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- OBRADY KOMISJI BUDŻE- 
  

TOWEJ. 
+ WARSZAWA, 21-1i. PAT. Na dzisiej- 
szem posłedzeniu komisji budżetowej przed 
porządkiem dziennym zabrał głos sprawoz- 
dawca generalny pos. Krzyżanowski, oświad 
czając, iż był źle zrozumiany przez pos. Dęb- 
skiego, jakoby budżet był deficytowy na 70 
miljonów. Uwagi pos. Krzyżanowskiego nie 
miały tego znaczenia. Powiedział On, že 
budżet jest w dochodach i wydatkach wyż- 
szy o wzmiankowaną kwotę ponad cyfry, 
zawarte w budżecie, a to dlatego, że art. 4 
ustawy skarbowej upoważnia ministra skar- 
bu do przyznawania dodatków także pra- 
cownikom przedsiębiorstw, w szczególności 
kolei. 

W dyskusji budżetowej pierwszy zabrał 
głos pos. Bittner (Ch D), zwracając uwagę 
na to, iż kryzys gospodarczy jest u nas zja- 
wiskłem powtarzającem się co parę lat. a 
przyczyny tego dopatruje się mówca w*spe- 
cyficznym naszym ustroju gospodarczym, 
który nazywa nie etatyzmem, a expropija- 
tyzmem, a nawet półkomunizmem. Mówca 
uskarża się że system obecny jest niekorzy- 
stny dla klas pracujących, a specjalnie dla 
służby folwarcznej. W zakończeniu mówca 
zaznacza, że ani system socjalistyczny, ani 
liberalizm nie doprowądzą w dziedzinie go- 

pspodarczej do celu i oświadcza się za in- 
terwencjonalizmem państwa, t. zn. że pań- 
stwo zostawia wolną rękę inicjatywie  do- 
brej a zwalcza inicjatywę egoistyczną, prze- 
szkadzającą innym obywatelom, łub klasom 
społecznym. 

Pos. Roja krytykując system podatkowy, 
staje w obronie sier uboższych i zaznacza, 
że trzeba pomóc tym warstwom przez da- 
nie im ziemi, ale rząd powinten uwolnić od 
podatków małorolnych i ustanowić minimum 
posiadania ziemi, "eT. 

Wiceminister skarbu Grodyński w odpo- 
wiedzi na zarzut posła Rybarskiego, że nie 
wszystkie przedsiębiorstwa przedłużyły  bi- 
lanse i sprawozdania, wyjaśnia, że niektóre 
zostały skomercjolizowane dopiero w 10ku 
bieżącym, nie mogły więc przedstawić bi- 
lansów z roku 1927. Inne zaś w niedalekiej 
przyszłości bilansy te przedstawią. 

Pos. Sanojca utrzymuie swe przemówie- 
nie w formie polemiki. Zdaniem jego wszy- 
stkie przepowiednie, że budżet będzie nie- 
realny, okazały się płonnc. Nie było bowiem 
pewniejszych, zdaniem jego, stosunków g0- 
spodarczych i politycznych w Polsce, jakie 
są w chwili obecnej. Żadzń minister skarbu. 

p Wnie prowadził takiej planowej postyzi, jak 
obecny. Rząd ten — oświadczył mówca — 
dokonał w Polsce wiele rzeczy: Powstrzy- 
między innemi katastroię gospodarczą, opa- 
nował deficyt bilangu handlowego i potrafił 
dojść do zapasów kasowych, dał duże do- 
tacje na rolnictwo i t. @, < 

Pos. Szydłowski oświadcza, że gospo- 
darczy program naszego państwa musi być 
oparty na równomierrem rozwoju rolnictwa 
i przemysłu. Należy między innemi dbać o 
utrzymanie cen zboża na właściwem pozio- 
mie. Należy usunąć dowóz produktów żyw= 
nościowych i przedmiorów zbytku. Mówiąc 
o traktacie handl. z Niemcami, pos. Szydłow- 
ski zaznacza, że wolny wywóz trzody, bydła 
i węgla jest postulatem bezwzględnym. Da- 
lej zastanawia się nad tem, czy państwo nie 

«bierze zbyt wiele obowiązków. w walce z 
bezrobociem. Trzeba pamiętać o  wie!kiem 
bezrobociu na wsi i starać sie o zatrudnie- 
nie tych ludzi. 

