _ wieczyste przymierze 
króla pruskiego z cesarzem Aleksan- 
drem (1805), Tymczasem Napoleon I 
stwarza Księstwo Warszawskie. Ser- 
ca i umysły Litwy i Białorusi, zawie- 
dzione w swych nadziejach i oczeki- 
waniach, jak ku słońcu, zwracają się 
w kierunku Warszawy i Paryża, Ocze- 
kując stamtąd urzeczywistnienia swych 
marzeń. W miarę zaostrzenia się sto- 

sunków pomiędzy Francją a Rosją, 
nadzieje te rosną. Okoliczność ta pod- 
suwa cesarzowi Aleksandrowi, pojmu- 
jącemu dokładnie powagę sytuacji, 
nowy plan działania: poleca on jene- 
rałowi Armfeldowi i baronowi Rosen- 
kampfowi przygotowanie konstytucji 
dla Wieikiego Księstwa Litewskiego. 
(1811). Zanim jednakże zapadnie 
ostateczna decyzja co do ogłoszenia 
tego aktu, zostaje wypowiedziana 
przez Napoleona wojna Rosji i wielka 
armja cesarza Francuzów przez Kow- 
no wkracza w granice Litwy. 

Nastają chwile „obiite we zdarze- 
nia, nadzieją brzmienne*... Mohylow- 
szczyźnie narówni z resztą Litwy da- 
nem jest przeżywać je i brać czynny 
udział w wypadkach wielkiej wojny. 

Wielka armja dwoma szlakami 
wchodzi w granice Mohylowszczyzny: 
sam Napoleon, idący naprzód w slad 
za colającym się z Dryssy Barclay'em 
de Tolly, w dniu'24 lipca przybywa 
do Bieszenkowicz. Nazajutrz zawią- 
zuje się w granicach dzisiejszego po- 
wiatu Sieńskiego jedna z większych 
bitew tej kampanii pod Ostrównem. 
Ze strony francuskiej dowodzi król 
neapolitański Murat; wojskom rosyj- 
skim przewodzi wysłany  przez 
Barclay'a do Tolli Osterman. Bryga- 
da jazdy polskiej Niemojewskiego 
przechyla szalę zwycięstwa na rzecz 
Francuzów: otrzymują krzyże zasługi 
ks. Dominik  Radziwiti i Umiński. 
Armja rosyjska cofa się i zatrzymuje 
się pod Kukowiaczami; tu o Świecie 
rozpoczyna się walka na nowo już 
w Obecności samego cesarza; ze stro- 
ny rosyjskiej obejmuje dowództwo 
po Ostermanie Konownicyn; atoli 
ku wieczorowi wojska rosyjskie co- 
fają się znowu i w dniu 26 lipca 
bronią się już tylko pod Witebskiem 
przy ujściu Łuczosy do Dźwiny. — W 
dniu 28 lipca główna kwatera Napo- 
leona jest już w Witebsku. Cesarz 
zatrzymuje się tu dłużej i oznajmia 
swej generalicjj, że uważa kampanię 
18'2 roku za skończoną, że w Wi- 
tebsku spędzi zimę, że kampania 
ras epnego roku dokona reszty. 

Tymczasem druga połowa armii 
cesarskiej wkracza do Mohylowsz- 
czyzny znanym nam dobrze traktem 
przez Borysów, Bóbr i Tołoczyn ku 
Orszy i Mohylowowi. Dowodzi jej 
marszałek Davoust. Prawe skrzydło 
armji tworzy korpus polski z ks. Jó- 
zetem Poniatowskim na czele; skrzyd- 

*ło to dąży na wschód przez Słusk i 
Bobrujsk ku Bychowowi. Ta połowa 
wielkiej armji ma przed sobą coiają- 
ce się wojska rosyjskie, którym do- 
wodzi Bagration. Zadaniem wojsk 
Davoust'a i księcia Józefa jest prze- 
szkodzić przeprawie  cofających się 
wojsk rosyjskich przez Dniepr. Cofa- 
nie się to jednak odbywa tak po- 
Śpiesznie i umiejętnie, że gdy w d. 
20 lipca wojska marszałka Davoust'a 
traktem Wileńskim i Szkłowskim 
wchodzą do Mohylowa, już większa 
część wojsk rosyjskich jest na lewym 
brzegu Dniepru. To też podążający 
spiesznie ze Słucka za nieprzyjacie- 
lem ks. Józef nie jest już w stanie 
przeszkodzić przeprawie Bagrationa, 
który, straciwszy w bitwie pod Sołta- 
nówką (w okolicach Daszkówki) 4000 
żołnierza, ratuje jednakże główne si- 
ły swej armii. 

Tymczasem Mohylowszczyzna, 
opuszczona przez rosyjskie władze 
cywilne, przechodzi pod rządy ko- 
misji tymczasowej, której prezesem 
zostaje zamianowany obywatel powia- 
tu Orszańskiego, Jerzy Łurkina; zarząd 
miasta zostaje ześrodkowany w ręku 
mera i nominacją na ten urząd otrzy- 
muje marszałek Mohylowski, Daniel 
Węcławowicz. : 

Po dwunastodniowym pobycie w 
mieście marszałek Davoust otrzymu-, 
je z Witebska od cesarza rozkaz po- 
sunięcia się w kierunku Smoleńska; 
natomiast do Mohylowa wchodzi kor- 
pus polski księcia Józeia z dywizjami 
generała Dąbrowskiego, Zajączka i 
Kniaziewicza. Książe Józef zamiesz- 
kuje w pałacu władyki Mohylowskie- 
go,oddając straż nad miastem genera- 
łowi  Dąbrowskiemu. Pobyt wojsk 
polskich w Mohylowie trwa kilka ty- 
godni. Niezmiernie ciekawą charakte- 
rystykę tych chwil epokowych daje 
nam bezstronny kronikarz Mohylowa 
i naoczny Świadek, prawosławny bia- 

łorusin Hortyński: „Podczas pobytu 

wojsk polskich ustały bójki, grabieże 

! kradzieże; zapanowała godna naśla- 
downictwa karność. Nie poruszono 
ani jednej cerkwi*.—6 sierpnia lud- 
ność Mohylowa wybiega na ulice, by 
przyjrzeć się  przemarszowi wojsk 
saskich i westfalskich, dążących przez 
miasto do Bychowskiej bramy przez 
Łupołów w kierunku Smoleńska; za- 
chwycają wszystkich barwne mundury 

i niesłychany porządek. 
15 sierpnia wypadają imieniny Na- 

poleona. — Uroczystość ta jest obcho- 
dzoną przez solenne i wspaniałe na- 
bożeństwo w kościele katedralnym: 
według opisu Hortyńskiego, wzdłuż 
drogi od bramy kościelnej do drzwi 
katedry ustawiają się cechy ze swemi 
sztandarami; wzdłuż przejścia od 
drzwi katedry do presbiterjum  uszy- 
kowują się z każdej strony po 2 sze- 
regi ułanów; pobożni i ciekawi wy- 
pełniają po brzegi kościoł; rozpoczy- 
na się nabożeństwo; podczas podnie- 
sienia gra muzyka, warczą bębny i 
kotły, wojsko prezentuje broń, pada 
na kolana... Obecnym, wśród których 
większość poraz pierwszy w żaciu 
jest Świadkiem pogodnej uroczystości, 
łzami rozrzewnienia zachodzą Oczy... 

W kilka dni później wojsko poł- 
skie opuszcza Mohylów, gdy Napole- 
on, zmieniwszy plan swój spędzenia 
zimy u granic ziem dawnej Rzeczy- 
pospolitej, nakazuje obu swym 
arnijom dalszy pochód na wschód. 

Pod Rosaśną, na granicy  dzisiej- 
szych powiatów Orszańskiego i Ho- 
ryhoreckiaego, wojsko polskie łączy 
się z cesarzem, który z Witebska 
przez Babinowicze prowadzi swą 
armję pod mury Smoleńska. Dla Mo- 
hylowszczczyzny nastają dni oczeki- 
wania i gorączkowych czynności. — 
Komisja tymczasowa pod prezydencją 
Łurkiny gromadzi furaże i dostawia 
je armji francuskiej do Smoleńska; 
zbiera rekruta i przy pomocy ofice- 
rów francuskich urządza Ćwiczenia 
wojskowe dla nowozaciężnych. — Zna- 
mienną jest rzeczą, stwierdza Hor- 
tyński, że nikt nie usuwa się od tych 
ćwiczeń. Ale oto w ostatnich dnia hi 
października zaczynają dochodzić z 
Moskwy i Smoleńska wieści zgoła 
nieoczekiwane, znamionujące odwrót 
wielkiej armji. — Rozchodzi się wieść, 
że Napoleon opuścił Moskwę i po 
wysadzeniu murów Smoleńska usuwa 
sie ku Orszy. 

9 listopada pozostający 'w Mohy- 
łowie garnizon irancuski, ze brawszy 
ze sobą 8 armat tureckich, podarowa- 
nych miastu przez Potemkina, drogą 
Wileńską wychodzi z Mohylowa. — 
Pojawiają się w mieście masy zbie- 
dzonych, zgłodniałych i obdartych 
żołnierzy francuskich. To odwrót 
wielkiej armii. 

W kilka dni później wchodzą do 
Mohylowa wojska rosyjskie pod do- 
wództwem generała  Ożarowskiego; 
dopędzają one pod Bułyżycami colają- 
cy się garnizon francuski i zabierają 
go do niewoli. 

Klęska wielkiej armji nad Berezy- 
ną iest jednym z ostatnich epizodów 
wielkiej epopei 1812 r. na ziemiach 
Białoruskich. 

Ginie armja, a z nią upadają na- 
dzieje!... 

Kongres wiedeński na chwilę oży- 
wia je znowu: cesarz Aleksander na 
krótko przed udaniem się na kongres, 
przyjmując deputację szlachty z gu- 
bernij litewskich i białoruskich, mówi 
do niej: „bądźcie ufni, cierpliwi, a 
będziecie zadowoleni”, zaś ks. Ogiń- 
skiemu daje zapewnienie, że „chyba 
śmierć tylka przeszkodziłaby mu przy- 
wrócić Polskę". 

