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w niedziełę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

Dniepr i Wisła»
Nakładem Młodych Obozu Wielkiej Polski

ukazała się pod tym nagłówkiem praca p. Jana Rembielińskiego, reda

ktora „Myśli Narodowej" w Warszawie, poświęcona dziesiątej rocznicy

bitwy pod Warszawą Praca oświetla przedewszystkiem tło polityczne,

na jakiem rozegrały się wypadki wojenne w r. 1920, a następnie w spo-

sób bezstronny przedstawia przebieg tych wypadków.

Do nabycia w Administracji „Dziennika Wiłeńskiego" Cena 60 gi.

Dr. D. ZELDOWICZ — Popierajcie Polską
dkorea wer moczowego) | «/- Macierz Szkolną

wiieńska 15—5.

Od dnia 17-go Sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny

1930/31 do wszystkich g,klas: gimnazjum, typy humanistyczny

POWRÓCIŁ i wznowił przyjęcia chorych.

i matemat. — przyrodniczy, — system półroczny. |

 

 

„III (kl. V-VI)
wom IV (kl. VI-VII) ZLY 8

V (kl. VII-VIII)
oraz do rocznej klasy Vill-ej.

Program gimn. państw. Typ matem.-przyrod. i hum Na kursach wykła-
dają nauczyciele gimn. państw. i pryw. Nauka rozpocznie się 1 września.
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Koncesjonowane przez Kuratorjum O. 5. W.

KOEDUKACYJNE KURSY WIECZOROWE
(z programem gimnazjum Państwowych)

im. „KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"
pod protektoratem Pols. Mac, Szkolnej w Wilnie.

Ul. Mickiewicza 24, tei. 277.

KURSY KOEDUK. IM. KS. PIOTRA SKARGI
Wilno, ul. Mickiewicza 22, b. Gimn. E. Dzięcielskiej

przyjmują wpisy na kurs II (kl. IV—V)

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna.
Odczyty — Lekarz szkolny — Zbiorowe wycieczki.

Nauka rozpocznie się dnia 2-go Września,
Sekretarjat Kursów czynny od godz. 16 — 19 ppoł. prócz

niedziel i świąt ul. Biskupia 12—6. 3437—s3

|w re ren"

Nieobecność władz na nabożeństwie ku
czci ks. Skorupki.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj w Warszawie jako w przeddzień uroczy-
stości „Cudu nad Wisłą* odbyło się rano nabożeństwo ku czci ks.
Skorupki. Pierwsze rzędy zarezerwowane dla władz cywilnych i woj-
skowych były puste.

Na wezwanie Komitetu Obywatelskiego miasto
rowane.

Niedopuszczenie pochodu na plac Saski.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Komisarjat Rządu m. Warszawy zawiadomił Ko-
mitet Obywatelski, że ze względu na mającą się odbyć w piątek
defiladę Federacji nie zgadza się. na skierowanie pochodu przez plac
Saski do grobu nieznanego żołnierza, gdzie chciano złożyć wieniec.

Nowe stawki celne.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu Rady ministrów powzięto uchwały,
dotyczące wprowadzenia nowych stawek celnych zgodnie z traktatami
handlowymi z Rumunją, Hiszpanją, Portugalją, Grecją i Egiptem.

Przejazd komunistów angielskich.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Przez Warszawę przejechała delegacja komunistów

angielskich na odbywającą się w Moskwie konferencję Ill-ciejmiędzy-

narodówki.

Obrona Jakubowskiego przed Trybunałem
Rzeszy.

(Telefonem od własnego korespondenta).

zostało udeko-

WARSZAWA. Rodzina Jakubowskiego straconego niewinnie

w Neustróelitz upoważniła mec. Hofmokl-Ostrowskiego do obrony
Jakubowskiego. Hofmohl-Ostrowski zwrócił się do Trybunału Rzeszy

z żądaniem dopuszczenia go do rozprawy sądowej wyznaczonej na

22 sierpnia r. b.

Włościanie demonstrują przeciw komasacji
RADOM. (Pat). — Mieszkańcy

wsi Wierzbicy usilnie wzbraniali
się przed komasacją i na tem tle
w tych dniach doszło do starcia.
Dnia 12 b. m. geometra rozpo-
czął pomiary gruntów w odleg-
łości 3 klm. od Wierzbicy, rychło
jednak nadbiegł tłum, który ob-
rzucił geometrę wyzwiskami, a
następnie znieważył czynnie. Wo-
bec tego dnia 13 b. m. komen-
dant P. P. w Radomiu wysłał plu-
ton policjantów dla obrony geo-
metry, który miał przeprowadzić
pomiary. Na miejscu robót za-
stano tłum, liczący około 400 o-
sób, który pomimo wezwania po-
licji nie chciał ustąpić, uniemożli-
wiając w ten sposób rozpoczęcie
robót. Za chwilę poczęły w kie-
runku policji padać kamienie. W

odpowiedzi na to policja rzuciła

w tłum trży bombyłzawiące, jed-

nak to nie pomogło, a jedna

wieśniaczka schwyciła bombę i
odrzuciła ją w kierunku policjan-
tów. Wobec groźnej postawy pod-
burzonego tłumu kordon policji
natarł nań, lecz włościanie tym-
czasem pokładli się na ziemię i
zaczęli policjantów chwytać za
nogi. Policja wreszcie zmuszona
była rozpędzić tłum kolbami. Na-
reszcie po ucieczce tłumu geo-
metra mógł zupełnie spokojnie
przeprowadzić pomiary. W wyni-
ku walki dwaj policjanci odnieśli
rany tłóczone od kamieni.16 pro-
wodyrów tłumu z wójtem i soł-
tysem na czele oddano do dy-
spozycji sędziego śledczego.

'Pogwałcenie przez Sowiety granicy
estońskiej.

TALLIN. (Pat.) We wtorek, w
godzinach popołudniowych, w po-
bliżu zatoki Narwskiej, ukazał się
ponad terytorjum estońskiem so-
wiecki samolot wojskowy. Estoń-
ska straż graniczna ostrzelała sa-
molot, który odpowiedział rów-
nież ogniem. Po krótkiej strzela-
ninie samolot skierował się z po-
wrotem ku granicy, prawdopodo-

bnie trafiony kulami, albowiem
widziano, jak spadł z pewnej wy-
sokości już po tamtej stronie
granicy. Minister spraw zagrani-
cznych Lattik skieruje do posła
sowieckiego w Tallinie energiczny
protest przeciwko wielokrotnie
powtarzającym się naruszeniom
granicy przez samoloty sowieckie,
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KWESTJA UKRAIŃSKA.
Obecna serja artykułów jest jednym z rozdziałów książki

R. Dmowsklego p. t.
w początku roku przyszłego.

„Przyszłość Polski", która się ukaże
Redakcja.

1. Wyzwolenie Narodowości.
Jednem z ważniejszych zagad-

nień naszej polityki zarówno wew-
nętrznej, jak i zewnętrznej jest
kwestja ukraińska. Pojmuje się ją
powszechnie, jako jednę z kwe-
styj narodowości, które się obu-
dziły do samoistnego życia w dzie-
więtnastem stuleciu, podniosły swą
mowę z narzecza ludowego do
godności języka literackiego, a
w końcu osiągnęły niezawisły byt
państwowy. W tem pojęciu zja-

wienie się odrębnego państwa u-
kraińskiego na mapie Europy jest
tylko kwestją czasu, i to niedale-
kiego. i

Jest to pojęcie zbyt proste.
Kwestja ukraińska w obecnej swo-
jej postaci daleko wykracza poza
granice miejscowego zagadnie-
nia narodowości: jako kwestja na-
rodowości jest ona o wiele mniej
interesująca i mniej doniosła, niż
jako zagadnienie gospodarczo —
polityczne, „od którego rozwiąza-
nia zależą wielkie rzeczy w przy-
szłym układzie sił nietylko Euro-
py, ale całego świata To jej zna-
czenle trzeba przedewszystkiem
rozumieć, ażeby módz w niej za-
jąć jakiekolwiek, świadome włas-
aych celów stanowisko. Nieliczą-
ca się z niem polityka ukraińska
będzie niepoczytalną.

O kwestjach narodowości, któ-
rych całych szereg historja dzie-
więtnastego i początku dwudzie-
stego stulecia wysunęła i rozwią-
zała, trzeba wogóle powiedzieć, że
nie są one ani tak proste, ani tak
podobne wszystkie do siebie, jak
to się przy powierzchownem pa-
trzeniu wydaje.

Klasyczny przykład odrodzenia
narodowego i wzór dla innych na-
rodowości przedstawiali Czesi. W
kraju, w którym tylko lud wiejski
mówił po czesku, a wszystkie in-
ne warstwy były niemieckie, roz-
począł się, w początku XIX w.
ruchnarodowy czeski, który' wy-
kształcił sobie język literakiistwo-
rzył w nim bogate piśmiennictwo,
szczycące się szeregiem dużej
miary poetów i uczonych; zorga-
nizował się świetnie w dziedzinie
gospodarczej, osiągnął przewagę
w wytwórczości kreju, natej dro-
dze zdobył miasta i.wytworzył
przewodnie warstwy społeczne;
zorganizował się sprawnie do wal-

ki o swe prawa | interesy i po-
prowadził niezwykle energiczną,
świadomą swych celów politykę,
która dała Czechom pierwszorzęd-
ną rolę w monarchii habsburskiej;
wreszcie przy rozbiorze tej mo-
narchji, nietylko zdobył dla Czech
niezawisły byt państwowy, ale o-
siągnął przyłączenie do nich Sło-
waczczyzny, Rusi węgierskiej. i
części ziem polskich.

Taka wszakże imponująca hi-
storja odrodzenia zniszczonego
nietylko politycznie, ale i cywi-
lizacyjnie narodu jest wyjątkową.
Drugiego podobnego przykładu
nie znajdziemy. Zrozumieć ją
można, tylko przypomniawszy so-
bie, że Czesi, jako naród samo-
istny politycznie i cywilizacyjnie,
mieli długą, prawie tysiącletnią
historję, że cywilizacja czeska zo-
stała zniszczona dopiero w XVII
stuleciu, że jeszcze w wieku
szesnastym, w złotym wieku na-
szej cywilizacji, pisarze nasi
stwierdzali, że język czeski, jako
starszy cywilizacyjnie, jest bo-
gatszy i wyżej rozwinięty od pol-
skiego. Taka długa i tak niedaw-
no przerwana tradycja: własnego,
i to wysokiego życia cywilizacyj-
nego, której inne budzące się
narodowości, nie miiały, dała cze-
skiemu ruchowi  narodowemu
treść bogatą i stała się główną

podstawą jego potęgi.
W nawiasie trzeba dodać, że

Czesi swego czasu odegrali dużą
i samoistną rolę w walce z Rzy-
mem, biorąc wybitny udział w
Reformacjiiw stojących za nią
tajnych związkach. Tradycję tych

związków politycy czescy odno-

wili w ostatnich czasach, co im

dało ścisłe stosunki z wpływowe-

mi żywiołami w Europie i Ame-
ryce, oraz energiczne poparcie

ich sprawy przez tajne organiza-

cje. Odbiło się to jednak silnie

na ieh młodem państwie i na

duchu jego polityki, i przyszłość

dopiero pokaże, czy nie pociągnie

to za sobą wielkich dla niego
trudności.

Sprawa narodowości wyrosła

zarówno wśród ludów, odradzają-

cych się narodowo, jaki w opinii
publicznej Europy, pod wpływem
trzech głównie czynników: 1) re-
wolucji francuskiej, która wypro-
wadziła na widownię dziejów na-
ród, istniejący niezależnie od
państwa i biorący w swe ręce
władzę nad państwem; 2) zajmują-
cej w pierwszej połowie XIX w.
uwagę całej Europy sprawy pol-
skiej, sprawy narodu historyczne-
go, cywilizacyjnie samodzielnego
i posiadającego bogatą ideologję
polityczną, a pozbawionego włas-
nego państwa; wreszcie 3) ro-
mantyzmu w literaturze, zwra-
cającego się ku bogactwu du-
chowemu własnej rasy, wynoszą-
cego wartość tradycji ludowej,
jako źródła poetyckiego natchnie-
nia i duchowej siły narodu.

Jednakże nie można powie-
dzieć, żeby ztych źródeł wyrosły
spontaniczny ruch narodowości
był główną przyczyną ich eman-
cypacji,ich, że tak powiemy, po-
litycznej karjery.

Z chwilą, kiedy idea narodo-

wości zdobyła sobie swe stano-

wisko w Europie XIX w., dyplo-
macja wielkich mocarstw zrozu-
miała, że w wielu wypadkach
można ją znakomicie wyzyskać w
walce z przeciwnikiem. Wyzy-
skano też ją przedewszystkiem
w kwestji wschodniej, przeciw
Turcji. Narody bałkańskie za-
wdzięczały swoje wyzwolenie prze-
dewszystkiem temu, że potężne
państwa dążyły do zniszczenia
stanowiska Turcji w Europie.

Mocarstwa, które rozebraly
Polskę, spostrzegły też w XIX
Stuleciu, że, budząc kwestję na-
rodowości na obszarze dawnej
Rzeczypospolitej, można ogrom-
nie osłabić Polaków i potężnie
„zredukować obszar narodowy pol-
ski. Zaczęły one wytwarzać ruchy
narodowości planowo, własnemi
środkami.

Klasyczny w. tym względzie
przykład stanowią początki ruchu

litewskiego.
Po stłumieniu powstania 63—4 r.

słynny, milutinowski plan organi-
zacji oświaty w Królestwie Kon-
gresowem miał na celu wydoby-
cie z pod wpływu polskiego
wszystkich możliwych żywiołów
iw kraju, wszystkiej ludności, mó-
wiącej po rusku, po litewsku, na-
wet po niemiecku i po żydow-

„sku. Do tego prowadziło grupo-
wanie tych żywiołów w oddziel-
nych możliwie szkołach średnich,
które, zresztą, wszystkie były ro-
syjskie.
W tym planie gimnazjum w

Marjampolu przeznaczone zostało
dla synów mówiących po litew-
sku włościan północnej części
gubernji suwalskiej. Istniejąca w
szkołach dla Polaków dodatkowa
nauka języka polskiego w tej
szkole została zastąpiona przez
naukę języka litewskiego, którego
pierwsze podręczniki zostały opra-
cowane na rozkaz rządu. Następ-
nie utworzono przy uniwersyte-
cie moskiewskim dziesięć sty-
pendjów dla Litwinów,
wańców gimnazjum marjampol-
skiego. Wszyscy pierwsi działa-
cze narodowi litewscy wyszli z
owych stypendystów. Znacznie
później dopiero (już bez popar-
<ia i wbrew widokom rządu ro-
syjskiego), przenieśli oni ruch z
Królestwa do Kowna, propagując
go przedewszystkiem w semina-
rjach duchownych.