Pos. Wyrzykowski (Wyzw.) uważa, że 
wbrew zapewnieniu, budżet jest jednak de- 
ficytowy 'w wysokości przeszło 70: miljonów. 
Stronnictwo mówcy, będąc gotowe do wszel- 
kich ofiar na rzecz urmji, uważa jednak, że 
w budżecie Ministerstwa Spraw  Wojsko- 
wych dałyby się przeprowadzić zupełnie rzc- 
czowe redukcje, nie naruszające w niczem 
zdolności państwa do obrony. › 

W dalszym ciągu posiedzenia, w któ- 
rem wziął udział prezes Rady , ministrów 
prof. dr. K. Bartel, komisja wzięła pod obra- 
dy wniosek klubu Narodowego, który wzy- 
wa rząd, aby przedłożył natychmiast Sej- 
mowi projekt ustawy o kredytach dodatko- 
wych na rok 1927—28. Uzupełniając ten 
wniosek pos. Czetwertyński, wywodzi, iż 
budżet na rok 1927—28 został przekroczo- 
ny o 567 miljonów. 

Pos. Czapinski (P.P.S.) uważa, iż spra- 
wy tej nie można rozpatrywać inaczej, jak 
w związku z całokształtem polskiego prawa 
budżetowego, z którego właściwie istnieja 
tylko fragmenty, lecz.i te nie są wykony- 
wane.. Pozycje budżetowe nie mają chara= 
kteru upoważnienia rządu do wydatkowa- 

nia, lecz charakter płacenia rządowi. Jeżeli 
się zaś nie wykonywa pozycyj przez Sejm 
uchwalonych, to prawo budżetowe Sejmu 
staje się iluzorycznem. 

PRZEMÓWIENIE PREM. BARTLA 

„ Następnie głos zabiera prezes Rady 
Ministrów prof. Bartel, który oświad- 
czył, że zupełnie słuszne są utyskiwa= 
nia na brak prawa budżetowego w 
Polsce. Kiedy p. Czapliński — ciągnie 

„premjer — skarży się na to, że są spó- 
źnienia w zamknięciach rachunkowych, 
że robota budżetowa i rachunkowa nie 
jest uporządkowana, to ma rację. Gdy 
mówi, że jest prawem parlamentu kon- 

*trola i krytyka gospodarki pieniężnej 
rządu, ma też rację.. Zawsze jawnie u- 
znawałem to prawo parlamentu, które 
jest też jega obowiązkiem. Kontrola i 
krytyka gospodarki rządu w pojęciu 
mojem i rządu, na którego czele stoję, 
nie może być niczem krępowana. Spó- 
źnienia w zamknięciach rachunkowych 
są tak dalekie, że dotąd przez lat 10 
żadnego zamknięcia partamentowi nie 
przedłożono. Jesteśmy pierwszym rzą- 
dem, który pod tym względem zrobił 
wszystko w latach ostatnich. W najbliż 
szych dniach przedłożę panom  zam- 

%knięcia za trzy lata. Wstęp do tych 
prac bynajmniej mnie nie zadawała. 
Rząd będzie musiał postawić sam jakiś 
termin prekluzyjny, o ile nie zostanie 
on ustanowiony w prawie  budżeto- 
wem. Ale porównywując stan z przed 
laty ze stanem dzisiejszym muszę 
stwierdzić poprawę. Uzgodnienia mię- 

ŁOWO 
WILNO, Czwartek 22 listopada 1928 r. 
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cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń   

Sir Eric Drummond w Warszawie 
WARSZAWA. 21.X1. Pat. Sekretarz generalny Ligi Narodów sir Eri 

Derino o zac Ra We EE ah Pp. e WI. Zamieszczamy poniżej dwa listy. 

