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Opłata pocztowa wiszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów uiezasnrówłonych uje zwraca, Adminiztre- 

cja mje nwzgięduja zastrzeźnń da co rozmieszczenia ogłoszeł. 

UROCZYSTOŚCI NA JASNEJ GÓRZE 
KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ 

550-iecie cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze 
W dniu dzisiejszym Częstochowa, a 

wraz z nią i cała Polska obchodzić będzie 

550-rocznicę zainstalowania: cudownego. 0- 

brazu Matki Boskiej w klasztorze O.O Pa- 

ulinów, wzniesionym przez Władysława 

ks. Opolskiego (1382). 

Historja cudownego wizerunku powsze- 

chnie jest znana, wystarczy tedy przyto- 

czyć jej główne momenty. Według trady- 

cji, wizerunek Matki Boskiej, który jest 

od wieków przedmiotem powszechnego i 

szczególnego kultu w Polsce, namalowany 

został na desce z drzewa cedru libańskiego 

przez św. Łukasza Ewangelistę 

W r .326-tym cesarzowa Bizancjum, 

Helena, podczas pielgrzymki swej do Jero- 

zolimy zabrała stamtąd wizerunek Matki 

Boskiej, który według tradycyj, najwier- 

niej oddawał rysy Matki Zbawiciela i przy- 

wiozła go do Konstantynopola wraz z 

drzewem Krzyża Świętego. 

Z biegiem czasu, wizerunek, który za- 

słynął cudami, dostał się ruskiemu ks. 

Lwowi, założycielowi m. Lwowa. Ks. 

ILwow umieścił go w: zamku Bełzie. Wraz z 

innemi grodami: Czerwieńskiemi, zamek 

przeszedł do Polski. Panem Bełza stał się 

Władysław ks. Opolski. Podczas oblężenia 

Bełza przez Tatarów Władysław Opolczyk 

ufny w. cudowną moc wizerunku Matki Bo- 

skiej kazał wynieść go na mury zamku. 

Posypały się strzały tatarskie, Jedna z 

nich uderzyła w wizerunek z którego jak 

głosi tradycja, popłynęła krew. Ale ma ob- 

legających Bełz Tatarów spadła jakaś 

trująca mgła, od której ginęli gwaitowną 

śmiercią. Bełz był uratowany. 

Wiadysław Opolczyk we śnie usłyszał 

rozkaz, by umieścił obraz na Jasnej Gó- 

rze, która wówczas należała do jego dzie- 

dziny Śląskiej. Wiadysław Opolczyk zbudo 

wał tam. klasztor obronny, osadził w nim 

zakon 00. Paulinów i 15-go sierpnia 1382 

roku mastąpiła uroczysta instalacja cudo- 

wnego Wizerunku. 

W roku 1430-tym klasztor Jasnogórski 

był zdobyty i zrabowamy przez husytów. 

Chcieli oni uwieźć obraz i załadowali go 

na wóz. Konie jednak nie chciały ruszyć 

u miejsca. Jeden z żołnierzy husyckich rąb- 

nął dwukrotnie szablą w. Wizerunek. Śla- 

dy tego Ibezbożnego czynu pozostały na Wi 

zerunku dotychczas, Husyta padł trupem na 

miejscu, a jego towarzysze rozbiegli się w 

popłochu, 

W roku 1665-tym klasztor Jasnogórski 

z przeorem ks. Kordeckim na czele wy- 

trzymuje 38-dniowe oblężenie Szwedów. 

Załoga, składająca się zaledwie ze 150-ciu 

żołnierzy i 40 mnichów, stawia czolo 10- 

tysiącznej armji szwedzkiej. Dzieje tej bo- 

hater-riej obrony unieśmiertelnu Henryk 

Sienkiewicz w „Potopie'. 

"Wvraiug pobożnej tradycji, Wizerunek 

Matki Boskiej, obnoszony w uroczystych 

procesjach podczas najgwałtowniejszych 

szturmów szwedzkich, wywierał p-niczne 

wrażenie na Szwedów. Żołnierze szwedzcy 

ślepli, rusznice wypadały im z rąk, raziły 

ich własne pociski, odbite od murów kla- 

sztoru, działa oblężnicze pękaly. 

W czasie Konfederacji Barskiej klasz- 

tor Jasnogórski odegrał również poważną 

rolę, jako kwatera przez pewien czas wo- 

dza, komfederacji Kazimierza Pułaskiego. + 
W. r. 1813-tym, po niefortunnej wypra- 

wie Napoleona I-go na Moskwę, Moskale 

pod wodzą gen. Sackena zdobyli Często- 

chowę i Iklasztor Jasnogórski, który wciąż 

jeszcze miał charakter fortecy. Ówczesny 

przeor OO. Paulinów, pragnąc uchronić 

klasztor od grabieży, ofiarował gen. Sac- 

kenowi kopję cudownego Wizerunku, któ- 

ry słynął już wówczas i w Rosji jako 

„„Matka Boska Częstochowska” — od na- 
zwy miasta, które z biegiem czasu rozwi- 

nęło się u stóp klasztoru Jasnogórskiego. 
Gen. Sacken ofiarował kopję obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej carowi A- 
leksandrowi I-szemu, który kazał ozdobić 
ją klejnotami i ulokował w bocznej nawie 
Soboru Kazańskiego w: Petersburgu. 

Cerkiew prawosławna ustanowiła spe- 

cjalne święto Matki Boskiej Częstochow- 

skiej w dniu 6-19 marca. Ten kult prawo- 
sławnych dla: Matki Boskiej Częstochow- 
skiej był niebezpieczny, gdyż zawierał w 

sobie groźbę zaboru na rzecz prawosławia 
świątyni Jasnogórskiej i cudownego Wize- 
runku. 

Zaborczość moskiewska stanęła już u 

wrót klasztoru, wznosząc u wejścia pomnik 
cara Aleksandra Il-go, jako „oswobodzi- 
ciela włościan”, wzniesiony z dobrowol- 

nych rzekomo (faktycznie przymusowo 

ściąganych z funduszów gminnych) skła- 

dek ludu polskiego. Dziś pomnik ten już 

nie istnieje. 

  

* * * 

W dobie naszej niewoli politycznej, Czę 
stochowa odegrała rolę równie ważną, jak 
w dobie najazdu szwedzkiego. Świątynia 
Jasnogórska i cudami słynący Wizerunek, 
zyły to żywe symbole i węzły jedności Na- 

rodu Polskiego. Do stóp Matki Boskiej 

Częstochowskiej biegły rzesze pielgrzymów 
z całej Polski, bez względu na kordony po- 
lityczne. Na dorocznych odpustach, zwłasz 
cza м @и 8-go września, w Częstochowie 
widzieliśmy rok rocznie całą Polskę ludo- 
wą. Modlił się tam żarliwie o siłę wytrwa- 
nia w walce religijnej szary Podlasiak, 0- 
bok barwnego Łowiczanina i Krakowiaka, 
Przyciśnięty pięścią pruską Ślązak stawał 
w uroczystej procesji obok Żmujdzina lub 
przybyłego z dalekiej Ukrainy osadnika 
polskiego. Uroczystości częstochowskie 
były dla ludu polskiego lekcją poglądową 
istnienia niepodzielnej Polski, choć podzie 
lonej kordonami zaborczemi, zaś Wizeru- 
mek Matki Boskiej Częstochowskiej — 0- 
gmiskiem Wiary, Miłości i Nadziei. 

Z zamętu burzy dziejowej, jaką była 
Wielka Wojna, klasztor Jasnogórski wy- 

szedł zwycięsko. Jak wielką wagę przywią- 

zywali Niemcy do tego punktu, świadczy 

fakt, że stworzyli zeń specjalną enklawę w 
okupacji austrjackiej. 

W Polsce niepodległej Wizerunek Mat- 
ki Boskiej Częstochowskiej opromieniony 
został nowym blaskiem, gdy za aprobatą 

Ojca św. koronowany został jako Wizeru- 
mek Królowej Korony Polskiej. 

Dziś, w 550-tą rocznicę istnienia klasz- 
toru Jasnogórskiego i uroczystego zainsta- 
lowania w nim Cudownego Wizerunku, ca- 
ła Polska z Głową Państwa na czele chyli 
się kornie u stóp Bogarodzicy, Królowej 
Korony Polskiej, by uprosić Ją o dalsze ła- 
ski dla naszej Ojczyzny w dobie odzyska- 
nej niepodległości i na drodze ku wielkiej, 
da Bóg, przyszłości Państwa i Narodu. 

Aspor 

Program uroczystości jasnegórskich 
Na posiedzeniu Komitetu Jubileuszo- 

wego w dniu 9 bm. ostatecznie ustalono 

program uroczystości w pierwszej serji. 

W poniedziałek 15-go o godz. 6-tej pry 

marja z kazaniem, a o 10-tej z wielkiej ka- 

plicy Matki Boskiej wyruszy procesja 
dziedzińcem i wałami ku Szczytowi. Cudo- 
miny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
niećś będą ojcowie Paulini. W procesji we 

źmie udział Pan (Prezydent z dostojnikami 

państwa. Celebransem będzie ks. biskup 

Kubina. (Po umieszczeniu obrazu ma Szczy- 

cie mastąpi suma pontyfikalna, którą od- 

prawi J. Em. Ks. Kardynal Prymas Hlond; 
kazanie wygłosi o. Roztworowski Po po- 

łudnin o godz. 18,30 uroczyste nabożeńst- 

wo i przeniesienie Obrazu do kaplicy. 
* * * 

Prace nad regulacją wielkiego placu 

przed Szczytem dobiegają końca i na so- 

botę będą ukończone. Miejski komitet pra- 

cuje mad udekorowaniem miasta i zorga- 

nizowaniem porządku. Bram triumfalmych 

nie będzie, a pieniądze na to przeznaczone 

przekazano na bezrobocie. Tylko Komitet 

Jubileuszowy wystąpi z jedną bramą po- 

witalną przy Alei Sienkiewicza. Nadto Ko- 

mitet Jubileuszowy wydał tdezwę do mie- 

szkańców miasta, prosząc o przystrajanie 

okien frontowych. iluminowanie wieczorem 

wystaw wizerunkami Częstochowskiej Ра- 

ni i ubieranie balkonów w kwiaty oraz cho 

rągiewki o barwach narodowych i papies- 

kich. 
Dotąd zapowiedziano przybycie przesz- 

ło 5000 60 pielgrzymów z całego kraju. 

STO TYSIĘCY PIELGRZYMÓW w PROCESJI 
CZĘSTOCHOWA. PAT. Wczoraj późnym 

wieczorem rozpoczęły się imponujące uroczy- 

stości, związane z 550-letnim jubileuszem wpro 

wadzenia cudownego obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej na Jasną Górę. 

Z wałów przyklasztornych ruszyła proce- 

sja uroczysta, w której wzięło udział okoio 

100.000 pielgrzymów. Klasztor oświetlono re- 

tlektorami, co sprawiało niezapomniane wraże- 

nie. Po skończonej procesji wygłosił podniosłe 

kazanie ks. biskup Kubina. 

MSZA PONTYFIKALNA BISKUPA KUBINY 
CZĘSTOCHOWA. PAT. W niedzielę rano 

no ks. biskup Kubina odprawił pontylikalną 

mszę św. przy udziale tysiącznych rzesz wier- 

nych, 
Miasto przybrało wygląd odświętny. Drogi 

ku miastu przepełninone pielgrzymami. Cała 

Częstochowa wyglądała jak wielkie obozowi- 

sko. Według dotychczasowych obliczeń prze- 

szło dwieście tysięcy pielgrzymów przybyło 
do Częstochowy. 

Dzisiejszy dzień przybycia p. Prezydenta 

Rzeczypospolitej był wielką maniłestacją uczuć 

patrjotycznych ludności, która tłumnie šciągnę- 

ła na jasną Gorę, ažebys swą obecnością za- 

manifestować uczucia przywiązania do Prezy- 

denta Rzeczypospolitej, który jak ongiś królo- 
wie poiscy przybył przed cudowny Obraz Mat- 

ki Boskiej, by zanieść gorące modły do Stwór 

cy za pomyślność i mocarstwowy rozwój Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej. 

PRZYBYCIE PANĄ PREZYDENTA 
W niedzielę, o godz. 18.min. 20 Pan Pre- 

*zydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki przy 

dźwiękach dzwonów kościoła św. Zygmunta, 

przy dźwięku hymnu narodowego, entuzjasty- 

cznie witany przez tłumy ludności, przybył sa- 

mochodem na nowy Rynek, w otoczeniu człon- 

ków rządu iDomu cywilnego i wojskowego. 

przywitawszy się z przedstawicielami władz 

miejscowych i społeczeństwa, p. Prezydent 

wszedi na podjum. Imieniem miasta i władz 

municypalnych powitał p. Prezydenta komisarz 

miasta Częstochowy, Mazur, składając hoid 

Częstochowy, kończąc okrzykiem: Niech żyje 

Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Niech żyje Jej 

pierwszy obywatel, p. Prezydent Mościcki. Na- 

stąpiła burza niemiknących oklasków”. Następ- 

nie przemawiał w imieniu komitetu mieskiego, 

reprezentującego ludność Częstochowy, dyre- 

ktor gimn. Piodowski. 
- Rozrzewniającym momentem było wręcze- 

nie p. Prezydentowi kwiatów przez dziatwę. 

6-letni chłopiec, imieriem Rodziny Policyjnej 

wręczył p. Prezydentowi ryngraf z wizerunkiem 

Matki Boskiej Częstochowskiej. 

PODNIOSŁE KAZANIE 
P. Prezydent w towarzystwie ministra Ję- 

drzejewicza, biskupa Kubiny, członków Domu 
cywilnego i wojskowego udał się szpalerem nie 
zliczonych zastępów stowarzyszeń i organiza- 

cyj w kierunku Alei Sienkiewicza. Przy bramie 
jubileuszowej powitał p. Prezydenta przedsta- 
wiciel wojskowości i komitetu jubileuszowego. 

‚ № dalszej drodze przeszedł p. Prezydent 

wśród szpalerów wojska przy huku strzałów 

armatnich do klasztoru, witany przy pierwszej 

bramie Jasnogórskiej przez generała Zakonu, 

O. Piusa Przeździeckiego w otoczeniu kon- 

wentu Paulinów i duchowieństwa. 
Zgodnie z ceremonjałem. jakim witano kró 

lów polskich, p. Prezydent pod baldachimem, 
przy dźwiękach pieśni „Kto się w opiekę odda 
Fanu swemu* wszedł w bramę klasztorną, po- 
czem udał się przed cudowny Obraz Matki Bo- 
skiej Częstochowskiej. Kiedy odsłonięto cudow 
ny obraz, p. Prezydent ukląkł i wśród ogólnej 
ciszy pozostawał dłuższą chwilę w modlitwie. 
Z kościoła udał się na krótki wypoczynek do 
swych apartamentów w klasztorze. 

Po niedługim wypoczynku o godz. 19 min. 
30 p. Prezydent w towarzystwie min. jędrze- 
jewicza, ks. biskupa Kubiny i towarzyszących 
osobistości udał się do kościoła, skąd ruszyła 

uroczysta procesja z Najśw. Sakramentem. 

Celebranta biskupa Tymienieckiego pro- 

wadził od Bazyli do pierwszej bramy p. Pre- 
zydent z min. Jędrzejewiczem. 

Po krótkich modłach ks. biskup Kubina wy- 
głosii podniosłe kazanie: 

„Gdy Ty tu jesteś — rzekł — to i caty 
naród jest u stóp Królowej Korony Polskiej. 

Ginie stary porządek, rodzi się jakgdyby nowy 

świat. My. Polacy jesteśmy powołani, ażeby 
stworzyć ten nowy świat. Nie wolno nam pod- 
dawać się pesymizmowi, nie wolno się nam 
załamywać, winniśmy z wiarą w przyszłość 
budować nową Polskę. Przed cudownym obra- 
zem M. B. módimy się do Stwórcy, ażebym 
dał nam siły i wolę ostatecznego, zwycięstwa. 
Prosimy Boga, aby w łączności z p. Prezyden- 
tem społeczeństwo przetrwało ciężki kryzys 
gospodarczy i przystąpiło do dalszej pracy nad 
ugruntowaniem potęgi naszego państwa. 

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem 
przez tłumy pieśni „Święty Boże”. 

Z kościoła udał Się p. Prezydent do klasz- 
toru, gdzie złożył Mu wizytę prymas Polski ks. 
kardynai Hlond. 

Na szczytowym ołtarzu klasztoru wystawio- 
no Przenajświętszy Sakrament. Tłumy zgroma- 
dzone u podnóża: Jasnej Góry przez całą noc 
śpiewały pieśni religijne. 

Zwraca uwagę fakt, że na uroczystości 

jubileuszowe ze względu na kryzys gospodar- 
czy, Częstochowa nie wystawiała bram trium- 
falnych, przeznaczając odpowiednią sumę na 
pomoc dla bezrobotnych. 
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OTWARCIE KANAŁU METZ — THIOVILLE 
METZ. PAT. Prezydent Republiki Lebrun 

w. towarzystwie premjera Herriot i ministra ro- 
bót publicznych Daladiera, dokonał otwarcia 
ua przy Mozeli, łączącego Metz z Thioq- 
ville. 

Prace rozpoczęte w roku 1929 kosztowały 
180 milionów franków. Kanał długości 30 ki- 
lometrów łączy z Metz z najważniejszem za- 
głębiem Francji. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NUĄSŁAW -—— Ksjęgarnia T-wa „Łoót”. ” 
ENIAKONIE — Buiet Koiejowy, 

BARANOWICZE — td, 
   

DUKSZTY —- Bufet Kelejowy. 
OLEBOKIE -— ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRÓDNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy -— K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 —- S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Szeptyckiego -— A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Pełesje) — Księguraja K. Malinowskiego, 

LIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa —- Księgarnia jeżwińskiega, | 

NOWOGROÓDEK -— Kiuali Bi. Mychalsikjego, 

    

N-ŚWIĘCIANY — Ksjęgaraja T-wa „Ruch“, 
ZMIANA — Sajęgaraia Bpółdz, 

PIŃSK —- Kałęgarnia Polska —- SI, Beduerski, 
*QSTAWY -- Księgarnię Polskiej Maeferzy Szatnej, 
УГОБРСЕ — Kejęgarnia Twa ж 
SLONIM — Ksjegarnia D. La5owskjego, , Micidewiczu 14 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ui, 5 Mać 4 

Naucz. 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickjewiczs 24, £, jaczewy=z. 

uadestane, milinietr 50 gr, Kronika reklamowa miłim=ń 66 gr, W aumerach 

WARSZAWA — Tow, Ksiegaraj Kol, „Racin“, 

h, orar z prowincji o 25 proc, drożej, 

a SOO TRAD i i 

CENY OGLOSZEN: wiersz mįkmeirowy įednoszpaitowy 2a stronje 2-ej ! 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komiundkais, 474 

šwigtecznyci 
z 50 proc, drożej, Ogłoszenie cyfrowa f tabelaryc: 

! do miejsca, Terminy @таКа megą być przez Admirgatracie zo jenjane 

  

zne © BO proc, drożej, A' 
dowolnie. Za dostarczenie 

(Administracja zie przyjmuje zastrzeżeń co 
ntmeru dowodowego SO gr. 

