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MIŃSK LIT. C ena egzem p la rza  15 kop. MAJ 1914.

1 Tirczynowia 1  Ponikowski 
W. Irojanowski i E. Ostrowski

W arszaw a, Krakowskie Przedm. 7.— Telefon 115-02.

B I U R O
MELIORACJI ROLNYCH ORAZ BUDOWA CEGIELNI i FABRYK DRENÓW

Wilno, Wileńska N° 23, inż. Kasperski.

ODDZIAŁY: Mińsk Litewski, Zacharzewska N° 51, inż. J. Iwaszkiewicz.

Kijów, Luterańska .Nb 11, D-r Z. Januszewski.

KREDYT MELJORACYJNY MINISTERJUM ROLNICTWA.

- „GRAND CAFE SELECT”
MIŃSK LIT., ul. Zacharzewska, telefon 513.

RESTAURACJA ©  KAWIARNIA ©  CUKIERNIA
dte!ADy od 1—5 godz. (z 3-ch dań kop. 75, z 4 ch dań rb. 1).

Śniadania i kolacje a la carte.
Kwartet artystyczny: od godz. 1—4 po poi. i od 10 do 2 w nocy. 

Nowość: Napoje chłodzące amerykańskie.

Pierwszy chrześcijański Magazyn Bławatny
i Fabryczny Skład Płótna i Bielizny Stołowej

MARKIEWICZ i GŁODKIEWICZ
MIŃSK LIT., Gubernatorska 1 (Hotel Europejski). Telefon 946.

Poleca ostatnie nowości na sezon letni. ' Ceny niskie i stałe.



SKŁAD MASZYN i NARZĘDZI

Tow arzystw a Roln iczego w W iln ie
Zawalna 9.

P O L E C Ą :

Słynne siewniki rzędowe

G

SAX0HJA 99

z najnowszemi ulepszeniami: magazynową
zmianą trybów, uproszczoną kontrolą wysiewu 
bez potrzeby kręcenia nad płachtą, z auto
matycznym licznikiem, wskazującym obsianą 
przestrzeń, lekkości chodu i mocy niezrównanej.

Karczownice Szpulowe
całe stalowe oryginalne amerykańskie

MONARCH”
Prasy do siana i słomy oryginalne amerykańskie

Whitman a



Mińsk lit., ul. Jurewska 
dom Zarządu miejskiego.

P O L E C A
W szelk ie artykuły spożywcze, jako to:

Towary kolonialne, bakalje, cukry, pierni
ki, owoce suszone, smażone etc.

Wino i konjaki krajowe i zagraniczne, 
miody i wódki wszelkich gatunków i cen. 

Wędliny, masło; sery i t. d.
W y b ó r  o g r o mn y .
G a t u n k i  n a j l e p s z e .

CENY UMIARKOWANE.

BIURO P A R C E L A C Y J N E ,  MIERNICZE.  T A K S A C Y J N E  i L E Ś N E

Witolda Falkowskiego i S=
Mińsk Lit. ulica Zacharzewska .N® 67, m. 4. telef. Nś 869

Parcelacja, likwidacja majątków ziemskich z udziałem Banków: ziemskich i włościań
skiego. Wszelkie Roboty miernicze. Zdjęcie planów geodezyjnych i t. p. Szacowanie 
majątków przy ich kupnie i sprzedaży. Urządzenie gospod: Leśnych i sporządzenie

planów dla leśnych komitetów. Taksacja lasu.

C A F E - R E S T A U R A N T

J. BORUTTO
w MiŃSKU LIT., ul. Zacharzewska Jk 64 obok hotelu „Garn!“ .

Na sezon letni restauracja przeniesioną została do Ogrodu Miejskiego.
Śniadania, obiady kolacje po cenach przystępnych.

:— : Koncerty artystycznego kwintetu w czasie obiadów i kolacji. :

m



N A  L I T W I E  I RU S I
chętnie czytany jest

„GOSPODARZ”
POSIADAJĄCY TAKŻE W TYCH STRONACH WSPÓŁPRACOWNIKÓW.

r A c n n n n D 7 “  w y c h o d z i w  w a r s z a w ie  (w a r e c k a  i 4) o d  r o k u  1902,
„ V j U O r w D n i \ Z -  POD REDAKCYą EDMUNDA i STEFANA JANKOWSKICH.

Jest poradnikiem rolniczo-ogrodniczym. Obok doborowych, oryginalnych artykułów, 
zamieszcza wiele odpowiedzi na pytania Czytelników. Odpowiedzi te traktowane są 
bardzo poważnie i stanowią ważny dział pisma, które wskutek tego jest wybornym 
doradcą w wielu wątpliwościach, nasuwających się każdemu ziemianinowi. Wybitni spe- 

cyaliści są także w tym dziale współpracownikami „Gospodarza“.

Inne działy, a zwłaszcza przegląd pism zawodowych, ocena nowych książek, 
wiadomości bieżące i sprawozdania zbożowe, prowadzone się również z wielką

starannością.

Cena »Gospodarza" rocznie z przesyłką 3 rb. 50 kop., półrocznie 2 rb., kwartalnie 1 rb

Co można robić z PIASKU i CEMENTU?
NAJTRWALSZE, SUCHE,

CIEPLE 1 NAJTAŃSZE

B U D Y N K I
Z TAK ZWANYCH

PUSTAKÓW.

PIASEK
MOŻE DAWAĆ

ZNACZNE
ZYSKI

BA RDZO TRWAŁA. ŁADNA, 

NIEPRZEPUSZCZAjącą
i STANOWCZO NAJTAŃSZA

DACHÓWKĘ
OGNIOTRWAŁĄ.

Nadto z biegiem czasu również coraz trwalsze:
SOCZKI (Dreny), CEMBROWINĘ STUDZIENNA, RURY, SŁUPY, STOPNIE, POSADZKI, TROTUARY, ŻŁOBY i DONICZKI.

ROBOTA BARDZO PROSTA, ZYSKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DUŻE.
—  LICZNE ŚWIADECTWA i MEDALE ------- =

Oprócz maszyn do powyższych wyrobów piaskowo-cementowych polecamy również M ASZYNY CEG1ELN1ANE do wyrobu
Z GLINY PALONEJ CEGŁY, DACHÓWKI i DRENÓW.

A NADTO ZAJMUJEMY SIĘ BCIDOW ą CEGIELNI.
WRESZCIE POLECAMY NAJLEPSZE PRZYRZĄDY DO G ASZEN IA  PO ŻAR Ó W .

-  IP J H l© ^ iP E K T ’t '  I  C E N N I K I  1 A 1 M O
WARSZAWA 

WŁODZIMIERSKA 9.J. ZABOKRZECKI i S -



FRANCISZEK BORSUK
DOM HANDLOWY

Kijów. Mińsk.

Mm jako wyłączny reprezentant na Państwo Rosyjskie:
1) Znakomitą dachówką i dreny

T-wa fl-go „PUSTELNIK“
2) Maszyny do wyrobów piaskowo-cementowych najnowszej

konstrukcji, nader ekonomiczne, specjalnej fabryki

„ R Z E W U S K I !  Ŝ “
3) Lampki elektryczne Ekonomiczne

„A L B A“
z Wolframowego drutu ciągnionego«na 5 do 260 wolt napięcia, 
dające 75° o oszczędności. Nie Dsują się od wstrząśnień.

“ A L B A ” najlepsze i najtańsze ze wszystkich istniejących

Dostawa w partyach dowolnych.
--------------- ---------------------

Przedsiębiorstwo robót budowlanych z własnych i powierzonych materjałów.

PROJEKTA i KOSZTORYSY.
Dostawa maszyn cegielnianych— Budowa sączkami.

ODDZIAŁ KIJOWSKI: kupuje i sprzedaje nasiona traw i zbóż.

KIJÓW Bibikowski Bulwar 4. 
T e le f. JSTs 19 —  19. Rdres dla 

depesz:
| „E fborsu k— K ijów “ , 
j „Borsuk —  M ińsk“ .

MINSK Podgórna 31. 
T e l. &  223 .



P. S. Magazyn w Wilnie otwarty został w tym celu, aby dać możność Szan. Klijentom 
nabywania prawdziwych wyrobów ,,Fraget“, a nie podrabianych bezwartościowych identycznie 
z wyglądu do prawdziwych podobnych, ponieważ w ostatnich czasach falsyfikaty te za wyroby 
mojej fabryki w wielu wypadkach są sprzedawane.

Komletne Serwisy Stołowe
Srebrne i platerowane
w najnowszych i najmodniejszych fasonach

poleca

M A G A Z Y N

JÓZEFA FRAGET
w Wilnie, ulica Wielka JSTs 58.



lin. l. ¡lipki
INŻYNIEROWIE.

Biuro Aitlcltoniio-Budowlane
Mińsk Lit., Podgórna, dom Z. Święcickiego.

S P E C J A L N O Ś Ć :

Sporządzanie szkiców, projektów, 
planów, kosztorysów wszelkich 
budynków wiejskich i miejskich, 
a także dozór techniczny, pro
wadzenie robót sposobem gospo
darczym, porady techniczne, spo
rządzanie i sprawdzenie rachun

ków technicznych etc.

ooo

Właściciel

Inż.

„M INSK -AUTO M O BILE «
GARAŻ i WARSZTAT MECHANICZNY

Wyłączną sprzedaż w gub. Mińskiej, Smoleńskiej, Witebskiej, Moiiylowskiej

Overland

Minerwa

Panhard
Levasor

Akcesorja

Lorrain 
de Dietrich

l Swiodtki
Mińsk. Lit. 
Podgórna d. wł

Dział hodowli

przy

Centralnym Towarzystwie Rolniczem w Królestwie Polskim
w Warszawie, ul. Erywańska 16.

Poleca z obór stowarzyszonych z sy- Dp iin i, tn p RV(Un P n k lf ip  
stematyczną kontrolą weterynaryjną DlUUdlllu DjUlU lUloLlO

PORADY HODOWLANE w oborach niestowarzyszonych za jednorazową opłatą rb, 25
i zwrotem kosztów podróży.

Na wszechrosyjskiej wystawie w Kijowie 
1913 r., za grupę bydła Wielki Medal 

Srebrny Dep Roi.



ZAKŁADY MECHANICZNE, KOTLARNIA MIEDZI i ŻELAZA
BIURO TECHNICZNE i BUDOWLANE

Adres pocztowy i telegraficzny: Mińsk gub. inż. Janiszewski. Fabryka: Okólna N ° 3. Telefon Ne 284.
Biuro: Zacharzewska Ne 67. Telefon Ne 247.

KOMPLETNE URZĄDZENIA i REMONT

GORZELŃ, REKTYFIKACJI, KROCHM ALNI, 
M ŁYN Ó W , TARTAKÓW , FABRYK TEKTURY

i innych fabryk w zakres przemysłu rolnego wchodzących.

PERLAKI, SORTOWNIKI, WALCE, FOLUSZE, PYTLE, KAMIENIE MŁYŃSKIE.
APARATY GORZELNiCZE NAJNOWSZEJ KONSTRUKCJI.
PARNIKI, KADZIE ZACIERNE, MŁYNKI SŁODOWE, PŁUCZKI, ELEWATORY.

TARKI „COMPMUND^ najnowszego typu.
CENTRYFUGI, SITA, MŁYNKI i PYTLE DO KROCHMALŃ.

LOKOMOBILE, MOTORY, POMPY PAROWE, TRANSMISYJNE i RĘCZNE 
W PZYSTOSOWANIU DO GORZELŃ, KROCHMALNI, WODOCIĄGÓW 
i GOSPODARSTW ROLNYCH.

T R A N S M I S J E  (PĘDNIE) .

ROBOTY BETONOWE.
KUŹNIE i WENTYLATORY DO GOSPODARSTW ROLNYCH.

Stałe na składzie:
PIŁY CYRKULARNE, GATTROWE, CYLINDRYCZNE DO TAREK 
KROCHMALNICZYCH KRĄŻKI SZMERGLOWE, W E N T Y L E ,  
KRANY, SMARY, PASY, RURY, PAKUNKI, SITA, BLACHY 
DZIURKOWANE DO KROCHMALNI i MŁYNÓW, KAMIENIE 
MŁYŃSKIE SZTUCZŃE i NATURALNE, OSKARDY DO NAKU-
WANIA KAMIENI, NARZĘDZIA i t .  p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iżynier J/\NIS2-EWSKI w MińSKCI LIT.

PIŁY CYRKULARNE, GONCIARKI, HEBLARKI.

K O T Ł Y  i M A S Z Y N Y  P A R O W E .

TRAKI TARTACZNE (GATTRY).

podług najnowszych wymagań techniki:

T U R B I N Y .

KOŁA PASOWE MASZYNOWO-FORMOWANE
i ŁOŻYSKA SAMOSMARY.

PALENISKA EKONOMICZNE
do torfu, trocin i drzewa.

DO KROCHMALN,o U b Z n R n IE  0WSft . JflRZYN
U W S A  i J A R Z Y N .

WODOCIĄGI i KANALIZACJA.

PROJEKTY, PLAMY, KOSZTORYSY.



STYLOWA KAWIARNIA i RESTAURACYA

„EMPIRE“
Warszawa, Krakowskie przedmieście N° 7.

Codziennie koncert artystycznego kwintetu

PIERWSZORZĘDNA KUCHNIA
WSZYSTKIE PISMA

polskie, rosyjskie i zagraniczne

Telefon 52-15 i 42-15.

ZAWIADOMIENIE. Upraszamy J. W. Panów myśliwych 
o łaskawe zwrócenie uwagi, iż naj

większy skład broni posiada na Litwie specjalista-rusznikarzSt. CHARBOWSKI
Mińsk lit., ulica Zacharzewska 83.

naprzeciw niemieckiej Kirchy.

Na sezon bieżący otrzymano duży transport specjalnie 
zamawianych broni i sztucerów fabryk: Lebeau, Augustę 
Francotte, I. P. Sauer, Fr. Willi. Heym. Br. Rempt, Webley 
Scott, i wiele innych

Bronie bezkurkowe fabryki National do bezdymnego 
prochu od 65 rb. oraz lamano-kurkowe 28 rb. 50 kop. Przy 
magazynie jest specjalna strzelnica dla próbowania broni 
przy zakupie na miejscu lub przy zamawianiu, bez dopłaty 
za przestrzelanie. Nie podobającą się broń, kupioną w na
szym magazynie, chętnie zamieniamy na inną w ciągu 2-ch 
tygodni. Na składzie stale duży wybór broni od cen najniż
szych do najwyższych. Ceny niższe od miast stołecznych. 
Przy magazynie jest warsztat, gdzie przyjmowane są wszel
kie obstalunki.

NA ŻĄDANIE WYSYŁAM BEZPŁATNIE
CENNIK ILUSTROWANY.

FELIKS UZDOWSKI
Biuro Leśne

Mińsk, ul. Kołomeńska 7, telef. 715.

Urządzenia prawidłowych gospodarstw leś
nych.

Sporządzenie planów gospodarstwa leśne
go dla Komitetu Ochrony Leśnej 
i Banku.

Szacunki sztuk wyborowych, poręb z ca
łych majątków leśnych.

Zakładanie szkółek, upraw sztucznych.
Pielęgnowanie lasu. Trzebieże pokaz.
Inspekcje jednorazowe lub stałe.
Nasiona drzew leśnych, parkowych kwia

tów i warzyw.
Eksploatacja lasów i komisowa sprzedaż 

lasów i materjałów leśnych.
Chętnie ł zupełnie bezinteresownie potów jestem służyć ra
dą lub wskazówką w kwestjach dotyczących hodowli lasu



POZNAJ SWÓJ KRAJ!
Tygodnik Ilustrowany Krajoznawstwu Polskiemu poświęcony

99
Z IE M IA u

Pod redakcją KAZIMIERZA KULWIECIA Piąty rok wydawnictwa
Adres Redakcyi i Administracyi: Warszawa, Aleje Jerozolimskie N° 29-1.

ZIEMIA daje opisy przyrodnicze i geograficzne prace w zakresie etnografji, archeologji, 
bytków sztuki, obrazuje w opisach naukowych i dokumentach ilustracyjnych piękno i 

gactwo Polski, bada jej stan obecny i odzwierciadla przeszłość historyczną.

za-
bo-

Rocznie............................... 6.—
Półrocznie.......................... 3.—
Kwartalnie............................... 1.50

WARUNKI PRENUMERATY „ZIEMI“
Z przesyłką pocztową:

Rocznie....................................7.50
Półrocznie............................... 3.80
Kwartalnie............................... 1.90

CENA NUMERU POJEDYNCZEGO 20 KOP.

ZA ODNOSZENIE DO DOMU ROCZNIE 60 KOP.

Towarzystwo Kredytowe m. Mińska
Podgórna dom hr. Czapskiego.

Wydaje pożyczki na zastaw nieruchomości w obrębie 

miasta Mińska obligacjami 4.'j200 i 5°0.

Opłata kuponów a także wylosowywanych obligacji uskutecznia się w Zarządzie Towarzystwa,
we wszystkich oddziałach i kantorach Banku Państwa

w Mińskim Towarzystwie Wzajemnego Kredytu B

w Mińskim Kupieckim Towarzystwie Wzajemne
go Kredytu

□
w Mińskim Przemysłowo - Handlowym Towa

rzystwie Wzajemnego Kredytu

w Bankierskim Kantorze Cukiermana i Braude 
w Mińsku

□
w Bankierskim Kantorze Pollaka i Wejsbrema 

w Mińsku

w Rusko-Azjatyckim Banku i jego oddziałach °

w Azowsko-Dońskim Handlowym Banku i jego 
filjach

w Warszawskim Banku Handlowym i jego 
filjach

w Warszawskim Banku Dyskontowym i jego 
filjach

w Warszawskim Zachodnim Banku

w Petersburskim Handlowym Banku

w Wileńskim Prywatnym Handlowym Banku i 
we wszystkich jego filjach.



W. SYPNIEWSKI
Waszawa, Ś-to Krzyska 36, tel. 180-31.

poleca po najniższych cenach 
w wielkim wyborze

APARATY I PRZYBORY FOTOGRAFICZNE, LATAR
NIE MAGICZNE i KINEMATOGRAFY, WYROBY OP 
TYCZNE, ZABAWKI MECHANICZNE, LAMPY I ŻY

RANDOLE ELEKTRYCZNE, HURT i DETAL.

Mińsk gub., ul. Zacharzewska 33, 
dom W-go Uniechowskiego.

Przyjmuje również wszelkie zamówienia w za
kres mody wchodzące.

Warszawa, Marszałkowska, 136.

Roczne żeńskie, Półroczne męskie i żeńskie.

APARAT FOTOGRAFICZNY

ERNEMANA 9 na 12
Ostatniej konstrukcji, z utensyljami, oka

zyjnie do sprzedania

za  50 ns.
Mińsk, Bobrujska JNfe 2 m. 7.

Kto przyjeżdża do Mińska
po zakup PERFUM zagranicznych i krajowych, 
ŚRODKÓW LECZNICZYCH patentowanych wszel
kich firm i marek, TOWARÓW APTECZNYCH 
zawsze świeżych i w najlepszym gatunku, WÓD 
MINERALNYCH NATURALNYCH ostatniego roz
lewu, przyborów CHIRURGICZNYCH, GUMO
WYCH i HYGIENICZNYCH i wszelkich przedmio
tów w zakres handlu aptecznego wchodzących, 

niech udaje się do

SKŁADU APTECZNEGO

HURWICZA
Mińsk Lit.,

ulica Gubernatorska (Franciszkańska) 15
naprzeciwko domu bankiersk. Pollacka i Weisbrema.

CENY NISKIE. WYBÓR OGROMNY. 
TELEFON 625.

Obstalunki wysyłają się na listowne zamówienia.

Fabryka szczotek i pędzli

ALEKSANDER FEIST
w WARSZAWIE

Fabryka, Wolska 12, tel. 60-86; M agazyn, Senatorska 24, tel. 33-39.
Poleca wyroby, zastosowane specjalnie do przemysłu wiejskiego i rol
nictwa, mianowicie: szczotki do naczyń mleczarskich, do krochmalni, 
do gorzelni, wałki kokosowe do maszyn rolniczych,^wyciery stalowe 
do czyszczenia rur w kotłach parowych i lokomobilach, szczotki do 
czyszczenia koni i mycia powozów, oraz szczotki do drzew owocowych

P i a s s a w a.
Firma odznaczona 11 medalami złotemi i srebrnemi, wyłącznie z wystaw pań
stwowych, oraz dyplomem uznania. Egzystuje przeszło 100 lat.

KURSY HANDLOWE 
S. ROGULSKIEGO

PROGRAMY NA ŻADANIE

Salon kapeluszy i l a i i i l i
„les l o d e f



TOWARZYSTWO „SIERP
Mińsk Litewski.

Poleca P. P. Rolnikom:

Żniwiarki, wiązałki, kosiarki „Ideał“ DEERINGA z Chicago

Lokomobile i młocarnie parowe najstarszej fabryki angielskiej
Clayton, Shuttleworth w Lincoln

Znakomite „ w i r ó w k i “ do mleka szwedzkie „Dalia“

C E N Y  N A J N I Ż S Z E

O B SŁU G A  SUMIENNA.

W. JANISZEWSKI i S-ka
W A R SZA W A  Marszałkowska 145.

KOSTIUMY.

A M A ZO N K I.

OKRYCIA strojne.

P ŁA S ZC ZE  podróżne.

P ŁA S ZC ZE  od kurzu.

P Ł A S Z C Z E  nieprzemakalne.

W  początku Lipca nadchodzą NOW E M O D E LE  FUTER.



Maj 1914.Cena egzemplarza 15 kop.

NAD ŚWISLOCZA
Cena ogłoszeń! 1 str. okładki rb. 150—1/2 str. 75—7« str. 40—7s str. 25—IV str. okładki i w tekście rb. 120— 
’ /2 str. 60—7« str. 35—1/9 str. 20 — Przed tekstem —’/ j str. 100—1/2 str. 50—7« str. 30—7s str- —za tekstem—

7 i str. 80— x/2 str. 40— 7« str. 25—7* str. 14 rb.

MARYNARKI Alpagowe.

GARNITURY sportowe.

KAMIZELKI.

PASKI.
TRYKOTAŻE.

Poleca na sezon bieżący RĘKAWICZKI.

„Józef Zachar“
LASKI.

PARASOLKI.

PARASOLE.

TOREBKI ręczne damskie. 

ARTYKUŁY podróżne.

NESESERY, PLEDY.

O D  R E D A K C J I

PIERWSZEGO I JEDYNEGO POLSKIEGO ORGANU PRASY W MIŃSKU LIT.,
TYGODNIKA:

„Nf lD Ś W I S Ł O C Z ą ”

(JEDNODNIÓW KA)
Pod kierunkiem W. DWORZACZKA. Mińsk Lit., ui. Podgórna 30, telefon 851.

PALTA angielskie, letnie i nieprzemakalne. Telefonu Afs 470.

M ñGftZYN KAPELUSZE filcowe, słomkowe, i panama.

OBUWIE amerykańskie męskie i damskie 

BIELIZNA męska, własnego wyrobu.

Mińsk Lit., ul. Zacharzewska 90. SPINKI.

Od dnia 1/14 października r. b., zacznie 
w Mińsku Litewskim wychodzić tygodnik stały, 
poświęcony sprawom Mińszczyzny i Mohy- 
lowszczyzny.

Pierwsze to pismo polskie miejscowe 
powstaje jako konieczność kulturalna, jako

potrzeba bezwzględna naszego społeczeństwa, 
o ile chce ono iść naprzód i rozwijać się nie 
gorzej od społeczeństw rosyjskiego i żydow
skiego, które od dawna już posiadają w Miń
sku swe własne organy. My tylko, pomimo, 
iż nasza kultura, najstarsza w Mińszczyznie

SZELKI.

KRAWATY.
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i Mohylowszczyznie i dziś jeszcze przedstawia 
poważną wielkość, nie posiadaliśmy pisma,— 
nie mieliśmy drukowanego orędownika spraw 
naszych,—tłumacza potrzeb i pragnień spo
łecznych.

„Nad Świsłoczą“ , pragnie tym potrzebom 
zaradzić i wprowadzić sprawy tutejsze na 
wspólny teren omawiania ich wszystkich, ca
łego naszego społeczeństwa rozmaitych dzielnic, 
t. j. chce stać sie łącznikiem pomiędzy na 
szym zakątkiem, a całym krajem.

Czy i o ile się to nam uda?
Przesądzać nie możemy. Sąd zresztę o 

tym należyć będzie nie do nas. Być może, ze 
pracy tej nie poprowadzimy dobrze że przyjdą 
inni, lepsi i zdolnejsi ludzie, którzy myśl naszą 
rozwiną i na korzystniejsze dla społeczeństwa 
tory ją wprowadzą. Dla nas będzie to nagrodą 
wystarczającą, jeśli raz podjęte dzieło nie upad
nie, i jeśli stanie się pierwszym, choćby nieu
dolnym nawet krokiem w dziedzinie publicy
styki lokalnej.