Atoli uchwały kongresu pomijają 
Litwę i Białoruś zupełnem milczeniem. 
Gdy zaś na kilka dni przed ogłosze- 
niem konstytucji dla Królestwa Pol- 
skiego przybywa do Petersburga no- 
wa delegacja litewska z księciem O- 
gińskim na czele, cesarz w rozmowie 
pouinej z Ogińskim, powiada: „nie 
domagajcie się niczego; daremniebyś- 
cie mię narażali: trzeba, aby poprawa 
Stanu waszego wprost odemnie wy- 
Szła. Wiem, że położenie wasze nie- 
znośne: któż o tem mógłby wątpić? 
Wiem, że póki nie połączycie się z 
braćmi, zadowolonymi być nie może- 
cie. Więc bądźcie spokojni. Cierpli- 
wošč! Uinošė!“ 

Mirostaw Obiezierski. 

(D. C. N.). 

Jan Tarwid. 

1. 

W życiu wiele niespodzianek 

Tragicznych i radosnych. 

Jak wśród nocy nagły ranek — 
W życiu tyle niespodzianek! 

Życie — z róż i z cierni wianek, 
Z barw jasnych i żałosnych, — 
To nizanka niespodzianek 
Tragicznych i radosnych. — 

2 

„Radość przez cierpieniel* — 
To wielka dewiza. 
„Światło poprzez cienie — 
Radość przez *cierpienie!* — 

Noś w duszy promienie, 

Choć ból się w pierś wgryza. 
Radość przez cierpienie — 

To wielka dewiza. 

TRYOLETY. 
3. 

Zaciśnij zęby — ani jęku! — 
A życie — chwyć za bary. 

Nie zdradzaj bólu, ani lęku — 

Zaciśnij zęby — ani jęku! — 

Twych losów nici trzymaj w ręku, 
A w sercu — roznieć żary. 

W milczeniu kochaj, cierp bez jęku, 

A życie — chwyć za bary! — 

\ 4 

W sferze świętych praw duchowych 
Niema łez niepoliczonych. 

Niema ofiar bezcelowych 

W sterze wiecznych praw duchowych. 

Niema trudów syzyfowych 
Dła dusz czystych i natchnionych. 

W sferze świętych praw duchowych 
Niema łez niepoliczonych. --
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NIEDZIELA 
3 Dzis Wschód sł. g. 3 m. 40 

Św. Trójcy Zach. sł. o g. 19 m. 34 
futro 

Fra nciszką 
p. 
Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U. S. B. 
z dnia — 2 V 1928 r. 

Ciśnienie J 155 
średnie w m. l 

Temperatura J с 
średnia Rea 

Opad za do- J 8 
bę w mm. l 

Wiatr | 
przeważający 1 

U wag i: Pochmurno, śnieg i deszcz. 
Minimum za dobę 00C. 
Maximum na dobę -1-3*C. 
Tendencja barometryczna spadek 
ciśnienia. 

Północno-zachodni. 

i wzrost 

KOŚCIELNA. 
— Żałobna Msza św. za zmarłych 

członków wszystkich Sodalicyj odbędzie się 
dnia 4-go czerwca br. o godz. 7-ej rano w 
kościele Ostrobramskim. Uprasza się o jak- 
najliczniejszy udział w odznakach sodali- 

Evo MIEJSKA 
— (x) Magistrat bada stan materjal- 

ny bezrobotnych. Na zlecenie Urzędu 
Wojewódzkiegoj wydział opieki społecznej 
Przy Magistracie m. Wilna przeprowadza 
Obecnie wywiady u bezrobotnych umysło- 
Wo-prącujących, którym w myśl zarządze- 
nia Ministerstwa wstrzymane zostały Osta- 
tnio zasiłki z państwowej akcji doraźnej. 
Przeprowadzanie tych wywiadów ma na 
celu sprawdzenie stanu materjalnego tych 
bezrobotnych. ; : 

— (x) Posiedzenie sekcji hodowlanej 
Komitetu rolniczego wystawy Targów 
Północnych. W piątek dnia 8 bm. o godz. 

Źwiązku kółek i organi- 
zacyj rolniczych odbędzie się posiedzenie 
sekcji hodowlanej Komitetu rolniczego Tar- 
gów Północnych i wystawy rolniczo-prze- 
imysłowej. Na posiedzeniu tem rozpatrzone 
będą między innemi: 1) preliminarzy wyda- 

ów sekcji hodowlanej, 2) sprawa nawią- 
zanią kontaktu z wystawcami tej grupy i3) 

Spr: bieżące. 

"W RACE | WOJSKOWA. 
- — (0) Przegląd poborowych. W po- 

Niedziałek, dnia 4 cze. wca, winni stawić się 
"0 przeglądu poborowi, z nazwiskiem na 
it T, zamieszkali w obrębie III, IV, V, VI 
tomisarjatów m. Wilna, z nazwiskiem na 
it U, zam. we wszystkich komisarjatach, i 

na lit. W, zam. w | komisariacie, we wto- 
rek ząś, dnia 5 czerwca, z nazwiskiem na 

t W, zam. w II, III, IV, V i VI komisarja- 

SZKOLNA. 

Dyrekcja Gimnajum O.O. jezuitów 
w Wilnie, powiadamia, że eszamin wstępny 
do klasy | rozpocznie się 27 czerwca o go- 
dzinie 8 rano. Podania o przyjęcie wraz 
Z metryką urodzenia, świadectwem zdro- 
Wia, wydanem przez lekarza szkolnego 
(Li. Dr. Wrześniowskiego, Wilno — Wileń- 
ska 30, m. 17), świadectwem powtórnego 
szczepienia ospy i ostatniem świadectwem 
szkolnem ma kandydat złożyć osobiście w 
Kancelarii gimnazjum (Wielka 58) w godzi= 
nach urzędowych (t. j. od 11 do 13) do 
dnia 25 czerwca. 

Egzaminy wstępne do klasy 2, 3, 4,5, rozpoczną się 18 czerwca o godzinie 17. 
oaanią wraz z dokumentami przyjmuje 

Kancelarja do dn. 15 czerwca. 
., Zgłoszenia na rok szkolny 1928—29 

źklualnych uczniów gimnazjum przyjmuje 
kanceląrja do dnia 16 lipca. 

Jla uczniów, uczęszczających do gi- 
mnazjum O. O. jezuitów, otwarty jest przy 
olejum O. O. Jezuitów Internat na 70 

miejsc. Zgłoszenia przyjmuje Rektor Kole- 
8jum Ks. Stanisław Lic T. J. 

— Dyrekcja Państw. Seminarjum 
Naucz. męskiego w Wilnie (Ostrobram- 
Ska 29) podaje do wiadomości, że egzami- 
0У wstępne do Seminarjum rozpoczną się 

„czerwca r. b. Podania przyjmuje kance- 
&га Seminarjum codziennie do 20 czerwca. 

— Żeńska Szkoła Zawodowa im. św: 
Józefa podaje do wiadomości, iż egzami- 
na wstępne odbędą się dnia 14-go czerwcą 
o godz. 2-ej pop. Podania przyjmuje kan- 
<elarją codziennie od godz. 11—1 (ul. O- 
strobramska 29). > 

‚ — 8-klasowe Koedukacyjne Gimna- 
žium im. J. |. Kraszewskiego w nowym 

hi 
tach 

. Qdremontowanym lokalu (Tatarska 5) typu 

  

sturi i przecinając całe odmęty figo- 
wych kaktusów — do _ Achilleionu. 

Ic a nic nie przechwalona ta cudna 
rezydencją nieszczęsnej cesarzowej 

Ižbiety. Cóż to za zaczarowany park 
Schodzący tarasami ku morzui Dzie- 
dzicem Archilleionu był po icem Arc cesarzowej 
Elżbiecie, jak wiadomo, cesarz Wil- 
helm. Teraz mu ciężko „podtrzymy- 
wać” taką luksusową rezydencję... 
Tyle ma innych wydatków. A szkatu- 
*a już nie przedwojenna. Pałac bar- 

bardzo opuszczony. A i park po- 
trzebowałby gruntownego oczyszcze- 
nia. Ludzie miejscowi patrzą ze Ści- 
snętem sercem na tę prawie już rui- 
nę i daliby pół życia, żeby wróciły 
sy cesarzowej" albo „czasy cesa- 

В Z Achilleionu wydostajemy się na 
i €zrównaną, całą w słońcu iw kwia- 
ach, słynną wiosnę Koriu; kąpiemy 
2 W niej, zjeżdżamy ku morzu, oglą- 
AMYy rybacką jakąś wioskę — i wra- 

<amy do portu, aby po chwili znaleźć 
26 W przepysznych apartamentach na- 
szej „Oceany” 

Ateny! Szczyt naszych gimnazjal- 
Nych marzeń. Co? Nie tak? W pod- 
ūloslym nastroju  wstępujemy na 
Akropol, Co za niezrównany, oszała- 
miający widok na Ateny! Z każdego 
amienia przemawia klasyczny Świat. 

Łecz dla zwiedzenia samych Aten 

Dziś w trzęcim dniu wyścigów konnych 

w Pośpiszce z totalizatorem odbędzie się 
    

SŁ O \м © 

Początek konkursów hippicznych dla podoficerów o godz. 2 m. 30 p.p. Początek wyścigów o godz. 4-ej p.p. 

NIKA 
humanistycznego (z łaciną). Podania o przy- 
jęcie wraz z dokumentami przyjmuje kan- 
celarja codziennie od 9 do 2. Egzaminy 
wstępne do kl. II VII od 15 do 30.VI; do 
kl. [- dn. 27.VI o godz. 8 i dn. 28.VI o 
godz. 10. Gimnazjum posiada internat dla 
dziewczynek. 

KOMUNIKATY. 

„Za Piastów i Jagieilonów*. W d. 
3-go czerwca rb., o godz. S-ej popoł. w lo- 
kalu Rady Opiekuńczej Kresowej, ul. Zyg- 
muntowska 22, zostanie wygłoszona poya- 
danka przez p. Witolda Cynkutisa na temat: 
„Za Piastów i Jagiellonów”, ilustrowana 
przezroczami. Wstęp wolny. 