  

Legjoniści nad polskiem morzem 
Depesza pana Prezydenta 
GDYNIA. PAT. Na ręce prezesa Związku 

Legjonistów pułk. Sławka nadeszła depesza z 

życzeniami od p. Prezydenta Mościckiego. 

W ciągu całej nocy przybywały transporty 

uczestników Zjazdu, który rozpoczął się nabo- 

żeństwami w kilku miejscach. 

Przybyły sztaiety kolarzy Ligi Mocarstwo- 

wej z Poznania i Warszawy z adresami hoł- 

downiczemi dla Marszałka Piłsudskiego. 

Przy pięknym otarzu, nad którym wznosił 

się olbrzymi krzyż, mający u podstawy orła 

iegjionowego, rozpoczęła się msza św. w obec- 

ności przedstawiciela rządu, władz  legjono- 

wych, generalicji, uczestników zjazdu. Mszę 

odprawił biskup Okoniewski. 

W czasie mszy z okrętów wojennych odda 
no 21 strzałów na cześć Rzeczypospolitej. 

Kazanie wygłosił ks. Antosz, b. kapelan 

II Brygady. 

AKADEMJA 

Akademję zagaił prezes miejscowego Zw. 

Leg. porucznik Briei, poczem w imieniu rządu 

przemawiai p. minister Boerner. Prezes Sławek 

odczytał depesze hołdownicze do p. Prezyden 
„ p. Marszaka i premjera Prystora. 

Witany burzą oklasków przemawiał następ 
nie prezes Sławek, kończąc słowami, że gdy- 

by na całość, lub choćby skrawek Rzeczypo- 

spolitej ktoś targnąć się poważył, spotkamy 

go gotowi, a honorem naszym będzie rzucić па 

szałę najwyższy niezłomny wysiłek.. 

Nastąpiła przemowa generała Rydza-Śri- 

giego, który m. in. powiedział, iż każdy le- 

gionista powinien być gotów w każdej chwili 

stanąć przed wodzem swym, ażeby zdać spra- 

wę z dokonanej pracy i zaniedbanych rzeczy. 

Naszą rzeczą jest, by armja była bitna, silna, 

która potrafi każdemu wrogowi, zmierzającenu 

ku naszym granicom zastąpić drogę i chwy- 
cić go za gardło. W czasie pokoju ta armja jest 

Zamknięcie Oli 

i będzie gwarancją i rękojmią pokoju ładu, pre 
stige'u państwa i prestige'u władzy. Legjomiści 

zaś mają pamiętać, że jeszcze ciągle placówka 

jest ważna. że jeszcze ciągle jest aktualna 1 
znajdą się napewno również myśl i siły, by 
swój obowiązek wykonać. , 

Przemawiał wreszcie prezes Fidacu gen, 

Górecki i przedstawiciele Fidacu z zagranicy 

— White, Taudiere, Hoseili, wreszcie gen. Ga- 

lica. 

DEFILADA 

Defilada wypadła niezwykle imponująco. 

Na trybunie obecny był minister Boerner, re- 

prezentujący rząd Rzeczypospolitej, prezes Sła- 

wek, generałowie Rydz-Smigły, SŁawoj-Sklad- 

kowski, Górecki, Pasławski dowódca iloty Un- 

rug wojewoda pomorski, przedstawiciele władz. 

Czoło defilady  poprzedzały historyczne 
sztandary legionowe, w asyście marynarki wo- 

jennej, potem szły oddziały marynarki, oiice- 

rowie w służbie czynnej, delegaci Strzelca, 

P. W. i długie kolumny legjonistów. 

Pojawienie się każdego okręgu wywoływa- 

ło burzę oklasków. 

Za legjonistami postępowały oddziały legjo- 

nistów młodszych, Zw. akad. młodzieży demo- 

kratycznej, oddziały cyklistów i t.d. 

W defiladzie uczestniczyli legioniści z Fran 
cji, z Rumunji, delegaci z Czechosłowacji, oraz 

przedstawiciele Związku wolontarjuszy rumsń- 

skich. 

30.000 UCZESTNIKÓW. 

Biuro Zazdu oblicza ogólną ilość uczestni- 

ków Zjazdu na około 30.000. Po defiladzie vd- 
był się w namiotach na Kamiennej Górze 0- 

biad koleżeński. Przy wspólnych stołach wsród 
braci legjonowej i ich rodzin zasiedii przedsia- 

wiciel rządu, generalicja, goście zagraniczni, 

reprezentanci prasy. W czasie obiadu odczyta- 

powitany no list p. Marszałka Piłsudskiego, 
manifestacyjnie przez zebranych. 

KAU is. M 
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Krótka historja Olimpiad 
Po 2380 latach z inicjatywy barona de 

Coubertina wznowiono Igrzyska. 
Od tego czasu co cztery lata (z wyjątkiem 

okresu wojny) odbywają się one przy 
nosząc multum emocyj i sensacje, o których 
mówi cały świat. 

Dziś właśnie na wspaniałym stadjonie 
w Los Angeles odbywa się uroczysty akt 
zamknięcia tegorocznej Olimpjady. Z oka- 
zji tego pozwalamy sobie przypomnieć po- 
przednie; kiedy i gdzie się odbywały, jakie 
sensacje przyniosły. 

Pierwsza odbyła się w Atenach w roku 
1896. Sensacją jej był maraton (bieg na 
42,2 kilometry) a ściślej jego finał, Wy- 
grał go Grek Spirosa Luis. Entuzjazm ob- 
jął mie tylko szary tłum licznie zgroma- 
dzony na trybunach. 

Uległ mu nawet dwór królewski. Król 
machał czapką i krzyczał jak chłopiec, 

a królewicz wyskoczył z loży i razem z tri- 
umfatorem przerwał taśmę na mecie. 

Tłum obdanował zwyciężcę. Oddawano 
mu'- pierścienie, zegarki, pieniądze. 

Olimpjada paryska w roku 1900 nie 
przyniosła sensacyj. Wystawa odciągmęła 
uwagę świata. 

Londyn r. 1908. Maraton znów jest 
elou programu. Włoch Dorando pierwszy 
wpada na stadjom, biegmie ostatkiem sił 
lecz о kilkadizesią metrów — ой 
mety pada wyczerpany. Trenerzy  pod- 
chwytują go i podtrzymują. Heroicznym 
wysiłkiem Dorando kończy bieg lecz zo- 
staje  zdyskwalifikowamy. Amerykanin 

Geis triumfuje. 
Amsterdam — r. 1912. Najpopularniej- 

szym z triumfatorów jest murzyn Torw — 
zwycięzca w dziesięcioboju. Niestety gen- 
jalne wprost wyniki jego nie zdołały poko- 
mać nienawiści plemiennej. Czarnoskóry 

Wywiad Marszałka t'iisudskiego 
W oficjalnym warszawskim organie 

Bloku Bezpartyjnego świethłie redagowanej 
„Gazecie Polskiej" od kilku dni czytaliśmy 
zapowiedzi, że w niedzielę ogłosi nieznany 
wywiad marsz. Piłsudskiego, Prasie.opozy- 
cyjnej to słówko „nieznany” spać oczywiś- 
cie rliedawało. Wczoraj czytaliśmy zapowie 
dziany wywiad. Niestety, wobec zastrze- 
żenia „že przedruk nawet w wyjątkach jest 
webroniony „nie możemy go powtórzyć na 
łamach naszego pisma. W każdym razie 
jest to wywiad dawny, jeszcze z dmia 10 
lutego 1924, zrobiony dla biura historycz- 
nego przez pułk, Laudańskiego, a. teraz 
przez znanego literata i historyka majora 
Wacława Lipińskiego ogłoszony. W wy- 
wiadzie tym Marszałek mówi o stosunku 
legjonistów 1 brygady do polityki, do N. 

K. N„ do Austrjaków i Niemców. Żadnych 
aktualnych aluzji czy to w dziedzinie kon- 
stytucyjnej, czy w sprawach polityki we- 
wnętrznej, lub zagranicznej ten wywiad z 
przed 8 laty oczywiście nie zawiera. 

  

  

  

  

zwiyciężcą. Z tem nie mogli się pogodzić 
Amerykanie. 

'Torw został zdyskwalifikowany jako za- 
wodowiec. Udowodniono mu, że..:, kiedyś 

trenował grupę studentów. 
Amtwerpja r. 1920. Finn Kollemayen 

bije rekord maratonu, rekord niepobity do- 

tąd. Nawet: przez Nurmiego. Pozatem, ig- 

rzyska te były najsłabiej obesłane, bezbarw 
ne, nieciekawe. Ludzie czuli jeszcze w ko- 

ściach i kieszeniach wojnę. 

Paryż — r .1924. Tropikalny upał spo- 

wodował, że wielu zawodników wycofało się 

przed zawodami. Bieg na 10 klm. w tych 

warunkach był wysiłkiem przechodzącym 

ludzkie siły. A jednak (Paavo Nurmi skrzy- 

wdzony dziś decyzją sędziów, pokonał wszy 

stkie trudności. Byl pierwszym. Niewielu 
zawodników ukończyło bieg. IPadali ze 
znurzenia lub ulegali porażeniu słonecz- 

nemu. Ritola, najlepszy po Nurmim bie- 

gacz fiński padł przed samą metą. . 

Sensacją igrzysk była też drużyna pił- 

karska Urugwaju, Egzotyczni footbaliści 

pokazali ja księ powinno grać. : 

Amsterdam — r. 1928. Pierwszy po woj- 

mie występ Niemców. Nurmii znów wygry- 

wa bieg 10 klm. przed Ritolą, a kanadyj- 

czyk Williams setkę. Mecz piłkarski Niem- 

cy — Urugwaj zakończył Się... sprowadze- 

niem karetki pogotowia, Gra zamieniła się 

w órdynarną bójkę. Lekanz pogotowia miał 

sporo pracy. 
Los Amgeles — r. 1932. Nurmi zostaje 

zdyskwalifikowany. Tylko on jeden. Pozo- 
stałe „asy' są amatorami, on jeden — za- 
wodowcem. 

Rewelacją jest sprinter murzyn Tolan, 

japońscy pływacy i indyjscy hokeiści. Szyb 

konogiemu Tolanowi nie przeszkadza już 

kolor skóry. Zwyciężał i był oklaskiwany. 

Jego rekord świata wisetce (10,3) zrobił go 

sławnym. 

Maleńcy Japończycy są super - rewela- 

cją. Zabrali multum nagrody. Bili rekordy. 
Wyniki w: rodzaju 8,584 w sztafecie 4x200 

stylem dowolnym zwracają uwagę calego 
świata ma skośnookich pływaków. 

Rewelacją są też indyjscy hokeiści (na 

trawie). 
W finale pobili omii Stany Zjednoczone 

w stosunku dość wymownym 24,1. 

Cały świat też dowiedział się o Hamp- 

sonie zwycięzcy wi biegu ma 800 mtr. no i 

o naszych rodakach: mistrzyni świata — 

Walasiewiczównie (bieg 100 mtr. czas 11,9 

sek.) i Kusocińskim. 

Maraton bez Nurmiego nie był tak cie- 
kawy, aby przysłonić inne konkurencje. 
Wygrał go argentyńczyk Zabala. 

Brazylijczycy przejdą do historji. Wa- 
terpolowa drużyna ich, na meczu z Niem- 

cami wszczęła bójkę i została zdyskwalifi- 

kowana. 

Następna Olimpjada odbędzie 

cztery lata лл Berlinie. Wa 
się za 

  

Los Angeles 

Pismo Marszałka Piłsudskiego 
Prezes Związku Legjonistów pułkownik 

Sławek otrzymał odręczne pismo p. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego następującej 
treści: 

Drodzy Koledzy i Towarzysze broni! 

Nie mogąc przybyć na Wasz zjazd, 
śpieszę choć listem przesłać Wam serdecz- 
ne pozdrowienia. 

Wiele razy biegnę myślą po drogach hi- 

storji polskiej, tyle razy widzę jasno poko- 
lenia „co wiosnię miały w życiu”, by skoń-, 
czyć starym refrenem, mówiącym „wiek 
męski, wiek klęski" — refrenem pełnym 
goryczy i pełnym smutnych zawodów. 

Jeżeliśmy wyciągnęli szczęśliwy los na 
loterji pokoleń i dowiedzieliśmy się, że nie 
zawsze słowo „męski* rymuje się ze sło- 
wem „klęski”, to jednak los nie szczędził 
nam ami goryczy ani zawodów, 

Nie dziwota, — biegliśmy bowiem po 
drogach i ścieżkach w poprzek wszystkich 
dróg Polaków, więc znieść musieliśmy tyle 
niespodzianiek, miczem nie zasłużonych 
zniewag i wypić musieliśmy tyle kielichów 
goryczy, że doprawdy ubiegłe pokolenia 

pomimo klęsk tylu mie wiele mają nam do 
pozazdroszczenia. 

Co do mmiie w owe czasy twierdeilem, 
że się obawiam, by synowie w tym kraju 
nie pluli na grób ojców za ich głupotę, że 
za Polskę krew swą przelewali. 

Na usunięcie tej goryczy z życia Po- 
laka dałem ze siebie dużo najlepszej pracy, 
robiłem wiele największych wysiłiów, tra- 
cilem masę swego zdrowia i nie sądzę, aże- 

by ta moja-praca poszła na mamłe. 

Życząc możliwie pogodnych nastrojów, 
pozostaję z wami myślą i sercem. 

(—) JÓZEF PIŁSUDSKI 

  

Ostatnie wyniki wioślarzy 
ipływaków | 

Finał biegu ósemek przyniósł olbrzy 
mią sensację: Wszyscy spodziewali się, 
że mistrzostwo zdobędzie świetna osada 
włoska, podczas gdy Anglja zajmie dru- 
gie miejsce. Włosi prowadzili od startu 
prawie do mety. W finischu, Ameryka, 
która nie była wcale groźną, wysunęła 
się naprzód i udało się jej wyprzedzić 
Włochów 0 kilkanaście centymetrów. 
Osada angielska zajęła ostatnie miejsce, 
co jest szczególnie bolesnem dla jej pre- 
stige'u. 

Dzisiejsze zwycięstwo Ameryki u- 
chodzi za pierwszorzędną sensację w hi- 
storji wioślarstwa. Ameryka 6:35, ' Wło- 
chy 6:37,4, Kanada 6:40,2, Anglja 6:40.4. 

ANGLJA I AMERYKA BIJĄ NIEMCOW. 

W finale czwórek bez sternika, osa- 
da Anglii, zajęła pierwsze miejsce 6:58,2 
bijac Niemców 7:00,3 

W finale dwójek podwójnych wygra 
ła Ameryka 7:174 przed Niemcami 
7.22,5 

JAPOŃCZYCY OLIMPIJSKIM MI- 

*STRZEM OLIMPJADY. W finale biegu 
na 200 m. styłem klasycznym panów zwy 
ciężył Japończyk Tsurata 2:45,4  Dru- 
gie miejsce zajął Japończyk Koike, -— 
trzełcie — Filipiūczyk Ildeionzo. A 

W finale biegu na 1.500 m. stylem 
dowolnym panów zwyciężył Japończyk 
Kitmura 19:12,4 bijąc rekord olimpijski. 
Drugi był również Japończyk Makino. 

W ogólnej punktacji zespół japoński 
zdobył tytuł mistrza Olimpjady w pły- 
waniu. 

REKORD ŚWIATOWY MADISON 
W finale biegu na 400 m. stylem do- 

wolnymy pań, pierwsze miejsce zajęła 
słynna Amerykanka Madison 5:28,5, sta 
nowiąc nowy rekord światowy. Drugą 
była Angielka Knight. 

AMERYKANIE NA CZELE SKOCZKÓW. 

W skokach wieżowych panów góro- 
wała bezapelacyjnie Ameryka, która zdo 
była pierwsze trzy miejsca. 1) Smith 
124,80 punktów, 2) Gallitzen 124.08, p., 
3) Kurtz 121.98. 

WĘGRZY NAJLEPSI WATERPOLIŚCI 

3 Mistrzostwo Olimpjady w piłce wod- 
nej zdobyli Węgrzy, na drugiem miejscu 
byli Niemcy. 

NA WYCIECZKĘ DO MEKSYKU 

Polska ekspedycja olimpijska, która 
zakończyła już wszystkie rozgrywki wy- 
jeżdża w miedzielę wraz z miejscową „Po- 
lonią* na wycieczkę do Meksyku. W po- 

miedziałek nasza ekspedycja udaje się do 
Chicago wślad za lekkoatletami. 

WCZORAJ NASTĄPIŁO UROCZY - 
T. STE ZAMKNIĘCIE OLIMPJADY.



  

ЗОО СО 

Ž powodu broszury „Prawda o Albertynie“ 
Pod powyžszym tytuiem „protoigumez““ 

Misji Wschodniej Tow. Jezus. o. Piątkie- 
wycz wydał w: Kralkowie nakładem wyda- 
wnictwa ks. Jezuitów broszurę, zaopatrzo- 
mą w podtytuł: „W odpowiedzi p. Włady- 
slawow iJeśmanowi: z Berdowicz ii ks, kan. 
Adamowi Abramowiczowi z Białegostoku 

Wyjaśniwszy na początku broszury, о- 
bejmującej 47 stron, co skłaniało 00. Jezu- 
itów do „miewychodzenia z wewnętrznemi 
sprawami kościelnemi i z dyskusją nad me 
todami unijniego duszpasterstwa na rynek 
. publicystyczny i podkreśliwszy, że odpo 
wiadać będzie tylko ma moje i ks. Abramo- 
wicza! zarzuty, ponieważ się uzupełniają i 
w„atalk ich" (masz) „nawiązał się“ — jak 
mniema o. Piątkiewicz — „na wispólnym 
gruncie Słonimskiego Kongresu Eucharys- 
tycznego 'komkluduje, że „wszystkie te 
względy wprost napraszają się, by na dwa 

te oskarżenia wspólnie odpowiedzieć, wy- 
jaśniając spokojnie i objektywnie nasze 
stanowisko, a prostując % odpierając to 

wszystko, co w. podniesionych zarzutach 
wydaje nam się niezgodnem z słusznością 
i objektywnym stanem rzeczy” i kończy: 
„Tak też uczynimy. 

Ponieważ przypuszczam, że ks. kan. A- 
'bramowicz o ile mu nie będzie to wzbro- 
'mione, na zrobione przez o. Piątkiewicza w 

ironicznej i lekceważącej formie zarzuty 
odpowie sam, będę odpowiadał tylko na 
to, co się mnie dotyczy. 