Austrja wcześniej już to samo
mniej więcej robiła wśród lud-
= ruskiej we wschodniej Ga-

icji.
Prusy w swoim czasie nawet

próbowały w swej statystyce
urzędowej opatentować wynala-
zek narodowości kaszubskiej i
mazurskiej; wynalazku tego wszak-
że w następstwie się zrzekły.

Na każdą tedy kwestję naro-
dowości trzeba patrzeć z dwóc
punktów widzenia: 1) co dana
narodowość przedstawia, jako
odrębna jednostka etniczna, pod
względem językowym, cywiliza-
cyjnym, tradycyj historycznych?
jaka jest jej spójność? i 2) kto,
przeciw komu, w jakim celu dą- -
ży do jej zorganizowania w nowe
państwo?

Z obu tych punktów widzenia
kwestja ukraińska przedstawia się,
jako przedmiot bardzo skompli-
kowany, a tem samem bardzo
interesujący, Roman Dmowski.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
za granicę 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń.
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

Protest min. Zaleskiego przeciwko mowie
Treviranusa.

WARSZAWA. (Pat.) Po powrocie z Tallina p. minister Zaleski
odbył niezwłocznie z chargć d'affaires niemieckim rozmowę,

która stoi w związku z ostatniem przemówieniem ministra

Trevinarusa. Pan minister Zaleski w sposób kategoryczny

złożył w imieniu rządu polskiego formalny protest przeciwko

wystąpieniu, skierowanemu przeciw integralności państwa pol-
skiego, ze strony członka gabinetu niemieckiego. Minister

wskazał, że podobne wystąpienia uniemożliwiają wszelką po-

zytywną działalność w stosunkach między obu państwami,

a co gorsza wytwarzają nastroje, sprzeczne z zasadami poko-
jowej współpracy.

Treviranus wciąż mówi.
Sprawa „Korytarza” na pierwszem miejscu polityki niemieckiej

BERLIN, (Pat.) Agencja tele-
graficzna „Telegraphen Union“
donosi, Minister Treviranus w

ris“, domagający się rozwiązania
problemów korytarza przez utwo-
rzenie niemieckich suwerennych

„mu kierunkowi

rozmowie z współredaktorem
„Kónigsberger Allgemeine Ztg.“
podkreślił z naciskiem, że ciężkie
położenie terenów wschodnich
Rzeszy będzie trwało tak długo,
dopóki nie nastąpi „rozsądne
i odpowiadające potrzebom go-
spodarczym ludności pogranicz-
nej uregulowanie granic wscho-
dnich”. Sprawa ta
szem zagadnieniem, które będzie
musiało być rozwiążane i pod
tym względem on, Treviranus, po-
stępuje zgodnie z kanclerzem
Rzeszy dr. Brueningiem, ze
wszystkimi ministrami gabinetu
Rzeszy i 90 proc. ludności nie-

mieckiej. Projekt d. Ormessona,
opublikowany w „Revue de Pa-

jest najbliž-'

linij kolejowej do Gdanska i Prus
Wschodnich, przecinających tery-
torjum Polski, nie može wedlug
Treviranusa mieć zastosowanie.
Kwestją korytarza powinna zająć
się przedewszystkiem Liga Naro-
dów. W związku z tem możliwe
jest zwołanie konferencji w tej
sprawie stron bezpośradnio zain-
teresowanych. Kiedy sprawy będą
już tak daleko posunięte — po-
wiada  Treviranus — nie mogę
orzec, jednakowoż załatwienie
kwestji wschodniej jest obecnie
po likwidacji kwestji nadreńskiej
aktuaine. Sprawa ta znajduje się
na pierwszem miejscu programu
polityki zagranicznej rządu Rze-
szy.

«Germania» o mowie Treviranusa.
Oświadczenie Treviranusa odpowiada oficjalnemu kierunkowi

polityki niemieckiej.

BERLIN. (Pat.) Komentując
wywiad, udzielony współredakto-
rowi „łKónigsberger Allgemeine
Ztg.” w sprawie rewizji granic
wschodnich, organ kanclerza
Briininga,  „Germania”, pisze:
Oświadczenie ministra Rzeszy
Treviranusa odpowiada oficjalne-

niemieckiej poli-
tyki, która w istnieniu art. 19 wi-
dzi możliwość przyszłej rewizji
granic. Przemówienie min. Trevi-
ranusa, pomimo niektórych uje-
mnych stron, ma to dobre, że z
kwestji granic wschodnich uczy-
niło oś dyskusji międzynarodo-
wej. W tej samej sprawie pisze

czwartkowy „Vorwarts” w wie-
czornem wydaniu: Biorąc sprawę
rzeczowo, nowe oświadczenie Tre-
viranusa jest niczem innem, jak
nową próbą pogrążenia najpo-
ważniejszego problemu Europy w
fali humorystyki. Treviranus —
twierdzi „Vorwarts” na zakończe-
nie -— przez swoje przemówienia
od niedzieli do środy nie posunął
ani o krok naprzód problemu
uregulowania granic wschodnich.
Obudził natomiast nieufność ca-
łego świata do polityki niemiec-
kiej i — jak tylko mógł — obniżył
powagę rządu Rzeszy.

Hasłem dnia: «Drang nach Osten»
Niemcy tworzą specjalny urząd wschodni.

BERLIN. (Pat). Według infor-
macyj czwartkowej prasy wieczor-
nej, rokowania co do realizacji
pomocy dla prowincyj wschod-
nich zakończone zostały 'utwo-
rzeniem specjalnego urzędu

wschodniego, bezpośrednio zależ-

nego od kancelarji Rzeszy, z wy-

łącznem prawem egzekutywy co

do akcji pomocy dla terenów
wschodnich.

Wszystkie sprawy natury agrar-
no - politycznej na tych tere-
nach, będą należały do kom-
petencjj urzędu wschodniego
który będzie miał swoje organa
wykonawcze w poszczególnych
prowincjach, objętych akcją po-

wycho-

mocy.

Litwa nie weźmie udziału w zjeździe
warszawskim. -

KOWNO. (Pat). Rząd litewski
przesłał na ręce posła litewskiego
w Rydze p. Dajlide odpowiedź

Nota turecka do
STAMBUŁ. (Pat). Rząd turecki

przesłał do Teheranu nową notę,
w której proponuje współpracę z
Persją, przeciwko Kurdom. We-
dług informacyj prasy, rząd tu-

Walki persko-tureckie.
TEHERAN. (Pat). Około 100 kilku przywódców plemion kur-

kurdów przedostało się na tery- dyjskich. Placówka graniczna per-

torjum perskie, przyczem doszło ska straciła 22 zabitych i 11 ran-
do walki, w czasie której zabito nych.

odmowną na zaproszenie rządu
polskiego wzięcia udziału w kon-
ferencji rolniczej w Warszawie. ,

rządu perskiego.
recki zaproponował w nocie ustą-
pienie skrawka terytorjum ture-
ckiego, wzamian za część tery-
torjum perskiego, zajętego przez
wojska tureckie.

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego
i Klubu „Młodych”.

ZarządStronnictwa Narodowego i Klubu „Młodych* wzywa

wszystkich członków i sympatyków do gremjalnego udziału w obcho-

dzie 10-lecia „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia r. b.

Delegacja Stronnictwa ze sztandarem przybędzie do Ka-

tedry o godz. 10-ej rano. Członkowie i Sympatycy winni się

zgromadzić przy sztandarze. Po skończonem nabożeństwie

wraz ze sztandarem pochód naakademję do ogrodu po-Bernar-

dyńskiego.

RODACY STAWCIE SIĘ LICZNIE!

Zarząd Wileńskiego Koła Młodzieży
Wszechpolskiej

wzywa swych członków i sympatyków do stawienia się dziś o godz.

10 rano na podwórzu Skargi celem wzięcia udziału w obchodzie

jubileuszowym Dziesięciolecia Cudu nad Wisłą,
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I zocznię CIU.
Nie jest to zapewne przypad-

kiem, że najstarszy pomnik pi-

śmiennictwa naszego, który prze-

chował się mimo niezliczonych

burz dziejowych, które szalaly

nad naszą ojczyzną i cało wy-

szedł z krwawego potopu najaz-

dów tatarskich — to pieśń „Bogu

Rodzica”...

Nigdzie bodaj, w żadnym kra-

ju chrześcijańskim, cześć właśnie

dla Przenajświętszej Matki -Chry-

stusowej nie była tak powszech-

na, tak gorąca i szczera jak w

Polsce.

Ale też niema kraju, na któ-

ry Królowa Niebios tak hojnie

zlewała nieusychający potok swych

łask, jak właśnie na Polskę.

Oprócz wsławionych cudami

na świat cały obrazów na Jasnej

Górze i w Ostrej Bramie niema

prawie w zalej Polsce Kościoła,

gdzieby Wizerunek Jej nie po-

krywały i otaczały setne i ty-

siączne vota, złożone przez wier

nych, za doznane łaski. Gdyby

zaś zebrać opisy chociażby tych

tylko cudów, które zaprotokuło-

wane i stwierdzone zostały przez

władze kościelne—powstałaby po-

kažna bibljoteka.

Oprėcz tych lask niezliczo-

nych, których doznawały poszcze-

gólne jednostki, zwracające się z

prośbą o Jej wstawiennictwo i

zmiłowanie,. ileż to razy Matka

Przedwiecznego ratowała cały na-

ród nasz od ostatecznej i nie-

uniknionej, zdawało się, zguby, że

wspomnimy najazdy hord hussyc-

kich, walki z Turczynem i Mosk-

wicinem, przedewszystkiem zaś

pamiętną po wszystkie czasy

„ obronę Częstochowy.

Wszystkie te jednak przykłady

z dalekiej przeszłości bledną wo-

bec cudu, który dokonał się na

'naszych oczach przed dziesięciu

laty w sam dzień Wniebowzięcia

Najświętszej Panny.
Powie kto może — a są tacy,

którzy tak mówią — alboż naród

polski nie posiadał genjalnych

wodzów, alboż tak upadło mę-

stwo jego wojska, że nie mógł

własnemi siłami odpędzić wroga

od swej stolicy, że trzeba było

na to aż cudu?

Kto własnemi oczami, z bliska

patrzył na wypadki z przed dzie-

sięciu laty, ten nie zdobędzie się

na podobne twierdzenie, i nawet

gdyby był skończonym ateuszem,

przyzna: „stoimy tu wobec faktu

niewytłumaczonego,  nadprzyro-
dzonego*—i ten to właśnie „nie-

wytłumaczony” fakt naród nasz

nieomylnem swem uczuciem na-
zwał: cudem.

Nie miejsce tu

się o tych błędach jakie po-

pełnione zostały poprzednio,

które spowodowały katastrofalny
nasz odwrót, nieprzygotowany,

chaotyczny, bez żadnych po dro-

dze puńktów oparcia. Nie po-

starano się nawet ufortyfikowač

tak pierwszorzędnej i z natary

predystynowanej linji Buga dla

chwilowego bodaj oporu.

Rozluźnienie, przemęczenie, ma-

sowa dezercja, upadek dyscypli-

ny—oto był stan armji naszej, do

niedawna zwycięskiej, lecz mło-

dej, łatwo podlegającej demora-

lizacji, przechodzącej od entuzjaz-

mu do zupeinego upadku ducha
i abnegacji.

Tak było jeszcze na kilka dni

przed decydującą bitwą. Ztąd ab-

solutna pewność siebie wodzów

czerwonych, doskonale poinfor-

rozpisywać

 

WANDA STANISŁAWSKA.

Było to pod Warszawą...
Wiersz ten, napisany w dniu pogrzebu wy-

mienionych w nim poległych, (17.VIII) wypowie-
dziany zostałna cmentarzu Powązkowskim (woj-
skowym) nad otwartemi grobami, wobec pięciu,
rzędem ustawionych na białym piasku trumien.

5 Następnego, czy drugiego dnia, drukowany był
w „Gazecie Porannej* (dziś „Warszewskiej“).

„„Gra trąbka do ataku.

Młoda brać ochotnicza

— „Hurral“...

A więc rusza ławą

na rozprawę krwawą
I czerwone też naprzód sforują się bordy —

Och coraz bliżej majaczą ich mordy,

Błyszczą się kose ślepia nienawiścią tcbnące

Głodne krwi i rabunku. W łacbmany cucbnące

Owinięte postacie, krzyczą wprost wyglądem

Jaki raj pod sowieckim, wolnościowym rządem!

D RRYZE MNT

Rok 1920.
Swięto dziesięciolecia zwycię-

stwa pod Warszawą, które zary-
sowało się i ruszyło z miejsca
pochodem już niepowstrzymanym
15 sierpnia 1920 r. ma w sobie
i mieć powinno pierwiastki nie-
tylko radości, ale także nauki.

Dokonało się ono bowiem na
bardzo szerokiem tle całego na-
szego życia narodowego i to
wcale nie na tle niejako gład-
kiem, w którem widniałyby tylko
zjawiska oczekiwane i zrozumiałe,
ale przeciwnie na tie mocno
zaburzonem niezwyklošciami i
nieprawidłowościami. Wciągnięte
były w to zdarzenie dziejowe
istotne czynniki życia wewnętrz-
nego narodu: władzy i kierowni-*
ctwa w grze prawa i samowoli,
odpowiedzialności jednostek, har-
tu i sprawności społeczeństwa w
klęsce i odprężeniu. Dotyczy ono
również w sposób istotny nasze-
go bytu na gruncie miedzynaro-
dowym; stosunków z Rosją i z
Państwami  Zachodniemi. Tak
więc to nasze przeżycie roku
1920-go jest bogatym  zbiorni-
kiem doświadczeń i wskazań.

I dlatego teżw poczuciu ogól-
nem narodu znaczenie tego splo-
tu zdarzeń i działań, który mie-
ści się w nazwie Cudu Wisły, jest
szersze i głębsze, niż samo
wspomnienie zwycięskiej walki z
sąsiadem rosyjskim, a nawet
wręcz powiedzieć „można, że
mniej zwycięstwo nad nim, niż
zwycięstwo nad własnemi wa-
dami i błędami czcimy w tym
dniu i chlubnie przekazać pra-
gniemy potomności.

Samo proste zestawienie bie-
gu zdarzeń ówczesnych wysunie
płynące z nich prawdy i nauki.

