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"O ROKU ÓW, KTO CIĘ WIDZIAŁ WSPOMNIENIA Z MIŃSKA Z CZASOW WALK ZBROJNYCH O NIEGO— W ROKU 1919 
W NASZYM KRAJU! 

Dziś mija jedenaście lat od dnia, 

gdy żołnierze z Litwy, Białorusi, Kró- 

lestwa i Wielkopolski w bohaterskiem 

spółzawodnictwie i wysiłku wszyst- 

kich rodzajów broni odnieśli świetne 

zwycięstwo, zdobywając Mińsk Litew- 

ski. Po sześcio godzinnej zaciętej wal- 

ce wojska nasze łamały opór, zmusza- 

jąc nieprzyjaciela do bezładnego od- 

wrotu w kierunku Borysowa i Bobruj- 

ska. a 
O godzinie 7-ej po południu oddzia 

ły nasze wkroczyły do Mińska. Tegoż 

dnia wkroczył ze swoim sztabem do- 

wódca frontu litewsko - białoruskiego 

generał Szeptycki. 

Niecałe cztery miesiące, które dzie- 

lą zdobycie Mińska od bohatersko 
przez Naczelnego Wodza zaimprowizo- 
wanego raidu kawaleryjskiego na Wil- 

no, — zdobycia Nowogródka przez 
oddziały Kowieńskiego pułku i zdoby- 

cia Baranowicz przez grupę gen. Mo- 

krzeckiego, przeszły na wzmożonej 
pracy nad wzmocnieniem liczebnem i 

technicznem naszego wojska. Rezultat 
był ten, iż rzucone w początkach sier- 

pnia posiłki dozwoliły naszemu dowó- 

dztwu przejść do akcji zaczepnej na 

froncie 180 klm., zająć z 5 na 6 sierp- 

nia Słuck, uderzyć na tyły nieprzyja- 

cielskie pod Nieświeżem, opanowując 

Kleck, Nieśwież i Mir, a jednocześnie 
w kierunku Kojdanowa i Mińska prze- 

ciąć nieprzyjacielowi w Smotewiczach 

połączenie z Borysowem. 

Po zdobyciu Mińska nieprzyjaciel 

wycofuje rozgromione oddziały na Be 

rezynę. Już 10 sierpnia wojska nasze 

w pościgu osiągają linię odległą od 

Mińska o 25 klm. W kierunku na Bo- 
brujsk 14. 8. wkraczamy do Pucho- 

wicz. 19. 8. — zajmujemy Bohuszewi- 

cze i Rzeczki. 20. 8. — Swisłocz i Osi- 
powicze. 29. 8. po ataku naszej pie- 
choty skutecznie wspieranej przez po- 
raz pierwszy użyte W naszych opera- 

cjach czołgi w ręce nasze dostaje się 

Bobrujsk. 11 września oddziały naszej 

piechoty zdobywają Borysów, wspiera 

ne przez kawalerję, która przeprawiw- 

Szy się przez Berezynę uderzyła na 
tyły nieprzyjacielskie w rejonie Cho- 
łopienicze - Krupki. 

„Naczelniku! 
Wiedzione Twą doświadczoną dło- 

nią i całą duszą oddane Ojczystej spra 
wie Wojska Polskie dotarły do Mińska. 

„Bohaterski ich czyn wyzwala co- 
dziennie z krwawych rąk barbarzyń- 
skich najeźdzców piędź po piędzi zie- 
mie kresowe, udręczone półtorawieko- 
wą moskiewską niewolą, umęczone ka 
tuszami naszych ojców i braci, przepo- 

jone niewinną krwią matek, sióstr i 
dzieci naszych. + 

W oczach naszych iści się cud po- 
wrotu na łono Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej Polskiej ziem, co dały Jej 
Kościuszkę, Mickiewicza, Moniuszkę i 
legjon tych, którzy swym czynem, sło- 
wem lub pieśnią ratowali od zagłady 
Ducha Polski. 

Zawsze wierni idei nierozerwalno- 

ści tradycyjnych w ęzłów: łączności z 
Polską, z nadzieją spoglądamy w przy 
szłość, wierząc, że niesie ona wyzwo- 
lonym ziemiom byłego Wielkiego Księ 
stwa Litewskiego swietne jutro pań- 
stwowego zjednoczenia z Rzeczypospo 

"litą Polską, tarczą, wolności ludów. 

Za ten czyn, ręką Twą tworzony, 
za znój i krwawą ofiarę bohaterskich 
zastępów polskiego Wojska pod Twem 

dowództwem walczących o wyzwole- 
nie Kresów Wschodnich, imieniem lu- 

dności polskiej tych ziemi składamy na 
Twe ręce, Wodzu Naczelny, wyrazy 
wdzięczności serdecznej i gorącego 
hołdu. 

Niech żyje waleczna Armja Polska! 
Niech żyje jej Wódz Naczelny!“ 

Takim był hołd Rady Narodowej 
Polskiej Białejrusi i Inflant i Komitetu 
Obrony Kresów Wschodnich) złożony 

ki 

na ręce Naczelnego Wodza Józefa Pił 

sudskiego. 

Za pełne udręki słowa Chłopickiego 

o nieposiadaniu „dla gubernji, ani jed- 

nej skałki”, za uznanie granicy Bugu 

przez ludzi dzierżących ster wypad- 

ków w powstaniu 1830 roku, za ma- 

łoduszne słowianofilstwo w dumie Ко- 

mana Dmowskiego — w dziejowej re- 

kompensacie dziękowali Józefowi Pił- 

sudskiemu ci, co wśród cierpień i nie- 

doli sztandarowi nierozdzielnej Polski 

wierni pozostali. 

Rzucając na ekran swietlanych wspo 

mnień dwa fragmenty z 1919 roku, 

chcemy przed oczami czytelników roz- 

toczyć bohaterski czyn wojsk naszych 

i rację stanu wybrańców społeczeńst- 

wa z Białejrusi i Inflant. Z tych dwuch 

fragmentów, niby z dwuch zródeł, 

przyszła epopeja, sławiąca czyny boha 

terskie i wielkie wypadki 1919 roku 

na Ziemiach W. Ks. Litewskiego, czer 

pać będzie swą treść o spontanicznym 

mocarstwowym porywie ztęsknionego 

w 150 letniej niewoli narodu. 

Na epokowy czyn 1919 roku złoży- 

ły się dwie siły: jedna — to urok wo- 

jenny wodza porywający żołnierzy, — 

druga, mówiąc słowami najwybitniej- 

szego pisarza emigracyjnego Maury- 

cego Mochnackiego „element szlachec 

ki, który był oddychalnem powietrzem 

kraju naszego, utrzymywał go po roz- 

biorach za Bugiem i Wilją, od cypla 
Kurlandji do Zaporoża i Karpatów*. 

«= 

Znamienne są słowa tegoż Moch- 

nackiego w zastosowaniu de prądów 

socjalnych, które w 1919 r. górowały 
w poczynaniach partyj ludowych. Pi- 
sząc na emigracji o sprawie włościań- 
skiej tak się wyraża Mochnacki: „Po 

odzyskaniu niepodległości politycznej 

w odwiecznych granicach ziemi naszej 

po zabliźnieniu ran drugiego rozbioru, 
część oświecona, myśląca i majętniej- 
sza narodu prędzej czy później porów- 
na, a w razie oporu będzie nawet mu- 
siała porównać ze sobą resztę ludnoś- 

ci. Ale żeby sama własną zatarła isto- 

tę, żeby zamiast ukształcenia i uposa- 

żenia swym majątkom i światłem całej 

masy, rozproszyła się w niej i zniknęła 
to się nie zgadza ani z potrzebami Pol 
ski, ani z jej ostatnią wolą, objawioną 
przed zgonem politycznym, ani z rolą 
jaką Polska na północy odegrać będzie 
musiała. 

W 1919 r. reformę włościańską, o 
której myślało pokolenie Mochnackie- 
go, zastąpiła dalsza jej faza — reforma 

rolna, będąca ukoronowaniem każdej 

Szanującej się i dbającej o poparcie 
mas partji. W pojęciu tych ludzi misją 
Polski „na рбтосу“, — było zdobycie 
terenów potrzebnych do opłacenia żoł- 

nierzy za krew przelaną za Polskę. Ha 

sło jednej nierozdzielnej Polski przed- 
rozbiorowej, które w 1861 r. w święto- 
waniu Unji Lubelskiej złączyło społe- 
czeństwo z Królestwa i Litwy na moś- 
cie pod Aleksotą — już w 1919 r. ani 
umysłów, ani serc polityków z Kongre 
sqwki i Małopolski nie zapałało. W 
zniecierpliwieniu partyjnem czekali jak 

najszybszego zakończenia walki, by 

rzucić się na żer, który z dzielnika de- 
mokratycznego za „walkę o prawa lu- 
du“ im się należał. „Prawo ludu* — 

słyszało się na wszystkich ustach. O 
prawach państwa mówili tylko „ma- 

rzyciele* z Komitetu Obrony Kresów i 
Rad Narodowych. 

Dziś po jedenastu latach od pa- 
miętnych czynów 1919 roku, od ży- 
wiołowego porywu narodu ku przed- 
rozbiorowym granicom, stoimy wobec 
zaostrzonej walki, którą o swoje prawa 
toczy państwo. To też porównując 0- 
becne czasy i walki ze wspomnieniami 
1919 r. cisną się na usta słowa Wie 
szcza: 

„O roku ów, któ cię widział w na- 
szym kraju!” 

Michał Obiezierski. 
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Zdobycie Wilna przez wojska pol- 
skie w kwietniu r. 1919 było ciosem 
całkiem nieoczekiwanym nie tylko dla 
polityki sowieckiej na Zachodzie, ale 
też i dla poszczególnych członków rzą 
du sowieckiej republiki litewsko - bia- 
łoruskiej. Komisarze ludowi, ratując 

Telefony: Redakcji 17.82, Administr, 2.24. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
LUKSZTY -— Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
URODNO — Księgasnia T-wa „Ruch 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. Zwi ski [WIENIEC — sklep tytoniowy S. 
KLECK — sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma; |. 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-w. 

A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK 

K. Malinowskiego. 
PIŃSK — 

c SŁONIM —- ksi 
STOŁPCE — 

„Ruch“. 

POSTAWY — Ksi 

R Księgarnia jaźwińskiegu. jatuszowa, 
— Kiosk St. Michalskiego. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarała T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — hsięgarnia Spółdz. Naucz. 

Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
Poiskqej Macierzy Szkołnej. 

amia D. jego, ul. Mickiewicza 17 
Х-ча . 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynex 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA: POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WOŁKOWYSK — 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. 

Księgarnia T-wa ч 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40, Ea tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr ov gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach šwigtecmnych  braz Zz prowincji 0 25 proc. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Opioaėai cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą 

czynności — z ochronkami dla chłop- 
ców i dziewcząt, schroniskiem dła u- 
bogich staruszek i ze szpitalem oraz 
kaplicą własną (prezes J. hr. Czapski, 
wice - prezes j. Witkiewicz) 12) O- 
chronki św. Józefa i Kazimierza p. M. 
Czarnockiej 13) Tow. Przyjaciół Nauk 

  

Kościół katedralny w Mińsku. 

się ucieczką z Wilna każdy na własną 
rękę, znaleźli się w końcu po wielkich 
trudach w Mińsku. Z wielkiej opresji 
wyszli względnie pomyślnie, gdyż nie 
doliczyli się z pośród siebie jednego 
tylko: nie uszedł z życiem Berson, zna 
ny mińskieniu społeczeństwu polskie 
mu z poprzedniego swego pobytu w 
tem mieście. 

Wskutek powyższych. - wypadków 
Mińsk stał się na razie stolicą rządu 
federacyjnej republiki sowieckiej litew 
sko - białoruskiej. 

Pierwszym odruchem rządu tego 
było nie tylko wzmożenie czujności, co 
było rzeczą zrozumiałą, ale też i zem- 
sta nad ludnością polską za utratę Wil- 
na. 

Ażeby mieć chociaż w najogólniej- 
szym zarysie obraz życia ludności pol 
skiej w Mińsku w omawianym okresie 
czasu, musimy się cofnąć do końca r. 
1918 czyli do chwili, gdy Niemcy po 
przegranej wojnie zaczęli się wycofy-» 
wać z kresów naszych z okupowanych 
przez siebie terenów, a na ich miejsce 
poczęli wkraczać bolszewicy. Wkracza 
li bez żadnej przeszkody, gdyż Polska 
— po rozwiązaniu korpusu Dowbora 
— nie posiadała sił zbrojnych na kre- 
sach, któreby mogły nawałę bolszewic 
ką powstrzymać. * 

Dość liczny zastęp działaczy społe 
cznych, skompromitowanych w akcji 
przeciwbolszewickiej oraz znaczna 
część zamożniejszej ludności polskiej 
— niepewna losów pod zarządem bol- 
szewickim, opuściła Mińsk, przeniósł- 
szy się do Warszawy. 

By nie dać upaść licznym instytu- 
cjom polskim — zorganizowano w 
owej chwili Komitet Wykonawczy Ra- 
dy Związków Polskich, składający się 
z delegatów wszystkich organizacyj i 
instytucyj polskich. Komitet miał za 
zadanie objąć pieczę nad wszystkiemi 
organizacjami polskiemi i czuwać nad 
potrzebami pozostałej ludności polskiej 
której liczebność w samym Mińsku, 
przy 100 tys. przeszło mieszkańcach, 
sięgała 20 — 25 tysięcy osób, a w ca- 
łej gubernji Mińskiej — 200 tysięcy. 

Do chwili przejęcia przez Komitet 
władzy nad instytucjami polskiemi 
Mińsk posiadał następujące organiza- 
cje i instytucje polskie: 1) Rada Pol- 
ska Ziemi Mińskiej — powstała z wy 
borów całej ludności polskiej, zamie- 
szkałej na tej ziemi (prezes H. Kienie- 
wicz, wice prezes E. Iwaszkiewicz i 
J. Porębski) 2) Towarzystwo Rolnicze 
(prezes E. Woyniłłowicz, wiceprezes R. 
Skirmunt) 3) Polska Macierz Szkolna 
(prezes Wł. Raczkiewicz, potem K. 
Rdułtowski), 4) 8-io klasowe gimna- 
zjum męskie Macierzy Polskiej (dyrek; 
tor M. Massowicz, potem Błażejewicz 
wreszcie Cichecki, 5) Gimnazjum żeń- 
skie Macierzy Polskiej imienia Emilji 
Platerówny (przełożona Witwicka), 
6) Szkoła realna (pod kierukiem Wy- 
rzykowskiego i Wł. Dworzaczka) 7) 
Szkoła ludówek z p. M. Łęską i Czeko 
towską na czele, 8) Kilka szkółek o ty 

„pie szkół ludowych, 9) „Łabor* — 
szkoła rzemiosł dla dziewcząt pod kie 
runkiem p. Moniuszkówny, 10) Semi- 

= narjum duchowne (ks. biskup Łoziński 
i ks. Abrentowicz) 11) Tow. dobro- 

z sekcją krajoznawczą (prezes |. Wit- 
kiewicz, później ks. Usas, wice prezes 
]. Ofienberg, sekretarz P. Hutorowicz 
(inicjator T-wa) 14) Tow. Lekarzy i 
Przyrodników polskich (prezes dr. ]. 
Offenberg, wice prezes dr. J. Malkie- 
wicz, 15) Tow. zabytków polskich z.S 
Danglem i H. Weyssenhoffem na czele. 
16) Polska Bibljoteka Publiczna, 17) 
Pismo Polskie (najpierw „Dziennik 
Miński'* pod redakcją Olsztyńskiego, 
potem „Goniec Miński* redagowan 
przez K. Leczyckiego( 18) Sokół (pre 
zesi w rozmaitych okresach czasu: I. 
Dulewicz, W. Komocki, W. Wańkowicz 
Wilhelm Jelski). 19) Tow. im. Staszi- 
ca—zrzeszenie rzemieślników polskich 
(najczynniejsi członkowie:  Dobrasz- 
czyc, Starzycki, Maciejewski i inni) 
20) Bank Wzajemnego Kredytu (pre- 
zes E. Obrąpalski, dyrektorzy E. Trep 
ka, H. Jodko) 21) Tow. Wzajemnych 
Ubezpieczeń (prezes Z. Węcławowicz, 
dyrektor W. Łopott), 22) Syndykat rol 
niczy (prezes M. Porowski, dyrektor S. 
Zaniewski) 23). Kooperatywy z ich pio 
nierem M. Pietrzakiem na czele, 24) 
„Ognisko* — klub polski (prezes J. 
Malkiewicz). 