Tu uważam za wskazane zaznaczyć, że 
o. Piątkiewicz grubo się myli! w: swem ka- 
tegorycznem twierdzeniu, że „atak ich“ t. 
j. mój i ks. Abramowicza nawiązał się na 
wspólnym 'gruncie Słonimskiego Kongresu 
Z ks. Abramowiczem nietylko „wspólnego 
ataku" w Słonimie nie nawiązywałem, ale 
wcale się z nim niewidziałem i do prze- 

czytamia Jego artykułu w „Gazecie War- 
Sszawskiej* nie wiedziałem, jak się na me- 
tody propagandy 00. Jezuitów zapatruje. 
Dopiero po przeczytaniu (tego artykułu 
przesłałem mu kilka słów gmatulacji, wi- 
dząc w jego wystąpieniu te uczucia, które 
ożywiały polski killer katolicki w walce z 
musyfikacją Kościoła przez Żylińskiego i 

Sęczykowskiego. 
Memorjał mój dla Tow. Opieki nad Kre 

sami został napisany 30-g0 września 1931 
r. specjalnie na Walne Zebranie tego To- 
warzystwa w dniu 3 października i w! pra- 
Sie ukazał się dopiero 2 grudnia 1931 m., 
artykuł zaś ks. Abramowicza ukazał się w 
„Gazecie Warszawskiej” 6 października 

1931 roku. 

Myli się o. Piątkiewicz i co do tego, 
że obawy moje co do skutków. metod: pro- 
pagamdy, stosowanych przez 00. Jezuitów 
powstały podczas Kongresu Słonimskiego. 
Powistały one znacznie wcześniej, bo w ro- 
ku 1925, kiedy ministrem wyznań był au- 
tow traktatu Ryskiego, Ustaw: językowych 

d konkordatu — pan Stanisław Grabski, a 
proboszczem unidkim w Synkowiczach — 
o. Bumgevis, który wygłaszał kazania i po- 
rozumieweił się z wiernymi tylko po rosyj- 
sku i rozdawał obrazki z nadpisami rosyj- 
skiemi. Wtedy już poimformowałem o tem 
sfery miarodajne i mapisałem dluższy ar- 
itykuł, którego jednak „niezależna prasa 
hez pozwolenia p. prof. Stanisława Grab- 
skiego drukować „nie mogła”, a o zgodę 
pytać nie chciała. 

Jak widzieliśmy, o. Piątkiewicz zakwa- 

lifikowawszy mój memorjał, jako „złośli- 
wy*, „zgryźliwy”, pełen kłamstw, 0sz- 
czerstw: i kalumnij zapowiedział, że będzie 
mań odpowiadał „spokojnie i objektywnie* 
Qzy kwalifikacja talka jest Słuszna, niech 
zdecydują czytelnicy, którzy mój memor- 
jał czytali, dla tego zaś, żeby mogli się zor 
jentować, o ile przyrzeczone przez autora 
ibroszucy spokój i objektywizm zostały za- 
chowane, przytoczę tu kilka zwrotów i wy- 
rażeń się polemicznych, które znajdują się 
na każdej stronie broszury. 

| „Owszem w naiwnem swem mentorowa 
miu (?) Stolicy Apostolskiej posunął się 
jeszcze dalej i zawyrokował, że wspomniia- 
ma dopiero co mrzonika zjednamia Rosji dla 
umji kościelnej, choćby jakimś cudem dała 
się urzeczywistnić, obróciłaby się na szko- 
dę Kościoła Katolickiego” (str. 6). 

„Cały ten passus stanowczo się p. Jeś- 
manowi nie powiódł. Ale i poprzednie jego 
twierdzenia, są jednak przepojone zgryźli- 

wą złośliwością a przytem z rzeczywistoś- 
cią nie zgodne* (str. 1). 

„Ale może być p. Jeśman, podobnie jak 
"różni jego sprzymierzeńcy polityczni, mi- 
mo iż tak gwałtownie i bezpardonówo na 
język rosyjski uderza, w gruncie rzeczy 
i pocichu przenosi go jedmiak mad białoru- PZI| 
ski i dlatego nie chciał tego „licha* głośno 
nawet nazwać po imieniu w swym publicy- 
stycznym występie, (str. 12). 

„A jeśli tak, to pocóż wzniecać one 
„łarumć i bić z Berdowicz w duży i hałaś- 
liwy bęben „narodowej denuncjacji”, а г 
Bialegostobu na drugim mu mniejszym 
wtórować?! Poco się bawić w patetyczne 
wykńzykniki „o zgrozo!” i rzucać się na 
nas z ciężkiemi pałkami . czy maczugami 

najgorszego gatunku, wrzypominającemi 
ńaprawdę walki Jadźwingów”. (str. 20). 

„Lękał się widać p. Jeśman, by go nie 
zdystamsował ks. Abramowicz powiedze- 
niem swojem o „krzywdzie”, jaką robota 
nasza ma rzekomo wyrządzać ojczyźnie; 

więc poszedł jeszcze dalej i pozwolił sobie 
nazwać ją publicznie „kontynuowaniem 
roboty Apuchtimą i Murawjewa* i porów- 
nywać ją nieuczciwie a robotą Żylińskich 
i BSęczykowskich. Brutalności tych wyra- 
żeń wcale nie złagodził figowym listkiem 
frazasu, że „choć intencje nasze są inne, re 
zultat będzie ten sam“ (str, 20). 

„Bawi się jeszcze p. Jeśmam w tamie & 
niewybredne koncepty, zaprawione lichą i- 

ronją „o albertyńskiej obitieli", którem to 
mianem, jak twierdzi,ochrzcić mieli Jezu- 

ści główna swą placówkę w wydanej przes 
siebie propagandowej broszurze, drukowa- 
nej — o agrozo! — grażdamką!* (str. 32). 

„Widziekkśmy już, że w artykule p. Jeć- 
mama: nieprawda pogania nieprawdę, a bar 
dzo często przyłącza się do mieprawdy 

brzydka złośliwość. Tutaj te dwie niezbyt 
urocze siostry połączyły się razem. 

Takich pereł wersalskiego stylu, dowo- 
dzących „objektywmego i spokojnego wy- 
jaśnienia* mógłbym przytoczyć wiele, u- 
piększają one bowiem każdą stronę bro- 
szury. Myślę jednak, że dla tych, którzy 

czytali mój memorjał i przytoczonych wy- 
starczy, żeby, zdecydować, po czyjej stro- 

nie jest spokojny objektywizm, a po czyjej 
gmiew i rozdrażnienie, wywołane siusznoś- 
cią zarzutów, którdqby się chciało jakiemi 
bądź środkami i za jakąbądź cenę ode- 
przeć. 

Zdaje mi się, że z przytoczonych cytat 
czytelnik wyciągnie jeszcze i inmy wnio- 
sek: że o. Piątkiewicz wi polemice swojej 
stosuje znany sposób kazuistycznej djalek 

tyki, moszący w Polsce specjalną nazwę, 

której jednak, nie chcąc naśladować wer- 
salskiego stylu o. Piątkiewicza, nie wymie- 

nię. Sposób ten polega na wyrywaniu z 
tekstu poszczególnych zdań lub ich części, 
co zmienia ich sens; na przypisywaniu ad 
wersarzowi myśli i intencyj, których. on 
nie miał i łatwem ich zwalczaniu; na nego- 

waniu oczywistych faktów lub odmiennem 
ich oświetlaniu, przedewszystkiem zaś na 
przedstawieniu litego adwersarza w. naj- 
ciemniejszych kolorach przez podawanie 
w wątpliwość lub negowanie jego dobrej 
woli, prawdomówności, znajomości rzeczy 
i wiary, i wszystko to wypowiadane w. cię- 
tej formie i z wielką pewnością siebie. 

Stosować tego rodzaju djalektyki w ni- 
mniejszej odpowiedzi ma broszurę o. Piątkie 
wicza nie chcę, nietylko dlatego, że nie je- 
stem 'w niej wyćwiczony, ale i dlatego, że 
pamiętam łacińskie przysłowie quid licet 
Jovi, mon licet bovi, i rozumiem, że na co 
może sobie pozwolić kapłan pod osłoną 
swojej sukni, nie mogę pozwalać sobie ja, 
laik, dbały o zachowanie szacunku dla tej 

sukni. 

"To też pójdę inną drogą: ustalę uwagi 
i zarzuty, zrobione przezemnie co do me- 
tod propagandy, stosowanych przez oo. Je- 
muitów i postaram się rozważyć, co o. Piąt- 
ikiewicz przytoczył dla ich obalenia lub o- 
slabienia. 

Nim to zrobie, należy stwierdzić, że, o 

ile mi się zdaje, nikit! bezstronny nie po- 

trafi wyciągnąć z mojego memorjału wnio 
skm, że jestem przeciwnikiem przyłączenia 
do Kościoła Katolickiego Rosjan, gdyż pa- 
rokrotnie podkreślałem  pożyteczność ta- 
kiego przyłączenia, jak z punktu widzenia 
Kościoła Katolickiego, tak i ze względu na 
Rosjan i wyraziłem uznanie dla gorliwości 
oo. Jezuitów. Inną jest rzeczą moja wątpli 

wość со do możliwości osiągnięcia tego ce- 
lu, wynikająca ze znajomości psychiki ro- 
syjskiej, historji dokonywanych w tym kie 
runku prób w rozmaitych czasach i tego, 
co przez 15 lat zdążyła zrobić propaganda 
ateistyczna, oraz moje przekonanie nie- 
właściwości rozpoczynania propagandy na 
ziemiach polskich i szkodliwości stosowa- 
nych przy tej propagandzie metod z punk- 
tu widzenia polskiej racji stanu. 

Tymezasem o. Piątkiewicz, nie mogąc 
widocznie uwolnić się od nakazów djalek- 
tyki, z którą się zrósł, przez cały czas prze- 
konywa mię o pożyłłku nawrócenia Rosji 
i gorliwości 00. Jezuitów|, czego ia nietyl- 
ko nie negowałem, lecz lojalnie przyzna- 
wałem. 

Zarzuty i uwagi moje o metodach pro- 
pagandy 00. Jezuitów, zrobione w memor- 
jale, który tak bardzo rozgnmiewał 00. Piąt- 
kiewicza, dadzą się podzielić na dwie ka- 
tegorje. Jedne dotyczą owocności tej pro- 
pagandy i ujmy, jaką przynoszą kazdemu 
Kościołowi, Katolickiemu zaś w szczegól- 
ności oraz zamętu, jaki wprowadzają, dru- 
gie zaś natury politycznej mówią 0 szko- 
dzie, jalką te metody wyrządzają Państwu 
Polskiemu. 

Do pierwszej kategorji zaliczyć nale- 
ży: 1) konkurowanie z księżmi rzymskiego 

obrządku taniością ofert, które jest możliwe 
dzięki środkom, jakie posiadają 00. Jezu- 
ici, Konkurencja, bowiem, o ile ma miejsce 
w handlu jest pożyteczna i pożądana. w 
rzeczach jednak wiary i to między kapła- 
nami tego samego Kościoła, jest w mojera 
zmozumieniu ubliżającą stanowi duchowme- 
mu i demoralizuje wiernych, podkopując 
ich szacunek dla duchowieństwa. 2) Cha- 
rakteryzowianie się 00. Jezuitów na ducho- 
wnych prawosławnych i upodobnianie koś- 
ciołów unickich cerkwiom prawosławnym. 
I jedno i drugie byłoby może słuszne i na- 
wet wislkazane w rdzennej Rosji, o ileby 
przytem otwarcie i kategorycznie było po- 
wiiedziane, że pomimo podobieństwa stroju 
i obrzędów, wyznanie, które się propaguje, 
z prawosławiem nic wspólnego niema. Sto- 
sowanie jednak takiej maskarady w Po!- 
sce, bez zachowania, wspomnianego warun 
ku, wobec ludności, doskonale znającej róż 
nicę pomiędzy prawosławnym a katolickim 
obrzędami, daje iten rezultat, że jedna część 
tej ludności jest przekonana, że się ją chce 

przeprowadzić ma katolicyzm podstępem i 

nazywa 00. Jezuitów „chwalszywymi po- 
pami”, druga zaś idzie za taniemi oferta- 
mi, ale korzystając z mich, uważa siebie 
nadal za prawosławną, jak to zobaczymy 
niżej. I w jednym i w drugim wypadku 
obniża się szacunek dla duchewieństwa. 

Jalkże argumentuje o. Piątkiewicz na te 
zamzuty ? Zwykłą swoją metodą. Najpierw 
kwalifikuje moje twierdzenie o środkach 
00, Jezuitów jako błędne i ironizuje o zie- 

miańskch subsydjach, o których ja nie pi- 
sałem jakkolwiek: wszyscy wiemy, że ufun- 
dowanie Albertyńskiej placówiki było mo- 
žliwe dzięki 'właśnie pomocy jednego z 
ziemian. O kilka jednak wierszy dalej wi- 
dzi się zmuszonym przyznać, że „z kół koś- 
cielnych i katoliekich zagranicy, gdzie le- 
piej rozumieją potrzebę takiej misji jak na 
sea pnzywiązują pewne do niej nadzieje, 
udzielono nam parę razy pomocy” i w koń 
cu rozdziału jeszcze raz stwierdza, że na- 
wet ryzy, które madają bardziej elegancki 
wygląd о0. Jezuitom w porównaniu z księ- 
żmi katolickimi są „jałmuźną z zagrani- 
cy“. (str. 80). 

W czemże w takim razie zawierała się 
błędność moich informacyj, tak katego- 
rycznie na wstępie stwierdzona ? 

Po kilku ironicznych uwagach o odży- 
wianiu się „zryźliwego krytyka" (tj. mo- 
jem) i jego „chłopcach do posługi”, prze- 
chodzi o. Piątkiewicz do sprawy konkuro- 

wania z katolickiem i prawosławnem du- 

chowieństwem taniością opłat za posługi 
i przyznaje, że opłaty, pobierane przez oo. 
Jezuitów od biednej ruskiej i białoruskiej 
ludności są małe, bo „wogóle muszą one 
stale być niższe od opłat, jakich się od le- 
piej sytuowanej ludności łacińskiej wy- 
maga“, 4 

Zdawałoby się, że po tem wyznaniu, mv- 
tywowanem zresztą niezgodnem z rzeczy- 
'wistością twierdzeniem o lepszej sytuacji 
ludności łacińskiej, która właśnie za wier- 
ność Stolicy Apostolskiej przez sto prze- 
szło lat była przez carat systematycznie e- 

'konomicznie niszczona, prawosławna zaś 
forytowana, o. Piątkiewicz uznał mój za- 
rzut o konkurowaniu taniością opłat za 
słuszny. 

Bynajmniej! (W: następującym ibezpo- 
średnio za tem wyznaniem ustępie czyta- 
my: „Z całą stanowczością odpieramy za- 
rzut, jakobyśmy taniemi opłatami kupo- 
wali dusze i tą drogą unję tworzyć chcie- 
li“. — Kończąc ten ustęp, o. Piątkiewicz 
pisze: „Ale co już do żywego może obu- 
rzyć, to calkiem z powietrza wzięty wy- 
mysł czy bałarauctwo p. Jeśmana, że dro- 
gą miższych opłat zwabiamy: chłopów no- 
wożeńców łacińskiego obrządku na śluby 
do naszych cerkwi i tam ich z łacińskiego 
obrządku na wschodni przepisujemy'', i po 
kategorycznem 'zaprzeczeniu możliwości ta 

kich wypadków kończy: „I wzywam. p. 
Jeśmana, by na to niezgodme 'z prawdą o- 

skarżenie dostarczył dowodów, jeśli mie 
chce być pomówionym o oszczerstwo”. 

Stužę. 
1) Amna Ł. katoliczka, została uwie- 

dziona pnzez Aleksandra F. i powiła dziec- 

ko. Uwodziciel po dluższych targach z jej 
rodziną, zdecydował się ten związek upraw 
nić, ale pod warunkiem, że ślub będzie da- 

my przez proboszcza obrządku wschodnie- 
go. Tak się też stało. Siostra i matka An- 
ny — obie katoliczki — na moje zapytanie, 
dlaczego tak się stało, powtórzyły mi swo- 
ją rozmowę z Anną, której iiłómaczenie w. 
streszczeniu brzmiało: „Gdyby nie było 
dziecka, stałoby się według mojej woli i 
om „przeszedł by na katolika', ponieważ 
jednak jest dziecko, więc musiałam jemu 
ustąpić i przeszłam na prawosławie". 

Przeglądając z tytułu obowiązku Na- 
dzelnego Komisarza Spisowego spisy lud- 
mości gminy, zobaczyłem, że małżeństwo 
to i dziecko są zapisani jako prawosławni, 

zapytany zaś Komisarz Okręgowy, czy nie 
zaszło tu mieporozumienie, odpowiedział 

mi, że zapisał tę rodzinę jako prawosławną 
na wyraźme jej żądanie. Czy figurują oni 
w księgach parafji wschodniej, nie wiem. 
Ślub kosztował, jak twierdzą, tylko 7 zło- 
tych". 

2) Mieczysław” G. katolik i Nadzieja M. 
prawosławna, wzięli ślub u proboszcza u- 
miekiego. G. skarżył się duchownemu łaciń 
skiego obrządku, że jego żona uważa się 
za. prawosławną i nie chce wychowywać 

dziecka w zasadach wiary katolickiej i 
prosił o radę, jak ma postąpić. 

'Tu muszę nadmienić, że przeglądając 
spisy ludności gminy kostrowickiej, wcho- 
dzącej w skład parafji synkowickiej ob- 
rządku wschodniego, mie znalazłem w nich 
nietylko tych setek i tysięcy wiernych 05- 
rządku 'wschodniego, które przytacza — ©. 
Piątkiewicz na stronie 42 swej broszury, 

ale nawet dziesiątków i myślę, że jeżeli o. 
Piątkiewicz zechce te cyfry spisowe po ich 
wydaniu przestudjować, nie będzie z taką 
ironją traktować „„pessymistów i ciemno- 
widzów', a może i sam się przekona, że ani 
konkurencja, ani maskarada, ani używa 
rosyjskiego języka spodziewanych po nich 

pod względem religijnym rezultatów nie 
dają. 

Taką jest argumentacja ©. Piątkiewi- 
cza, mająca na celu odparcie moich zarzu- 

tów, zrobionych metodom propagandy z 

pumkłtu widzenia pożytku wiary katolic- 
kiej, której konkurencja i maskarada uj- 
mę przynoszą. Czy ona obaliła słuszność 
tych zarzutów:? W pnzekomaniu o. Piątkie- 
wicza i jego podwładnych niewątpliwie 
tak, tych jednak, którzy umieją się poznać 
na tego rodzaju djalektyce i zmają cha- 
rakter Białorusinów i niedawną przeszłość, 
napewno nie przekonała. 

