
Wiadomości ze świata. 
UDZIAŁ POŁAK6W W ZLOCIE SKAU- 

TÓW ANGIELSKICH. 

Angielska organizacya skautów jenerała 
Baden-Fowclla urządza w pierwszym tygo- 
dniu lipca t>. r. złot swoich członków i wysta- 
ję prac skautowych. Do przeglądu, jak mo- 

żna przypuszczać, stanie około pięćdziesiąt 
tysięcy skautów, w zlocie zaś uczestniczyć* 
będą drużyny reprezentacyjne organizacyi 
skautów innych narodów, przedstawiciele 
wszystkich cywilizowanych społeczeństw, in- 
stytncyi wychowawczych itd. 

I dział Polski w' teni olbrz\ nuem zgro- 
madzeniu i na zlocie tej najświetniejszej or- 

ganizacyi “wychowywania obywatelskiego” 
nabiera wobec tego głębokiego znaczenia. 

“I\>winniśmy wykorzystać każdą możli- 
wość nawiązania nici sympatyi z narodami 
zachodnimi — mówi się u nąs w ostatnich 
czasach więcej, niż kiedykolwiek — i mówi 
się słusznie. W tym też celu założyło się 
polskie biura prasowe w* Paryżu, w Rzymie, 
a od trzech miesięcy i w Londynie. Coraz bar- 
dziej przenika do świadomości ogółu, że gdy 
narody i plemiona małe, nieraz półdzikie na- 

wet, tacy Albańczycy i Czarnogórcy, umieją 
przed forum uczciwej części Europy mówić 
i swoim istnieniu i żądać pomocy i obrony, 
gdy wykarzystują każdą sposobność zwróce- 
nia na swój naród i na swoje sprawę uwagi, 
to my, największy z narodów niewolnych i 
wielokrotnie zasłużony dla posttpu świata 
najniesczzęśliwszy z narodów uciskanych, ma 

my tym większe prawo żądać od narodów Za- 
chodu przyjaźni i pomocy. Skoro zaś poznanie 
nas i nawiązanie z nami stosunków może być 
dla naszej sprawy pożyteczne — uczynić to 

jest naszym obowiązkiem. 
To jeden wzgląd, dla którego udział pol- 

skich skautów w Zlocie angielskim powinien 
być sprawą ogółu. 

Drugi wzgląd to korzyść, Jaką przez przy- 
glądnięcie się wystawie rękodzielnictwa ska- 
utowego może odnieść nas-ze harcerstwo. 
Społeczeństwo ogromnie s ybko zorjentowa- 
ło się w niedawno założonej w' Polsce organiza 
cyi i dało jej swoją głośną zachętę i moralne 
poparcie. Gdy tak rzecz się ma, godzi się też 

aby sprawa ,,instytucji najlepszego wycho- 
wania obywatelskiego” — sprawa wyrobienia 
dzielniejszego .pokolenia Polski — była nadal 
troską społeczeństwa. 

POLKA NA WOJNIE BAŁKAŃSKIEJ. 
,.Die Zeit” ogłasza rozmowę z żoną ge- 

neralnego konsula austriackiego w Janinie, 
p. Elżbietą Bilińską, która przez cały czas o- 

blężenia znajdowała się w Janinie. Bilińska 
opowiada, że przez trzy miesiące nie przy- 
szła ani jcdna gazeta, ani jeden list, ani te- 

legram. Tu i ówdzie udało się tylko przemy- 
cić do miasta gazetę grecką, za którą jednak 
płacono olbrzymie sumy. Za prawo półgo- 
dzinnego posiadania tej gazety żądano i pła- 
cono 16 koron. Wojska tureckie zachowywały 
się wzorowo, mimo ogromnego braku żywno- 
ści. Żołnierze tureccy wyglądali jak cienie. 
Każdy żołnierz dostawa! dziennie ćwierć ki- 
lograma mięsa i 100 gramów chlcba kuknrj- 