„Nad Św isłoczą“ bowiem chce być i bę
dzie organem lokalnym, prowincjonalnym, 
który obejmuje przedewszystkim dział spraw 
mejscowych, t. j. mińskich i tej części Mohy- 
lowszczyzny, gdzie żywioł polski jest jeszcze 
dostatecznie silny, i wymaga baczniejszego 
zwraczania nań uwagi.

Najszersze przeto omawianie spraw, do
tyczących nas najbliżej, bądź to w artykułach 
poświęconych danej kwestji, bądź w korespon
dencjach życia naszego w różnych zakątkach 
określonego terenu, będzie stało na pierwszym 
miejscu.

Życiu i sprawom naszego Duchowieństwa, 
jako najściślej zespolonego z ogólnym naszym 
bytem narodowym, poświęcać chcemy również 
specjalne dodatki, lub działy, omawiające 
zarówno kwestje, dotyczące Ii tylko Kościoła 
i Jego Kapłanów, jako tyż i mające znaczenie 
szersze, interesujące wszystkich czytelników.

W miarę możności i sił odpowiednich, 
będziemy poświęcali, od czasu do czasu od
dzielne działy sprawom rolniczym, a zwłaszcza 
ruchowi pracy rolnej, w kółkach, stowarzysze
niach, kooperatywach, etc...

Sprawom prawniczym, lekarskim i sani
tarnym, oraz kobiecym i gospodarczym, 
poświęcać tak samo pragniemy, w razie po
trzeby i możności, perjodyczne specjalne od
cinki.

Chcielibyśmy być pożytecznymi wszystkim 
we wszelkich objawach życia publicznego 
i chcielibyśmy wciągnąć do naszej pracy moż
liwie najszerszy ogół, — zainteresować go 
i wytworzyć tę nieodzowną spójnię, bez której 
praca nasza nie wyda owoców pożądanych.

Puszczając w świat pierwszy numer tygod
nika, złożymy w ręce społeczeństwa polskiego 
mińskiego jego losy zarazem.

Rozpoczynamy pracę z wiarą, że zosta
niemy właściwie zrozumiani i ocenieni, i że 
spotkamy się z moralnym poparciem naszych 
usiłowań ze strony tych wszystkich, komu 
postęp i rozwój sprawy narodowej leży prze
dewszystkim na sercu.

REDAKCJA TYGODNIKA

„NAD ŚWISŁOCZą“
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WARUNKI PRZEDPŁATY: bez dostawy do domu: rocznie rb. 5.—, półrocznie rb. 2.50 , i kwar
talnie rb. 1.50.

Z dostawą do domu i przesyłką pocztową: rocznie rb. 6.—, półrocznie rb. 3— , i kwartalnie rb. 2. 
Za granicą: rocznie rb. 8 — , półrocznie rb. 4—, kwartalnie rb. 3.

„N A D  ŚWISŁOCZA* ZACZNIE WYCHODZIĆ OD 1/14 PAŹDZIERNIKA R. B.

Redaktor-wydawca Włodzimierz Dworzaczek.
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Pierwszy organ polski w  Milsku.
Kiedy przed dwoma laty wypuściłem 

w świat pierwszą moją jednodniówkę, w ar
tykule naczelnym wyraziłem pragnienie, abym 
mógł ją z czasem zamienić na stały organ 
lokalny, aby te wydawnictwa ulotne i, jako 
takie, nie posiadające trwalszego znaczenia, 
utorowały drogę pismu, mogącemu z większym 
powodzeniem spełniać misję ważną, spoczy
wającą na barkach redakcji prowincjonalnej.

U nas z powodu niedawnych jeszcze 
zakazów administracyjnych i odwyknięcia 
wskutek tego szerszych mas od posiadania 
organów własnych, nie wyrobiło się jeszcze 
dostateczne i właściwe pojęcie co do roli 
i znaczenia, jakie ma i mieć winna prasa 
prowincjonalna, obsługująca niewielki sto
sunkowo teren i omawiająca jego przede- 
wszystkim sprawy. Natomiast we wszystkich 
punktach wyżej rozwiniętych kulturalnie, 
prasa prowincjonalna zajmuje miejsce bar
dzo poważne i doniosłe i, choć po za gra
nicami danego miasta lub okręgu mało kto 
o danym dzienniku, czy tygodniku wie i sły
szy, niemniej jednak jest on w pracy spo
łecznej ważnym bardzo ogniwem, łączącym 
dany zakątek z całym społeczeństwem, a na 
miejscu ma doniosłe uświadamiające zna
czenie.

W naszym kraju, prasa prowincjonalna 
najbardziej jest rozwiniętą w najwyżej pod 
względem kultury stojącej prowincji, w Wielko- 
polsce. Tam, obok doskonale prosperującej 
prasy centralnej, wychodzącej w Poznaniu, 
istnieją, rozwijają się i kształcą społeczeń
stwo całe zastępy gazet, wychodzących w każ
dym, choć trochę większym miasteczku Wielko
polski, Śląska, Prus Królewskich, Kaszub, 
Warmji i Mazurów.

Galicja i Królestwo mają też rozwinięte 
dziennikarstwo prowincjonalne, i tylko u nas, 
poza Wilnem, dotychczas nie powstał nigdzie 
organ, któryby się zabrał do bliższego oma
wiania spraw miejscowych.

„Nad Świsłoczą“ chce zrobić początek, 
a raczej próbę, czy organ taki może istnieć 
tu samodzielnie, czy zostanie przez miejscowe 
społeczeństwo przyjęty tak, jak mu będzie 
ofiarowany, t. j. z myślą o wspólnej pracy 
i wzajemnym popieraniu wszelkich usiłowań, 
zmierzających do rozwoju naszego stanu 
posiadania intellektualnego, społecznego i eko
nomicznego?

Czas pokaże, czy chwila rozpoczęcia 
własnego, mińskiego wydawnictwa była od
powiednią, czy droga, jaką obierzemy w zreali

zowaniu naszych zamiarów będzie dobrą 
i celową.

Ale, o ile z jednej strony wiele, najwię
cej może zależy od tego, czy siły redakcji 
i zdolność jej kierownicza odpowie potrze
bom, to jednak i od społeczeństwa, od jego 
popierania naszych usiłowań i stanowiska, 
jakie wobec nowego, pierwszego polskiego 
organu w Mińsku zajmie, zawisło dużo 
bardzo...

Chodzi o poparcie, nie tylko materjalne.
Bo choć za papier, druk i współpra- 

cownictwo trzeba zapłacić i wskutek tego, 
brak finansowej podstawy, doprowadzić do 
upadku musi pismo, nie rachujące na żad
nych możnych protektorów i na subsydja, 
to jednak zabija każdą pracę publicystyczną 
jeszcze skuteczniej bodaj, obojętność ze strony 
tego środowiska, dla którego praca ta była 
przeznaczoną.

Żeby pismo spełniało swe zadania, musi 
się między nim, a społeczeństwem wytwo
rzyć kontakt, — musi nastąpić spójnia, bez 
której pismo będzie jakimś nowotworem, nie 
mającym nic, albo bardzo mało wspólnego 
z organizmem społecznym.

Aby pismo stało się cząstką tego orga
nizmu, aby nie było jego nieprodukcyjną 
naroślą, przedewszystkim musi sobie zdobyć 
szacunek.

Pierwszym zaś warunkiem tego ostat
niego jest niezależność, możliwie daleko 
posunięta.

Niezależności bezwzględnej niema w pra
sie, tak samo, jak jej niema nigdzie i w ni
czym. Jeśli nie od „kogoś“ , to od „czegoś“ 
jesteśmy zależni zawsze i na każdym kroku, 
zwłaszcza w naszych warunkach obecnych. 
Krytykując dany fakt, chwaląc czy potępia
jąc postępowanie danej osoby, jesteśmy 
zawsze zależni od tego, czy nasza krytyka 
nie narazi sprawy, której służymy, czy przy
niesie ona więcej korzyści, lub szkody?

Ale taka zależność nie jest ubliżającą, 
i z nią pogodzić się musi zawsze i wszędzie 
każda praca publicystyczna.

Zastrzegamy się tylko stanowczo i kate
gorycznie przeciwko wszelkiemu posądzaniu 
redakcji przyszłego tygodnika o stronność 
osobistą, o schlebianie możnym i potężnym 
dla tego tylko, że są nimi, o przemilczanie 
lub łagodzenie jednych a nadmierne potępia
nie innych faktów ze względów osobistych, 
na podstawie interesu, sympatji, czy nie
chęci.

Tego w tygodniu „Nad Świsłoczą“ nie- 
będzie i mam nadzieję, że potrafię uniknąć 
pod tym względem zarzutów ze strony
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krytycznie na świat i jego sprawy patrzą
cych; jeżeli jednak pretensja osobista ludzi, 
których wypadło skrytykować zechce w in
nym świetle stanowisko naszej redakcji 
przedstawić, przejdziemy nad tym do porządku 
dziennego i z obranej drogi pod wpływem 
żadnych insynuacji osobistych napewno nie 
zejdziemy. Niestety, wszelkie sprawy dokony
wają się przez „osoby“ , wskutek czego, nic 
łatwiejszego, jak rzucić na kogoś podejrze
nie, że stanowisko, zajęte w danej kwestji 
wynikło z osobistego stosunku krytyka do 
wykonawcy, że jest więc zaczepką „osobistą“ .

Dochodziły mnie niejednokrotnie zapy
tania, jaką barwę, —  jaki kierunek mam 
zamiar nadać memu tygodnikowi?

Oczywiście kierunek będzie katolicki, 
polski, bezpartyjny.

Pierwszy określnik komentarza nie potrze
buje, i chyba tyle tylko można doń dodać, 
że, mając na widoku dobro i rozwój Kościoła, 
będziemy sprawy te traktowali krytycznie bez 
względu skąd, z czyjej inicjatywy, lub przy
czyny ma spotkać Kościół jakaś szkoda lub 
niepowodzenie.

Że w dodatku sprawy religijne są u nas 
nader ściśle zespolone z naszym bytem i roz
wojem narodowym, że Duchowieństwo nasze, 
po strasznych przejściach epoki t. zw. „rytual
nej“ stoi dziś bezwzględnie na wysokości 
swego zadania, przeto mam nadzieję w Ducho
wieństwie tym pozyskać przedewszystkim 
moralne poparcie moich usiłowań.

Warunki od nas niezależne zgrupowały 
się w ten sposób, że niema u nas w chwili 
obecnej miejsca na partyjne różniczkowanie 
się w pracy polskiej, narodowej. Jest nas 
w dodatku w Mińszczyźnie i Mohylowszczyźnie 
o tyle mało, że obowiązkiem Każdego oby
watela kraju jest skupić wszelkie usiłowania, 
około utrzymania solidarności jaknajdalszej 
wszystkich naszych usiłowań.

Że jednak bądź, co bądź, na jedną i tę

samą sprawę każdy człowiek może mieć 
rozmaity pogląd, a pismo nasze będzie jedy
nym organem polskim, przeto w pewnych 
ważniejszych wypadkach, poza artykułami 
redakcyjnymi, o pewnym określonym stano
wisku, będziemy drukowali głosy inne, o ile 
te zostaną nam zakomunikowane.

Rozumie się, że przy najdalszej nawet 
bezpartyjności i bezstronności, nie będziemy 
mogli dopuszczać publikowania poglądów, 
bądź wprost antypolskich, jak np. teorja
0 konieczności wyprzedawania ziemi na Litwie
1 zamiany jej na kamienice w Warszawie, lub 
szerzących zamęt w pojęciach społeczeństwa, 
gdy naszym zadaniem będzie właśnie te 
pojęcia normować i ustalać.

Rzecz najbardziej naturalna jednak, że we 
wszelkiej sprawie ogólnej, czy z zadraśnię
ciem kogoś osobiście, dawać będziemy zawsze 
jaknajszersze pole każdemu, kto uczuje się 
dotkniętym, do prostowań, zaprzeczeń i pole
miki, o ile ta ostatnia nie wyjdzie z granic 
dozwolonej, kulturalnej dyskusji.

Zamiarem naszym wogóle jest stać się 
potrzebnym społeczeństwu polskiemu w Miń
szczyźnie i Mohylowszczyźnie; chcemy słu
żyć sprawie naszej na tych ziemiach w spo
sób, na jaki stać będzie nasze zdolności, 
a czy uda się nam to, — przesądzać nie 
będziemy.

Zapewnić tylko czytelników naszych 
możemy, że pismo nasze postaramy się po
stawić na stanowisku bezwzględnie etycznym, 
że odchyleń pod tym względem nie będzie 
nam mógł zarzucić nigdy nikt.

W Imię Boże rozpoczynamy wydawni
ctwo mozolne, ciężkie i trudne, i czynimy to 
w przeświadczeniu, że zapoczątkowaliśmy 
rzecz konieczną, i dla polskiego społeczeń- 
stwą tutejszego korzystną.

Włodzimierz Dworzaczek.
Redaktor tygodnika „Nad Świsłoczą“ .

Nieco statystyki 
w kwestji wyznaniowej.

„Tyle serc dla Litwy biło,
Tyle serc już bić przestało".
Tak dźwięczy lira poezji Sło

wackiego w „pieśni Legjonu Litew
skiego“. Minęło z górę sto lat od 
czasu urodzenia Słowackiego, życie 
idzie wprzód, żąda praw rozwoju, 
ruch życiowy wraz z nowymi wyna
lazkami, z siłą pary, z drożyzną, 
z wymaganiami komfortu się wzmaga,

a na tle życia tego tyle rzeczy nie- 
domówionych, tyle zagadnień nie- 
załatwionych, tyle serc bić przestało, 
tłoczy się sprawa za sprawą, dziwne 
następują wypadków koleje i chciało 
by się nieraz zapytać dlaczego 
i poco? Poco to, co by musiało 
bieg mieć wolny, od Boga dany, 
jest jakby powstrzymane przez jakąś 
siłę wsteczną? Może to walka czar
nych duchów z białymi, wzięta 
z pojęć mitologicznych? czy się da 
ona ułożyć w pewien porządek ana
lizy? Niby dzwonek szkolny, zwia

stujący koniec każdej godziny, 
dźwięczy jakieś nieprzebłagane 
„stój“, urywa się zdanie niedokoń
czone, jakaś praca zaczęta i znowu 
myśl ciężka: „tyle serc już bić prze
stało“.

A czy biją inne, czy bić będą? 
znowu pytanie,—jak gdyby z dróg 
świata mogło być sztucznie wyjęte 
to, co jest prawem natury, co wsią
kło w krew człowieka? Rozbieżność 
zdań, odstępstwo od pewnej rutyny 
wiekowej, życie, to niby sekciar
stwo, które zjawia się wszędzie,
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niby marjawityzm bez przyszłości, 
niby dzieje frankistów tak krótkie, 
jak krótko żył twórca sekty. Wiara 
w sercach zostaje, jako ta skała, 
na której zbudowany jest kościół, 
a siły piekielne nie przezwyciężą go.

Kościół? Oto nieznający stosun
ków naszych mój wagonowy zagra
niczny towarzysz podróży, zapytuje 
mnie ciekawie, jakże jest u was 
dzisiaj, bo wszak po ukazie toleran
cyjnym z r. 1905, wszystkie zajścia, 
o jakich słychać od czasu do czasu, 
to chyba zjawiska wypadkowe, wsku
tek jakichś nieporozumień, czy rze
czywiście przy masowem przejściu 
na katolicyzm wraz po ukazie, była 
może jaka akcja agitatorska ze 
strony duchowieństwa katolickiego, 
może nieumiejętność w załagodza- 
niu spraw pewnych lub przeprowa
dzeniu takowych? Zapewne, temu, 
kto nie zgłębił stosunków naszych, 
nie jedno wyda się dziwnym i oto 
odpowiedź, a raczej streszczenie 
jej, jakie w krótkości dałem.

Zapytuje pan o nasze życie kul
turalne, o postęp w przeciągu ostat
niego lat dziesiątka, o szkolnictwo, 
o wyższy zakład naukowy w naszym 
kraju, o sprawy kościelno-wyzna- 
niowe. Ta sama jednak odpowiedź 
będzie na wszystkie pytania—sprawa 
polska.

Nie będę rozpowiadał o uniwer
sytecie w Wilnie, zbyt tam wiele 
serc bić przestało. Nazwiska podobne 
do Śniadeckich, Jundziłłów, Lele
wela i wielu innych, może już się 
nie powtórzą w dziejach historji 
Wilna. Ze względów kulturalnych 
jest to mogiła, przytłoczona ciężkim 
kamieniem, położonym na grobie 
całej plejady towarzyszów uniwer
syteckich Mickiewicza o wybitnych 
imionach. Dotknę się rzeczy bar
dziej aktualnej, sprawy dotyczącej 
wprost ludności naszej, sprawy naj
bardziej życiowej. Jak panu zapewne 
wiadomo, obrządek unicki, przeciw 
któremu zwróciły się najpierw rządy 
cesarzowej Katarzyny II, został ska
sowany ostatecznie w państwie Ro- 
syjskiem ukazem z roku 1839. Po 
Powstaniu z r. 1863 też same środki 
zostały zwrócone w znacznej części 
Przeciw ludności ' obrządku łaciń
skiego, niby pod pozorem, że lud- 
n°ść nieprawnie jest katolicką, 
z Unji bowiem musiała przejść na 
prawosławie. Jakie ztąd wynikały 
Ujścia, jakich używano środków, 
zebranym to zostało i opisanym 
Jrzez p. M. Domańską w jej 
książce: „O nieznanych bohaterach“ , rzeczy? 
wspomnę tylko, iż wedle rubrycel podróży, 
kościelnych przez cały ten czas po 
• 1863 skasowano w archidjece-

zji Mohylowskiej i djecezjach Wileń- bec 
skiej i Mińskiej:

w kościoł. kościoł.
gubernji parafialn. filjaln.

Mohylowskiej 11 —
Witebskiej 10 5
Mińskiej 26 13
Grodzieńskiej 37 8
Wileńskiej 25 17

Ogółem 109 43
W tymże czasie, wedle

kaplic

16
76
46
15
60

213
aktów

przepi-
czasie,

archidjecezji Mohylowskiej 
sano na prawosławie w gub. Mohy 
lowskiej 1718 katolików, w gub. 
Witebskiej 5041, w Mińskiej

prawa zasadniczego, iż siły 
| wstecznej żadne rozporządzenie 
mieć nie może, musiały polegać na 
odpowiednim podaniu przez wła
dze duchowne katolickie list nowych 
wyznawców do wykreślenia urzę
dowego z ksiąg ludności wyznania 
prawosławnego, czyli rejestracja 
powinna by być podwójną: zapi
sanie i wykreślenie, inaczej bowiem 
wprowadza zamęt statystyczny wy
znawców, co również ma znaczenie 
i w wielu innych kwestjach natury 
prawnej. Jest to również słuszne jak 
i wykreślenie się z poddaństwa jed
nego państwa przy przejściu naw riińskiej 4437.

T . ,  . '  . i i i i . . „ u u i i o i w u  mi z-y M ii.c ja i.iu  n a
Lmzba ta jednak sądząc z dzjejow poddaństwo obce. Wobec trudności,
kościołów i wielkiej ilości spraw jakje by wynjkfy ¿;a każdego 

prosb, podawanych na Najwyższe zakwestj0nowanego z osobna, obo-
Imię, musiała być znacznie większą 
Wreszcie w przeciągu lat z górą 40 
od r. 1863, liczba członków każdej 
rodziny znacznie się zwiększyła. 
Jedne miasteczko Sobiszyn (pow. 
Pińskiego), które w tych smutnych 
czasach dziejów kościelnych miało 
swą wielką kartę martyrologji, 
liczyło do 2000 mieszkańców.

Czy ci ludzie, którzy do ostat
nich czasów należeli do tak zwa
nych, „opornych“ , mogli nie skorzy
stać z pierwszego pozwolenia, ażeby 
znowu wrócić oficjalnie do wyzna
nia, którego tak pragnęli, czy na to 
potrzebna agitacja?

Cyfry jednak wyznawców, co 
masowo przechodzili na wiarę kato
licką, były tak wymowne, iż nie 
mogły nie zastraszyć tych, którzy 
by się chcieli temu sprzeciwić, 
a których cała półwiekowa praca 
wkierunkuprzeciwnym szła wniwecz. 
Wszak wedle danych oficjalnych 
przeszło zaraz po ukazie toleran
cyjnym w pierwszym jeszcze roku 
w gub. Mohylowskiej 2100 zapisa
nych na prawosławie, w gub. Witeb
skiej 6.600, w Mińskiej około 25.000. 
A jeszcze może więcej w guber- 
njach Grodzieńskiej i Wileńskiej. 
Oprócz tego mogło być wielu nie 
zapisanych urzędownie.

W jakiem położeniu znaleźli się 
potem ci wszyscy przepisani w sto
sunku do późniejszego regulaminu 
o rejestracji, z uwarunkowaniem dni 
30 czasu od podania zawiadomienia 
do gubernatora o przejściu na 
wiarę katolicką, o tym świadczą

wiązek ten bezwarunkov o i prze- 
dewszystkim spadać muci na naj
wyższą naszą władzę duchowną; 
i ona nie kto inny powinna się 
była tym zająć

Gwizd lokomotywy i zwolnienie 
biegu pociągu kazały mi przypomnić, 
że stacja moja się zbliża, pożegna
łem więc mojego towarzysza podróży, 
odkładając do przyszłego, o ile się 

i  zdarzy spotkania, rozwiązanie kwe- 
stji, co właściwie mogły i miały 
legalnie uczynić nasze wyższe wła
dze duchowne i jak oprzyć na 
prawie działalność swoją.

Ks. H. Lubecki.

Sprawa Łohojska.
Całe społeczeństwo polskie zo

stało poruszone sprawą sprzedaży 
olbrzymich, bo przeszło 40.000 mor
gów liczących dóbr Łohojskich, 
co radykalnie zmienia stosunek 
stanu posiadania w powiecie bory- 
sowskim. 1 jeżeli dziś w rękach 
naszych jest tam 144.392 dziesię
ciny, co przy 204.315 dz., pozosta
jących w ręku niepolskim, daje 
stosunek polskiej własności=41,5°/0, 
to w razie dokonania zamierzonej 
tranzakcji, ilość władania polskiego 
(większego) wyniesie 124.392,— nie
polskie zaś wzrasta do 224.315.

Polacy wtedy będą posiadali 
zaledwie 33,7 °/0 całego obszaru33,7°/0 całego

późniejsze zatargi z władzami i po- własności większej.
ciąganie do odpowiedzialności księży 
oraz samych osób zakwestjonowa- 
nych za nielegalne przejścia na 
katolicyzm.

Czy katolickie władze duchowne 
nie mogły same uregulować stanu 

zapytał mię towarzysz

Nie dziw więc, że jeżeli jedna 
tylko tranzakcja tak silnie obniża 
stosunek procentowy naszej włas
ności, to nawet z natury swej apa
tyczne i zrezygnowane (w ostatnich 
latach zwłaszcza) na wszystko pol
skie społeczeństwo Mińszczyzny, 
zostało wzburzone i uznało zawzburzone i uznało

— Obowiązek legitymacji, jako potrzebne zareagować, 
prawno-jurydyczny, odrzekłem, wo- Ale jak i przeciwko komu?
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Juźciż w każdej sprawie spad
kowej, głos główny należy do suk
cesorów. Tak wynika z samego 
założenia, ale... nie zawsze tak 
bywa.

Zwłaszcza, jeżeli sukcesja się 
komplikuje, jeżeli sama masa spad
kowa przedstawia taką gmatwa- 
winę, jaką mamy zawsze prawie, 
a zwłaszcza na Litwie, skoro dzie
dziczą dalsi krewni, a w grę wcho
dzą najrozmaitsze prawa, przywi
leje, etc..., których nie zna prawo 
francuskie np., obowiązujące w Kró
lestwie.

Wartość Łohojska prawdopo
dobnie nie była od początku okre
śloną w sumie, do jakiej doszła 
w toku pertraktacji i, kto wie, czy 
jest ona dziś na dobre komukol
wiek wiadomą i znaną dokładnie. 
Zresztą, o wartości podobnego ma-j 
jątku, decyduje przedewszystkim 
cel, z jakim dana osoba go nabywa.

Podobno utrzymanie tych dóbr 
na dotychczasowej stopie, t. j. jako 
fortuny wielkopańskiej, rządzonej 
przez administrację wedle przecięt
nej normy gospodarstw okolicznych 
jest niemożliwym, gdyż w takim 
razie, dochód będzie o tyle mały, 
że trudno, aby ktokolwiek decydo
wał się na podobnie nieprodukcyjne 
lokowanie kapitału.

Czegoby potrzeba, żeby módz 
za Łohojsk dać sumę wymagalną 
i nie tracić na tern zawiele, to 
mogliby chyba powiedzieć ludzie 
miejscowi, obdarzeni w dodatku 
pewną pomysłowością i zdolnością 
kombinowania i rozwiązywania bar
dziej zawiłych spraw ekonomiczno- 
ziemskich. Ale nikt z niczym podob
nym, przynajmniej na szpaltach 
prasy się nie odezwał, wobec czego 
pozostajemy w absolutnej niewia- 
domości, zarówno co do kwestji, 
co i w jaki sposób dałoby się z Ło
hojska wyciągnąć, jak również i co 
do ściśle z tym związanej wartości 
dóbr samych.