Polska nigdy nie stała na zasadzie cu- 
jus regio ejus religio, a nawet walczyła 2 
temi potęgami, które tej zasadzie holdo- 
wały, jak schizmatycka Rosja i mahome- 
tańska Turcja. To ją uchroniło od krwa- 
wych wewnętrznych walk religijnych, ja- 
kie miały miejsce w państwach zachod- 
nich. Dopiero wybrany na tron polski w r. 
1587 Zygmunt III Waza pod wpływem 00. 
Jezuitów: zaczął tę zasadę stosować i nie- 
zwłocznie zaczęły się zaciekłe walki reli- 
gijne i podział duchowieństwa na katolic- 
kie, unickie i dyzunickie, które jak stwier- 
'dzają. historycy, „sobie wzajemnie świąty- 
nie, dobra kościelne i ludność odebrać u- 

        

siłują”. Podobne zjawiska zaczynamy ob-| 
serwować obecnie, jak to ma miejsce przy 
zajmowaniu cerkwi autokefalnych na rzecz 
wschodniego obrządku przez protojereja 
Gapanowicza i w jego ostrej polemice z 
biskupami prawosławnymi w. broszurze, 
oraz demagogja o. Wysokińskiego. W wal- 
ce w środkach i słowach nie zwykli nawet 

kapłani przebierać. 
Skierowując o. Piątkiewicza w innych 

poruszanych przez niego kwestjach czysto 
religijnych, czy to kamonicznych czy ob- 
rządkowych, czy nawet „między - obrząd- 
kkowych“ po odpowiedź do prac i artyku- 
łów dr. Charkiewicza, ks. biskupa unie- 
kiego Chomyszyna, 00. Salezjanów i wielu 
innych, rówmież jak do mego memorjału, 
dołączonego do petycji ziemiam słonim- 
skich, przejdę do tych metod propagandy, 
które nietylko w: mojem i ks. Abramowicza. 
mniemaniu, ale i w mniemaniu większości 

Polaków: i łacińskiego kleru polskiego, a 
nawet wielu oo. Jezuitów, są dla Państwa 
Polskiego szkodliwe. 

Szkodliwie są one dlatego, że pomimo 
wszelkich zaprzeczań, negacyj i ironizowa- 
nia o. Piątkiewicza, faktem jest, że oo. Je- 
zuici,, unikając języka polskiego, używają 
przeważnie języka rosyjskiego, w rezulta- 
cie czego będziemy mieli, jak twierdzilem 
w. swym memorjale, ma pewnej przestrzeni 
zamiast prawosławnych Białorusinów —- 
katolików, ale Rosjan. 

Przedtem niż przejść do argumentów n. 
Piątkiewicza, przeciwko powyższej tezie, 
uważam za wskazane zaznaczyć, że o. Piąt- 

Kkiewicz jest w błędzie, przypuszczając, że 
jstem chory na daltonizm i nie odróżniam 
językówi starosłowiańskiego czy też staro- 
cerkiewnego, białoruskiego i rosyjskiego. 

Przez 9 lat szkoły Średniej w. dobie naj- 
większego mapięcia dążeń rusyfikacyjnych 

zmuszano mię studjować właśnie w celach 
rusyfikacji język starosłowiański i znam 
go nie gonzej, jeżeli nie lepiej od 0. Piat- 
kewicza i jego podwładnych. 

Mając niańki Białorusinki i bawiąc się 
z dzieómi białoruskiemi, poznałem gwarę 
białoruską tak dobrze, że wątpię, czy znaj- 
dzie się na Kresach wielu, którzyby ją tak 
znali i dlatego właśnie mogę zapewnić o. 
Piątkiewicza, że język, w którym przema- 
wia do wiernych o. Wysokiński, że nie mó 
wię o o. Burgeois, i w którym się drukują 
pisma, nazywane białoruskiemi z praw- 

dziwym językiem białoruskim ma bardzo 
„mało wspólnego. 

Że po skończeniu szkoły i uniwersytetu 
rosyjskich i wieloletniej służbie w Rosji, 
znam język rosyjski, dowodzić tego chyba 
nie potrzebuję. 

"Tu ośmielę się zwrócić uwagę o. Piąt- 
kiewicza, że, mówiąc 0 starocerkiewnym 

języku. jako powszechnym we wszystkich 
kościołach prawosławnych, zapomina, czy 

też umyślnie nie mówi o tem, że do staro- 
cerkiewnego języka, dajmy na to, Serbów, 
weszio z konieczności bardzo dużo słów 
serbskich, do rumuńskiego — rumuńskich, 
do tego, zaś języka, którym się posługiwała 
cerkiew: rosyjska — rosyjskich, a ten wła- 
śnie zruszczony język starosłowiański, u- 
żywają oo. Jezuici w. swych mnabożeńst- 
wach w. Polsce. 

Przechodząc do argumentacji o. Piąt- 
kiewicza w sprawie używania przez ojców 
języka rosyjskiego, na wstępie najuprzej- 
miej go przepraszam, że ten jedyny raz 
zastosuję jego metodę i styl polemiczny i 
porównam jego argumentację do argumen 
tacji pewnego izraelity, któremu wytocze- 
mo, proces o uszkodzenie garnka. Argumen- 

towalł om wi ten sposób: po-pierwsze: ja 
żadnego garnka nie brałem, po-drugie, kie- 

dy ten garnek znalazł się u mnie, była już 
w mim dziura, po-trzecie, ponieważ ta dziu 
ra odpowiadała moim celom, więc trochę 

ją rozszerzyłem, co tem spokojniej mogłem 
zrobić, że właściciel garnka przeciw temu 
nie protestował. 

Otóż o. Piątkiewicz argumentuje w i- 
dentyczny niemal sposób. Wstawiwszy do 
mojego i ks. Abramowicza tekstów słowa 
„tylko“ i „wylącznie“, których tam niema, 
z oburzeniem te „tylko“ i „wyllącznie“ ne- 
guje, mówiąc: „Co by p byl za sens i 

wprost za obłęd u ludzi, którzy, „jakkol- 
wiek lekcji pracy unijnej nie brali ani w 
redakcji „Jutrzenki Białostockiej" ani u p. 
Jeśmana w Berdowiczach, mimo wszystko 
jednak nie spadii z księżyca na Kresy i nie 
są tak beznadziejnie obrani z poczucia rze- 
czywistości, by nie wiedzieć, że Słonimskie 
czy Nowogródzkie to nie Kaługa czy Wiaź- 
ma i nie zdawać sobie sprawy, że akcja u- 
nijna na Kresach Polski głównie i pierw- 

szorzędnie ,a w znacznej części wypadków 
nawet wyłącznie w. białoruskim języku 
prowadzona, być musi", 

Kończy o. Piatkiewicz to swoje „po- 
pierwsze” twierdzeniem: „Bogiem a praw- 
dą— to my właśnie rusyfikację Słonimsz- 
czyzny wstrzymujemy i lagodzimy““. 

Teraz przychodzi to „po-drugie* © 
dziurze. 

Po zaznaczeniu, że nie z samymi Biało- 
rusinami misja ma do czynienia, bo wszę- 
dzie się napotyka pewien procent Rosjan, 
o. Piątkiewicz dowodzi, że obok nich „jest 
jeszcze nie mały odsetek ludności miejsco- 

białoruskiej, wej* — powiedzmy odrazu: 
— która z różnych powodów w czasach 
nie tylko wojennych, ale dobrze przedwo- 
jennych, uległa znacznemu zruszezeniu i 
pomimo kilkunastoletnich rządów i wpły- 
wów polskich, w tem zruszczeniu trwa. 

Po tym ostrożnym wstępie idą już bar- 
dziej kategoryczne twierdzenia, że w Sło- 
nimskiem wogóle, a w Albertynie i w pa- 
rafji Synkowickiej w szczególności, dziura 
jest znacznie większa, bo „mieszkańcy 
tych kilkudziesięciu wsi i osad dokoła po 
tutejszym szarym: terenie rozrzuconych nie 
tylko „bądź co bądź”, jak wstydliwie wy- 
ksztusza z siebie p. Jeśman, „wykazują pe- 
wne ciążenie do wszystkiego, co rosyjskie, 
ale — mówmy odrazu jasno i otwarcie — 
uważają siebie za Rosjan chociaż tutej- 
szych, a mowę rosyjską za swoją”. 

Wspomniawszy zatem o walkach, jakie 
staczają z o. Wysokińskim miejscowi włoś 
cianie, domagając się języka rosyjskiego, 
o. Piątkiewicz uzasadnia pożyteczność dla 
oo. Jezuitów tej dziury i konieczność jej 
rozszerzenia. w tem sposób: „Jakże do lud- 
ności tak nastawionej i zdecydowanej nie 
mówić kazań rosyjskich i mie porozumie- 
wać się z nią w tym języku”?! 

Na stronie 25 broszury o. Piątkiewi- 
cza, przytoczywszy rozmowę proboszcza 

Synkowiekiego z „poważnym mężczyzną 
prawosławnym, który słuchając staruszki 
śpiewającej Anioł Pański po polsku, na 
zapytanie proboszcza, jak mu się ten śpiew 
podoba”, odpowiedział z całą bezwzględną 
szczerością „Te śpiewy i te staruchy naj- 
więcej wam szkodzą, bo naród ma dowód, 
że każda umia musi się skończyć opola- 
czeniem i łaciństwem! a naród tego nie 
chce“, wyciąga z tego taki wniosek: „I jak 

że iść do tych ludzi z poiskim językiem o- 
ficjainym i 7 polskiem kazaniem?!“ 

Nie zabrakło w tej argumentacji i izra- 
elickiego tłumaczenia się z rozszerzenia 

dziury pasywnością właściciela garnka. 
Opowiedziawszy nie bez pewnego zadowole 

nią o wysłuchanych w wagonie rozmowach 

rosyjskich dziatwy szkolnej, nie odznacza- 
jącej się wielką czołobitnością dla litera- 
tury polskiej i Mickiewicza, o. Piątkiewic 
czuje się uprawnionym do wyciągania wnio 
sków i wyliczywszy błędy powojennych 
polskich mężów stanu z prawdziwego i nie 
prawdziwego zdarzenia w postaci ustępstw 
ma rzecz mniejszości i języka rosyjskiego 
ze szkodą dla elementu polskiego, kończy 
taką apostrofą: „Jakiemże prawem i jaką 
logiką chce się ten język, dopuszczony у 
tylu innych dziedzinach nugować, a jego 
używanie niemal o zdradę państwową po- 
czytywać na jednym 'jedynym odcinku pra- 
cy unijnej?! 

W mowie potocznej podobne tłumacze- 
nie brzmiałoby tak: „Jeśli ktoś wskutek 
niedołęstwa albo zbytniej dobroci nie pii- 
muje swojego dobra i wszyscy je rozbie- 
rają, dlaczego ja mam hyć lepszy od innych 
i nie korzystać ze sposobności** i byłoby 
zrozumiale w ustach ciemnego chłopa, któ- 
remuby się robiło wymówkę za wypasy 
lub defraudację, 'ale dziwne jest w ustach 
polskiego księdza w dopieroco odbudowanej 
ojczyźnie i moeno przypomina wykład ks. 
Bogusława o wyciąganiu poduszki z pod 
giłowy konającego i postawie: czerwonego 
sukna, zrobiony Kmicicowi w Pilwiszkach. 

W Kmicicu po tym wykładzie „dusza 
w jednej chwili się zmieniła, jakby piorun 

w: nią trzasl“. Jak zareaguje dusza narodu 
polskiego, który, patrząc obojętnie na pod 
trzymywanie dawnych separatyzmów i 
tworzenie nowych, robi wrażenie narodu 

samobójców? Czy będzie on nadal tolero- 
wał rządy. obeych potencyj, jak za czasów 
rozbiorów i spokojnie patrzył na staros- 
tów, nakazujących Polakom przemawiać 
do Prezydenta Państwa po białorusku dla 
podkreślenia „miejscowego kolorytu”, dy- 
gnitarzy gorliwie opiekujących się szkola- 
mi mniejszości, a postponujących szkoły 

polskie, oraz oo. Jezuitów, rusyfikujących 
Kresy, czy też zdobędzie się na męskie 
„guos ego“ pod adresem tych wszystkich 
szkodników. 

Wprawdzie o. Piątkiewicz, widocznie 
dla uspokojenia sumienia narodowego, ry- 

suje nam na stronie 25 broszury „jasną 
wizję przyszłości”, mówiąc: „I w takiem 
to harmonijnem na gruncie jednej. wiary 
i w ramach jednego kościoła przeprowadzo 
nem zespoleniu dwóch równouprawnionych 
obrządków, za którem pójdzie zespolenie 
dwóch także narodowości, osiadłych od 
wieków na. wspólnem łonie kresowej matki 

ziemi, widzimy tej ziemi żywotne odrodze- 
mie, konsolidację i siłę i lepszą i jaśniej- 

szą przyszłość”. 

Piękna wizja! Tylko, niestety, histo- 
rja nie daje przykładów urzeczywistniania 
się takich wizyj, bo siłę i pewną przysz- 
łość daje państwom konsolidacja ich mie 
w ramach jednego kościoła, ale w ramach 
jednej narodowści i jednego języka. 

Zespolenie dwóch obrządków na Kre- 
sach Polskich miało miejsce już parę set 
lat temu, nie zapobiegło ono jednak ponow 
nemu rozdziałowi, którego naprawianiem 
zajmują się obecnie oo. Jezuici, którzy nie 
wątpliwie mieliby o wiele cięższe i tnud- 
niejsze zadanie, gdyby nie pomoc, jaką 
Kościół Katolicki otrzymał sto lat temu ze 
strony narodowego patrjotyzmu polskiego, 
który udaremnił dążenia caratu do zrusy- 
fikowania Kościoła Katolickiego, bo gdy- 
by nie ten patrjotyzm, oo. Jezuici mieliby 
dzisiaj do nawracania na katolicyzm i о- 
becnych łacinników. 

Są zresztą i bardziej wymowne przy- 

kłady. 

Bardzo katolicka Austrja, skonsolido- 
wana nie na harmonijjnem zespoleniu dwóch 
obrządków ale w ramach jednego obrząd- 
ku i jednejgo kościoła, rozpadła się rów- 
mież jak Rosja, którą carat także starał 
się „skonsolidować* w ramach jednego 
Kościoła. 

Odwrotnie, Niemcy, pomimo, że należą 

mie do jednego, ale do kilku różnych koś- 

cidłów i poniosły klęskę we wielkiej woj- 

nie, zespolone w ramach jednej narodowoś 

ci, są i dzisiaj najsilniejszem państwem i 

narzucają swoją wolę innym narodom, a 
zaborczą politykę „brata'* Stresemana kon 
tynuował ultra - katolicki Bruening, obec- 
mie zaś wierzący wzorem Wilhelma w nie- 
mieckiego tylko Boga — von Papen. 

Tu mimowoli nasuwa się pytanie, dla- 
czego „kościelne i katolickie koła zagrani- 
cy“ (Monachjum), które popierają rusyfi- 
kacyjną robotę Misji Wschodniej w Polsce, 
przywiązując do niej „pewne nadzieje”, 
nie wpłyną na przywódcę centrum katolic- 
kiego pralata Kaasa, żeby nie solidaryzo- 

wał się z Hitlerem i Hugenbergiem w dą- 
żeniu do odebrania od nas odwiecznie pol- 

skiego Pomorza? Czy według tych kół i o. 

Piątkiewieza tylko, Polacy, chcący być do- 

brymi ktolikami, winni być wyprani z pa- 
trjotyzmu, Niemcom zaš wolno byč i ka- 

tolikami i patrjotami jednocześnie? 

Czy nie zastanawia czytelnika ta po- 
dwójna miara i czy nie nasuwa myśli, że z 
Morachjum płyną pieniądze, nie tyle w ce- 
du propagandy unji, ile w celu zahamowa- 
nia konsolidacji Państwa Polskiego i wy- 
wołania w miem zamętu, jak to ma miej- 
sce z kwestją ukraińską i że te „pewne na- 
dzieje" ma tem właśnie polegają, polscy 
zaś oo. Jezuici, przejęci swoją misją, nie 
zdają sobie z tego sprawy i bezkrytycznie 
stosują się do wskazań tych „kół katolic- 
kich zagramicy”. Dziwnie bowiem propa- 
gowanie zruszczonej białoruszczyzny przez 
00. Jezuitów przypomina takąż propagandę 
okupantów niemieckich na tych samych te 
renach i ich chęć stworzenia separatyzmu 
białoruskiego, kiedy władze okupacyjne, za 
chęcając i ułatwiając nam, Polakom tutej- 
szym, przesłanie petycji do kanclerza Rze- 

szy o przesunięcie granicy bolszewickiej, 
ustalonej brzeskim traktatem na wschód, 
postawili jako warunek, bez którego pety- 
cja nie będzie wysłana, że nie będziemy 
prosili o przyłączenie do Polski, tylko do 
Litwy, lub nieokreślonej bliżej Białorusi. 

Charakterystyczne jest, że i o. Piątkie- 

wicz, rysując przytoczoną wyżej „jasną wi 
zję przyszłości”, nie wspomina wcale o 
Państwie Polskiem, w którego skład te Kre 
sy wchodzą, ale mówi podobnie, jak i zna- 
ny Białoruski kalendarz, o jaśniejszej 
przyszłości „kresowej matki-ziemi'. jakby 
zupelnie samodzielnej. 

Że takie traktowanie przez oo. Jezuitów 
naszych ziem, jako jakiegoś bezpańskiego 
terytorjum, jakiejś domeny „poważnych 
prawosławnych mężczyzn”, którzy nie chcą 

„Opolaczenia“ i „laciūstwa“, ma miejsce, 
wynika to nietylko z wielu ustępów bro- 
Szury o. Piątkiewicza, ale i z samych spo- 
sobów propagandy, która opiera się na 
zjednywaniu dla Unji elementów: wrogich 
polskości i łacińskiemu obrządkowi, a na- 
wet ich sztucznemu wytwarzaniu i fawory- 
zowaniu. 

Na ścianach młyna sąsiedniego z sie- 
dzibą unickiego proboszcza Synkowickiego 
zjawiły się zrobione czerwoną farbą napi- 

sy: „Niechaj żywie internacjonai“! Dzier- 
Żżawca zapytany przez właściciela młyna, 
co to ma znaczyć, odpowiedział, że zrobił 
„to djak probostwa unijnego. 

Nauczyciele szkół powszechnych po- 
wiatu otrzymali od swej władzy okólnik, 
polecający porozumieć się z rodzicami 
uczniów, czy nie woleliby, żeby wykład re- 
ligji odbywał się w języku polskim, a nie 
rosyjskim, jak było dotychczas, tem wię- 
cej, że niektórzy prawoslawni proboszczo- 
wie skłaniają się do tej inowacji. Kierow- 
mik szkoły we wsi Jarniewo, dawniej unic- 
kiej, która brała udział w powstaniu 1830 
roku, rozpoczął pertraktacje z bardziej 
wpływowymi gospodarzami, którzy byli 
zdania, że taką uchwałę da się przeprowa- 
dzić. 