Oprócz tego podczas wojny świato 
wej działały na terenie mińskim: 1) 
Centralny Komitet Obywatelski z Ada 
mem Świdą na czele, 2) Komitet Po- 
mocy ofiarom wojny z Wł. Kryńskim, 
3) Komitet Pomocy Sanitarnej z ks. 
Woroniecką i ks. Cz. i M. -Mirskimi, 
4) „Naczpol* z Wł. Raczkiewiczem i 
pułk. Tupalskim, 5) „Koło Polek* w 
którem oprócz pań mińskich szczegól- 
nie czynną była d-rowa Łubieńska. 

Mińsk posiadał w omawianym okre 
sie czasu 5 kościołów czynnych, obsłu 
giwanych przez duchowieństwo wielce 
uspołecznione i patrjotyczne z bisku- 
pem Z. Łozińskim na czele. Kościoły, 
które odgrywały tak wybitną rolę pod 
czas niewoli; mężnie bowiem walczy- 
ły z prześladowaniem władz rosyjskich 
i przez pewien czas były jedyną ostoją 
polskości na Kresach, — skupiały do- 
koła siebie całą ludność polską, z po- 
śród której, zwłaszcza z pośród bardzo 
religijnego mieszczaństwa, duchowień 
stwo nasze tworzyło organizcje o ce- 
lach Ściślejszych jak bractwa i t.p. 

Nie należy sądzić, by życie narodo 
wo - społeczne ludności polskiej spro- 
wadzało się wyłącznie do pracy w po- 
wyższych instytucjach i organizacjach 
Już w czasie przedwojennym Mińsk się 
wyróżniał z pośród innych miast kre- 
sowych napięciem życia społeczno - 
narodowego. Zrozumiałe jest, że w 0- 
kresie wielkich wypadków dziejowych, 
tętno życia umysłowego i politycznego 
Jeszcze bardziej się podniosło. Nawet 
wśród szerszego ogółu wzrosło zainte- 
resowanie sprawami publicznemi, za- 
częły się kształtować wyraźniej poglę 
dy i zaznaczać ciążenia ku tym lub in- 
ńym kierunkom społeczno - politycz- 
nym. Ożywienie to jeszcze bardziej się 
spotęgowało gdy w r 1915 Warszawa 
ewakuowała się do Mińska ze swą eli- 
e inteligentną. 

Życia partyjnego na szerszą skalę 
w Mińsku nie było, gdyż nie było usi 
łowań werbowania i zjednywania za 
wszelką cenę członków przez to lub in 

Y obejmujący może mieć warunki, 

ne stronnictwo, to też atmosfera ogól- 
na cechowała się podniosłym nastro- 
jem patrjotycznym, nie zamącanym 
przez walki partyjne, a przynajmniej 
działo się to nie w takim stopniu, jak 
się rzecz miała w innych większych 
centrach umysłowych. 

Jednakże wśród bardziej wybitnych, 
działaczy społecznych, pomiędzy któ- 
rymi było dużo jednostek wybitnych, 
o wysokiej kulturze umysłowej, można 
było zróżniczkować następujące kie- 
runki: 

1) Kierunek krajowy, uzasadniają- 
cy ideologię swoją odrębnością warun 
ków i potrzeb kraju. Kierunek ten, naj- 
bardziej znamienny dla stosunków miń 
skich, miał na swem czele przedstawi- 
cieli najstarszych rodów tej ziemi, lu- 
dzi wybitnych, o wielkich wpływach i 
środkach. Krajowcy grawitowali ku 
białorusycyzmowi. 

2. Kierunek polityki realnej; w pro- 
gramie społecznym identyfikował się 
ze światopoglądem konserwatywnym. 
3) Kierunek narodowo - demokratycz- 
ny. 4) Chrześcijańska demokracja. 5. 
Postępowa demokracja czyli kierunek 
liberalny. 6. Polska partja socjalistycz- 
na. 7. Socjal - demokracja — z wybit- 
nem zabarwieniem międzynarodowem. 
8. Kierunek bezpartyjny. Kierunek ten 
posiadał najwięcej wyznawców, zasłu 
guje z tego względu na szczegółowe 
omówienie. Największa część mińskich 
działaczy narodowych i społecznych 
wyznawała zasadę, że nie należy prze- 
konań swych ograniczać ramkami tej 
lub innej doktryny partyjnej, że powin 
no się dbać o niezależność przekonań. 
Sądzili, że wszelkie zagadnienia polity 
czne i społeczne, oświetlane pod kątem 
widzenia partyjnym, stronniczym, nie 
dadzą się poznać i ocenić z należną do 
kiadnością, a z jednostronnej oceny 
łatwo wynikają błędne czyny. Tylko 
stanowisko ponadpartyjne — według 
mniemania tych ludzi — daje gwaran 
cję wzniesienia się na takie wyżyny, 
z których sąd o rzeczy staje się dosta- 
tecznie krytycznym i niezależnym. Ta- 
ki dopiero sąd — bezstronny i wszech 

by 
stał się i w czynie najtrafniejszym i dla 
sprawy  najpożyteczniejszym. Tych 
działaczy nazywano bezpartyjnymi. 

Dodać należy, że po przewrocie 
bołszewickim, dla zrozumiałych powo 
dów, przestały być realnemi orjentacje 
prokoalicyjne lub procentralne. Kto się 
zetknął z bolszewizmem bezpośrednio 
i miał możność zajrzenia w głąb jego 
istoty, ten rozumiał, że zwycięstwo 
bolszewików, to jedna z największych 
katastrof, jaka może dotknąć ludzkość 
Bolszewizm — to nie tylko spaczenie 
przez rosyjskich praktyków — teorji 
zachodnio - europejskich myślicieli i 
wyznawców idei komunizmu, to nie tyl 
ko negacja własności prywatnej i ra- 
bunek jej, uprawniony z góry. Bolsze- 
wizm dąży w swym pochodzie burzy- 
cielskim do ogołocenia ludzkości z dóbr 
jeszcze cenniejszych, gdyż ze skarbów 
duchowych: godzi on w podstawy te- 

drożej, 
ja nie przyjmuje zastrzeżeń co do Administracj 

yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

W tych odmiennych warunkach w o- 
wym momencie historycznym Kresów 
w porównaniu z Kongresówką tkwi 
istotna przyczyna odmiennego ustosun 
kowania się do okupacji niemieckiej 
Polaków z Kresów i z Kongresówki. 

Przewidywania się sprawdziły: 
Niemcy potrafili na Kresach odrazu u- 
kręcić głowę hydrze bolszewickiej. Wy 
cofanie się zaś Niemców w r. 1918 
oddało znów cały kraj na pastwę bol- 
szewików. 

Wracamy myślą a chwili, gdy w 
końcu 1918 r. powstał w Mińsku „Ko- 
mitet Wykonawczy Rady. Związków i 
organizacyj polskich*. Na czele „Ko- 
mitetu“ stai biskup ks. Z. Łoziński, 
duch wielki — na miarę Kordeckich i 
Skargów, patrjota gorący w życiu asce 
ta, o woli niezłomnej, zdolny do najwię 
kszych ofiar dla idei*). Komitet pod- 
jał się trudnych obowiązków walki z 
wpływami bolszewickiemi i pracował 
narazie wydatnie i sprawnie, nawet 
wydawał pismo polskie („Goniec Miń- 
ski“). Ale niedługo mógł swe obowiąz 
ki obywatelskie spełniać. Władze bol- 
szewickie przedewszystkiem zagarnęły 
instytucje finansowe, zniweczyły Tow. 
Dobroczynności, tę najstarszą w Miń- 
sku instytucję polską, która od chwili 
powstania w r. 1811 skutecznie się o- 
pierała zakusom władz carskich, obec- 
nie odrazu żywot swój zakończyła. 
Prześladowania się wzmogły po stra- 
cie Wilna, którego bolszewicy zapom- 
nieć nie mogli. Zwrócono się przeciw- 
ko pozostałym instytucjom polskim, w 
Mińsku. Pismo polskie „Goniec* zam- 
knięto, szkoły poddano kontroli i wpły 
wom swoistym. Czerezwyczajka wpada 
ła do kościołów, poddawała je naj- 
szczegółowszym  rewizjom, szukając 
pilnie powodów do ich zamknięcia. 
Wzmożono prześladowania działaczy 
polskich. Pod pozorem potrzeby usu- 
nięcia osób, działających na szkodę so 
wietów, aresztowano mnóstwo ludzi 
całkiem niewinnych, w końcu zaczęto 
brać larga manu zakładników z poś- 
ród pozostałego ziemiaństwa i ludzi 
na wybitniejszych stanowiskach bez 
względu na wiek i na stan zdrowia. 
Więzienia tak się przepełniły, że dla 
braku miejsca część aresztowanych 
musiano przetransportować do więzień 
smoleńskich, gdzie zresztą tyfus wysyp 
kowy przerzedził szeregi tych nieszczę 
śliwców. Zmarli wtedy hr. K. Miączyń 
ska, W, Helmersen, Dr. F. Borowski, 
Pacewicz, nieco później E. Jeleński i 
wiełu innych. t 

W tych warunkach „,„Komitet“, po- 
siadający w swym składzie około 12 
członków, nie mógł się zbierać dla na- 
rad, gdyż narażałby na zgubę siebie i 
reprezentowane instytucje. Uznano 
przeto za niezbędne stworzenie organi 
zacji ściślejszej z 5 osób, wybranych 
głosowaniem tajnem, a więc zakonspi- 
rowanych nawet przed członkami Ko- 
mitetu. Tajnej organizacji, która przy. 
brała nazwę „Głównej Rady Polskiej”, 
nadano nieograniczone pełnomocnict- 
wa ze względu na chwilę niezwykłą i 

  

go, co jest najdroższem dla całego 
świata chrześcijańskiego, toczy walkę 
z zasadami etyki wszechludzkiej, osią 
gniętemi na drodze doskonalenia du- 
cha ludzkiego. Bolszewizm — to zde- 
ptanie wszelkich praw ludzkich i bo- 
skich — to panowanie nienawiści, zem 
sty i gwałtów, to największa i najcięż- 
sza niewola. 

Gdy się uświadamiało powyższe, 
czy mogło się wydawać dziwnem mnie 
manie, podług którego byłaby pożą- 
daną wszelka siła, która do walki z bol 
szewizmem stanąć może. A że siłą real 
ną, mogącą zdruzgotać bolszewizm, 
mogły być w owym momencie tylko 
Niemcy, przyjście ich poczytywano za 
bardzo wskazane. 

Cała ludność polska na Kresach 
przyjścia ich pragnęła i wyczekiwała. 

zbliżające się wypadki. 
Główna Rada Polska* zajęła się 

przedewszystkiem organizacją pomocy 
nieszczęśliwym więzniom naszym, zam 
kniętym w więzieniach mińskich i smo | 
leńskich i na ten cel zgromadziła w 
krótkim czasie znaczną sumę (600 ty- 
sięcy rubli) Poza tem „Rada Główna” 
czuwała w miarę możności nad pozo- 

(dokończenie na stronie 2-giej) 

  

‚ *) Np. dobrowolnie skazał siebie na wię- 
zienie i inne katusze, które mu szykowali 
bolszewicy, gdy w lipcu r. 1920 — po ustą- 
pieniu wojsk polskich z Mińska — bolsze- 
wicy ponownie to miasto zajęli. Biskup — 
wbrew naleganiom wszystkich — Mińska 
nie opuścił, na swem stanowisku pasterza 
pozostał, otwartą walkę z bolszewikami pro- 
wadził, rzucając im z ambony słowa potę- 
pienia za ich czyny niegodne.   

   

        

    

    

           



stałemi instytucjami polskiemi, zwłasz 

cza nad szkołami. Wreszcie „Rada“ 

opracowała plan całkowitej organizacji 

kraju na wypadek gdyby po temu zasz 

ła potrzeba, naprz. w razie porzucenia 
Mińska przez bolszewików i nieobję- 

cia go jeszcze przez władze polskie, 

która to ewentualność miała wówczas 

wiele szans prawdopodobieństwa. — 

Poza tem na terenie Mińska i Miń- 

szczyzny działała POW. WE: 

Każda ofensywa wojsk polskich w 

kierunku Mińska wzmagała prześlado 

wanie ludności polskiej. Nie wystar- 

czały już areszty. Zaczęto poddawać 

torturom uwięzionych a podejrzanych 

o akcję przeciwbolszewicką, zaczęły 

się mordy, rozstrzeliwania masowe. 

Niemal codziennie o późnej godzinie 
wieczornej dawały się słyszeć gromad 

ne strzały karabinowe: to czerezwy- 

czajka rozstrzeliwała poza obrębem 

miasta swe ofiary. Najgorszym pod 

tym względem miesiącem był lipiec r. 

1919. Zginął wtedy adwokat Ludwik 

Jelec (jak wykazała późniejsza ekshu 

macja — był żywcem zakopany), roz- 

strzelano Sochackiego (pseudonim S. 

Daszkiewicza, dr. Haniczównę, Adama 

Staroniewicza, Loebla, Adama żabę, 

małżonków _ Dąabrowskich, Szpilew- 

skich (małżonków). Z Grabowieckie-, 

go (nieco wcześniej), a nieco później 

Władysława Szalewicza i wielu, wielu 

innych. Wpadł wreszcie w ręce bolsze 

wików bohaterski syn ziemi mińskiej 

— Stefanowski, komendant POW i żo 

stał stracony w Bobrujsku. Historyk 

winien jaknajskrzętniej zebrać nazwi-- 

ska wszystkich straconych wówczas 

rodaków i imiona męczenników za oj- 

czyznę przekazać pamięci przyszłych 

pokoleń! 

Gdy w ten sposób srożył się teror 

bolszewicki, korzystającym dotąd ze 

swobody działaczom polskim nie pozo 

stawała inna droga, jak ukrycie się 

przed aresztem, a może przed mordem. 

'Ale ukryć się w owych czasach, gdy 

czujność  czerezwyczajki osiągnęła 

swe maximum, nie było rzeczą łatwą. 

O schronieniu u krewnych lub znajo- 

mych mowy być nie mogło, zresztą 

każde mieszkanie, należące do polskiej 

inteligencji, było na indeksie. Pozosta 

wała możność ukrycia się tylko u lu 

dzi zupełnie nieznanych bolszewikom, 

u ludzi ze sfer niezamożnych, u ludzi 

zdawało się maluczkich, a jakże wiel- 

kich duchem, jak się w rzeczy samej 

okazało. Ludzie ci dobrze uświadamią 

(i, że za wykrycie u nich przez czere- 

zwyczajkę ukrytego Polaka grozi im 

także kara jak osobnikowi przechowy 

wanemu, a jednak w pomocy nie od- 

mawiali, nie ulękli się odpowiedzial- 

ności, ratowali chętnie prześladowa- 

nych w imię solidarności narodowej 

oraz miłości chrześcijańskiej i iluż ro- 

daków od niechybnej zguby wyrato- 

wali! Niechże tym cichym bohaterom 

na tem miejscu będzie oddany hołd na, 

leżny. Patrjotyzm tych warstw jeszcze 

bardziej się uwydatni, gdy się dowie- 

my, że POW zasilało swe szeregi prze 

ważnie z młodzieży tych sfer, a wiemy 

jak ofiarną była ta służba i jakiemi na 

jeżona niebezpieczeństwami. 
1 

Nadmienitem, že lipiec był najcięż 

szym okresem dla ludności polskiej, 

znajdującej się w opresji bolszewic- 

kiej. Do tych męczarni dołączył się 

głód, który coraz dotkliwiej dokuczał 
mieszkańcom. Torturowana i wygło- 

dzona ludność z upragnieniem wyczeki 

wała wyzwolenia. W przepełnionych 
kościołach lud w cichości wznosił mo 
dły o ratunek. 

Tymczasem dni i noce płynęły dłu 

gie, a wyzwolenie nie przychodziło. 

Nieraz z oddalenia się słyszało odgło 

sy dział, zwiastujące zbliżanie się 

wojsk polskich w kierunku Mińska. 