1. Rząd Sowietów, po dojściu
do władzy w październiku 1917 r.,
nie mógł w sprawie niepodległoś-
ci Polski być mniej wyraźny, niż
pierwszy po obaleniu caratu rząd
ks. Lwowa w odezwie z marca
1917 r. W toku'rokowań Sowie-

"tów z Niemcami i Austro-Węgra-
mi w Brześciu Litewskim złożyła
delegacja sowiecka dnia 12-go
stycznia i 3-go lutego 1918 roku
oświadczenia wyraźnie stwierdza-
jące, że granice Rosji carskiej
padły wraz z caratem, uznające
niepodległość Polski, zaznaczają-
ce konieczność ustalenia granic,
gdy Polska będzie miała przed-
stawicielstwo swej władzy inne,
niż okupacyjne. Mimo to miały
Sowiety, w pierwszym swym roz-
pędzie, w latach 1918 i 1919, za-
mysły posuwania przewrotu
bolszewickiego w Europę Srod-
kową, jak w Niemczech lub na
Węgrzech, tak też na ziemiach
Polski. Stąd, w chwili, gdy po za-
wieszeniu broni w wojnie świa-
towej w listopadzie 1918 r., usu-
wały się wojska niemieckie z
frontu wschodniego, posuwanie
się wojsk czerwonych na ziemie
wschodnie dawnej Rzplitej, z pró-
bą tworzenia rzekomo miejsco-
wych rządów komunistycznych
ukraińskich, białoruskich, czy li-
tewskich, n. p. w początku r: 1920
w Wilnie, oraz starcie z wojskiem
polskiem, idącem ku wschodowi,
celem  zakreślenia obszaru two-
rzącego się Państwa Polskiego.
Tak ustala się w ciągu roku 1919
front wojenny polsko-sowiecki, a

 

równocześnie istnieją wymiany
not w różnych sprawach, wśród
których pojawiają się 24 marca
1919 r. i 15 kwietnia 1919 r.
wzmianki p. Cziczerina o goto-
wości do wejścia w układy poko-
jowe, jednak jeszcze niewyraźne.

2 Natomiast od początku r.
1920, gdy Sowiety są między wal-
ką z Denikinem a nadchodzącą
z Wranglem, gdy mają już inne
większe kłopoty na dalekich ru-
bieżach Rosji, gdy stracić musia-
ły po Traktacie Wersalskim wszel-
ką nadzieję rozstrojenia Polski,
kroki ich w sprawie zawarcia
pokoju stają się wyraźne i mo-
gą być uważane za korzystne
dla Polski. Dnia 23 grudnia 1919
zwraca się Komisarz Spi. Zagr.
p. Cziczerin do Rządu Polskiego.
o rozpoczęcie rokowań pokojo-
wych, a dnia 29 stycznia 1920 ca-
ła Rada Komisarzy Ludowych, z
podpisami Lenina, Cziczerina i
Trockiego, przedstawia Rządowi
Polskiemu wniosek zawieszenia
broni na linji Dryssa, Dzisna, Po-
łock, Borysów, Parycze, Ptycz,
Biełokozowice, Budnów, Piława,
Draźnia, Bar, czyli dałeko na
wschód poza dzisiejszą grani-
cą poczem jeszcze dnia 2 lutego
1920 wydaje naczelna władza so-
wiecka, Wszechr. Centr. I. Kom.
z podpisem Kalinina odezwę do
narodu polskiego, stwierdzającą
pragnienie pokoju. Wobec braku
odpowiedzi ze strony polskiej
przez kilka tygodni, wysyła p.
Cziczerin 6 marca 1920 notę
przynaglającą.

3. W Polsce wówczas, po oba-
leniu w grudniu 1919 Rządu Pa-
derewskiego, jest w Rządzie p.
Skulskiego ministremspraw 'za-
granicznych p. Patek, który za-
łatwia sprawy w ukryciu przed
Sejmem li tylko wedle poleceń
Naczelnika Państwa p. Piłsudskie-
go. Cała odpowiedź pierwsza na
zwrócenie się rosyjskie, wysłana
4 lutego 1920, brzmi dosłownie:
Rząd Rzpltej 'Polskiej potwierdza
odbiór oświadczenia z dnia 29
stycznia b. r., które będzie roz-
patrzone i odpowiedź zostanie za-
komunikowana Rządowi Rosyj-
skiej Sowieckiej Republiki, (podp.)
min. spr. zagr. Stanisław Patek.
Po przynagleniu rosyjskiem z 6
marca 1920, wysyła p. Patek dnia
27 marca 1920, w trzy miesiące
po pierwszem, a w dwa miesiące,
po drugiem zwróceniu się iskro-
wem Sowietów, odpowiedź, od-
rzucającą zawieszenie broni, a za-
razem wyznaczającą dla rokowań,
wśród trwania działań wojennych,
Borysów na linji frontu. P. Czi-
czerin natychmiast 27 marca
"1920, ponawia wniosek zawiesze-
nia broni i wyraża gotowość ro-
kowań poza frontem p. w Estonii.
P. Patek 1 kwietnia 1920 obstaje
przy Borysowie. P. Cziczerin 2
kwietnia 1920 wyraża gótowość
rokowań w Warszawie. P. Patek
7 kwietnia 1920 obstaje przy Bo-
rysowie i zaznacza, że uważa dal-
szą wymianę not za bezcelową.
Dnia 8 kwietnia 1920 wysyła p.
Cziczerin notę do ministrów spraw
zagr. Anglji, Francji, Włoch, St.
Zj. Ameryki w której zawiadamia
dokładnie o przebiegu tej wymia-
ny not, jako świadczącej, że Poli

mowanych o tem co się u nas się cud—odrodzenia ducha i duch

dzieje, ztąd przedwczesna radość

sąsiada naszego na zachodzie.

Wprawdzie byli śród nas tacy,

którzy, niewiedzieć na jakiej pod-

stawie, twierdzili, wierząc szczerze,

że nastąpi zwrot niespodziany i

stanowczy właśnie 15 sierpnia w

dzień Wniebowzięcia Najświętszej

Panny i wiarę tę swoją starali się

wpoić w rozluźnione, zdemorali-

zowane. szeregi.

Aż nadszeł ten dzień history-
cżny; kto dnia owego widział ko-

lumny wojska naszego, karnym,

miarowym krokiem maszerujące—

naprzód, z pieśnią na ustach, z

niezłomną wolą zwycięstwa w mę-

żnem sercu—ten nie poznał wczo-

rajszych obdartych, zmizerowa-

nych rozbitków i dezerterów. Stał

ten zwyciężył.

Nie pomniejsza to bynajmniej

wielkiej zasługi naszych wodzów,

nie zmniejsza wdzięczności naszej

i uznania dla naszych przyjaciół,

dla genjalnego Weyganda, nie
czyni najmniejszej ujmy bohater-

stwu naszego żołnierza, przeciw-

nie otacza” ich wszystkich naj-

piękniejszą aureolą—rycerzów

Maryi.

Dopóki aureola ta świecić bę-

dzie rad naszym narodem, a w

sercach tlić będzie choćby naj-

mniejsza iskra wiary, dopóki na

sztandarach naszych Orzeł Biały

z wizerunkiem Bogarodzicy — nie

straszne nam zakusy wrogów,

zwycięstwo neszem być musi.

I blady lęk, jak tuman, młodych głów się czepia,

Obezwładnia...

+ Kapelan Skorupka Ignacy
Jakby go tknęło...

Zatrząsł się—bo zrozumiał. A więc śmiałym krokiem.

Sam jeden, z pałającym jak gromnica okiem

Rusza naprzód w swej komży, jako śniegi białej,

W blaskacbh krzyża, którego ramiona gorzały

Światłem—niby słoneczne na niebieobręcze

Spojrzał... „Cóż oni dziś tacy?..."

I twarz młodą mu w cudnąubarwiły tęczę.

Prą nasi Ochotnicy — Lecz w jednej iskierce

Na widok Bestji Wschodu zastvga w nich serce ..
Jeden moment... Ach wiekiem ta cbwila wabania!
Jak łan zboża od wiatru kolumna się słania...
Nie dziw. Pierwszy razwboju. Chłopcy, dzieci prawie

" Na cbwilę zapomnieli o walce i sławie
I widzą jeno bestji rozjuszone ślepia,

Wzniósł w białych, dłoniach w górę krzyż swój, nad

[polami
Cichy znak Męki Pańskiej...

— „Dzieci, Bóg jest z nami!”

Zawołał głosem ze krwią z pod serca wydartym.

A tuż mu z pod ramienia, ruchem tak zażartym

Jak rysia, co z konaru spada na ofiarę

Skoczy Stach Matarewicz. —

— (Cóż to, chłopy stare

Krzyczy z furją — do kroćset — stoicie iak gapy!

Czy to wam dziś z gorąca zesztywniały łapy?
Dalej zuchy! Prać łotra!" i w ciżbę czerwoną

Wślizga się niby żmija z szablą podniesioną, |

I kąsa, kłuje, siecze na prawo i- lewo.

Za nimi tuż Szybowska, Płoszko, uczeń młody

w

+

* południe

ECECN=ZSCH

ska nie chce pokoju
derzenie na Rosję.

4. Działo, się to w czasie, gdy
ówczesna Rada Najwyższa Mo-
carstw Zachodnich, nietylko 16-go
stycznia 1920 powzięła uchwałę
o nawiązaniu stosunków handlo-
wych zoowietemi, ale także 24-go
lutego 1920 powzięła uchwałę
o niemożności doradzania nam
dalszej wojny z Sowietami.

Oprócz tego z oświadczenia
marszałka Foch'a w Spaa w lipcu
1920 wiadomo, że wówczas,w po-
czątku r. 1920, parokrotnie w spo-
sób urzędowy, t.j.w drodze zwró-
ceń się Rządu Francuskiego, o-
dradzał zamierzone uderzenie na

Rosji i zalecał rokowa-

i gotuje u-

nia:
Contrairement aux conseils que

javais donnćs a plusieurs repri-
ses... qui ont ėtė tėlėgraphiėsa
Varsovie par les soins du Gouve-
rnement Frangais... il ne fallait
pas courir des aventures...

Wszystko to w działaniach p.
Naczelnika Państwa z p. Patkiem
zostało zlekceważone.

5. Sejm był w sprawie wójny
i pokoju z Rosją wprowadzonyw
błąd przez Rząd, co zostało do-
kładnie wykazane dnia 23-g0
kwietnia 1920 na posiedzeniu Ko-
misji Spr. Zagr. przez pos. St.
Grabskiego i pós. M. Seydę, po-
czem p. Grabski złożył przewod-
nictwo Komisji, w szczególności
z powodu zawarcia tajnego ukła-
du z Petlurą.

6. Dnia 25-go kwietnia 1920
zaczęło się uderzenie na południe
w stronę Kijowa, a dnia 26-go
1920 wydał Naczelnik Państwa
p. Piłsudski ©dezwę tak się za-
czynającą: s

„Do wszystkich mieszkańców
Ukrainy. Wojska Rzpltej Polskiej
na rozkaz mój ruszyły naprzód,
wstępując głęboko na ziemie
Ukrainy. Ludności ziem tych czy-
nię wiadomem, że wojska polskie
usuną z terenów, przez naród
ukraiński zamieszkałych, obcych
najeźdźców, przeciwko którym
lud ukraiński powstawał z orężem
w ręku, broniąc swych sadyb

przed gwałtem, rozbojem i gra-
bieżą. Wojska Polskie pozostaną
na (lkrainie przez czas potrzebny
po, to, aby władzę na ziemiach
tych mógł objąć prawy rząd
ukraiński. Z chwilą, gdy rząd na-
rodowy Rzeczypospolitej Ūkrain-
skiej powoła do życia władze
państwowe.. żołnierz polski po-
wróci w granice Rzpltej Polskiej...
(podp.) Józef Piłsudski, Naczelny
Wódz Wojsk Polskich".

Z szumnej tej odezwy, którą
trzeba sobie przeczytać dokład-
nie i kilkakrotnie, aby zrozumieć
rok 1920 i działania ówczesne w
imieniu Polski, nie spełniło się

nie.
Po zajęciu Kijowa 8-go maja

1920 w rozmowiez dziennikarzem
angielskim oświadczył p. Piłsud-
ski:

„—.. Jesteśmy po obu stro-
nach Dnieprui mogę iść tak
daleko jak zechcę, lecz obecnie
nie mam zamiaru iść dalej"...

Rozmowę tę, otrzymaną w

odpisie, ogłosiło 27-go maja 1920
ówczesne przyboczne pismo bel-
wederskie („Narėd“), ale gdy do-
szła ona do pisma angielskiego
(„Daily News") już były w Lon-
dynie wiadomości o odwrocie z
pod Kijowa i pismo to zamieści-
ło je pod nagłówkiem:

—.. Mówi za wcześnie... Spea-
king toc soen...

Tło polityczne samowolnej wy-
prawy na Kijów zarysowane jest
aż nadto w swej bezbrzeżnej lek-
komyšlnošci. |
„ Pod względem wojskowym
wyprawa na Kijów, która zaczęła
się w końcu kwietnia 1920, ogo-
łociła front polski na północy,
gdzie wojska czerwone zaczęły
14-go maja 1920 główne uderze-
nie, nadto zaś z powodu ogarnię-
cia zbyt wielkiej przestrzeni spro-
wadziła nam na tyły jazdę Bu-
diennego i wywołała odwrót, któ-
ry z wielkiemi stratami oparł się
aż o Wisłę,tak że sąd poważnych
wojskowych zgodny jest w uzna-
niu jej za całkowicie chybioną.