Aliści poinformowawszy O tem, pro- 
boszcz unijny przyjechał do wsi i zaklinał 
gospodarzy, żeby się na to nie zgadzali, 
motywując swoją prośbę tem, że to i Panu 
Bogu przyjemniej słuchać modlitwy biało- 
ruskiej, jako że w języku ojczystym, i tem, 
że, jeżeli się zgodzą na polski wykład re- 

ligji, to z czasem zostaną opolaczeni. 

Jak taka argumentacja wygląda w u- 
stach księdza-Polaka, do niedawna łaciń- 
skiego obrządku, wobec tolerancyjności 
rządów polskich względem szkodliwej ro- 
boty oo. Jezuitów, o tem. chyba nie może 
być dwóch zdań, mianowicie jeżeli się zda 
sprawę z rzeczywistego stanu rzeczy, o któ 
rym niestety ogromna większość polskich 
ustawodawców i rządzących nie ma pojęcia 

Polska, nie stosując zasady „euius regio 
cius religio“, nigdy nie stosowała innej: 

cuius regio eius lingua. Pomimo to właś 

nie, czy też słuszniej, dla tego właśnie i 
wskutek wyższości łacińskiej kultury ła- 
two się zasymilowały nie tylko szczepy, 
stojące na niższym stopniu kulturalnym, 
jak Rusini, Białorusini i Rosjanie, ale i 
bardziej kulturalne jak Francuzi, Włosi 
i przedewszystkiem Niemcy, którzy zasy- 
milowawszy się, wytworzyli patrjotyczne 

polskie stany mieszczański i kupiecki. 

'To też asymilacja Kresów, mianowicie 
północno - wschodnich postąpiła tak da- 
leko, że nawet jeszcze wi dobie powstań 
gwara białoruska była bardziej zrozumiałą 
dla każdego Polaka, niż gwara góralska 
czy kaszubska. Szkoła rosyjska, służka 
wojskowa, urzędy, popi i żydzi, przede- 
wszystkiem zaś przymusowy pobyt w Ro- 
sji, wszystko to wpłymęło na znaczne zru- 

syfikowanie się języka białoruskiego. Po- 
mimo to jednak i dzisiaj jeszcze, język, 
którym mówi rdzenna wieś białoruska, nie 
zaś ten, w którym przemawiają i drukują 
propagandowe broszury 00. Jezuici, ma 
wszystkie charakterystyczne cechy języka 
polskiego w postaci „dzi „ć'* „cz” i innych, 
również jak końcówek trybów bezokolicz- 
nych, które się różnią od polskich tylko u- 
miejscowieniem akcentu jak „siedzi 
„chodzić”, „robič“, „hulać”, „kuplać” itp. 

OO. Jezuici, nie znając tego języka, ja- 
ko przygotowani do propagandy Unji w 
Rosji, posługują się rosyjskim albo zrusz- 
czonym białoruskim, żeby zaś to uspra- 
wiedliwić, stworzyli legndę o nienawiści 
Białorusinów do wszystkiego, co polskie, 
opierając to twierdzenie na wynurzeniach 

„poważnych mężczyzn prawosławnych”, 
wspomnianych już wyżej i w ten lub inny 
sposób spokrewnionych lub skoligaconych 
z dawniejszymi nauczycielami szkół vosyj- 
skich, którzy wskutek dziwnego nieporou- 
mienia stali się kierownikami szkół pol- 
skich i uprawiają prorosyjską a sł 
ską propagandę. 

W] masie swej Białorusini, nawet pra- 
wosławni, nie są wrogo usposobieni wzglę- 
dem Polaków i polskości i to nietylko dla- 
tego, że mają łagodny charakter, czem się 
wybitnie różmią od Ukraińców: i Wielkoro- 
sjan, ale i dla tego, że są utylitarystami i 
doskonale zdają sobie sprawę z tego, że 
przy gwarze swojej, w: której brak słów do 
wyrażania coraz to nowych pojęć, będą- 
cych wynikiem szybkiego rozwoju kultu- 

ry, nie mogą i nie powinni się utrzymać. 

To też, kiedy, zarządzając wojewódz- 
twem brzeskiem, wizytowałem powiaty i 
zapytywałem radnych gmin, jakich szkół 
pragnęłaby ludność, wszędzie odpowiada- 
no mi zapytaniem: „A do kogo my będzie- 
my należeli?" (W roku 1919 i -920 grani- 
ca masza z Sowietami nie była jeszcze u- 
stalona) i dodawano: „Bo jeżeli do Polski, 
to polskich, jeżeli zaś do Rosji, to rosyj- 
skich, bo dopóki będziemy się uczyli po 
bialorusku, to rządzić nami będą Polacy a!- 
bo Rosjanie, my zaś będziemy stali na u- 
boczu*'. 

Władysław Jeśman, 

W Dokończenie nastąpi) i 
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Ma marginesie II! Ziazdu Bibliotekarzy Polskich 
W. WILNIE 

W końcu czenwca (26 — 29) gościło 

Wilmo spory zastęp ludzi, przybyłych ze 
wszystkich połaci kraju na II Zjazd Bi- 
bljotekarzy, ludzi zatrudnionych w. tym za- 
wodzie lub zgrupowanych w organizacjach 
pokrewnych, czy też tylko sympatyków, 
ogółem ludzi, którzy się z książką spoty- 
kają w tym lub owym odcinku jej życia i 
oddziaływania. 

Zgodnie z dotychczasową tradycją — 
Zjazd łączył parę momentów, które dążyły 
do objęcia najbardziej aktualnych zagad- 
pień, dotyczących ogółu, bibljotekarstwa 
polskiego, oraz do zapoznania przybyłych 

gości z terenem wileńskim. 
Na czoło wysunęła się strona naukowa 

Zjazdu — referaty. Cykl óśmiu referentów 

wskazał rozpiętość zagadnień, ramy dzia- 
talnošci bibljotekarstwa. 

Jak się pokazuje ta niedoceniana dzie- 
dzina pracy ma swoje ważkie słowo do po- 
wiedzienia ma terenie intelektualnej współ- 

pracy międzynarodowej, jak to wykazał 
dyr. E. Kuntze w odczycie inauguracyjnym 
© „Współudziale Polski w międzynarodo- 
wych pracach bibljotekarskich*. Warto 
podkreślić, że wymiana dóbr kulturalnych 

odbywa się na drodze zaznajomienia się z 

dorobkiem myśli, utrwalonych w piśmie — 
w książce i że tu właśnie jest pole dzia- 
lania bibljografji i bibljotekarstwa. One 
to informują o publikatach i utrwalają za- 
poznanie się z niemi na drodze międzyna- 
rodowej wymiany lub wypożyczania, Me- 
(tody pracy w tej dziedzinie wskazują na 
paralelizm polityki bibljotecznej a świato- 

wej. 
Inne względy decydują, gdy  cho- 

dzi o postulaty polityki w  ob- 
„rębie (Państwa (Polskiego. Dwa 
'referaty poświęcone temu zagadnieniu — 

„ Kust. K. Dobrowolskiego i bardziej spec- 
jalny 8. Wierczyńskiego („Polityka bibljo- 
teczna wi dziedzinie czasopism nauko- 

wych'*) wskazały na konieczność koordyna 
cji prac poszczególnych środowisk bibljo- 
tecznych. Środkiem ku temu ma się stać 

, wzajemne informowanie przy zakupach pi- 
' śmiennictwa obcego oraz specjalizacja tre- 
ściowa zbiorów bibljotecznych — a to w 
imię koniecznej oszczędności. A' dalszem 
zagadnieniem staje się tu określenie roli 
poszczególnych bibljotek w odniesieniu do 

» piśmiennictwa krajowego. 
Jedno z naczelnych zadań bibljotekar- 

stwa polega wszakże na przechowaniu cal- 
łokształtu krajowej produkcji drukarskiej, 
jako dokumentu epoki i źródła do jej po- 
znamia. Zagadnieniem tem zajęli się dyr. 
Z. Mocarski i W. Olszewicz w referacie o 
„Bibijotekach regjonalnych z uwzględnie- 
niem bibljografji regjonalnej“. Tu wysu- 
mięto postulat jak majbardziej celowego 
wyzyskania tego podatku, jakim obciążone 
jest drukarstwo polskie, dostarczające przy 
musowo druki dla celów bibljotecznych i 
urzędowej rejestracji. Zagadnienie spoczy- 
wa w racjonalnem wyznaczeniu środków 
bibljotecznych pokrywających się z ośrod- 
kami. badań naukowych. 

* Ale poza racjonalną polityką bogacenia 
księgozbiorów równie ważną sprawą jest 

i inie — opracowanie księgozbio- 
rm. Referat kust. Wit. Wisłockiego mówił 
o „Roli bibljografji w  bibljotekarstwie“, 
dyscyplinie podstawowej dla tej dziedziny 
Podkreślił tu referent, że wykształcenie bi- 
bljograficzne jest nietylko warunkiem sine 
qua non dla bibljotekarza, ile także wobec 
rozwoju piśmiennictwa, narzędziem orjen- 
tacji dla wykształconego ogółu. Wiadomo- 
ści bibljograficzne stają się podstawą wza- 
jemnego zrozumienia w pracy i mianowicie 

czytelnika i bibljotekarza, pracującego sta- 
łe z tem nastawieniem, że dzieło jego ma 
wartość spoleczno - użytkową, że dokony- 
wane jest dla czytelników. 

Właśnie to przeświadczenie jest jednem 
ze źródeł idei porządkowania i udostępnia- 
dia księgozbiorów. Rolę podstawową ode- 
grywają tu katalogi. Im też poświęcił Zjazd 
dwa referaty. Radca J, Grycz mówił o pra- 
cach nad instrukcją katalogu alfabetyczne- 
go, która dokonywana jest pod jego egidą 
zbiorowo na drodze kompromis. porozu- 
mienia wszystkich zainteresowanych, a 
kitóra będzie miała znaczenie ogólnie obo- 
wiązujących norm Dr. H. Hieb - Koszań- 
ska oraz J, Kossonoga i K. Mączyński mó- 
wili o katalogu przedmiotowym, którego 
pierwszy okaz w Polsce założyła B-ka Uni- 
wers. w Wilmie, drugi  B-ka Uniwers, 
w. Warszawie. 

Wreszcie prof. H. Radlińska mówiła 
o czytelnietwie, które jest etapem końco- 
wym — użytkowania  magromadzonych 
materjałów: piśmienniczych. I tu pokazuje 
się, że rola bibljotekarska może być og- 
romna. Bibljotekarz, obserwujący umiejęż 
nie, dostrzega stosunek czytelnika do książ 

ki, analizuje elementy tego stosunku i po- 
trafi ocenić wartość dzieła. Stąd wynika 
'możmość kierowania lekturą czytelnika i 
formułowania szeregu postulatów! pod ad- 
resem twórców — autorów, Ma to znacze- 
"nie nietylko w bibljotekarstwie powszech- 
„mera, które wytycza sobie eele pedagogi- 
czno - oświatowe, ale także i w. bibljote- 

karstwie szkół wyższych, gdzie bibljote- 
karz, świadom zawartości księgozbioru, 
pośredniczy między światem książek a czy- 

 telhikiem, wdrażając go do umiejętnego 
korzystania z bibljoteki, 

Tyle zadań ma do spełnienia bibljote- 
karz, niezaprzeczenie ważnych, często 
dzięki swej drobiazgowości, niedostrzega- 
„mych. To też zawód ten należy w Polsce do 
tych, które sobie dopiero wywalczają zro- 
zumienie. Na Zjeździe sprawą organizacji 

zawodu zajęli się dr. Z.  Oiechanowska, 
kust. J. Niezgoda i dyr. J. Augustyniak. 
Stwierdzenie dużych zadań, ciążących na 
bibljotekarstwie pociąga za sobą żądanie 
ekwiwalentu w świadczeniach dla pracow- 
ników zatrudnionych zawodowo, a także 
postulat wysokiego poziomu przygotowa- 

nia fachowego, wreszcie konieczność utrzy 
mania kontaktu z bibljotekarstwem na 
drodze wyiniany pracowników. Niestety 

mie posiada (Polska samodzielnego ani 
szkolnictwa zawodowego, ani też zrozumie- 
mia dla roli społecznej bibljotekarstwa — 
zwłaszcza powszechnego, które jest nieza- 
wodnem narzędziem oświaty. Postulaty u- 

chwalone w tej dziedzinie mają znaczenie 
kardynalnych punktów: w walce o uznanie 

i prawa. 

Tyle mówiono © sprawach, dotyczą- 
cych ogółu bibljotekarstwa, co było najwa- 
żniejszym momentem Zjazdu. Drugi jego 
walor spoczywał w założeniach regjonal- 
nych. Oto środowisko organizując, zgodnie 
z tradycją poprzednich kongresów chcia- 
ło zapoznać gości z kulturą książkową 
Wilna. Zamierzenia te zrealizowało obiera- 
jąc różnolite drogi. Najtrwalszą są publi- 
kacje zjazdowe. 

Wśród nich na czoło wysuwa się publi- 
kacja zbiorowa pod. red. A. Łysakowskego 
p. t. „Bibljoteki wileńskie", dalej syntety- 
czna rozprawa  J. Czarneckiego, dająca 
„Rzut oka na historję książki wileńskiej'* 
oraz artykuł K. Świerkowskiego o Wilnie 
jako kolebce drukarstwa łotewskiego, *). 

Innym środkiem zapoznawczym były wy- 

stawy. Jedna obrazowała dzieje książki 
wileńskiej i przylagłych terenów. Opraco- 

wania przez dyr. T. Turkowskiego zgroma- 
dziła liczne eksponaty, uzyskane częściowo 
z pozamiejscowych bibljotek. Druga — 
przygotowana przez M. Dzikowskiego da- 
wała wgląd w zbiory kartograficzne B-ki 
Uniw, zaznajamiając z niezmiernie cenne- 
mi zbiorami Lelewela, legowanemi Uniw. 
B-ce Publicznej, 

Wreszcie dołożono starań, aby się mo- 
gli uczestnicy dokładniej zapoznać «< z 
bibljotekami wileńskiemi. Zwiedzono więc 
zbiorowo bibljoteki: Uniwersytecką, im. 
Wróblewskich i Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. 

Jak się pokazało, teren wileński okaza- 
ny szeregowi gości, wzbudził też zaintere- 
sowania krajoznawcze. Był to moment po- 
średnio wiążący się ze Zjazdem, ale wszak- 
że nie bez znaczenia. 

Miomentem o wartości uczuciowej było 
zetknięcie się grona pracowników tego za- 
wodu na gruncie towarzyskim, co wpły- 
wa na zadzierzgniecie trwalszych nici 
wspólnoty. 

Nieprzymijające znaczenie Zjazdu tkwi 
wszakże w samym fakcie jego zwołania, 
pomimo trudnych warunków ekonomicz- 
mych; wi stworzeniu płaszczyzny dla wy- 
miany myśli i powzięciu skromnych uch- 
wał, które są sformułowaniem wytycznych 
pracy, wynikających z uświadomienia so- 
bie dotychczasowych braków i potrzeb na 
przyszłość. 

Helena Hleb - Koszańska 

*) Dokładnemu ich omówieniu poświę- 
ci Redakcja „Słowa osobny artykuł. 

PKTNET RESTA IESKO ZRETRASS 
DOBRANE MAŁŻEŃSTWO 

  

Sławny lotnik angielski J. A. Mollinson 
wraz ze swą żoną znaną w Warszawie dzielną 
lotniczką Amy Jahnson mają zamiar dokonać 
wspólnie lotu przez Atlantyk do Ameryki i z po- 
wrotem. 

Na fotografji naszej widzimy tę zaprawdę 
dobraną parę przed samolotem, którym zamie- 
rzają dokonać swego lotu. 

SPORT 
PIERWSZY ETAP RAIDU MOTOCY- 

KLOWEGO 

WARSZAWA — WILNO — WARSZAWA 

W sobotę na szosie warszaw- 
skiej, tuż za kaplicą ponarską zakończył się 
pierwszy etap wielkiego raidu motocyklo- 
wego, zonganizowanego na trasie Warsza- 
wa — Wilno — Warszawa przez WKS Le- 
£SJę. 

Na półmetku zgromadzili się przedsta- 
wicielie komisji sędziowskiej, członkowie 
wileńskich klubów motocyklowych (Woj- 
skowy Kl. Motocyklowy i Wil. T-wo C.i 
M.) oraz spora grupka motocyklistów i 
zwolenników sportu motorowego. 

W raidzie bierze udział 29 uczestników 
Wszyscy oni przybyli na metę lecz obecnie 
niesposób jest mówić kto i jak wywiązał 
się z zadania. 

Jednemu z uczestników raidu Bernard- 
towii „Ponthere'* zdarzył się po drodze wy- 
padek na szczęście niezbyt groźny. 

Dziś uczestnicy raidu zwiedzą Wilno i 
Werki, jutro wystartują do drugiego eta- 
pu. (t). 

WIECZOREK BIJE REKORD POLSKI 
SIDOROWICZ REKORD OKRĘGU 

Wczoraj odbyły się zawody lekkoatle- 
tyczne z programem przewidującym : pię- 
ciobój i bieg 3 klm. Mieli startować zawod- 
nicy zamiejscowi, a mianowcie Lukhaus, 
Strzałkowski, i Kucharski (b. wilmianin), 

Goście nie przybyli wobec czego nasi 
zawiodnicy sami stanęli na starcie. 

Próba pobicia rekordu w pięcioboju da- 
ła pomyślny wynik. Wieczorek (3 sap.) 
wykazał się dobrą formą i pobił rekord 
Polski ustanowiony przez Cejzika zdobywa- 
jąc 3828.770 pkt. Drugie miejsce zajął — 
-„.«jtkiewiez (Sokół) 5447.765 pkt. 

Wyniki poszczególnych konkurencyj u- 
zyskane przez Wieczorka są następujące: 

RONIKA * 
   

RDZII оее 

Poniedziaiek 

Dek 15 
Wniebowz. 

jutro 
Joachima 
TAI KI 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 14 sierpnia 1932 r 

Ciśnienie średnie 763 

Temperatura średnia +21 

Temperatura najwyższa 25 

Temperatura najniższa + 14 

Wscnód słońca g 4.42 

Zachód słońce @ 19 26 

Opad: — 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja : lekki wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

— Z racji Święta Wniebowzięcia Naj- 
świętszej Marji Panny nasiępny nasz nu- 
mier ukaże się we środę 17 b.m 

OSOBISTA 
— Wyjazd Arcybiskupa Teodozjusza. j.E. 

Arcybiskup prawosławny wileński wyjechał do 
Warszawy w celu objęcia funkcji Przewodni- 
czącego Synodu na czas urlopu J.E. Metropo- 
lity Djonizego. 

MIEJSKA 

— Nowa taryfa autobusowa. Z dniem ju- 
trzejszymi obowiązywać zaczyna zalecona przez 

Radę Miejską nowa taryfa autobusowa. Ceny 
biletów określone zostały od 15 do 50 groszy. 