Musimy przeto oprzyć się na 
fakcie, że prawdopodobni nabywcy 
tego klucza dają najwięcej i że 
jedyną przeciwko temu radą byłoby 
wyszukanie kogoś, ktoby dał tyle 
samo.

Ale niestety, ci, co mogliby bez 
najmniejszego trudu kupić Łohojsk, 
t. j. nasi, t. zw. „wielcy panowie“ , 
najmniej czują jakoś pociągu do 
tranzakcji podobnych i wielu z nich 
przekłada spokojne używanie dóbr 
doczesnych i kapitałów, polokowa- 
nych w bankach zagranicznych za 
daleko spokojniejsze i wygodniejsze, 
aniżeli jakieś tam, zgoła niepotrzebne 
kłopoty z kupnem dóbr, z admini
stracją, dalszymi sprawami, etc...

Ci zaś, komu naprawdę na sercu 
leży utrata olbrzymiego zagona oj
czystego, najczęściej, oprócz dobrej 
woli, nic więcej nie mają...

Wzburzenie społeczeństwa wyra
ziło się w dwuch listach otwartych, 
z których jeden, skierowany do opie
kunów i plenipotentów spadkobier
ców, p.p. Michała Wołłowicza, Lud
wika Uniechowskiego, Ignacego 
Witkiewicza i Wiktora Janczew
skiego, otrzymał już odpowiedź, 
drugi zaś adresowany do wdowy 
po ś. p. hr. Józefie Tyszkiewiczu, 
do chwili pisania niniejszego arty
kułu takiej odpowiedzi niema. Nie 
stanowi to jednak przeszkody worjen- 
towaniu się w sytuacji; odpowiedź 
bowiem wymienionych wyżej opie
kunów i plenipotentów daje nam 
do pewnego stopnia możność obe
znania się z istotą pertraktacji, 
prowadzonych przez nich i przez 
jednego jeszcze plenipotenta, a mia
nowicie p. Załkinda, działającego 
w imieniu spadkobiercy, p. Stani
sława Szadurskiego.

P. p. plenipotenci oświadczają 
przedewszystkim, że sprawa jest nie- 
ukończoną, a zatym wszelki niepo
kój, czy inne wątpliwości tym samym, 
są przedwczesne.

Na to można tylko odpowiedzieć, 
że z chwilą podpisania kontraktu 
sprzedaży będzie już na wszelkie 
żale zapóżno, i że właśnie teraz 
(o ile również nie jest jeszcze po 
czasie) można i należy mówić i ro
bić, co w naszej mocy, aby ziemię 
od rozdrobnienia uratować. Dla 
czego więc panowie rzeczeni uwa
żają, że kwestja wszczynaną jest 
przedwcześnie, zrozumie trudno, 
i tego punktu w żadnym razie na 
serjo brać nie można.

Niewątpliwie jest pewna doza 
racji w twierdzeniu, że społeczeń
stwo powinnoby czynnie sprawie 
dopomódz przez wyszukanie kupca, 
odpowiadającego naszym życze
niom.

Ale tylko trochę racji...
Nie ulega bowiem najmniejszej 

kwestji, że ci, którzy nie od dziś 
sprawy tranzakcyjne prowadzą, któ
rzy, jako opiekunowie masy spad
kowej, najbliżej i najbardziej bez
pośrednio wtajemniczeni są we 
wszelkie arkana, subtelności, etc., 
i najlepiej znają wartość istotną 
majątku, — jednocześnie najłatwiej 
mogą, czy też mogli we właściwym 
czasie sprawę zareklamować w po
żądanych kołach i poprowadzić ją 
tak, żeby na dobre weszła tory. 
Im stanowczo łatwiej jest znaleźć 
wogóle kupca na jakikolwiek mają
tek, aniżeli każdemu z nas, nie pra
cującemu w tej branży, a więc nie

mającemu najmniejszego kontaktu, 
ani stosunków ze sferami kupują
cymi. Nie mniej jednak, każdego 
obowiązkiem jest kupca szukać, 
tylko że poszukiwania te, zwłaszcza 
podjęte w chwili ostatniej, już po
dobno, nie rokują wielkich szans 
powodzenia...

Pertraktacje z p. Sutinem, zda
niem wymienionych wyżej plenipo
tentów ma prowadzić na własną 
rękę adw. Załkind.

Nie mamy możności zaprzeczyć 
temu kategorycznie, bo najpierw, 
bardzo prawdopodobnym jest, że 
tego kandydata znalazł właśnie 
adwokat żyd, i że z nim, jako swym 
współwyznawcą najłatwiej do ładu 
trafi, a powtóre, trzebaby dosko
nale i z dnia na dzień być ze sprawą 
obeznanym, żeby coś pozytywnego 
można było stwierdzić, lub zaprze
czyć.

Jednakowoż z tego, co poszcze
gólni uczestnicy w tej kwestji mó
wili, a między nimi mecenas Wit
kiewicz, nabiera się wrażenia, a na
wet pewności, że pertraktacje z p. 
Sutjuem, to nie żadna oderwana 
i niezależna akcja jednego tylko 
plenipotenta, ale rezultat działania 
wszystkich razem, w mniejszym lub 
większym porozumieniu.

W końcu p.p. plenipotenci nie 
odpowiadają ani słowa na zapyta
nie najważniejsze, a mianowicie, 
czy mają zamiar nazwiskami swymi 
pokrywać ewentualną tranzakcję, 
lub też usuną się?

Natomiast zaznaczają, że na 
żadne dalsze „zaczepki“ prasy od
powiadać nie bęoą.

Dlaczego mają to być „zaczepki“ , 
i skąd taka jakaś szczególniejsza 
wyższość ponad głosy opinji, które 
mogą przecież jedynie tylko na 
szpaltach prasy się ujawniać?

Dotychczas, z powodu rozmai
tych względów, prasa nasza bardzo, 
aż nadto nawet, za bardzo łagodnie 
sprawę łohojską traktowała. Nie było 
w odnośnych artykułach żadnych 
ostrzejszych wycieczek, i była tylko 
rzeczowa krytyka postępowania 
grupy ludzi, którzy sprawą kierują 
i od których społeczeństwo pragnę
łoby mieć nieco więcej pozytyw
nego zapewnienia, że przynajmniej 
z ich strony nie grozi nam żadna 
przykra niespodzianka, ani rozcza
rowanie. Takie zapewnienie mogło 
było być właśnie danym w odpo
wiedzi na list otwarty, ale niestety, 
odpowiedź ta nikogo cbyba nie za
spokoiła, i tym mniej, nie wzbu
dziła zaufania, że p.p. plenipotenci 
i opiekunowie masy spadkowej zro
bią co od nich będzie zależało, aby 
do smutnej tranzakcji nie dopuścić.
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Usiłowali natomiast butną po
stawą wobec „zaczepek“ rzeko
mych, zaimponować społeczeństwu, 
które jednak coraz mniej skłonne 
jest do poddawania się tego rodzaju 
sugiestji. Przecież, poza listem otwar
tym, było kilka innych jeszcze ar
tykułów w prasie tutejszej i zakor- 
donowej, gdzie wprost stawiano 
zarzut pozytywny p.p. mecenasom 
Witkiewiczowi i Janczewskiemu, 
czemu przez skrępowanie hr. Tysz- 
kiewiczowej kontraktem, dozwalają
cym na sprzedaż Łohojska bez za
strzeżeń (podczas gdy jako doży- 
wotniczka, hr. T. miała zawsze 
prawo protestu przeciwko wszelkiej 
niepożądanej tranzakcji), sparaliżo
wali jedyny poważny i dodatni czyn
nik w całej danej kwestji?

I na to p.p. Witkiewicz i Jan
czewski nie odpowiadają ani słowa, 
czego przecież nikt nie wytłumaczy 
sobie inaczej, jak tylko, że... nie 
mają co odpowiedzieć!

Boć nikt znów nie pomyśli, aby 
w XX wieku, panowie ci byli istot
nie tak jeszcze...spóźnionymi wswych 
poglądach i naprawdę uważali się 
za wyższych od głosu ogółu?

A nie powie chyba także żaden 
z nich, że w danym wypadku zorga
nizował ktoś na nich jakąś nagankę 
osobistą, i że oni w działalności 
swej mogą się oprzeć na jakiejś 
poważniejszej grupie społecznej.

Więc co reprezentują pod wzglę
dem społecznym panowie ci, tak 
dumnie nazywający „zaczepkami“ 
każdą krytykę ich postępowania?

Poza bezpośrednim biegiem 
sprawy, poza faktami znanymi już 
społeczeństwu z wywiązanej na tle 
tym polemiki i wzmianek dzienni
karskich, kursuje cała masa naj
rozmaitszych wieści, komunikowa
nych nb. przez ludzi bardzo poważ
nych, a informujących nas, że np. 
były propozycje, czynione głównemu 
spadkobiercy przez opiekunów masy 
spadkowej co do odprzedania jego 
pretensji do całego spadku za mini
malną sumę, nie pozostającą w żad
nym stosunku do istotnej wartości 
tej schedy...

Było jakieś palto zimowe, kupione 
jednemu ze spadkobierców, znajdu
jącemu się w mizernym położeniu 
finansowym,—słowem, były podobno 
takie niesympatyczne rysy, które 
kursując po Mińszczyźnie i daleko 
poza nią, bynajmniej nie przyczy
niają się do wzmocnienia powagi 
słów p.p. opiekunów i plenipoten
tów.

Ze wszystkim tym bezwarunkowo 
trzeba się rachować, o ile chodzi 
o utrzymanie kontaktu ze społe
czeństwem, i zupełnie ignorować, I

a giestem jakimś ponad to się wyno
sić może tylko ktoś taki, komu nic 
na dalszym współżyciu ze społe- 
oseństwem nie zależy...

Sprawy wyznaniowe.
Wiele wrzawy narobił w swoim cza

sie okólnik J. E. Ks. Administratora 
djecezji mińskiej, Arcybiskupa W. 
Kiuczyńskiego, dotyczący rejestracji 
tych katolików, którzy do Kościoła 
przystąpili w epoce, pomiędzy ogło
szeniem ukazu tolerancyjnego, a wy
daniem przepisów, ujmujących prze
chodzenie z prawosławja, w ramy sze
regu formalności.

Treścią nieporozumienia był tutaj 
fakt, źe oczywiście ci, którzy przeszli 
na katolicyzm, (względnie ulegalizo- 
wali swe katolickie wyznanie, którego 
nigdy nie porzucali) przed wydaniem 
owych przepisów, nie mogli w żaden 
sposób ich zachować. Z drugiej zaś 
strony, władze cywilne nie chciały 
wiedzieć o żadnej innej formie po
rzucenia prawosławja, jak tylko wedle 
regulaminu sierpniowego.

Szereg zatargów na tym tle spo
wodował Jego Ekscelencję do wystą
pienia do władz z żądaniem, aby ka
tolików, przepisanych w czasie przed 
regulaminem sierpniowym, uznać ry
czałtowo, jako oficjalnie od prawo
sławja odpadłych. Skoro na kilka
krotne domagania się podobne, wła
dze odpowiadały odmownie, J. Eksce
lencja wydał znany cyrkularz o ko
nieczności powtórnego regiestrowania 
swego wyznania katolickiego przez 
nawróconych, co jednak wywołało 
szereg zawikłań, nie dających się 
wprost rozplątać, zwłaszcza w razie, 
jeżeli w rodzinie były dzieci, w owym 
czasie nie mający lat 14, a więc mo
żliwe do prostego przypisania do wy
znania rodziców, — dziś już jednak 
starsze o tyle, że trzebaby było cze
kać 21 roku życia, aby je oficjalnie 
utrzymać przy Kościele.

Że przytym było i wiele innych 
trudności, np. pisanie próśb, których 
wielu nie umiało i nie mogło zreda
gować, etc..., przeto Arcypasterz od
wołał poprzedni sposób regiestracji 
i sam zwrócił się do władz gubern- 
jalnych z wyszczególnieniem wszyst
kich wiernych, przyjętych na łono 
katolicyzmu przed wydaniem wspom
nianych prawideł. Takich „przypisa
nych“, w samej tylko parafji kate
dralnej m. Mińska w tym kilkomie- 
sięcznym okresie czasu jest przeszło 
1400. Kopje tych spisów, przesyła 
władza djecezjalna do właściwych pa
rafji zaznaczając, że jako katolikom,

mają im być administrowane wszel
kie sakramenty, etc...

Co się tyczy samego przypisywa
nia do katolicyzmu, to, zgodnie z 
okólnikiem arcypasterskim z dnia 
28 kwietnia (11 maja) r. b., za Nr. 
3391, każdy ksiądz obowiązany jest 
bezzwłocznie po otrzymaniu od swej 
władzy biskupiej zawiadomienia o 
przyjęciu danej osoby do wyznania 
katolickiego, wezwać tę osobę i, prze
konawszy się o stanowczym jej za
miarze przyjęcia katolicyzmu, zali
czyć ją „servatis servandis“ do licz
by parafjan, wpisując do ksiąg para- 
fjalnych, imię, nazwisko, imię ojca, 
miejsce zamieszkania, wiek, parafję 
prawosławną, etc..., i wydać nowo- 
przypisanemu odpowiednie zaświad
czenie.

Od daty wypisanej w księdze pa
rafialnej i w wydanym, zaświadcze
niu, dana osoba będzie się uważała 
za przyłączoną formalnie do katoli
cyzmu.

Podobne postępowanie redykalnie 
zmienia system registracji, usuwa
jąc wszelkie nieporozumienia i dal
sze komplikacje. Przy ścisłym stoso
waniu go upadnie cała masa spraw, 
wytaczanych wskutek dawania ślubów, 
udzielania chrztów, etc., t. z. „świa
domie prawosławnym.“

Stanisław-Józef Wierzbicki.
Znamy go w Mińsku, jako adwo

kata przysięgłego, spotykamy co
dziennie i nie wiemy, a w każdym 
razie nie wszyscy, że to człowiek zaj- 
nujący poważne miejsce w literatu
rze ojczystej, — poeta miary niepo
śledniej, któremu najpierwsi kryty
cy oddają sprawiedliwość, stawiając 
w rzędzie wieszczów, o wysokim ta
lencie i silnie rozwiniętym indywidua
lizmie.

Ostatnio wydał S. J. Wierzbicki 
zbiór swych poezji, p. t. „Księga Ci
szy.“ Niektóre utwory, zawarte w tym 
zbiorze, drukowane były w jedno
dniówkach mińskich, i w innych wy
dawnictwach, — reszta po raz pierw
szy oddaną została czytelnikom.
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Oto, co pisze o tym wydaniu „Ty
godnik Ilustrowany,“organ w dziedzi
nie literatury pięknej bezsprzecznie 
miarodajny.

„Kto zna poetę z dawniejszych z 
nim obcowań, radosną wyciągnie rę
kę po ten świeży pęk kwiatów z nad 
Świsłoczy i nie zawiedzie się. Czy
stym pięknem dzwoniła zawsze lut
nia S. J. Wierzbickiego. Nie była 
nigdy w rozdźwięku ze sztuką. Pły
nęły z niej pieśni o tonie szlachet
nym, głębokim, pieśni, które świad
czyły nie tylko o skupionym, boga 
tym życiu wewnętrznym autora ale 
mówiły wyraźnie i o tym, że rozumie 
on rolę strażnika mowy ojczystej na 
kresach i że przez lirykę swoją wy
powiada tam polskie: „trwam i je
stem.“

Zostawiony samemu sobie, prze
bywający dziesiątki lat zdała od waż
niejszych środowisk „mody“ literac
kiej, zachował Wierzbicki w poezji 
oblicze własne, ukształtowane na naj
większych i najpiękniejszych wzorach 
ale wolne od jakichkolwiek wpływów. 
Fala modernizmu ominęła go całko
wicie. Był od początku i pozostał 
szczerym i prostym. Miał sobie wro
dzone te cechy, które sztuka dzisiej
sza zdobywa dopiero po długich nie
raz doświadczeniach i próbach, wy
plątując się powoli z pozy i scho
dząc z koturnów na poziom przystę
pnej dla wszystkich zrozumiałości.

Uczuciowiec o podkładzie reflek
syjnym, liryk czystej krwi, szedł poeta 
drogą prostą do celu i dzisiaj cel 
ten osiągnął. Pieśni jego wiążą się 
blizko i bezpośrednio z każdą duszą 
polską. Jest w nich coś specjalnie 
polskiego. Jest głos „rasy.^która ma 
w sobie żywiołową, aryjską tęsknotę 
do słońca, ale jednocześnie nosi w 
sobie nieukojony smutek.

Takim smutkiem przepojona jest 
nawskroś „Księga Ciszy“ .

Nie jest to jednak smutek duszy 
słabej. Przeciwnie, w poezji Wierzbic
kiego podzwania nuta męska, tylko 
że dla każdego polaka współczesne
go wiek męski staje się z wyroku 
losów „wiekiem klęski“ , bo towa
rzyszy mu zrozumienie głosu, który:

Nad kołyskami staje o snu po-
mroce.

Nad głowy starców tuli się tu
łacze,

Rodowe budzi w niepamięci
moce

I w sercach płacze, płacze, pła
cze...

I

Zacytowaliśmy cały prawie arty
kuł „Tygodnika“ o Wierzbickim, 
gdyż doskonale on rysuje, nie tylko 
dane jego dzieło, ale i całkowity cha
rakter twórczości poety, jako strażni
ka zagrożonej placówki kresowej, ja-1

ko człowieka o duchu podniosłym, 
przepojonym naskroś indywidualiz
mem narodowym, przywiązaniem do 
polskości, do kraju...

Ten jego charakter podkreśla in
ny wybitny krytyk i znawca literatu
ry, poeta Zdzisław Dębicki, który wie
szczowi nadświsłoczańskiemu poświę
cił obszerną ocenę jego przedostat
niego utworu poetyckiego wydanego 
przed laty czterema p. t. „Atlantyda“ .

Dębicki sądzi, że gdyby Wierzbic
ki nie trzymał się zakątka litewskie
go i zamieszkał w większym środo
wisku życia polskiego, imię jego mia
łoby dziś rozgłos daleko większy.

„Ale poeta wolał pozostać na 
swej placówce litewskiej, wolał odo-1 
sobnić się od gwaru życia i w ciszy | 
samotnej oddał się umiłowanej pracy 
twórczej“ .

W ten sam sposób odzywają się j 
i inni krytycy, oddając w ten sposób j 
hołd temu obywatelskiemu uczuciu 
S. 1. Wierzbickiego, który pozostał tu 
u nas, dla nas pracuje, rozumiejąc 
doskonale, że pracuje dla całego 
społeczeństwa i choć z mniejszą dla 
siebie i swych ambicji korzyścią i sła- j 
wą, niemniej jednak może o wiele 
skutecznej..

„Atlantyda,“ baśń fantastyczna, 
odbiega znacznie od dotychczaso-1 
wej formy i rodzaju twórczości po
ety, który w krainę fantazji, na 
tle bohaterskim zwłaszcza nie zapu
szczał się nigdy tak daleko, jak tu.

„Poemat niewątpliwie piękny w 
pomyśle i misterny w formie, o po
toczystym, dźwięcznym wierszu, o bo
gatym języku, o świeżym i powabnym 
obrazowaniu.“

„Tworzył go prawdziwy poeta, a 
tworzył z rzadką miłością dla przed
miotu, z rządkiem ukochaniem swe
go marzenia“ .

Tak kończy Dębicki ocenę „Atlan
tydy“, — poematu niewątpliwie wzbo
gacającego znacznie nasz literacki do
robek.

Pierwszą większą pracą literacką po
ety była „Hanka“ , wydana w r. 1888, 
powieść podolska, o której ówczesna 
krytyka, również, jak i o wydanym 
później nieco „Rajgrodzkim“, wyrazi
ła się nader pochlebnie.

Antoni Potocki w swym dziele 
„Szkice Literackie“ , — Piotr Chmie
lowski w swoich „Współczesnych po
etach polskich“ , — wreszcie krytycy 
w gazetach wszystkich prac Wierzbic
kiego, stawiają go zawsze w pierw
szych rzędach naszych poetów, odda
jąc wielkie pochwały talentowi wie
szcza kresowego i podkreślając zaw
sze ten tak ważny w naszym życiu 
charakter twórczości, nawskroś pol
ski, rodzimy.

Niestety, nie posiadamy wszyst

kich utworów Wierzbickiego, aby 
módz dać syntezę jego talentu i twór
czości. •

Nie posiadamy również krytyków, 
mogących tę ocenę nielicznych, ale 
wybitnych dzieł poety właściwie ze
stawić.

Tych parę wyjątków jednak z kry
tyk innych, stołecznych znawców na
szej literatury, powinno wystarczyć 
dla zrozumienia, że ten nasz mece
nas miński, ten autor wydawanych 
od czasu do czasu oddzielnie, lub 
drukowanych przygodnie utworów, to 
nie zwykły poeta prowincjonalny, ale 
człowiek o istotnym talencie, o pra
wdziwej „iskrze bożej“ , której całe 
polskie społeczeństwo ma do za
wdzięczenia szereg poematów, war
tości pierwszorzędnej, zajmujących 
poważne miejsce w literaturze oj
czystej.

-s> .. »

„PORCELANKA“
(p. Jadwiga Borsukowa). 

KARNAWAŁ MIŃSKI 1914.

Polski stan posiadania ziem
skiego w Mińszczyźnie 

i Mohylowszczyźnie.
Na jedno winniśmy najbaczniej

szą zwracać uwagę, a mianowicie na 
nasz stan posiadania ziemi na kre
sach wschodnich; każda zmiana naj
mniejsza jest zawsze bardzo donio
słą i musimy ją uważać za nadzwy
czaj cenną wskazówkę w naszej dzia
łalności społecznej wogóle.

Wobec braku stałej i systematy-
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cznej statystyki oficjalnej i pewnej, 
musimy się w badaniu tych kwestji 
trzymać rozmaitych dorywczych prac 
i zestawień, z których jedną z cen
niejszych i ściślejszych, jest niewąt
pliwie zebranie danych, dotyczących 
posiadania ziemskiego polskiego i nie
polskiego w 6 guberniajach „ziem- j 
skich“ t. z. w Mińszczyznie, Mohylow-j 
szczyźnie i Witebszczyznie na Litwie, 
oraz na całej Rusi. Dane te dla 
tego są prawdopodobnie ściślejsze, 
aniżeli wszelkie inne, bo stanowią 
dodatek do wniosku prawodawczego, 
dotyczącego zmian w dotychczasowym

ustroju ziemskim w oznaczonych 
dzielnicach.

Ze względu na lokalny zakres ni
niejszego wydawnictwa, którego za
daniem możliwie najszersze omawia
nie spraw tutejszych, t. j., ziem miń
skiej i mohylowskiej, podajemy nie
które cyfry i zestawienia, dotyczące 
tylko tych dwuch gubernji.

I nie możemy powiedzieć, żeby 
stan naszego posiadania tutaj był 
o tyle znów rozpaczliwym, iżby uspra
wiedliwiał ideję dezercji, tak niefor
tunnie apostołowaną w druku przez 
t. z. „znawcę“ spraw litewskich, p. 
Czesława Jankowskiego.

Poniższa tablica wykazuje ilość 
majątków ziemskich większych, znaj
dujących się w rękach polaków i nie- 
polaków, w obu ziemiach, według 
powiatów, przyczym należy pamiętać, 
że ta „większa“ posiadłość, zależnie 
od wartości ziemi, uznanej za pod
stawę podziału, zaczyna się:

W całej gub. mohylowskiej, od 
125 dzies.

W gub. mińskiej: w pow. miń
skim, słuckim i nowogródzkim, od 
150 dz. W pow. bobrujskim, bory- 
sowskim, ihumeńskim, pińskim i rze- 
czyckim od 200 i w pow. mozyrskim 
od 300 dz.

a) M i ń s z c z y z n a .

Powiaty
P o l a c y N i e - P o 1a c y R a z e m

1 1 O Ś Ć
Wartość 11 o ś ć

Wartość I 1 0 ś ć
Poś. 1 % Dzieś. % Poś. Dzieś. Poś. Dzieś.

Wartość

Miński . . . 144 66,5 142376 76,1 3185958 74 44446 1156529 218 186822 4342487
Bobrujski . . 84 48 110630 42,4 2026793 91 150772 2950438 175 261402 4977231
Borysowski . . 99 62,6 144392 41,4 1669064 59 204315 3051273 158 348707 4720337
Ihumeński . . 106 60,9 177757 59,2 6944695 68 122339 2411349 174 300096 9356043
Mozyrski . . 54 51,4 253084 38,7 8262553 51 400500 12832104 105 653584 21094657
Nowogródzki . 160 77,7 128972 80 5716728 46 32170 1716315 206 161142 5877870
Piński . . . 81 57,1 305292 76,6 5650199 61 127288 2397712 142 432490 8047911
Rrzeczycki . . 56 36,4 149999 39,4 2706552 98 230365 5404001 154 380265 8110553
Słucki . . . 115 68,1 199457 75,7 5398055 53 64002 1251520 166 264459 6649575
W całej guber

nji: . . . 899 59,9 1611959
I
53,9 41560597 601 1376197 33171241 1500 2988156 74731838

b) Mo h y l  o w s z c z y z n a ,

Powiaty
P o l a c y N i e - P o 1 a c y R a z e m

1 o ś ś
| Wartość 11 O ś ć

Wartość
l 1 0 ś ć

WartośćPoś. I % Dzieś. 1 % Poś. Dzieś. Poś. Dzieś.