Wileńskie Towarzystwo Muzycz- 
ne „Lutnia“. Zwyczajem lat ubiegłych chór 
Wileńskiego Towarzystwa Muzycznego „Lu- 
tnia* i w roku bieżącym weźmie udział w 
dorocznej uroczystej procesji Bożego Ciała 
i w podniosłych pieniach religijnych przy 
każdym ołtarzu pod dyr. j. Leśniewskiego. 

Zarząd „Lutni* wileńskiej zwraca Się 
z prośbą do wszystkich chórów miejsco- 
wych oraz do poszczególnych osób, które 
dotąd brały udział w tej uroczystości o 
jaknajliczniejsze przybycie na jedną tylko 
próbę, która się odbędzie we środę 6-go 
bm. o godz. 7 wiecz. w sali prób T-wa 
„Lutnia* (A. Mickiewicza 6). 

- Wystawa Wileńskiego Towarzy- 
stwa Artystów-Plastyków. W Pałacu Re- 
prezentacyjnym codziennie otwarta VI Du- 
roczna Wystawa Obrazów i Rzeźb Wil. 
T-wa Artystów-Plastyków od godz. 10 
rano do 7 wiecz. Drugie wejście w pod- 
wórzu. 

— Instytut nauk handiowo-gospodar- 
czych w Wilnie został przeniesiony do 
nowego, obszerniejszego lokalu przy ulicy 
Ad. Mickiewicza Nr 18, czwarte piętro, dom 
firmy Tow. Akc. Bracia jabłkowscy. Na 
razie wejście dla publiczności od ul. Jagiel- 
lońskiej. 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 
Obchód 500-łecia zgonu Zawi- П° 

szy Czarnego. Staraniem Czarnej Trzyna- 
stki Wil. Druż. Harc. im. Zawiszy Czarnego; 
odbędzie się w niedziełę dn. 3-go czerwca 
br. pod protektoratem j. E. Ks. Bisk. Wła- 
dysława Bandurskiego uroczysty obchód, ku 
uczczeniu Zawiszy Czarnego w  50o-lecie 
Jego zgonu. W obchodzie wezmą udział 
wszystkie drużyny wileńskie żeńskie i 
męskie. 

Program obchodu: 
Godz. 10.30 -— Msza Sw., celebrowana 

przez J. E. Ks. Bisk, W. Bandurskiego w 
kościele św. Jana, 

godz. 11.30 - Defilada drużyn karcer- 
skich przed władzami harc. (koło Banku 
Polskiego). (Tylko w razie pogody). 

godz. 12.30 — Akademja w sali akto- 
wej Gimn. im. A. Mickiewicza (ul. Domini- 
kańska 3). : 

Sympatycy i przyjaciele Harcerstwa 
proszeni są o wzięcie udziału w uroczysto- 
Ści ku uczczeniu Wielkiego Rycerza. 

RÓŻNE. 
— (0) Album ku czci Berka Josele- 

wicza. Komitet uczczenia pamięci Berka 
„Joselewicza zamierza opracować i wydać w 
jesieni księgę około 10 arkuszy druku p.t. 
„Album ku czci Berka Joselewicza*. Księ- 
ga ta ukaże się w liczbie lo.ooo egzem- 
plaży w oddzielnych wydaniach polskim i 
żydowskim. 

- Konfiskata „ iełaruskoj Krynicy*. 
Urząd Starostwa Grodzkiego w Wilnie za- 
rządził w dniu wczorajszym konfiskatę bia- 
łoruskiego czasopisma „bBiełaruskaja Kry- 
nica* z dnia dzisiejszego za umieszczenie 
artykułu wstępnego pt. „Pašla prysudu nad 
Hramadoj“. ' 

W trešci tego artykutu dopatrzono się 
cech przestępstwa, przewidzianego w art. 
154 K. K., 50 prawa prasowego i 1 rozpo- 
rządzenia, Prezydenta Rzplitej. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski (saia „Lutnia”). Ostat- 

nie występy Elny Gistedt. Dziś urocza ar- 
tystka Elna Gistedt wystąpi w nowej swej 
kreacji w świetnym wodewilu Kollo „swiaz- 
dą filmu. 

Obok znakomitej artystki wystąpią M. 
Szczęsna i S$. Marjański w otoczeniu wy- 
bitniejszych sił zespołu Teatru Polskiego. 

Orkiestra pod dyrekcją M. Kochano- 
wskiego. EZ ; 

Występy świetnej artystki Elny Gistedt 
dobiegają końca, pozostawiając wśród licz- 
nych wielbicieli wielkiego talentu żal 
prawdziwy. 

" Kasa czynna dziś w ciągu dnią całego 
11—9 w. 

RADJO—WILNO. 
Niedziela 3 czerwca 1928 r. 

10.15 : Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Wileńskiej. 

14.40—15.25: Audycja z okazji „Dnia 
Spółdzielczości* w Wilnie. 

czasu już nam nie starczy. „Oceana" 
podnosi kotwicę. Płyniemy do Kon- 
stantynopolu. 

Wcześniutkim rankiem budzi nas 
sygnał trąbkowy. Wjeżdżamy do Bo- 
sforu.iKto nie widział wschodu słerica 
na Bosiorze — nic nie widział. Coś 
bajecznego,  niewysłowionego. Ale 
sam Konstantynopol... rozczarowanie! 
Prawie, że już nic w nim niema orjen- 
talnego. Zaledwie tu i owdzie spo- 
strzeże się strój narodowy turecki. 
Kobiety... bez zasłon na twarzy, w 
„tualetach" całkiem modern, między- 
narodowych, z paryskiego žurnalu, 
Tylko, że Turczyńki unikają noszenia 
kapeluszy. Wolą mieć na głowie lek- 
ki jedwabny turbanik. Bardzo im to 
do twarzy. й 

Meczety... bazary... Wszystko my 
to oglądamy, jakby to powiedzieć? 
Błyskawicznie. Popołudniu wyciecz- 
ka parostatkiem na Złoty Róg. Złoty 
Róg! Miałeś, chamie, złoty róg... 
Gdzież jest Sułtan, aby mu to po- 
wiedzieć? Niema sułtana. Ach,i z nim 
razem jakby się Wschód rozwiał nad 
Bosiorem. Hal... Pociesza nas kapitan, 
że Wschód, autentyczny i odwieczny 
Wschód, zobaczymy zaraz już w pałe- 
stynskiej Hailie. 

Trzy dni i trzy noce płynie się z 
Konstantynopola do Ziemi Świętej. 

Nuda? Broń Boże. Są, którzy 

15.30 - 16.00: Transmisja z Warszawy. 
17.00- 18.30: Transmisja z Warszawy. 
18.35 - 19.00: Odczyt w języku litew- 

skim wygłosi Józef Kraunajtis. 
1900 19.20: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
19.20—19.45: „Francją Ludwika XIV* 

odczyt wygłosi prof. U B dr. Iwo Jaworski. 
19.50-22.00: Transmisja Opery z Po- 

znania. 
22.30— 23.30: Transmisja muzyki ta- 

necznej Z rest. „Oaza* w Warszawie. 
Poniedziałek 4 czerwca 1928 r. 
12.00—: Transmisja z Warszawy: 

gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
Krakowie. 

17.00—17.15: Muzyką z płyt gramofo- 
nowych. 

17.15—17.30: Chwilka litewska. 

Sy- 
w 

  

„_ 17.30 — 17.45: Komunikat Związku Mło- 
dzieży Polskiej. 

17.45—18 lo: „Losy jaźni wiekuistej* 
odczyt XVI z cyklu „Filozofja narodowa* wygłosi prof. UŚB dr Wincenty Lutosławski 

„ „18.15—19.00: Transmisja muzyki iek- 
kiej z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 

19.05 - 19.30: Audycja dla dzieci. 
19.30 - 19.55: „Wrażenia szkolne* od- czyt z działu „Wychowanie* wygłosi Euge- 

nja Masiejewska. ‚ 
19.55 -: Rozmaitosci į komunikaty. 
20.15 22.00: Transmisja z Warszawy: 

koncert poświęcony muzyce polskiej. 

Wyścigi Konne. 
Dzisiejsze zapisy. 

Do konkursu hippicznego dla podofi- 
cerów czynnej służby, którego początek wyznaczony został na godz. 2.30 zapisano siedemnaście koni 4 p. uł. i 13 p. uł. 

l Nagroda 500 zł. Dystans 200 mtr. Godzina 4. 1) Lux por. Juścińskiego, 2) Ja- zon gr. ofic. 21 p.uł. 3) Raados st. S-ki Lubelskiej 4) Puszta st. S-kį Lubelskiej. 
Il Nagroda 1000 zł. Dystans. 2400 mtr. godz. 4.30, 1) Kaprys gr. ofic. 9 p. SK. 2) 

Pex-Ball rtm. Pilawitza 3) St. Bronchit St. 
Bronikowskiego. 4) Erica rtm. Dowgiałło i 
por. Juścińskiego 5) Dunajec por. Don- 

ra. 
Il. Wielki Steeple-Chase wojskowy, nagroda 7.000 zł. Dystans 4.200 godz. 5. 1 ) Signorina Romanelli ppłk. K. Rómmla, 2) Kasztelan mjr. Toczka, 3) Ma Coquine por. Jankowskiego, 4) Wojak por. Donnera, 5) Bianka rtm. Kapiszewskiego, 6) Umizg mjr. 

Falewicza, 7) Boston rtm. Cierpickiego 8) Hrabianka gr. of. 15 p. uł. 
„IV Nagroda 700 zł. Dystans 2400. 
5.30. 1) Magnat gr. ofic. 9 p. SK., 2) Da. gober KK. Ważynskich, 3) Deliceux gr.ofic. 
9 p. 5K., 4) Bajeczna rtm. Dowgiałło i 

por. Juściśskiego, 5) Monte Catini rtm. 
Kapiszewskiego 6) Wenecjanka St. Broni- 

godz. 