— CZĘŚCIOWA NAPRAWA JEZDNI. 
Od dłuższego czasu, mając ma myśli po- 
trzeby komunikacji autobusowej, władze 
miejskie przeprowadzają naprawę jezdni 
na szeregu ulic, a to w ten sposób, że lub 
przebrukowują część jeźdni na całej ulicy 
lub też naprawiają uszkodzone odcinki. 

W ten sposób naprawiono już sporo u- 
lic: Zawalmą, W. Pohuiankę, Ponarską, i 
obecnie zaś przebrukowuje się ulicę Pil- 
sudskiego i Nowogródzką. 

Wobec niemożności doczekania się as- 

faltów czy innego rodzaju udoskonalonych 

jezdni w Wilnie należy się cieszyć nawot 

z tej dorywczej „łataniny* bruków' wileń- 

skieh, lepsze to, niż całkowita bezczyn- 

ność. (©). 
— Lustracje sanitarne. Komisje sanitarne 

przystąpiły do kolejnej lustracji straganów na 

rynkach. Uwadze komisji należy polecić rynek 

drzewny, przy ulicy Zawalnej, przez który 

wystarczy przejść, aby stwierdzić jego anty- 

sanitarny stan. Od składów, znajdujących się 

przy ul. Nowogródzkiej tak okropnie niesie zgni 

lizną, że dostaje się zawrotów głowy. 

— (o będzie z cennikiem  łódkar- 
skim.. Mimo urzędowo określonego cen- 
nika za przejazd łodzią na drugą stronę 

Wilji, łódkarze nadal żądają 20 groszy, 

zamiast 10. Najwyższy czas wejrzeć w 
to bardziej energicznie. 

POCZTOWA 

— Nowe znaczki pocztowe. Wprowadzo- 
ne będą w dniach najbliższych nowe znaczki 
pocztowe 10, 20 25, 30 i 60 gr. nowej edycji 
(kolorowe). 

SZKOLNA 
— Dyrekcja gimnazjum im. |. I. Kraszew- 

skiego, zawiadamia, że egzaminy wstępne do 

klas I — VII rozpoczną się dnia 2 września 

r.b. Podania przyjmuje i informacyj udziela 

Kancelarja codziennie: w godz. 9 — 13 w lo- 
kalu szkolnym 27. — Przy gimnazjum istnieją 

kursy maturalne dla dorosłych. 

— W gimnazjum O. O. jezuitów w Wilnie, 
(Wielka 58) rozpoczną się dodatkowe egzami- 
na wstępne dnia 1 września 1932 r. o godzinie 
9-ej rano. ? 

Przy Kolegjum O. O. Jezuitów istnieje pry- 
watny Kurs przygotowawczy do kl. I gimna-. 
zjalnej dla uczniów, uczących się prywatnie. 
Kurs rozpoczyna się 1 października. 

TEATR I MUZYKA 
OSTATNIE PRZEDSTAWIENIE 

„AZEFA”, "' * we wtorek 16 bm, o godz. 
8 m. 15 w Lutnr odegrany będzie „Azef”. 
Sztuka, która począwszy od premjery zy- 
skała kolosalne powodzenie po 20 zgórą 
przedstawieniach już w sobotę ustąpi miej- 
sca nowej sztuce. Kto jeszcze nie oglądał 

tego widowiska, ma jeszcze okazję ujrzeć 
to ze wszechmiar wartościowe przedsta- 
wienie, Występy znakomitych artystów Jó 
zefa Winawera (Azef) i Jana Boneckiego 
(Burcew). 

Jutro i codziennie do piątku „Azef”. 
— Wielka parada rewjowa w dużej sali 

miejskiej. 15 sierpnia w dniu święta rezerwi- 
sty, w dużej sali miejskiej — Ostrobramska 5, 
o godz. 20 odbędzie się w wykonaniu znane- 

go zespołu Nowej Rewji Wileńskiej, wielka 

parada rewjowa, na którą się złożą: „Miłost- 

ki ułańskie', operetka Cyprjana Godebskiego, 
oraz nowa, pełna humoru i oryginalności re- 
wia p.t. „Nasza Flota" pióra Antoniego Jakszta 

sa, Zygmunta Kruszewskiego, Antoniego Ва- 
nio i innych, z muzyką i kierownictwem mu- 

zycznem Aleksandra jaszczyńskiego. Udział 

biorą: Jajdwiga Szomańska, Antoni Jaksztas, 
Janina Grygalonówna, Lopek Łukaszewicz, Ja- 
neczka Rozenberg, Tadeusz Korycki, Muszka 

Zejmówna, Henryk Łabuński i Edward Jeleń- 
ski. 

„ Kierownictwo artystyczno-literackie p. An- 
toniego Jaksztasa daje gwarancję wysokiego 
poziomu artystycznego. Całe Wilno winno się. 
statvič nietylko dlatego, aby odetchnąć pełnią 
świeżego, młodzieńczego humoru, usłyszeć do- 
skonaly jazz, ale i dlatego, że to jest św'ęto 
Żołnierza, który jest ostoją naszej Ojczyzny. 

Ceny miesc kryzysowe — od 30 groszy do 
1 zł. 50 gr. 

| ram auk di a 

Skok w dal 7,05 mtr. Rzut oszczepem —- 
48,87 mtr. Rzut dyskiem 40,45 mir., 
oraz biegi: 200 mtr. — 23,7 sek. i 1560 

mtr. 4 m. 52,6 sek. 
Sidorowicz biegnąc sam 3000 mtr. uzy- 

skał czas 9 m. 2,5 sek., lepszy od rekordu 
okręgu wileńskiego. (t). 

ЭОО ЛМЕО 

— REWJA WARSZAWSKA W TEA- 

TRZE LETNIM. ° we wtorek 16 bm. 
o godz, 8 m. 15 i codziennie (do środy) 
wielka rewja w 2 częściach, 20 odsłonach. 
pod tyt. „Weź ten kwiatek na zadatek' z 

udziałem pp. St. Gruszczyńskiego, Canneor, 
Kozłowskiej, Leitzkówny, (primabaleryny 
opery warsz.). Sulimy - Jaszezolta i Lud- 
wika Sempolińskiego. 'Pan Sempoliński nie 
zagrzewa gruszek w popiele, daje nowy pro 

gram jakby mówiąc: nowoczesność śpie- 
szy się, śpieszcie się jeśli chcecie ożywić 
się humorem, werwą, jeżeli chcecie odmło- 
dzić się niefrasobliwością i szampanem ra- 
dości rewjowej. (Przychodźcie — dajemy 
wam „Ten kwiatek na zadatek* a napewno 

zobaczymy się i na następnym programie 

równie wesołym i budzącym zdrowy śmiech 
Ceny miejsc od 50 gr. 

— PREMJERA „KŁOPOTY BOURRA- 
СНОМА“ w LUTNI. Komedja farsa w 3-ch 
aktach Laurent'a a w inscenizacji znakomi 
tego artysty i reżysera Teatrów Szyfmanow 
skich p. Jana Boneckiejgo, ukaże się już w 
sobotę 20 sierpnia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — Romantyczna noc.. 

STYLOWY — Krwawy tyran Ben-Ali. 
PAN — Współczesne małżeństwo. 

Hollywood — Czerwonoskóry dżentelmen. 
Casino — Noc szału. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— STRZAŁY NA WIWAT. Na dro- 
dze do Niemenczyna, koło kolonji magi- 
strackiej, jacyś pijani osobnicy jadąc do- 
rożką strzelali z rewolweru, oddając o- 
gółem kilkanaście strzałów.  Dorożkarz 
obawiając się o całość swej skóry, po- 
rzucił niespokojnych pasażerów i uciekł. 

Policja nie zdołała ująć winnych. 
— Spadające szkło zraniło przechod- 

nia. Na ul. Szpitalnej, spadające szkło 
okienne, trafiło w przechodzącą w tym 
czasie chodnikiem 17-letnią Ełkę Kro- 
życką (Meczetowa 10). Fatalnym zbie- 
giem okoliczności Krożycka doznała roz- 
cięcia arteryj krwionośnych na szyi i w 
stanie poważnym została odwieziona do 
szpitala żydowskiego. 

— NIEUWAŻNY SZOFER. Wczoraj koło 
teatru żydowskiego na ul. Ludwisarskiej, tak- 
sówka potrąciła 25-letnią Rachelę Maskorys 
(Sawicz 16), która ulegia ogólnym  obraże- 
moni, 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Na Górze 
Trzykrzyskiej napiła się esencji jakaś żydówka, 
lat 25 — 27. W stanie ciężkim przewieziono ją 
do szpitala Sawicz. 

— Kąpiele w miejscach niedozwolonych. 
Tak przedwczoraj, jak i wczoraj w pobliżu mo 
stu Zielonego grupy wyrostków kąpały się na 
otwartej Wilji w miejscach najbardziej niebez- 
piecznych, jakgdyby nie obowiązywało dotych- 
czasowe zarządzenie, określające miejsca do- 
zwolone dla kąpieli. 

GŁĘBOKIE. 
— WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

TE-WA KRAJOZNAWCZEGO Wi GŁĘBO- 
KIEM. Dnia 31 lipca br. odbyło się w Klu- 
bie Urzędników Państwowych i Samorzą- 
dowych walne zebranie członków Powia- 
towego Oddziału Towarzystwa Krajoznaw- 
czego. Zebranie zaszczycił swoją obecnoś- 
cią p. starosta Stefanus Erazm, interesu- 
jąc się żywo dotychczasową pracą tegoż 
Towarzystwa. Po odczytaniu protokułu po- 
przedniego zebrania i złożeniu sprawozda- 
nia, dokonano wyborów nowego Prezesa 
Zarządu w: osobie p. starosty Stefanusa, 
Nowo skompletowany zarząd poczynił na- 
tychmiast starania w kierunku urzeczy- 
Iwistnienia planu wycieczki nad Narocz. 
Wycieczka ta, w ilości kilkudziesięcu osób 
wyjeżdża w dniu 6 8. br. 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 
MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ W MOROZACH 
Dnia 81 lipca br. odbyło się w Morozach, 
gminy Jazmo, powiat dziśnieński zebranie 
organizacyjne Koła Związku Młodzieży 
Wiejskiej przy udziałe 60 osób. Po odczy- 
taniu statutu wyłoniono Zarząd w składzie 
następującym: pp. Unban Antoni — pre- 
zes, Poczopko Stefan — vice-prezes, Kost- 
ryca Konstanty — sekretarz, Urbanówna 
Weronika — skarbnik i Kostryca Nestor 
— bibljotekarz. Na członków zapisało się 
31 osoby. Ši 

(PATS 

Teatr Letni 
„WEŽ TEN KWIATEK NA ZADATEK“ 
— REWJA TEATRU „MORSKIE OKO“ 

W WARSZAWIE. 

Oto nazwiska: panie Carnero, Ko- 
złowska, Leitzkówna, panowie Gruszczyń 
ski, Sempoliński, Sulima... . 

Czy potrzebne są komentarze do tych 
nazwisk artystów, którzy Wilnu są do-, 
brze znani? — Zapewne — nie, gdyż, 
sądząc z faktu, że od kasy teatralnej ode- 
szło parę set osób, które już nie mogiy 
dostać dla siebie biletów na preinjerę, 
— popularność artystów jest bardzo 
wielka, sympatja zaś, jaką obdarza ich 
Wilno, — szczera i trwała. 

P Sempoliński — nieporównany „To- 
masz* umiał zdobyć Wilno zapomocą do 
rocznych letnich występów, nawiązać z 
niem stałą i serdeczną łączność. 

Przyjazna i sympatycznie poufała 
atmosfera, łącząca publiczność wileńską 
z dobrze jej znanym zespołem artystycz- 
nym, jest miłem zjawiskiem w Wilnie, 
które naogół jest dość sztywne i opano- 
wane, 

Gościem naprawdę wyjątkowym i 
prawdziwą ozdobą zespołu jest niezawo- 
dnie znakomity śpiewak operowy p. Sta- 
nisław Gruszczyński. . 

O samej rewji cóż powiedzieć?... 
Dowcipy nieraz trącą myszką i są 

nierównej jakości, sketche są bardzo do- 
bre, numery solowe (szczególnie śpiew 
i tańce) nieraz wyśmienite. 

Słowem: rewję warto zobaczyć! 

t. Z. 
  

; €u przy fundamentach murów 

Słonim obiegła smutna i jakże bolesna 
wieść o zgonie wielce zasłużonej dla miasta i 

okolicy gorącej patrjotki, cichej zakonnicy š.0. 

Matki Marji Wawrzyny Szaszkiewiczówny, ze- 
neralnej przełożonej SS. Niepokalanek, założy- 

cielki domu tego zgromadzenia w  Słonimie. 

Pomnąc jej niezmordowaną pracę na polu c- 

światowem i budzenie przez Nią świadomości 

narodowej wśród nas Polaków, tak zajadie i 

konsekwentnie ciemiężonych przez .Moskali, po- 

zwalamy sobie na tem miejscu skreślić o Niej 

słów kilka. 
Ś. p. Matka Wawrzyna ur. w r. 1858 na 

Wołyniu. W dziecięcym jeszcze wieku przyby- 

wa do Jazłowca, jako jedna z pierwszych ucze- 

nic SS. Niepokalanek. Wkrótce po ukończeniu 

nauk wstępuje do Zgromadzenia i od począ:- 

ku niemal zajmuje szereg odpowiedzialnych 

stanowisk w Zakonie. 

  

W roku 1907, będąc przełożoną domu w 
Niżniowie, otrzymuje polecenie od Ojca św. 

Piusa XI i od założycielki Zgromadzenia š. p. 

Matki Marceliny Darowskiej udania się do Sło 

nima, aby tu z inicjatywy Ś. p. Ryszarda 

Klamma, rozpocząć działalność misyjną 1 ra- 
rodową, połączoną z ogromnem niebezpieczeń- 

stwem. Ze względu na represję Moskali, sto- 

sowane względem Polaków i duchowieństwa 

katolickiego, zmuszoną jest do występowania 

przez pewien czas w Słonimie, wraz ze swe- 
mi towarzyszkami S. Tadeą Kościuszko i S. 
Terezitą Dobrzańską, jako osoby Świeckie, c- 

raz do fikcyjnego wstąpienia do zakonu Pp. 

Bernardynek, by po nich następnie objąć w 

posiadanie klasztor. Wkrótce po przybyciu 

do Słonima ś.p. Matka Wawrzyna zakłada 

szkołę ogrodniczo-gospodarską, w której pod 

dozorem nauk przyrodniczych i botanicznych 

kilkanaście dziewczynek, z warstwy niższej i 

średniej, uczyło się religjł, języka i historji oj- 

czystej. Pobudzano tu uczucie narodowe, 

šwiadomiano o męce i cierpieniach Narodu i 
zachęcano do wytrwania. 

3 

p. matka Marja Wawrzyna Szaszkiewiczówna 
Generalna przełożona Zgromadzenia ©. S. Niepokalanek 

Nie pominięto także i młodzieży męskiej, 
którą przy okazji katechiżowania, uświadamia- 

no w duchu polskim. 

Wszystko to jednak odbywało się z nad- 

zwyczajną ostrożnością w obawie przed repre- 

Sjami Moskali. Mimo to wszakże, praca domu 

słonimskiego i Zmarłej wydawała pokaźne re- 

zultaty. Dlatego też sława o kiasztorze i szko- 

le ogrodniczej rozeszła się bardzo szeroko nie- 

tylko w powiecie słonimskim, lecz i w sasied- 

nich. Słorim stał się jedną z nielicznych oaz 

kultury polskiej na kresach. 

Nie uszło to uwagi Moskali, czujnych na 

każdy przejaw życia polskiego i katolickiego 

kto wie, czemby się skończyła praca Nieboszcz 

ki, gdyby nie raptowny wybuch wojny šwia- 

towej, w czasie której klasztor był schronieniem 

niezliczonych rzesz przymusowo  ewakuowa- 

nych Polaków, znajdujących tu prawdziwie 
macierzyńską opiekę. 

Od r. 1914 — 1920 klasztor był kolejna 
szpitalem najprzód dla Rosjan, później @а 
Niemców i wreszcie dla Wojska Polskiego. 

W czasie okupacji w r. 1916 ś.p. Matka 
Wawrzyna i ś.p. ks. Ryszard Klamm wyjed- 
nywują u władz niemieckich pozwolenie na 

otwarcie i prowadzenie pierwszej szkoły  pol- 

skiej w Słonimie dla młodzieży męskiej i żeń- 
skiej. Nie była to jednak szkoła koedukacyjna. 

Chłopcy bowiem uczęszczali zrana, dziewczę- 

ta zaś po południu. Wkrótce po otwarciu szko- 

ły, Matka Wawrzyna sprowadza cały szereg 

nowych sił nauczycielskich do Słonima — za- 
konnic. * 

O kierunku wychowawczym szkoły świad- 
czył wymownie fakt, że na pierwszą wieść o 
tworzących się w Łapach oddziałach ochotni- 
czych polskich, wszyscy niemal uczniowie klas 
starszych, przerywają nauki i wstępują do 
wojską w charakterze ochotników. Wielu z 
nich życie swe oddało w obronie Ojczyzny. 

Na stanowisku. przełożonej  słonimskiego 

domu, Nieboszczka była przez lat 15. Prze- 

cenione przez całe Zgromadzenie, które powo- 

woli rosyjskiej, okupacji niemieckiej, dwukroż- 

nej inwazji bolszewickiej. Zawsze pogodna i 
nieustraszona nie zniechęcająca się żadnemi 

trudnościami, na placówce tej wielce zasłuży- 

ła się Krajowi, a specjalnie ziemi słonimskiej. 
To też w r. 1922 prace jej zostały należycie o- 

cenione przez całe Z: gromadzenie które powo- 

łało ją na stanowisko Generalnej Przełożonej. 

Obowiązki te pełniła do ostatniej chwili życia, 

otaczając specjalną troską dom  słonimski, rak 

buski jej sercu, dbając o stały rozwój tej pla- 
cówki. 

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w 
dniu 26-VII r.b. pozostawiając głęboki żał w 

sercach nietylko Zgromadzenia lecz i szerokich 

sfer społeczeństwa polskiego, które jej tyle 

zawdžiecza. 

Cześć Jej pamięci У 

Wik. 

Straszna Śmierć pasażera na „„gape“ 
WILNO. Wczoraj w nocy na dacia 

pociągu przybyłego od strony Lidy, zna- 
ieziono nawpół martwego Leona Mozeia 
(Dolna 42), któremu podczas przejazdu 
pod mostem raduńskim zerwało górną 
część czaszki. Nieszczęśliwy zmarł w 
chwili przybycia Pogotowia. Mozel pra- 
cowai ostanio jako brukarz w Jaszunach 

i wracał do Wilna wraz ze szwagrem. 
Biletu nie wykupił, a chcąc uniknąć 

spotkań z kontrolą, usadowił się na da- 
chu jednego z wagonów. Wskutek ciem- 
ności jadący „na gapę* nie zauważył 
niebezpieczeństwa, jakie na niego czy- 
hało pod mostem i całym impetem ude- 
rzył głową o wystającą sztabę żelazną. 