7. Po klęsce wyprawy p. Pił-
sudskiego na Kijów, przedsięwzię-
tej samowolnie, wśród odwrotu
bez możności zatrzymania się od
północy i na południu, kierow-

nictwo obrony bierze w swe
ręce Sejm Ustawodawczy, jako
najwyższa władza państwowa we-
dle tymczasowej konstytucji z
20-go lutego 1919. W miejsce
rządu p. Skulskiego z p. Patkiem
przychodzi 23:go czerwca 1920
Rząd Obrony Państwa p. Wł.
Grabskiego. Dnia 1-go lipca u-
chwała Sejm ustawę o Radzie Obro-
ny Państwa z przewagą posłów,
której oddaje decydowanie (art. 3)
we wszystkich sprawach związa-
nych z prowadzeniem i zakończe-
niem wojny, a w której skład
wchodzą obok min. spr. wosk. gen.
Sosnkowskiego gen. Józef Haller,
gen. Tadeusz Rozwadowski, gen.
Stanisław Szeptycki. Na pierwszem
posiedzeniu Rady O. P. uchwalo-
no zaciąg wojska ochotniczego
pod dowództwemgen. Józefa Hal-
lera. Zaczyna się po poprzednich
zaniedbaniach praca wytęžona,
której wynikiem w ciągu lipca
i sierpnia jest zaciąg ponad 7Q0
tys. ludzi z poboru i ochotników
oraz zaopatrzenie wojska w broń.
Dnia 25go lipca 1920 przybywa
do Warszawy gen. Weygand i na
prośbę Rządu współpracuje z Sze-
fem Sztabu gen. Rozwadowskim,
który jest duszą wojskowej pracy.
Dnia 24-go lipca powstaje Rząd
Jedności Narodowej pod przewo-
dnictwem pos. Witosa. W planie
bitwy dopiero nad Wisłą front
północny t. j. warszawski gen.
Józefa Hallera z pułk. Włodzimie-
rzem Zagórskim jako szefem szta-
bu i z gen. Sikorskim na lewem
skrzydle od Modlina a gen. Lati-
nikiem w obozie warownym War-
szawy, dostaje najcięższe zadanie
którego świetne wykonanie, od
15-go sierpnia 1920 rozstrzyga o
zwycięstwie. Po zwycięstwie i cał-
kowitem odparciu najazdu stanow-
czem dążeniem Sejmu jest za-
warcie pokoju a nie przedłuża-
nie wojny, wskutek czego już
29-go sierpnia 1920 udaje się na
rokowania pokojowe delegacja,
złożona z posłów sejmowych, a
dnia 12-go pażdziernika 1920 sta-

idzie żołnierz
Artykuł
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je wstępny układ pokojowy w Ry-
dze, który zawiera już całość głów-
nych postanowień z układu osta-
tecznego z 18-go marca 1921.

8. Niepowodzenie pod Kijo-
wem i odwrót na Wisłę nie mo-
gły oczywiście nie być niczem
opłacone. W chwili najbardziej
beznadziejnego odwrotu udaje
się p. Wł. Grabski z polecenia
Rady Obrony Państwa, której
przewodniczył p. Naczelnik Pań-
stwa Piłsudski, na naradywSpaa,
od 6 do 14 lipca 1920. Tam trze-
ba było zgodzić się na zamianę
głosowania ludności w Cieszyń-
skiem, na Spiszu i Orawie na
rozstrzygnięcie przez Radę Amba-
sadorów, które wypadło dla nas
niepomyślnie. Trzeba też było
również zgodzić się na ustalenie
przez Główne Mocarstwa kon-
wencji z Gdańskiem. Również
Wilno, które Sowiety dały Lit-
wie, dostało się w ciężkie powikła-
nie. Przedłużenie wojny i zawarcie
ostateczne pokoju dopiero 18 mar-
ca 1921 wpłynęło ujemnie na gło-
sowanie ludnościnaGórnym Sląsku
20 marca 1921.Natomiast pomyślną
okolicznością układów w Spaa
było to, że gdy Sowiety odrzu-
ciły pośrednictwo Mocarstw, za-
leciły nam Mocarstwa bezpośred-
nie rokowania z niemi, a temsa-
mem zgóry przyjęły naszą gra-
nicę wschodnią w sprawie, której
miały zastrzeżony głos w art. 87
Traktatu Wersalskiego.

Takie były zmienne koleje
zdarzeń roku 1920. Po zapędach
samowoli, lekkomyślnychi szkod-
liwych a nierozwažnych wojsko-
wo, Które skończyły się odwro-
tem z pod Kijowa, staje w obro-
nie i swych praw kierowania
własnemi losami i swej zagrożo-
nej wolności—cały naród i zwy-
cięża pod Warszawą. Ten zwy-
cięski wysiłek i nawrót, opromie-
niony  bohaterstwem żołnierza
polskiego, doniosły dla Polskii
dla Europy, nazywa się w dzie-
jach naszych cudem Wisły.

Stanisław Stroński.

borem lasem...
ten ukazał się w n-rze z dn. 7 sierpnia 1920 r.

pisma żołnierskiego „Ojczyzna”*, tłoczonego w drukarni polowej,
1 powtórzony przez

Idzie żołnierz borem lasem... a las,

ten nasz polski las, tak piękny; smukłe
stoją sosen szeregi, niby świece złote,

woskowe na Pańskim ołtarzu, pną się

ku niebu, kąpią wierzchołki swe w bla-
skach słonecznych, w przeczystym la-

zurze. | cisza tu jak w kościele i słod-

ka woń żywicy, i organów cudne granie.
Grają, bo grają sosen konary, wtó-

rują im wyniosłe, ciemne jodły, biała

brzezina, na wiatr rozpuściwszy zielone
warkocze, żałośnie coś kwili i trwożli-

wie szepczą drżące osiki. Wtem zbudził

się stary dąb, samotnik, śród polany,

donośnym ozwał się głosem i wnet

wszystkie głosy leśne i drzew poszumy.
w jedno się łączą,

płynie
i ptasząt świergot,

w jeden chór przepotężny, i
pieśń mocarna nad lasem.

Słucha tej pieśni żołnierz i dziwi

się, że tak znajorna, tak zrozumiałe mu

każde jej słowo.

Cóż w tem dziwnego; przecie polski

to las, do polskiego woła żołnierza:

— Nie oddasz mnie, żołnierzu, ob-

cym najeźdźcom na łup, na pohańbie-

nie. Przeciem ja twój, z tej samej co

ty, wyrosłem ziemi, ze mnie była twoja
kołyska, drobną dzieciną do mnie bie-

gałeś po gniazdka, w mym cieniu chło-

pięce przemarzyłeś lata, do mnie z

twoją dziewczyną chodziłeś w zaloty

A ja was strzegłem od zdradzieckich

oczu, dla was był u mnie zawsze stół

nakrytyty: najkraśniejsze jagody i ze
źródła najczystszy, najchłodniejszy na-
pój. Z drzew moich, które kocham jak
córki, jak syny, obiecałem wam naj-

wynioślejsze w ślubnym darze, gdy wła-
snej chaty przyjdzie wznosić zrąb trwa-

ły i po najdłuższem życiu sześć desek

dębowych na wieczną domowinę, na

słodki spoczynek w wolnej, polskiej

ziemi...

Idzie żołnierz borem lasem... idzie

polową drożyną, a w koło falują złote,

zbożne łany, do stóp mu się kłaniają:

— Nie oddasz nas, żołnierzu obcym

łupieżcom, tyś w pocie twego czoła zo-

rał ten zagon, tobie go pożąć przystało.

| wszystkie kwiaty na łąkach i

wszystkie fale potoków wciąż jedno w

ślad za nim wołają: nie oddasz nas!

A tam, na rozstaju, wysoko wznie-

siony na drzewcu krzyžowem — Chry-
stus wyciąga ramiona, błogosławiąc na

Od tej młodzieńczej furji już czerwone szyki

Cbwieją się, łamią, plączą się w, bezładne kupy

Raz w raz podając tyły. Gęsto lecą trupy, GPU aka

W krwi się wszędzie na ziemi walają papachy

Ot, macie! Tak Warszawy bronią dzisiaj — „Lacby“!

Tak Ojczyznę kochają polscy Ochotnicy,

Tak bronią polskiej ziemi i polskiej stolicy!

A nad walczącym pułkiem nagle pieśń rozbrzmiewa

„Serdeczna Matko"... To ksiądz, ksiądz Skorupka

Pieśń, wysnutą w tułactwa Narodu godzinie

I pada — i od gradu kul czerwonych ginie...

Legł obok Matarewicz, kulami przeszyty.

Syn Litwy, prawy, żołnierz Rzeczypospolitej.

I Szybowska co poszła na bój, pod Warszawę

Įšpiewa

W miękich dłoniach żołnierskie rany goić krwawe,

EA

„Gazetę Warszawską”, „Kurjer Poznański”,
oraz kilka innych pism.

znój, na walkę, za najświętszą sprawę:

— Bronić będziesz, żołnierzu, skar-

bów, któremi hojnie obsypał cię Ojciec
Przedwieczny. Bronić będziesz twego
zagonu, przodków twych wiary, języka,

w którym matka nuciła nad twoją ko-

łyską, w którym pierwszego uczyła cię

pacierza. Bronić będziesz twoich kościo-

łów i siół, i miast, i ojczystego progu.

Nie dasz na poniewierkę rodziców

twych posiwiałej głowy, ani na pohań-

bienie sióstr twych, żony; męzkiem ra-

mieniem osłonisz sen niewinny twojej
dzieciny i piersią junącką zagrodzisz

drogę obcym barbarzyńcom.

— Lecz jakże ja— pyta żołnierz —

Jezusiku drogi, potrafię uczynić to, gdy

wrogów jest tak wiele?
— Więcej traw jest na łące, więcej

kłosów na tem polu, a przecie jedna
dziewucha od poranka do wieczora ca-
ły zagon pożnie. Na krwawe żniwo wo-
„łam cię dziś, parobczaku Boży! zakasz

rękawy, wyprostuj plecy, wypręż ra-

miona, spluń w dłoń, a wspomnij jak

tam ongiś przed wiekiem Kościuszko z
Bartoszem Głowackim „puścił kosy na

te chwasty, co nam pola głuszą, kochał
swą ojczyznę nie połową, ale całą

duszą..

Nie połową — ale całą duszą... | ty

ukochaj ją, żołnierzu, tak jak Ona cię
ukochała: poszumem swych lasów, kra-

są swego kwiecia, chlebem swych ła-

nów, swych wód lazurem i nieba swe-

go słoneczną pogodą — ukochaj ją ca-

łym żarem krwi junackiej, całą siłą mło-

dego ramienia o choćby wrogów było

sto tysiąc — zwyciężysz, albowiem za-

wsze człek potrafi obronić to—co kocha.

Jan Obst.

Do Dyrekcji Kursów Maturycznych

„WIEDZA

w Krakowie

ul.Studencka 14.l.p.
Niniejszem zawiadamiam, źe dnia

17 czerwca 1930 r. złożyłem egzamin
dojrzałości w państw. gimnazjum im.
Sw. Jacka w Krakowie.

Tą drogą wyrażam serdeczne po-
dziękowanie wszystkim p p. profeso-
rom za sumienne i rzeczowe prowa-
dzenie wykładów, dzięki którym mo-
głem zdać egzamin.

Wacław Chrystowskł.

Kraków.

BERETTA TTETOKSA TEKOWCYDRZE ZIE TREO FA O O RTN IST SDI TEACINai 31

Pędzą w ścisk, z kapitanem i księdzem w' zawody,

Jak w klinem rozsczepione na dwie kłody drzewo,

Runęli Ocbotnicy z rozbłysłym płomieniem
W duszach, z podniesionem znów krzepko „ramieniem
Na kupy rozbestwione, przybłędów tłum wszawy

Pędzony niby stado na mury Warszawy

Ażeby w nich osadzić żydowskiego cara!

— „Do Moskwy precz rezuny! Od Warszawy wara!"
Wrzaśnie ten i ów z chłopców tłukąc bolszewiki.

I tuż obok źołnierza — męża w szereg stawa,

Cbhoć do małej dzieciny myśl jej leci łzawa...
I Młody Miller któremu, bagnety

Szukając serca zdarły mundur, epolety,

I Płoszko, młode chłopię, pazik złotowłosy,

Co padł, niby łąkowy kwiat od cięcia kosy,

Którego oczy zgasły może ze wspomnieniem

Matki i jej ostatniem na drogę spojrzeniem...

I tylu, tylu jeszcze...

Lecz atak odparty
Nowe, krwią polską, w dziejach zapisane karty.

Cześć Wambobaterzył
To sam miąższ Serca Polski dziś pod ziemłę leży

O cześć ci pułku dwieście i trzydziesty szósty!
To nie słowa zdawkowe, to nie dźwięk jest pusty,

Przez Wasze krwawe rany, Waszą śmierć bolesną

Poświęcenia i męstwa cnoty wśród nas wskrzesną

I posłyszy Warszawa — ta — co jeszcze głucha
U której serce zimne i źrenica sucha

Jaką jest dla Ojczyzny miłość mocna, szczera
Jak się ją dla tej Ojczyzny walczy i umiera,

Jak się ją od bańbiącej ratuje obroży —

Jak się Niepodległości jasnej broni zorzy!...
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Historyczny rozkaz.
W N-rze z dn. 15 sierpnia 1920 r. „Gazety Warszawskiej“

zamieszczony został następujący rozkaz bohaterskiego obrońcy
Warszawy gen. J. Hallera.

Żołnierze!
Po ciężkich bojach i wielkich

wysiłkach  stanęliście na linji
obronnej, na której macie zasło-
nić przed wrogiem kraj cały i
stolicę naszej Ojczyzny.

Tutaj musimy zwyciężyć i zwy-
ciężymy wroga, który przychodzi,
aby nam zabrać tak drogo krwią
żołnierską opłaconą wolność, zni-
szczyć cały nasz wiekowy doro-
bek, zagrozić naszym chatomi
szczęściu i życiu naszych rodzin.

Linja Wisły, a zwłaszcza War-
szawa—serce Polski—musi stać
się grobem bolszewickiego na-
jeźdźcy.

Pamiętajcie, że wieki całe, ca-
ła nasza świetna przeszłość, wszys-
cy pomarli bohaterowie Polski
patrzą na was, że patrzy na was
cały Naród i jest pewny, że żoł-
nierz polski nie zawiedzie poło-
żonego w nim przez wszystkich
zaufania.

Niechaj każdy z was wie, że
wdzięczna Ojczyzna żołnierzowi
zwycięzcy zapewni szczęście i
dobrobyt, otoczy go jeszcze więk-
szą miłością i opieką.

Wytężcie wszystkie siły i od-
wagę żołnierską, a niechaj nikt
nie trwoży się siłą przeciwnika, bo:

Jakąż nad nami może mieć prze-
wagę

zgięty niewolnik, którego odwagę
nikt nie ocenia, co bez łez umiera,
a gdy zwycięży, całą sławę zbiera
żelazna ręka, co go w bój wy-

pycha,
nie prawo, lecz

pycha.
My wolni obywatele wolnej

Polski bronimy piersiami swemi
naszych najświętszych praw i ide-
ałów i dlatego z Bożego wyroku
zwyciężymy. | nawet szczęśliwy,
kto w walce tej polegnie, bo pa-
mięć jego nie zginie nigdy, ow-
szem żyć będzie wiecznie w tra-
dycji całego Narodu.

A biada tym, którzy swego
obowiązku nie spełnią. Cała przy-
szłość ich przeklnie i potępi. Peł-
ni wiary w Boską opiekę nad
wojskiem i narodem, ufni we
własne siły stoimy, niezłamanym
murem, na którym zaiamie się
atak nieprzyjaciela, którego wy-
pędzim poza granice naszego
Państwa i zmusimy ge do zawar-
cia pokoju, odpowiadającego ho-
norowi, godności i interesom pol-
skiego Narodu.