WSP 
V. Nagroda 700 zł. Dystans 3000 mtr. 

godz. 6. 1) Herburt por. Ignaciaka, 2) Ho- 
rodenka gr. efic. 15 p. ut, 3) Mignon gr. 
ofic, 9 p. SK, 4) Liberty KK. Ważyńskich 
5) Czarowna płk. Kozierowskiego. 

VI Nagroda 500 zł. Dystans 1600 mtr. 
godz. 6.30, 1) Tancerka rtm. Reliszko, 2) 
Blady-Niko por. Donnera, 3) Derwisz 7, 
M. Falewicz, 4) Fuga gr. ofic. 9 p.SK., 5) 
Moorwind rtm. Małsaka, 6) Erica rm, Dow- 
giałło i por, juścińskiego, 7) Droga St, Bronikowskiego, 8) Esmeralda por. Ka- 
mionko i Aleksandrowicza $9. Atlanta S-ki 
Lubelskiej, 

Nasi faworyci. 
Wobec dużego napływu koni zupełnie 

nowych nielada zadaniem jest ustalenie 
„naszych faworytów*, tembardziej, że, jak 
należy przypuszczać ciężki, rozmokły tor 
stworzy niejedną niespodziankę. 
„1 Jaron, Lna II Kaprys nr Kasztelan, 

Signorina Romanelli, Bianka IV Magnat, 
Monte-Catini, V Migno: VI Fuga. 

Niewątpliwie największe zainteresowa- 
nie wzbudza wielki steeple-chase, do któ- 
rego zapisano osiem koni. Prorokowanie 
wyników jest tu tem trudniejsze, że współ- 
zawodniczyć będą czołowi polscy ježdzcy 
jak: ppłk. K. Rómmel, mjr. Toczek, mjr. 
Falewicz, rtm. Kapiszewski i inni, dosiada- 
jąc koni, które niejednokrotnie już zwycię- 
żały na torach polskich. Podobny bieg, na 
torze w Górach Tarnowskich wygrał w 
tym roku mjr. Toczek, ga w zeszłym roku 
Bianka rtm. Kapiszewskiego. Nie bez wiary 
też w zwycięstwo śpieszył zapewne aż z 
Poznania por. Bobiński, który na klaczy 
„Hrabianka“ zmierzy się z konkurentami. 

„Signorina Romanelli* ppłk. Rómmla 
dzięki wypadkowi nie dokończyła w pierw- 
szym dniu biegu, wygranego pewnie przez 
„Bostona* rtm. Cierpickiego. Klącz ta, do 
niedawna własność rtm. Młodeckiego, po 
wypadku tego ostatuiego kupiona została 
przez ppłk. Rómmla. Czy wygra dziś? — 
Zobaczymy. || 

„Umizg* mjr. Falewicza w pierwszym 
dniu steeple-chase, „Wojak* zaś w drugim 
dniu został wycofany z biegu. 

Zresztą co tu pomogą rozumowania. 
Deszcz ustanie, tłumnie podążymy na Po- 
śpieszkę i na własne oczy ujrzymy tę fascy= 
nującą gonitwę. W. T. 

przez cały czas zabawiają się (i jak 
jeszcze!) morską chorobą — lecz ci, 
którzy jej nie podlegają lub gdy mo- 
rze całkiem spokojne (my właśnie 
mieliśmy to szczęście) niema obawy 
aby się „nudzili“. Oto np. któregoś 
wieczora mieliśmy wielki bal masko- 
wy z premjowaniem nietylko najgu- 
stowniejszego kostjumu, lecz i naj- 
piękniej tańczącej pary. Innym razem 
było — kino. Tak, kino. Wyświetlano 
„Walzertraum“... 

Aniśmy się spostrzegli jak -prze- 
minęły te trzy doby, 

Ma się jednak dziwne uczucie, 
wstępując ze statku w Hajfie na Zie- 
mię Obiecaną, na Ziemię Świętą... Co 
znaczy sugestja samego wielkiego 
imienia! Jest pewne oniešmielenie to- 
warzyszące dotknięciu nogą takiej 
ziemi... 

Lecz może dos 
dziś? 

Przerwijmy trans. Do zobaczenia 
się w innej jakiej Świata stronie — 
może niebawem! Dopóki nas, tu gnę- 
bią „czerwcowe“ plucha i chłód, 

Cal 

yč będzie na 

(D. C. N.) 

Walny ad dl. Koki pli, ——0 
Drugi dzień obrad. 

W drugim dniu obrad omawiano szero- 
ko sprawę postępowania scaleniowego. Z 
przemówienia przedstawiciela Okr. Urzędu 
Ziemskiego dowiadujemy się, że w okresie 
1927 r. zakończone zostały (na gruncie) 
prace scaleniowe w 146 objektach obejmu- 
jących 33.457 ha, przyczem na poszczegól- 
ne powiaty przypada: wileńsko-trocki—14 
objektów, łącznie 2255 ha, święciański — 
25 obj. 3792 ha, oszmiafski 12 obj. 
2362 ha, brasławski 52 obj. 11.137 ha, 
dziśnieński - 26 obj. 8139 ha, postawski 
10 obj. 3390 ha, wilejski—6 obj. 1945 ha i 
mołodeczański I obj. 337 ha. Zakończono 
od samego początku na terenie Okr. Urz. 
Ziemskiego 482 wsi, obejmujących 106403 ha. 

Na terenie Woj. Wileńskiego pozostaje 
jeszcze do skomasowania 8600 objektów, 
łącznie 1200.000 ha. Zajmie to przypusz- 
czalnie 52 lata, gdyź uskutecznić tego 
wcześniej jest fizyczną niemożliwością. W 
okresie od 1921 -1927 z 1135 zgłoszeń wy- 
konano' zaledwie 482. Przyczyną temu wa- 
dliwość ustawodawstwa, szczupłość persone* 
lu i kwalifikacje wykonawcze tegoż. 

Rząd idzie z pomocą akcji scaleniowej, 
czego najlepszym jest dowodem, że trzy- 
krotnie już „nowelizowano ustawę scale- 
niową, lecz i tu napotykają się przeszkody 
natury prawnej. 

„Po wysłuchaniu tego referatu zaznajo- 
miono się z planem pracy i budżetem na 
rok 1928, wysuniętym przez Radę Główaą, 
który następnie Zjazd przyjął do zatwier- 
dzającej wiadomości, udzielając absolu- 
torjum. 

Poprzedzila to ożywiona dyskusja. 
W związku z wycofaniem się z Rady 

Głównej pp. Kamińskiego, prof. Rogoy- 
skiego, Kokocińskiego i Węckowicza do- 
konano wyborów uzupełniających. Obrani 
zostali pp- Kamiński, Szymonkiewicz, Ko- 
towicz, juniela i Jankowski. Na wniosek 
jednego z delegatów wybrano przez akla- 
mację dotychczasową Komisję Rewizyjną. 
Dalsza część obrad poświęcona została 
wolnym wnioskom. Podajemy tu jedynie 
kilka ciekawszych, gdyż ze względów tech- 
nicznych zamieścić wszystkich przyjętyce 
nie jesteśmy w stanie. . 

Uświadamiając sobie, jak ważna jest 
sprawa utrzymania Wyższej Szkoły Rolni- 
czej w Wiłeńszczyźnic, posiadającej zupeł- 
nie odrębne warunki Zjazd poleca Zarzą- 
dowi Głównemu zwrócić się do Rządu o 
rozwinięcie do pełnych 4 lat Studjum Rol- 
niczego przy USB, a w pierwszym rzędzie 
o zatwierdzenie dwóch obecnie najpotrzeb- 
niejszych katedr—hodowli zwierząt i eke- 
nomiki rolnej. е 

Wobec dużej ilości zgłoszeń komasa- 
cii wystąpić do odnośnych czynników z 
wnioskiem o uruchomienie wydziału mier- 
niczego przy Państwowej Szkole Technicz- 
nej w Wilnie. 

Zjazd polecił Zarządowi zwrócić uwa- 
gę na konieczność zwiększenia zasięgu de- 
tektorowego wileńskiej radjo-stacji, co nie- 
wątpliwie przyczyni się do podniesienia 
kultury rolniczej na Wileńszczyźnie. 

Zjazd uznaje za konieczne jaknajszyb- 
sze organizowanie spółdzielni Rolniczo-Bu- 
dowlanych przez dział budownictwa Zwią- 
zku w porozumieniu ze Związkiem Rewi- 
zyjnym. 

MB Doceniając rozwój produkcji hodowla- 
nej bydła i trzody chlewnej, jako środka 
do podniesienia dobrobytu miejscowego 
iolnictwa i wprowadzenia wyższej kultury 
rolniczej, a zarazem stwierdzając, Że roz- 
wój hodowlanej produkcji związany jest 
ściśle z produkcją pasz na polach ornych, 
zjazd uchwala: prosić Polski Bank Rolny o 
ustalenie specjalnego, uproszczonego i ni- 
sko oprocentowanego kredytu, conajmniej 
Z-letniego na kupno nasion koniczyny, jako 
jednej z głównych roślin pastewnych. 

Obuwi 

"T 
Źądać w pierwszorzędnych magazynach 

aWAGRUCASZROSESASACZSEZE 

Oielki Steeple - Chase Armji z 1 nagrodq 7.000 zł. 3 

PAUZA LETNIA. 
W wydawaniu „Przeglądu Tygodnio- 

wego*, jako dodatku bezpłatnego do nie- 
dzielnego „Słowa”, czynimy— przerwę letnią, 
wakacyjną. 

Potrwa ora do niedzieli 5-go sierpnia. 

Podobny wniosek mówił o wyjednanie 
kredytów na pasze treściwe, z tem jednak 
podkreśleniem, aby kredyty te trafiły do 
organizacyj rolniczych bezwarunkowo w 0- 
kresie najniższych cea na pasze. 

Po głosowaniu 59-ma głosami prze- 
ciwko 36-ciu odrzucono wniosek, poleca- 
jący, Zarządowi Kółek Rolniczych wznowić 
prace zdążające do połączenia się z Wil. 
T-wem Rolniczym, przerwane z przyczyn 
od Zarządu niezależnych. 