łatwa. PET a. POWT ZEN WICÓW RAJ Bogojawleński jest synem arcy- 

Następnie sir Eric Drummond i dyr. Sigimura zostali przyjęci na Pasterza Elenterjusza i pisze ponie- 
audjencji przez Pana Prezydenta Rzplitej. Po audjencji Pan Prezydent wy- kąd w jego imieniu. Sen. Bohdano- 
dał na ich cześć Śniadanie w Zamku. W Śniadaniu wzięli udział prócz Pa- wicz stworzył gminę prawosławną, 
na Prezydenta — Marszałek Piłsudski, premjer Bartel i min. Zaleski. Wie- która nie uznaje arcypasterza gileń- 
czorem min. Zaleski i p. Zaleska podejmowali uroczystym obiadem sir ki Teodozi ek 
Erica Drummonda i lady Drummond oraz p. dyrektora Sigimurę. W czą- *K'980 Ie dozjusz$, a za przełożone- 
sie obiadu min. Zaleski wygłosił przemówienie, w którym powitał wybit. go wileńskiej jeparchji prawosławnej 
nych gości z Genewy i nawiązując do działalności Ligi Narodów, którą nadal uznaje Eleuterjusza. Ten ostat- 
reprezentują, powiedział między innemi: instytucja ta reprezentuje ideę, że ni mieszka w Kownie i stamtąd nad- 
stosunki między narodami muszą opierać się na sprawiedliwości i rów- syła swoje „posłanja”— listy paster- 
ności, znajduje wśród nas coraz liczniejszych zwolenników. Zarówno, jak kie, któ z Wilnie _ kolportui 
nie możemy wątpić w doskonalenie się powolne ale stałe jednostek, tak SK!€: Które w Wilnie kolporiuje sen. 
samo nie powinniśmy tracić nadziej, że wysiłki, zmierzające do zapano- Bohdanowicz i jego zwolennicy. Rząd 
wania braterstwa wśród ludów osiągną swój cel. Naszym obowiązkiem nasz dużo popełnił błędów w spra- 
jest wierzyć, że te wysiłki nie są skazane na niepowodzenie. Po obiedzie wąch Cerkwi prawosławnej. Wywie- 
odbył się w salonach państwa Zaleskich wielki raut, na którem zebrało vienię Eleuterjusza z Wilna było jed- 
się bardzo wiele osób ze Świata dyplomatycznego, politycznego i towa: nym z takich błędów.  Autorowie 
rzyskiego stolicy. 

yskieg A listów wychodzą jednak z zupełnie 

Przed wyborem nowego prezydenia Austrji  oorośców prawosławia, a vaprawie obrońców prawosławia, a naprawdę 

WIEDEŃ, 21. XI. PAT. Dziś toczyły się narady klubów  parlamen- Są krzywdzicielami tego prawosławia. 
tarnych w sprawie wyboru prezydenta republiki. Klub socjal-demokratyczny „Postanje“ arc. Eleuterjusza po- 
uchwalił jednomyślnie odrzucić propozycję kanclerza co do zmiany konsty- wołuje się na to, że został on usu- 
tucji. i “ a уа 

Wobec tej odmownej postawy klubu socjal - demokratycznego, po- RAR we z * we jest 
nowna kandydatura prezydenta Hainischa stała się nieaktualna. Stronni- także „śwałtem”, że grzechem jest 
ctwa większości nie powzięły jeszcze decyzji co do osoby kandydata. iść za pasterzami, którzy tej autoke- 

Wszystkie nazwiska kandydatów, które pojawiły się w prasie wiedeń- falji podlegają. Władzę hierarchów 
skiej, są jedynie kombinacjami. Wybór nowego prezydenta odbędzie się 5 prawosławnych w Polsce nazywa wła- 

lub 6 grudnia. dzą „pochwyconą”. Jego katedra—zda- 

gowiety niezadowolone 2 expose min. Stresemamna, Mel O ie kanonicznemi stopami“. —Poniewaž w 
BERLIN, 21 XI. EAT. Agencja telegraficzna Union Presse donosi z Moskwy, že dalszym ciągu listu Eleuterjusz mu- 

expose min. Stresemanną spotkało się w sowieckich kołach półolicjalnych z krytyką, _; ; ы 
w której między innemi wyraża się ubolewanie, iż minister nie wspomniał w swem S! jednak przyznać, że arcypasterz 
przemówieniu ani słowa o stosunkach sowiecko-niemieckich. Teodozjusz jest prawosławnym bi- 