Mohylowski 40 47,0 21308 33,1 1539960 53 43129 3114930 93 64437 4654890
Bychowski . . 53 50 51061 47,6 3700390 53 56327 3758730 106 107388 7459120
Czausowski. . 10 23,2 4580 22,1 236920 33 16200 871585 43 20780 1108505
Czerykowski . 51 39,2 51058 41,4 3115600 79 72242 4631430 130 123300 7747030
Homelski . . 26 23,2 44587 21 5289440 91 167750 16620080 117 212337 21909520
Horecki . . . 5 18,5 18969 47,4 1134000 22 21058 1954120 27 40027 3088120
Klimowicki . . 47 35,1 35659 46,7 2125980 87 40678 2508940 134 76337 4634920
Mścisławski. . 33 38,4 19734 41,7 1518570 53 27609 2209362 86 47343 3727932
Orszański . . 84 49,5 71362 52,3 4068420 86 65177 4083340 170 136539 8151766
Rohaczewski . 48 38,4 58067 37,6 4677900 77 96490 9006816 125 154557 13684716
Sieński . . . 139 69,2 90028 68,9 5280322 62 40668 2466154 201 130696 7746476
W całej guber

nji: , . . 536 43,5 466413 41,9 32687502 696 647337 51225487 1232 1113750 j83912989

'/>
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LEKARZ DENTYSTA

W. STANISZEWSKA
Mińsk lit. Zacharzewska Nr. 60 

wyjechała 25 maja i wraca 25 lipca.

Dwie te powyższe tablice wskazu- j  
ją, że nasz stan posiadania ziem- j 
skiego, nie tylko w Mińszczyznie, ale 
nawet i w Mohylowszczyznie, uważa- j  
nej przez dalsze zwłaszcza nasze 
dzielnice za placówkę straconą zu
pełnie, nie jest bynajmniej tak bar
dzo złym.

W Mińszczyznie na ogół posia-| 
damy jeszcze przewagę i pod wzglę
dem ilości obywateli ziemskich i co 
do dziesięcin ziemi, przez tych ostat
nich posiadanej. W Mohylowszczyźnie 
zaś choć stanęliśmy poniżej połowy 
ilości posiadłości i obszaru, to je
dnak stanowimy jeszcze bardzo po
ważną większość, która długo może 
stawiać opór procesowi tak samo 
rozdrabniania większej właśności na 
mniejszą, jako tyż i wogóle zanikania 
naszego pierwiastku ziemiańskiego, 
kulturalniejszego.

Jeżeli wziąć pod uwagę, że bar
dzo wiele majątków, tak samo za
raz po powstaniu, jak i później, któ
re przeszły w ręce nie polskie, znaj
dują się w rękach dzierżawców pola
ków i że wielkie latifundja również 
są częstokroć rozdrobnione na mniej
sze folwarki także dzierżawione przez 
byłych obywateli i wogóle przez 
ludzi kulturalnych, to możemy z pe
wnością twierdzić, że ilościowo pier
wiastek polski jest znacznie silniej
szy i że obowiązkiem naszym bez
względnym jest, o ile możności 
utrzymać go w obecnym stanie z 
możliwie najmniejszym wskaźnikiem 
zmniejszenia własności ziemskiej...

Z powiatów poszczególnych, w 
obu ziemiach na pierwszym miejscu i 
stoi nowogródzki, posiadający 80% 
ziemi obywatelskiej w rękach poi-1 
skich i 77,7°/o obywateli polaków. 
Najgorzej zaś, pod względem ilości 
ziemi polskiej przedstawia się powiat 
homelski, wykazujący 21 °/0- Najmniej; 
polaków obywateli, bo tylko 5, po
siada znów powiat horecki, co stano
wi 18, 5%; tenże powiat jednak pod 
względem ilości ziemi w rękach poi-1 
skich nie stoi najgorzej, gdyż da
je 47,4%.

Stan posiadania ziemskiego nie 
jest jednakowoż wyczerpany przez 
obliczenie obywateli, właścicieli wię
kszej (według wskazanej w początku 
niniejszego artykułu normy) własno
ści ziemskiej.

Istnieją posiadacze mniejszych fol-1 
warków, — zagród wreszcie, z któ-1 
rych pewną część objętą została

przez ordynację wyborczą i o tych 
tylko możemy mieć dokładniejsze 
wiadomości.

Mniejsi posiadacze dzielą się na 
właścicieli '/s * Vio części cenzusu 
wyborczego, przyczym należą do nich, 
w rozmaitych powiatach posiadacze 
według norm następujących:

W ziemi mohylowskiej, właścicie
lami V5 części cenzusu są ci, co ma
ją od 25 do 125 dziesięcin, Vio czę
ści ci, co władają działkiem ziemi od 
12,5 do 25 dziesięcin.

W ziemi mińskiej, zależnie od 
normy pełnego cenzusu (wskazanej 
na początku niniejszego), w powia
tach nowogródzkim i słuckim, do ka- 
tegorji właścicieli 1/i i Vio części 
cenzusu należą posiadacze od 30 do 
150 i od 15 do 30 dziesięcin. W po
wiecie bobrujskim, borysowskim, ihu- 
meńskim i pińskim, posiadacze od 
40 do 200 i od 20 do 40 dziesięcin, 
i w powiecie mozyrskim: od 60 do 
300 i od 30 do 60 dziesięcin.

Mińszczyzna posiada właścicieli l/s 
części cenzusu polaków 1471, wła
dających ogólną ilością ziemi 96213, 
ocenionej na rb. 2281462.

Ponieważ nie-polaków tej samej 
kategorji jest tu 2489, posiadających 
ziemi 153359, ocenionej na rb. 
3010119, przeto właściciele polacy 
stanowią 37%, a ziemia ich 38,5%.

Cenzusowcy o Vio części stanowią: 
w kurji polskiej 1683 z obszarem zie 
mi 39173, ocenionej na rb. 953019. 
Niepolacy wykazują tu 6119 lu
dzi ze 150729 dzies. ziemi, oce
nionej na rb. 3078948, przeto po
lacy przedstawiają 21,7%  ilości wła
ścicieli, a 20,7%

Mohylowszczyzna w kurji mniej
szych właścicieli polaków gorszy 
przedstawia stosunek. Tam właścicie
li V . części cenzusu jest 889 polaków 
i 3888 niepolaków, czyli że stanowi 
my zaledwo 18,5%.Posiadają oni ziemi: 
polacy 42049 dz., i niepolacy 163204, 
t. e., mamy 20,6%.

Pomiędzy posiadaczami 1/10 części 
cenzusu, na 6697 niepolaków, jest 
880 polaków, czyli 11,5%. Ziemi ma
ją polacy tej kategorji 15591 na 
116593 dz. u niepolaków, czyli 11,9%.

Nie ulega wątpliwości, że i po
między najmniejszymi posiadaczami, 
tymi, którzy do listwyborczych nie 
trafili, znajduje się dość poważna 
ilość polaków, choć, należy przypu
szczać, że w stosunku do niepolaków, 
ani ci właściciele liczebnie, ani ich 
ziemia nie stanowi więcej, jak 10%. 
Danych ścisłych co do tego, jak 
wspomnieliśmy, nie posiadamy zu
pełnie.

W każdym jednak razie, widocz
nym jest, że nasz stan posiadania w 
obu ziemiach, mińskiej i mohylow-

skiej, bynajmniej tak znów bardzo 
małym nie jest, i że warto go pielę
gnować nie tylko, jako te stracone 
placówki, mając za zadanie jedynie 
powstrzymywać napór fali przeciwnej, 
ale wprost, jako teren, na którym 
siedzimy, pracujemy i dla którego 
mamy takie same obowiązki, jak i 
każdy inny tuziemiec.

Dw.

Z „Księgi Ciszy”
St. J. Wierzbickiego.

WSTĘP.
Nie, nie zginąła! Słuchaj! z starej

[wieży,
Co krzyżem niebu rzuca się w ra-

[miona,
Płacz melodyjny srebrnych dzwonów

[bieży:
To płacze ona, ona, ona...

W podwojach grodów, pod słomianą
[strzechą,

W tym modrzewiowym, pełnym Boga
[dworze,

Jak jęk żałosne po niej chodzi echo 
I leci w zorze, w zorze, w zorze...

W żaliskach starych, w sennej borów
[ciszy,

Na tym szumiącym falą kłosów łanie, 
Twe ucho skargi jej bezbrzeżne

[słyszy,
Jak matki łkanie, łkanie, łkanie...

Nad kołyskami staje w snów pomroce, 
Nad głowy starców chyli się tułacze, 
Rodowe budzi z niepamięci moce 
I w sercach płacze, plącze, płacze...

ZŁUDA.
I pyzyszła do mnie, jak duch jaki

[biały,
I pochyliła twarz uśmiechem Boską, 
F\ zaświatowe oczy jej spojrzały 
Z bezbrzeżną żalu i miłości troską.

1 przyszła do mnie, szepcąc mi nad
[głową

Baśń z innych światów, spromienioną
[w cuda,

Legiendę szczęścia jak łza kryształową, 
I serce wzięła mi... To była złuda!
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Zygmunt Gozdawa Godlewski.

„Ona umarła...“
K ijów  —  1913 r. 7 marca.

Siedziałem w brudnej, 
cuchnącej salce trzecio
rzędnej restauracji.

Ona umarła...
Tyle dni i nocy bezsen

nych, spędzonych u jej 
pościeli, tyle dni i nocy 
bezsilnej, szarpiącej roz
paczy i łez, łez które 
trzeba było mocą woli 
wciskać w głąb piersi by 
nie zabłysły niemym wy
rokiem w Jej rozszerzo
nych gorączką źrenicach.

1 dzisiaj, dzisiaj przed 
chwilą ona umarła...

Bredziła dzień cały nieprzytomnie, 
goniła myślą niewiadomą wizje gdzieś 
w głębi mózgu się śmiejące, wzy
wała jego, swego Stasia, co odszedł, 
porzucił, choć tak był kochany, za
padała chwilowo w sen ciężki, głę
boki, graniczący ze snem owym 
grobu, ku któremu gnała ją moc 
niezwalczona choroby.

Na krótką chwilę odzyskała przy
tomność.

Wpatrzyła się we mnie zmęczo- 
nemi, dużemi oczami i cichy uśmiech 
pojawił się na jej spieczonych gorącz- 
wargach...

Nie mogłem powstrzymać łzy, 
co się wycisnęła z pod mojej powieki 
i spadła na kołdrę. — Gorączkowo 
ścisnęła mię za rękę...

Słuchaj.... słuchaj.... powiedz 
jemu, — szeptała,— że ona umarła...

Nie powstrzymywałem już łez 
i rozpacz straszna dzikim skurczem 
porwała mię za gardło. Tarzałem 
się w szale na klęczkach u jej 
pościeli, starając się kołdrą na jej 
kolanach stłumić porywy łkania.

Położyła mi rękę na twarzy 
i, gdym się uciszył, długo, długo 
patrzała mi w oczy. — Twarz miała 
przedziwnie bladą, łagodną i tylko 
oczy, duże, dobre oczy, cierpieniem 
wielkim przyćmione, zatonęły w moich 
źrenicach.

Biednyś ty mój przyjacielu— wy
szeptała ...

1 dzisiaj umarła.
Uciekłem ztamtąd w noc, 

noc śniegiem i wichrem pła
czącą, noc ciemną i chmur
ną niby trumny wieko czar
ne, z której zda się jak 
wichru jęk rozpaczny, jęk 
życia młodego się wydzierał 
pragnieniem życia ogromnym 
nabrzmiały.

Tylko duże elektryczne 
banie, niby świece grom

Widok zamku w Nieświeżu.

niczne, rzucały w śnieżycy tumany 
swe chwiejące się światło.

Błąkałem się długo, bez myśli, 
bez czucia prawie, zobojętniały na 
wicher i śnieg, co ostremi kolejami 
bił w oczy i tylko chwilami, gdy 
w mózgu mi zabłysły światełka 
świec gromnicznych, tulących jej 
blade wezgłowie, skurcz bólu dziki, 
niby szpon wpijający się w serce, 
gnał mię dalej w noc, śnieg, zawieję, 

i Lecz wkrótce szpon ten zdradziecki 
wpił się głębiej i został w ciele 
szarpiąc zwolna a strasznie, łamiąc 
nerwy i wolę i wirując przed oczami 
stałym majakiem.

Zapomnieć! choć na jedną chwilę 
zapomnieć! Zdusić w piersi tego 
wroga, co krew gorącą wysysa; 
choć na jedną krótką chwilę...

Otwarły się przedemną jakieś 
drzwi i kłąb ciepłej pary wionął 
w twarz. — Zmieszany gwar głosów 
tłumu i jakaś tęskna ludowa melo- 
dja zachrypłym głosem śpiewana...

Wszedłem do restauracji i kaza
łem podać wódki. Pić! pić!., gorącz
kowa myśl, pragnienie co się czepia 
kurczowo myśli zapomnieć...

Piłem chciwie, zda się na dno 
szklanki chcąc rzucić cierpienia 
tych dni ostatnich, cierpienia życia 
całego, chcąc utopić w gorącym, 
palącym morzu, co się już przele
wać w mej piersi zaczęło i szumieć 
koło mnie rzewną melodją, tego

Dworek* w Mińszczyznie/.^

wroga rozpaczy, co się 
wżarł w moje ciało i tar
gał przedziwną jasnością 
i zrozumiałością nieszczę
ścia, które dziś się stało. 
Zda się myśl cała i ciało, 
zgięte nad brudnym, napo
jem zalanym stołem, ska
mieniały w jednym uczu
ciu zapatrzenia się w 
straszną świadomość, że 
jej niema...

Jak długo siedziałem 
w tej pozie bez ruchu — 
nie wiem. Obudził mię 
głos suchy, a twardy, na- 
wpół pijany, co brutalnie 
się wtargnął w moją sa
motność:

— Bądź zdrów kolego.
Podniosłem zmęczone 

oczy. Przedemną stał jakiś obdar- 
tus, o lśniącej, łysawej głowie i buj
nym zaroście, brudny, pijany.

—  Bądź zdrów— powtórzył — ja 
też student, twój kolega. Ho! ho! 
ho! — Dajno wódki...

Patrzałem bez myśli na jego 
wynędzniałą, chudą twarz, ze śla
dami choroby czy zmęczenia i czarne 
jak heban oczy o gorączkowym, 
podnieconym połysku.

Usiadł naprzeciw mnie i nale
wał wódkę z mojej butelki. Nie 
mówiliśmy ze sobą ani słowa.

— Dajno papierosa — zagadnął.
Nie odpowiedziałem nic. Wyjął

więc z kieszeni brudną, lepką papie
rośnicę i zwolna zaczął nasypywać 
tytoń do bibułki. Zapalił wreszcie 
i, zwolna wypuszczając dym, zaczął 
wpatrywać się we mnie.

Pijanyś? —  zapytał.
Nie odpowiedziałem. Siedzieliśmy 

tak długo naprzeciw siebie i czułem 
cały czas na swych powiekach jego 
przenikliwe, czarne źrenice. Wtem, 
położył swoją dużą, szorstką dłoń 
na swym ręku.

Drgnąłem nerwowo, lecz nie 
miałem siły mu się sprzeciwiać. 
Podniosłem tylko powieki i oczy 
nasze się spotkały na długą chwilę.

— Ciężko bracie, — przemówił 
dobrotliwie — widzę ja, coś leży na 
sercu i morduje.

Zdało mi się, że błysk jakiegoś 
dziwnego smutku i współ
czucia zaświecił w jego głę
bokich oczach i przepłynął 
do mnie ciepłą strugą.

— Młodyś ty, — ciągnął 
dalej, — paniczyk, a tu w 
dziurze pijesz ze starymi 
pijakami... nie można...

—  Ona umarła...—wydarł 
mi się z gardła szept spazma
tyczny, niby skarga, niby 
chęć przelania na kogoś choć
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cząstki mego bó
lu, co się nie mógł 
już zmieścić w mo
jej samotnej piersi, 
niby usprawiedli
wienie dziecinne, 
lękliwe.

Żachnął się i 
bladość dziwna na 
twarz mu wybie
gła, a w oczach 
zapłonął płomyk 
zły i jakby niena
wistny. Wpatrzył 
się silniej we mnie 
i odrzucony na po
ręcz krzesła za
czął cedzić przez 
zęby, z których 
sterczał wygasły 
ogarek papierosa:

— Umarła?—to i cóż?.. Zakopią, 
odśpiewają i koniec... Ziemia macierz 
przyjmie wszystkich, przyjmie po 
kolei... i ani stęknie ta czarna... Tego 
było zawiele dla moich pokurczo
nych nerwów. Upadłem twarzą na 
własny łokieć oparty na stole i za
cząłem płakać nerwowo, głośno...

Po chwili znów uczułem na 
swoim ręku dłoń jego szorstką. Niby 
pod wpływem jakiejś dziwnej magne
tycznej siły podniosłem głowę i znów 
spotkałem się wzrokiem z jego 
oczami.

Nie było już w tych oczach tego 
złego płomienia, co przed chwilą 
nienawistnie skargę moją odrzucił, 
lecz smutek jakiś głęboki, jakiś ból 
skamieniały a suchy, co się przy
czaił w głębi źrenic i usiadł w skur
czu nerwowym na wargach.

— Cicho, bracie, dzieciaku, cicho... 
bólu nie wypłaczesz, wódką nie za
lejesz... On jak kleszcz pije krew 
serdeczną...

Umarła... umarła...—szeptał cicho, 
jakby do siebie, jakoś smutnie kiwa
jąc swoją dużą niekształtną głową. 
Pociągnął wódki.

Umarła... — skarżyłem się żałośnie 
jego dobrym oczom, taka młoda, 
piękna... Taka blada leży tam teraz...

— Umarła...— powtórzył cicho, 
jak echo,kiwając wciążgłową,—i moja 
umarła...

Zamilkł na chwilę i szklannym, 
nic nie widzącym wzrokiem zapa
trzył się w przestrzeń.

— Musiała umrzeć! — wycedził 
twardo po chwili. Wziął szklankę 
i, przechylony na poręcz krzesła 
pił długo, wolno. Postawił potem ją 
głośno na stole i zaczął mówić 
prędko, urywanie, jakby nie mogąc 
słowami dogonić cisnących się natło
kiem i uciekających myśli.

— Widzisz, i ja też student... też... 
byłem na prawie... a jakże... A dziś

ot widzisz... piję... piję bracie dzień j 
noc... jak jest za co...

Zamilkł na chwilę i nerwowo j 
zaczął szukać w kieszeniach papie
rośnicy.

I zdolny byłem — dorzucił,— pisa- | 
łem wiersze.

To już dawno... dawno... taki, 
byłem młody jak ty...

— Piwa!— krzyknął,— czy można?
Kiwnąłem głową.— Zaległo krót- j

kie milczenie.
— Ja byłem w katordze!..— rzucił 

nagle.
— Długo byłem... oj długo... — 

powtórzył, a usta skrzywiły się dzi
wnym bolesnym uśmiechem.

Przyniesiono piwo. Wypił szklan
kę i po chwili mówił dalej już pra
wie spokojnym, trochę zachrypłym 
głosem, zapatrzony gdzieś w róg 
już pustego pokoju, jakby w wizyę 
swojej przeszłości.

— Ty ot płaczesz... i szukasz wód- 
ki-pocieszycielki... bo ty młody i 
spadło na siebie nieszczęście, a ty 
nie wiesz jak z nim wziąć się za 
łeb... ot i pijesz... a łzy idą... bo 
to pierwszy raz... to jak obuchem 
w łeb...

— Musi być jak zawsze? ty kocha
łeś, ona też, no i przyszła śmierć i 
koniec?..

—  Nie! nie! ona mię nie kocha
ła nigdy... ona kochała innego, tyl
ko ja ją... ona dla mnie była tak 
dobrą!..

— To wszystko jedno, przyszła 
śmierć, no i tobie źle, nieszczę
ście... —  Pokiwał głową.

— Ty młody... taki jak ja wte
dy... — Zamilkł i wolno nalewał 
piwo.

— 1 moja także umarła—mówił 
powoli—  i ja też kochałem... i pła
kałem jak ty... oj, gorzej, gorzej... 
i piłem... — Była młodziutka, dzie
więtnaście lat...— taka wysoka, ślicz
na. A oczy miała takie duże, duże,

ciemne oczy, takie dziwne oczy, co 
to wyglądają jakby przestraszone 
nie wiadomo czem, jakby się bały, 
że ot przyjdzie skądkolwiek jakie 
nieszczęście, jakiś ból i uderzy jak 
młotem w głowę i zabije... — Mie
szkała blizko koło mnie i odprowa
dzałem ją do szkoły gdzie, się uczy
ła .. kochaliśmy się, zaprzysięgliśmy 
sobie...

Ona była biedna, a chciała żyć! 
chciała mieć życie jak inne... bo
gate... często obejmowała mocno 
rękami mnie za szyję i cisnęła się, 
cisnęła do mnie całym ciałem, przy
legała do mnie i całowała gorące- 
mi, rozchylonemi ustami... i szep
tała wtedy: „Och Janku mój, Janku, 
gdyby lecieć, tak lecieć tym ogni
stym rysakiem w śnieg, w śnieżny 
pył, co bije w oczy i dech odbiera, 
lecieć co sił! jak wiatr! jak ta za
mieć śnieżna!.. — Albo wiesz? Tak 
siedzieć gdzieś w bogatej jasnej 
sali, w takiej cudnej bogatej sukni, 
i słuchać cudnej orkiestry, i czuć 
jak rozszalałe tony wlewają się w 
krew, i czuć na sobie tysiące pra
gnących, rozszalałych spojrzeń, i 
samej pragnieniem oszaleć!..

I smutno mnie było wtedy, bo 
byłem biedny i nie mogłem jej dać 
tych rysaków i tych sukni boga
tych... A czułem, że ona tego chce, 
że ona tym żyje... widzi codzień we 
śnie... I jakiś chłód napadał moją 
duszę, jakby przeczucie biedy... jak
by przeczucie jakiegoś wielkiego 
nieszczęścia, które musi przyjść 
i spojrzeć w te jej przestraszone 
oczy...

Odetchnął głęboko i napiwszy 
się piwa ciągnął dalej, jakby por- 

, wany falą własnych wspomnień,
! rozgorączkowany obrazami, które 
mu nasuwała przypominająca myśl.

— Zaczęła grywać w iluzyonie... 
Musiała zapracować na chorą mat
kę i małego brata biedaczka... pła
cili tam mało... Sukienki miała bie
dne, skromne... musiała chodzić na 
drugi koniec miasta... zrobiła się 
bardzo blada i zaczęła kaszlać...

Zamilkł na chwilę.
— Płakała często przy mnie!—wy

buchnął.
— I co ja mogłem zrobić? co ja 

i  mogłem poradzić? — zwrócił się
wprost do mnie, rozprowadzając 
rękami.

Zaległo dłuższe milczenie.— Ma
chnął wreszcie jakoś niedołężnie 
ręką i, jakby chcąc prędzej wypo
wiedzieć myśl, co mu serce gnębi
ła, mówił dalej prędko, prawie 
szeptem:

— Przyszedłem kiedyś do nich w 
dzień, bo wieczorami grywała, lecz 
nie zastałem w domu... Matka po_
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wiedziała mi, że nie wie, gdzie po
szła... widziałem, że zbladła i w 
oczach miała łzy... Poszedłem wie
czorem do iluzjonu, by, jak często, 
odprowadzić ją do domu... Jej i tam 
nie było... Powiedziano mi, że od 
tygodnia już nie grywa... — Pocie
mniało mi w oczach i zaczęło du
sić w gardle... Gdzie ona może być? 
co ona może robić? Pobiegłem do 
nich i dowiedziałem się... —  zacisnął 
mocno szklankę w swym ręku i nio
sąc ją do ust wyszeplenił: —  poszła 
do kabaretu...

Wypił i odetchnąwszy mówił 
już spokojniej:

—  Powiedziała mi to matka za
lewając się łzami. „Widzisz— mówi
ła— prosiłam, na kolanach prosiłam, 
przekląć obiecałam,— ona była bla
da jak ściana, i ciągle swoje: nie, 
nie mamusiu, ja muszę, ja muszę, 
ja tak dalej nie mogę... —  Ona w 
iluzyonie grać nie mogła, bo tam 
duszno i chorowała na piersi"—  
chlipała starowina...

Wybiegłem stamtąd jak szalo- 
ny- gryzłem ręce własne w bez
silnej rozpaczy... kląłem cały świat 
rospustny... kląłem ją, że się dała 
wziąć życiu...—i zaczęłem pić...

Oddychał prędko, bezsilnie i du
że łzy zabłysły mu w oczach. 
Otrząsnął je jednak i znów opo
wiadał swoją historję ciężkim zmę
czonym głosem.