Ponadto uchwalono wyrazić podzięko- 
wanie posłowi Taurogińskiemu oraz dyrek- 
torowi Łastowskiemu za ich pracę na polu 
krzewienia kultury rolniczej oraz prosić p. 
Bukowskiego, komisarza ziemskiego na 
pow. Mołodeczański, aby zechciał objąć 
stanowisko kierownika Zw. Kółek i Organ. 
Rolniczych z. Wileńskiej. 

Dalsze wnioski miały na myśli natych- 
miastowe rozpoczęcie regulacji hipotek 
skomasowanych, ustalenie, by pożyczki, 
wydawane przez Dyr. Ubezp. Wzajemnych, 
otrzymywały nietylko instytucje samorzą- 
dowe, lecz i organizacje rolnicze. Zwróce- 
nie uwagi Kółek na konieczność „Ścisłej 
współpracy na miejscach z Radami i urzę- 
dami gminnemi co wpłynie na zaintereso- 
wanie gmin sprawą roz » oju rolnictwa i sub- 
sydjowania szeregu konkretnych DOE 

Wileński Komitet" przyjęcia dzieci pol- 
skich na Kolono. 

W. skutek zgłoszenia Komitetu przyję- 
cia dzieci polskich z Niemiec, Gdańska i 
Górn. Śląska przy Zw. Obrony Kr. Zach. 
powstał w Wilnie pod przewodnictwem p. 
Wojewodziny Jadwigi Raczkiewiczowej po- 
dobny Komitet, do którego weszli przed- 
stawiciele miasta, starostwa i organizacyj 
społecznych. Do prezydjum weszli: p. Ja- 
dwiga Raczkiewiczowa (prezeska), p. j- 
Burhardtowa i J. Kirtiklisowa (wiceprezes- 
ki), p. Miecznikowska (skarbniczka) p. H. 
Chocianowiczowa (sekretarka), pp. W. Gło- 
wińska, dr. Swiewiński (członkowie). 

Dotychczas zostały zgłoszone oferty: 
miasta na przyjęcie 10 dzieci na kolonje w 
Jeruzalimce, Sejmiku Wil.-Trockiego na 15 
dzieci na kolonje w Czarnym Borze i p. 
Bohdanowicza na przyjęcie 5 dzieci na ko- 
lonje w Rejówce. T-wo kolonij letnich 
dla szkół powszechnych ofiarowało pewną 
ilość miesc płatnych, nie chcąc krzywdzić 
tutejszych dzieci. 

Ponadto wpłynęło dotychczas gotówką 
(za pośrednictwem redakcji): od p. Hipolita 
Gieczewicza— 25 zł. pp. Janostwa Baksze- 
wiczów - 10 zł. i od p. inż. Kuklińskiego 
150 zł. И 

Podkreślić należy inicjatywę cechów, 
które na ten cel postanowiły zaofiarować 
100 zł. 

— (a) Ceny w Wilnie z dnia 29 ma- 
jar. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 54 55, owies 49 - 50, jęczmień bro- 
warowy 34—55, na kaszę 50—, otręby ży- 
tnie 35-36, pszenne 36 37. Ceny rynko- 
we: słoma żytnia 10-12, siano 14—16, 
ziemniaki 16—18. Tendencja spokojna. Do- 
wóz średni. 

Nasiona: Ceny hurtowe za 100 kg. loco 
skład Wilno: koniczyna czerwona I gat. 
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka 
100, seradela 32, łubin 24, owsy siewne 50 

53. Tendencja dla owsa mocna, dla resz- 
ty stała. 

Maka pszenna krajowa I gat. 0008 A 
110—120, 0000 95 105, II gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75— 78, razowa 60 65, kar- 
toflana 85—95, gryczana 75—85, jęczmien- 
na 60—65. 

Chleb pytlowy 65 proc. 65 - 70,70 proc. 
60—65, razowy 50—55 gr. za 1 kig. 

K«:sza manna amerykańska 140—150 gr' 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ia- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 270 — 280 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie (brak), wieprzo- 
we 300—310, schab 320—350, boczek 320 
— 350, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. 

Nabiał: mleko 40 — 45 gr. za 1 litr, 
śmietana 250—280, twaróg 1% — 140 га 1 
kg., ser twarogowy 180 — R00, masło nie- 
solone 550 — 600, solone 500 — 570, de- 
serowe 660 — 700. 

J.jo: 120—130 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detalu), kostka I gat. 180 -190, II gat. — 

  

GIEŁOA W 
2.czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

RSZAWSKA 

Tranz. Sprz. Kupno 
Holandja 360,10 361, — 359,20 
Londyn 43,535 43,64 43,43 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryž 35,115 35.20 35.03 
Praga | 26,41 | 26.48 26.35 
Szwajcarja 171,865 172.29 171.44 
St okholm 239.35, 239.95, 238.75 
Wiedeń 125,445 125.76 125.13 
Włochy 41,— 47,12 146,88 
Papiery procentowe: 

Dolarėwka 89,50 89,— 
5 proc. konwersyjna 67 
konwersyjna kolejowa 62— 
10 proc. kolejowa 104. 
Dolarowa į 86. 
Listy i obLBanku Gosp. Kraj. 94— 
4 proc, ziemskie 48.50 
4 i pół proc. ziemskie —, 53,01 
8 proc. ziemskie 80, — 
8 proc. warsz. 76,50 
$ proc. warsz. 58,50 —,— 
8 proc. Kalisza 67.50 

aw TI Poszukiwani ajenci T 
—- Piśmien. oferty z referencjami kiero- 

wać do Biura Ogłoszeń S. Jutana, 
ul. Niemiecka 4, dla G. — 

Aresztowanie 4-h osobników, podejrzanych o handel żywym towarem. 
W dniu wczorajszym ną odcinku po- 

granicza polsko-litewskiego, patrol KOP 
zatrzymał 4-ch oddawna podejrzanych oso- 
bników, a mianowicie: Władysława Witkow- 
skiego, Wiktora, Szymona i Jana Łystanów 
w cząsie, gdy usiłowa i przeprowadzić nie- 
legalnie na Litwę dwie młode dziewczyny, 
niejaką Antoninę Likulską lat 18 i Aleksan- 

NAJWYŹSZEJ 

JAKOŚCI 

  

  

T-WO UBEZPIECZEŃ 

„VITA“ 
poszukuje ustosunkowanych inteligentnych osób dla współpracy na 
terenie województw: Wileńskiego, Nowogródzkiego, Poleskiego i Wo- 

łyńskiego w charakterze akwizytorów i inspektorów. 
Warunki — pensja i prowizja. 

Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wilnie, 

przy ul. Królewskiej Nr. 7 m. 6. 

  

W sezonie LETNIM 
Ameryka, Indje, Japonja i gała zachodnia Europa 

noszą tylko 

    

DAMSKIE 
i MĘSKIE 

w 12 

Tanio i elegancko! 

PANTOFLE LETNIE sAryw 
rozmaitych kolorach i najmodniejszych 

stemplem „ata“ w każdej parze). Ро za konkurencją! — 

Do nabycia we wszystkich wileńskich sklepach obuwia. 

Specjalnie białe luksusowe OBUWIE TENISOWE. 
sprzedaż B. RUMINI, WILNO, Rudnicka 6, tel. 12-20. 

Dyrektor Władystaw Wysocki. 
   

   

  

    
RYPS i 

fasonów. (Ze 

Wykwintne i wygodne. 

   

drę Jachimowiczównę lat 23. 
Wobec zachodzącego podejrzenia, że 

zatrzymani trudnią się handlem żywym to- 
warem i w tym wypadku chcieli swoje о- 
fiary przeprowadzić na Litwę, przeto are- 
sztowano ich i odstawiono pod silną eskor- 
tą ĖS dyspozycji najbliższych władz sądo- 

(MAŁY UNOERGOGO | 
i 
Н 

doskonale 

zastępując 

normalny 

  

Z UE Toro 

    
jest o 50 proc. tańszy. 

Dogodue warunki spłaty. 

„Mieczysiaw ŽEJMO 
Wilno, ul. Mickiewicza 24. Ё 
ESSE EET CEZEEB EET AS 

  

POSZUKIWANY jest WSPOLNIK 
lub wspólniczka z niewielkim kapi- 
tałem do korzystnego, dobrze rentu- 

|Čiaceso interesu. Wiad. ul. Mickie- 
jwicza 15, m. 5. — 

Świafowej sławy kurorty i domy 
zdrowia, 

Pensjonaty, internaty dla dziewcząt i 
dla chłopców. Cena całego utrzymania 
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich, 
dla dorosłych 150 fr. szw., która jest 
stałą dla czterech uzdrowisk przy tygo- 
dniowej zamianie. Referencje przeszło 
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. 

(Zworotna portorjum). 
Bureau der Pensionnaten Pestalozzi 
(Fėdėration Internationale des Pension- 
nats Europćens) _udapest, V., Alkotma- 
hy Strasse 4. I. (Telephon: Terėz 242 —36). 

Kurorty i domy zdrowia: 
Na Węgrzech: Budapeszt, Siófok. W 
Szwajcarji: Genewa, *) Lozanna, *) Neu- 
chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *) Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *) Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains, 
Grenoble, *) Evian (Genewskie Jezioro), Chamonix, Na Francuskiej Riwierze: St. 
Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, Monie- 
Carlo, Mentona, W Anglii. Londyn *), Cam- 
bridge, *) brigthon, Folkstone, We Wło- 
szech: San-Remo, *) Nerwi, Wenecja, Bor- 
dighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *; 
Palermo, Meran. W Austrii: Wiedeń, * 
Zeli-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcbury,*) 
W Niemczech: berlin, *) W Belgji: Osten- 

da, W Afryce: Algier, Tunis. 
W miejscowościach, zaznaczonych gwia- 

zdką, internaty dla chłopców i dziewcząt, 
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały 
rok. Inne pensjonaty i kurorty Otwarie są 
tylko w ciągu lipca, sierpnia i września. 

Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do 
50 proc. oraz pullmanowskie wagony. Ce- 
na utrzymania w ciągu roku szkolnego (ed 
15 września) wynosi 110 franków szwajc. 

miesięcznie. 11—2221
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Od dnia 30 maja do 3 czerwca 1928 dramat z życia pewnego psa w Miejski: Kinematograf | „Dios 1 Auuvile“ 

  

  

  

  

    
  

  

      

  

  

  

   

  

     

        

     
     

   

  

odzyskują pierwotny 

  

  

  

  

  

  

KURSY KROJU, szy- 
cia i modelowania S. 

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

    

  
  

r. włącznie Ją wyświetlane filmy: 7 aktach. Reżyser I. G. Blystone, W metody prof. NA WŁOSY 
Kulturalno-Oświat roli głównej niezrównany „ROLF* młody rywal słynnego Rin-Tin-Tina. Nad programs, 1) „FA- > Poe nż pzy na w kolofojużycu wody w STEFANOWICZÓW- B LEKARZE £ 

SALA MIEJSKA BRYKA DESSERU* komedja w 2 akt. 2) „ARENA ZAGINIONYCH RAŚ* ruiny miast w Kolorado Akademii Paryskiej Ją „PELANINE. NY ul. Wielka 56—3. В 6 
w 1 akcie. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, S. Fajnsztejna, Woda ta nie farbuie;"1 Zapisy codziennie na 

uł. Ostrobramska 5. w niedzielę i święta od godz, 3-ej m. 30. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i święta o wzmacnia i udos- w Oda ta nie farbuje, lecz przywracaW kursa dzienne i wie- MAWAWAG | 
lo * Н « э odz. 4-ej. Następny program: „KORSARZE PUSZCZY: naturalny kolor włosów, nie zawiera ma czorowe Uczenice 

> DRA . Ez pe e AE MAtruszczu ani osadu, nie brudziMA kończące otrzymują DOKTOR 
p ; + : wieze. ы S rzeto skóry. OPR. Parter od 1 zł. = 70. a Kobiace, ino, śpiew! Szał, dmńcinców i poet s: Sai wytworna, : RSE s" ano o: i 1 į i Skład i przedstawicielstwo A inda As a D.ZELDOWIEZ 

ekscentryczna, przepiękna „ jako panna wieku we wspaniałym filmie erotycznym p. t. ry m BC й si PR < ' „NELIOS Če "IA przep «« Zatonięcie jachtu luksusów, szaleństwa, hulanki młodej diewczyój. i dania mnemoniki według tej metody. l PRUŻ AN korn A у =» A atm ‚ @ 
Wilenska 38, | + LOT KA Szatana Olśniewająca wystawa. Dzięki metodzie mnemoniki prof. W sę me a wedug 5 "Ё"Чц td 

į Fajnszteina, opartej na prawach Psy A Ad. S 15. ostatnich mód. —o odka : “‘_’іесъ 
- - -— hologji, fizjologii, logiki i peda- is-a-vis Hot. = S 

PARTFR od 80 gr. — Dziśi Dramat w 10 akt. niezbadanych tajników duszy: Zogiki, | JA A | Še. od 1890 Ё ISA G $ : Koblėta:bei 
Kino-Teatr NA FALI ŻYCIA (Prawo miłości). Obraz rysuje nam, jak matka sprzedaje swą własną córkę a PAMIĘĆ przywrócona zostaje tym, B fdo-zgrz _ Wydz. Zdr. Nr. 3752 Iv. А Zw „via jeta-Lekarz Е 

„РОБОМЗА“ | miljarderowi, nie patrząc na to, iž kochainnego. W rolach tytułowych przepiękna Dolores Costello, | | !* ei npn=dllefng rej m Siena Aaa Dr. Zeldowiczowa j 
ul. A. Mickie- partnerka Jonna Barrymora, urocza Betti Blithe, Malcolm Mac Gregor i Werner Oland. Obaarzówych doba, przyczem us.- |j Zakład pasów : bandaży leczniczych w Warszawie. Zwrot | KOBIECE, WENE- 

wiczą 22. Nad program: arcywesoła komedja w 2 akt. „Antek, czy nie Antek". Początek seansów o godz. wa się roztargnienie, wzmacnia się | git “° Wilno, ul. Mickiewicza 22.]] za nagrodą. Gottheil.| RYCZNE, NARZĄ- | 
530, 8 1 10.25 wi B : alanų śkiezd „JBANBIIE Otrzymano z Paryża w wiel-B Wilno, Bonifraterska | DOW МОСХОМ. 
DO DOC E Wei aaa ROśCb. każdego kim woborze pasy Ostatnich nowości il 4 2. я —0 о4 12--2 1 ой 4-6, 

- - : — "ОЕНЁННА MIE - wieku. Metoda wzmocnienia pamięci pasy biustonosze, „które nadają elas-g . ul. Mickiewicza 24, | 

Dziś niebywały poemat iilmowy ze śpiewem! OŚCI (Szał zmysłów a prof. Fajnsztejna została trzykrot- tyczność figurze i są wygodne. Pasyg pOLECAM uczciwą, tel. 277. i 
Kino-Teatr i upojenia). Erotyczny dramat w 12 akt. W rolach tytulowych: Iwan Petrowicz, || nie premjowana przez Akademię lecznicze po operacjach brzusznych iM zagogną, młodą wiej- ""WZdz Ni 92 

„WARDA? Vivian Gibson, Bruno Kastner i George Aleksander. # Paryską, jako najlepsza. Jedsocześ- Ё specjalne do stanu odmiennego. ską dziewczynę, jako p |||. ae 4 

Wielka 30. UWAGA! Podczas wyświetlania filmu od g. 6 wiecz. będą wykonane Śpiewy solowe, ‘ g nie Z 0.ólnem wzmocnieniem pa- 2 Ei 7 niańkę do większych Ori ‘ ! 

|| gańskie romansy. Oczy czarne, ja kocham ię, Drzamią płaczące” wierzby, Tęskno” | 3 pt sensem nę" @ Lotniko-Poninat" LEK s; Suga isc Do e ag £ Świe kuo За 4 
| MT M przyjemne Esenas amalone, mad irc 8 0 Grogej 24-087) wlecze waren „do jaj r emu i trwałemu snowy, St. с ci. Osobn. 1 -7 pp. 

Kino tol; “ Dzis! Wspaniały program. Wielki T iko Oma“*,„W rolach gi. urocza Norma zapamiętywania różnorodnego ma- fj wo, m. Leśniczówka. dom 3 pokoje, kuch” amkowa 7—1 Le- 
Kolejowe „ N0 dramat miłości i cierpienia p. t. ## У а Tatmadge oraz rasowy O'Brien. terjału naukowego: chronologii, Dowiedz.: _ Antokol a weranda, w po- Pod Wilnem czenie światłem: Sol- 

(obok dworca kclejowego). | Piękne widoki Wschodu! Wspaniała gral Pocz. seansów o g. 6 w. w niedzielei święta o 4 popoł. historji, geografji, kosmogratji, fizyki, 62-a, Olszewska, lub bliżu las, rzeka. In- lux, lampa Bacha 
SA ai НО ОАа оЕН ее : S B chemji i farmakopei, nomenklatury, i na miejscu. —o formacji zasięgnąć - działkę ziemi sprze- (sztuczne słońce gór- 

— wyrazów obcych, łaciny, gramatyki i gubione” zaświad- poczta Ostrowiec koło dam, W. Pohulanka 10 Skie)i elektrycznością | 
k kp OO 8 I fonetyki, prozy, cytat, wierszy, loga- B czenia 7-miu Wilna. f. Mikle — Z. m. 33, sień frontowa, (djatermja)  +6b2— 

B ptmów i tp., wogóle wszystkiego, co R oddz. szkoły po- Narkowicz. _0— 0092 od 3-5, oprócz świąt ki ч | 

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego Fabryki B bra Paa kara di 6 dy B da Guybouakiego, Nad Mereczanką w r-soie (fp ga zo” | i na. Specj U a a : rzybowskiego, 2: 
PORTLAND-CEMENTU ; g stów i ECO EE Ę unieważnia się. o-góbz llnisty „25* jo —moręk B AKUSZERK! Z | a respondencje zastępują dla z j- е : > 3 RET i 

® ЕЁ З o dw nein Atis gokas @ МО Kuto" ногоры. Мают, а) па ziemia. doba | ЧОО 
х A i? 28 ' i iej ni. Ś- budowania kom- urzędników, wojskowych i grup ul- nych Jezior, 5 klm. wa miejsc. Inf. Ś-to | Za 

B że warunki. Informacje 5—6 po [i odWerek. Dowiedzieć Jakóbska 16, m. 7, EDO SA, W. Smiałowska 1 
р poł. codziennie. Szczeg. prospekt (16 g SIS można, ul. Nie- Wł. K. o ozpzį Klm.  Sprzedamy |przyjmuje od godz. 11 | M e SZĘ T eodolit B e M 50 miecka Nr 3 m. 8, od a dogodnie do 2. Mickiewicza 1 У› str.) wysyłam zamiejscowym za I godz. S-ej do 7 w. >1 "TB D „HK. „Zacheta“ [46 m. 6. Niezamoż- 

Spółka Akcyjna niwelatory, į s: net i Ez GE l. Wilenkin I $-ha Gdańska 6, tel.9-05 | nym Lapas j 
i upelna gwarancja. ja Ii Spółka z ogr. od SSA P Nr. 63 | 