Dowódca Frontu Północnego
J. HALLER
Generał broni

Miejsce postoju, 13 sierpnia 1920.

a którą włada,

0 15 KILOM. OD WARSZAWY. :
Dwaj obrońcy.

Por. Pogonowski.
(Ogłoszone przez St. Strońskiego

19-go sierpnia 1920).

W nocy z 15-go na 16-ty
sierpnia, z niedzieli na poniedzia-
łek, wojska bolszewickie znalazły
się na chwilę o 15 wiorst od
Warszawy w kierunku od Radzy-
mina i zostały odparte w sposób
bardzo piękny i godny trwałej
pamięci.

Wyjechawszy dzisiaj rano ku
frontowi, znalazłem się po dro-
dze w okolicy, w której rozgry-
wały się te wypadki. | szczęście
chciało, że mogłem tam: przez
chwilę mówić z kierownikamii
głównymi wykonawcami tego
działania. W rzeczy samej gene-
rał Haller, dowódca frontu pół-
nocnego i wódz obreny Warsza-
wy i Wisły, generał Zeligowski,
dowódca X-ej dywizji, która prze-
prowadziła tam stanowcze ude-
rzenie, pułkownik Jacynik z tej
dywizji, oraz kilku oficerów czyn-
nk į" w tej potrzebie, opowiedzieli

mi, jak to było, z mapą w ręku
i z wskazaniem miejsc na wid-
nokręgu.

Radzymin był 15-go sierpnia
w ręku wojsk czerwonych. Głów-
ną drogę Radzymin—Warszawa
osłaniała IX dywizja litewsko-bia-
łoruska, ustawiona na krawędzi
lasu od Nadmy do Słupna. Nieco
w tyle,na lewem skrzydle tej dy-
wizji, w okolicy Aleksandrowa,
stał wysłany tam dla styczności
bataljon X dywizji generała Zeli-
gowskiego, działającej z Jabłonny,
pod dowództwem porucznika Po-
gonowskiego. į

Między Słupnem a Benjami-
nowem, na przestrzeni bez jakiej-
kolwiek głównej drogi, wytworzy-
ła się w ciągu zaciętych walk,
jakie się tam toczyły, przerwa.
l'oto bolszewicy, omijając drogę
główną Radzymin — Werszawa,
wpakowali się tam właśnie. Na-
przedzie szedł pułk komunistycz-
ny, potem t. zw. krestjanski, t. j.
włościański, a razem znaczna siła
paru dywizji. W nocy z 15-go na
16-ty zajęli Wólkę Radzymińską,
Nieporęt, Izabelin, Aleksandrów,
Kąty Węgierskie. I znaleźli się w
ten sposób o 15 wiorst od War-
szawy.

— To było nieźle pomyśla-
ne—mówi mi generał Zeligowski
głosem łagodnym, spokojnym,
powolnym—bo oni chcieli dojść
do Pragi, zająć most i odciąć w
ten sposób połączenie całej na-

« szej sile na prawym brzegu Wisły.
— Ale tam stał—dodaje ge-

nerał—mój bataljon pod porucz-
nikiem Pogonowskim. On ich
pierwszy zatrzymał. Pogonowski
powinien mieć pomnik, o tutaj—
wskazał na mapie — w Aleksan-
drówku.

— Porucznik Pogonowski, do-
wódca bataljonu—dodaje pułkow-
nik Jacynik, utrudzony, zarośnię-
ty człowiek, widać, szczere złoto,
a w tej chwili niezmiernie nieza-
dowolony, że kilku jego ludzi do-
staje krzyż Virtuti Militari, bo go
to na kilka godzin odciągaz pierw-
szej linjj—porucznik Pogonowski,
czujny jak żóraw, posłyszał strza-
ły na północ od swego stano-
wiska, tam gdzie dziurą pchali
się bolszewicy, i zrobił to, co w
takim wypadku robi dobry żoł-
nierz: poszedł w kierunku na
strzały, aby nawiązać styczność z
nieprzyjacielem, padł sam w nie-
równej walce, ale swoje zrobił,
bo złapał niebezpieczny ruch w
najlepszej chwili.

l oto, co wówczas robi gene-
ra! Haller, zawiadomiony o po-
suwaniu się dužej sily bolsze-
wickiej po tych bezdrožach, w
niewątpliwym kierunku i w nie-
wątpliwych zamiarach. W nocy
natychmiast zabiera wszystkie, ja-
kie tylko są, warszawskie autobu-
sy. I posyła je generałowi Zeli-
gowskiemu z rozkazem uderzenia
z boku od Jabłonny, na siły bol-
szewickie. <

Dywizja generała Żeligowskie-
go uderzyła i zepchnęła dywizję
nieprzyjacielską na Radzymin i
na leżące nieco dalej na północ
Mokre: próba przedarcia się na
Pragę była udaremniona.

Następnie zaś wojska nasze,
udaremniwszy zamysł nieprzyja-
cielski, wyzyskały należycie po-
rażkę. Część dywizji generała Ze-
ligowskiego wzięła Mcekre, gdzie
w zaciętej walce "na białą broń
padł dowódca pułku, major Wal-
ter. Druga część tej dywizji, mia-

_ niej,
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nowicie bataljony pułkownika Ja-
cynika przyłączyły się do uderze-
nia dywizji litewsko-białoruskiej
na Radzymin, który również wzięto.

Od chwili tego najdalszego
zapędzenia się bolszewików pod
Warszawę i pochwycenia przez
nasze dowództwo ich uderzenia
zaczął się nasz stanowczy pochód
naprzód.

Ks. ignacy Skorupka.
(Ogłoszone przez A. Grzymalę-
Siedleckiego w końcu sierpnia

1920).
Nie więcej o nim było w ko-

munikacie sztabu  jeneralnego
ponad te słowa:

„Ze szczególnem uznaniem
należy podkreślić _ bohaterską
śmierć ks. kapelana Ignacego
Skorupki z 8dywizji piechoty,

i z krzyżem w rę-który w stule
atakującym od-ku przodowal

dzialom.“
Nie więcej nad te proste, su-

rowo šcisle i lakoniczne słowa,
a jednak, czytając je, któż z nas
nie miał przed oczyma całego
poematu?

Bo odtwórzmy sobie wyobraź-
nią ten obraz.

Bolszewicy idą do Radzymina,
na ostatni, jak im się zdawało,
bój o Warszawę. Naraz niespo-
dziewanie od Jabłonny zagradza
im drogę grupa generała Żeli-
gowskiego.  Bolszewicy rzucają
się z furją na jego oddziały, z
tem większą furją, że dywizja na-
sza jest nikłą siłą wobec ich
przewagi, tem większa więe pew-
ność, że się ją natychmiast zgnie-
cie. Generał Żeligowski, jego
sztab, jego bezpośredni wykonaw-
cy: generał Rządkowski, pułk.
Burhardt i wszyscy oficerowie
czują, że na ich męstwie ina
męstwie żołnierza zawisł los War-
szawy.

Rzucają się w bój z całą
świadomością, że ten bój to „być
albo nie być” stolicy.

Wtedy to, w tej historycznej
godzinie, kapelan wojskowy, Ś. p.
ks. lgnacy Skorupka, odczuwa,
że nikomu, kto tu jest, nie wol-
no nie być bohaterem.

Nawdziewa na ramiona znak
swojej służby: stułę kapłańską,
bierze w dłonie krzyż i krzyżem
tym tylko uzbrojony, wkracza w
czołgające się po polu tyraljery,
idzie wyniosły z krucyfiksem
wzniesionym ponad głową, by
zewsząd, jak najdalej widziano,
że Chrystus umęczony maszeruje,
jak prosty żołnierz, z polskimi
rycerzami. Przed nim grad kul ka-
rabinowych, ulewa kulomiotėw,
raz po raz wali przed nim a
obok niego szrapnel bolszewicki
granaty wyrywają mu drogę z
pod nóg, a on, modlitwą i wiarą
już uniesiony tam, w górę, od
Stwórcy — a tu jedno już tylko
imię, imię Polski mająty w pa-
mięci, kroczy żywy, ucieleśniony
posąg heroicznego obowiązku.

Jest już w kurzawie takiej
kul, że nie widać go z po za

tylko w słońcu błyszczy
krzyż nad głową jego. | tym, co
padają, krzyż ten pokazuje dro-
gę do nieba: tam się za chwilę
znajdziecie. Tym, co jeszcze żyją,
krzyż księdza Skorupki przypomi-
na, za co walczą. Więc wzrasta
nieugiętość obrońców: za Boga i
za Ojczyznę! Podwajają się siły,
utysiąckrotnia się ich wola zwy-
ciężania.

Aż nareszcie kula nieprzyja-
cielska zabija świętego kapłana-
Któż podejmie się opisać, co na
ten widok powstaje w sercach
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żołnierzy?! lle się zrodziło żądzy
odwetu, pokarania wroga ża ten
zgon przejasny?!

Rzucili się na walącą chmurę
bolszewicką —i zwyciężyli!

Przełamali dywizje czerwono-
gwardzistów, odrzucili je z po-
wrotem na Radzymin, odebrali
miasto, wyparli aż na Liwiec — i
Pędzą przed sobą bez przerwy.

Na polu pozostał, pełen nie-

śmiertelnej chwały, trup księdza
Ignacego Skorupki. To miejsce
jest uświęcone. | jak najprędzej
na miejscu tem stanąć powinien
kamień jak najprostszy, a na nim
wyryty opis tego, czego pokole-
nia następne Śmiercią swoją na-
uczył kapłan—bohater:
— Czyń wszystko, co twym

obowiązkiem, aż do męczeńskiej
śmierci, gdy trzeba.
 

W PRZEDDZIEŃ ROZSTRZYGAJĄCEJ BITWY.
„Gazeta Warszawska*

mieściła artykuł swego korespondenta z

w N-rze z dn. 16. VIII. 1920 r. za-
frontu, w  któ-

rym opisuje nastrój armji i ogólne położenie na przedpolu War-
szawy. Ze względu na słuszne zresztą warunki cenzury wojennej,
autor korespondencji utrzymać ją musiał w ramach ogólniko-
wych, pomijając wszelkie szczegóły ugrupowania wojsk naszych,
liczebności i t. pod. co później dopiero zostało ujawnione.
Mimo tych braków sądzimy, iź korespondencja powyższa, jako
„Szkic z natury" napisana pod šwiežem, bezpošredniem wraze-
niem, posiada pewien interes dla czytelnika naszego, jako
wspomnienie w 10-tą rocznicę dni niezapomnianych.

Gdyby mi kto przed paru mie-
siącami, a nawet przed miesią-
cęm powiedział, że będę kores-
pondencję z frontu—autentyczną
korespondencję z autentycznego
frontu—pisać przy biurku redak-
cyjnem w Warszawie — poczytał-
bym to za żart niewczesny.

Jednak tak się stało... szczęś-
cie, na wojnie zwłaszcza jest
zmienne i dla tego właśnie nie-
ma powodu opuszczać głowyi
upadać na duchu. Kto dziś pod
kołami wozu, jutro snadnie na
wozie znaleźć się może jako try-
umfator. Byle wytrwać do czasu,
a gdy nadejdzie moment właści-
wy— śmiało uderzyć.

Moment ten, który-zadecydo-
wać ma nie tylko o losach War-
szawy, lecz być może całej Pol-
ski — nadszedł. Wybiła dziejowa
godzina. Zrozumiała to Warsza-
wa, odbija się to na całem życiu,
odczuwa w ruchu ulicznym, to
to coś nieuchwytne a jednocześ-
nie groźne, co się nazywa „blis-
kością frontu“...

Już na moście praskim pierw-
szych spotykamy zwiastunów woj-
ny — wózki chłopskie naładowa-
ne wszelką chudobą, martwą i
żywą, płaczącą, gdaczącą, gęga-
jącą i kwiczącą, za którymi, po-
rykując idą krówki. Wozów takich
z uciekinierami czem dalej to

więcej napotykamy, całe ich sze-
regi. u

Im dalej odjeżdżamy od War-
szawy, tem większy ruch na goś-
cińcu, kto jednak obserwował do-
tychczasowy odwrót naszych
wojsk, na pierwszy rzut oka spo-
strzeża zasadniczą zmianę: jak
fala, dążąc do brzegu, gdy się
uderzy o granitową pierś skały z
powrotem wraca w głąb morską,
tak te szeregi, dążące dotychczas
niepowstrzymanie ku zachodowi,
niespodzewanie znalezłszy opar-
cie, ławicą z powrotem runęły ku
wschodowi. Tamtędy ciągną nie-
skończone szeregi kawalerji, wy-
gląd jej dziarski, koniki dzielne
wesoło harcują. Dudniąc rozwinął
się nieskończony wąż artylerji, a
tam piechota idzie sprawnym,
równym krokiem _pośpiewując
raźno.

Na wszystkich polach, w cie-
niu sosnowych lasów i zagajni-
ków, rozłożyły się rezerwy. Kara-
biny w kozłach, wiara odpoczywa
po uciążliwym marszu, lecz miny
gęste, postawa junacka, nie widać
też ani cienia owego rozlužnie-
nia nieuniknionego przy każdym

ŻYCIE KATOLICKIE.
Ojciec Św. Pius XI o rocz-

nicy „Cudu nad Wisłą”.
Błogosławieństwo (Ojca Świę-
tego dla Komitetu medalu „Cu-

du nad Wisłą”.

(Kap). Z okazji doręczenia Oj-
cu Św., za pośrednictwem Nun-
cjusza Apostolskiego J. E. Ks. Ar-
cybiskupa Fr. Marmaggi'ego, pier-
wszych egzemplarzy medalu „Cu-

odwrocie. Przeciwnie, cała ma-
szyna, jakby odrodzona, funkcjo-
nuje sprawnie, przedstawia się

świetnie, umundurowanie nowe
lub odnowione, uzbrojenie kom-
pletne, a dymiąca opodal kuchnia
polowa i dolatujące nas miłe za-
pachy świadczą, że i aprowizacja
nienajgorsza, tak, że niejeden
Warszawiak swój mikroskopijny,
restauracyjny obiadek z rozkoszą
zamieniłby na żołnierską porcję,
wprost z kotła.

Lecz zapytacie: jakiż jest duch
tego żołnierza, ten duch, który
cudów zdziałał, o którym powia-
dano ostatniemi czasy, że zanikł
ulotnił się niewiedzieć jak i
gdzie?