Ale wkrótce zagłuszały je działa bol- 

szewickie, wreszcie walka ustawała i 

zalegała cisza, wprawiająca nas w 
stan rozpaczliwej beznadziejności. By 
liśmy blizcy utraty wiary w siłę wojsk 
polskich i w planowość ich działań. 
Taktyka bowiem powyższa wojsk na- 

szych prowadziła do coraz większych 

prześladowań Polaków i do coraz sta 

ranniejszego ewakuowania przez bol- 

szewików z Mińska wszystkich zapa- 

sów żywnościowych i wszelkiego skar 

bu oraz łupu zrabowanego u Polaków. 
Ale nadszedł dzień upragniony. — 

Dnia 8-go sierpnia około godziny 4-€j 
zrana niezwykły huk dział obudził mie 
szkańców. Domyśliliśmy się, że wesz- 

ły w grę działa wielkiego kalibru. Wy 
strzały armatnie stawały się coraz bliż 

sze, coraz głośniejsze i natarczywsze. 
Nadzieja wstąpiła w serca nasze. Doś 
wiadczyliśmy uczucia ludzi oblężo- 

nych w twierdzy, którym odsiecz przy 

chodzi z pomocą w chwili najkrytycz- 
niejszej. Tymczasem ofensywa stawa- 
ła się coraz energiczniejszą, aeropla- 
ny polskie poczęły atakować najwa- 
żniejszy pod względem strategicznym 
punkt w mieście, wpobliżu którego 
wł aśnie się znajdowałem. Jakże łatwo 
można było zginąć od bratniego poci 
sku polskiego w ostatniej chwili przed 
wyzwoleniem miasta rodzinnego! 

Ale w kilka godzin potem przylatu 
je wieść skrzydlata, że bolszewicy 
w największym popłochu i pośpiechu 
opuszczają Mińsk, a wślad zatem no- 
wa wieść, że jazda polska już wkro- 
czyła do miasta. Wychodzę na ulicę. 
Trudno opisać uczucie, gdy się ujrza- 
ło na własne oczy żołnierza polskiego 
Podchodzę do jeżdzca, ale ten zaleca 
ostrożność, gdyż kule latają jeszcze 
wzdłuż ulic. 

|, Powracam do mieszkania własne- 
O с esiacem 
     
      

Marszałek Piłsudski wyjechał do Radomia 
Wczoraj o godzinie 8-ej rano Pan Marszałek Piłsudski opuścił Piki- 

liszki, ażeby udać się na zjazd legjonistów do Radomia. Pan Marszałek za- 

trzymał się w Wilnie na przeciąg kilku godzin. Odwiedził rodzinę, zaczem że 

gnany przez nią i wojewodę wileńskiego udał się w dalszą podróż autem 

szosą warszawską, w towarzystwie zaledwie sierżanta Wójcika, który przed 

kilku dniami przybył do Pikiliszek. Do miasteczka Ejszyszki przed samocho- 

dem Marszałka jechał motocyklem komendant policji pow. Wileńsko-Troc- 

kiego, komisarz Dubowski, prócz tego eskortował auto Marszałka komen- 

dant wojewódzki policji państwowej. 

Jednocześnie w dniu dzisiejszym pociągiem porannym do Warszawy 

wyjechała Pani Marszałkowa, wraz z córkami, żegnana na dworcu przez p. 

wojewodę wileńskiego i wojewodzinę Raczkiewiczową. Pani Marszałkowa 

również udaje się na zjazd do Radomia. 

Polityk włoski o wzmocnieniu się wpływów 
polskich 

W EUROPIE POŁ. WSCHODNIEJ. 
RZYM. PAT. W „Giornale d'ltalia* ukazała się ciekawa korespondencja z War- 

szawy, omawiająca inicjatywę polską zwołania konferencji ministrów rolnictwa państw 
rolnych. W, korespondencji tej autor zwraca uwagę na fakt, że w miarę zmniejszania 
się wpływów politycznych czechosłowackich w Europie wschodnio-południowej rosną 
wpływy polskie. 

  

Niemiecka opinia zaniepokojona 
iitwinizacją Kłajpedy 

GDANSK. PAT. — Dzisiejsze „Danziger Neuste Nachrichten** zamie- 
szczają artykuł, poświęcony  litwinizacji Kłajpedy. — „Danziger Neuste 
Nachrichten“* podkreślają, że cała niemiecka opinja publiczna powinna obec 
nie w ostatniej chwili wywrzeć nacisk na miarodajne koła niemieckie celem 
skłonienia ich do akcji ratunkowej na rzecz niemieckiej Kłajpedy. Wpraw- 
dzie — pisze ten dziennik — żaden Niemiec nie pragnie upadku młodego 
państwa litewskiego. 

Przeciwnie, Niemcy w najgorszych chwilach popierali Litwę w sposób, 
za który Kowno winno jest Rzeszy niemieckiej wieczną wdzięczność. Nikt 
lepiej tego nie zrozumie, jak obecny minister spraw zagranicznych Zaunius, 
ale też nikt nie potrafi lepiej przystosować się do zmian w rządach  litew- 
skich, jak ten człowiek, wschodni Prusak z pochodzenia, nie lubiący, aby 
mu to pochodzenie wypominano. 

W dalszym ciągu dziennik atakuje poselstwo niemieckie w Kownie, 
zarzucając mu, że nie spełnia swego narodowo-politycznego zadania i nie 
bierze w obronę niemieckiej Kłajpedy. Poselstwo niemieckie w Kownie nie 
rozumie dotąd, że pożądanej przez Niemcy przyjaźni z Litwą nie można oku- 
pywać poświęceniem niemieckiej mniejszości w Litwie. W końcu „Danz. 
Neuste Nachrichten“ oburzają sie, w związku z obchodem 500-letniej roczni- 
cy śmierci wielkiego księcia Witolda, na sposób urządzania tych uroczysto- 
ści, w czasie których obnoszono także i po Kłajpedzie portret wielkiego księ 
cia, wyobrażający ponadto kydrę z głową w pruskiej pikelhaubie. 

Zbrojna interwencja wielkich mocarstw 
POŁOŻY KRES WOJNIE W CHINACH 

MOSKWA. PAT. — Do prasy sowieckiej donoszą z Szanghaju, iż prowadzone są 
przez sztaby wielkich mocarstw rokowania o interwencję w Chinach. Japonja nie licząc 
statków wojennych, znajdujących się na rzekach chińskich, przesłano do Chin 4 wielkie 
okręty wojenne. Dowództwo angielskie wysłało do Hankou kilka oddziałów karabinów 
maszynowych i strzelców w pełnym rynsztunku. 

Jednocześnie donoszą, że w Waszyngtonie odbyły się narady pomiędzy prezyden 
tem Hooverem i ambasadorem angielskim. W czasie narad miała być poruszona spra- 
wa udziału Stanów Zjednoczonych w akcji interwencyjnej. 

Persko - tureckie nieporozumienie 
STAMBUŁ. PAT. — (Havas). Donoszą ze źródła wiarogodnego, że Persja odpo- 

wiedziała odmównie na notę turecką, proponującą przeprowadzenie pewnych zmian w 
granicy persko-tureckiej. Przypuszczają, że szef sztabu generałnego Fewzi-Pasza uda 
się do wschodnich wilajetów w celu dokonania inspekcji oddziałów wojskowych, w prze 
widywaniu nowych operacyj. 

Żydowska kolonja w Z.S.R. R. 
MOSKWA. PAT. — W ciągu najbliższych dwóch lat władze sowiec- 

kie zarządziły przesiedlenie 50 tysięcy żydów z miast i miasteczek do rejonu 

Birobidżańskiego, który specjalnie przeznaczony został na kolonizację ży- 

dowską. Rejon ten ma być zamieniony w samodzielną jednostkę administra- 

cyjno-gospodarczą. 

Król Iraku przybył do Berlina 
BERLIN. PAT. — Dziś przybył tu król Iraku Faissal. Przyjazd króla Iraku prasa 

niemiecka wita z zadowoleniem, wskazując na pomyślne widoki, jakie otworzą się dla 
niemieckich sier przemysłowych w Iraku, gdzie Niemcy, dzięki przedwojennej polityce 
w Małej Azji, zwłaszcza około budowy kolei bagdadzkiej, mają za sobą dłuższe trady- 
cje ekspansji ekonomicznej. 

REKTORA 

wyniki Polaków na akademickich mistrzo- 
stwach świata 

DARMSTAD. PAT. — W pierwszym dniu zawodów lekkoatletycznych zorgani- 
zowanych przez C.L.E. w ramach akademickich mistrzostw świata Polacy uzyskali wyni- 
ki następujące: ь 

Do półfinałów biegu 110 m. przez płotki weszli Dobrowolski, Trojanowski I i No- 
wosielski. W półfinale Nowosielski zajmuje pierwsze miejsce i wchodzi automatycznie 
do finału. Trojanowski II zdołał zakwalifikować się po półłinału 100-metrówki. Do pół- 
finału 400 m. weszli Piechocki i Miller. Natomiast w przedbiegu 1500 m. Sidorowicz (z 
Wilna) i Pruszkowski zajęli 4-te miejsca i tem samem odpadli z pierwszej konkurencji. 
Dalszy ciąg zawodów jutro. ” 

ECHA STOLICY 

AUDJENCJE, WYJAZDY, 
PRZYJAZDY. 

Pan minister komunikacji inż. Kuehn 
wyjedzie w sobotę popołudniu 9 b. m. do 
Poznania na uroczystość zamknięcia mię- 
dzynarodowej wystawy komunikacyjno-tury 
stycznej i rozdania nagród. 

  

* ® * 

W związku z uroczystościami w Rado- 
miu przybywa do stolicy w przejeździe w 
dniu 9 b. m. o godzinie 6 min. 30 rano po- 
ciągiem pośpiesznym z Wilna j. E. ks. bi- 
skup Barndurski. Dostojny pasterz wprost z 
dworca udaje się do Radomia, gdzie o godzi 
mie 9 min. 30 w kościele parafjalnym odpra- 
wi cichą mszę świętą. 

PAN MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUD 
SK1 OBJĄŁ URZĘDOWANIE. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 8 

b. m. Pan Marszałek józef Piłsudski, 

minister spraw wojskowych, powrócił 

z urlopu do Warszawy i z dniem 9 b. 

m. obejmuje urzędowanie. 

PODRÓŻ PANA PREZYDENTA 
RZPLITEJ DO ESTONII 

UROCZYSTE POŻEGNANIE NA 
DWORCU W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 8 sierp 
nia, w piątek o godz. 10 min. 45 z dworca 
głównego pociągiem nadzwyczajnym  odje- 
chał Pan Prezydent Rzeczypospolitej do 
Gdyni, udając się w podróż morzem do 
Estonji — Na przybycie Pana Prezydenta 
w salonach recepcyjnych dworca głównego 
oczekiwali przedstawiciele rządu: Prezes Ra 
dy ministrów Walery Sławek, minister 
spraw wewnętrznych  Sławoj-Składkowski, 
minister sprawiedliwości Car, minister pracy 
i opieki społecznej Prystor, minister komuai 
kacji Kuehn, wiceminister spraw  wojsko- 
wych gen. Konarzewski, wiceminister robót 
publicznych Górski, podsekretarz stanu w 
w Ministerstwie Poczt i Telegrafów Dobro- 
wolski, dyrektor departamentu M-stwa W. 
R. i O. P. Potocki, przedstawiciele władz 
wojskowych, dyrektorowie departamentów 
poszczególnych ministerstw . 

O godzinie 10 min. 30 na dworzec przy- 
był Pan Prezydent Rzeczypospolitej w oto- 
czeniu świty. Pan Prezydent chwilę zatrzy- 
mał się w salonie recepcyjnym, poczem, po 
przywitaniu się z przedstawicielami rządu i 
wojskowości, wyszedł na peron, gdzie orkie 
stra 36 p. p. odegrała hymn państwowy. 
Pan Prezydent po przejściu przed frontem 
kompanji honorowej 36 p. p. w otoczeniu 
świty wszedł do wagonu. W podróży do 
Estonji towarzyszą Panu Prezydentowi: mi- 
nister spraw zagranicznych Zaleski, szef kan 
celarji cywilnej Lisiewicz, dyrektor protoku- 
łu Romer, szef gabinetu wojskowego płk. 
Głogowski, naczelnik wydziału wschodniego 
go M. S. Z. Hołówko, radca Michał Mościc- 
ki, dyrektor P.A.T. Roman Starzyński, mir. 
Jurgielewicz, kpt. Gurzewski. „Z Warszawy 
do Gdyni towarzyszy Panu Prezydentowi p. 
premjer Sławek. 

NA POKŁADZIE „POLONII. 
GDYNIA. PAT. — O godz. 19 min. 53 

pociąg, wiozący Pana Prezydenta Rzplitej, 
zatrzymał się na jedną minutę na odnowio- 
nym głównym dworcu w Gdyni. Do pocią- 
gu wsiedli i powitali Głowę Państwa staro- 
sta grodzki płk. Pożerski, dowódca — floty 
komandor Unrug i prezydent miasta Bilek. 
Orkiestra kolejarzy odegrała hymn  narodo- 
wy. Poczem pociąg ruszył do portu na mo- 
lo, przed którem stał okręt „Polonia“, 

W chwili przyjazdu pociągu orkiestra 
marynarki wojennej odegrała hymn państwo 
wy, a kompanja honorowa marynarki spre- 
zentowała broń. Pan Prezydent wyszedłszy 
z wagonu, przeszedł wzdłuż frontu kompanji 
honorowej, w otoczeniu p. premjera sławka. 

Z portu wojennego oddany został na 
powitanie salut z 21 strzałów armatnich, po 
czem dyrektor urzędu morskiego komandor 
Poznański przedstawił Panu Prezydentowi 
reprezentantów władz wojskowych, porto- 
wych i miasta. 

Bezpośrednio przed wejściem Pana Pre 
zydenta na pokład okrętu, dwie dziewczynki 
ze szkoły powszechnej wręczyły Mu bukiet 
kwiatów. Przy okrzykach zebranej publicz- 
ności: „Niech żyje!* Pan Prezydent wszedł 
na pokład statku, Tu był powitany przez 
dyrektora Żeglugi Polskiej p. Rómmla i dy- 
rektora Transatlantyckiego T-wa Okrętowe 
go Gdynia — Ameryka p. Benisławskiego. 

KTO WYGRAŁ NA LOTERII. 

WARSZAWA. PA. — Dziś w dru- 
gim dniu ciągnienia 4-ej klasy 21 Pol- 

skiej Państwowej Loterji Klasowej 

główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 20 tysięcy zł. Nr. 191.441 

po 5 tysięcy zł. Nr. Nr. 30.711, 71.201. 

  

Polskiemu Mińskowi 
W chwili kiedy konała Najjaśniej- 

sza Rzeczpospolita, Polska przedroz- 
biorowa, Mińsk był małem miastecz- 
kiem, pod względem znaczenia ustę- 
pującem znacznie takiemu naprzykład 
Nowogródkowi; dziś miasto to duże 
pod względem nowoczesności i postę- 
powości przewyższające Wilno. To 
miasto wyrosło już pod zaborem i 
wpływami rosyjskiemi, ale z pnia i so- 
ków polskich. ‚ 

Dwa tylko razy od czasu, jak się 
stał dużem miastem, znalazł się Mińsk 
w rękach polskich: w lutym 1918 r. na 
przeciąg półtorej doby — i od 9-go 
sierpnia 1919 r. de lipca 1920 r. Dwa 
jedyne niezapomniane momenty — jed 
nakie co do treści, choć bardzo różne- 
go oblicza — momenty jednorodne z 
tym, który Mickiewicz nazwał „jedyną 
wiosną swego życia'* 

W roku 1918 był to wspaniały, efe- 
ktowny jak fajerwerk i jak on pozba- 
wiony podstaw trwałości odruch gnę- 
bionej przez bolszewizm garści młod- 
zieży i żołnierstwa, która porwała za 
broń na pierwszy znak ogarniającej 
bolszewików paniki, wznieconej wieś- 
cią o ruszeniu naprzód niemieckiego 
frontu. A była to upragniona do osta- 
teczności chwila: więzienia bolszewic- 
kie pełne były pochwytanych na prze- 
kradaniu się do Bobrujska do Dowbo- 
ra wojskowych polskich, szeregi in- 
nych kryły się po prywatnych miesz- 
kaniach i wszelkiego rodzaju skrytkach 
co godzina dochodziła nowa wieść o 
aresztach, mordach i pogromach. A 
jednocześnie szła robota skuteczna, 
wytężona i nerwowa: wykradanie więź 
niów, ukrywanie ich, żywienie, prze- 
mycanie ich do korpusu, 
dla nich broni i odzieży. I przyszła 
wreszcie ta noc — ta noc niezapomnia 
na rozbrojenia. Małe grupki ucznia- 
ków, zrzadka żołnierzy polskich i cy- 
wilów, zatrzymujące ładowne auta i 
sanie, odbierające broń i prowjant о- 
głupidłemu  „czubarykowi“ i eksped- 
jujące go czemprędzej na dworzec ko- 
lei, by odjechał wcześniej, nim się opa- 
mięta. A nazajutrz, o ile spał tej nocy, 
— to cudowne przebudzenie się w 
wolnem mieście — i polski „Rozkaz 
do garnizonu miasta Wilna* na mu- 
rach: 

— Współtowarzysze broni! 