Miszczenie zabytków historycznych 
(Korespondencja z Pińska). 

Prócz wielu poważnych zabytków hi- 
storycznych, jak klasztor 00. Jezuitów i 
inne, posiada miasto Pińsk przy zbiegu u- 
lic Karolińskiej i Wiśniowieckich resztki 
rzekomo pałacu Wiśniowieckich a praw- 
dopodobnie pozostałości warowni polskiej 
w postaci grubych murów, wysokości do 
trzech metrów ponad poziom gruntu, ota- 
czających plac o powierzchni około 0,25 ha 
Mury te sięgają swemi fundamentami głę- 
boko w ziemię, tak, że dotychczasowe pró- 
by ciekawych, dotarcia do krańca funda- 
mentów. spełzły na niczem. Dokoła tego pla 

idzie pod 
ziemią tunel, połączony z innym przecho- 
dzącym pod ulicą Karolińską przez Pocza- 
powo aż do odległego o 12 km. od: Pińska 
Horodyszcza, słynnego z kościoła o pięk- 
nych freskach. Okoliczni włościanie opo- 
wiadają, że gdy zboża na linji Pińsk - Ho- 
rodyszcze zaczynają dojrzewać to widoczne 
jest pasmo nad tunelem, nad którym dzię- 
ki braku wilgoci, zbaże szybciej dojrzewa. 
Istnienie wygodnego przejścia w postaci 
rzeczonego tunelu potwierdzają mieszkań- 
cy m. Pińska, którzy na własną rękę za- 

puszczali się na paręset metrów w różne 
strony tego tuńelu, lecz wobec obawy n- 
duszenia się od ewentualnych gazów, zanie 
chali wypraw na dalszą metę. Wszystko te 
czeka na ludzi świadomych rzeczy, dobrej 
woli i dysponujących potrzebnemi dla prze 

prowadzenia badań środkami. Tymczasem 
dzieją się rzeczy horendalne, które zmusza 
ją do podania ich do wiadomości publicz- 
nej. Otóż obecnie właściciele posesyj, w о- 
brębie których są mury historyczne, docze- 
pili dokoła nich suchotnicze domki, domu- 
mowali piwnice i niszczą cegiełka po ce- 
giełce skarby przeszłości. Co zaś najgorsze, 
do lochów dobrze jeszcze zachowanych przy 
stosowali ustępy, które za parę lat zapeł- 
nią wszystkie tunele odpowiednim mater- 
jałem, uniemożliwiając chętnym i ofiar- 
nym jednostkom zapoznanie się z cechami 
i charakterem dawnego budownictwa. Nie 
trudno domyśleć się, kto odznacza się po- 
dobnem nieposzanowaniem i brakiem pje- 
tyzmu do naszych zabytków: przeszłości. 
Wzywamy przeto kompetentne czynniki do 
poczynienia: odpowiednich kroków. 

Witold Piotrowski. 

Wypłata należności wierzycieli 
b. rosyjskich towarzystw ubezpieczeniowych 

Jak się dowiaduje agencja „Iskra”, spra 
wa likwidacji pozostałego w Polsce mienia, 
b. rosyjskich towarzystw  ubezpieczenio- 
wych „Rosja'”, St. Petersburskie i „Życie” 
posunęła się tak daleko, że komitet likwi- 
dacyjny do spraw b. rosyjskich osób praw- 
nych przystąpił już do wypłaty zaliczek 
na poczet przyjętych roszczeń. Wierzyciele 
"Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja” otrzy- 
mują po 6 proe., Tow. St. Petersburskiego 
po 4 proc., oraz „Życie* *po 2 proc całości 
kwoty przyjętych roszczeń, 

Wypłaty te są uskuteczniane z upłyn- 
nionych już aktywów masy, przyczem przy 
padające do podziału sumy w Tow. ,Ro- 
sja' zostały uzyskane ze sprzedaży nieru- 
chomości w Wilnie, oraz z dochodów z tej- 
że nieruchomości w Wilnie j z nieruchomo- 
ści w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
Nr. 124 ,w Tow U beapieczeń St. Peters- 
burskiem wyłącznie z dochodów nierucho- 
mości w Warszawie przy ul. Ossolińskich 
Nr. 8, a w tow. „Życie” również tylko z 
dochodów z nieruchomości w Warsawie 
przy ul. Miodowej Nr. 11 oraz w Wilnie. 

Zaliczki te narazie wyczerpują całość 

środków gotówkowych, któremi: rozporzą- 
dzają masy likwidacyjne tych towarzystw. 
W miarę dalszego upłynnienia aktywów, 
komitet będzie uskuteczniał dalsze wypła- 
ty aż do ich zupełnego wyczerpania .Znacz 
me trudności jednakże nastręcza okolicz- 
ność, że należące do tych towarzystw nie- 
ruchomości w Warszawie i Wilnie, wobec 
dużej ich wartości, stanowią objekty bar- 

dzo trudne do zbycia w obecnej chwili. 
Wobec szczupłości lokali komitetu lik- 

widacyjnego, oraz likwidatur towarzystw | 
ubezpieczeniowych — wypłata zaliczek о- 
koło 15.000 wierzycielom jest. uskutecznia- 
na jedynie przez PKO, czekafni przelewo- 
wemi, czyli że należności są wpłacane pe- 
tentom w miejscu ich zamieszkania przóz 
urzędy pocztowe, oraz wyłącznie w kolej- 
mości zgloszeń roszczeń do komitetu, doko- 
nanych w r. 1928. Wszelkie więc starania 
zaimteresowanych m ających na celu bądź 
to spowodowanie wypłaty bezpośrednio do 
ich rąk, bądź też zmierzające do uzyskania 
zapłaty poza kolejnością zgłoszeń, nie mo- 
gą być przez komitet uwzględniane. 

         



  

— Walne Zebranie nowogródzk. Oddziału 

Pol. Towarzystwa Krajoznawczego odbyło się 

dnia 10 sierpnia r.b. w sali Urzędu Wojewódz- 

kiego. — Zagajenie wygłosił p. wicewojewoda 

Fr. Godlewski; — przewodniczył zebraniu p. 

K. Karpowicz. 
Ze sprawozdania ogólnego, które odczytał 

p. J. żmigrodzki, , widzimy w dorobku Nowo- 

gródzkiego Oddziału P. T. K. — budowę i 

zarząd Schroniska nad Świtezią, rozpowszech- 

nienie krajoznawczych plakatów ,i map na 

dworcach kolejowych, co ma duże znaczenie 

dia ruchu turystycznego, wydawnictwa książ- 

ki p. inž. J. Žmigrodzkiego: „Nowogrodek i 

okolice", wydawnictwa ilustrowanych kartek 

pocztowych, — przedewszystkiem zaś organi- 

zacja i przewodnictwo wycieczek, przybywa- 

jących do Nowogródczyzny. — Ruch wyciecz- 

kowy osiągnął swój punkt kulminacyjny w r. 

193f, gdy w czasie uroczystości „Dni Mickie- 

wiczowskich* kilkanaście tysięcy zwiedzających 

Nowogródczyznę, miało — staraniem Oddzialu 

Tow. Krajoznawczego, zapewnione  pomie- 

szczenie, informacje, lokomocję i przewodan. 

Omawiając program dalszej pracy p. inż. 

Lechowicz, wyraził zdanie, iż należałoby się 

starać o szerszy udział i zainteresowanie spo- 

łeczeństwa w sprawach krajoznawczych, prze- 

dewszystkiem młodzieży i tych sfer, którym 

dotąd sprawy te zupełnie są obce. P. inż. Pu- 

zynowski podkreślał znaczenie organizacji wy- 

cieczek zbiorowych, które powinny być częst- 

sze, mieć marszrutę bardziej urozmaiconą 1 u- 

względniającą nietylko bliższe Nowogródka, 

lecz i dalsze okolice. — P. Puzynowski wska- 

zał również na potrzebę ochrony zabytków 

przyrody — zwłaszcza brzegów Świtezi. & 

Postawiony przez p. wicewojewodę Со- 

dlewskiego, wniosek 0 zmniejszenie wysoko- 

ści składek członkowskich i wpisowego, jak na 

obecne warunki zbyt wygórowanych, — został 

przyjęty i przekazany Zarządowi do bliższe- 

go określenia, poczem dokonano wyborów no- 

wego Zarządu, którego lista została jednogłoś- 

nie przyjęta w następującym składzie: prezes 

Zarządu — p. wojewoda Wacław Biernacki, 

wiceprezesi — p.p. wicewojewoda Fr. Godlew- 

ski i inż. J. Żmigrodzki, sekretarz — p. H. Ka- 

czyński, — skarbnik p. M. Rogalewiczowa, kie 

rowniczka Schroniska — p. St. Sobirajska, 

członkowie zarządu — p.p. inž. J. Puzynowski, 

inż. Lechowicz, sędzia Barański, ©; „ Galasie- 

wicz, W. Wierniewicz, prof. K. Łoziński, Do 

Komsji Rewizyjnej — P-P- E. Bokun, A. Brzo 

zowski, L. Bieliūski i M. Wierzbowska. 

W dniach 14 i 15 sierpnia r.b. Oddział No- 

wogródzki P.T.K. projektuje urządzenie dwóch 

wycieczek krajoznawczych po Nowogródczy- 

źnie: Jedna odwiedzi następujące miejscowo- 

ści: Mir, Nieśwież, Zaosie, Tuhanowicze, Wo- 

rończa Świteż. — Koszta jej wynoszą T di. bez 

zaprowiantowania i noclegu w Nieświeżu. — 

Marszruta drugiej wycieczki obejmuje: jezioro 

Kromań, Stołpce, Kołosowo, Nieśwież, Mir. Ko- 

relicze. Nocleg nad jeziorem Kromań w puszczy 

Nalibockiej. Koszta bez zaprowiantowania 8 zł. 

Obie wycieczki wyruszą Z Nowogródka dnia 

14 b.m. 1) o godz. T-ej, 2) © godz. 9 tej rano. 

— Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje, grupowo 

i pojedyńczo, Polskie Towarzystwo krajoznaw- 

cze — Urząd Wojewódzki — pok. Nr. 24, tel. 

79. — Przy zapisie należy uiścić 50 proc. ko- 

sztów. 3 

grodźięhska 
— „BOMBY NAD MONTE CARLO'. 

Ponieważ co drugi Grodzianin co rok jedzie 

na wywczasy do Monte Carlo, przeto powi- 

nien go obchodzić los tego sławnego grodu 

Nie chcąc wywoływać paniki w mieście, 

śpieszę podać, że to... film, wyświetlany о- 

becnie w. kinie „Światowid” taką nosi na- 

zwę i przedstawia arcywesołą atrakcję, 

która się rozgrywa właśnie w: Monte Car- 

lo, a która klończy się bardzo dobrze, t. za. 

bohater filmu szczęśliwie unika sideł mal- 

żeńskich.... 

Happy end! 

      

   

  

      

Racjonalnie Ulokowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 

wite bezpieczeństwo — wypłaty 
na każde żądanie. 

DZIŚ w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŻONE. 

| ЖОБИПЕНЕСУНЯУ ЧАЫ ЖЕЛИО) 

sean, о &. 6, 8 1 10.15. 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

„Wiejskie grzechy” 
dramat erotyczny, mający za tlo sto- 

sunki rodzinne z rosyjskiej wsi — 

w rolach głównych E- Zessarskaja, 

R, Pustnaja : G. Babinin 

Dźwiękowiec 

Kino „ĄP OL L 0" 
3 Dominik. 26. 

Wielki Polski film wojenny 

Krwawy Wschód 
W rolach główn. Ola Olarska, Ema 
Szabrońska, Miaczysław Cybuiski, 

Tadeusz aidas, 
WST EP OD 60 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Estelia Taylor 
w wielkim dramacie p. t. 

„ZHANBIONA“ 
(BojažA przed ślubem) 

WSTĘP OD 45 GR. 

| 

i 

3 

| 

    
Początek 

KINO 
DŽWIEKOWE 

„ŠWIATOWID“ 

GRODNO, Brygidzka 2. 
„BOMBY 

       

  

  

„ Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Korzystając z okazji, bo już ostatni program po censch 

— KOMUNIKAT PRASOWY. W powie 
cie Kamień - Korzyskim Województwa Po- 
leskiego pojawiły się grupki bandyckie, 

złożone z miejscowego elementu przestęp- 

czego, któr edokonały kilka napadów ra- 
bunkowych. Miejscowe organizacje wywro- 
towe usiłowały działalność elementów ban- 
dyckich ująć pod swoje kierownietwo i na- 
dać jej charakter ruchu masowego. Zamie- 

rzenia te zostały w zarodku sparaliżowane 
Energiczna akcja organów. bezpieczeństwa 

doprowadziła do zlikwidowania mniejszych 

grupek bandyckich i ujęcia 24 osób, które 
zostały oddane w ręce władz prokurator- 
skich. Do likwidacji przyczyniła się walnie 
Tudnoć miejscowa, która wydała przestęp- 
ców: w. ręce władz. 

  

— ODOZYT IP. STAROSTY NEUGE- 

BAUERA. W dniu 12 sierpnia w sali kon- 

ferencyjnej ma prośbę związku Rezerwis- 

tów oraz Federacji L. O. O. pan starosta 

Neugebauer wygłosił odczyt p. t. „Żoł- 

nierz i Obywatel”. 

Znany z punktualności p. starosta za- 

czął swój odczyt o godz. 19 m. 30 Sala 

była przepełniona i nie mogła pomieścić 

słuchaczy. 
Rozpoczął swój odczyt pam starosta od 

rysu historycznego państw silnych i Pol- 

ski, wykazując nasze błędy w przeszłości, 

upadek ducha podczas niewoli, przeszedł 

następnie do omówienia przyczyny upadku 

powstań, odrodzenia się dopiero podczas 

wojny światowej, przez powstanie Legjo- 

nów, poczem wykazał błędy nasze w wol- 

nem państwie. 

Omówił rolę poszczególnych rządów i 

wskazał, że tylko rząd Marszałka Pilsud- 

skiego zaczął w społeczeństwie odradzać 

ducha rycerskiego, wskazał na siłę naszą 

zaznaczając, że tylko witenczas zwyciężymy 

kiedy sami będziemy wierzyli w siebie. 

Odczyt wywołał ma obecnych bardzo 

dodatnie wrażenie, to też z niecierpliwo- 

ścią oczekiwane są dalsze odczyty, które 

p. starosta zapowiedział przy zakończeniu 

odczytu. 
Sala zgotowała ponuw staroście burzliwą 

owację. 

— PRZEJAZD AMERYKANEK DO Z. 

S. S. R. Jak wiadomo dwie bogate panny 

amerykańskie Lewis Mary de Gire i Chry- 

stens Alua wybrały się samochodem do Z. 

S. S. R. 
Po pobycie w, Warszawie przejechaly 

przez Baranowicze, skierowując się do 

granicy sowieckiej, którą już przejechały. 

— WYKRYCIE SPRAWCY KRADZIE- 

ŻY ROWERU. Podając w tych dniach faxt 

kradzieży roweru u Narkiewicza Włady- 

sława wyraziliśmy nadzieję, że policja a- 

matora jazdy na darmochę odnajdzie. Tak 

też się stało, bo nie przeszło i tygodnia a 

policja znalazła i rower i sprawcę, którym 

okazał się niejaki Kukało, który marazie 

skrył ale chyba mie na długo, gdyż policja 

postara się go odnaleźć i posadzić we wła- 

ściwem miejscu. 

— KASA ZWRÓCONA. Podawaliśmy 

niedawno, fakt okradzenia sklepu  Berki 

Romanowskiej w Mołczadzi, policja która 

zakrzątnęła się, aby zwrócić rzeczy posz- 

kodowanej wkrótce znalazła sprawców mie 

szkańców wsi Ciecierowiec gm. Motezadž, 

Koleśnika, Parchmanowicza i Niemkiewi- 

czów, u których znaleziono kasę, resztę 

przedmiotów ukryli gdzieś, w lesie i nie 

chcą wydać miejsca. 

Policja aresztowała sprawców i prze- 

kazała sędziemu śledczemu. 

Miejmy nadzieję, że o miejscu w któ- 

rem znajduje się reszta rzeczy powiedzą. 

(A J A A UI 

Przedstawicielem 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jestp. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

   

   
   

        

       

A JU M UI 

  

— PRZED ZIMOWYM ROZKŁADEM 

JAZDY. Zbliża się 1 październik, termin 

wejścia w życie zimowego rozkładu jazdy 

pociągów. Zwykle nie przynosił on żadnych 

zmian na naszym odcinku (Warszawa — 

Białystok — Wołkowysk — Baranowicze) 

lecz właśnie w roku ubiegłym dotknął nas 
srodze: skasowano pociągi osobowe bezpo- 

średniej komunikacji z Wianszawy 721-722 

i 717-718, uruchomiono je tylko na pew- 

mych odcinkach. 

Slonim pozbawiony został bezpośred- 

niej komunikacji pociągami osobowymi ze 

stolicą i dogodnej komunikacji: z Grodnem 

i Wilnem — miastami, z któremi Słonim 

jest życiowo związany. 

Jakie zmiany zamierzają wprowadzić 

w zimowym rozkładzie jazdy władze kole- 

jowe, nie wiemy,przypuszczamy, że w tym 

roku pociąg 722-721 będzie kursował tak, 

jak w chwili obecnej, to jest na całej linji 

TARGA 

seansów p g. 6, 810, 10.10 

  

Ki gr. zniżonych! wstęp od 
Nareszcie i Grodno podziwiać t zachwycać się będzie wspa- 

niałym przebojem dźwięk. 100 proc. p. t. 

NAD MONTE-CARLO" 
W rolach głównych: 

Milusia $ari Maritze oraz Hans Albers. 

  

AEO M 

od Warszawy do Baranowicz, zaś pociąg 

151-152 będzie stanowił fałtyczne przedłu- 
żenie pociągu 717-718 z tą tylko różnicą, 
że od Wołkowyska do Baranowicz będzie 
szedł jako pociąg mieszany (ze względów 
oszczędnościowych). Tem mie mniej jed- 
nak nasuwają się co do poc. 151-152 uwa- 
gi, które może Dyrekcja będzie w stanie u- 

względnić, a mianowicie: pociąg 152 we- 

dług obecnego rozkładu jazdy ma odejście 
ze Slonima o godzinie 2,20, lecz nigdy o 

tym czasie nie odchodzi, ze względu na ©- 

grom pracy na stacji Słonim, konieczność 
obsługiwania parowozem tego pociągu 

bocznicy w Albertynie itp. 

Faktycznie więc pociąg 152 wychodzi ze 
Słonima nie o 2,20, lecz 3,00, 3,10, a na- 

wet 3,20, Chodzi więc o ustalenie czasu o- 

dejścia tego pociągu ze Słonima na godzi- 

nę późniejszą, tj. 3,20. Przesunięcie termi- 
nu wyjazdu o całą godzinę ulży znacznie 

podróż mocną, przez skrócenie czasu jazdy. 