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że na mocy uchwały Nad- instrumenty astrolabje, p Sao waza 5 Kanija fipoteczna. Wilno, ul. Tatarska BEZ DOKTOR 
zwyczajnego Walnego Zebrania z A IRA z -s 21 goniometry, eh kowo. Wi m0, dom  lasny. KOSZT Ów K. GINSBERG 
zatwierdzonej przez postanowienie Ministrów Przemysłu i Hand- A= a i i w Brasławiu # ю « Wi- istnieje od 1843 r. : hi у 
lu oraz Skarbu z dnia 21-go maja 1928 roku („Monitor Ро!- Geodezyjne —Й› planimetry etc. e a ni Apleki Sejmi. Iefskim, przy otrzy- Fabryka i skłądj | załatwiamy lokaty |Syfiio?) „„yeneryczne 
ski* z dnia 24-go maja 1928 roku Nr 119) przystępuje do po- 3 BR) poszukuje Kierownika Apteki Sejmi- maniu stanowiska mebli: „, najpewniej no, ul. Wileńska 3, e- 
większenia kapitału akcyjnego o zł. 1.000,000 czyli do zł. powszechnie znanej firmy kowej w Brasławiu. 1 administratora, pleni- |jądalne, sypialne, | | Wi: Biuro Ko- | jefon '567, Przyjmuje 
2.000,000 drogą ll złotowej emisji 40,000 nowych akcyj na & Warunki wynagrodzenia do omó- potenta, lub  zarzą- |sajony, gabinety, mi sowo-Hadlowe, | gd 8 do 1 i od 4 do 8. 
A nominalnej wartości zł. 25 każda na następujących usi wienia. Posada może być do natych- AAC a suo łóżka nikloane i Ka > 21, |cę— 
warunkach: у ч k “ | angielskie, kreden-| * 3 = а a 

a) pierwszeństwo do nabycia 20,000 sztuk akcyj nowej 3 g Diezno miastowego objęcia. lożyć walerem, mam lat 30. a stoły, 5 = Doktór Medycyny A 
emisji służy właścicielom s er poprzedniej, w stosun- e ania > a Mia przedłożyć: js ze» Soad > biurka, _ krzesłą p “ ŁUKIEWICZ Г 

jednej j akcji żde dwi je dotych : A R: i ręcznie napisany, Ga Ь > 2 Ž kl era tylni wta gaz doti. aśmy_ miernicze I alk Ww wiekim wyborze] — В ооа оан ое Bonina 0% аао н | POŻYCZKI soo pass 
sowych akcjonarjuszów upływa dnia 16 lipca 1928 r. tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznymież 3) Odpis dyplomu ZE na aty. niskoprocentowe . Mickiewicza 9, wejście 

c) dlą posiadaczy wiarogodnych dowodów, stwierdza- # BOAC dzeni Gchmisfrzyni = @ załatwia z ul. Śniadeckich 1, 
ących prawa do akcyj, lecz niemogących akcyj tych przed- ® 48 4) Metrykę urodzenia. Gi AGGIE SCEKOWIEE „ | Wil. Biuro Ko- przyjmuje ad 4 7. 

stawie, Spółka winna, po wpłaceniu przez nich w ciągu szę- Wilno. B (—) Z. Januszkiewicz.  dacjami potrzebna na [||| Dakos € miso vo-Hadlowe, —£97 

Sdpowiedię liość akasį owej: emisji --podi waruakiem Sido: k Przewodniczący Sejmiku wieś znająca Się ma Kongresówce i na |tel 2. -2 „DF. POPILSKI 
wego zabezpieczenia tutułów posiadania zaginionych akcyj w 199 ` Brasławskiego. iai Lobis 2 Z ie Ps > ta > i we- м IA US L V, : ; 2 у = ne. Przyjmuje ciągu tychże sześciu miesięcy, oraz pod warunkiem wykona: й szać się: hotel Żorż,|-go lipca. Chlubne DOM Od Zódź i dol т ua 

UL -DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

"SS ZA 

nia w terminach przepisanych wszelkich czynności prawnych, 
niezbędnych dla restytuowania praw posiadaczy utraconych 
tytułów na okaziciela. O ile po upływie prekluzyjnego termi- 
nu część akcjonarjuszów nie udowodni prawa własności: na 
dawne akcje, wówczas repertycyj zostawionych dla nich akcyj 

  
      

   
    dokona Zarząd Spółki, a uiszczona poprzednio cena emisyjna я u 

winna być RA wpłacającym. ET a „ FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE E 
d) cena emisyjna akcyj nowej emisji dla dawnych akcjo- pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych 
Z którzy wykorzjsiają prawo poboru, określa się fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości, 

na Zi. й p T 

e) 20,000 sztuk akcyj nowej emisji będą przydzielone SPRZEDAŻ il b š 
po cenie emisyjnej konsorcjum finansowemu. i WYNAJĘCIE ° DĄ 106058 i a 

f) repertycyj tych akcyj, na które dotychczasowi akcjo- o i 
narjusze się nie zapiszą, (p. „b“), oraz niezostawionych dla | 1957 - Wiino, ul. Niemiecka 3, m, 6. 
akcjonarjuszów do czasu udowodnienia ich praw, dokona Za- 
rząd według swego uznania. ь 

g) pod względem praw, przysługujących akcjonarjuszom, 
akcje nowej emisji będą zrównane z akcjami emisji poprzed- 
niej z chwilą wpisania podwyższenia: kapitalu zakładowego 
do Rejestru Handlowego i uczestniczyć będą w dywidendzie 
od dnia 1-go stycznia 1928 r. 

Zapisy i wpłaty jednorazowe ceny emisyjnej za akcie 
nowej emisji przyjmuje biuro Zarządu Tow. Akc. Fabryki 
Portland-Cementu „Wołyń* w Warszawie, Mazowiecka Nr 7, 
w dni powszednie od godz. 9-ej do 11-ej rano. 

Przy wpłacaniu za akcje $nowej emisji należy przedsta* 
wić dawne akcje do ostemplowania. 

KONKURS 
Ogłaszam niniejszem konkurs na 2 po- 

sady lekarzy ordynatorów dlą Krajowych 
Zakładów Psychjatrycznych w Kucborowie 
względnie Wejherowie z poborami grupy VI 
z 15 proc. dodatkiem komunalnym. Miesz- 
kanie służbowe z wszelkiemi wygodami 
(światło elektryczne, centralne ogrzewanie, 
wodociąg, kanalizacja). Samotni mogą ko- 

pozostaje w Wilnie t 
czerwca b. r. Kto ch 
szłość, powinien się 

eee adis a an a nia 
= ZNANA WROŽKA CHIROMANTKA " 

Młynowa gl, m 6, naprzeciw Krzyża, 
w bramie na prawo na schody 

SERNSSEBEBASEZE 

z przewagą iglastych, pochodzące z 
mów na terenie Nadleśnictwa Dziśnieńskieg,o 
łowickiego i Brasławskiego o ogólnej 
m3 oraz drewno w stanie wyrobionem w Nadlešni- 
<twie Brasławskiem w ilości około 2500 m3 z cięcia 
zimowego do sprzedania w Dyrekcji Lasów Państwo" 
wych w Wilnie, Wielka 66, teleion 12— 

Osobom zainteresowanym udziela się iniormacyj 
w godzinach urzędowych. Oferty pisemne na nabycie 
wskazanego objektu przyjmuje się w 
rekcji Lasów. 

Ai PRAWA AOŃOA AA 

rzystać z kuchni zak 
opłatą. НО 

1) metrykę urodzen 

   
4) życiorys. 

powałów i zło- do Starostwa Krajowegi 
Duni- Toruniu, Mostowa 13. 

masie ca 4000 

|= 

53. m i DOSTAWC 

lepszej jakości 
Kancelarji Dy- niu poleca Wytwór 

z 

Wilno, ul Trocka са 

Do podania naležv dotączyč: 

2) poświadczenie obywatelstwa polsk., 
3) uwierzytelnione odpisy świadectw, 

Podania z referencjami wnosić należy 

Starosta Krajowy Pomorski. 

DURGONNEGZACHEZGZEACSEKE 

WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE 

Kawę zbiorową świeżo mieloną naj- 
luzem i w opakowa» 

gospodarczych 

„BNWE” ата Wajnsztejna 

ładowej za niską 

ia, 

o Pomorskliego w 

„+ 
Y WOJSKOWI! 

nia. artykułów 

9, tel 500 

DRUSKIENIKI. Pensjonat „Orle Gniazdo" 
Teresy Jundziłł, Poganka 5. Willa świeżo 
odremontowana, z ogrodem, z elektrycz- 
nością. Pokoje słoneczne z oddzielnemi 
werandami. Kuchnia wykwintna. Cena wraz 
z utrzymaniem 10 zł. dziennie. Zgłaszać się: 
ul. Ofarna_g_m. 16 albo Druskieniki. __-o 

® Rowery „Wittler' oi @ 
m poleca N. GLEZER E 
a Gdańska 6, tel. 421. s 

8 Żądać wszędzie. a 

BORA Specjalne laborator| 

ylko do dnia 20 
ce poznać przy- 
pośpieszyć, ul. 

—88, Wywoływanie, 
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1Е WSPOMNIEŃ 6 MANDŹOAII 
Chiny, Chiny! Tajemnicze państwo 

Wschodniej Azji. poza niebotycznemi 
górami, dzielącemi je odjreszty Świata, 
poza olbrzymim murem, który słu- 
sznie zaliczają do siedmiu cudów 
świata, ileż to o was pisano! Ilež to 
podróżników i uczonych studjowalo 
dziwną psychologję twego ludu, tak 
odmienną od naszej! llu myślicieli 
zastanowiało się nad przyszłością te- 
go mrowiska ludzkiego, wróżąc mu 
stosownie do swego usposobienia 
dobrą lub złą dolę: jedni—panowanie 
nad Światem, drudzy wieczną niewolę 
u ludów, obdarzonych dobrodziej- 
stwem europejskiej kultury. 

— Wstrętny naród!!... odzywa się 
o Chińczykach Przewodski, któremu 
władze chińskie czyniły różne prze- 
szkody w jego usiłowaniach przedarcia 
się wgłąb tajemniczego Tybetu.— 
„Zdradziecki, iałszywy naród i ma- 
terjaliści, jakich Świat nie oglądał!* 

— Wielki naród!.. chwali Chiń- 
czyków inny autor rosyjski, misionarz 
z powołania i wielki znawca Chin, 
którego i w Rosji i w Europie uwa- 
żają za powagę w tej kwestji.— 
„Wielki w swych tradycjach i wza- 
rządzeniach, mających na celu dobro 
ogółu! Ich kanały i sztuczna irygacja 
pól ryżowych pochłonęły więcej i ka- 
pitału i tródów, niż wszystkie „ko- 

leje żelazne Europy; a cóż dopiero 
powiemy o takiej budowie, jak wielki 
mur chiński, który się ciągnie na 3400 

kilometrów przez niebotyczne góry, 
głębokie jary, przepaście i pustynie. 
„To dzieło tytanów!" ‚ 

Jak pogodzić te sprzeczności? 