Za chwil niewiele oddajemy Mińsk 
wraz z całą zdobyczą wojenną I - mu 
Korpusowi polskiemu. 

Organizowani tajnie zaczęliśmy pra 
cę z 7 oficerami i 72 żołnierzami, wspie 

rani trudami szlachetnych zrzeszonych 
w kole Poniatowskiego Polek i dziel- 
nej Polskiej Skautowej młodzi. 

Sił zbrojnych mieliśmy mało, lecz 
pośród nich byli tacy ludzie, jak pod- 
porucznicy jaždy Łebkowski i Malikow 
ski, jak nieustraszony porucznik Dzie- 
wanowski. Byli wśród nich dzielni uła- 
ni 3 pułku, byli wierni sprawie ojczy- 
stej. 

Wytężając wszystkie swe siły, nie 
dali oni miasta na łup pożarów i znisz 
czenia, które mu nieść chciały dzikie 
hordy tak zwanej armji rosyjskiej. 

Oddając miasto pracowitej władzy, 
dzięki niosą tym wszystkim, którzy się 
przyczynili do zachowania go niety- 
kalnem. 

Ku chwale Ojczyzny—Wam cześć! 
Komendant miasta Wojsk Polskich 

podkapitan Topór - Matuszewski. 
Naczelnik sztabu komendantury 

Wojsk Polskich E 
Dr. Władysław Poraj Biernacki. 

Mińsk Lit. 21 lutego 3 rano 1918. 

Niestety, trzeba było nazajutrz od- 
dać Mińsk temu, z kim przy ówczes- 
nych siłach garnizonu miasta wałka by 
ła nie do pomyślenia — Niemcom Cu- 
downy kwiat wolności zwiądł, lecz po 
zostało jeszcze na czas dłuższy głębo- 
kie wrażenie ulgi po ustąpieniu piekiel, 
nej zmory bolszewizmu. 

Ale prawdziwe rządy polskie przy 
szły dopiero w sierpniu 1919 r. 

Kto słyszał kiedy w odebranem wro 
gowi mieście pierwszy miarowy krok 
zwartych szeregów własnego wojska 
po bruku? Kogo w uliczce bocznej do- 

zdobywanie | 

padła potężna, ostatnim wysiłkiem bez 
granicznie znużonych ołuc wyrzuco- 
na w powietrze polska pieśń żołnier- 
ska? Naiwne łobuzerskie albo gorąco 
rzewne słowa, sielsko - heroiczny sen- 
tyment melodji owiewa głowę, wpada 
do ucha, wnika do piersi: „Jesteście! 
O Boże mój, czy to może być prawdą, 
takie szczęście, że nareszcie jesteście?! 

Mogło nie być upojonych krzyków 
ani sypania kwiatów na wstydliwych 
uczciowo Kresach północno-wschod - 
nich, ale serca same słały się na bruk 
pod stopy tych idących. 

I poczynaly się dziać cuda. To, co 
dziś dla Wilna spowszedniało szarą 
rzeczywistością — polski napis, szyld, 
polski policjant, mowa na ulicy, pio- 
senka, polski - tak często postponowa- 
ny urzędnik, polska jawna organizacja 
czy pochód uroczysty — dla Mińska 
przemknęły tylko, „jak sen jaki złoty 
— by zczeznąć niepowrotnie w zam- 
glonym dymem i wyziewami wojny 
krwawym blasku upalnego lata 1920 r. 

Któż śmiał przypuścić, że przysz- 
li aby odejść, że odejdą — aby nie 
wrócić! Odeszli jednak w promienny 
lipcowy dzień, w łunach płonącego 
dworca i jękach opuszczanych. Odesz- 
li, aby ustąpić miejsca czerezwyczaj- 
kom, komisarjatom, komsomołom 
całemu krwawemu obliczu mongolskie 
go zniszczenia pod maską żałosną „nie 
zawisłej sowieckiej Białejrusi. Tak by- 
ło zapisane na kartach historji. Minęła 
jedyna wiosna zakutego w  powiciu 
miasta. 

Jednak w naturze nie ginie nic. Czyż 
mogą nie śnić się młodym sercom pol- 
skim tam — za kordonem — ogłądane 
przed 11 laty dziecinnemi olśnionemi 
oczyma—w majowem słońcu, spływa- 
jącem złotemi płatami poprzez kasz- 
tany ulicy — amaranty ułańskie i fur 
kot chorągiewek — i uroczne melodje 
„Białych róż”. Tam za wschodnią gra 
nicą — jak i za najbliższą Wilnu za- 
chodnią zresztą — są ludzie, którym 
ta nasza, tak ciągle sądzona i krytyko 
wana przez nas samych Polska — wy- 
daje się krainą niedosięgłych marzeń i 
snów. 

O miasto kresowe, miasto czujące 
i żywe takie bliskie w przestrzeni, a 
takie niedosiężnie dalekie za wiechą 
graniczną i drutem kolczastym! Miasto ‹ 
o kształcie ciosanym z moskiewska, a 
z treścią wewnętrzną — naszą. Kraju, 
w którym wszystko, co spało i oczeki- 
wało, samo nieświadome siebie — by- 
ło bliskie i drogie; a wszystko; co-ży- 

ło, tętniło i czuło — własne i polskie; 
gdzie obce i dalekie było to tylko, co 
destrukcyjne i niskie — co z tobą teraz 
się dzieje? 

Co czujesz i czem żyjesz, odkąd o- 
puściło cię to wszystko, co było krwią 
twego serca — i duszą ciała? 

Jesteś dziś nominalną stolicą tych, 
którzy jeszcze sami siebie nie odna- 
leźli — i ekspozyturą oraz rozsadni- 
kiem tamtego, co ducha niszczy i roz- 
kłada. Czy obudzili się tamci, którzy 
spali, czy bije tam podziemne tętno i 
duch zachodu — choćby tylko w tę- 
sknocie za nim znajdujące swój wyraz? 

Czy opuszczone przez nas masy ru- 

skie stworzyły własne życie, a strumień 
mongolskiego rozkładu przepływa po 
ich powierzchni tylko, czy też wnika 
wciąż głębiej w ich krew i ciało? 

O siostro nasza, Rusi szeroka, gdzie 
„Ziemia bogata, a porządku na niej 
niema*, ani sił wewnętrznych do jego 
stworzenia — potężna i piękna jak 
żywioł i jak on bezwłasnowolna — zie 
mia przez wieki bezsilnie miotana po- 
między Lechją a Moskwą — ty kar- 
ta biała, wedle słów poety — czy oto 
iści* się nieodwołalnie, że już nie bę- 
dzie pisać po tobie palec Boży, lecz 
„Boga nieprzyjaciel stary'* rozpoczął 
kreślić po tobie swe głoski — i już na 
zawsze? 

Pozdrowienie ci, ziemio - matko, 
od dzieci twoich rodzonych, które Cię 
gdyś się obecnemu tyranowi poddała, 
opuściły i za ojcem swoim, wolnym 
zachodem, na tułaczkę -poszły. Służba 
nasza i sztandar nasz tu, ale serca i do 
my nasze — tam, u ciebie! H. O. 

go, literalnie z całego dobytku nasze- 
go. To rewanż czerezwyczajki za do- 
znany zawód, za nieudany areszt mo- 
jej osoby i mej rodziny. Ale cóż zna- 
czą straty materjalne, gdy myśl nie 
może objąć szczęścia, że najbliższe mi 
osoby są żywe i zdrowe, że miasto 
rodzinne jest już w posiadaniu  pol- 
skiem, że 
najśmielsze marzenia lat młodzień- 
czych: Rzeczypospolita, powołana do 
życia, spełnia swe przeznaczenie dzie- 
jowe i kroczy w swym pochodzie 
zwycięskim ku historycznym  rubie- 
żom swoim! 

Ale powyższe chwile radosnej ek- 
stazy omal nie zostały zmącone wy- 
padkami smutnemi. Dowiadujemy się 
że wśród wojsk polskich, zwłaszcza 
wśród formacyj poznańskich, panuje 
wielkie podniecenie, spowodowane po 
głoską, jakoby do prześladowania lu- 
dności polskiej najbardziej się przy- 
czynili żydzi — i że żołnierze czynią 
próby rozbijania magazynów żydow- 
skich. Uczyniliśmy wszystko, by zapo 
biec dalszym ekscesom, które mogły- 
by zakłócić podniosłą chwilę wyzwole 
nia miasta z rąk barbarzyńców wscho 
dnich przez rycerstwo polskie, z któ- 
rem jednocześnie wkraczała na te te- 
reny Rzeczypospolita Polska z hasła- 

rzeczywistość przewyższa: 

wości, a nie gwałtu i samowoli. Odno 
śne odezwy zostały  rozplakatowane 
na rogach ulic, podpisane przez Ol- 
gierda Jeleńskiego, jednego z najdziel 
niejszych i najbardziej zasłużonych 
działaczy polskich, pozostałych w r. 
1919 w Mińsku w czasie największe- 
go terroru bolszewickiego. Jaką szcze 

rą wiarę żywiliśmy wówczas w posłan 
» nictwo Polski na kresach i w znale- 
zienie oddzwięku powyższych uczuć 
naszych w sercach mieszkańców wszy 
stkich narodowości! 

Dnia 9 sierpnia przybył do Mińska 
gen. Szeptycki. Po wspaniałej rewii, 
dokonanej nazajutrz, z której mieszkań   

wielkiej zasobności naszej młodej ar- 
mji i o jej dzielnem wyszkoleniu, do 
kwatery generała Szeptyckiego (w ho 
telu Europejskim) zgłosiły się delega- 
Gie. ) 

Delegacja polska przez usta niżej 
podpisanego zwróciła się do generała 
z wyrazami „hołdu dla armji polskiej 

З 

i podzięką za zbrojny czyn, który wy- 
zwolił męczeńską ludność polską z ja- 
rzma bolszewickiego i z niesłychane- 
go terroru, a ziemię tę ze 100-letniej 
z górą niewoli oswobodził*. Delegat 
w przemówieniu swem podnosił, że 
„kresowa ludność polska była zawsze 
sercem zespolona ze swą Macierzą, 

      
      

ta, że Polska, gdy zmartwychpowsta- 
nie, upomni się o swe dziedzictwo, o 
kresy wschodnie. Dzisiaj sny wyma- 
rzone się spełniają! Żeśmy wierzyli, 
że chwila taka przyjdzie, niech świad 
Czy fakt, że polska ludność ziemi miń 
skiej mimo największe prześladowa- 
nia i bezlitosne tępienie polskości, nie 
tylko nie utraciła ducha polskiego, 
lecz też święcie spełniła nakaz swych 
praojców, nakaz przechowania w ca 
łości swego stanu posiadania i dziś go 
przekazuje Polsce wskrzeszonej*, Koń 
cząc przemówienie, delegat nadmienił, 
że chwila obecna jest chwilą histo- 
ryczną nie tylko dla ludności polskiej 
tego kraju, lecz też i dla rdzennej jego 
ludności białoruskiej. Związani ze so- 
bą czynem Jagiellonów na dobrą i złą 
dolę, dzieliliśmy przez cały wiek prze- 
szło wspólną niewolę; dzisiaj wolni i 

bratnim węzłem złączeni wykuwać 
możemy dalszą wspólną drogę dziejo- 
wą“. 

Przytoczyliśmy umyślnie niemal w 
całości przemówienie delegacji pol- 
skiej Ziemi Mińskiej, by nie uległy za- 
pomnieniu aspiracje i tęsknoty, panu- 
jące wówczas wśród tej ludności. Jak 
że prędko potem bezlitosny kordon 
rozdzielił ją z Macierzą! 

Po delegacji : polskiej przemawiali 

Zwracało uwagę powszechną przemó- 
wienie popularnego i bardzo poważne 
go w Mińszczyźnie działacza z rosyj- 
skiej partji eserów — sędziwego O-g0 
który w imieniu „Białorusinów o kul- 
turze rosyjskiej dziękował za wyzwo 
lenie i lojalność zgłaszał. W tych sa- 
mych mniej więcej wyrazach przema- 
wiała delegacja żydowska. | 

Na powyższe powitania mieszkań- 
ców Mińska odpowiedział gen. Szep- 
tycki krótką, ale mocną mową, a za-, 
kończył ją śpiżowemi słowy: „co żoł- 
nierz polski krwią swoją zdobył, tego 
nigdy nie odda”. Słowa te brzmiały 
jak przysięga. ' 

Jeśli dalsze dzieje Mińska nie po- 
twierdziły słów generała, jeśli miasto 
to przeszło w posiadanie obce, wina w 
tem nie żołnierza polskiego: wojsko 
nasze po chwilowem wycofaniu się z 
Mińska — miasto to ponownie w pa- 
miętnym r. 1920-ym zdobyło. Że się Й у 
stało inaczej, że Mińsk pozostał poza 
kordonem i stał się ośrodkiem polityki 
przeciwpolskiej oraz sercem irredenty 
białoruskiej, winę ponosi nie żołnierz, 
a mędrkujące głowy polityków  na- 
szych, nasze spory partyjne, nasza dy 
plomacja. 

Jan Offenberg. 
‚ — 
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IM. Zadaniem architektury jest tworze- 

nie nietylko widoków zewnętrznych, lecz 

również wnętrz budynków, co nawet jest 

pierwotniejszem i istotniejszem jej polem 

działania. W pojęciu wnętrza mieści się nie- 

tylko stworzenie przestrzeni, ograniczonej 

posadzką, ścianami i stropem (sklepieniami), 

łecz także wypełnienie tego wnętrza mebla- 

mi i wogóle sprzętami użytku domowego. Ja 
snemi jest przeto, że zarówno t.z. „dekoracja 

wnętrza”, jak i meblarstwo i sprzętarstwo 

nałeżą do zakresu działania architektury i 

od niej są bezpośrednio uzależnione. Wszy- 

stkie więc zmiany w tendencjach t. zw. 

„wielkiej architektury* znajdują  jednocze- 

śnie swój wyraz w kształtowaniu mebli i 

sprzętów, z uwzględnieniem, naturalnie, wy- 

magań cełowości i odrębnych materjałów, 

używanych do wyrobu tych sprzętów. 

Rozumie się samo przez się, że konstru- 

ktywizm lat ostatnich, który wywołał tak 

radykalną rewolucję w architekturze, nie 

pozostał bez wpływu na traktowanie wnę- 

trza i poszczególnych sprzętów. Te same 

hasła, jakie przyświecały twórcom tego kie- 

runku, mającego ambicję stać się uniwersal- 

nym stylem Europy powojennej, wywołały 
próby zrewolucjonizowania wnętrz haszych 

mieszkań i gmachów publicznych w imię 

bezwzględnej racjonalizacji i nowoczesnej 

praktyczności człowieka, posługującego się 

autem, telefonem i radjem.  Najpowažniej- 
sze wysiłki w tym kierunku czynione są w 

W ARCHITEKTURZE 
Holandji i Niemczech, gdzie na wystawach 
spotykamy nieraz aż nadto oryginalne  dzi- 

wołągi w dziedzinie meblarstwa. 