—  Poszedłem raz do niej,— mó
wił— byłem pijany i tęsknota mnie 
gnała... Wszedłem do hotelu i 
wprost do jej pokoju... Stała na 
wpół ubrana przed lustrem... Zoba
czyła mnie i zbladła jak płótno... 
Staliśmy tak długo, patrząc w mil
czeniu na siebie... —  Upadła na 
krzesło i zaczęła płakać... —  Zosiu! 
Zosiu! szeptałem idąc do niej... Nie! 
nie!—krzyknęła tuląc się do ściany...—  
Gniew i żałość uderzyły mi do gło
wy... zacisnąłęm pięście i podszedł
szy blizko... blizko... plunąłem jej 
w twarz... —  Wyszedłem... Słysza
łem tylko, jak upadła na ziemię...—  
pobiegłem pić...

—  No i poszło!— machnął ręką.— 
Piłem za co się dało, piłem cały 
dzień, a w nocy stałem na ulicy 
koło kabaretu by widzieć, jak wy
chodzi stamtąd z innymi... Widzia
ła mnie... nie gniewała się na mnie 
widać i uśmiechała się nawet do 
mnie... —  A ja nie mogłem zapom
nieć...

—  Raz byłem tam— w kabarecie. 
Była bardzo dobrą, przysiadła do 
mnie i rozmawialiśmy długo... Ca
łowałem jej ręce i prosiłem, by rzu
ciła to... Mówiła, że nie może, że 
musi zabezpieczyć matkę i brata, 
że nie może żyć w biedzie... Mówi

ła mądrze i śmiała się... i ja się 
śmiałem i przytakiwałem jej, by się 
nie rozgniewała, by była dobrą dla 
mnie... —  Poszła potem do loży, 
do jakiegoś pana.

Poprosił, bym kazał podać jesz
cze wódki.

Gdy spełniłem jego prośbę, wy
pił i ciągnął swe opowiadanie za
chrypłym, już prawie zupełnie pija
nym głosem.

—  Widzisz bracie, ty młody i 
spodziewasz się jeszcze dużo od 
życia... ty zniesiesz każdy cios... 
każde nieszczęście... Ja też byłem 
taki sam, spodziewałem się, że coś 
się może odmieni, że ona może 
wróci do mnie... przebaczyłbym jej 
wszystko, byle by chciała być znów 
taką jak kiedyś... To i było nie
szczęściem...

Raz spotkałem na ulicy swego 
dawnego kolegę... przyjaciela he! he! 
he! bardzo bogatego i dobrego... 
serdecznie przywitał się ze mną...

Nie znał miasta, a przyjechał po- 
hulać... —  Jakaś myśl wpadła mnie 
do mózgu, jakaś nadzieja dobra, że 
może on mnie pomoże... Przyjąłem 
zaproszenie kolegi bym z nim ra
zem pohulał i pokazał gdzie u nas 
się bawią... i zaprowadziłem ha! ha! 
ha... do kabaretu... Może ona mu 
się podoba, myślałem, wtedy opo
wiem całe moje nieszczęście, a on 
przecie dobry, przyjaciel, on mi po
może ją z tamtąd wyciągnąć...

Wyciągnął! ha! ha! ha!— zaśmiał 
się dziko przyjaciel...

Wyciągnął! A jakże!.. —  Siedzie
liśmy z nią w loży... Nie żałował 
pieniędzy ho! ho! nie żałował!.. 
Wpadła mu w oko aż mię chłód 
przejął... —  Oni się śmieli razem, 
a ja piłem... ha! ha! ha!., i zaciska
łem pięści pod stołem, i gryzłem 
usta...

On też wypił i zaczął gadać 
głupstwa...

Zapaliłem się i podniesionym 
głosem zaczęłem mu wymyślać, że 
ona nie taka...

A on śmiał się głupim, bezmy
ślnym śmiechem... a potem mówi: 
„e! wszystkie one jednakowe! tylko 
ta ładniejsza, to może i droższa!..“

Zerwałem się z zaciśniętemi pię
ściami, lecz zatrzymały mię jej 
przerażone, duże oczy, w których 
błyszczała prośba i łzy...

Wybiegłem ztamtąd i słyszałem 
tylko za sobą jego śmiech bezmy
ślny i słowa: „a to chłopak się
urżnął“...

Nazajutrz poszedłem do niego.
Jakieś dziwne pragnienie mię [ 

gnało, pragnienie rozdrapywania ra
ny własnej, rozdrapywania aż do 
krwi, aż do jęku, by bolała całą!
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mocą bólu, a nie jątrzyła ciągle, 
nieustannie...

—  Bladyś... Jeszcześ nie wytrze
źwiał? —  mówi przyjaciel...

— Byłeś u niej?—pytałem drżą
cym stłumionym głosem...

—  Ha! ha! ha! bajeczna kobiet
ka, mówię tobie, bajeczna! nic nie 
żałuję wydanych pieniędzy!...

Straciłem prawie przytomność... 
Jedna tylko myśl, jakaś szalona 
myśl wirowała mi w mózgu w roz
szalałym pędzie...

Nie mogłem jej pochwycić, u- 
świadomić w dziwnym, nerwowym 
drżeniu...

Chwyciłem ją wreszcie i nieprzy
tomnie z całej siły ściskając go za 
ramię, wyszeptałem:

—  Powiedz... powiedz mi... jakie 
ona wtedy miała oczy?...

—  Zwarjowałeś! —  wykrzyknął—  
czy ja czas miałem zwracać uwagę 
na jej oczy!...

Zemdlałem...
Gdym oprzytomniał, stał nadem- 

ną przerażony, ze szklanką wody 
w ręku, całując mię serdecznie i 
cucąc...

Zaczął mię wypytywać, co mi 
jest, a ja nie miałem sił mu się 
sprzeciwiać... powiedziałem wszyst
ko... Płakałem... prosiłem go o po
moc... Był wzruszony i przyrzekł 
wszystko zrobić...

1 zrobił! ha! ha! ha!... śmiał się 
cichutko, —  pewno, że zrobił!... nie 
poszła już do kabaretu...

Dał jej dwieście rubli miesięcz
nie, zabezpieczył matkę i brata... 
postąpił jak prawdziwy przyjaciel 
he! he! he...

Szalałem z radości i nie wie
działem, jak mu dziękować... Podzię
kowałem mu! podziękowałem he! 
he! he!... śmiał się coraz więcej pi
janym śmiechem.

Napij się wódki ze mną, kolego, 
przyjacielu, he! he! —  wykrzykiwał 
do mnie,— to ci opowiem jak trzeba 
dziękować takim przyjaciołom!... —  
wypiłem.

Dzielny chłop z ciebie, przyja
cielu,— śmiał się dalej, — czekajno 
siądę bliżej do ciebie —  przysunął 
się z krzesłem,—będziesz lepiej sły
szeć, bo to strasznie ciekawe he! 
he! he!...

Ty byś napewno zrobił tak jak 
ja, —  bo ty masz duszę... ja widzę 
przyjacielu... ty masz duszę... a tam
ten przyjaciel też był dobry, ale nie 
miał duszy he! he! he!... nie miał 
duszy, powiadam, to i zrobił sobie 
z niej najemną kochankę he! he! 
he!... A! głupi! myślał, że ja się nie 
dowiem. A ja mam duszę! podłą 
duszę, ale mam! krzyczał bijąc się 
rękami w piersi, —  to i poszedłem
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do niej i mówię: kochaj mnie jak Wyjąłem buteleczkę i chlupną-
dawniej, to ci tamto przebaczę... bo łem mu w oczy... 
ja bez ciebie nie mogę żyć!... — Ryknął!... upadł na ziemię i za- 
Rozumiesz? — tak mówię do niej... czął się wić na niej ze strasznym 
A ona płacze... krzykiem...

Nie płacz, mówię, nie płacz, bo A myśmy się śmieli z przyjacie- 
ja ciebie kocham i nie mogę żyć! he. he. he....
bez ciebie nie mogę Żyć!-Tak mó- , Związali mi ręce... Obróciłem s.ę,
wię do niej, rozumiesz? W  spojrzeć na nią... - -

A , .  v . i . i Zobaczyłem tylko oczy... lakie jąc się przytym prawa dożywocia, co
• ° r ap A 3 .m1̂  7* ®mi, z przerażone oczy, że weszły do du- nastąpiło w zamian za 45°/0 sumy /ją i tak drży cała... tak się trzę =7\7 mnipi U/P97.łv Ot tu... Dod

przez pp. Michała Wołłowicza, Lud
wika (Jniechowskiego, Ignacego W it
kiewicza i Wiktora Janczewskiego.

Dotychczas kładziono główny na
cisk ze strony opinji ogółu na to, że 
hr. Tyszkiewiczowa jest skrępowana 
aktem, mocą którego zgodziła się na 
sprzedaż Łohojska bez prawa decy
dowania o osobie nabywcy, zrzeka-

szyję — j T szy mojej... weszły ot tu..
s.e . tuli do mnie i szepcze przez * k ' Jtu gdzie b , ten mój bie-
łzy: Biedny ty biedny moj Jan- d tr z stamtąd!...
ku... kochany ty . . . - a  ja twoją byc c. gle t na mnie... takie duże... 
nie mogę... Rozumiesz? me mogę 0^ 0m^  prZerażone...-wstrząsnął 
nigdy, bo ja innego... się i pił, pił wódkę z butelki, aż

I tak głaszcze mnie po głowie Wypr<3żnił do dna... Opadł potem 
swoją dobrą, kochaną rączką, tak ciężko na stół i wsparty na nim, 
pieści... i płacze... czemu nie mo- przewieszony prawie mówił: 
żesz? czemu? przecie ty mnie ko- _  Widziałem jego na sądzie... 
chasz jak dawniej, i teraz masz jv[jaj oczy zawiązane czarną prze- 
wszystko... Ja będę pracować! ja, paską.„— Ona płakała i z przeraże- 
ja gotówem kraść nawet dla ciebie. niem patrzała na mnie...

sprzedażnej Łohojska. Jakoby to zo
bowiązanie hr. Tyszkiewiczowej jest 
obostrzone karą konwencjonalną w 
sumie 300 tysięcy rubli.

Powstaje pytanie, komu dano ta
kie zobowiązanie, oraz kto ma prawo 
wymagania 300 tysięcy kary, gdyby 
hrabina położyła swoje veto co do 
osoby nabywcy?

Czy to zobowiązanie istnieje mię
dzy współsukcesorami wobec siebie 
wzajemnie lub wobec osób trzecich,

zabijać!... Ja kocham... ja nie mogę Byłem w katordze... a teraz pi- st°j4cych poza sferą naszych intere 
żyć!... , , ję, he! he! he! z przyjacielem piję... sow społecznych czy tyz wobec pp.

Biedny, głupi ty mój Janku -  M ićL. 1  wykrzyknął po op.ekunow-l.kwidatorow, którzy tym
owiła smutnie, -  czyż ty myślisz, chwi l i -  bo one patrzą na mnie ot sposobem stali s.ę najzupełniejszym. 

....................  panami losow Łohojska?
mówiła smutnie, czyz ty mysnsz, cbwili — bo one patrzą 
że kto darmo daje pieniądze... że < pod czaszką!., 
on darmo... Kiedy wróciłem— ona już umarła

Zrozumiałem odrazu.
Praktykowanym dość często, a

z suchot... jeszcze częściej nadużywanym nieste-
ty sposobem oddania mocodawcy 
w ręce pełnomocnika jest zobowią
zanie pierwszego karą kowencjonal- 
ną na wypadek, jeśliby cofnął pleni
potencję i sam własnym interesem 
zapragnął rozporządzać. W ten spo-

Coś się we mnie skurczyło, skur- Musiała umrzeć! —  wykrzyknął, 
czyło, zrobiłem się taki maleńki, ot pięścią bijąc w stół... 
taki maleńki i siedziałem w fotelu Opadł potem bez sił zupełnie i 
cały schowany... i nie widziałem coś szeptał do siebie niedołężnie 
nic... tylko tu, ot tu pod czaszką gestykulując.
zjawił się jakiś śmiech, taki maleń- Pośpiesznie zapłaciłem rachunek _
ki śmieszek,... taki karzełek maleń- i wybiegłem z restauracji gnany sób, mocodawca jest, jeśli nie praw 
ki, co chichotał powoli, powoli... widmem tego człowieka ruiny i ssą- nie, to faktycznie ubeswłasnowolniony 
cichutko i w każdym uśmieszku cych mu duszę upiorów. przez pana pełnomocnika,
wypluwał kropelkę krwi... takiej Biegłem pośpiesznie, co sił do Czy tak jest w danym wypadku? 
czerwonej, aż czarnej krwi... niej! do mojej! Kto w sprawie łohojskiej jest pa

I chodziłem potem długo z tym Upadłem na kolana koło jej nem sytuacji? 
śmieszkiem—karzełkiem pod czasz-i ciała. Czy ci, którzy działają, czy tyż ci,
ką... a on tak serdecznie chichotał Leżała cicha, biała, spokojna. w imieniu których akcja się prowa-
gdyśmy się z nim przyglądali ma- Do oczu napłynęły łzy... dzi?
leńkiej buteleczce, którą nosiłem w Ciche, kojące łzy... j  | którzy może o tej akcji nie ma
kieszeni... tak serdecznie śmieliśmy I zdało mi się, że czuję na czo- 
się razem... he! he! he!... le moim jej dłoń przyjazną i słyszę

Aż przyszliśmy razem do nich, szept cichy, a smutny: — Biednyś 
kiedy jedli obiad u niej w pokoju... ty* moJ przyjacielu....
Usiedliśmy w tym samym fotelu Koniec,
i śmieliśmy się serdecznie... czuliś
my maleńką buteleczkę w kieszeni
he! he! he!...

Kiedy skończyli, he! he! he!... 
zacząłem mówić do niego, że przy
szedłem, żeby podziękować mu za 
to, że uratował moją narzeczoną... 
że przez niego ja teraz będę szczę
śliwy... he! he! he!...

Powiat Borysowski.

ją należytego pojęcia?
Prawda, że w swojej odpowiedzi, 

pełnej obrażonej dumy, pp. likwida- 
torowie oświadczają, że obowiązkiem 
ich jest dbać o jaknajlepszy interes 
swych mocodawców, z czego ma wy
nikać konieczność sprzedania temu, 
kto da więcej.

Ale w takim razie, jak pogodzić 
podobne stanowisko z propozycją, u- 
czynioną jednemu ze spadkobierców, 

Szadurskiemu odprzedaży prawP-
Głosy prasy w sprawie łohojskiej ] swych za minimalną część ich war- 

nasuwają kilka p y t a ń  dotychczas n ie -tości, na rzecz osobistą pp. opieku-
f  śmiałem się tak cichutko, ser- wyjaśnionych, co zupełnie odpowiada nów? 

decznie mrokom, jakie tę sprawę otaczają, a' A przecież ofiarowywano podob-
Tylko ona była bardzo b l a d a ,  j a k  sądzimy, umyślnie są gromadzo- no p. Szadurskiemu 45 tysięcy za 

taka blada he! he! jakby już umar- ne w celu jak najskrzętniejszego u- cały jego spadek i takie właśnie 
ł a .. i oczy przerażone, duże oczy krycia właściwej roli, odegrywanej traktowanie sprawy przez pp. opie- 
patrzały na mnie przez pp. likwidatorów. Mroki te nie kunów rzuciło go w ręce ludzi, kto-

Wtedy karzełek mi szepnął, że są usunięte i przez list zamieszczony rych uczestnictwem i działalnością, 
już czas w „Kurjerze Litewskim“ , a podpisany jakoby na własną rękę, tłumaczą om
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obecnie swoje rzekomo bezradne 
stanowisko.

Na te pytania, najbardziej zasad
nicze i jedynie mogące wyświetlić is
totę sprawy, list pp. opiekunów od
powiedzi nam nie daje; pełen prze
milczeń rozmyślnych i innych, zgoła 
niezrozumiałych zwrotów, robi wraże
nie szermierki pozorami.

Być może, że niniejsze zapytania 
uznają onityżza „zaczepkę“ niegod
ną reagowania. Ale społeczeństwo z 
pewnością takiego milczenia nie uzna 
za właściwą odpowiedź obywateli 
kraju, tymbardziej, że w ich wyja
śnieniu nie widzimy najmniejszego 
napomknienia na dbałość o stronę 
społeczną zamierzanej tranzakcji. Nie 
wyczuwamy tego pierwiastku i we 
wszystkich prywatnych, kursujących 
odezwaniach się tych panów...

Tylko wyjaśnienie sprawy w ca
łym jej przebiegu ze wszystkimi bez 
wyjątku szczegółami przed gronem 
ludzi, wybranych nie tylko przez pp. 
likwidatorów, mogłoby uspokoić opin- 
ję publiczną wszystkich naszych 
dzielnic.

W imieniu grona ziemian borysowskich 

Ignacy Ciundziewicki.

W  „Sokole“ Mińskim.
Istnieje u nas, jak wogóle na wszel

kich mniejszych terenach życiowych 
zasada z gruntu fałszywa, a głosząca, 
że każda krytyka instytucji, a ra
czej ludzi, tą instytucją kierujących, 
jest jakoby krzywdą, tejże instytucji 
wyrządzaną. I ze szczególnym naci
skiem tę rzekomą krzywdę naprzód 
wysuwają i nią straszą ci właśnie pa
nowie, którzy, przez swoje, czy to nie
dbalstwo, czy nieumiejętność i niez
rozumienie zadań, najwięcej rzeczo- j 
nej sprawie i stowarzyszeniu szkodzą, 
byt tegoż narażając jaknajgruntow- 
niej.

Chodzi mi o „Sokoła“ mińskiego, 
a więc o zrzeszenie zasługujące na 
największe poparcie całego naszego 
społeczeństwa, które winno rozumieć, 
że tylko drogą organizowania się, dro
gą wzajemnego porozumienia i zro- j 
zumienia własnych potrzeb, możemy 
dojćć do tych wyżyn kulturalnych, na 
jakich inne nasze dzielnice stoją od 
dawna.

Ale, jeżeli społeczeństwo ma po
pierać daną instytucję, jeżeli ma z nią 
się poniekąd identyfikować, a więc 
i brać na siebie pewną odpowiedzial
ność moralną wobec szerszych mas, 
to jednocześnie ma wszelkie prawo [

wymagać, żeby kierownictwo odpo
wiadało celowi, i żeby organy zarzą
dzające stały na jakiej takiej wyso
kości co do pojęcia o swych obowiąz
kach.

W stosunku np. do „Sokoła“ miń
skiego, nie można być zbyt wyma
gającym; musimy brać pod uwagę 
i poziom intelektualny i towarzyski, 
na jakim „Sokół“ przeważnie działa, 
i te lata, dziesiątki lat bezwzględnego 
zastoju w naszym życiu społecznym, 
co nie mogło wpłynąć dodatnio na 
ludzi miejscowych.

Ale musi być pewne minimum 
wymagań, od których odstąpić nie 
można, i które obowiązkiem każde
go, zarówno członka, jak i dobrze ży
czącego stowarzyszeniu, jest głośno 
i otwarcie wypowiadać.

Musimy więc stwierdzić, że w „So
kole“ mińskim nie działo się oddaw- 
na dobrze, i że dziś nie poprawiły się 
jeszcze stosunki o tyle, aby można 
było być spokojnym o dalszy, nor
malny rozwój instytucji.

Pierwszym bezwzględnym warun
kiem zdrowego istnienia każdej kor
poracji jest prawo krytyki postępo
wania jej członków i organów kie
rowniczych. Prawo takie mpsi przy
sługiwać każdemu, a, rzecz prosta, 
kwestją taktu i rozsądku jest okre
ślanie czy kiedy i jaka krytyka odpo
wiada celowi i przyniesie korzyść, nie 
zaś szkodę?

Krytyki jednak „Sokół“ miński nie 
lubił nigdy i dotychczas nie lubi. Były 
przykłady teroryzowania wszystkich, 
kto tylko przeciwko zarządom wystę
pował w taki, czy inny sposób. Do
chodziło to nawet do humorystyki, 
bo oskarżano i sądzono członków za 
„dążenie do obalenia istniejącego za
rządu“ ; opierano wyroki sądu korpo
racyjnego na „niezupełnie uświado
mionej złej woli“ co jest szczytem ab
surdu, bo gdzie niema uświadomienia 
tam o złej woli mowy być nie może. 
W wielu innych wypadkach, bardzo 
wyraźnie i charakterystycznie daje się 
wyczuwać obrona prestige’u zarządu, 
przy jednoczesnym nierobieniu sobie 
ceremonji z prawami i poczuciem 
godności poszczególnych członków.

Nie dało się zaś nigdy zauważyć, 
aby, czy to sąd, czy ogólne zgroma
dzenie uznało winę zarządu, lub pre- 
zydjum, aczkolwiek ci sami członko
wie instytucji, wzięci z osobna, naj
bardziej krytyczne zajmowali stanowi
sko wobec szeregu czynów, nie zaw
sze odpowiadających zasadom i ce
lom sokolstwa.

Była np. chwila, kiedy oficjalnie 
i jawnie wprowadzono do bufetu so
kolskiego wódkę.

Czy potrzeba kogokolwiek przekony
wać o bezwzględnej szkodzie podob

nej inowacji, bo przecież każdy chy
ba wie, że alkohol, czy jawnie, czy 
tajnie sprzedawany, działa jednako
wo demoralizująco na te warstwy, 
które najbardziej właśnie winny być 
pod opieką trzeźwych i zdrowych za
sad sokolich?

Jednym z najważniejszych czyn
ników ożywczych i zarazem dochodo
wych jest w „Sokole“ sekcja drama
tyczna, która istotnie dawała, a w 
każdym razie dawać była powinna 
pokaźne dochody.

Jako taka, czyli jako żywicielka 
poniekąd całej instytucji, która bez 
przedstawień dramatycznych jakoby 
nie mogła była istnieć, sekcja dra
matyczna zajęła jakieś szczególne, a 
w gruncie rzeczy niedopuszczalne 
stanowisko uprzywilejowane-.

Utrwaliło się przeświadczenie, że 
> z chwilą zawieszenia przedstawień, 
wypadnie zamknąć i zlikwidować „So
koła“, nie mogącego bez tych docho
dów istnieć...

Było w tern nieco racji, ale nie 
zupełnej.

Dochody można było czerpać i z 
innych źródeł, np. z zabaw na więk
szą skalę, z odczytów, etc..., ale do 
tego większej trzeba było sprężystoś
ci zarządu...

Oparcie zaś budżetu na sekcji dra
matycznej, dawało zarządowi możność 
pozostawania w bezczynności, a z 
drugiej strony, oddawało tenże za
rząd w ręce sekcji, rozumiejącej swą 
nieodzowność.

Stało się więc to, co się stać mu
siało.

Członkowie sekcji, jej prezes nie
udolny i reżyser, bez należytego wy
kształcenia, wytworzyli państwo w 
państwie, i postawili się na takim 
nietykalnym stanowisku, że każdy bał 
się ich dotknąć słowem jednym, bo 
przy najmniejszej próbie krytyki po
wstawała groźba strejku ze strony 
sekcji, a więc i upadku „Sokoła“ ...

Czy sekcja dramatyczna odegrała 
w „Sokole“ rolę dodatnią?

Wątpię bardzo. Nawet było wiele 
faktów i przykładów świadczących
0 wprost ujemnym, szkodliwym wpły
wie, tak samo na uczestników ama
torów, jak i na szersze warstwy so
kole, zwłaszcza młodzież. .

Trudno przytaczać te wszystkie 
fakty, jakich, niestety, świadkiem by
ły deski sceny amatorskiej sokolej... 
Ale wiadomo, że kilku uczestników 
tej sekcji musiało ją i „Sokoła“ opu
ścić dla przyczyn, zgoła dla nich nie- 
zaszczytnych...

Ale i teraz sekcja nie weszła na 
tory właściwe.

Obecnie bierze górę np. jaskrawe
1 bezkrytyczne popieranie przy obsa
dzaniu ról osób, ściśle z sobą zwią-
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zanych w pewne kółko; i choć n ie ! 
odpowiadają one elementarnym wy
maganiom sztuki, choć najzupełniej j 
źle grają, jednakowoż reżyserja nie 
umie, czy nie może temu zapobiedz, j 
a w rezultacie, najważniejsza strona 
sekcji, t. j. dochód z widowisk upad-! 
nie, skoro przedstawienia amatorskie 
sokole coraz gorzej idą.

Repertuar czasów ostatnich bu
dzi czasem zdumienie, czasem śmiech 
i oburzenie; bywały przykłady pory
wania się na największe arcydzieła li
teratury naszej z siłami więcej niż 
miernymi; usiłowano wprowadzić sztu
ki Zapolskiej, do czego nasi słucha
cze najmniej są przygotowani...

Niema zresztą żadnej komisji, któ- 
raby wybierała sztuki i stała jedno
cześnie na odpowiednim poziomie in
telektualnym.

Niebezpiecznym wysoce jest pre
cedens, pozwalający sekcji rekruto
wać zastępy artystyczne z osób, sto
jących po za instytucją i to bez w ie-; 
dzy zarządu. Ostatecznie nie zawsze 
ze zdolnościami artystycznymi idzie 
w parze ten cenzus moralny i spo- 
łeczny, jakiego winniśmy stanowczo' 
wymagać od każdego, kto do „Soko
ła“ chodzi, choćby przygodnie.