• dzanego, do którego żołnierze anatolscy nie 
mogli się jednak przyzwyczaję. W całej Ja- 
ninie nie było ani kawałka cukru, ani kropli 
nafty. |W konsulacie austryackim było tylko 
kilka lampek oliwnych i 2 świece. W miarę 

przeciągania się oblężenia nędza stawała się 
coraz większa. iZa ćwierć kilograma mięsa 
płacono w ostatnich czasach 2 kor. Ludność 
żywiła się' padliną końską i roślinami, z po- 
wodu czego było mnóstwo chorych. P. Bi- 
lińska była jedyną pielęgniarką kśród całego 
personalu sanitarnego. W czasie swego po- 
bytu w szpitalu nabawiła się zakażenia krwi 
i do dziś dnia nosi jeszcze bandaże. 

ZJAZD KOBIET POLSKICH. 

Odbył się w Krakowie zjazd kobiet poi- 
skich, który rozważał przedewszystkicm spra- 
wy wychowania zdrowego moralnie i fizycz- 
nego pokolenia, oraz sprawy stanowiska ko- 
biety polskiej w przemyśle i handlu. Obra- 
dom, zagajonym przez profesorkę Straszew- 
ską, przewodniczyła księżna Andrzejowa Lu— 
boniirska, oraz jej zastępczynie: pani Hele- 
na Zaborowska z Warszawy i pani Sioni li- 
ska z Poznańskiego, wszystkie zaproszone je- 
dnogłośnie. W ten sam sposób wybrane pełni- 
ły obowiązki sekretarek panie: Helena Rze- 
pecka, Calderowa i Dk^bancourt. 

Zjazd powziął uchwały następujące: 
„Zgromadzenie na pierwszym zjeździe w 

Krakowie kobiety polki ze wszystkich stron 

ojczyzny uchwalają, co następuje: 
i) Zobowiązujemy się uroczyście, że bę- 

dizemy dzieci nasze od pierwszych chwil ży- 
cia chowały w duchu narodowym, bez wpły- 
wów cudzoziemskich. 

2) Że zawsze i wszędzie, stale i wytrwa- 
le szerzyć oraz wykonywać będziemy hasło: 
„Swój do swego po swoje”, a pamiętać o 

wskazaniach chwili obecnej chciejmy i umiej- 

CZYTELNIA KOBIECA T. S L. 
W BAJKOWCACH. 

Na tem od wielu lat zaniedbanem polu 
uświadomienia ludowego w ostatnich latach 
z ramienia kola I\ S. L. niejedno zrobiono. 
Powstało już kilknaście czytelń kobiecych, do 
których ubiegłej niedzieli przybyła nowa, za- 

łożona w Bajkowicach, w powiecie tarnopol- 
skim, przez delegację koła, imieniem którego 
na temat zadań i programu działania czytel- 
ni obrały zebrane gospodynie inicjatorkę zrze- 

szenia się kobiet w Bajkowicach, p. Friedbei- 
gową, któryto wybór daje rękojmię, iż praca 
poprowadzoną zostanie właściwym kierun- 
ku. Po dyskusyi rozdane zostały piękne książ- 
ki między zebrane kobiety. 

I 

Z SALI ODCZYTOWEJ. 
Katarzyna Małecka: p. t. „Moje wrażenia 

ochrany moskiewskiej.” 
W sobotę wieczorem w sali ratuszowej 

na dochód Polskiego Towarzystw^ niesienia 
pomocy więźniom i zesłańcom politycznym 
p. K. Małecka wygłosiła odczyt p. t. „Moje 
wrażenia z ochrany moskiewskiej.” 

Salę szczelnie wypełniła doborowa pu- 
bliczność. Grono pań powitało sympatyczną 
prelegentkę wręczeniem bukietu polnych 
kwiatów. 

P. Małecka * wielką skromnością, a na- 

z pewnem zażenowaniem' na sam przód zazna* 

czyła, że stała się niewinną ofiarą przesadnej 
srogości rządu roswjskicgo, bowiem przy ca- 

łej sympatji dla ideałów socjalizmu, nigdy nie 
brała udziału nictyl|fo w pracach bojowych 

kadrów socjalistycznych, ale 'nawet wogóle 
obca jest jej wszelka działalnośł polityczna. 