Koła sowieckie uważają, że krytyka, z jaką minister wystąpił przeciwko poro- > h 
zumieniu angielsko-francuskiemu, nie była tak ostrą, jakby się spodziewać należało z Skupem, więc ten zwrot o „stopac 
uwagi na doniosłość sprawy. Oskarżenie niemieckie, skierowane przeciwko Anglji i niekanonicznych* wydaje się nam 
Francji, wykazało, iż polityka zagraniczna Rzeszy nie pochwala umowy morskiej, za- Ž > 
wartej między Anglją i Francją, jako porozumienia, skierowanego przeciwko Ameryce dość zagadkowy. O państwie kowień- 

skiem Eleuterjusz pisze stale „nasze oraz Sowietom. | i R В ' я 
Sowiety udzielą pełnego poparcia żądaniom Niemec, uformowanym przez min. państw o litewskie“. Przy sposobn ości 

pasterskiego reklamuje to 
Stresemanna, a dotyczących trzech rajwažniejszych spraw w dziedzinie niemieckiej 

Žądūniai te Dodę alażytBOKOJOWI: „państwo litewskie“ za gošcinę, a 

polityki zagranicznej, a mianowicie — ewakuacji, reparacji i rozbrojenia, o ile tylko listu 

3 Н » inych tałonków ehspedi Н №и' P. 4 „Voldemarasowi  odplaca się 

Odznaczenia tla tagi vii óWEJ reklamą i to dość grubą i w liście 
RZYM, 21 XI. -Na wniosek Mussoliniego król podpisał dekret, nadający 

złoty meda! zasługi Ąmundsenowi i Guibalbau, którzy zginęli podczas akcji pasterskim dość dziwnie brzmiącą. 
ratunkowej dla „italji*. Myślę o ustępach na str. 5 listu 

msi nie chcą widzieć n siebie członków okspedycji „Kasia, 99 Al0W „B06 žrzadzit mi przy współdziałaniu państwa litewskiego...", 

MOSKWA, 21 XI. Dzienniki sowieckie wyrażają oburzenie z powodu postępo= a kończących się na wyrazach: „kon- 
wania rządu czecho-słowackiego w sprawie niewpuszczenia do Czecho-Słowacji człon= stytucją państwową . całkowitą. swo- 
ków CH znanego łamacza lodów „Krasina*, który brał udział w akcji ratunkowej bodę urządzać ją według kanonów 
gen. Nobilego. ‘ 

Członkowie załogi Gorskiej i Lehman zwrócili się do rządu czecho-słowackiego własnych". 

z prośbą o pozwolenie im na wjazd i wygłoszenie wykładu. Mimo, że dyrekcja miej- O ile więc uznawaliśmy, że wy- 
scowości kuracyjnej Cieplice zaprosiła członków załogi „Krasina*, rząd czechosło- wiezienie Eleuterjusza było błędem, o 
wacki odmówił, upatrując w przybyciu sowieckich marynarzy próby wnoszenia propa- tyle teraz przyznać musimy, że obec- 

gandy komunistycznej do Czecho-Słowacji. nie arc. Eleuterjusz zeszedł na ma- 

Ziazd prasy państw bałfyckich w Rydze nowce i jako pasterz prawosławny 
Bankiet wydany przez przedstawicieli prasy polskiej,  "Prawia polityczną propagandę jedne- 

RYGA. 21.XI. Dyrektor polskiej agencji telegraficznej Górecki oraz 80 państwa, skierowaną przeciw dru- 
delegat związku syndykatów dziennikarzy polskich i dyr. ATE p. Leon £'emu. P. Bogojawleński i sen. Bohda- 
Matuszewski, bawiący w Rydze z okazji zjazdu prasy państw bałtyckich i nowicz mimo tego twierdzą, że jego 
uroczystości AB BERCIA Łotwy, wydali Śniadanie dla przedsta- działalność nie jest skierowana prze- 
wicieli służby inforwacyjnej łotewskiej i estońskiej. i ń i 