Od niejakiego czasu sekcja w pro-1 
wadziła pewną śmieszność: parę osób 
najbliżej tej sekcji stojących pisuje t. 
zw. „recenzje“ do pism wileńskich, 
wychwalając pod niebiosy skończoną 
nędzę i pomijając lepsze nawet, ale 
nie protegowane siły. Był nawet fakt, 
że pewien autor „obrazka“ scenicz
nego, odegranego na scenie soko
lej i świadczącego o najzupełniejszej 
nieudolności w układzie, myśli i in - 1 
scenizacji, sam o swym utworze z roz-! 
czuleniem krytykę, oczywiście po
chlebną, napisał...

Sekcja dramatyczna miała być pod
stawą finansową „Sokoła“ . Niechby 
więc choć tę rolę odegrała.

F\ tymczasem, rezultaty wskazują 
zgoła co innego.

Stan materjalny „Sokoła“ jest fa
talny, długów mnóstwo i żadnej na
dziei wyplątania się z nich

Nieporządki panują na każdym 
kroku. Służba fatalna, rozzuchwalona 
nikt jej nie dozoruje, niektórzy się jej 
boją...

Zdarzają się fakty, o których przy
kro jest mówić nawet i które w żad
nym razie miejsca mieć nie powin
ny. Powinien w nie jednakowoż wni
kać bardzo ściśle zarząd, a jeśli tego 
nie robi, obowiązkiem każdego człon
ka jest sprawy takie na ogólnych ze
braniach podnosić i wyświetlać.

file  niestety, i na to jest rada...
Np., był wypadek bardzo niedaw

no, że zarząd, chcąc usunąć niepo
żądaną, a spodziewaną krytykę, na

dzień przed walnym zgromadzeniem, I 
pomimo, że nic podobnego w statu- j 
cie przewidzianym nie jest, samowol- j 
nie zawiesił w prawach członków 
tych wszystkich, którzy w owej chwi
li byli „pod sądem“ . Do kategorji; 
tej zaliczono i tych członków, którzy 
sami sądu korporacyjnego żądali...

Podobne bezprzykładne stosowa
nie polityki, znanej w naszych sto
sunkach administracyjnej względem j 
„niebłahonadiożnych“ , zostało przez 
waine zgromadzenie potwierdzonym, | 
a sąd korporacyjny, do którego spra
wa w następstwie przeszła, uznał się I 
za niekompetentnego w danej 
kwestji...

Tym sposobem został stwierdzony j 
fakt możności pozbawienia członka i 
„Sokoła“  mińskiego, jego praw, bez 
żadnych po temu podstaw i tylko na 
zasadzie woli kliki rządzącej.

Jest to więc stan bardzo sm utny,! 
świadczący, że ideje braterstwa i so
lidarności sokolej w Mińskn, są ro
zumiane w sposób najniewłaściwszy, 
który może doprowadzić instytucję do 
zupełnego upadku.

Sokół wówczas tylko będzie miał i 
powagę i szacunek społeczeństwa, 
jeżeli wprowadzi w życie istotnie za
sady sokolstwa, jeżeli członków swych 
będzie traktował z miłością i pobła
żaniem, ale jednocześnie niedopuści j  
do rozrastania się rzeczy złych i nie
możliwych w żadnej kulturalnej in 
stytucji.

Osłanianie mniemanego presti- 
ge’u organów rządzących i przeszka-1 
dzanie otwartego wypowiadania sło
wa krytyki musi się wcześniej, czy j 
później, jaknajszkodliwiej odbić n a ! 
rzeczy najważniejszej, bo na bycie 
samej organizacji.

Witold Falkowski 
(b. członek zarządu).

Przemysłowo-leśne Towarzystwo 
Wzajemnego Kredytu 

w Mińsku lit.
Zarządzający ministerjum finan

sów zatwierdził statut T-wa Wza
jemnego Kredytu przemysłowców 
leśnych w Mińsku lit.

Miejscowi przemysłowcy i kupcy 
leśni, jak również i właściciele la
sów od dawna już dążyli do stwo
rzenia swego specjalnego banku. 
W obecnej chwili myśl ta, posiada
nia instytucji kredytowej przezna
czonej dla przemysłu, odegrywają- 
cego tak ważną rolę w kraju zamie
nia się w czyn z inicjatywy p. Ch. 
Cejtlina, miejscowego finansisty.

Mińszczyzna co do obszaru la
sów należy do najpierwszych na Li
twie. Osób, pracujących wyłącznie 
w sprawach leśnych jest wiele i ob
roty ich przedstawiają poważne cy
fry.

Przemysł leśny Mińszczyzny po
lega przeważnie na rąbaniu i eks
porcie budulca, drew i klepek.

Nowa instytucja kredytowa win
na dążyć do ożywienia tej właśnie 
strony naszego gospodarstwa leś
nego, finansowania przedsiębiorstw 
handlowych Mińska, rozwoju ope
racji towarowych we wszelkich ich 
postaciach, tam zwłaszcza, gdzie 
brak dotychczas odpowiedniego ban
ku utrudniał ten rozwój.

Przemysł leśny w Mińszczyźnie 
zajmuje stanowisko dominujące —  
stanowi on 50°/o całego obrotu 
wszelkich innych gałęzi handlu. 
Dyskonto w bankach miejscowych 
weksli, pochodzących z tranzakcji 
leśnych wykazuje ten sam stosunek 
50”/o do weksli innego pochodzenia.

Nie potrzeba mówić, że prawi
dłowe postawienie kwestji kredytu 
dla przemysłowców leśnych jest 
jednym z zasadniczych czynników 
normalnego rowoju przemysłu leś
nego i zapewne zbytecznym byłoby 
dowodzić, że lepiej może sprawę tę 
załatwiać instytucja miejscowa, ani
żeli oddziały banków zamiejsco
wych, posiadających częstokroć in
teresy całkiem odmienne od inte
resów czysto lokalnych.

Nowe Towarzystwo Wz. Kredytu 
będzie dążyło do finansowania przed
siębiorstw leśnych jak również i 
wszelkich innych operacji towaro
wych. Wobec tego z zadowoleniem 
należy powitać powstanie kredyto
wej instytucji, której działalność 
skierowaną będzie wyłącznie ku 
potrzebom miejscowym. Nie ulega 
też wątpliwości, że powodzenie jej 
jest zapewnione.

Byłoby bardzo do życzenia, aby 
właściciele lasów, dotychczas uchy
lający się stale i systematycznie od 
wszelkiej akcji, dążącej do usyste
matyzowania handlu i przemysłu 
leśnego, zechcieli przystąpić w jak- 
największej liczbie do nowego sto
warzyszenia, które może nadzwy
czaj dodatnio wpłynąć wogóle ma 
podniesienie kredytu, a tym samym 
w znacznej mierze dopomódz właś
cicielom lasów do osiągnięcia z nich 
większych zysków.

Ponieważ w statucie T-wa znaj
dujemy prawo finansowania wszel
kich przedsiębiorstw, nie tylko leś
nych, a więc pożądanym jest przy
stępowanie doń wogóle, obywateli 
ziemskich, kupców, przemysłowców,



UBEZPIECZENIA na wypadek śmierci 
UBEZPIECZENIA na dożycie 
UBEZPIECZENIA posagów dla dzieci 
UBEZPIECZENIA wszelkich istniejących form

na bardzo dogodnych warunkach, wobec zasady bezwzględnej 
wzajemności.

Wykup polisy
Pożyczki na zastaw polisy i 
Redukcja polisy przysługują ubezpieczonemu 

już po upływie 2-ch lat.

Polisa od chwili jej wręczenia ubezpieczonemu staje się
BEZSPORNĄ.

Po upływie roku, Towarzystwo obowiązane jest wypła
cić sumą ubezpieczoną nawet w razie pojedynku lub

samobójstwa.

ZARZĄD OKRĘGOWY
dla Litwy i Białej Rusi

l1  Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń
Zatwierdzonego w r. 1902. NA ZYCIE Zatwierdzonego w r. 1902.

Mińsk Lit., ul. Sierpuchowska Na 19.



SKŁAD WYROBÓW FABRYKI PORCELANY

CENY FABRYCZNE

ĆMIELÓW
wł. M. Tracewski i B. Kabus MIŃSK LIT. Zacharzewska 45

obok Syndykatu Rolniczego

K O M I T E T  O R G A N I Z A C Y J N Y

Mińskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Leśnego
ma zaszczyt prosić p.p. członków założycieli o przybycie na Walne Zgromadzenie, 

mające się odbyć w niedzielę 1 czerwca r. b. o 9 godz. wiecz. w lokalu Zarządu miasta.

NA  PO R ZĄ D K U  DZIENNYM:

1. Sprawa rozpoczęcia działalności Towarzystwa.

2. Wybór członków Zarządu, Rady 
organów.

3. Zatwierdzenie budżetu wydatków.

i Komisji rawizyjnej. oraz kandydatów do tych

U w a g a  1. §37  statutu głosi:
Każdy członek T-wa ma prawo na ogóln. Zgromadzeniu do 1 głosu i może posiadać jeszcze i drugi głosi 

na zasadzie plenipotencji nieobecnego członka. Więcej niż 2 glosy nikt nie może mieć na og. Zgromadzeniu.

Uwag a  2. Pełnomocnictwa na prawo głosu powinny być złożone w formie listu, 
przynajmniej na 3 dni przed ogólnym Zgromadzeniem.

Komitet Organizacyjny

który musi być złożonym

Poleca w wielkim wyborze:

SERWISY porcelanowe, fajansowe i kamienne,

SZKŁO gładkie, szlifowane i grawirowane,

SERWISY do herbaty i kawy, Garnitury na umywalnie, 

Figury i Biusty, Wazony, Żardiniery,

PLRTERY J. FRRGETR, Naczynia emaljowane.

CENY FABRYCZNE



MIŃSKI SY N D Y K A T  ROLNICZY
P O L E C A

ZNAKOMITE NARZĘDZIA DO OPRAWY ROLI:
Ip in  7 7 \ W I7 \ A * j \z \ a O  I r r *  PŁUGI DWUSKIBOWE, u a n  wauz.lvI 1 O“lvd w y p ie l a c z e  „o s z c z ę d n o ś ć “

WARSZAWA

Najlepsze i najtrwalsze maszyny do sprzętu zboża:

Mac Cormick
CHICAGO w AMERYCE

KOSIARKI
ŻNIWIARKI

W1ĄZAŁKI

MASZYNY DO MŁÓCKI
PAROWE LOKOMOBILE 
MLOCARNIEMarshall

GAINSBOROUGH w ANGLJI

bezsprzecznie za najlepsze uznane zawierają wszelkie najnowsze udoskonalenia i budowane 
z wielką siłą zapasową przy olbrzymiej wydajności zużywają nadzwyczaj mało opału.

KATALOGI i OPISY WYSYŁA NA ŻĄDANIE

Miński Syndykat Rolniczy
MINSK LIT.

FILJE w ORSZy i PIŃSKU.
MINSK LIT.



„T-wo BETON R. PŁRWSKI i S K M i

K A N T O R :
ul. Zacharzewska 68. Telefon Jfe 801.

= = = = =  W SZELKIE ROBOTY BETONOWE i ŻELAZNO BETONOWE:

MINSK LIT. F A B R Y K A :

ul. Tarasowska Jfe 5. Telefon ^  800.

D u c ł n L - i  i F ? l« : r » n n \A 7 i»  Najnowszego opatentowanego systemu zgodnie zr U S l a K l  ZWyi\ lC  I 1 d o U I lU W C  uchwałą ostatniego Betonowego Zjazdu 1912 roku,
RURY DO KANALIZACJl£i STUDZIEN różnych przekrojów. SCHODY żelazno-betonowe z mozajkową powierzchnią,

PŁYTY do Chodników, Podjazdów, podłóg i ścian. DACHÓWKA CEMENTOWO-GLAZUROWANA.
T-wo przyjmuje budową domów z betonowych bloków i wszelkie Betonowo-Cementowe roboty.

UWAGA: Projekty, kosztorysy i plany na żądanie bezpłatnie

B I U R O
NAUCZYCIELSKIE Z PENSYONATEM

„Pośrednictwa Pracy“
Warszawa. Chmielna 35. Telefon 269—49.

P o l e c a :  nauczycieli, nauczycielki prywatne 
i do szkól wychowawczy nie freblanki, bony i cu
dzoziemki na stałe i na lato

Stefanja Rouba.

DRUKARNIA

ZNICZ
WILNO, Ś-to JRŃSKfl Jis 19.

P R Z Y J M U J E  W S Z E L K I E  
O B S T A L U N K I  W ZAKRES 
DRUKARSTWA WCHODZĄCE

maoazyn Z. S z . MALAWSKI
MIŃSK LIT., ul. Gubernatorska, dom własny.

NA ZBLIŻAJĄCY SIĘ SEZON:___________

Wszelkie gospodarskie i kuchenne przedmioty.
CENY BEZ

KONKURENCJI.

Oddziały 
Magazynu:

I ) Rowery mę
skie i dam
skie, anglel- 
skieiinnepo 
cenach bar 
dzs tanich 
1 wszystkie 
narzędzia do 
nich

2) Wyroby żelazne, mosiężne miedziaue i Inne meta
lowe.

3) Dzwonki elektryczne, lampki kieszonkowe, zapal
niczki, telefony.

4) Łóżka żelazno, angielskie etc., umywalnie, wózki 
dziecinne 1 wszelkie przedm. kuch.

5) Broń, rewolwery, naboje i proch.
6) Motocykle, 3 i 4-kołowe motory.
7) Maszyny do pisania, Underwood, Continental, Re

mington i inne.
8) Okucie do drzwi i okien.
9) Piece naftowe ¡spirytusowe dla mieszkali i kościołów.

10) Numeratory, trastery 1 inne przyrządy miernicze
dla leśników.

I I )  Oddział meblowy, kompletne urządzenie pokojów.
12) Specjalny warsztat ślusarsko-mechanlczny dla na

prawy welocypedów, maszyn do pisania 1 i. p.
13) Lampki elektryczne, 70% oszczędności.

Firma egzystuje 30 lat.

BANK ROSYJSKO-AZJATYCKI
Główny Zarząd w Petersburgu.

-O D O -

O D D Z I A Ł  W M I Ń S K U
PLAC KATEDRALNY DOM WŁASNY.

USKUTECZNIA WSZELKIE OPERACJE BANKOWE.
V/YNAJMUJE SZKATUŁY W SPECJALNIE URZĄDZONYM SKARBCU (SAFES).



Czerwona dachówka gliniana
fabryki  „JELONKI”

z gwarancją za odporność na wpływy atmosferyczne.

Zarząd w W arszaw ie Chłodna 32a w firmie „B. S C H N E I D E R “ .

f f VALET(JDO“ Pierwsza w kraju Parowa fabryka
i

*

Waty Hygroskopijnej i Środków opatrunkowych
Istniejąca od roku 1886. DZD Grodzisk, g u b . Warsz.

-----------------ooo-----------------

Wata hygroskopijna w 5-ciu gatunkach.
Gaza, Bandaże, Opatrunki nasycane. Wata krawiecka, Sznurki waciane do gilz.

Oddział Chem.-Techiczny. Kąpiele tlenowe „Hydrozon“ . Nadtlenki, (Hopogan, Ektogan
i Peroxydol). Chinozol. Wałki do okien.

Na każde żądanie wysyłamy próby i cenniki.

Poleca w wielkim wyborze po cenach fabrycznych
ŁÓŻKA, UMYWALNIE NACZYNIA KUCHENNE
TOALETY, SZATKI niklowe, aluminjowe, mie-

NOCNE niklowane, mosiężne dziane, porcelanowe i emal- 
i żelazne w najnow. fasonach jowane 

MATERACE druciane MASZYNKI do kawy i herbaty
i tapicerskiej roboty SAMOWARY spirytus, i do węgla

WÓZKI, WELOCYPEDY i SERWISY do octu i oliwy
KRZESEŁKA dla dzieci TACE niklowe i majolikowe
MEBLE OGRODOWE stoły, ŁYŻKI. NOŻE, WIDELCE

ławki, krzesełka MASZYNKI do lodów i masła
LODOWNIE POKOJOWE FILTRY do wody
POLEWACZKI ogrodowe LICHTARZE ogrodowe
KLOZETY pokojowe LATARKI ręczne i stajenne
PRYSZNICE, BALJE MASZYNKI spirytusowe

kąpielowe i naftowe
FOTELE i WÓZKI WYŻYMACZKI, MAGLE

dla chorych pokojowe
UMEBLOWANIE szpitali | PRALNIE .CALą PAR^“ Johna

i sal operacyjnych. KOTŁY, ŻELAZKA do bielizny

APARATY REX’A do gotowania i przechowywania 
na zapas, SŁOJE I BUTELKI.

P R Z Y J M U J E  Z A M Ó W I E N I A  NA:  
Konstrukcje żelazne. Artystyczno ślusarskie roboty. Bramy, 
drzwi, okna, oranżerje i schody żelazne, Krzyże. Nagrobki, 

ogrodzenia do grobów i t. p.
Cenniki, rysunki i projekty na żądanie.



17Nad Świsłoczą.

Nasi oszczercy.

dajnych histeryczek... Czasy, kie 
dy na temat polaków i sprawy poi 
skiej deklamowano piękne wiersze,

pierwszemu lepszemu wyrzutkowi 
społeczeństwa lżyć publicznie bez 
słowa protestu.

Leży przed nami numer 1— 2 
wydawnictwa paryskiego: „Les An
nales des Nationalités“.

Jest to organ stowarzyszenia, 
mającego zajmować się omawia
niem kwestji narodowości owych i 
noszącego nazwę: „l’Union des Na
tionalités“. Pozostaje to stowarzy
szenie pod protektoratem komitetu, 
do składu którego wchodzą, co 
prawda ludzie równie znakomici, 
jak profesor Sorbonny, Seignobos, 
b. minister, M. Faure, Stojan Da- 
neff, prezes sejmu w Sofji, i t. d., 
ale jednocześnie, administratorem 
jest litwoman p. Gabryś, członka
mi komitetu p. Bassanowicz, słyn
ny działacz antypolski z Wilna, i... 
ks. Magdalena Radziwiłłowa z Miń
ska.

, W  spisie członków znajduje się,
ku turze, -  wszystko to stało się CQ da , profesor S . Smolka z
Chlebem powszednim, i cała infor- Kra{;owa) aje, jak nas poinformo- 
maqa tak samo Rosji, jak i państw wano wykreśW się on stamtąd,

skoro tylko przejrzał istotnie in
tencje komitetu i jego antypolską 
tendencję.

Nas w Mińszczyznie obchodzi 
przedewszystkim fakt, że informa- 
torką o stosunkach tutejszych, zo
stała ks. Magdalena z Zawiszów,

M i ń s k  l i t .  T-w o D o b r o c z y n n o ś c i .  Kaplica, w której codziennie 
odprawia nabożeństwa kapelan T-wa, ks. W. Jeżniowski.

Wiele bardzo robi się dla t. z. J , . , ,
„opinji Europy“, aczkolwiek wiado- zachodnich o tym, co się u nas

¿  A  'w . POgM .ch swych ^  s r f t t a l  S j " £ £ d 3 £
na is ia in ie j.e i, an .ypoU ej agitacp.

- - - - - - - -  • ~ * - My zas, ze zwykłą nam w cza
sach obecnych zasadą laisser faire—
laisser passer, nie zrobiliśmy a n i _____ ______ _________

kiedy ~ dzieci" wT Okółkach 'uczono kroku> aby też głos na forum euro- primo voto Krasińska, secundo vo- 
po całych Niemczech pieśni „Ty- pejskim zabrać, aby niecne osz- to Radziwiłłowa, i że w tym sa- 
siąc walecznych“ („Das vierte Re- czerstwa zbijać wyświetlaniem istot- mym numerze, który powiadamia 
giment“), kiedy we Francji palono neS° stanu rzeczy. 0 „zaszczycie“ jaki spływa na pi-
fejerwerki z napisami: „vive ta Po- I choć bezsilne nasze położenie smo z przystąpienia doń księżny R., 
logne“ przeszły do historji, a nato- współczesne nie zapewnia nam by- znajdujemy aż 3 korespondencje z 
miast miejsce tych, nie tyle szcze- najmniej zbyt łatwego w takiej pra- Mińska, podpisane, co prawda ini- 
rych, ile entuzjastycznych okrzyków cy powodzenia, to jednak nie ma- cjałami X. V. Z., ale tak bliźniaczo 
i frazesów 
oszczerstwa
tych wszystkich, kto tylko ma do 
nas pretensję, iż ośmielamy się bro
nić...

__ ___  _ ■'ł***'“ *“  “ w
zajęły^ najpotworniejsze my prawa, nie wolno nam po pro- podobne do tego wszystkiego, co 

i, miotane na nas przez stu rąk opuszczać i pozwalać się ks. R. przy każdej sposobności wy-

Więc, kiedy Korona doszła do 
wniosku, że unarodowienie prze
mysłu i handlu jest bezwzględnym 
obowiązkiem nas wszystkich, co nie- 
podobało się to mocno naszym 
„podskarbim z urodzenia“, —  ci os
tatni zaczęli przedstawiać t. zw. 
„bojkot“ warszawski, jako ruch dą
żący do najpotworniejszych zbrod 
ni przeciwko żydom.

Korespondencje w angielskich 
pismach o „błyskających nożach i 
rewolwerach“ na ulicach Warsza
wy,— potworne oszczerstwa miotane 
na nas w prasie rosyjskiej, niemiec
kiej i francuskiej z powodu np. nie- 
wybierania przez polaków posłów 
żydów, wreszcie wytaczanie przed 
forum europejskiego pseudo-sądu 
publicznego rozmaitych rzekomych 
naszych występków przeciwko po
stępowi, humanitarnym idejom iĵ

M i ń s k  l i t .  T-w o D o b r j o c z y n n o _ ś c i .  Codziennie około południa, 
zgłodniałe rzesze bez różnicy wyznania, znajdują łyżką gorącej strawy, roz

dawanej bezpłatnie do 400 p. każdego dnia w ciągu zimy.



Nad Swisłoczą.

M i ń s k  l i t .  T-w o D o b r o c z y n n o ś c i .  Chłopcy z Ochronki spożywają 
obiad, złożony z potraw skromnych ale hygjenicznych dobrze, przyrządzo

nych i smacznych.

głasza, że autorstwo tych eleku- 
bracji nie pozostawia najmniejszych 
wątpliwości.

Pierwsza z rzeczonych korespon
dencji, datowana 17 lutego, nie 
przedstawia wielkich powodów do 
repliki. Druga natomiast i trzecia, 
z dni 28 lutego i 7 marca, pełne 
są takich odsądnych bredni, takich 
kłamstw, że wprost pojąć trudno, 
aby ktoś przy zdrowych zmysłach 
mógł coś podobnego napisać!

Np. o duchowieństwie katolic
kim u nas, czcigodny korespondent 
czy korespondentka powiada naj
spokojniej, że „są to wilki, w skó
rę baranków przybrane, równie 
zdradzieccy dla Kościoła, jak Sie
maszko i s-ka, ale bardziej niebez
pieczni, gdyż maskują swą zdradę (?) 
pozorami lojalności... Czym są wro
gowie zewnętrzni w porównaniu ze 
zdrajcami, jak ks. Michalkiewicz i 
Kluczyński?“

Dowiadujemy się dalej z tego 
światłego źródła informacji, że „Pol
ska została już ukaraną za prze
śladowania, jakich się dopuszcza 
w imię naszej świętej Wiary przez 
zbrodnie i skandale, jakie się tam 
powtarzają bezustanku. Wstrętna 
zbrodnia Macocha, zakonnika z Czę
stochowy jest symbolem polskiej 
hypokryzji. Oto, hr. Roniker, ska
zany na ciężkie roboty. Mówiono 
mi, że dowody winy przeciwko 
p. Bispingowi są coraz silniejsze. 
Ten ostatni był jednym z filarów 
polskości w Watykanie".

Oto co jakaś histeryczka czy 
neurastenik (prawdopodobnie ta 
pierwsza!) o nas wypisuje! Oto, 
jakimi wiadomościami karmieni są 
francuzi, przypuśćmy niezbyt liczni, 
bo organ rzeczony w szerszych

kołach Francji jest prawie zupełnie 
nieznany. Ale inne pisma mogą zeń 
czerpać informacje „źródłowe“ i po
dawać czytelnikom, jako strawę 
dobrą, zdrową...

A przecież zła wola podobnych 
bredni nie potrzebuje nawet dowo
dzenia.

Bliżej się przyjrzawszy, każdy, 
choć trochę bezstronny czytelnik 
przekona się, że autorka nie rozu
mie wprost, co znaczy słowo zdrada, 
i używa go po prostu w przekona
niu, że nim dokuczy osobom kryty
kowanym. Ale trafiła nieszczegól
nie.