Następnie p. Małecka opowiedziała po- 
krótce przebieg śledztwa pierwiastkowego, 
przyczem przeważnie uzwzględnia anegdoty- 
czno-charakterystyczną stronę tego dochodze- 

nia, oświetlającą zupełną różnicę tych dwu 
światów umysłu: europejczyka z zachodu i 
oficera żandarmeryi rosyjskiej. Np. p. Małec- 
ką wysłała kiedyś do Londynu wstążki kra- 
kowskie. Fakt ten był przedmiotem długiego 
śledztwa. Prześladowcy p. Małeckiej upatry- 
wali w tern jakiś znak konspiracyjny; w gło- 
wie wysokiego oficera-żandarma nie mieściło 
się, aby w Londynie mogły kogoś naprawdę 
interesować chłopskie wstążki z rynku kra- 
kowsikego. Taksamo długim indagacyom pod- 
legała p. M,. z powodu wzmianek w swych 
listach o angielskim komediopisarzu i litera- 
cie Bernardzie Shaw, również bowiem uży- 
waniu nazwiska tego ,.niebezpiecznego socja- 
listy" nadać usiłowano znaczenie tajemnicze- 
go symbolu, użytego w celu ukrytego porozu- 
miewania się. 

Niektóre ustępy przemówienia p. Małec- 
kiej wywarły silne wrażenie na słitchaczacn. 

Taką szczególnie była chwila, kiedy ta wąt- 
ła, szczupła kobieta z cichą, skupioną mocą 
zwierzała się słuchaczom, że nie pisała do ca- 

ra podania lecz skargę, że nie prosiła o łaskę, 
lecz żądała sprawiedliwości i uzyskała ją dzię- 
ki stanowczej i powszecnej woli narodu an- 

gielskiego, który umiał jaknajenergiczniej u- 

pomnieć się o nietykalność swej-obywatelki, 
i ymczasem, mówiła p. Małecka, ile podobnie 
niewinnych ofiar okrucieństwa rządu rosyj- 
skiego— obywateli austryjackich — dostało 
Sif przypadkiem pomiędzy tryby machin biu- 
rokratyzmu rosyjskiego i latami jęczy w wię- 
zieniach lub na wygnaniu bez najmniejszego 
protestu ze strony sfer powołanych. 

Przemówienie sw*oje p. M.” zakończyła za- 

pewnieniem, że gdziekolwiek w Anglii odczy- 
ty swe kończyła okrzykiem na cześć niepo- 
dległej Polski, wszędzie wolny lud angielski 
odpowiadał jej huraganem oklasków. 

Bezpretensjonalna prostota, szczerość i 
skromność prelegentki wywarły na słucha- 
czach jaknajmilsze wrażenie. 

POŚWIĘCENIE SOKOLNI W CHORO- 
STKOWIE. 

Na wschodnich kresach naszego kraju 
przybywa nowa placówka narodowa, miano- 
wicie w niedzielę dnia 8 czerwca b. r. poświę- 
cił ks. biskup Bandurski Sokolnię w Choro- 
stkowie (pow. ilusiatyn), na którą to uro- 

czystość wydział tamtejszego gniazda wszy- 
stkich okolicznych Polaków i Towarzystwa 
narodowe zaprosił. 

SETNA ROCZNICA. 

Setna rocznica urodzin Ryszarda Wagne- 
ra przeszła w Wiedniu bez wielkich uroczy- 
stości, których się należało spodziewać. Ope- 
ra wystawiła dnia 22 z. m. „Meistersingerów”, 
l>ez jakowegoś staranniejszego przygotowa- 
nia niż zwykle. lWagner-Verein natomiast n- 

rządzti wieczór a wyjątkami Parsyfala, w kt6- 
rych odśpiewaniu wzięła udział słynna a sę- 
dz iwa artystka Friedrich-Materna. Występ 
jej miał być wzruszający, a o tyle podniośtej- 
szy, że znakomita śpiewaczka do dziś dnia 
nie utraciła głosu i zdumiewała jeszcze jego 
dźwiękiem i wyrazem. 