Trudno Opanować takim znawcom 
Chin, jak Przewalski, Swen-Hedin lub 
nasz rodak Grombczewski, którzy 
zbadali ten kraj od końca i do koń- 
ca i słusznie cieszą się powagą w 
dziedzinie !geograiji i etnologii Dale- 
kiego Wschodu, ale, przeżywszy 30 
lat na granicy Chin i mając ciągle do 
czynienia z tym ludem, powiedziałbym, 
że do tego ludu należy zastosować 
inną miarkę, niż do nas, europejczy- 
ków. lnną, bo to lud „inny“, U nas 
kolor żałoby czarny, a u nich 
biały. My dosiadamy wierzchowca z 
lewej, a oni z prawej strony; my, gdy 
chcemy powiedzieć damie komple- 
ment, to mówimy, że wygląda mło- 
dziej nad swe lata; a u Chińczyków, 
szanujących starość, jest to najwię- 
ksze grubjaństwo; u nas, gdyby kto 
w dniu imienin rodziców ofiaro- 
wał ojcu lub matce w ' prezencie 
trumnę, to .byłby uważany za nie- 
godziwego syna, a może i warjata; 
a u nich jest to najdroższy dar, 
na widok którego rozjaśnia się ra- 
dością twarz starca, a ręce wyciąga- 
ją się dla błogosławieństwa. U nas 
rzadko spotkasz człowieka o pogod- 
nym wyrazie twarzy; a u tego ludu, 
pracującego jak wół od rana do wie- 
czora, wyraz twarzy zawsze pogodny, 
zadowolony, uśmiechnięty. Tak! inny 
to naród, bo inną jest jego filozofja 
życia. Jeden z dyplomatów chińskich 
w rozmowie z europejskim uczonym, 
określił ją w kilku słowach: Jesteśmy 
pogodnego usposobienia, bo mamy 
„poczucie miary", które wy, panowie 
europejczycy, dawno już utraciliście. 
Lubimy pracę, bo w niej widzimy cel 
życia; ale od życia wiele nie wyma- 

gamy i dlatego jesteśmy od was 
bardziej wolni. A wy, panowie biali, 
bez poczucia miary, błądzicie wciąż 
pomiędzy Dyogenesem i Epikurem 
jak w błędnym kole, z którego nie- 
masz wyjścia. Wyście dobrowolni nie- 
wolnicy! 

— Wolność i Chiny... kraj naj- 
większych despotow... co za nonsens! 
— pomyślałem sobie czytając to kapi- 
talne dzieło o Chinach ruskiego mis- 
jonarza. | już chciałem odłożyć książ- 
kę na bok, gdy w tem dał się sły- 
szeć dzwonek telefonu. 

Hallo! Kto tam? 
— To ja, Mikołaj Aleksiejewicz! 

dał się słyszeć głos mego szeia. 
— A czem mogę służyć? 

- Trzeba mi agenta na Sunga- 
ryjską linję, bom się zobowiązał wy- 
wieźć do Charbina 200,000 pudów 
szyn dla Wschodnio-Chińskiej kolei 
żelaznej. Otoż tę funkcję powierzam 
panu! Oczywiście postarasz się pan, 
żeby nasze statki z powrotem, nie 
wracały próżne, lecz dobrze nałado- 
wane, bo inaczej gra nie będzie war- 
ta Świec. W A-że-che i Bajan-susu 
znajdziesz pan duże ładunki pszenicy 
i fasoli. 

— To się rozumie. 
— A zatem szykuj się pan do 

drogi. W Chabarowsku stoi parowiec 
„Wasilij Pojarkow*, który pana za- 
wiezie na rzekę Sungari. Są i dobre 
barki do ładowania szyn. Szczęśliwej 
drogi! 

Nie bardzo mi się podobała ta 
wyprawa, bom wówczas niedawno 
się ożenił, a są to czasy, gdy i 
najzapaleńsi podróżnicy wolą siedzieć 
przy swej wybranej; ale że obowią- 

zek przedewszystkiem, a „służba nie 
drużba'”, jak mówią rosjanie, więc na 
drugi dzień już byłem gotów do po- 
dróży i, nie tracąc czasu, wyjechałem 
parostatkiem do Chabarowska. Pierw: 
Szym miastem, które napotkaliśmy, 
był chiński Ajgun, niewielka miešci- 
na znana w historji ze stynnego trak- 
tatu, mocą którego cała Amurska 
prowincja, większa od Francji. bez 
rozlewu krwi jednym pociągnięciem 
pióra, została przyłączona do Rosji. 
I, patrząc na te zbiorowisko chiń- 
skich domów, na to wysoką wieżę 
pośrodku, na dziwaczną architekturę 
gmachów urzędowych, ozdobionych 
herbem Chin - czarnym smokiem, czy 
mogłem przypuszczać, że wkrótce to 
miasto będzie zburzone do szczętu, 
a na zgliszczach jego, porosłych trzci- 
ną, ja—przygodny myśliwiec będę 
polował na bażanty i kuropatwy? Że 
z ruin pałacyku ambania chińskiego, 
groźnego ambania, przed którym lud 
padał na kolana, mój pies wygnał 
sarnę... że w gmachu, gdzie odbywał 
się sąd doraźny, gdzie głowy Ścinano, 
ujrzę śród ruin, porośniętych krzaka- 
mi, kuropatwę, prowadzącą za sobą 
gromadkę piskląt. Sic transit gloria 
mundi! Ale o tem—potem! Trzy dni 
się jedzie parowcem z Blagowiesz- 
czeńska do Chabarowska, ale czyż i 
to podróż! To miła rozrywka, uroz- 
maicona pięknym widokiem gór Chin- 
gańskich, pomiędzy któremi jak wąż 
wykręca się rzeka na prawo i nalewo. 
Czasem jej dalszy bieg zakrywają 
wysokie skały, daleko wysunięte 
naprzód, tak zwane „byki* i wówczas 
ma się wrażenie, że to nie rzeka, 
lecz jezioro. 

— Ot i Pompejewka! —rzekł jeden 
z pasażerów, wskazując ręką na małą 
osadę śród gór: tu mieszka „Chin- 
gańska Królowa”, gospodyni jakich 
mało, u której w spiżarni wszystkie- 
go jest „wbrėd“. A drugi dodał: 
panowie! tu najlepszy kawior w całej 
Syberji, panie! tu można tanio kupić 
sobole skórki na kołnierze i muity. 
Wówczas nie była jeszcze wdową 
Anna Stiepanowna, tęga kozaczka, To 
też wyszła raźno na brzeg z synami, 
którzy nieśli za nią faskę kawioru, 
„bałyk'* z jesiotra i wiązkę wysuszo- 
nych skórek sobolich, które ona sku- 
pywała u okolicznych myśliwców, 
przeważnie oroczonów i manegrów. *) 
l w kilka minut towary przemyślnei 
kozaczki były rozkupione, damy le: 
dwie się nie pobiły o sobole. Ale — 
parowiec gwizdnął, więc trzeba było 
Śpieszyć na pokład,—i ten fakt nieco 
ostudził ich zapał i zmusił do poje- 
dnania. | znowu zapierała się woda 
Amura pod ogromnemi kołami pa- 
rowca; jeszcze jedne gwizdnięcie i sta- 
tek pomknął dalej. Niedaleko od Mi- 
chajło - Siemionowska Amur, połą- 
czywszy się z mętną Sungari, rozlał 
się rzeroko na 2 kilometry i spokoj- 
nie toczył swe sine wody ku Dale- 
kiemu Wschodowi. Słońce zachodziło 
i odbijało się jak. w zwierciadle w 
nurtach jego wód. 

l któż by mógł pomyśleć, że te 
wody wkrótce się zabarwią gorącą 
krwią ludzką, atrupy, jak kra lodowa, 

*) Oroczony i manegry — plemiona tu- 
bylcze Wschodniej Syberji: zajmują się 
łowiectwem i najwięcej dostarczają sobo- 
lich skórek. 

popłyną po rzece! W Chabarowsku. 
zatrzymałem się na kilka dni dla na- 
ładowania szyn, przeznaczonych dla 
Kolei Wschodnio-Chińskiej. 

Mając przy sobie listy rekomen- 
dacyjne od Ś. p. brata Emanuela, 
który był wówczas Dyrektorem Banku 
Rusko-Chińskiego, zatrzymałem się u 
znanego na całym Wschodzie Syberji 
chińskiego kupca Ti-fon-taja. A był 
to magnat nielada, bo cały handel 
Rosji z Chinami był w jego reku: 
handel futrami, dostawy żywności do. 
wojska, kopalnie złota i parowce,—_ 
wszystko to było opanowane przez 
sprytnego Chińczyka i jego agentów. 
Mówiono o nim, że bez jego pozwo- 

  
| 

nie zębów bez bólu. 

korony. Sztuczne zę- | 

  lenia żaden tubylec — myśliwiec nie 
sprzeda i jednej skórki sobolej; 2 
inni dodawali pocichu, że wszyscy | 
generałowie w Chabarowsku i Włady'4 
wostoku zadłużeni po uszy siedzą u 
niego w kieszeni. Ten nababi chiński 
miał cztery żony prawne i moc fawo- 
rytek, między któremi wodziła rej ja- 
kaś Polka z Warszawy, która oba- 
wiając się rywalizacji, bardzo sprytnie 
otoczyła go rojem kobiet „bardzo 
ładnych, ale bardziej jeszcze głupich", 
wiedząc z doświadczenia, że takie 
imoście nie potrafią pozyskać na długi 
czas serca mężczyzny; sama zaś, jak 
ongiś Anna Lisowska na dworze So”. 
limana, panowała nad całym: fraucy- 
merem chińskiego nababa. 

Konstanty Siemiradzki.   Z „ZYJĄCZ 
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