Tak samo J. E. ks. Michalkie
wicz, jak i Arcypasterz Kluczyński 
stoją w opinji wszystkich zbyt wy
soko, aby miały ich dosięgnąć po

dobne nikczemne napaści ludzi, 
pozbawionych elementarnych pojęć 
etycznych.

Ks. Administrator djecezji wileń
skiej, na stanowisku swym w Miń
sku litewskim znany był nam 
wszystkim, jako kapłan bez zarzutu, 
jako pasterz wszystkich swych para- 
fjan ale zarazem i jako dobry 
obywatel kraju, i przez to samo 
już jaknajbardziej tolerancyjnie dla 
wszystkich narodowości usposo
biony. Zresztą wiemy przecież 
najlepiej, czy u nas istnieje na
wet kwestja białoruska w kościele 
katolickim, gdzie wszyscy, bez róż
nicy języka, jakim w domu mówią, 
stanowczo tylko i wyłącznie modlą 
się po polsku.

Na wysoce trudnym stanowisku 
Administratora djecezji wileńskiej, 
gdzie kwestja litewska przybrała 
niezwykle ostry charakter w sto
sunkach kościelnych, J. E. ks. Mi
chalkiewicz prowadzi w dalszym 
ciągu swą niezłomną politykę: praw
dziwego kapłana Chrystusowego 
i najszczerszego syna tej ziemi, na 
której się urodził i pracuje, a więc 
bezstronnego zwierzchnika duchow
nego i rozjemcę sporów językowych 
na tle sprawiedliwości i miłości 
chrześcijańskiej.

Stoi on zbyt wysoko, aby go 
mogły dosięgnąć wszelkie oszczer
stwa i błoto...

Ale czytelnik zachodni nie rozu
mie tych różnic i komplikacji, jakie 
tu zachodzą, więc czemu nie sko
rzystać z okazji, —  czemu nie rzu
cić na nas garści błota, skoro 
w dodatku czyni się to z za płotu 
i bez żadnej odpowiedzialności?

Czemu, np. nie napisać, że ks. 
Astramowicz, „jeden z największych

M i ń s k  l i t .  T-w o D o b r o c z y n n o ś c i .  Od paru lat funkcjonuje or
kiestra chłopaków, wykazująca ogromne postępy muzyczne dziś.
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patrjotów białoruskich“ został wy
słany przez J. E. Ks. Arcybiskupa 
Kluczyńskiego na Syberję, podczas, 
gdy siedzi on najspokojniej w swo
jej parafji pod Mińskiem w dalszym 
ciągu?

A taki kawałek np. samopo- 
chwały, jak nazwanie się „znako
mitą patrjotką białoruską, która 
chciała przez założenie zakładu 
wychowawczego białoruskiego obro
nić młodzież od polonizacji“, czy 
nie jest dowodem dość daleko posu
niętej aberacji umysłowej?

Przecież aż nadto wiemy, kto 
jest ową „znakomitą patrjotką“ („une 
eminante patriotę blanc - russe"), 
i jakie to były humorystyczne za
miary owego „zakładu wychowaw
czego“...

Jest w tych korespondencjach 
pewien „szlachetny“ rys maleńkiej 
intrygi...

Oto p. X. y. Z. zapewnia, „że 
tylko nacisk rządu może obronić 
nas (t. j. białorusinów) od prepo- 
tencji polskiej. Mamy pod tym wzglę
dem wyższość bezwzględnie szcze
rej lojalności, bez żadnej ubocznej 
myśli separystycznej i bez tradycji 
rządu narodowego innego, po za 
rządem, potomków św. Włodzimie
rza“...

Na szczęście, to zapewnienie 
o lojalności jest zbyt komiczne, aby 
mogło kogokolwiek przekonać, że 
autor, czy autorka przemawiają 
istotnie w imieniu jakiejkolwiek 
grupy i reprezentują naprawdę jakiś 
kierunek poważniejszy...

Ale słowo drukowane jest potęgą, 
która nie dziś to jutro rolę swą 
odegra. Najmarniejszy świstek może 
wpaść komuś w ręce w chwili od
powiedniej i sprawi szkody niewy
powiedziane.

Litwini pod tym względem za
pewnili sobie już w kilku punktach 
placówki podobne, jak w omawia
nym organie. Żydzi mają ich pełno 
w całej prasie; reakcjoniści rosyj
scy też w wielu pismach mogą swe 
ideje propagować, a tylko my jedni 
śpimy najspokojniej i nawet nie 
wiemy, że istnieją przecież organy, 
które nie mają o nas tak złego 
pojęcia i w których możemy wypo
wiedzieć swe myśli z całą swobodą.

Takim pismem jest np. tygodnik 
paryski „La Vie“, redagowany przez 
p. Mariusza Leblonda i zajmujący 
stanowisko jaknajsympatyczniejsze 
względem nas.

Pismo to, w którym zapowie
dziano szereg artykułów i korespon
dencji z Litwy, jest u nas prawie 
nieznanym, choć przecież w wielu 
domach spotykamy masy gazet fran
cuskich. A przecież tylko tam mo-

...........■■■■■■■•■........■«................... .
■
■
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żerny i powinniśmy odpowiedzieć | 
na podobne oszczerstwa, jak wyżej 
przytoczone, — tam tylko można 
skutecznie wyświetlać istotną fizjo- 
nomję podobnych „ d z i a ł a c z e k “ 
pseudo - białoruskich, jak np. ks. 
Magdalena Radziwiłłowa.

— m —

Ponieważ zakład fotochemigraficzny p. R. Sawickiego z War
szawy nie nadesłał klisz na czas, przeto z przykrością nie 
możemy dać portretów działaczów mińskich. Portrety te będą 
umieszczone w pierwszych numerach tygodnika

„NAD ŚWISŁOCZĄ“ W . Dw.

Tułacze.
.../ szli tak lata nie tracąc siły. .., 
nad nimi dzikie szalały burze, 
w tułacze serca pioruny biły, 
schodziły wiosny. .., konały róże, 
a oni szli tak, męki niepomni, 
tułacze biedni, — bracia bezdomni___

— a mieli w sobie moc przeogromną___
potęgą ducha byli olbrzymi___
i onej siły ci nie zapomną,
co się już kiedy zmierzyli z nimi...,
— nie w liczbie, ani w sile pałasza,
a jeno w duchu tkwi wartość nasza----

— czasem, gdy cichły gromowe razy 
i świt na niebie płonął różowy,
żałość schodziła z pobladłych twarzy, —
— namioty sobie słali pod głowy 
i w jutra swego świt zapatrzeni.
w namiotach onych legli strudzeni. ..,

— tułacze wtedy, zbici w gromadę, 
z namiotów swoich szli, krwawiąc ziemię, 
by znów niewolne podżwignąć brzemię...,

— oto raz wielki szedł mąż przez ziemię, 
miał w brwiach ściągniętych moc piorunową,
— a szedł tułacze zdejmować brzemię 
i nowe prawa tworzyć. . . .  — i nową
myśl niecić w ludach.. . zawładnąć światem 
i być narodów ojcem, — ..................... ...

poszli bezdomni za mężem onym, 
pomni na los swój i bratnie zgony, — 
a wiódł ich naprzód szlakiem rodzonym, 
a potem w obce prowadził strony,
— w przepastne góry i w śnieżne grudy, 
na cudze kraje i w obce ludy— ,

szli zapatrzeni w gwiazdę mocarza, 
do boju pierwsi, — na sen ostatni, 
i choć z tęsknoty bladły im twarze,
— pomni na los swój i ucisk bratni,
szli mocni, z wiary świętymi słowy, 
jeno krew własną mając pod głowy----

— wrócili z onej drogi strudzeni, — 
z liczby się wielkiej garstka ostała, 
a ci, co żyli — krwią poznaczeni
przyszli pod strzechy..., — śmierć wielu zwała 
więc marli szczęśni z pociechy onej, 
że się przytulą w ziemi rodzonej...,

że się w sosnowej trumnie położą 
i łza się bratnia na grób ich stoczy, 
a nad mogiłą krzyż z Męką Bożą 
swą przenajświętszą pieczę roztoczy..., 
że kiedy legną w trumnę sosnową, 
brzozy im będą szumieć nad głową___

— odeszli. ... — synom dali w spuściżnie 
myśl już poczętą i nie spełniony
czyn ony wielki..., — nie na mieliźnie 
osiąść ma okręt w drodze strudzony, 
lecz siłą wielką śpieszyć w przystanie 
i spocząć..., kiedy u brzegu stanie\...

Pobudka. . . .
niemocy Izy krwawe nie dla nas, siłacze, 

przeklęty, kto slaby nad dolą zapłacze....
my wiarą odważni i męstwem my zbrojni 

stawajmy do czynu o jutro spokojni, —
— zwycięstwa my pewni i wiarą potężni 
stawajmy do czynu odważni i mężni....

nam wiary i mocy, — by sny się ziściły 
nam ramion wichrowych potrzeba i siły....

nie dla nas umarłej nadziei cmentarze, 
do czynów się nowych obudźcie,

mocarze ! ! !
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*
*  *

---- i przyjdzie, przyjdzie czas wyzwolenia...,
tylko chowajmy święte wierzenia 
i nie targajmy napróżno ducha...., 
bo z wiary, która płomieniem bucha, 
rodzą się wielkie myśli i czyny.... —
— zaprawdę..., — krwawe zaciążą winy 
na tych, co dłonie na znicz podniosą...,
— biada tym, którzy gmachy swe wzniosą 
na fundamencie złudnym oparte....
bo czy liż one trudy co warte?..., •

— kiedy podstawy złe się osuną,
to na nich samych gmachy te runą....
— myśmy bogactwem ducha ogromni...,, 
zaprawdę, bracia,... — Bóg nie zapomni, 
że nam tułaczą wyznaczył próbę...,
— nie na stracenie, ani na zgubę 
myśmy sądzeni,.., — te łzy tęsknicy 
do naszej polskiej pójdą skarbnicy
i przyjdzie, przyjdzie czas wyzwolenia,... 
tylko chowajmy święte wierzenia.... —

dla Małecka.
Mińsk Lit.

Przem ysł i handel polski 
w  Mińsku lit.

Jest to najmniejszy z naszych 
stanów posiadania i właściwie na
leży do ostatnich raczej czasów. 
Dopóki ziemi w rękach naszych 
było dosyć, nie dbaliśmy o rozwój 
przemysłu, —  nie jednym to w ów
czesnych pojęciach ubliżało, inni 
nie umieli, jeszcze inni nie potrze
bowali zajmować się żadnym pro
cederem, skoro dosyć mieli docho
dów z odziedziczonego majątku. 
Zawładnęli więc wszystkim prawie 
żydzi, a wiadomo, że raz zajęte 
placówki ekonomiczne są silne i zdo
bywanie ich do najłatwiejszych nie 
należy.

Przecież, pomału, ale rozwijamy 
się ekonomicznie na drodze prze
mysłu i handlu i obecnie mamy 
już kilkanaście punktów obsadzo
nych wcale nieźle.

Przemysłu wielkiego, fabrycz
nego niema tu wogóle wcale prawie.

Z fabryk, posiadamy jednak znacz
niejszych rozmiarów zakład inż. 
Henryka Janiszewskiego, stanowiący 
fabrykę kotłów, maszyn parowych 
i wszelkiego rodzaju maszyn i kon
strukcji gorzelniczych, krochmal- 
nianych, tartacznych etc...

Biuro techniczne tegoż inż. Jani
szewskiego prowadzi wszelkie roboty 
instalacyjne, techniczne, elektro
techniczne, telefoniczne, etc...

Firma to znana, która od lat 
przeszło 10 pracuje i rozwija się 
w Mińsku, pozyskując znaczny za
stęp klientów.

Podobny zakład inż. St. Zieliń
skiego i Wartburga, również połą
czony z biurem technicznym i in
stalacyjnym, pracuje w Mińsku od 
lat paru, rozwija się również po
myślnie i zakład swój warsztatów 
mechanicznych powiększa.

Najmłodsza firma tego rodzaju,

rymi zaznaczyć należy inż. Zygmunta 
Święcickiego, który przy ul. Pod
górnej, do spółki z inż. Gayem 
z Warszawy prowadzi roboty archi
tektoniczne. Biuro to utrzymało się 
przy konkursie na budowę gmachu 
dochodowego T-wa Wz. Ubezp. Rol
nych. Inż. Gay projektował i wybu
dował jeden z najpiękniejszych gma
chów w Mińsku, a mianowicie dom 
T-wa Wz. Kredytu. Biuro to spro- 
jektowało i prowadzi budowę, pięk
nego, w stylu kazimierzowskich 
zameczków kościoła w Annopolu.

Inż. budowniczy Heydukiewicz 
sprojektował fasadę i wewnętrzny 
plan jednego z największych i jedno
cześnie b. nielicznych pięknych 
prawdziwie domów, a mianowicie 
przy zbiegu ulicy Zacharzewskiej 
i Bazarnej, należący do p. J. Kostro- 
wickiej. Projekt tegoż architekta 
szpitala ziemskiego w Borysowie 

zasługuje również na szcze
gólniejsze wyróżnienie, jako 
nader praktyczne i umiejęt
ne, a zarazem estetyczne 
rozlokowanie pawi lonów,  
domów mieszkalnych, etc...

Budowniczy p. O t t o n  
Krasnopolski, w dziejach miń
skiego budownictwa zazna
czył się wzniesieniem do
mu, należącego do p. Kost- 
rowickiej, a znajdującego 
się przy zbiegu ulic Maga
zynowej i Sierpuchowskiej.

Prowadzą roboty poza- 
tym p. p. T. Żołądkowski i 
Lisowski, architekci muni
cypalni i inżynierowie: Ge- 
neli, Korzon i inni.

W dziedzinie budownic
twa betonowego, mamy do 
zanotowania nowo powstałą 
fabrykę wyrobów piaskowo- 
cementowych i żelazobeto- 
nowych, p. f. „Beton“ , nale
żącą do współki p.p. Pław- 

Dom wzniesiony według projektu inż. Heydukiewicza skiego, Jarocińskiego etc...

inż. St. Cygańskiego i Fr. Vaśeka, 
jako powstała niedawno i nie posia
dająca własnych zakładów, stosun
kowo najmniej jest znaną. Posiada 
jednak swą klijentelę i rozwija się.

Do polskich zakładów przemy
słowych można zaliczyć garbarnię 
p. Augusta Imrotha, na Lachówce, 
zakład stary już, który zdobył sobie 
uznanie, jako firma solidna i po-1 
ważna.

Biuro elektrotechniczne, połą- i 
czone ze składem jest tylko jedno 
w ręku polskim, a mianowicie, 
p. f. „Inżynier“ , p. A. Lichodziejew- 
skiego. Dawniej było takich biur 
trzy, a nawet cztery, — pozostało 
tylko jedno, inne, bądź upadły, bądź 
zostały wykupione przez żydów.

Biur budowlanych, w znaczeniu 
większym, u nas wogóle niema.

Są natomiast przedsiębiorcy bu
dowlani i architekci. Domiedzv któ-
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Pierwszym domem, wzniesionym 
jeszcze przedtym, z cegły piaskowo- 
cementowej jest początek oficyny 
przyszłego domu dochodowego 
ochronek Ś.Ś. Kazimierza i Józefa 
przy ulicy Podgórnej. Fabryk solid
nych betonowych dotychczas nie 
było i f. „Beton“ jest pierwszą, po
ważnie sprawę budownictwa od
nośnego traktującą.

Do nader ważnego przemysłu 
technicznego, należą u nas melio
racje,które poza pojedynczymi przed- 
przedstawicielami, reprezentuje na 
serjo i najpoważniej oddział miń
ski warszawskiego biura meljoracji 
rolnych inżynierów: S. Turczynowi- 
cza, A. Ponikowskiego, W. Trojano
wskiego i E. Ostrowskiego, — pro
wadzony przez inż. Józefa Iwasz
kiewicza.

Biuro to prowadzi wielkie robo
ty w Mińszczyznie, posiadając od
działy w Wilnie, i pracując na całej 
Litwie i Rusi.

Pokrewne o tyle, że z rolą ma 
najwięcej wspólnego biuro mierni- 
czo-taksacyjne p. Witolda Falkow
skiego, mieści się przy ul. Zacharze- 
wskiej, AIq 67. Prowadzi roboty w 
swej specjalności od lat już kilku.

Od lat dwuch osiedlił się tu 
specjalista leśnik, p. Feliks Uzdow-

ski i założył biuro przy ul. Koło- 
meńskiej 7. Ogromna potrzeba po
dobnej instytucji, również, jak i fa
chowe prowadzenie robót, odra- 
zu prawie spowodowały dobry roz
wój i liczne zapotrzebowania, skie
rowane do biura.

Domów t. z. „handlowych“ , sta
nowiących ważną dźwignię współ
czesnego przemysłu i handlu, w 
znaczeniu wielkomiejskim nie ma
my prawie wcale. Typ tego rodzaju 
stanowi jedyne tylko biuro p. Fran
ciszka Borsuka, (ul. Podgórna 35). 
Jako handlowiec, przedstawiciel 
firm przemysłowych i przedsiębior
ca, p. Borsuk jest jedynym, że się 
tak wyrazimy „zalegalizowanym" 
pracownikiem tej branży, w której 
zresztą mnóstwo osób pracuje, ale 
jakoś przygodnie, przez osoby pod
stawione, etc...

Biura komisowe (przeważnie naj
mu pracowników), posiadają pp. 
Wilczyński (ul. Zacharzewska 70) i 
Jankowski (ul. Zacharzewska 47).

Przemysł powozowy reprezento
wany jest przez fabrykę na wię
kszą nieco skalę pp. Braci Staro- 
niewiczów (ul. Sadowa), oraz przez 
mniejszą o wiele pracownię p. Wol
skiego i kilku pomniejszych maj
strów.

Fabryka pp. Staroniewiczów, 
istniejąca od lat około 15, jast naj
większą w całej Mińszczyznie i 
wysyła swe roboty w odległe na
wet strony.

Przemysł mniejszy, rzemieślni
czy, stoi w naszym mieście średnio 
bardzo i wiele gałęzi, dawniej w 
rękach polskich pozostających, upad
ło teraz.

Rymarza na większą skałę, pra
wdziwie solidnego i poważnego ma
my tylko jednego, w osobie p. Ma
ciejewskiego, który tu przed laty 
kilkunastu przyjechał, jako facho
wiec do tutejszych, niepolskich za
kładów i od lat 10 około, założył 
młasną pracownię, rozwijająca się 
coraz lepiej. Obok zakładu, fabry
kującego wszystko, co w zakresie 
siodlarstwa, i rymarstwa wchodzi, 
istnieje sklep wszelkiej galanterji 
skórzanej, przyborów podróżnych,— 
robiąc prawdziwą konkurencję do
tychczasowej tandecie miejscowej.

Tapicer polak jest również je
den tylko, p. Kozak, od lat dwuch 
w Mińsku osiadły, który jednak su
mienną robotą i znajomością fachu 
zdołał sobie już wyrobić szeroką 
klijentelę.

Jubilera mamy jednego tylko, p. 
Orsika. Dawniej, przez długie lata
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pracował w tym zawodzie p. Stab- 
rowski, ale wycofał się od lat kil
ku, i od tego czasu, nie posiadamy 
ani jednego składu ani handlu wy
robami srebrnymi i platerowanymi, 
w ręku polskim. P. Orsik bowiem 
posiada pracownię tylko, bez sklepu.

Bronzownik jest także jeden tyl
ko, p. Lewandowski. Zajmuje się 
jednak przeważnie robotami bla
charsko mosiężniczymi, i odlewni 
np., ani artystycznych bronzów nie 
posiada. Jest to raczej zakład re- 
paracyjny na większą skalę. Przed 
laty kilka była wprawdzie tu fa
bryka bronzów i armatur elektrycz
nych, ale upadła; w dawnym jej 
pomieszczeniu właśnie pracuje obec
nie zakład pp. Staroniewiczów.

Przed kilku laty sprowadził się 
i pracuje blacharz polak, p. Swi- 
dziński. Stoi jednak dość na uboczu 
i nie słychać o nim wiele.

Krawiectwo polskie reprezento
wane jest stosunkowo lepiej jesz
cze, aniżeli inne branże.

Najdawniej istnieje zakład p. Za
leskiego (ul. Zacharzewska), ucznia 
znanego ongi szeroko, Borkow
skiego.

W końcu zeszłego stulecia osied
lił się tu p. Fr. Starzycki (ul. Fran
ciszkańska, d. zarządu miejskiego), 
a w r. 1907 założył swą pracownię 
p. Pąkciński, w domu Lauda’u przy 
ul. Zacharzewskiej. W tej ostatniej 
pracowni przygotowywane są nad
to zapasy ubrań gotowych, stale na 
składzie pozostających.

W ostatnich czasach przybyło 
kilku nowych krawców, jak pp. Ru
siecki (róg Kołomeńskiej i Zacha
rzewskiej), Sołowiej ul. Zacharzew
ska i inni pomniejsi.

Wszystkie te zakłady należą do 
dobrych, są zawalone robotą i wy
rabiają sobie coraz lepszych odbior
ców, przekonywujących się, że nie 
zawsze u nas tylko się drogo płaci, 
ale najczęściej za te droższe jako
by pieniądze, ma się lepsze towary 
i robotę... W krawiectwie damskim 
prym trzyma „Labor“ (zaułek Za- 
charzewski, d. własny), zakład po
stawiony istotnie na stopie pierw
szorzędnej, prowadzony nader ucz
ciwie i sumiennie.

Zakłady p. Rouba (ul. Policyjna) 
i „Wanda“ , (ul. Petersburska, d. 
Moszyńskiego), oraz kilkanaście 
mniej lub więcej znanych pojedyń- 
czych pracownic igły, obsługują pa
nie nasze, nawet bardzo wybredne.

Zakład krawiecki istnieje rów
nież przy ochronkach SS. Kazimie
rza i Józefa (ul. Podgórna 22). Pro
speruje tam oddawna jedyna w Miń
sku i Mińszczyźnie pracownia apa
ratów kościelnych, wykonywująca 
najpiękniejsze i najbardziej wykwint
ne roboty.

Zakład koszykarski, introligator
ski etc., rozwijają się przy tych 
ochronkach pod kierownictwem fa
chowców.

Stolarzy nie mamy dobrych zu
pełnie.

Ze śmiercią słynnego Pikulika, 
prawdziwego artysty, niema prawie 
w Mińsku warsztatu stolarskiego, 
któryby umiał choć cośkolwiek de
likatniejszą i lepszą robotę wyko
nać! Jedynie tylko pracownia przy 
T-wie Dobroczynności pod kierun
kiem p. Turkiewicza pracuje zu
pełnie dobrze. Niema również pol
skiego handlu meblami, i byłoby 

; bardzo pożądanem, żeby naprzy-

kład wileńscy stolarze zjednocze
ni zechcieli tu swą filję otwo
rzyć! Zarobiliby na tern doskonale, 
i Mińsk pozyskałby tak potrzebny 
dział rzemieślniczej produkcji!

Szewców mamy kilku dobrych.
Najdawniejszy Strzałkowski, po 

którym nastąpił syn, nie pracuje już, 
i zakład jego objął p. Szantyr. W o- 
statnich latach przyjechał z War
szawy p. Reichert i p. Juszczak (ul. 
Zacharzewska), z dawniejszych po
zostali p. Karwowski i kilku innych 
mniejszych.

Niema jednak ani jednego skła
du obuwia w ręku polskiem, ani 
szewca-ortopedysty, któryby umiał 
pod kierunkiem i za wskazówkami 
lekarzy szyć obuwie dla chorych na 
nogi. Taki specjalista mógłby racho
wać tu na znaczne powodzenie.

Fotografów było kilku polaków, 
jak Adamowicz, Brzeski, Boretti, 
Okołow, etc., dziś niema ani jedne
go. A szkoda, bo jest to placówka 
do objęcia bardzo dobra i korzyst
na. Ktoby chciał tu jednak na tym 
polu szczęścia próbować, musi po
siadać dobrą znajomość fachu i od
powiedni zasób gotówki dla prze- 

! trzymania konkurencji licznych o- 
becnych fotografów.

Był dawniej rękawicznik Szczet- 
nikowicz, który istniał lat kilka
dziesiąt, ale ostatecznie zjedli go 
konkurenci przed laty, mniej wię
cej dziesięciu... Ktoś z młodszymi 
siłami, energją i zapasikiem niewiel
kim kapitału mógłby z powodzeniem 
szczęścia popróbować...

Zegarmistrz polak jest jeden tyl
ko, ale zasunięty jakoś w kąt, przy 
ul. Dominikańskiej (Petropawłow- 
skiej), pozostaje mało znany szer-
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szym warstwom. Jest to p. Choj
nowski, były pracownik w podobnym 
zakładzie Gedgowta, istniejącym od 
lat kilkudziesięciu.

Dwa przedsiębiorstwa pogrzebo
we, dawniejsze p. Ejgierda (ul. Fran
ciszkańska, d. własny) i przed kil
ku laty założone przy zbiegu ulic 
Zacharzewskiej i zaułka Zacharzew- 
skiego, wyczerpują ten rodzaj prze
mysłu i handlu.