Na Śniadaniu byli obecni: szet wydziału prasowego M. S. Z. Biiman, Az Р ads Nunas ю 
dyrektor łotewskiej agencji telegraficznej „Leta“ Berzins, dyrektor estoń- AMOK parcgo: SEDIEKIWIE, 
skiej agencji telegraficznej „Eta“ Lintrop, sekretarz poselstwa polskiego Cerkiew prawosławna, jej byt, jej 
w Rydze Łubieński. Wymieniono serdeczne toasty, które były uwieńcze- wysoki autorytet moralny obchodzi 
niem umów, zawartych ostatnio między przedstawicielami prasy  olicjalnej nas żywo i jako katolików i jako oby- 
i nieoficjalnej Polski, a takiemiż czynnikami łotewskiemi i estońskiemi. wateli państwa polskiego. Jako kato- 

z lików, bo Cerki Ł . 
Nowy kodeks cywilny dla Kowna. a LORENZA za siada tradycję apostolską. Od chwili 

2 z pre kac Rada wa. aa slegio Mei Kodeki Armižkių schyzmy kościół nasz ani jednej chwili 
ry ma zamienić obowiązujące dotychczas na Litwie cztery kodeksy. Prawdopodob- —. s * > s Н 

nie za wzor zostanie przyjęty kodeks szwajcarski, najodpowiedniejszy dla mieszkafi- "yć tracił nadziei, że się znów z nią 
pojedna. Tak trzeba określać stano- ców Litwy. 

Francuski rekord szybkości lofu T LS i zresztą wypowiadają się źródła o 
: pas 3 zi a Francji SA z sa- wiele od nas kompetentniejsze. Jako 

molotu na dystansie m. z obciążeniem użytecznem 2, „‚ osiągając i ^ ski : 
szybkość Hs 223 klm. Poprzedni rekord T aletai ad r. 1921 do lotzików obywateli państwa polskiego, Cerkiew 
niemieckich Ródera i Hermanna (179 klm.). prawosławna obchodzi nas jeszcze 

IO yi ies vai, Oto graniczy 
Aż GI Е я my z państwem, gdzie Cerkiew jest 

dzy ministerstwami nie idą w szybkiem konywany zawsze w granicach możli- rześladowana, jak  każd religi 
tempie, resorty nie mogą nadążyć, nie wości przy respektowaniu pełnych P т .]. ALEJE 
mają dostatecznej rutyny, a mają tak praw parlamentu, w granicach możli- Zreszta: Mamy miljony prawosławnych 
samo, jak Ministerstwo Skarbu, pracę wości, t. zn. w granicach równowagi W granicach naszego państwa. Jesteś: 
pochodzącą . jeszcze z zamierzchłych budżetowej przy miesięcznem budże- my państwem wyznaniowem, jesteśmy 
czasów. Może za jakieś pół roku przej- towaniu. państwem chrześcijańskiem. Stąd spły- 
dziemy do pracy 4 jour. Gospodarka Pos. Czapiński (P. P. S.) zapytuje, czy г e 

Rao budżetu w porównaniu z Premier obiecuje skrócić do możliwego mi- WA NA nas obowiązek bronienia tego, 
zeszłoroczną jest o wiele lepsza. W u- pimum termin przedłożcnia zamknięć ra- co tam jest prześladowane. ' | € в chunkowych za rok 1927—28 i natychmiast е Ё 
kładaniu budżetu opieramy się teraz potem przedłożyć kredyty ЧИН Jeśli polityka nasza dotychczaso- 
na rzeczywistości empirycznej, a nie | Pom > w odpowiedzi jeszcze raz wa była pod tym względem błędna, 
urojonej, jak w roku 1927. Nie mamy oŚwiadcza zupełnie uroczyście, że zamknię- ;„4j; ‚ s 
sie dó oe wania. W zamknięciu asd cie rachunkowe za rok 1926 natychmiast bę- jeśli przyczyniła się do czasowego 
GA dac kar jaknajszybciej bę dzie SORY Ros ‚ obniżenia autorytetu wśród mas lu- 