Odpowiadam krótko: duch jest
najlepszy, a przywróciło go jedno
magiczne słowo: „naprzód!*.

Potwierdza to wypowiedziane
przez nas niedawno zdanie, że
młody nasz żołnierz jeszcze nie
umie trwać na miejscu, musi on
iść naprzód, niepowstrzymanie, w
przeciwnym razie poczyna się co-
fać. Swietny, znawca duszy żołnie-
rskiej generał Szeptycki na tem
właśnie w swoim czasie oparł
swój genjalny plan odwrotu stra-
tegicznego: ponieważ zajmowany
przez nas na wiosnę front stanow-
czo był za długi w stosunku do
naszych sił przerzucić; przy po-
mocy wszystkich  rozporządzal-
nych środków lokomocji całe
wojsko na front krótszy, uczynić
to tak błyskawicznie, by oderwać
się od wroga przynajmniej na
tydzień, użyć tego czasu do prze-
gfupowania i uzupełnienia na-
szych szeregów, a potem, nie-
czekając nadejścia wroga ruszyć
do kontrataku.

Lęcz: nic to! Był przecie mo-
ment gdy wojska niemieckie sta-
ły niemal na przedmieściach Pa-
ryża, a eskadry Zepelinów zarzu-
cały bombami Londyn—mimo to
Anglja i Francja dyktują dziś
światu warunki pokoju.

Być może i my stoimy dziś
w przededniu naszej „Marny”.
Zasada wyżej przez nas wyszcze-
gólniona wzięła górę, chociaż w
odmiennych warunkach.

Padło wielkie słowo: „Naprzód”
Karta dziejowa odwróciła się. Co
najbliższe dni krwią wypiszą na
niej—przesądzać trudno.

Grunt atoli jest, że się duch
odradza w naszej armji i to nam
pozwala śmiało patrzyć w przy-
szłość.

du nad Wisłą”, wybitych w sre-
brze i w bronzie w mennicy pań-
stwowej, przewodniczący Komite-
tu medalu „Cudu nad Wisłą”, ks.
kanonik A. Trepkowski, dyrektor
archidiecezjalny Związków Misyj-
nych w Warszawie, otrzymał
od J. Em. Ks. Kardynała Pacel-
lego, Sekretarza Stanu, pismo
wraz z błogosławieństwem Jego
Świątobliwości Piusa XI dlą człon-
ków Komitetu, oraz dla wszystkich,
którzy przyczynią się do rozpo-

  

 

  

 

TeDRT PKO

JUTRO GODZ. 22-00

w RADJO Przed sądem
gminnym

  

wszechnienia rzeczonej pamiątki,
treści następującej:
„Sekretarjat Stanu

Jego Świątobliwości
Nr. 93211.
Z Watykanu,dn. 2 sierpnia

1930 r.
Ojciec Swięty przyjął ze szcze-

gólnem zadowoleniem wiadomość,
że niebawem Polska obchodzić
będzie dziesiątą rocznicę zwycię-
stwa, jakie odniosło wojsko pol-
skie na równinach, okalających
Warszawę, prawie, że w obliczu
Ojca Swiętego.

Jego Swiątobliwość z głębi
serca winszuje Komitetowi, usiłu-
jacemu upamiętnić oną datę przez
wybicie medalu z wizerunkiem
Matki Boskiej Częstochowskiej,
która jeden raz więcej, dzięki Swo-
jemu przemożnemu wstawienni-
ctwu, ocaliła Wasz Kraj  szla-
chetny.
. Zadowolenie Ojca św. jest tem
Zywsze, że organizacja, propagan-
da i bieg rozpowszechnienia pa-
miątki wydarzeń, pełnych chwały,
powierzone zostały młodzieży aka-
demickiej.

Nie wątpiąc, iż Polska cała łą-
czy się jednem sercem w najżar-
liwszych oznakach wdzięczności,
składanych Bogu i Jego Przenaj-
świętszej Matce za tak wielkie
dobrodziejstwo, oraz dziękując
Komitetowi za hołd, złożony z
okazji sprawy, która Jego Swią-
tobliwości jest nad wyraz droga,
Papież czuje się szczęśliwy prze-
słać — jako rękojmię łask Bo-
żych — Tobie, Ks. Przewodniczą-
cy, Członkom Komitetu i wszyst-
kim, co przyczynią się do roz-
powszechnienia rzeczonej pamią-
tki, szczególniejsze Błogosławień-
stwo Fpostolskie.

Racz przyjąć Ks. Prezesie, wraz
z życzeniami mojemi osobistemi,
również i zapewnienia mego du-
chowego oddania.

(—) E. Kard. Pacelli“.
UKE ETAIKINIO TORE ITS TE
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Gastrole ks. Godlewskiego.
MIEDNIKI, pow. Wil.-Trocki.
W niedzielę 10 b. m. po na-

bożeństwie zjechał do Miednik z
odczytem białoruskim ks. W. Go-
dlewski. Sądziliśmy początkowo,
że przyjazd ten nastąpił za zgodą
miejscowego proboszcza. O ile
jednak nam udało się dowiedzieć,
ks. Godlewski na „gastrole" bia-
łoruskie zjechał samowolnie i za-
miast słowa Bożego, głosił tu bia-
łoruszczyznę. Czyby nasze władze
duchowne nie zechciały zabezpie-
czyć nas na przyszłość przed wy-
stępami nieproszonych gości agi-
tatorów w sutannie, gdyż opiekę
duchowną nad nami spełnia, ku
naszemu dobru i pożytkowi, miej-
scowy ksiądz proboszcz.

Parafjanie.

40 letników w ;Niemenczy-
nie zatruło się lodami.
Wczoraj wielkie poruszenie wy-

wołało w /Niemenczynie, masowe
zatrucie się 40-tu osób letników,
bawiących na wywczasach pod
Niemenczynem. Wymienieni ule-
gli zatruciu się lodami, które na-
byli w jednym z żydowskich skle-
pików w Niemenczynie. Ponieważ
stan zatrutych był nader ciężki,
niezwłocznie sprowadzono z Wil-
na kilku lekarzy, którzy energi-
cznie przystąpili do akcji zapo-
biegawczej. (d)

Smierć w młynie.
We wsi Zaracze, gm. brasław-

skiej, zdarzył się wstrząsający wy-
padek. W czasie mielenia zboża
w młynie, poniósł śmierć Pauk-
szta Nikodem, któremu przyrząd
do czyszczenia zboża roztrzaskał
czaszkę.
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W dziesiątą rocznicę
Cudu Wisły.
Kartki z pamiętnika.

(Dokończenie)

15 sierpnia 1920 r.

Wstał dzień cudowny, rozsło-
ueczniony blaskami wschodzące-
go słońca, bez jednej chmurki
na niebieskiem sklepieniu.

Wilno powitało święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Panny kor-
ną modlitwą, płaczem i wołaniem
cudu. Bronisława po powrocie z
kościoła, dokąd codzień chodzi
na ranne nabożeństwo, mówiła
mnie, że katedra przepełniona
była ludem, że głośno niemal
modlono się za Polskę i War-
szawę.
— Boże, Boże, rzekłam, co za

straszne chwile przeżywamy, co
jeszcze dalej będzie z nami?

Spojrzała na mnie ze zdumie-
niem. „Pani myślisz o sobie? A
cóż jeden człowiek znaczy wobec
całego kraju. Niechby nas naj-
gorsze spotkało, niewola i śmierć,
aby tylko Warszawa była wolną,
aby oni, te potwory tam nie
weszli... į

— Ale jeśli to się już stalo,

»

szepnęłam, jeżeli to co wczoraj ,
opowiadano jest prawdą?...
— Nie może być, przerwała

mi, przecie oni łgać muszą. Bóg
i Najświętsza Panna do tego nie
dopuszczą. Trzeba tylko modlić
się i wierzyć, a stanie się cud.

Tak mówiła uboga służąca, a

słowa jej były odbiciem myśli i
uczyć ludu i kobiet wileńskich.

Tak głęboko wierzyła każda
służąca, której państwo wyjeż-
dżając powierzyli swe mienie.
Strzegąc mieszkań swych chlebo-
dawców, służące wileńskie, na-
rażając się nieraz na prześlado-
wania, rewizje i badania bolsze-
wickie, opiekowały się troskliwie
pozostałymi tu legjonistami, prze-
chowywały ich i żywiły, same
często niedojadając, bo głód pa-
nował w Wilnie, kupić nigdzie
nic nie można było, niejedna zaś
z nich za punkt honoru miała,
by nie tknąć pozostawionej pod
wą opieką żywności państwa.
ie myśląc o sobie i swoich naj-

bliższych żyły jedną myślą o 'Pol-
ce, błagały Boga o jej ocalenie.

Wyszłam do ogrodu, ale wy-
gnały mię stamtąd wrzaski bol-
szewickie. W ogrodzie przy ul.
Mickiewicza ucztowano, snadź do
rana: „Hurra, hurral“ wolano, až
się echo rozchodziło.
W kuchni, u Bronisławy, pel-

no kobiet, .iektórych oczy za-
płakane, wszystkie jednak miały
dziwną ufność, iż stać się winien
„Cud*.
"— A czyżby Bóg tak sobie,

mówiła jedna, jakby na żart dał
żeby Polska była wołna, a potem
pozwolił, żeby ją plugawili i dep-
tali bolszewiki? Nie, to się stać
nie może.

Poszłam do kościoła św. Mi-
chała na sumę. Lubię tę starą,
cichą świątynię. Wiele dawnych

wspomnień łączy się z temi mu-
rami. Przytem tu nie dochodziły
wrzaski bolszewickie, koło kościo-
ła nie jeździły ich auta. Znękana
dusza w tej mrocznej, pięknej i
cichej świątyni odpoczywała.

powodu święta Wniebowzię-
cia nabożeństwo bylo uroczyste
z. wystawieniem Przenajświętszego
Sakramentu. Ž

Kościół przepełniony. Męż-
czyzn młodych naturalnie nie było.
Starcy, kobiety i dzieci. Cisza
głęboka. Grały jedynie organy,
śpiewał kapłan u ołtarza i biły
serca ludzkie, złączone jedną
wielką modlitwą, jednem błaga-
niem...

Aż od ołtarza popłynął śpiew:—
„Swięty Boże, Swięty Mocny, Swię-
ty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad
nami“...

| podjął pieśń tłum cały, szedł
wielki, potężny hymn, uderzył w
sklepienia świątyni, zdało się, że
przebił je i popłynął kędyś w
górę do stóp Pana Zastępów.

*— Zmiłuj się nad nami! wo-
łały usta i dusze ludzkie.

A po nabożeństwie na ambo-
nę wszedł ksiądz Stanisław Mił-
kowski, ten sam, który na wieść
o zajęciu Wilna przez bolszewi-
ków, piechotą wrócił do ukocha-
nego miasta, by krzepić dusze
zgnębione wiarą w niezmierne
miłosierdzie Eoże, troskać się o
Macierz Polską, której byl vice-
prezesem i inne instytucje w któ-
rych od lat pracował.

Teraz z ambony natchnionemi

słowy mówił o niezmiernem mi-
łosierdziu Boskiem, o tem, jak
Bóg nieraz doświadcza wiernych
swych, by im potem zgotować
radość największą. _ „Cierpimy.
mówił, płaczemy, gdy przychodzą
na nas chwile doświadczeń cięż-
kich a nie wiemy, że oto w tej
chwili już może Bóg cud uczy-
nił i szczęściem nas najwyższem
obdarzył. Wierzmy głęboko, naj-
milsi, ufajmy w Boga i Jego
dobroć.  Błagajmy- Najświętszej
Panny o pomoc i wstawienie się,
a cud się stanie.

O jakże te słowa były krze-
piące, ileż mocy wlały do dusz
ludzkich. Przypuszczając, że ksiądz
Miłkowski, jako vice-prezes taj-
nego Polskiego Komitetu może
jakąś wieść radośną otrzymał,
poszłam po nabożeństwie do za-
krystji zapytać Go o to. Nie,
żadnych wiadomości nie było.

Pomimo to, wróciłam silniej-
sza do domu. Po kilku godzinach
tam pobytu, nie mogąc wytrzy-
mać ciągłych hałasów i wrzasków
płynących z siedziby bolszewików
przy ulicy Mickiewicza i placu
Katedralnym, gdzie jak mówiono
zastawiono stoły i raczono szu-
mowiny. miejskie, poszłam znowu
do kościoła Św. Michała. Miało
tam być przez cały dzisiejszy dzień
wystawienie Przenajświętszego Sa-
kramentu i odprawiane modły
pokutnicze.

Przechodząc przez plac Napo-
leona, zobaczyłam w podwórzu
jednego z domów kilku mężczyzn

robotników,wtemz jednej sieni wy-
biegła dziewczyna wołając do nich
głośno: „Panowie, panowie, już
dziś Warszawa „Krasna“.

„Krašna, od samego rana
Krasna”!

Pchnięcie nożem w serce nie
zabolałoby mię bardziej, niż te
słowa. Wtłoczyłabym je — jej w
gardło.

„Kłamstwo, zawołałam ohydne
klamstwo. Wolną jest Warszawa“!
Głos mój ocucił mię i uprzytom-
nił, że mogę w tejże chwili być
aresztowaną. Nikt mię jednak nie
zaczepił i spokojnie doszłam do
kościoła. Tu dopiero wybuchnę-
łam płaczem.—owięty Boże zmi-
łuj się nad nami. | teraz jak w
południe kościół był natłoczony.
Wiele osób leżało krzyżem. Dwie
świece palące się przy ołtarzu nie
rozjaśniały panującego mroku.
Słychać było ciche modlitwy i
cichsze jeszcze łkania.

Wyszliśmy 0 9-ej wieczorem
z kościoła. Miałam uczucie, że
tak bardzo ściśle zespoloną jestem
z tymi nieznanymi rni ludźmi, że
ten dzień, spędzony niemal cały
w Świątyni związał mię z Wilnem
nierozerwalnym węzłem. Tak chy-
ba pierwsi chrześcijanie modlili się
do Boga o zwycięstwo nauki Zbawi-
ciela. A wszak i dziś błagając o
ocalenie ojczyzny, jednocześnie
wzywamy Boga o obronę chrześ-
O" przed zalewem dzikich
ord.
Na rogu

zabiegło mi drogę dwoje 7—9 le-
ulicy Ludwisarskiej.

tnich dzieci. Biegły od ulicy Ta-
tarskiej, a więc od placu Kate-
dralnego, gdzie dotąd ucztowali

"bolszewicy. Potrząsająs cukierka-
mi, pokazywali mi je i skacząc
jedno przed drugiem wołali: „War-
szawa Krasna. Krasna Warszawa“!
I znowu nie mogłam milczeć, zła-
pałam obu chłopców za ramiona
wołając: — Cicho dzieci, ani sło-
wa więcej. To grzech, straszny
grzech mówić takie rzeczy”.