Rolę główną w meblach „najnowocze- 

śniejszych* odgrywa stal i żelazo. Łóżka że- 

łazne znane były, coprawda i dawniej; obec- 

nie jednak krzesła, stoły, tofele i szafy wy- 

rabiane są z metalu, pokryte białym lub ja- 

skrawo kolorowym lakierem, złożone z cie- 

niutkich pręcików, nie budzących zaufania 

swym wyglądem, robią na ludzi „nieoswojo- 

nych” wrażenie zimne i sztywne sprzętów z 

sali operacyjnej jakiegoś szpitala, tak dale- 

kich od przytulności dawnych mebli drew- 

nianych. Ta sama, co w architekturze zew- 

nętrznej, doktryn erska sztywna prostota 

linij, te same „skróty telegraficzne" w for- 

mie, ten sam brak wszelkich „zbędnych 

ozdób na powierzchni, i to samo, wreszcie, 

świadome, przekorne przeciwstawianie się 

ustalonej przez wieki tradycji, oto cechy 

charakterystyczne wnętrz nowoczesnych. Na 

dają się one, być może, poniekąd do lokali 

biurowych, gdzie nad każdem biurkiem wisi 
lakoniczny napis: „załatw sprawę i żegnaj!” 

lecz nie są w stanie wytworzyć nastroju za- 

ciszności mieszkania, w którem człowiek, 

nawet najbardziej nowoczesny, może odpo- 

cząć po uciążliwej pracy i zgiełku wielkiego 

miasta. 

Załączone dwie ilustracje, zaczerpnięte z 

wydawnictwa „Praesens*, dają nam pojęcie 

o tendencjach meblarstwa najnowszego. O 

meblach dzisiejszych, nieco bardziej „kon- 

serwatywnych*, pomówimy następnym  ra- 

zem. prof. J. Kłos. 

  

ON INT T KOTA T TO GO STATION OAI AI ACRE EO KAT OZ PABI Na 

UKRÓLOWEJ EKRANU POLSKIEGO 
(Wywiad Własny „Słowa'') 

Warszawa w sierpniu. 

Na wiadomość, że królowa polskie 
go ekranu Jadwiga Smosarska — ро- 
wróciła z wypoczynkowego urlopu, 
jaki spędziła w Krynicy udałem się na 
ul. Koszykową 35, gdzie mieści się 
milusie gniazdeczko ulubienicy  filmo- 
wej i teatralnej publiczności. 

Fertyczna pokojówka w białym 
fartuchu i takimże czepeczku  wpro- 
wadziia mnie do ślicznego gabinetu 
Stosy nut, płyt gramofonowych, pię- 
trzyły się w rogu. Na ścianach w 
pięknych ramach wisiały fotografje 
z serdecznemi dedykacjami od Mary 
Pickiord, Osterwy, Titla Ruffo, Mie- 
czysława Frenkla, Możzuchina, Witol 
da Conti. 

Zanim zdążyłem się rozejrzeć wbie 
gła urocza właścicielka mieszkania 
cała ubrana na niebiesko i przeprowa- 
dziła mnie do dużego salonu. 

  

-— Chce pan wiadomości dla Wil- 
t na! 

Moje kochane niezawodne miasto. 
Tyle mam przemiłych wspomnień z 
gościnnych występów. Miasto prze- 
miłe; koledzy w teatrze również. 

— Mam nadzieję, że znów pani 
i zawita na występy? 

— Obowiązkowo. Przygotuję tyl- 
ko jaką nowość. 
— Czy zadowolona pani z „Sybiru” 
— Tak jest. Film się udał. Sukces 

pewny! 
— (o pani myśli o innych filmach 

nagranych w Polsce? 
-— Interesują mnie bardzo. Cieka- 

wa jestem ujrzeć „Grzeszną miłość”, 
„Wiatr od morza”, a najwięcej in- 
teresuje mnie „Janko Muzykant" na- 
kręcany w „Bloku”. 
„Dyrektorzy wytwórni to stara gwar 

-xdja, wywodzą się ze „Sfinksa”, 
._ Szczęśliwy zrobili wybór angażu- 
jąc do tytułowej roli „Janka Muzy- 
kanta* Witolda Conti. Warto było 
go z Paryża sprowadzić. 

—Czy widziała go pani na filmie? 
ak Nie. Lecz znam go, wiem że 

ma piękny, bardzo piękny głos i ol- 

7 

brzymie poczucie artystyczne. Nade- 

| 

wszystko Witołd Conti nic nie ma w 
sobie kabonityzmu. Skromny, uprzej- 
my i szczery. Miał szczęście, gdyż 
rola świetna no i Ordyński oraz Gnia 
zdowski to asy w swoim fachu. Prze- 
mili w pracy również są pp. Szebeko 
i Krowicz. 

— Jak się pani zapatruje na fil- 
my dźwiękowe? 

— Chociaż jestem sama aktorką 
dramatyczną nie przepadam za mó- 
wionemi filmami, natomiast nie mogę 
już dziś sobie wyobrazić filmu bez 
dźwiękowości ilustrującej odgłosy na- 
tuty. Ogromnem urozmaiceniem dla 
filmu jest śpiew. Film niemy umarł 
bezpowrotnie mojem zdaniem. L. B. 

Plony, a materjał 
nasienny 

Obserwujemy kolosalny spadek 
trzebowania na nawozy sztuczne oraz na- 
ogół mniej staranną uprawę roli, jako 
bezpośredni skutek kryzysu w rolnictwie. 
Powyższe nie może pozostać bez znacze- 
nia dla kultury roli i przyszłorocznych zbio 
rów i może spowodować obniżenie sprzę- 
tów w. r. 1931. 

Do pewnego stopnia obniżaniu się plo- 

zapo- 

nów można zapobiec nawet przy  osz- 
czędzaniu kosztów uprawy i nawozów 
sztucznych, na co specjalnie pragniemy 
zwrócić uwagę rolników. 

Jak wiadomo rośliny pochodzące z wy- 
borowego ziarna, od roślin zdrowych i uod- 
pornionych na ujemne warunki klimatyczne 
oraz glebowe, dają w rezultacie plon wię- 
kszy jak od roślin pochodzących ze sła- 
bego materjału nasiennego. Są pewne od- 
miany siewne, które pod tym względem, 
jak pokazały praktyka i doświadczenia, nie 

mają wprost konkurencji. Jest to zupełnie 
zrozumiałe, gdyż przecież w pierwszym оК- 
resie swej wegetacji roślina opiera swe 
siły żywotne prawie całkowicie na zawar- 
tości nasienia i na jego żywotnej sile i 
wytrzymałości. Szybki rozwój gęstszej sie- 

ci korzeni i odpowiednie ulistwienie może 
dać tylko zdrowe ziarno siewne, które 
nawet na lichych ziemiach i w ujemnych 
warunkach atmosferycznych może dać sil- 
ną a plenną roślinę. Ziarno siewne po- 
chodzące Od roślin specjalnie  uodpornio- 
nych na zimno gwarantuje przyszłej ro- 
ślinie zimnotrwałość, co w sz czególności 
jest ważne dla północno - wschodnich 
kresów polskich. 

Sprawy tej nie wolno lekceważyć | 
tem bardziej iż specjalnie wy: hodowany 
materjał nasienny zawsze charakteryzuje 
się większą plennością jak własne ziarno 
lub ziarno odmian gorszych, co sowicie się 
opłaca rolnikowi nawet przy nieco droższej 
cenie centnara oryginalnego ziarna przyj- 
mując pod uwagę, iż można go wysiewać 
znacznie mniej. 

Centralna Sekcja Nasienna w Warsza- 
wie co roku publikuje wyniki badań nad 
jakością i plennością poszczególnych  ory- 
ginalnych odmian siewnych przy czem od 
szeregu lat kilka odmian wysunęło się na 
pierwsze miejsce, dając maksymalne plony 

Analiza wyników badań  przeprowadzo 
ne przez Instytut Doświadczalny w Polsce 
(Poznań Św. Marcina 18 Пр.)  wykażała, 
iż w r. 1928 plony żyta ponad 100 proc. 
w stosunku do plonów odmian  obranych 
jako wzorzec, dały następujące oryginalne 
odmiany:  rogalińskie w 8 majątkach i 
stacjach doświadczalnych, pułaskie w 7 
wierzbieńskie w 5, petkus w 5 i zeelandskie 
w 4 w jednakowych warunkach glebowych 
i innych. Z każdą odmianą było dokonane 
kilkadziesiąt doświadczeń, przy czem do po 
równania mogły. służyć jedynie doświad- 
czenia w 10 majątkach i stacjach doświad- 
czalnych, gdyż w innych doświadczalnych 
majątkach nie wszystkie odmiany były 
próbowane. Rok 1927 również przyniósł 
zwycięstwo  rogalińskiego żyta i to pod 
względem największej ilości pierwszych i 
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9 Dziś W. słońca 5 godz. 4 m. 8 

Romana M. 
‚ 

Jutro : 4. słońca o godz. 7 m. 14 

„Wawrzyńca 

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 
U. 5. B. w Wilnie. 

z dnia 8. VIII. F930 r. 

758 

Temperatura średnia -|- 19 

Ciśnienie Średnie w mini. 

Temperatura najwyż za -1-23 

Temperatura najniższa -l- 12 

Opad w milimetrach: — 

Z I Zachodni 
przeważający | 

Tendencja baremetryczna: wzrost 

uwagi -- 

URZĘDOWA 

— Zaświadczenie obywatelstwa. Wła- 
dze administracyjne otrzymały wyjaśnienia 
co do opłat przy stwierdzaniu na dowo- 
dach osobistych obywatelstwa. 

Władze wyjaśniły, że zaświadczenie 
pewna osoba jest obywatelem polskim, a 
zamieszczone w dowodzie osobistym jest 
świadectwem zupełnie odrębnem od Sa- 
mego dowodu osobistego. Wobec tego op- 
łata 60 gr. przy paszporcie dotyczy tylko 
samego dowodu osobistego a nie poświad- 
czeń obywatelstwa, a za poświadczenie 
pobierać się będzie od podania zł. 3 i 
po 50 gr. od każdego załącznika; a po 
świadczenie w dowodzie osobistym  kosz- 
tuje znów 3 zł. opłaty stemplowej. 

iż 

— (Osobiste. P. wojewoda Raczkiewicz 
rozpocznie w dniach najbliższych urlop wy- 
poczynkowy, udając się nad polski Bałtyk. 

* * * 

P. wicewojewoda Stefan Kirtiklis 
wrócił z urlopu 
urzędowanie. 

ро- 
wypoczynkowego i objął 

MIEJSKA 

— Poprawki budżetowe. Wczoraj odby 
ło się w Magistracie posiedzenie szefów po- 
szczególnych sekcyj w celu omówienia skre 

|- śleń poczynionych w budżecie miasta przez 
urząd wojewódzki. 

Na posiedzeniu omówiono potrzeby po- 
wtórnego zwrócenia się do władz nadzor- 
czych z prośbą o zatwierdzenie skreślonych 
pozycyj przedkładając umotywowanie'. za- 
kwestjonowanych wydatków. 

— Roboty miejskie. W obecnej chwili 
na robotach miejskich pracuje 1385 robotni 
ków w o części opłacanych z fundu- 
szów rządowych. 

— Zmiana trasy linij autobusowych. Z 
powodlu robót brukowych przy ul. Wielkiej 
trasy linji autobusowych Nr. 1 i 3 uległy 
chwilowej zmianie. Autobusy linji Nr. 1 kur 
sują Zamkową, S-to Jańską, Niemiecką do 
Wielkiej, a linji Nr 3 — Zamkową, S-to 
Jańską i Rudnicką. 

SZKOLNA 

— Konferencja w sprawach  szkolni- 
ctwa. W dniu wczorajszym p. wojewoda Ra 
czkiewicz odbył z Kuratorem Okręgu Szkol 
nego p. Pogorzelskim konferencję w spra- 
wach szkolnictwa. 

AKADEMICKA 

— Posiedzenie  prezydjum Komitetu 
pomocy akademikom. Pod przewodnictwem 
p. Wojewody Raczkiewicza odbyło się w 
dniu wczorajszym posiedzenie prezydjum 
Komitetu pomocy akademikom. 

RÓŻNE. 

— Francuzi w Wilnie. W niedzielę przy 
bywa do Wilna wycieczka studentów  poli- 
techniki paryskiej, która zabawi w naszem 
mieście 2 dni. 

Zarząd Okręgowy Związku  Legjonistów 
w Wilnie powiadamia wszystkich legjoni- 
stów wojskowych w służbie czynnej, oraz 
legionistów w cywilu, tudzież peowiaków 
i sympatyków, iż w sobotę dnia 9 sierpnia 
b. r. o godzinie 14 min. 50 odchodzi z Wil- 
na specjalny pociąg na Zjazd Legjonowy 
do Radomia. 

Jednocześnie Zarząd Okręgu powiada- 
mia, iż dla legjonistów w cywilu i peowia- 
ków są zarezerwowane bilety kolejowe, 
jak również i karty uczestnictwa zniżkowe. 

Zbiórka — w sobotę dnia 9 b. m. o 
godzinie 13-ej na Dworcu Osobowym w po 
czekalni H-ej klasy. 

— (Centrala eksportu rękawiczek. Ręka- 
wicznicy wileńscy utworzyli centralę ekspor 
tową rękawiczek do Ameryki Połudn. Chin 
i Anglji. Eksporterzy korzystają z pomocy 
finansowej min. przemysłu i Handlu. 

— Motocykliści z Palestyny. Sjonišci 
wileńsey wybrali komitet, który zajmie się 
przyjęciem motocyklistów z Palestyny, ja- 
cy przybywają do Wilna w przyszłym ty- 
godniu. 

— Z życia Ligi Katolickiej parafji SS. 
Apostołów Filipa T Jakóba s A Za- 
rząd Ligi Katolickiej parafji SS. Apostołów 
Filipa i Jakóba w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że zebranie Rady Ligi odbędzie się 
w dniu 11 sierpnia b. r. o godz. 7 wiecz. 
w sali parafjalnej, na które obowiązkowo 
winny są stawić się osoby, które otrzymały 
listy dla zbierania ofiar i fantów na loterję 
fantową mającą się odbyć w dniu 31 sierp- 
nia b. r. 

TEATR I! MUZYKA 

_  — Teatr Letni w Lutni. Dziś w dalszym 
ciągu pełna humoru, werwy i zabawnych 
sytuacji arcywesoła krotochwiła francuska 

> Praxy „jej chłopczyk”, która cieszy się 
niesłabnącem powodzeniem. 

Krotochwila ta niebawem schodzi Z Tee 
pertuaru ustępując miejsca wytwornej ko- 
medji Verneuilla „Kochanek Pani Vidal", 
z ]. Wyrwiczem i Z. Ziembińskim w rolach 
głównych. 

PST EET BSS 

drugich miejsc co do wysokości osiągnię- 
tych plonów. 

Oryginalne żyto DE eto jak pokazu 
je praktyka w Wace Hr. Tyszkiewicza od 
4 lat daje wspaniałe plony i to na bardzo 
słabych ziemiach, wykazując nadzwyczaj- 
ną zimnotrwalošč i plennošč w stosunku 
do innych odmian. 

Zbliża się kampanja siewna, więc nale- 
ży dobrze się zastanowić nad kwestją ma- 
terjału nasiennego, pamiętając, iż tylko 
najlepsze odmiany oryginalne mogą pod- 
nieść plony, które jak to należy przewi- 
dzieć w związku z mniej staranną uprawą 
i nawożeniem roli, będą zagrożone w - 
szłym roku. Inż. A! 
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— Teatr Letni w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim. Ostatnie przedstawienia  sztuki 
„Wino, kobieta i dancing". Doskonała . ko- 
medja S. Kiedrzyńskiego „Wino, kobieta i 
dancing" w której autor porusza z humorem 
aktualne tematy, oraz bolączki naszego spo- 
łeczeństwa. 

— „Papa' Humor i sentyment te dwa 
czynniki którymi  Caillavet i Flers tak 
świetnie operują w swych komedjach, uwi- 
docznione są w całej pełni w świetnej kome 
dji p. t. „Papa”, która się ukaże na scenie 
teatru Letniego w wykonaniu najwybitniej- 
szych sił zespołu w poniedziałek  najbliż- 
szy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 7 do 8 
b. m. godz. 9 zanotowano w Wilnie wypad- 
ków 44 — w tem kradzieży 12, opilstwa 13, 
przekroczeń administracyjnych 5. 

— Ofiara nałogu. W areszcie centralnym 
zasłabł z powodu nadużycia alkoholu nie- 
znany osobnik, znaleziony na ulicy przez 
policjanta. 