Przemysł mleczny reprezentuje 
t. z. „Mleczarnia związku ziemian“,—  
mleczarnia „Ignatycze“, i napół pol
ska „Mleczarnia Bałtycka.“ Przy 
mleczarni „Ignatycze“ istnieje ka
wiarnia w t. z. „pasażu“, a dalej, 
przy ulicy Zacharzewskiej, „ogró
dek“ kawiarniano-mleczarski.

Od niedawna założono „Mle
czarnię Warszawską,“ , na mniejszą 
skalę, rozwijającą się jednak bar
dzo dobrze (ul. Zacharzewska— ho
tel Nowo-Moskiewski).

Jest jedyna piekarnia „Warsza
wska“ należąca do p. Chmielowca.

Zakłady fryzjerskie pierwszorzę
dne były dawniej tylko w ręku po
laków. Obecnie, dwaj dawni, „Cze
sław“ i Czechowski poumierali, i 
zakład pierwszego zupełnie prze
stał istnieć, —  drugi został sprze
dany żydowi.

W obecnej chwili mamy dosko
nale urządzone, hygieniczne zakła
dy pp. Jeśmanowicza (ul. Zacha
rzewska), Krupowicza (hotel Pary
ski), i dwie spółki fryzjerów, obie 
przy ul. Zacharzewskiej.

Handel^polski miejscowy przed
stawia się najsłabiej i jest to za

ledwie niemowlę, z powijaków wy- 
swobodzające się...

Najdawniejszymi są tu sklepy 
kolonjalne, z których pp.. Jana i 
Tadeusza Staroniewicza, naprzeciw
ko zboru luterańskiego, istnieje od 
r. 1884. W r. 1890, p. Jan St. oddzie
lił się i założył w domu Landau 
przy ul. Zacharzewskiej sklep włas
ny, istniejący do dziś dnia. P. Ta
deusz St. zaś, w ostatnich dniach, 
jak nas informują, sprzedał swój 
sklep jakiemuś zrusyfikowanemu zu
pełnie Czechowi.

Stowarzyszenie udziałowe „Świ- 
słocz“, posiadające sklep w domu 
municypalnym przy ul. Jurewskiej, 
założone zostało w r. 1905 i rozwi
ja się dzięki obecnemu zwłaszcza 
sprężystemu zarządowi, b a r d z o  
dobrze.

Przy ul. Zacharzewskiej, naprze
ciwko nowego kościoła, istnieje 
sklep podobny, należący do p. Bój
ki, ostatnio powiększony znacznie.

Pozatym, jak nas informują, na 
przedmieściach powstaje coraz wię
cej sklepików z wiktuałami, robią
cych skuteczną konkurencję dotych
czasowym monopolistom handlu.

Sprzedaż maszyn rolniczych re
prezentowaną jest przez dwie, ale 
zato solidne wielce firmy.

Pierwsza z nich to Syndykat 
Rolniczy, robiący z roku na rok 
obroty coraz to większe i zajmują
cy najpoważniejsze bodaj stanowi
sko wśród podobnych handlów na 
Litwie. Pozostaje on pod kierow
nictwem dyrektorów Mieczysława 
Porowskiego i Kazimierza Chrzanow
skiego.

Drugi sklep podobny, „Sierp“, 
założony przed laty kilku, jest wła
snością prywatną pp. Obryckiego i 
Kozłowskiego i należy również do 
kategorji interesów wielkich i po
ważnych.

Z innych handlów najdawniej
szym jest sklep galanteryjny „Jó
zefa Zachara“, założony przez tego, 
spolszczonego na pół słowaka przed 
laty kilkunastu przy ulicy Franci- 

| szkańskiej i cieszący się od pierw
szych chwil jaknajlepszą opinją po
ważnego i w całym tego słowa zna
czeniu solidnego przedsiębiorstwa. 
Po śmierci założyciela, Zachara, 
odziedziczyli sklep i prc wadzą go 
w tym samym kierunku pp. Leit- 
man i Hułła, przeniósłszy na ul. Za- 
charzewską (dom zbori ewang.) i 
rozwinąwszy znacznie.

Na tym bodaj lista niewielkiego 
polskiego rzemiosła w Mińsku się 
kończy.

Kilku t. zw. „karetników“, alias 
stelmachów, kilkunastu kowali, kilku 
cieśli-stolarzy, paru ślusarzy i ma
larzy, parę pralni chemicznych— oto 
bodaj cały nieliczny zastęp pra
cowników, rozproszony po całym 
mieście i po przedmieściach.

Coś pośredniego między prze
mysłem i handlem stanowią hotele 
i zakłady jadłodajne.

Z kilku dawniejszych hoteli pol
skich, pozostał dziś jeden tylko 
pierwszorzędny, „Paryski“, dzier
żawiony przez p. Saulewicza i mniej
szy, drugorzędny hotelik p. Krukow
skiego, przy ulicy Kojdanowskiej.

Ma powstać natomiast wielki 
hotel „ziemiański“ udziałowy, zaini-
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cjowany przez kilka energiczniej- j 
szych jednostek, rozumiejących do
skonale interes podobnego przed
sięwzięcia.

Z restauracji, najdawniejszą jest 
w hotelu paryskim, przeniesiona tu 
z „Europejskiego“ przez p. A. Saule-1 
wieża. O ile wiemy, przechodzi ona 
na własność spółki udziałowej kel
nerów i kucharzy.

Podobną restaurację udziałową 
posiada hotel „Europejski“ , a dwie 
pozostałe t. j., p.p. Borutty i Piesza, 
stanowią własność prywatną.

P. Borutto oddawna prowadzi 
zakład swój, bez wielkich pretensji, 
ale zato dobrze i fachowo.

P. Plesz, od kilku miesięcy kupił 
słynny „Select“ , założony przez 
grupę ziemian przed dwoma laty 
przeszło i nie mogący w ciągu tego 
czasu dla najrozmaitszych przyczyn 
przyjść do jakiego takiego stanu. 
Dopiero objęcie tej restauracji, 
a zarazem kawiarni i cukierni przez 
współwłaściciela warszawsk. „Em
pire^“ , postawiło „Select“ na dro
dze trwałego, jak się zdaje rozwoju.

Z cukierni, najdawniejszą jest 
p. Biełonowicza, poprzednio nale
żąca do zmarłego niedawno Wę- 
grzeckiego, który ją przejął po Szen- 
ningu. Jest to zakład, który typowo 
przechodził wedle starego systemu 
na pracowników swych: Węgrzecki 
był lat kilkanaście u Szenninga,— p. 
Biełonowicz pracował 23 lata u Wę- 
grzeckiego. Cukiernia ta od naj
dawniejszych czasów pozostaje bez 
zmiany miejsca i stanowi niejako 
wspomnienie dla paru już pokoleń...

Drugi, pierwszorzędny zakład, to 
cukiernia „Eugene".

Założona w r. 1890 (mniej-wię- 
cej) przez Borkowskiego, przecho
dziła kilku właścicieli, utrzymując 
się na niskim dość poziomie, i do

piero obecny właściciel, p. E. Kański, ] 
pracownik Semadeniego, postawił 
ją od początku samego (r. 1907) na 
stopie najlepszych podobnych za
kładów warszawskich. Gdyby można ! 
było i lokal dostosować do pro
duktów, t. j. rozszerzyć, stosownie 
do wymagań współczesnych,— cu
kiernia ta stanęłaby zupełnie na 
stopie stołecznej, warszawskiej.

Cukiernia „Georges“ trzyma się 
nieco na uboczu, wciśnięta pomię-i 
dzy inne magazyny i mało znaczna.

Od paru lat istnieje fabryka 
cukierków „Empire“, również przez 
polaków prowadzona, posiadająca 
swój sklep z towarami pierwszo
rzędnymi w hotelu „Paryskim“.

Cukiernię prowadzi również, 
wspomniana wyżej kawiarnia i re
stauracja „Select“ .

Jest to prawdziwie europejski 
i wielkomiejski magazyn, również 
jak w dziedzinie bławatnej sklep 
pp. Markiewicza i Głodkiewicza (ho
tel Europejski, ul. Franciszkańska) 
i w szkle, „Ćmielów“ (ul. Zacha- 
rzewska, obok T-wa Rolniczego).

Wszystkie te trzy magazyny po
stawione doskonale, z towarami wy
borowymi, urządzone i traktowane 
na sposób warszawski, zyskują co
raz więcej uznania u tej publicz
ności, dla której np. możność od- 
targowania paru groszy, nie stano
wi strony dodatniej, lecz przeciwnie 
ujemną. Konkurując na ceny z do
tychczasowymi sklepami, stwierdza
ją jednocześnie dowodnie, że my 
polacy jesteśmy doskonale do han
dlu zdatnymi i potrafimy zdobywać 
placówki tam nawet, gdzie te zda
wały się obsolutnie nie do odzy
skania.

To samo stwierdza przez swój 
rozwój i coraz lepsze istnienie pusz- 
karz i optyk p. Ćhabrowski. Pomi

mo, że otworzył magazyn tuż przy 
największym swym konkurencie, po
mimo niewielkich zasobów pienięż
nych początkowo, umiał on posta
wić interes swój na stopie pierw
szorzędnej, najlepiej bodaj na ca
łej Litwie.

Na końcu przeglądu czystego 
handlu wspominamy o tym, co po- 
winnoby bodaj stanąć na początku, 
t. j. o księgarni.

Założona przed laty przez Sa
wicką, prowadzona potem przez 
Adamowicza, została polska księ- 
gaznia w Mińsku do upadku dopro
wadzona przez Filipowicza-Dubo- 
wika.

Od lat 12 przeszło, na jej miej
sce powstała księgarnia p. W. Ma
kowskiego i prowadzona „po księ- 
garsku“ (poprzednią bowiem do 
wszystkiego można było raczej po
równać, ale nie do księgarni), za
jęła należne jej stanowisko w pol
skim życiu mińskim. Zwłaszcza od 
kiedy przeniesiono ją do większe
go lokalu, przy zbiegu ulic Zacha- 
rzewskiej i Felicjańskiej, (hotel 
„Garni“) i na czele stanęła p. Eu- 
femja Woytkiewiczówna, księgarnia 
rozwinęła się znacznie, obsługując 
całe miasto i ziemię mińską.

Wprowadzono tam również sprze
daż materjałów piśmiennych.

Oo niedawna powstała „Księ
garnia Katolicka“ , mieszcząca się 
przy ul. Zacharzewskiej, w d. Jel- 
skiego. Jest to skład książek do na
bożeństwa o treści religijnej, po
cztówek, dewocjonalji, figur, obra
zów, etc...

Sklep „Nauka“ , najpierwszy pol
ski skład materjałów piśmiennych 
i farb, znajduje się przy ul. Zacha
rzewskiej, a tuż obok niego pow
stał sklep norymberski.

Skład fortepianów i nut prowa
dzi na największą w Mińsku skalę 
p. C. Snarska, w magazynie p. f. 
„Lira“ . Jest to jednocześnie agen
tura koncertów i przedstawień, 
przeważnie nie polskich. Polskie bo
wiem więcej grupują się w księgar
ni W. Makowskiego.

Wszelki przemysł i handel, aby 
mógł rozwijać się dobrze i prawid
łowo, powinien mieć odpowiednią 
ilość banków poza sobą. W Miń
sku jednak specjalnie polskich in
stytucji kredytowych, wzorem Wiel
kopolski i Szląska wcale niema. Są 
tu natomiast banki, które dzięki 
większej ilości polaków w swych 
sferach kierowniczych, bywają na
zywane polskimi, aczkolwiek wogó- 
le obsługują wszystkich, bez różni
cy wyznań i narodowości.

Wśród tych banków, bardziej ze 
społeczeństwem polskim związa-



26
A .

Nad Świsłoczą.

Wnętrze kawiarni i restauracji „Select“

nych, pierwsze miejsce zajmuje To- j 
warzystwo Wzajemnego Kredytu, na 
czele którego stoi prezes, p. Urban 
Krupski i dyrektorowie, pp. Emma- 
nuel Obrąpalski i Stanisław Nekan- 
ła-Trepka. Bank ten obsługuje sfe- 

■ ’ przeważnie ziemiańskie.
Kasa pożyczkowo-oszczędnościo- 

wyłącznie chrześcijańska, rzą- 
V i j  na jest przez prezesa, mecena

sa Ambroszkiewicza i dyrektorów, 
pp. Konstantego Prószyńskiego i St. 
Bessera.

Nowopowstające t. z. „Leśne To
warzystwo Wzajemnego Kredytu“ , 
ma posiadać zarząd do połowy pol
ski, gdyż będzie obsługiwał wszyst
kich, bez różnicy narodowości.

Towarzystwo Kredytowe miasta 
Mińska, jest instytucją ogólną miej
ską, na czele jej stoją dwaj dyrek
torowie polacy, mecenas Kazimierz 
Pawlikowski (prezes) i p. Józef Świę
cicki oraz jeden żyd.

Od początku roku otworzono tu 
oddział znanego Banku Handlowe
go wileńskiego, pozostający pod 
zarządem dyrektora p. Stanisława 
Małeckiego i w. dyrektora , p. Ja
sieńskiego.

Bank Rosyjsko-Azjatycki, będący 
raczej międzynarodową olbrzymią 
instytucją wszechświatową, posiada

w Mińsku filję pod 
zarządem dyrekto
ra polaka, p. Ale
ksandra Buttlara.

Asekuracja o- 
gniowa ma przed- 
s t a w i c i e l k i  w 
d w u c h instytu
cjach: Wzajemnem 
T-wie ubezpieczeń 
rolnych, instytucji bardzo poważnej 
i znakomicie rozwiniętej, pozostają
cej pod dyrekcją p. Witolda Łopot- 
ta, Zygmunta Węcławowicza i Igna
cego Czeczotta, oraz w nader nędz
nie prosperującym miejskim T-wie 
Wz. Ubezpieczeń, które ongi stało 
doskonale, a dziś, pod kierunkiem 
fatalnego zarządu, traci opinję co
raz bardziej.

Z Tow. prywatnych, akcyjnych, 
posiada swych agentów w Mińsku 
Warsz. Tow. ubezp. od ognia, w 
osobie p. Władysława Łęskiego (ul. 
Dominikańska - Petropawłowska, d. 
Juchnowicza), Moskiewskie T-wo 
w osobie p. Jana Staroniewicza 
(sklep kolonjalny przy ul. Zacha- 
rzewskiej) i I Ros. T-wo, w osobie 
p. K. Holeckiego, ul. Jurewska, d. 
Zdziechowskiego.

Ubezpieczenia życiowe posiadają

oddział I-go T-wa Wz. Ubezp., któ
ra to instytucja będzie taką, jaką 
będzie większość ubezpieczonych. 
Biuro oddziału istnieje przy ulicy 
Sierpuchowskiej, Nr 19.

Nielicznym jest nasz przemysł i 
handel, mnóstwo placówek nlezaję- 
tych, ale z każdym rokiem coś no
wego powstaje, rozwija się, a rzad
ko kiedy upada...

Praca ekonomiczna miejska jest 
jednakowoż bardzo ważną dźwignią 
i przedewszystkiem postaramy się 
w dalszej naszej działalności, prze
kształconej na prowadzenie stałego 
pisma polskiego, popierać, informo
wać i omawiać wszelkie kwestje, z 
handlem i przemysłem narodowym 
związane.

Jest to jednym z najpierwszych 
u nas zadań pracy społecznej.
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Fot. wyk. przez zakład fot. .PROGRES* Mińsk lit.

Szkoła Malera
komercyjna

Lekcje rozpoczną sie 29 sierpnia.

7-klas. z wydziałem Agronomicznym
w Warszawie. Polna 36. Egzam. 
wstępne od 15 maja do 15 czerwca 
co wtorek i środę i 26 sierpnia 
n. st, Na wydział agronom, przyj
muje się uczniów po skończeuiu 
4 klas szkól średn. Język angiel
ski i łacina dla życzących. Popis 

20 czerwca n. st.

Wydział Agronomiczny
kurs 3-letni.

Prgram na żądanie.
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Mińsk Lit:, Zacharzewska dom Landau Ne 69.

POLECA DUŻY WYBÓR ORYGINALNYCH 

ANGIELSKICH MATERJALÓW NA UBRA

NIA MĘSKIE, ORAZ LODENY TYROLSKIE 

I SUKNA SLAWUCKIE SPECJALNE NA 

UBRANIA SPORTOWE.:::: : : : : : : : : : : : : : :
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T O W A R Z Y S T W O

FARY KI MACHIN i O D LE W Ó W

K. RUDZKI i S U
w WARSZAWIE.

Zarząd w Warszawie— Fabryczna Ni 3

Fabryki w Warszawie I Mińsku Mazowieckim, przy st. Nowo- 
Mińsk koi. Nadwiślańskich.

OOOODOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

TURBINY WODNE Amerykańskie, systemu FRAN- 
CISSA, dowolnej siły i na wszelkie spady, 
znane ze swej mocnej budowy i wyjątkowej 
sprawności.

TRYSKACZE (SPRINKLERY), za które Towarzystwa 
Ubezpieczeń udzielają nie mniej niż 45°/0 
rabatu od premji, niezależnie od rabatów 
specjalnych.

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Prócz tego fabryki wykonywują różne odlewy żelazne I sta
lowe. oraz wszelkiego rodzaju maszyny, mosty i konstrukcje.

=1 r

Agentura Wileńskiego 
B a n k u  Z ie m s k ie g o .

CAŁE LATO  
BEZ PRZERWY
odbywają się wykłady 

i przyjmują zapisy 
uczenie codziennie w 

znanych

Szkołach kroju i szycia
Mistrza cechów: Warszawskiego i Moskiewskiego 

prof. K. LEWAŃSKIEGO 
M1ŃSK-LIT. Zacharzewski zauł. Jfe 9.

Wilno, Wielka 27; Witebsk, Gogolewska dom 
Horszewicza; Moskwa, Kamerherski 1, telef. 
437,71; Orzeł, Żytomierz, Mohylów gub. i in

ne miasta.
Po skończeniu nauki, uczenice otrzymują: pa
tenty cechowe, dyplomy Paryskiej Akademji, 
dyplomy nauczycielskie, świadectwa. Mogą 
otwierać we wszystkich miejscowościach Ro
sji: pracownie, szkoły kroju, — być nauczy
cielkami rękodzielnictwa w zakładach nauk. 

krojczyniami i t. p.

Szczegółowy program, na żądanie wysyła się bezpłatnie. 
Przy szkołach pracownie. Formy bibułkowe.

Wileński Prywatny 
Bank Handlowy

O D DZIAŁ  W  M IŃSKU

ul. Gubernatorska (Franciszkańska) dom Pollatka, lir. 1.
ZAŁATWIA WSZELKIE OPERACJE 

W ZAKRES BANKOWOŚCI WCHODZĄCE.



MAJRY GOSPODARZ
| DOP>f OBYWATEL KRAJU WYROBÓW TANDETNYCH  

I PRUSKICT NIE KUPUJE!
Patrzcie! Oto krajowa mtocarnia szerokomlotna 2-u 

k-nna „KUTNOWIflNKfl“ mocnej i trwalej budowy na 4 
.'ólkach do przewozu. Wydaje z młocki zupełnie prostą 
,!omę, wymłaca dziennie do 40 korcy. Młóci wszystko 
i nadzwyczaj dokładnie. Setki pochlebnych świadectw 
i podziękowań od nabywców z całego kraju.

Wszędzie w składach i syndykatach rolniczych żądaj
cie tylko oryginalnych naszych młocarń z napisem fabrycz
nym, odlanym z boku .ALFRED VAEDTKE KUTNO“ gdyż 
tylko takie są istotnie naszego wyrobu. Wystrzegajcie się 
kupna podrabianych i pruskich młocarń.

Wobec ogromnego napływu zamówień, zamawiajcie 
zawczasu.

Oprócz szerokomłotnych mamy i inne doskonałe mło- 
camie cepowe i sztyftowe. Ktoby się chciał zapoznać 
z naszemi wyrobami, niechaj napisze pod niżej wskazanym 
adresem, podając wyraźny i dokładny swój adres, a otrzyma 
IjSZpiatnie ciekawe opisy i kalendarzyk rolniczy z praktycz- 
nemi wiadomościami gospodarskie mi.

Alfred Yaedtke, „ f S Ł  26.

BIURO MELIORACJI ROLNYCH

Knopińiki i Kraski
Biuro Centralne WARSZAWA, Nowogrodzka 41. 
KIJÓW, Meryngowska JMa 7. MIŃSK-LITEW- 

SKI, Przedstawiciel inż St. Cygański.
PŁOCK, Włocławek.

Adres telegraficzny „MELIORACYA“.

7  K LASO W Y ZAKŁAD  NAUKOW Y

A H I  1 1 E H E -P 1 Z E S IV C IIE J
WARSZAW A, UL. MAZOWIECKA 4.

Egzamina wstępne 3 i 4 września n. st„ 
rok szkolny rozpocznie się 5 września. 
Obok przedmiotów ogólno-kształcących 
zwraca się szczególną uwagę na znajomość 

języków nowożytnych:

FRANCUSKIEGO,
NIEMIECKIEGO

I ANGIELSKIEGO.

Przy zakładzie PENSJONAT.

Fabryka palonej kawy i kakao

Henryka Amsterdam
ODDZIAŁ w MIŃSKU

róg ZacharzewskieJ i Bogodzielnej ul. .Ni 66.

Codziennie świeża palona KAWA rozmaitych gatunków

HOLENDERSKIE KAKAO i CZEKOLADA 
Henryk i Syn, Amsterdam (Holandja)

Herbata .JAWA“ Ceny fabryczne

GOTUJ NA ZAPAS w konserwatorze J. W ecka
szparagi, groszek zielony, szabelbon, owoce i t. p., a przez 

całą zimą mieć je będziesz świeże, zdrowe, tanio.
Szkła i aparaty orygin. WECKfl trzymają stale na składzie

w dużych ilościach

Krzysztof B i  i Syn -
Sprzedaż hurtowa i detaliczna. ooooo CENNIKI na żądanie franko, bezpłatnie
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Wobec tendecyjnych a błędnych informacji w prasie rolniczej, mającej na celu zdyskredytowanie amerykańskich 
bukowników na korzyść angielskich, (autorzy stawiają na równi „MONITORA* z innymi amerykańskimi bukownikami, 
podczas gdy „MONITOR* jest od nich 50% cięższy i bezwarunkowo nie może być nawet porównywany z VlCTOREM, 
GAAR-SCOTTEM i innymi) podajemy do wiadomości zarówno autorów informacji, jak i J. Wielmożnych Obywateli 
Ziemskich, że:

specjalna fabryka amery
kańskich bukowników

B IR D S E L l l f |  IX  w M  Oend
w roku ubiegłym na nasze żądanie 

zaczęła budować

wzmocniony typ bukow
ników „Foreing Specjał“

na nasze stosunki specjalnie przeznaczonych. Nowy typ wzmocniony dla odróżnienia
od starego typu przezwaliśmy
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„ M O N IT O R -S A M S O N “
Bukowniki te nie tylko nie ustępują angielskim pod żadnym względem lecz okazały się wprost

b e z k o n k u r e n c y j n y m i
dzięki swym zaletom, przez naszych odbiorców zaobserwowanym, dającym im bezwarunkowe

pierwszeństwo przed innymi.

Monitor Samson różni się od „Monitora Jr.“ zmianą i powiększaniem niektórych części i ogól
nym wzmocnieniem bez naruszania zasadniczych podstaw konstrukcji. Budowany jest 
ze specjalnie suszonego „Hickory“.

Monitor Samson posiada o trzy cepy więcej niż „Monitor Jr.“ w cylindrze młocnym, wymiar zaś 
cylindra o 90 m m większy, co podnosi wydajność do 21/2 korca na godzinę.

Monitor Samson zaopatrzony jest w patentowane tarki raszplowe, których innym fabrykom na
śladować nie wolno. Wbrew fałszywym informacjom koniczynę tylko raz się przepuszcza 
bez najmniejszego kaleczenia ziarna przez cylindry.

Monitor Samson tak ma urządzony cylinder młocny, iż zarówno dobrze młóci nietylko suchą lecz 
i mokrą koniczynę pod gwarancją. Urządzenie polega na zmianie sztyftowych bijaków na 
gładkie stosownie do wilgoci koniczyny.

Monitor Samson odznacza się niedoścignioną dokładnością omłotu.
Monitor Samson posiada wały stalowe o 7 m/m. grubsze, niż w Monitorze Jr. główne wały nadto 

zaopatrzone są w samosmary.
Monitor Samson posiada nowość, na uwagę zasługującą, a mianowicie spód kosza pod cylindrem 

wyłuskującym łatwo się wyjmuje, będąc zawieszonym na zawiasach.
Monitor Samson pomimo pozornie skomplikowanego urządzenia, jest bardzo prostej konstrukcji 

i wymaga niezwykle łatwej obsługi.
Monitor Samson budowany jest przez najstarszą fabrykę bukowników, założoną w 1855 roku- 

Fabryka buduje tylko bukowniki, dzięki czemu fabrykaty jej doprowadzone są do prefekcji-

-OOO-

J E N E R A L N 1  R E P R E Z E N T A N C I

Czarliński & K. Swinarski
WARSZAWA, ul. Nowy Zjazd Ns 5. Telefony: 38 02 i Ne 279 38.
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