Poszłam cała drżąca ze wzbu-
rzenia, ale o dziwo, chłopcy za-
przestali wykrzykiwać. Byłam jed-
nak zgnębioną, opadły mię znowu
straszne zmory. Powiedziałem Bro-
nisławie, że prawdopodobnie War-
szawa w ręku bolszewików. Obu-
rzyła się. „Nie wstyd to Pani mó-
wić takie słowa"? Warszawa wolna,
wśród bolszewików jest jakiś po-
płoch, podobno ich sołdaty bun-
tują się, więc jednych pozamykali,
a dla drugich urządzają uczty,
by ich otumanić. Zobaczy Pani
że wszystko dobrze się skończy,
Warszawy nie wezmą i sami stąd
odejdą”. i

Usciskalam moją zacną towa-
rzyszkę dni niedoli, za te dobre
słowa.

16. VIII" W  żadnem  bol-
szewickiem piśmie nie ma wieści
o wzięciu Warszawy, żadnych pla-
kat na rogach ulic. Wygląd wczo-
rajszych tryumfatorów smętny.

A więc stał się cud...

Marja Reutt,
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KRONIKA.

Z miasta.
— Dzisiejszy zjazd chemi-

ków Wileńskich. Dziś rozpoczy-
na się trzydniowy zjazd chemi-

ków Wileńskich absolwentów b.

szkoły chemicznej w Wilnie. Pro-
gram pierwszego dnia zjazdu na-
stępujący:

O g. 8 m. 30 msza św. w ko-
ściele po Dominikańskim, odpra-
wiona przez b. kapelana szkoły

chemicznej ks. Adama Kuleszę.
G. 11 r. — oficjalne otwarcie

zjazdu w lokalu Stow. Techników
(Wileńska 33).

O g. l2-ej w p. Zwiedzenie

fabryki przetworów drzewnych
Balberyskiego w Nowej-Wilejce.

O g. 8 m. 30 w. — uczęstnicy
zjazdu obecni będą na przedsta-

wieniu w Teatrze „Lutnia*.

— Inwentaryzacja zabytków.
Dnia 14 b. m. wyjechał na kilka

dni na teren powiatu brasław-

skiego konserwator St. Lorentz z

prof. Janem Bułhakiem, który z

ramienia Urzędu Konserwatorskie-
go dokonywa inwentaryzacji fo-

tograficznej zabytków. Prof. Buł-

hak zakończy prawdopodobnie
inwentaryzację fotograficzną za-

bytków pow. brasławskiego, roz-

poczętą w roku ubiegłym, a kon-

serwator Lorentz uzupełnić ma

materjały do historji zabytków,

gromadzone  dla wydawnictwa,

przygotowanego przez Departa-

ment Sztuki. d.

— Dokota budowy „Domu

Dziecka”. Prace nad bubową „Do-

mu Dziecka* przy ul. Antokol-

skiej 43 szybko posuwają się na-

przód. Prace niwelacyjne są już

na ukończeniu, zaś do 1 grudnia

b. r. dom zostanie zbudowany do

dachu. Koszta budowy są obliczo-

ne na 380.000 zł., z czego drogą

składek i ofiar z terenu całej Pol-

ski uzbierano 117.000 zł., 100.000
zł. wyasygnowało M-stwo Opieki

Społecznej, zaś pozostałe 30.000

zł. pokryją sejmiki powiatowe

woj. Wileńskiego. W „Domu Dziec-

ka“ znajdzie schronienie 120 sie-
rot wieku od 2 do 7 lat. (w).

— 25 lecie pracy fotografi-

+ cznej p. J. Bułhaka. Staraniem

Wileńskiego Tow. Miłośników Fo-

tografji w czasie zjazdu delegatów

polskich Towarzystw Fotograficz-

nych w Wilnie odbył się obchód
25 lecia pracy artystyeznej zasłu-
żonego wielce dla fotografji pol-

skiej p. Jana Bułhaka. Fotogramy
jego zdobyły sobie rozgłosi uzna-
nie nie tylko w Polsce ale rów-

nież poza jej granicami. Jubileusz

był więc uznaniem za dobrze
spełnianą służbę dla kraju a szcze-

Wileńszczyzny i Nowo-
gródczyzny.
— Konserwacja wiieńskich

zabytków malarskich. W czasie

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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Ja chcę na płótno
PIERWSZY ELIOS | Od godziny 4.30 do7 ceny miejsc zniżone:

oczek
SA. W rolach głów. kreują: HA

OWY KINO- TEATR wią premjerai Największy i dawno

akt. Do godziny 7-ej ceny miejsc parter 1 zł., balkon 80 gr.

od dnia 8 do 12 b. m. bawił w
Wilnie konserwator zabytków ma-
larskich prof. Jan Rutkowski, któ-
ry wespół z konserwatorem okrę-
gowym dr. Lorentzem badał pra-
ce nad konserwacją zabytków
malarskich, dokonywane obecnie
w Wilnie. Zbadano odkryte nie-
dawno fragmenty malowideł skle-
piennych i ściennych w zakrystji
kościoła po-Trynitarskiego na An-
tokolu oraz krużganku dawnego
klasztoru Trynitarskiego, które od-
czyszczone zostały przez art. mal.
Jerzego Hoppena. Ponieważ usta-
lono, że małowidła te należy za-
chować i utrwalić w najbliższym
czasie p. Hoppen rozpocznie pra-
ce konserwacyjne. Zbadano też
prace nad odnowieniem malowi-
deł na sklepieniu dawnej kaplicy
akademickiej w bibljotece uniwer-

syteckiej, przeznaczonej po odre-

staurowaniu na pomieszczenie

żbiorów Lelewela. Prace te pro-

wadzone przez p. J. Hoppena,
zakończone zostaną w niedługim

czasie — odczyszczono już cał-
kowicie sklepienie i odrestauro-
wano częściowo bogatą barokową

ornamentację.
Jak stwierdzono, prace w ko-

ściele św. Teresy, prowadzone
przez artystę malarza M. Słonec-

kiego, posunęły się w ostatnich
miesiącach znacznie naprzód. Po
odczyszczeniu malowideł sklepien-
nych i ściennych rozpoczęto kon-

serwację rokokowych „ram orna-

mentacyjnych, ujmujących malo-

widła figuralne na sklepieniu na-

wy głównej. Ze względu na róż-

norodność zagadnień, nasuwają-
cych się w toku pracy, zalecono

powolne tempo robót, wskutek

tego w roky bieżącym ukończo-

na będzie prawdopodobnie tylko

konserwacja malowideł na skle-

pieniu nawy głównej, pozostałe
zaś prace wykonane będą dopie-
ro w roku przyszłym.

Pozatem zbadano w kościele

Wszystkieh Swiętych obraz, przed-

stawiający Matkę Boską Różań-

cową, na którego odwrotnej stro-

nie, jak się okazało przed dwo-
ma tygodniami, po wyjęciu obra-

zu z ołtarza, znajduje się obraz

wcześniejszy. Ponieważ obrazy te

malowane są na dwóch stronach

tej samej deski, deska w celu

rodzielenia obrazów zostanie roz-

piłowana. Konserwacja obrazów

będzie przeprowadzona w pra-

cowni prof. Rutkowskiego wWar-
szawie,

Prof. Rutkowski przybyć ma
ponownie do Wilna w połowie
września. (D.).

Sprawy administracyjne.

— Odłożona inspekcja mi-

nistra rolnictwa. Zapowiedziany

na 18 b. m. przyjazd ministra

Od dnia 15 do 19 sierpnia 1930 roku
będą wyświetlane filmy:

na Potocka—Żofja Zajączkowska,

akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek sean<ów od

ją udział
RENEE ADOREE|inni.

wany przebój niemy

„iłość i łzy Szopena”
en—Pierre Blanchar, Marja Wodzińska—Mary Bell, George

Antoni Wodziński—Stefan Czacki.

Balkon 60
W rol. gł.

największe gwiaz:
Wspaniała gra.

DZIENNIK

Janta-Połczyńskiego do Wilna na
inspekcję został odłożony na czas
późniejszy w związku z pracami
przygotowawczemi do zjazdu i
konferencji ministrów rolnictwa
państw wschodnich. Minister przy-
będzie do Wilna w pierwszych
dniach września r. b. d

Sprawy miejskie.
— Nowy profesor minero-

logji I petrografji USB. Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej mianował
docenta USB dr. Pawła Radzi-
szewskiego profesorem nadzwy-
czajnym mineralogji . i petrografji
na wydziałe matematyczno-przy-
rodniczym tegoż uniwersytetu. d

Handel i przemysł.
— Konkurs wystaw sklepo-

wych — nagrody. Komitet Oby-
watelski gTygodnia Propagandy
krajowych wyrobów  włókienni-
czych i galanteryjnych pod prze-
wodnictwem prezesa M. Zejmo,
w wyniku ogłoszonego konkursu
wystaw sklepowych w dniach od
1—7-go czerwca r. b. nadał, na
wniosek Sądu Konkursowego, dy-
plomy uznania następującym fir-
mom:

D. H. Bracia Jabłkowscy w
Wilnie I nagroda, firma K. Rut-
kowski i J. Domagała w Wilnie
II nagroda, firma R. Ruciński w
Wilnie III nagroda, firma Jan
Wokulski i S-ka w Wilnie III na-
groda.
— Konferencja w sprawie

eksportu serów. Izba Przemy-
słowo-Handlowa zwołuje na dzień
26-go sierpnia r. b. konferencję
w Wilnie, mającą na celu omó-
wienie sprawy eksportu serów z
Wileńszczyzny i Nowogródczyzny
Izba przewiduje możliwość zor-
ganizowania wspólnego biura
sprzedaży serów, co mogłoby ra-
dykalnie naprawić bolączki orga-
nizacyjno-finansowe, istniejące w
tej dziedzinie produkcji.
— Unieruchomienie fabryki.

W tych dniach stanęła olejarnia
Pimonowa przy ul. Kurlandzkiej.
Zawieszenie pracy w olejarni ma
potrwać od 3 do 4 tygodni. w

Z życia cechów.
— Wydział czeladników. W

dniu 30 lipca 1930 roku został
utworzony przy Cechu Rzeźników
i Wędliniarzy w Wilnie Wydział
Czeladników, zadaniem którego
jest współudział w  regulowaniu
nauki w rzemiośle oraz wzmoc-
nienia organizacji cechowej.

Do zarządu zostali powołani:
p. Jan Wasiak, Zygmunt Strzałko
i Wincenty Mincewicz.

Wszelkich informacji w spra-
wie przyjęcia nowych członków
załatwia sekretarjat przy ul. Nie-
mieckiej 25.
— Związek Cechów w Wilnie

niniejszem podaje do miadomości
swoich członków, iż w dniu 17
sierpnia, o godz. 4.30. w lokalu

wieka aktów

Nad

NAD OBŁOKI*.

Nad

“IL EN ši

Dramat wielkich uczuć wielkiego czło-

Sand—Germaine Langier, Delfi-

program: „Zima w Aipach—w 1

ą. 6. Następny program: „MOTOCYKLEM PO-

gr. Parter 1 zł. DZIŚ! Sensacyjna sztuka Dźwiękowa

arcywesoła cudownie zbudowana MARION DAVIES oraz przyjmu-

dy: FAIRBANKS, CHAPLIN, NORMA TALMADGE,

Początek o godz. 4.30, ost. s. o godz. 10.15.

a ia i aiiiiaai ii

«WILLA FALKONIERI»
NS STUVE, MARJA JAKOBINI, ANGELO FERRARI.

Początek o godz. 5, ostatni seans o godz. 10,30 w.

Wielki dramat erotyczny osuuty
na tle słynnej powieści R. VOS-

    
przy ul. Orzeszkowej 11 (sala klu-
bu Narodowego) odbędzie się
Walne Zgromadzenie udziałowców
Spółdzielczego Banku dla Handlu
i Rzemiosł.

Ponieważ na porządku dzien-
nym ma być sprawa ewentualnej
ikwidacji tegoż Banku, przeto
apelujemy do osób zaintereso-
wanych o bezwzględne stawienie
się na zebranie.

Z życia stowarzyszeń.
— Kooptowanie do Zarządu

Stow. Kupców | Przemystow-
ców. Celem zapewnienia w Za-
rządzie Stowarzyszenia reprezen-
tacji interesów sekcji Winno-Spo-
żywczej, "tórej działalność  roz-
wija się coraz pomyślniej. Zarząd
na mocy $6p.31 Statutu, uchwalił
kooptować do swego grona prze-
wodniczącego wyżej wymienionej
Sekcji w osobie p. W. Gołębiow-
skiego.
— Przeciwko obciążeniu lo-

katorów podatkiem budowla-
nym. W związku z projektem
Izby Przemysłowo-Handlowej w
Warszawie obciążenia lokatorów
nowym podatkiem — na cele bu-
dowlane—stopniowo rosnącym aż
do 72 proc. podstawowego ko-
mornego odbyła się w dniu 7 bm.
w lokalu Związku  Lokatorów
(Wielka 28) konferencja przedsta-
wicieli zawodowych organizacyj.

Na konferencji tej zabrali głos
pp. Tarasiewicz, Brodzki, Marku-

szewski, Janiski, Broches, Paler

i inni.
Mówcy, omawiając _ projekt,

stwierdzili ogromne niebezpie-
czeństwo, jakie w nim tkwi dla sze-

rokich rzesz. lokatorów, nietylko

dla ludzi pracy fizycznej i umy-

słowej, ale nawet i przedsiębior-

ców. Przeprowadzenie tego nie-

przemyślanego projektu według

opinji mówców pociągnie za sobą

fatalne skutki: dziesiątki tysięcy

znajdą się na bruku, a nad gło-

wami innych zawiśnie groza eks-

misji.

Sprawy samorządowe.
— 10-iecie sejmiku wileńsko-

trockiego. Na wczorajszem po-

siedzeniu wydziału sejmiku wi-

leńsko-trockiego omawiano spra-

wę obchodu  1Olecia sejmiku
wileńsko-trockiego.

W grubszych zarysach ustalo-

no program obchodu, na który

się złożą odpowiednie artykuły i

wzmianki w prasie, odczyty w

radju, uroczyste posiedzenie sej-

miku oraz wydanie żetonu pa-

miątkowego.
Pozatem w celu upamiętnie-

nia rocznicy ma być ufundowana

szkoła powszechna na terenie
pow. wil.-trockiego. w

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski

Dziś i dni następnych komedja Ver-

neuil'a „Kochanek Pani Vidal“,

Jutro „Kochanek Pani Vidal".