— Nagły zgon. Zmarła nagle 45-letnia 
Dwejra Skir (Nowogródzka 99) cierpiąca 
oddawna na wadę serca. 

— Zatrucie rybą i grzyba- 
mi. Po spożyciu ryby na obiad zasłabł dy- 
rektor żydowskiej szkoły technicznej Szraj- 
ber. Zatrutemu udzieliło pomocy Pogotowie 
Ratunkowe. Również zatruła się Franciszka 
Reutt (Olimpja 10). Odwieziono ją do szpi- 
tala Sawicz. 

Papieros spowodował 6 
tysięcy straty. We wsi Kosmowszczy 
zna, gminy mejszagolskiej spłonęły zabudo 
wania Kazimierza Raduniewicza powodując 
6 tysięcy zł. strat. 

Jak się okazało ogień zaprószył 11-let- 
ni pastuch Kazimierz Sobolewski, który palił 
potajemnie papierosy w stodole. 

— Nowy występ pałkarzy w 
ogrodzie Bernardyńskim. W ub. 
czwartek wieczorem kilku uliczników grasu- 
jących w ogr. Bernardyńskim, jak dotych- 
czas bezkarnie, napadło na dwóch spacero- 
wiczów, grożąc pobiciem. Jeden z napadnię- 
tych, został obalony na ziemię, drugi zaś 
ukrył się na werandzie kawiarni, lecz został 
usunięty przez jednego z kelnerów. Jednego 
z rzekomych sprawców napadu wprawdzie 
oddano w ręce policji, lecz czy ukróci to ło- 
buzerskie wybryki widownią których jest 
ogród Bernardyński. 

— Przejechany przez samo- 
chód wojskowy. Na ul. Kaiwaryjskiej 
jakieś auto wojskowe przejechało  35-letnią 
Rywkę Rotal (Kalwaryjska 38), która uległa 
wstrząsowi mózgu i innym obrażeniom ciała 
W stanie ciężkim odwieziono ją do szpitala 
żydowskiego. 

— Kradzież bielizny. Dalińskiej Reginie 
(Lipówka 30) skradziono z mieszkania bie- 
liznę wartości 300 zł. 

— Fruwające masło. Musiało [Janowi 
(Belmont 54) nieznani sprawcy skradli i. nic 
fe Z piwnicy 204 klg. masła. W czasie rewi- 
zji „masto „to znaleziono w ogrodzie sąsied- 
niej posesji. 

Szopenfeldziarka Lewin Hirsz (Wielka 
37) zameldował policji, iż Bielewiczowa An- 
na (Dolna 44) skradła z jego sklepu przy 
ul. Wielkiej 27 tabliczek czekolady. Biele- 
wiczową zatrzymano. 

— Strzały do złodziei. 7 b. m. 
przy ul. Śmigłego, posterunkowy Szabliński 
zatrzymał Kowalewskiego [|ózefa, zamieszka 
łego przy ul. Wąwozy 2, niosącego wespół 
z Sienkiewiczem Janem pakunki. Kowalew- 
skiego udało się zatrzymać po oddaniu kil- 
ku strzałów w powietrze, Sienkiewicz zaś 
zbiegł. W pakunkach okazały się 3 kostju- 
my, 2 spodni, 2 pałta i wiele innej gardero- 
by. — Kowalewski oświadczył, iż gardero- 
bę tę skradł u inż. Smorgońskiego Izaaka, 
przy W. Pohulance 43. 

. — Usiłowanie samobójstwa.  Maciule- 
wicz Kazimierz (Młynowa 3) wypił esencji 
octowej. Pogotowie ratunkowe odwiozło go 
do szpitala żydowskiego w stanie ciężkim. 

‚ — \МурайеК samochodowy. Przy ul. la 
giellońskiej róg Gdańskiej miało miejsce zde 
rzenie autobusu 14052 z furmanką. W auto- 
busię została uszkodzona karoserja, w wo- 
zie zaś połamane hołoble. ^ 

— Spadla z drabiny. Bruder Tekla (Kwa 
szelna 21) wynosząc bieliznę do suszenia 
na strych spadła z drabiny i złamała nogę. 
Pogotowie ratunkowe odwiozło ją do szpita 
la żydowskiego. 

— Pożar na wsi Na szkodę Rodziewi- 
cza Franciszka we wsi Cuki gm. Kobylnic- 
kiej spalił się dach domu, ubranie i żyto na 
sumę 3.000 zł. й 

  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD ' 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
  

CHIŃSKA KSIĘŻNICZKA 
CZUI-SUI 

„W jednem z pism czytałem niedawno о 
śmierci t.zw. chińskiej królowej Nowego 
Jorku — mrs Czui - Sui. Oczywiście była 
to tylko królowa miljonów. Ale to tylko 0- 
znacza wiele, bo władzę i możność równą 
naprawdę królewskiej. Przecież miljony rzu- 
cane nawet na szalę polityki ważą może 
więcej od najbardziej, wyćwiczonych armij. 
Umarła jedna z takich, która zostawiła о- 
koło 15 miljonów dolarów. A 

I oto każdy z ciekawością czytając tę 
notatkę reporterską zapyta, w jaki sposób 
doszła do nich, a pytanie, jak dojść do pie- 
niędzy nurtuje wciąż umysły ludzkie, podob 
nie jak kiedyś nurtowała je myśl —o kamie 
niu filozoficznym. W obchodzącej nas no- 
tatce znajdujemy napozór nieetektowne wyja 
Śnienie: młodzi małżonkowie przechodzili о- 
kresy bardzo ciężkie, a wreszcie udało im 
się zaoszczędzić pierwszych 10 tysięcy do- 
larów. — I oto mamy odpowiedź na nasze 
pytanie: „Udało im się zaoszczędzić..." W 
tej odpowiedzi każdy pragnący w przysz- 
łości dobrobytu (a któż go nie pragnie?) 
znajdzie nadzieję i otucfię dla siebie. Bo 
„uda się* zaoszczędzić każdemu, kto zro- 
zumie rolę oszczędności w swojem życiu. 
Praca daje środki, a oszczędność ie zacho- 
wuje i wzmacnia. Wielkie, często najwięk- 
sze warsztaty amerykańskiego przemysłu 
powstały w ten sposób. Tworzył je czło- 
wiek, który miał mocne ręce, głowę otwar- 
tą i umiał oszczędzać. 

Wszędzie w takich razach sojusznicami 
przyszłego bogacza są Kasy Oszczędności. 
U nas PKO odgrywa taką samą rolę. Więc 
— panowie przyszli Fordowie i panie przy- 
szłe Czui - Sui — pracujcie i składajcie swo- 
je oszczędności w PKO., a wasza droga do 
celu — będzie coraz bliższa. U 

  

Szanownym profesorom p. p. 

rom: Achmatowiczowi, Kucharskiemu, 

Orłowskiemu, Michejdzie, p. p. dokto- 

Siedleckiemmu, — wszystkim tym, którzy 

ratowali w chorobie i czemkolwiek starali się ulżyć cierpieniom 

$. Tp. 

Dr. Eigenji KIBORT - MAKSIMOWEJ 
oraz wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę Zmarłej, a w szczególno- 

ści: czcigodnemu księdzu prof. Lewickiemu i wielebnym księżom kościoła 

św. Jakóba, Panu Komendantowi Obozu Warownego m. Wilna i Panu Komen- 

dantowi Placu m. Wilna, którzy dia uczczenia Zmarłej jako b. lekarza-kapita- 

na Legji Kobiet udzielili bezinteresownie orkiestry wojskowej, tą drogą skła- 

da serdeczne podziękowanie 
RODZINA ZMARŁEJ. - 

  

Olbrzymi skarb wykopany w Rybiszkach 
2 PUDY STAROLITEWSKICH MONET SREBRNYCH SPRZEDANO ZŁOT- 

NIKOM WILEŃSKIM. — OGROMNA WARTOŚĆ NAUKOWA ZNALEZIO- 

NEGO SKARBU. 

Od dłuższego czasu krążyły po Wilnie sensacyjne pogłoski o wykopa- 

niu starożytnego skarbu ogromnej wartości materjalnej i numizmatyczno-nau 

kowej. — Po zbadaniu tej sprawy okazało się co następuje: skarb rzeczywi- 

ście został wykopany, przed kilku miesiącami, ale w tajemnicy przed wła- 

dzami, tak że dotychczas nie podobna było żadnych informacyj otrzymać. 

Znalazł go pewien chłop, który orząc na granicy wsi Rybiszki i Kuprjaniszki, 

zaczepił pługiem 0 miedzianą skrzynię. Po wydobyciu skrzyni okazało 

się, że zawiera ona około 400 monet 

wagi ogółem około 40 kilogramów, 

srebrnych w formie podłużnych plitek, 

bardzo wartościowej próby. — Chłop 

w tajemnicy przed wszystkimi zawiózł skrzynię z pieniędzmi do miasta i 

sprzedał pewnemu złotnikowi za 5 tysięcy zł. W obecnej chwili złotnik ów 

jest w posiadaniu 350 sztuk monet, okazując je uczonym numizmatykom. 

Badania przeprowadzone wykryły ogromną wartość naukową znalezienego 

skarbu, jakiego dotychczas na naszych ziemiach jeszcze nie wykrywano. 

Znalezione pieniądze są pochodzenia starolitewskiego jeszcze z przed cza- 

sów witoldowych, prawdopodobnie z wieku 13-go, w postaci sztabek ował- 

"nych. Prócz tego znajduje się większa ilość t. zw. grzywien kijowskich i no- 

wogrodzkich. Każdy pieniądz owinięty był starą, nawpół zetloną  materją. 

Skrzynia, w której znajdował się skarb była drewnianą, zewnątrz obita bla- 

chą miedzianą. Drzewo skrzyni zupełnie  przegniłe. Szczęśliwym trafem 

część monet dostała się w ręce badaczy, którzy należycie ocenić mogą war- 

tość skarbu. 

W tramwaju o Moskwie 

Jak się jada, jak mieszka i co czło- 

wiek wdziewa w raju sowieckiem 

  

Na ganku tramwajowym w Warszawie 

spotkałem znajomego. 

— Wracam z Moskwy — powiedział 

mi. 

— Nol 

— Byłem tam cztery dni. 

— jakże się to przedstawia? 
— Pil. 
— No, jak ludzie są ubrani, naprzy- 

kład? 

— Jak ludzie są ubrani — mój znajo- 
my obejrzał wszystkich w tramwaju,  po- 

tem przeniósł wzrok na ulicę i wreszcie za- 

trzymał go na jakimś robotniku, który 

szedł między dwoma swoimi kolegami, 
lecz przyzwoicie ubranytmi Ten robotnik miał 
zmiętą koszulę o zasadniczo białej barwie, 

bez kołnierzyka, zimiętą marynarkę i znisz- 
czone zakurzone trzewiki. 

Mój znajomy wskazał mi go mówiąc: 

— 0, to jest ten typ, który wypełnia 

ulice Moskwy. Tak tam chodzi inteligent 

urzędnik sowiecki. Co zaś do kobiet to 

takich kobiet jak tu niema tam wcale. Na 

całą Moskwę nie zobaczy pan ani jednej 

pary pończoch jedwabnych. Nawet panie 

z dyplomacji ich nie nakładają, bo to ra- 

ziłoby zanadto na ulicy. Wszystkie panie 

moskiewskie noszą jedne i te same pończo- 
chy grube, bawełniane, kremowego  kolo- 

ru. Widać niedawno sowfabryki  wypu- 

ściły taką serję, 

— No, a jak się mieszka? 

— Tego nie mogłem zbadać, bo by-, 
tem tylko cztery dni. Podle, w każdym 

razie. Opowiadano mi o takim wypadku. 
Wołają urzędnika i mówią mu: „będzie pan 

zlikwidowany, bo w pokoju pańskim — м- 
si ikona". Na to on odpowiada: „przepra- 

szam, ja jestem komunistą, moja żona jest 

komunistką, ale moja teściowa nie, a to 
jej mieszkanie. Dajcie mi jakie mieszkanie, 

Gnoza A nie będę wieszał ikony". 

— No, a jak się jada? 
— Cóż, herbaty prawie niema, piją lu- 

dzie „łubimyj napitok", 

— Ach, „lubimyj napitok“. Ё 

T Tak. Kawy zupełnie niema, za 
żadne pieniądze. Befszteksu także nigdzie 
niema, jada się jakąś  siekaninkę, jakieś. 
ersatze z kartofli. Papierosów dostać 
także nie mogłem, ani jednego pudełka. 
Wogóle wszystko przypomina nastrój, który 
był w Berlinie w końcu wojny. Wszystkie- 
go brak, co krok na ulicach ogony ogrom- 
ne do sklepów. Było trochę lepiej za cza- 
sów Nepu, lecz teraz znowu wszystkie skle- 
py prywatne pozamykane. Jaka szkoda, że 
nasi robotnicy ze związków  socjalisty- 
cznych nie mogą tam jeździć! — Nie mą 
Pan pojęcia z jaką rozkoszą rzucają się 
Niemcy, którzy jadą z Rosji na pierwszy 

polski buiet stacyjny w Stołpcach. Z jaką 
rozkoszą konsumują piwo, kanapki,  kieł- 
basy. Przecież to zupełnie jakby ich z 

Eo 

А 
* na w uroczej, suchej i zdrowotnej 

Oświetlenie 

  

Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 

Komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 

Ceny przystępne, warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne. 

Zwracać się do Zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej Spółki Parcela- 
cyjnej w Wilnie, Mickiewicza 4. 
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ZSĄDÓW 
ZAGADKA  SKRYTOBÓJCZEGO MORDU 

Zagadkowe morderstwo zamożnego  rol- 
nika z pow. lidzkiego s. p. Jana Monikajły 
poruszyło swego czasu Ouinję publiczną 
zwłaszcza, że zamordowany podstępnie ш- 
biany był ogółnie przez sąsiadów. 

Stosunki zamordowanego z jego  ro- 
dzeństwem były znośne do czasu  zapro- 
jektowania ożenku, a w związku z tem i 
podziału majątku rodowego  Andruszkow- 
szczyzna. 

Niesnaski rodzinne doszły do tego, że 
pewnego dnia rodzona siostra  Monikajły 
— Anna wlała mu do jedzenia trucizny. Na 
szczęście druga siostra zrobiła larum. 

Nie odstraszyło go to od powziętego 
zamiaru ożenienia się i zapowiedzi zosta- 
ły ogłoszone, lecz ślub nie odbył się gdyż 
pewnego wieczora ktoś ukryty w krakach 
przy domu wystrzelił zabijając  Monikajłę 
na miejscu. 

Przy wyjmowaniu kuli tkwiącej w mó- 
zgu znaleziono skrawek papieru. Była to 
część koperty adresowanej do sołtysa po- 
bliskiej wsi j. Lancewicza. 

Badany Lancewicz przyznał się, że brat 
zamordowanego Paweł namawiał go do 
zbrodni, a ponieważ on nie zgodził się 
za kilka dni przed zbrodnią pożyczył u nie 
go dubeltówkę. 

Paweł Monikajło, aresztowany i badany 
przez policję oświadczył, że Lancewicz za- 
bił brata za sto złotych. 

Sąd Okręgowy w Wilnie uniewinnił cał- 
kowicie Lancewicza umiejącego wykazać 
swoje alibi natomiast skazał bratobójcę na 
karę śmierci. 

Prokurator i obrona Monikajły apelowali. 
Sąd Apelacyjny zmienił wyrok. Monikajło 
uznany został jako niewinien zabójstwo 
lecz tylko podżegania do zabójstwa, za co 
wymierzono mu karę 15 lat więzienia cięż- 
kiego. Lancewicz został znów uniewinniony. 

Kwestja, kto zamordował Jana Monikajłę 
nadal pozostała zagadką. 

Znów obrona Monikajły 
złożyli skargę kasacyjną. я, 

Sprawa znalazła się onegdaj na wokan- 
dzie Sądu Najwyższego, lecz została zdjęta 
z niej z powodu nieprzybycia obrońcy Lan- 
cewicza. 

Zagadka zabójstwa w  Andruszkow- 
szczyźnie pozostaje nadał zagadką, a mor- 
derca nie ponosi zasłużonej kary. 

SPORT 
NAJBLIŻSZE IMPREZY. 