Pociąg Nr. 151 ma stanowczo za długi 
postój, zupełnie zresztą zbędny, w Jezier- 

nicy. Uważamy, że tam pociąg ten, ponad 
10 min. nie powinien mieć dłuższego po- 

stoju. To samo dotyczy Wołkowyska Centr. 
Poe. 717 przychodzi o godz. 20,50 i odcho- 
dzi jako poc. 151 dopiero o godz. 21,25. Na 
zmianę parowozu, doczepienie zupelnie go- 
towiego składu wagonów towarowych i za- 

łatwienie szeregu innych spraw technicz- 
nych w Wołkowysku, powinno wystarczyć 
10—15 minut. 

Kosztem skróconego postoju w Wołko- 

wysku Centr., Wołkowysku Mieście, Zel- 

wie i Jeziernicy można rozkład jazdy po- 
ciągów. tak zmienić, że skrzyżowanie poc. 
151 i 722 nastąpiłoby w Stonimie, a poc. 
151 z 152 w Baranowiczach. Skróciłoby to 
czas jazdy podróżnych i usprawniłoby ko- 
mumikację. 

* Sądzimy, że uwagi nasze będą przed- 

miotem rozważań w Dyrekcji PKP. w 

Wilnie. 

  

— BCHA EKSPORTU WĘGLA SO- 

WIECKIEGO DO POLSKI. Przez dwa la- 

ta przeszło kierownikiem _„Wniesztorgu” 

'w Stołpcach był p. Awdziej. Pan Awdziej 

spełniał swe obowiązki solidnie i byłby 
pracował na tem stanowisku przez czas 

dłuższy. Ale dumpingowy eksport węgla 
sowieckiego do Polski nie powiódi się w 
sezonie zimowym. Przedstawicielstw» nie- 

tylko, że nie zarobiło ma tym eksporcie, 

ale uawet dołożyło do tego interesu około 

10.000 zł. 
Stało się to w ten sposób. Węgiel so- 

wiecki przybywający do Stołpe nie miał 

odrazu cdhiorcow. Wyladowywano »0 na 

place kolejowe. Ze składów tych część wę- 

gla sprzedawano na miejscu, a część го7- 
syłano wagonami po Polsce. Węziel ten 
był wysyłany do różnych stacyj za zalicze- 

aiem przy odbiorze. Zaliczenia takie wyno- 
siły po tysiąc i więcej złotych. Żaden od- 

biorca węgla tego nie chciał brać. Wtedy 
„Wniesztorg* zdejmował zaliczenie, a od- 

biorea pe opłaceniu przewozowego węgiel 

zabierał. płacąc przeciętnie 200 zł. za 15 

ten węgla antracytu, Naturalnie, że to Dł 

dobry interes dla sprytnych kupców. Ta- 

kie kombinacje spowodowały straty przed- 

stawicicistwa sowieckiego, które wynosiły 

jak wspomniałem, około 10.000 zł. A za 

nieumiejętne prowadzenie pan Awdziej zo 

stał usunięty. 

Na jego miejsce przyjechał p. Ludkin. 

Komunista z krwi i kości. Kierował 

„Wniesztorgęiem” przez kilka miesięcy. — 

Wszystko dobrze szło. Naraz p. Ludkin 

został wezwany do Moskwy. Zastanowiło 

to p. Ludkina. Podobno namyślał się przez 

kilka dni.. jechać, czy mie jechać, .. Wręsz- 

cie wyjechał. Przyczyny wyjazdu dotych- 

czae nieziiane, 

Przedstawicielstwo hondlowe ZSSR w 

Stołpcach oddano pod kierownictwo p. 

Fl:szmana. Na jak długo — zobaczymy. 

— ZATARG TRAGARZY Z PRZED- 
SIĘBIORCĄ W STOŁPCACH. W ostat- 

nich dniach robotnicy przeładunkowi, pel- 

niący jednocześnie obowiązki tragarzy, 

odmówili wpłacania „napiwków przedrię- 

biorcy robót przeładunkowych, jakie otrzy 

mują od pasażerów za usługi. 

Podłoże zatargu jest takie: IPrzeładu- 

nek towarów z wagonów sowieckich do wa 

gonów polskich został oddany przez kolej 

przedsiębiorcy. Przedsiębiorca oprócz prze 

ładunku obowiązany jest. swoimi ludźmi 

przeładować bagaż i przesyłki z pociągów 

kurjerskich. Przy tych czynnościach nie- 

którzy numerowi obsługiwali pasażerów. 

Zato otrzymywali po kilka złotych. Wyna- 

grodzenie to zależało od dobrej chęci pa- 

sażerów. Wynosiło więc różne kwoty. W 

każdym razie wszyscy tragarze zarabiali 

przeciętnie 100 zł. dziennie, co miesięcznie 

daje 3.000 zł. Tę kwotę przedsiębiorca za- 

bierał od numerowych, nie mając do tego 

ami prawa ani żadnych podstaw. Więcej 

jeszcze, bo tenże przedsiębiorca przeprowa 

dzał rewizję osobistą tragarzy, których po- 

deirzewał, że nie oddali mu całegn zarobku 

Delegacja tragarzy zwróciła się w tej 

sprawie do Dyrekcji Kolei Państwowych 

w Wilnie. Dyrekcja wyjaśniła, iż przed- 

siębiorca nie ma prawa zabierać „napiw- 

ków! i przeprowadzać rewizyj osobistych 

tragarzy. Tragarze więc swych zarobków 

nie oddali przedsiębiorcy. Utworzyli nato- 
miast koleżeńską kasę i składają zarobki 
dzienne, by w końcu miesiąca podzielić się 

Naprężenie wśród tragarzy przeciwko 
przedsiębiorcy rośnie. O dalszym przebie- 
gu zatargu podamy. Mol. 

— PAN NACZELNIK, TO JA. Zespół 
Związku Strzeleckiego przygotowuje we- 

sołą farsę „Pan naczelnik, to ja”. W zespo- 

le biorą udzial zdolni amatorzy ze Stołpe, 

ców, jak pp. Klimowiczówna, Nagibowi- 

czówna, Banaszewski, Lebensztejn i inni. 

Sztuka zapowiada się dobrze i będzie ode- 

grana Ś3września. Początek o godz. 20. 

Szczegóły w afiszach. 
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Dzwiękowe 

Kino 

„Helios“ 

Na żądawie Sz. Publiczności jeszcze tylko dziś! 

2) Uwaga! Nareszcie potężny 
egzotyczny dżwiękowiec 

Ceny od 40 gr. Najbardziej sensacyjny pcdwó aż 
1) 3 gwiazdy LILJANA GISH, RÓD LA RCQUE i KONRAD NAGEL w Ema dźwiękówyd 

ROMANTYCZNA NOC 
Fasc. przygody w dziewiczych puszczach Indji. Polowania rekinów, wslka z tygrysami i A В i, polowanie na lamparty. Pot 
Žž król puszcz orang utung — Mawas i { d. Na 1 seans ceny GAZOWE A atei o gndz 4 ost a AM 

MAWAS, SYN DŻUNGLI 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

wonoskórych p. t. 

  
Dziś! wielki dramat miłości 
i poświęcenia z życia czer- Czerwoneskóry Dżentelmen 

W roli gł. ROD la ROCQUE. 

Ceny na wszystkie seanse: Balkon 30 gr. Parter 60 gr. 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINO© 
Wielka 47, tel. 15-41   

Dziś premjera! Przepiękny szampański film 

»„. NOGE $ZARU z udziałem zuakomitych aitystów ekranów europejskich 

Luizy Langrange, Jeanny Boite! i 
Lucienna BarauxXa Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

Ceny od 30 dr. Początek o godz. 4, 6, 8, 10. W dnie Świąteczne o godz. 2 el. 
  

  

Dziś premjera! Poraz pierwszy w wilnie komiczna 100 proc. Śpiewno-mazyczna przebojowa opercika repertnarz Świa 
towego o niezrównanie melodyjnej muzyce, śpiewie, 

SKANDAL W TEATRZE 
Najzręczniejsza ilustracja intryg zakulisowych i wzrmszający dramat Sziacheinego serca dziewc — Skaud. 
w Teatrze* to wzniosła symfonja uczuć, zmagań Indzkich o slawę i... karjerę ik tle ST Nianis = 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

wyjątkowo elektownych baletów i arcyciekawej fahale 

Wilno nie oglądało takiej operetkii będzie ją dłzgo pamiętało. Przebcjową i i i ; а piosenkę „Niema życia bezmilošci“ z ekranu 
każdy się naucza i Śpiewać ją będzie całe miasto. Nad progrem: Najnewsze dodatki dźwięko groszy. 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2€j. CE Е 

Bilans Banku Polskiego 
Bilans Banku Polskiego za pierwszą 

dekadę sierpnia wykazuje: 
Zapas złota 475.614.000 zł. t.j. o 

4.462.000 zł. mniej, niż w poprzedniej 
dekadzie, natomiast: 
pieniądze i należności zagraniczne za 
liczone do pokrycia, zwiększyły się o 
5,035.000 do sumy 45.225.000, niezali- 
czone do pokrycia zmalały o 3,376,000, 
do sumy 101.634.000. , 

Portfel wekslowy spadł o 23.216.000 
i wynosi 659.095.000 

Stan pożyczek zastawnych wzrósł 0 
970.000 zł. do kwoty 121.674.000. 

Inne aktywa wynoszą kwotę 134,805 
tys. zł. t.j. o 9,530.000 mniejszą, niż w 
dekadzie poprzedniej. 

W pasywach pozycja natychmiast 
płatnych zobowiązań wzrosła o 7.977.0G0 
do sumy 163,304.000 zł. 

Obieg biletów bankowych zmniejszył 
się o 20.846.000 do 1.068,324.000 zł. 
Stosunek procentowy pokrycia obiegu bi 
letów i natychmiast płatnych zobowią- 
zań banku wyłącznie złotem wynosi 
38,62 proc. Pokrycie  kruszcowo-walu- 
towe 42,29 proc. Wreszcie pokrycie zło- 
tem samego tylko obiegu biletów banko- 
wych wynosi 44,52 proc. 

Stopa dyskontowa Banku 7 ipół, lotn- 
bardowa 8 i pół. 

GTE UEI! 

Z dziatainošci „Bgniska“ 
Zw. podof. zaw. 

Od r. 1931 czynne jest w Wilnie „Ogni- 
sko' podoficerów zawodówych garnizonu. 

Dewizą „Ogmiska'* było skupić wszyst- 
kich podoficerów w jedną całość, stwo- 
rzyć ośrodek kulturalno - oświatowy i ży- 
cie ich pchnąć w ściśle oznaczonym kie- 

runku, 
Część tych prac Zarząd już wykonał, a 

mianowicie: „Ognisko posiada duży bar- 
dzo ladny lokal i umeblowany własnymi 
środkami, posiada bibljotkę i czytelmię, 

wprowadzono dozwolone gry, jak szachy, 

warcaby itd., uruchomiono kasyno, z któ- 
rego korzystają podoficerowie tych insty- 

tucyj wojskowych, które nie posiadają 
własnych kasym W kasynie tem w każdym 

miesiącu urządzane są sobótki, a nawet w 

tym roku urządzono kilka zabaw w ogro- 

dzie na Zakrecie. 
Zarząd „Ogniska” trzymając rękę na 

pulsie życia swoich członków, stwierdził, 

że mimo dobrodziejstw, jakie daje Ognisko 
nie u wszystkich członków widoczne jest 

zainteresowanie się tą instytucją i wido- 
czne jest  niedocenianie korzyści, jakie 

daje „Ognisko. 
Nie zrażony tem zarząd opracowuje 

program dalszej pracy śwojej na sezon zi- 
mowy, idąc w kierunku rozszerzenia dzia- 

łalności „Ogniska”, zwłaszcza chcąc dać 

możność korzystania z uzdrowiska. w „No- 
wiczach“ podoficerom innych garnizonów, 

rozpoczął starania o objęcie również pod- 

oficerów garnizonu N.-Wilejki. 
Posunięcie racjonalne i korzystne dla 

obydwu stron, to też należy żywić nadzie- 

ję, że podof. garn. N|.-Wilejki zrozumieją 

piękną inicjatywę „Ogniska” i nie zwle- 

kając, wkrótce znajdą się jako członkowie 

„Ogniska“. 
Oby tylko nie bylo za wiele dysput i 

tangów. 

Radło wileńskie 
PONIEDZIAŁEK DNIA 15 SIERPNIA 1932 R. 

9.00: Transm. z Częstochowy z okazji 550-le 
cia Cudownego Obrazu Najśw. Marji Panny. 
12,23: Kom. met. 12.30: Poranek muzyczny. 
12.55: „Moi bezdomni przyjaciele" odczyt. 
13.10: D. C. Poranku muzycznego. 14.00: „Z 
Jasnej Góry* odczyt. 14.15: Koncert. 14,30: 
„Należyyta organizacja warsztatu rolnego. 
odczyt. 14. 14.50. Koncert. 15.05: Wybór pło- 
dozmianów dla gospodarstw małych" odczyt 
15.25: Koncert. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05. 
Muzyka z płyt. 16.46: „Bohaterstwo narodu” 
— odczyt. 17.00: Koncert. 18.006 „Książę Pen 
nassów — odczyt 18.20: Muzyka tan. 19.135: 
wileński kom. sport. 19.30: Program na wto- 
rek. 19.35: „Jak ratować rażonych piorunem'* 
— odczyt. 19.50: Rozmaitości. 20.00: Koncert. 
20.50: Feljeton. 21.05: Koncert. 21.50: Wiad. 
sport. z prowincji. 21.56: Wileński kom. sport. 
21.58. Wiad. sportowe. 22.00: Muz. tan. 22.40: 
Kom. 22,50: Audycja wesoła w wyk. laureatów 
wileńskiego konk. humoru. 

вач 

ŻNIWIARKE 
Szwedzkie VIKING 
oraz części do nich 

Worki Iniane 
Poleca 

Centrala Spółdzielni 
Roiniczo-Handlowych 

Wilno, ul. Mickiewicza 19, 

  

    

  

      
    

        

       

  

LEKATZE 
POEEZSZGEZSZCZSA 

  

" DOKTOR — 
Biumowicz 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 921, 

od 9—1i3—7 
w niedzielę 9 —1. 

W..Z. P. 28. 

"DOKTOR 
Romanowski 
(choroby kobiece) 

powrócił i wznawia 
przyjącie chorych od 
16 sierpnia od 1—3i 
5—7 Wileńska 25 tel. 
11—68   

    

  

-" Posady 
" УРО 

  

Młody stenograf 
chce służyć swą nimie- 
jętnością, Zgłoszenia 
do adiministrścji. 

Zarząd Rócznych 
Kursów  Pielęgno- 
wania i wychowania 
dziaci w Wilnie przy 
ul Mickiewicza 22 — 5 
tel. 16—02 poleca sb- 
solwentk: Kursów w 
charakterze higienistek 
orai pielęgaiarek wy- 
chowawczyń do ma- 
łych dzieci. Sskretarjst 
czynny codziennie od 
godz 5—7. 

W średnim wiexu 
samoina osoba obej 
mie prowadzenie go: 
sp odarstwa 
nego pana lub psni za 
pokój i knchnię La 
'kawe oferty — nl 
Piwna 8 m, 6 

Potrzebna 
inteligentn» bułetowa 
do przyzwoitego baru 
ul. Króles ska 5, 

Bona z szyciem 
poszuknie 

posady do starszych 
dzieci. Może wyjechać. 
Ma świadectwa. Wiel- 
ka 27—2, od11—1 .g 

Bona potrzebna 
z szyciem 

do dzieci 1 i pół i 9 
la; cdpisy świadectw 
warunki przesyłać — 
poczta Dokszyce, — 
Norwidpol - Węcławo- 
wicz*. 

L.0.P.P 
4 RE A   

Potrzebne mieszkanie 
2—3 pokoje z kuchnią, w śródmieściu. 

Oferty do Administracji „Słowa* dla T.C. 
YYTYVYYYVYYYVYVY' 

  

u ssmot- 

publiczności 
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Drzewo opałowe, brzozowe, 
i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
PROGI CEZC ZA 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dia urzędów i instytuck. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

  

DaKa a Bow wk bi л 

iKupno 
| SPRZEDAŻ 

-PTTTTTYTETTCTWTTYEZ 

Z RACJI WYJAZDU 
sprzedaje się meble i 
lampy Sapieżyńska 5 4 

Odstąpię 
dzierżawę młyna pzro- 
wago dzbrze presperu» 
jącego za 2.000 zł. Pow. 
Wilejka, poczte Olcha: 
wcze maj, Mackos ce 
Jarmol ńki 

Dem 
do sprzedania 1owo- 
zbudowany piętrowy 
i sslkami nl. Wiwvle 
skiego 26—1. ° 

    
Lokale 
POKÓJ. 

umeblowsny dla jedne 
lub dwu osób, csobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryjska 
1        

Mieszkanie 
z wygodami 3—5 pri. 
z telefonem, garaż, he- 
ktar ogrodu, inspekta, 
cisplarnia do wynajęcia 
Wiadomość: Senator: 
ska 13 Antakol-— telef 
200. 

Mieszkania 
do wynalęcia od z:raz 
3 pokoje z wygodami 
Krakowska 51 Dozorca 

Poszukuje się 
mieszkania 4 pokojo- 
wego z kuchnią i wy- 
godami w centrum 
miasta. Łaskawe zgło- 
szenia do Administracji 
Słowa pod Z. N 

Mieszkania 
do wynsjęcia 3* 4,5i 
6 pokojowe ze wszel- 
kiemi  uowoczesnemi 
wygodzmi. Zakretowa 
7 m. 6 oglądać od 2— 
5 рр 

    

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

siacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dła ogólnego użytka 

plażą z 

        
   

piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą „kosnerwuje, doskonali, odświeża, «- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczie- 
plający (panie). Natryski „Hormona* wedlug 

prof. Spuhla. Wypadanie włosów, tupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ca- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—. 

Ww. Z. P. 

Furlegianów, Piesin, Pishafonii 

K. Dąbrowska 
j (F-ma istażeje od r. 1674) 

Wilno, Niemiecka 4, m. Ti 

ŻĄDAJCIE | 
we wszysikich enteksch i 

składach apiecznych Znanego 

środka od odciskėw 

in ASA KA 
"kas MEBLI 

W. RILENKIA I $-b 
Spółka z ogr. edp. 

Wlino, ul. Tatarska 26, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

* HB Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane @ 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

i tp. Ceny znacznie zniżone. 

poi a aoi R 

Maison de famille 
avec lecons de francais 

14, place Carnot-Aix-Les-bains; 
au cenire de la vilie 

A proximitć de Vėtablissement thermei 

et des casinos en face les Sources 
— —- 

cuisine bourgecise 
— confort moderne 

cuvert de mai a octobre telephene: 7-74 
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MAAAAGAMA, PONAR 

  

‹ ` 

dogodnym dla kąpiek 

  
SOUND PRN is 

itold Tatarzyński. 
ję A