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Sernardyńskim. Dziś i jutro komedja
Caillaveta i Fiersa „Papa“.

Teatrz Leini w przyszłym tygodniu
wystawia dwie perły literatury ojczy stej,
a mianowicie: „Marcowy kawaler" Bli-
zińskiego i „Majster i czeladnik" Ko-
rzeniowskiego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Piątek, dnia 15 sierpnia 1930 r.

10,30. Transm. z Jasnej Góry, .ro-

czyste nabożeństwo z kazaniem ks.
bisk. Kubiny.

12.05. Gramofon.
17,10. Kom. L. O. P. P.
17,25. Koncert popularny.
18,00. Tr. z Rady Miejskiej w War-

szawie. Akademja „Fidac'u“.
19,00. „Cud nad Wisłą", odczyc v'ygł.

dr. W. Charkiewicz.
19,25. „Skrzynka pocztowa”.

Nr. 187

20.00. Transim. .z
i komunikaty.

Sobota, dnia 16 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20, Kom. Wil. Tow. Orqan. i Kó
Roln.
17,35. Gramofon.
18,00. Audycja dla dzieci.
19,00. „Co nas boli?" przechadzki

Mika po mieście.
19,15. „Podróże międzyplanetarne*

część Il-ga, odczyt P. Bielkowicza
mag. fil.

20,00. Prasowy dziennik radjowy,
20,15. Kwadrans literacki. Dalszy

ciąg z „Potęgi snu* J. Wołoszynow-
skiego, wyk. K. Vorbrodt.

20,30. Koncert czeski z Pragi.
21,30. Pieśni kurpiowskie z cyklu

„Polska w pieśni* w oprac. Eugenjusza
Dziewulskiego, w wyk. Zofji Plejew-
skiej.

22,00. Muzyka taneczna.

Warsz. koncert

łek

 

 

Z OSTATNIEJ CHWILI.

Walki hittlierowców z komunistami.
BERLIN, (Pat.) We środę o

godz. 8 wiecz. zwołane zostało
przez komunistów zebranie pu-
bliczne w Norymberdzie, na któ-
re zaproszono wszystkie strornie-
twa. W wielkiej liczbie zjawili się
hittlerowcy wraz ce swymi przy-
wódcami. Wszystkich wchodzą-
cych na sałę obrad poddawano
rewizji w poszukiwaniu broni, po-
czem aresztowano tych komzuni-
stów, przy których znaleziono
sztylety i inną broń białą. Wcza-
sie przemówienia referenta ko-
munistycznego doszło do uta"cz-
ki słownej z hittlerowcami, a po-
tem do bójki. Na miejsce wxro-
czyła policja, uzbrojona w pałki
gumowe, wspomagana przez straż
ogniową, która potraktowała wal-
czących silnyr strumieniem wo-
dy. Bójka przeniosła się na uli-
cę, gdzie dla celów walki roze-
brano jeden z pobliskich pe"ka-
nów. Walka ustała około godz.
10.30. Policja jednak zmussona
była jeszcze dłuższy czas czuwać
na pobliskch ulicach i p'acu
dworcowym i występować z pał-

kami gumowemi przeciwko wal-

czącym. Ogółem poranionych zo-
stało 65 — 70 osób, z czego 14
osób odwieźć musiano do szpi-

 

 

Zjednoczone Fabryki Ma-
szyn „Unia”* Tow. Akc. w

Grudziądzu.
Do dzisiejszego nr. „Dzien: ika

Wil.* dołączamy prospekt wspom-
nianej firmy. Firma produtuje
wszelkie narzędzia do uprawy
ziemi a mianowicie pługi, br-.ny,
kultywatory, tudzież siewniki w
najrozmaitszych wymiarach, za-
stosowane do każdego gospo-

 

12. W rolach głównych:

 

program: Komedja w 2

 

   

  

  

 

Flit niszczy wszelkie owady szybciej.

wystrzegając się naśladownictw.

 

   
SŻądajcie żółtej blaszanki z czarną opaską. Pianina 1Fortepiany światowej sła- PRACA |
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PRACOWNIA KRAWIECKA

W. NAGRODZKIEGO
Została przeniesiona z ul. Wileńskiej23

na ul. ZAMKOWĄ 16 — 1.

Przyjmuje obstalunki z własnych i po-

Mundurki

wierzonych materjałów.

do wszystkich gimnazjów
według nowych przepisów. —sl  
 

  
   

 

D-H. K. Rymkiewicz
Ui. Mickiewicza 9.

Poleca w największym wyborze OBICIA
pap. (tapety) z fabryk krajowych od zł. 1,50 gr.
za rolkę 15 metr. i drożej.—Wielka wyprze-
daż resztek z
Sprzedaż za gotówkę i na raty.

 

 

rabatem od 20%/, do 50". —
—lo

Mowa

    

(ED:REG ERĄ

Powód choroby.

tu jestem,
strzykanie w uszach.

Fani: A tak, tak. Przez
dziurki od klucza bardzo NNW MESKI

  

tala miejscowego. Wśród rannych
znajdują się również hittlerowcy,
radcy miasta Streicher, Holz i
Liebel. Podobnie, jak w Norym-
berdze, doszło również do bójki
między hittlerowcami a komuni-
stami w Luneburgu. Tym razem
zebranie urządzili hittlerowcy w
hotelu dworcowym. Po jednym z
mówców, hittlorowców wstąpił na
trybunę mówca komunistyczny i
na pytanie, czy naprawdę komu-
niści otrzymali rozkaz z Moskwy
zabijania hittlerowców, miał >n
według zeznań uczestników ze-
brania, odpowiedzieć: „Tak*. Prze-
wodniczący zebrania odebrał mu
głos, wobec czego starał się on
z miejsca dalej przemawiać. Wy-
stąpiła czynnie milicja, pilnująca
porządku na sali, co dało powód
do bójki, w której szereg osób
odniosło ciężkie obrażenia ciele-
sne. Również ubiegłą nocą doszło
w pobliżu bramy P-uskiej w Ham-
burgu do starcia między hittlerov:-
cami i reichsbannerowcami. Jeden
hittlerowiec i jeden reichsbanne-
rowiec zostali ciężko ranni no-
żem, a 4 osoby odniosły ciężkie
obrażenia. Policja dokonała licz-
nych aresztowań, przywracając
porządek na miejscu starć.

firmy „OUnia* świadczyć może
najlepiej fakt nagrodzenia ich na
Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu wielkim złotym me-
dalem.

Fabryka „(lnia" znaną jest
zaszczytnie nietylko w całym
kraju, lecz również zagranicą.
Eksportuje bowiem wyroby swoje
w najdalsze zakątki Europy,
wszędzie przynosząc chlubę prze-
mysłowi polskiemu. Polecamy

darstwa, siewniki do nawczów przeto wspomnianą firmę życzli-

w „Lutni”. sztucznych, grabie, parniki do wej uwadze czytelników.

kartofli itd. O jakości wyrobów

Mieszkanie
5 pokojów z kuchnią Pensjonat
(dam osobnyw ogrodzie) w Czarnym Borze Le-

do wynajęcia. Filarecka tnisko M. Batorowej. Ca-
25 Zarzecze). łodzienne utrzym. zł. 5

-—— |ntorM. na miejscu. 493
poru ę uczenice na

całodzienne
manie. Można miećpo-
mec we franc. ul. Żeli-
gowskiego 5, m 25.

E i GG

Zle czasy.

Žebrak:—Proszę o ma-
3158 ły datek.

— Nie mam

jutro.

Żebrak (do siebie): —
Kiepskie czasy, nawet

musi kredytować.

czasu,

służąca: Odkąd
mam ciągle

 

Żądajcie wszędzie B E m ciągnie.

k N Do sprzedania brycz- 2 =———:>>>=- LOKALE

NV „i ka. Pracownia Sa- kt) 10 | d

AK KE
mochodowa ul. Zawalna „ r;gzie będzi vart

Nr. 1 435—0 RE
qapól., jowY* š od 15 sierpnia b. r. przy ZGUBY Odst i

grajac zajkoh?
placu im Ks. Falkow- ąp ę

v Do sprzedania skiego w domu p. Wisz- , lokał nadający się na

Wył. wyro- N kt » 2 bufety i inne urządze= nickiej. Zapisy na miej- sę książkę woj- jadłodajnię-piwiarnię Do-

bu fabr. «Ne ar». nia sklepowe bardzo ta- seu. Opieka troskliwa w,skową wydaną przez minikańska 17 m. 8-a.

RTR nio wiadomość: Rossa zapewniona. Opłata zgó PKU w Swigcianach na 3459—1

: Listepadoiva:I odgodz, ry 80 złotych miesiącznie. wt,a WiKupezslo „misis
+ —6 godz. —s > —0 0 EIO ona AE

Dbajcie © owóje sdruniai|— ——— wie gm. Jody uniewaž- ;“ iik]PJ

Szwajcarskie Gorzkie Zioła” Do sprzedania UWADZE "= 2 Raj
(z marką„Kogut”)są stosowana Parowa  Farbiacnia i Pyt: ow i

przy chorobach żołądka, ki- Mechaniczna _Pralna wynajmujących pokoje Ze Biona książkę woj- Wacek Wyga wrócił z

szek; obatrukcji? karnieni | Wilno, ul. Lwowska 4 z utrzymaniem, dla ucz- skową na imię Je- Rosji.

X, S6lelowwik. j m. 2 ód 3 do 5. 448 nii uczenic. Ogłoszenie rzego Raszkiewicza wyd. į
W m. do Dziennika Wileńskie- przez P K U Swięciany — Jakże tam było? —

PROSZKI OD „ SZWAJCARSKIE GORZKIEZIOŁA * Sprawy | go przyjmuje bardzo ta- 1897 r. zam. we wsi Or- pyta go znajomy.

—0 o są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza- P nio Biuro Reklamowe, nieny gm. Podbrodzkiej Jak

4B LU GŁOWY jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie» majątkowe GRABOWSKIEGO unieważnia się. 45] — Jak w raju.

dla dorosłych mia i działającym przeciwko otyłości.| *© h Garbarska 1. 491—, e  — Naprawdę?

Sprzedają po 2 zł. za pudełko aptekii skła” s: radzioną książkę woj- — Tak. Ludzie nie ma-

1-go września r. b. Cen- skową na imię lzy-ją co włożyć na siebie.ją y
z.t. „K

z marką

wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-
gas uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

10 wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m 6.

Ceny fabryczne. — Sprzedaż | wynajęcie.

OGUTEK“
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

„KOGUTEK“
A. GĄSECKI I S-wle.

Fabr. Chem. Farm. 'w. Warszawie.

667—29 o
5 do a

 

   

a”apteczne

| AKUSZERKI |

AKUSZERKA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

WZP65

   

   
 

 

MAGpaposzu-
| kuje posady. Zna
różne konstrukcje mły-
nów. Posiada dobre świa-
dectwa. Zgadza się na
wyjazd. Wiłkomierka 101.

412—s0

 

"Spólnik(czka)
potrzebny zaraz z kapitałem od 5 tys. zł. do Prze-

mysłowo-Handlowego interesu, zysk pewny, ryzy-

ka (żadnego. Dowiedzieć się Wilno, Wileńska 5 3—6 Mickiewicza 19—31.

Zakład malarski W. Wożnickiego. 426—:

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

NAUKA

US korepetycji w
zakr. Gimnazjum g.

26—2

Drukarnia „DziennikaWileńskiego* ul. Mostowa 1.

trala Opiek Rodziciel-
niskoprocentowe ząa- skich otwiera

———————————8| latwia szybko i do» BURS

ji godnie. dla uczniów szkół S$
| PARZE l Dom H-K. „Zachęta“I Zaki,Nauk. SAW aw. PXU

Micklewicza 1, tel.| populanka 9, m. 2. Cal.
 

   
  

   
9—05. 256—s0

r, 1843 istnieje —-
WILENKIN

/ ul. Tatarska 20.
nadeszły nowościj

JADALNE, NEAL
SYPIALNE,

i GABINETOWE, kre-

szczegółowe codziennie
Za 25.000 złotych| og dnia 25.VIII, od godz.
sprzedamy okazyjnie acmajątek 150 ha: had 11 do 13 w Bursie. —s2 koń

brzegiem rzeki O = m
3 klm., od miasta po- Mieszkania

pokojewiatowego. Ziemia
SALONOWE

  
spirytusowy do marynat ję panienki ze średnich
zdrowy i

densy, stoły, szafy łóż- orna. łąki, las. lodu.
ka i t. d. Wikwintne,] |Dom H-K. „Zachęta'*

Mocne, Niedrogo. Mickiewicza 1, tel.| |)? "ynajęcia 3 pokoje
Sprzedaż na raty. 9—05. 255—s0 z kuchnią i weran-

dą Antokol 58—5. 433
 

 

Ww nowootworzonym Ska 29 m.

internacie przyjmu- 5—/.OCET 442—1

 

skich
marynaty nie zakładów naukowych. PJ z całodziennem i

ao litr 1,10 O utrzymanie. Opie- utrzymaniem dla
poleca ń a zapewniona. Warunki ucznia(cy) ze starszych
firma Twiedryński przvstępne. Skopėwka 9 klas A aipaieiss

m. 1 Rymszewiczowa. 25 m. 11
423—4 ście z Piekiełka.

twie.

Wileńska 28.
39

 

1906 unieważnia się. 189

kowite utrzymanie mie- rm
sięczne 95 zł. InformacjeESECZDEJ

fak się mówi.

— Pożycz mi 10 zło-

— Kiedy sam nie mam.
— Wczoraj

że masz pieniędzy, jak

— A czy ja mam lód?

A > "e >, P mamaAEO|

KUPNO- | R 6 ŹNE | D” wynajęcia .umeblo- | LETNISKA. |

| SPRZEDAŻ | s zadek„2 p "yilleń: =
od 12—3 I L: tniska z utrzymaniem

w majątkach ziem-

i Wileńskiem wojewódz-
Informacje: Wilno,

Ad. Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-

frontowe wej- snewski i Krużołek S-ka,
452—2 tel. 5-60. 289

Redaktor odpowie -zialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

Niewiadomskiego
zam. we wsi Dubowoje
I! gm. Leonpolskiej pow
Brasławskiegowyd. przez

=-— =

Swigciany rocz.

DRU-
KARNIA

1 INTROLIGA-
TORNIA

„DZIŁANIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, UI.Mo-
stowa Ni 1

mówi/eś,

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.

Nowogródzkiem
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