Dziś na boisku sportowem Makabi od- 
będzie się mecz drużyn: Lauda — ŻAKS. 
Jutro na boisku 6 p. p. łeg. mecz piłkarski 
Ognisko — Makabi oraz na szosie grodzień- 
skiej wyścigi kolarskie na przestrzeni 50 
klm. o mistrzostwo m. Wilna. 

1918 przeniesiono raptem w środek świata 
pokojowego. 

Tramwaj zbliżał się do przystanku na 
którym znajomy mój miał wysiadać. Dodał 
mi więc tylko: 

W muzeum „bezbožnika“ jest „ugołok 
rimskawo papy“ siotografowany tam jest 
Papiež z Pilsudskim.  Bardzo tam nie №- 

bią i „rimskawo papy“ i „pana Pilsudska- 

wo“. (P-y) 

i prokurator 

  

66060006066666606660645 
LETNISKO—LANDWARÓW 

Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 
stowarzyszeń pragnących mieć letniska lub stałe mieszkania w bliskości Wil- 

miejscowości przy lesie i jeziorze. 

elektryczne. 
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  RADJO WILENSKIEGIELDA WARSZAWSKA. UEI 

SOBOTA, DNIA 9 SIERPNIA 1930 r. Waluty i dewizy: ORYGINALNE 
as ias Dolary 8.88 3/4 — 8.00 3/4 — 8.86 3/4 ŻYTO ROGALIŃSKIE 

1205 — 12.35. Muzyka z płyt gramoio- Belgja 124.70 — 125.01 — 124.39. Gdańsk 

Złoty medal na P.W.K. 

173.48 — 173.91 — 173.05. Helandja 359.05 @ 
nowych. 

odporne na rdzę 

  

Od dnia 6 do 10 sierpnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„Miłość Murzyńska” 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych prawdziwi murzyni: Saora—Czarny bohater, Faru—lJego kochanka, Sakulu 
—jego rywal. Film opracowany w południowo-a ńskiej Senegambji. Kasa czynna *od godz. 5 m. 30. Początek 

seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Strzał wśród dżungli*. 

KINO 

SALA MIEJSKA 
al. Ostrobramska 3,    i — 359.95 — 358.15. Londyn 43.39 — 43.50 El 

13.00 Komunikat meteorolegiczny. —43.28. Nowy York 8.901 — 8.921 — 8.881. 

17.15 — 17.20 Program dzienny. Paryż 35.05 1/2 — 35,14 1/2 34,96 1/2. Pra 
17.20 — 17.35 Kom. Tow. Organ. i Kółek ga 26.42 — 26.48 — 26.36. Nowy York ka- 

Roln. bel 8.912 — 8.932 — 8.892. Wiedeń 125.95 
17.35 — 18.00 „Psychika zwyciężcy” 126.26 — 125.64. Włochy 46.68 — 46.80 — 

  

  

Pier «sa Dźwięko- Dziś! Przebój niemy! Zespół artystów światowej sławy LEOTRICE KSIĘŻNICZKA DUNAJU   - 2 we Kino JOY, NILS ASTHER i JOZEF SCHILDKRAUT w obrazie p. t. š Е Ados 56. 239.77 — 240.37 — 239.17 z = › 3 ar Ą A LR i feljeton sportowy wygł. Jarosław Nieciecki. 46. 22 Stokholm 239.71 80. Z mno wa e BGLLYW * Nad program: Komedja w 2 aktach. Ceny miejsc: do godz. 7-ej PAKTER 1 zi, BALKON 80 gr 
18.00 — 19.00 Audycja dla dzieci z Kra- Berlin. ab. prywatnych 212.80. i i tr ł a? НЕ Początek seansów o g. 5-ej, ost. 10.30. х 

kowa. Stuchowisko i koncert. 

19.00 — 19.15 „Co nas boli?“ przechadz 
ki Mika po miešcie. 

19.15 — 19.40 „W świetle rampy* — 
nowości teatralne omówi Tad. Łopalewski,, 

19.40 — 20.00: Program na tydzień na- 
stępny i rozmaitości. 

20.00 — 20.13 Prasowy dziennik radjowy 
z Warszawy. 

20.15 — 20.30 Kwadrans literacki (z 
„Hymnów* Józefa Wittlina). Recytacje w 
wyk. K. V rbrodta. 

20.30 — 22.00 Koicert (Tr. z Ogrodu Ber 
nardyńskiego w Wilnie) 

22.00 — 24.00 Tr. z Warsz. 
kom. i muzyka taneczna. 

Feljeton, 

Papiery procentowe: daje 
5 proc. premjerowa pożyczka dolarowa $$ 

64. 5 proc. konwersyjna 55.50. 6 proc. dola- 
rowa 77.50. 10 proc. kolejowa 104. 8 proc. 
L. Z. B. G. K. i B. R. obl. B. G. K.; te same 
7 proc. 83.25. 7 proc. 1. z. ziemskie dolarowe 
16.50. 43 proc. ziemskie 56.25. 42 proc. war 
szawskie 54.50. 5 proc. warszawskie 59. 8% 
warszawskie 76.25 — 76.10 — 76.50. 8 proc. R 

71.50 8 proc. @ Kalisza 67.25. 8 proc. Lodzi 
Piotrkowa 67.75 — 68. 6 proc. 
konwersyjna m. 

54.50. 

obl. poż. 

Akcje: 

Bank Polski 164. Crodorów 130. Węgiel 
45. Ostrowiec serja B 58. Starachowice 16— 
16.560. 

Warszawy VIII i IX em. į 

maksymalne plony 
nawet na lichych glebach. 

Zarząd Dóbr Rogera 

Hr, Raczyńskiego 

w Rogalinie. 

Poczta Świątniki nad Wartą. 

ЗЛЕННН СОН ВА OCE 

  

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS dzenie na całym świecie! 

  

Ostrzeżenielii Małopolski Zakład Kredytowy, 
asa Lwów, Kopernika ll, niniejszem 

ostrzega swych p.p. Klientów przed różnemi kontrolerami, po- 
bierającymi za przeprowadzenie kontroli pieniądze. Podobne 
postępowanie jest bezprawne i oszustwem, przeto w interesie 
własnym p,p. Klientów, osobników tych należy oddawać w 
ręce policji —0 
  

Od godz. 1-ej do 7-ej ceny zniżone: BALKON ovgr. PARTER 124. PREMJERA! Wielki przebój dźwiękowy! Muzyka—Śpiew. 

A GDY NADEJDZIE CHWILA ROZSTANIA... 
DINA GRALLA. Cudo Paryża „Lido*! Szalone tempo! Oryginalne pomysły. Bajeczna wystawa! Rekordowe powo- 

Początek o godz. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

Sztusa erotyczna ze śpiewem 
W rol. gł. królowa sportu 

Ostrzeżeniei 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje małowartościowe 

piwo w używanych butelkach — „PATENT* ARCYKSIĄŻĘCEGO 
BROWARU w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegam Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i 
proszę uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 
PiwA ŻYWIECKIEGO na oryginalną etykietę i korek z firmą 

  

Arcyksiążecy Browar 

w Żywcu 
Z'poważaniem, Reprezentacja Arcyksią- 

żęcego browaru w Żywcu na województwa 

Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn —WILNO, 

ZARZECZNA 19, tel. 18-62. 

ШИМНННННННННННННИ @ 
OD 2. DO 16. WRZEŚNIA 1930 r. 

JUBILEUSZOWE 

X. TARGI WSCHODNIE 
WE LWOWIE 

PODAŻ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 
ARTYKUŁÓW ZE WSZYSTKICH GAŁĘZI 

    
7159. II. Firma: „Maszewicki Wiktor”. Firma obecnie 

brzmi: „Wiktor Maszewicki. Przedmiot: Skład apteczno - per- 
fumeryjny. Właścicielem obecnie jest Maszewicki Wiktor, zam 
w Wilnie, ul. Subocz 7 — 6. Na mocy aktu zbycia zeznanego 
przed Sewerynem Bohuszewiczem Notarjuszem w Wilnie w dn 
21 marca 1930 r. za nr. 1774 przedsiębiorstwo Symchy Sosno 
wika przeszło na własność Wiktora ZOO Ik Z 

  

   
   

- Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 19. 5. 1930 r. 

2336. ll. Firma: „Kop Mones* Właściciel przedsiębiorstwa 
— Mones Kop zmarł. Do czasu zatwierdzenia spadkobierców 
w prawach spadkowych prowadzi przedsiębiorstwo zmarłego 
w charakterze pełnomocniczki Chaja Kopowa, zam. w Wilnie 
przy ul. Kwaszelnej 5 z prawem dokonywania wszelkich czyn- 
ności związanych z prowadzeniem tego ROEE 07 

1 — VI. 

3370. Il. Firma: „Baran lcko". Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1301 — VI. 

3268. Il. Firma: „Kronik Rasia". Firma obecnie brzmi „Pi- 
wiarni ze sprzedażą papierosów — Rasi Kronik". Piwiarnia 
ze sprzedażą papierosów. Właścicielką obecnie jest Rasia Kro- 
nik, zam. w Wilnie przy ul. Zawalnej 19. Na mocy aktu daro- 
wizny z dn. 24 kwietnia 1930 r. oblatowanego przed Antonim 
Minsztowiczem, p.o. Władysława Strzałko, Notarjusza w Wil- 
nie w dn. 24 kwietnia 1930 r. za Nr. 1320 przedsiębiorstwo Ra- 
chmiela Kronika przeszło na własność Rasi Kronik. 

1302 — VI. 

w dniu 27. 5. 1930 r. 
1912. Il. Firma: „Kontorowicz Chaim“. Siedziba przedsię- 

biorstwa została przeniesiona na ul. Kwaszelną 5 w Wilnie. 
Właściciel zam. przy ul. Kwaszelnej 21 — 28. w Wilnie. 

1303 — VI. 

4676. Il. Firma: „Muraszko Jan“ Siedziba przedsiębiorstwa 
została przeniesiona na ul. Zawalną 24 w Wilnie. Właściciel— 
zam w Wilnie, ul. Szpitalna 4 — 11. 1304 — VI. 

3343. II. Firma „Gurwicz Sora“. Siedziba przedsiębiorstwa 
została przeniesiona na ul. Nowogródzką 63 w Wilnie. Właści- 
cielka zam. w Wilnie, ul. Nowogródzka 63. 1305 — VI. 

6411. II. Firma „Rozowa Liba — Mirka*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

6418. Firma: „Szepsenwoł Bencjan*. Właściciel przedsiębior- 
stwa Bencjan Szepsenwoł zmarł. Do czasu zatwierdzenia w 
prawach spadkowych prowadzi przedsiębiorstwo zmarłego Bo- 
ruch Szepsenwoł, zam w Radoszkowiczach, pow. Wilejskiego 
z prawem dokonywania wszelkłch czynności związanych z pro 
wadzeniem tego przedsiębiorstwa. 1307 — VI. 

187. Il. Firma: „Gerszater i Szarabski*. Spółka została zli 
kwidowana i wykreśla się z rejestru. 1308 — VI. 

2060. Il. Firma: „Szawro Józei*. Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 309 — VI. 

28 —ЗЮТ Ё Firma: „Glezer Mina", Firma obecnie brzmi „Mi- 
na Glezer“. 3 1310 — VI. 

3414, II. Firma: „Krapiwnik Chaja“. Przedmiot: Sklep iarb. 

4418. Il. Firma: „Sztenhauer Lipman*. Firma brzmi „Szten 
gauer Lipman“. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesio- 
na pod nr. 6 przy ul. Kwaszelnej w Wilnie. Nazwisko wła- 
ściciela brzmi: Sztengauer. Właściciel zam. w Wilnie, ul. Koń- 
ska 24. 1312 — VI. 

8345. ll. Firma: „Osmołowski Władysław". Wytwórnia win 
i rozlewnia octu. 1313 — VI. 

26. III. Firma: „Dom Bankowy T. Bunimowicz“. Udzielo- 
no samodzielnej prokury Eljaszowi Bunimowiczowi, zam. w 
Wilnie, ul. W. Pohulanka 5 — 1. 1314 — VI. 

w dniu 16. 4. 1930 r. 
1779. Firma: „Fejgiel Chawa* Przedmiot: Sklep dodatków 

szewskich i naczyń. Siedziba przedsiębiorstwa została przenie- 
siona pod Nr. 36 przy ul. Kalwaryjskiej w Wilnie. Fejgiel Cha- 
wa zam. w Wilnie, ul. Kalwaryjska 36. 1316 — VI. 

176. Il. Firma: „Goldszynd Morduch*. Firma obecnie brzmi 
„Jadłodajnia ze sprzedażą papierosów i piwa Morducha Gold- 
szynda*. Przedmiot: Jadłodajnia ze sprzedażą papierosów i pi 

wa. . * 1317 — VI. 

w dniu 4 IV 1930 r. 

  

272. IV. B. „TEKTURA“ Spółka z ograniczoną odpo- я 
wiedzialnością*. Przedmiot przedstawicielstwo i bronienie inte- 
resów swych wspólników w instytucjach państwowych, są- 
dowych i komunalnych, ulepszanie produkcji oraz sprzedaż te- 
ktury bronzowej ręcznej wyrobu firm udziałowców spółki pod 
jednem kierownictwem. 

w dniu 9.IV 1930 r. 
351. Il. B. „T-wo Komisowo-Handiowe TOWGARANT 

S-ka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Na likwidatora powo 
lano Wulta Sapira, zam. w Wilnie, przy ul. Stefańskiej 19. 
Zgłoszono likwidację spółki. 1326 — VI 

w dniu 17.II1 1930 r. 
451. |. B. „Dom Handlowy BŁAWAT KRESOWY spół- 

ka z ograniczoną odpowiedzialnością"*. Handel detaliczny to- 
warami sukiennemi i bławatnemi. Siedziba w Wilnie, ul. Wi- 
leńska 31. Przedsiębiorstwo istnieje od 25 lutego 1930 roku. 
Kapital zakładowy 4.000 złotych podzielony na 40 udziałów po 
100 zł. każdy, całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarządcą 
spółki do dn. 31 grudnia 1931 roku jest Otton Puchalski, zam. 
w Wilnie, ul. Kalwaryjska 9, który podpisuje wszelkie akty i 
dokumenty, plenipótencje, weksle, czeki i inne pisma. Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, ze- 
znanego przed Janem Buyko, notarjuszem w Wilnie w dn. 24 
lutego 1930 roku za Nr. 853 na czas nieograniczony. 1327—VI 

Przetarg publiczny 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ogłasza nieogra- 

niczony przetarg na dostawę: 20 szt. stołów, 10 szt. pulpitów, 
30 szt. szaf kancelaryjnych, 10 szaf skrytkowych, 10 szaf se- 
gregacyjnych i 50 sztuk kufrów okutych, ponadto Dyrekcja w 
miarę potrzeby nabywać będzie powyższe przedmioty w 
okresie do 31 marca 1931 roku. 

Do oferty należy dołączyć kwit na WIE: wadjum do 
kasy urzędu pocztowego Wilno 1, ul. Wielka 1, w wysokości 
3 proc. ogólnej sumy podanej w ofercie i stwierdzenie Izby 
Rzemieślniczej względnie Izby Przemysłowo-Handlowej o solid 
ności oraz posiadaniu przez firmę świadectwa przemysłowego. 

Oferty w kopertach zalakowanych i opatrzonych napi- 
sem: „Oferta na dostawę stołów, szaf...... ** należy składać 
w Oddziale Gospodarczym Dyrekcji P. i T. w Wilnie, ul. Sado- 
wa 25 do godziny 11l-ej dnia 28 sierpnia 1930 roku, gdzie także 
o godzinie 12-ej tegoż dnia odbędzie się komisyjne ich otwar- 
cie. 

Oferty mogą być złożone i na częściową dostawę. Pier- 
wszeństwo w otrzymaniu dostawy przy równych warunkach 
przysługuje tym firmom, które materjalnie popierają pracę Pol- 
skiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Dyrekcja P. i T zastrzega sobie prawo swobodnego wy- 
boru oferenta bez względu na cenę oraz prawo udzielania za- 
mówienia jednej firmie lub podziału dostawy częściowo kilku 
firmom. 

Bliższych informacyj udziela oraz formularze warunków 
ofertowych wydaje za osobistem zgłoszeniem się Oddział Go- 
spodarczy P. i T. w Wilnie, ul. Sadowa 25 w godzinach urzę- 
dowych. 3118—0 
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A. ARMANDI. 

» WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Nagły uśmiech oświecił jej twarz. 
— Nie jesteś wcale ciekawy, Ger- 

ry. 
7 Fortiolis oderwał się od myśli, któ 

re go ogarnęły. 
— Dlaczego? 
— Bo nie zapytałeś się nawet, co 

spowodowało to moje opóźnienie. 
— Wszystko mi jedno! 
— Ale powiedziałam ci, 

dziło tu o ciebie. 
— Czy uważasz, że warto o tem 

mówić? 
— Uważam to za konieczne. 
— Jeśli tego żądasz, więc słucham. 
Arabella roześmiała się srebrzyś- 

CIE: 

— A więc! — Zanim odjechałam, 
jektor mojej szkoły uznał za koniecz- 
ie uszczęśliwić mnie rozmową osobi- 
stą. 

Gerald ożywił się nagle. 
— Ach tak! Zapomniałem, 

«mówić o dyplomie! 
Panienka wesoło kiwnęła głową. 
— Tak, tak i mówił życzliwie, na- 

wet serdecznie, wzruszył mnie nawet. 
W kilku słowach streszczę ci jego prze 
mówienie: „Drogie dziecię, przyrodzie 
i ojcu zawdzięcza pani piękność i bo- 
gactwo, a dyplom nasz zapewne nie 
żdoła nic dodać do pełni szczęścia, ja- 
kiem się pani cieszy. Nie chcę kryty- 

kować pani charakteru, ale muszę za- 
znaczyć, że przyrodzona pani skłon- 
ność do rozrywek światowych zao- 
strzona przez coraz to wzrastające su- 

że cho- 

miał 

7 

my, naplywające z domu na pani ra-' 
chunek w banku nieco odrywala panią 
od surowych obowiązków nauki. Ja 
sam miałem przyjemność przekonać 
się na studenckich wieczorkach, że tań 
czy pani jak Terpsychora, wiem, že 
pływa pani, jak  Amfitrita, a rakietą 
włada jak sama Zuzanna Langlon. Na- 
tomiast zdolności opuszczają panią naj 
zupełniej, gdy chodzi o naukę. Dla 
przyszłości pani brak zdolności w tym 
kierunku nie ma, oczywiście, żadnego 
znaczenia, ale posiada je gdy chodzi 
o nasz dyplom! Mógłbym tłómaczyć 
to dłużej i popierać przykładami, ze 
wszystkich gałęzi wiedzy, ale nie war 
to tracić czasu. Muszę tylko powie- 
dzieć, że próbując rozgryźć granit nau 
ki, popełniła pani wielki błąd. Czoło 
pani nie jest stworzone dla nauko- 
wych laurów. W pani więc interesie i 
w naszym, jest odmówienie sobie wy 
dania pani dyplomu”. — Po wypowie 
dzeniu tego przemówienia, odprowa- 
dził mnie łaskawie do drzwi i pocało- 
wał w czoło. Przyznasz, Gerry, że to 
bardzo miło z jego strony? 

-— Wzruszająco! A więc, Bello, 
nie dano ci dyplomu? 

— Za jednogłośną decyzją całej 
komisji. A ty, Gerry, czy miałeś ze 
swym rektorem równie miłą rozmowę? 

— Mniej więcej, z wyjatkiem -po 
całunku. Ale stąd nie wynika jeszcze 
dlaczego spózniłaś się i dlaczego ja 
miałem być tego przyczyną? 

,— Poczekaj, zaraz się dowiesz. 
Wiesz doskonale, Gerry, że ja osobiś- 
cie mogę się doskonale obejść bez dy- 
plomu. Ale istnieje jeszcze mój papo... 
Papo jest bardzo dumny ze swej córki. 
A teraz, pomyśl tylko: córka spędziła 

kilka lat w 'mieście, wydała dolarów 
bez liku, a wraca bez dyplomu... Oj- 
ciec kocha mnie bardzo i wszystko mi 
wybaczy, ale ja wolę nie wystawiać 
na tak ciężką próbę jego dobroci. Je- 
dnem słowem urządziłam się dosko- 
nale. 

— Jakto „urządzitam się“? 
— Tak, Gerry, w tym kraju mie- 

szkają ludzie praktyczni, którzy tak 
słusznie rozumują: „Kiedy hiszpańscy 
Amerykanie opuszczają swe pampasy 
i jadą do nas na naukę, to znaczy, że 
mają pieniądze w banku i że więcej 
przyjemności sprawi im poznawanie 
życia naszych miast, niż wysychanie 
nad zeszytami i książkami. Ale rodzice 
ich mogą nie podzielać tych zapatry- 
wań. Dzieci są naszemi klientami, od- 
prawić ich z pustemi rękami, wzamian 
za pozostawione u nas piastry i peze- 
ty, byłoby z naszej strony  nieuczci- 
we'. Wobec tego w każdem uniwersy 
teckiem mieście istnieje przynajmniej 
jedna drukarnia, która za odpowied- 
niem wynagrodzeniem wydaje dyplom 
na eksport". Niestety to nie ma szyl- 
du i musiałam porządnie poszukać, za- 
nim... 

Mimo, że Gerald był przyzwycza- 
jony do nadzwyczajnych pomysłów 
Belli, tym razem jednak był « głęboko 
oburzony: 

— Kupiłaś fałszywy dyplom? 
— Za dwadzieścia pięć dolarów! 

oznajmiła spokojnie. Patrz!  Cudow- 
ny dyplom. O wiele ładniejszy i bar- 
dziej imponujący od uniwersyteckie- 
go! Papo będzie zachwycony! 

Rozłożyła duży arkusz, pokryty 
podpisami i pieczęciami. Gerald 
wiedział czy ma śmiać się z nią razem, 

; znał. — Ale dotąd nie rozumiem, 

nie ł 

PRODUKCJI, 

DZIAŁ BUDOWLANY: Pokaz 
materjałów, maszyn, harzędzi 

wego i inżynierskiego. 

biorstw Radjotechnicznych w 

  

PÓŁNOCNEJ FRANCJA. 

jowy Patronat  Rękodzieł i 
Przemysłu we Lwowie. 

siennictwo, nawozy sztuczne, 
dowlane koni remontowych 
wych, bydła rogatego, trzody 

CZARSKA  urządžona 
Przemysłowo-Handlowej we 

  

"7 Plac Wystawowy, tel. 9-64. 5-37. 
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DZIAŁY SPECJALNE: 

cji z zakresu budownictwa mieszkanio- 

GRUPA RADJOTECHNICZNA zorganizowa 
na pod egidą Centralnej Dyrekcji „Poł- 
skiego Radja'** przez Zrzeszenie Przedsię- 

KOLEKCJA PRODUKTÓW KARPATORU- 
SKICH z Czechosłowacji. — OFICJAL- 
NA; ZBIOROWA GRUPA "RUMUŃSKA. 
-—— GRUPA REGJONALNA PRZEMYSŁU 

ZBIOROWY POKAZ WYROBÓW _POL- 
SKIEGO PRZEMYSŁU DOMOWEGO I 
LUDOWEGO zorganizowany przez Kra- 

DZIAŁ ROLNICZY: Maszyny rolnicze, na- 

owiec. Targ drobiu, gołębi i królików. 
l. OGÓLNOKRAJOWA WYSTAWA JAJ- 

staraniem 

Zjednoczenia Polskich Eksporterów jaj. 

Dla zamiejscowych uczestników w drodze powrotnej 
ze Lwowa 50 proc. zniżka na kolejach polskich i linjach 
lotniczych „Lotu* za okazaniem karty stałego wstępu. 

Karty stałego wstępu po cenie ZŁ 10—, dla osób wyka- 
zujących się zaproszeniem kupieckiem po cenie Zł. 6'-—-. 

Przydział kwater ńa głównym dworcu we Lwowie. 
Informacje w Biurach Targów Wschodnich, Lwów, 

oszukujemy sublokalora 
lub sublokatorów 

NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZĄ 4, 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 do 10. 

wszelkich 
i konstruk AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz 

Polsce. 

kiewicza 46. 

KOSMETYKA 

Drobnego Gabinet 
Racjonalnej Ko- 

2 KINŁECZ ni 
„targi ho- CANA SA 

i iuksuso- Wilno, Mickiewicza 31 
chlewnej i nad. 

(rado kobiecą konser- 

Izby odświeża, usuwa jej 
Lwowie i Skazy braki, Masaż 

twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opaienie ce- 
ry» Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 

  

zdobycze kosmetyki ra- sem: Wilno, Stefańska 
cjonalnej. 25 m. 25. —2 A 4 

ZENON т < 

LOŻA 10.000 
dolarów || KU ENO po 1000, 2.000 i 

LO K A L E 3.000  rozlokujemy 

Pokój do wynajęcia 
umeblowaniem lub 

® miasta. Tylko dla so- 
lidnego i samotnego(ej) 
lokatora. Pańska 4—4. 

czy robić wymówki temu miłemu i na- 
iwnemu dziecku. Ale biła od niej ta- 
ka szczera radość, takie głębokie pra- 
gnienie ucieszenia ojca, że Gerald nie 
odważył się zmącić jej wesołości. 

— Nadzwyczajny dyplom! przy 
co 

ma w tem wszystkiem doczynienia mo 
ja osoba? 

— Poczekaj. Zaraz dojdziemy do 
ciebie. Wyobraż sobie, że przed sa- 
mym odjazdem, przypominam sobie: 
Biedny Gerry nie mógł przecie przygo 
tować się do egzaminu towarzysząc 
wiecznie tej szalonej Belle!... Czyż 
nie miałam racji? 

— Miałaś ją najzupełniej! Nie po- 
winienem był towarzyszyć ci. 

— Ale postanowiłam naprawić ten 
błąd. Zawróciłam więc i pojechałam 
na Montgomerry - street. 

— Boże, poco? ‘ 
— Nie domyślasz się? 
— Nie rozumiem zupełnie! 
Nachyliła się do niego chytrze za- 

glądając w oczy. 
„— Gerry, jeśli ja ci okażę dużą 

posługę, czy spełnisz moją bardzo, 
bardzo wielką prośbę. 

— Jaką? 
— Nie, wpierw obiecaj. 

gnij że spełnisz! > 
— Jeżeli chodzi o to, żeby tob ie 

sprawić przyjemność, przysięgnę cnę 
tnie, Bello. 

Uśmiechnęła się prześlicznie i wy 
jęła z ręcznej torebki podróżnej dru- 
gi zwitek dokumentów. 

— Gerry, drogi, zrobiłam 
inżynierem 

Przysię- 

ciebie 
górnikiem. Przecież chcia 

być i w tym celu przyjecha- 
łeś tutaj? 

    

rzyłam: 

Rozbrojony zupełnie О uśmiechnął 
i wzruszył ramionami się pobłażli- 

wie. 

— Bello jesteś czarującą małą о- 
sóbką... 

— Naprawdę? Mówisz to powa- 
żnie? 

— ..Ale zupełnie amoralną! 
— 0! — jęknęła, robiąc grymas. 

— To tak dziękujesz mi za to, że 
przez ciebie spóźniłam się na kater? 

Gerry ujął jej rękę i pogładził pie- 
szczotliwie. 
— Powiedz teraz, jaką prośbę mam 

wykonać? ма 
Ożywiła się, przysunęła się bliżej, 

ale najpierw chciała się upewnić że 
nie będzie odmowy: 

— Przysiągłeś, prawda? | 
— Tak, jeśli wykonanie tej prośby 

nie przerasta mych sił. 
— Nie, nie, żadnych ograniczeń! 

żadnych warunków! | 
— Dobrze: przysięgam! 

— Ach, Gerry, żebyś wiedział, jak 
cię lubię, kiedy mi się nie sprzeci- 
wiasz! A więc, oddawna о tem ma- 

„strasznie chciałabym  zoba- 
czyć dolinę i drzewa - olbrzymy Mari 
pozy. 

Fortiolis zdziwił się... 
— Czemu nie powiedziałaś tego 

wcześniej, zawiózłbym tam ciebie... 

— Nie, nie, nie chciałam myśleć 
o tej wycieczce, dopóki byliśmy we 
Frisco, zaraz inni przyczepiliby się do 
nas. A ja chciałam pojechać z tobą... 
we dwoje.... rozumiesz? 

Czy przestrasyła go możliwość tak 
upragnionej samotności we dwoje?... 
Dosyć, że próbował protestować: 

Drukarnia   

Gabinet Kosme- samotnemu 
tyczny, usuwa zmarszcz panu. 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- Mieszkanie Ę 
padanie włosów. Mic- czteropokojowe,  cen- 6 l E Ę 

trum, parter. wygody, 

wuje, doskonali, gister botaniki) z pra- 

Za 2.500 dołarów 
sprzedamy dom mu- 
rowany, skanalizo- 
wany o 2 mieszka- 
niach, płacu 326 

sąż. kw. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta*, Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. -0 

W PAŁACU 
przy  Antokolskiej 6 
m. l-a, wydaje się u- 
meblowany pokój lub 
dwa ze wszelkiemi wy 
godam i telefonem, 

stałemu 

TR 

czynsz 160 zł. zamie- i 
nię na większe, choć- Górnośląski 
by w  odleglejszym Drzewo opałowe 
punkcie. Informacje: tel. 

BG od e Pół doś Į, ROśclałkowski 
Mickiewicza 22 m.8. 

Tel. 14-05 

p Z DUŽYM 
Dom OGRODEM 
blisko centrum 
sprzedamy niedrogo 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handłowe 
Mickiewicza 21, tei. 
152. z 

  

POSADY 

Przyrodniczka (ma- 

wem nauczania w szkol- 
nictwie šredniem  po- 
szukuje posady nauczy- 
cielki. Oferty z poda- 
niem warunków laska- Hi 

sem: Wilao;. Siefafska IRÓŻNE! 

  

  

   
      

bez. Wszelkie wygody. wiedzieć się u p. Hof- 
W dogodnym punkcie mana Porzeczkowa $. 

    
dogodnie na solid- 
nych hipotekach 

miejskich. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Miekiewicza 1, 

tel. 9-05.  —1 

Sprzadaje się 
PLAC 310 sążni kwa- 
dratowych przy ul. 
Kalwaryjskiej 120. Do- 

  

  Pioe—0 

Zakład malarski 
Walerjana Wožnickiego 

Wilno, ul. Wileńska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe I 
szyłdowe jak w mieście tak i na 

prowincji 

Szyldy emaijowe wypalane. 

OTOMIN 
ŻĄDAJCIE 2` 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

= Pow A PAKA 
BN Z RA LZ AJUZNWA UAE 
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— Widzisz, bilety już są wzięte 
gdzieindziej. 
— To nic, ja wszystko obmyśliłam 

wysiądziemy w Modliny, gdzie  bę- 
dziemy za trzy godziny. 3 

Osztemplujemy bilety i autem do- 
jedziemy do Maripozy. -Popatrzymy 
na drzewa, a stamtąd pojedziemy do 
losemitskiej doliny i znajdziemy hotel 
Przenocujemy, bo cud na Lustrzanem 
jeziorze ukazuje się przed. wscho- 
dem słońca, a ja chcę koniecznie wi- 
dzieć to zjawisko. Następnego dnia 
wrócimy do Modliny i wsiądziemy do 
pociągu Zarząd kolei pozwala na 
to, pytałam się. % 

Wypowiedziała to wszystko, jed $ 
nym tchem jak dobrze nauczoną lek- 

  

cję. Gerald zwolna poddawał się 
— Ale czekają na ciebie w Noga- 

les? i 
— Tak, mają mnie zawieźć do oj- 

ca, który zgadza się, żeby córka 
jego podróżowała samotnie poprzez 
Stany Zjednoczone, ale żąda by 
w Meksyku towarzyszył jej ktoś że 
służby. Zapewne ma swoje słuszne, 
powody ku temu. 

— Co pomyśli twoja opiekunka 
nie znalazłszy cię w pociągu? 

— Pomyśli że spóźniłam się na 
pociąg (co zdarza mi się stale) i bę- 
dzie czekać na mnie, paląc fajkę i po- 
pijając piwo, aż dopóki sama nie paz] 
dnie na podłogę. R 

— Twoja opiekunka pije? 4) 
— Moja opiekunka ma dwa me-. 

try wzrostu, nosi wąsy i odpowiada | 
na słodkie imię Niepomucena. } 

To jest rządca mego ojca, prze- 
dobry i przesympatyczny. 

  
1 

Wydawnictwa „Slowo“, Zamkowa 2. 1