> > 2 rzemawiali następnie posłowie Rybar- > я * 
dzie przedłożone, będą wyodrebnione ski (KI. Nar.) i Rozmarin (Kolo Żyd.) oraz ЧОМУСЬ, 10 tego bardzo žalowač na 
przekroczenia, abyście panowie pocią- pos. Rataj (Piast), który domaga się stwier- leży. W każdym razie żaden szczerze 
gnęli nas ewentualnie do odpowiedzial- dzenia samej zasady Kontroli parlamentu wierzący prawosławny nie powinien Aa ON > 2 nad rządem. Pos. Wožnicki (Wyzw.) uwa- 5 : ^ 
ności. Oświadczam, że za tem nie kry- ;4 га bardzo dodatni krok naprzód, że pre- występować przeciw autokefalji, 
je się nic tajemniczego, tylko chęć mjer w przemówieniu swem unikał momen- i i i ż 
regulowania tych spraw sposobem, tów aktualnie politycznych. > Autokeialja, a więc niezależność od 
który nazywam sposobem  konstruk- Następnie przewodniczący Byrka, wo- Moskwy. Ależ ta Moskwa jest w nie- 

bec tego, że premjer zmuszony był udać się i szewi А 
na konferencję z gen. sekretarzem L. N. woli u bolszewików. 
Drummondem zaproponował przerwanie dy- 

skusji i odłożenie jej do czasu, kiedy pre- qogmatycznemi podstawami Cerkwi, 
mjer będzie mógł przybyć na posiedzenie. 
Wniosek ten został przyjęty z tem, że na- ale uzależnić ją od siebie. Nie mówi- 
stępne PoE odbędzie się jutro 22 b. my, aby dzisiejszy metropolita Ser- 

ZR A gjusz był narzędziem bolszewików, 

Ależ wiemy, że tywnych. Co do zarzutów, że budżet 
bolszewicy zdolni są nietylko wstrząsnąć nie był wykonany, to nie wiem o co 

tu chodzi. Nie mogę przyrzec, że bud- 
żet tegoroczny będzie wykonany w 
stu procentach, ale mogę przyrzec, że 
będziemy się starali, aby przekroczenia 
były najmniejsze. Budżet będzie wy- 

DĄBROWICA (powiat) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K, Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierryński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 

. STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch', 

Listy w sprawach prawosławnych 
ale twierdzimy, że nikt nie może dać 
gwarancji, że bolszewicy nie potrafią 

na tej wysokiej godności osadzić 

swego człowieka, swoje narzędzie. 

„Wtedy i polska Cerkiew prawosław- 

na znalazłaby się w dogmatycznej, 

organizacyjnej, a. oczywiście i poli- 

tycznej niewoli u bolszewików. Śmiem 
twierdzić, że polska autokefalja jest 

cennym puklerzem dla wiary prawo- 

sławnej. 

Jeśli lata przełomu zadały Cerkwi 

prawosławnej na naszych ziemiach 

ciężkie rany, to je leczyć trzeba. Uwa- 

żam za nader szczęśliwą dla prawo- 

sławnych okoliczność, że kierowni- 

kiem spraw wyznaniowych w Polsce 

został obecnie hr. Franc. Potocki. 

Jako człowiek głęboko wierzący, jako 

katolik w szerokiem znaczeniu te- 
go słowa, rozumie on doskonale, jak 

dalece państwu polskiemu zależy na 

tem, aby moralny autorytet Cerkwi 

Stał wysoko. Minęły te czasy, kiedy 

uważano, że opłaci się rzucać auto- 

rytet cerkiewny na Zszalę drugorzęd- 

nego znaczenia posunięć politycznych. 

Ale wrogowie autokefalji są wro- 

gami prawosławia, wrogami samej 

myśli o tej misji, którą państwo pol- 
skie dla prawosławia spełnić może. 

Tymczasem oto w swem  „posłaniji'* 

arc. Eleuterjusz nietylko zwymyślał 

autokefalję w sposób niepoważny, lecz 

i podeptał możliwość jakiegoko!wiek 

ułożenia stosunków. Odrzuca i potę- 

pia nawet ideę Soboru. Z wrogami 

autokefalji nie możemy mówić. Jest 

to conditio sine qua non. Cat. 

  

Szanowny Panie Redaktorze! 

-Cęlem sprostowania - - zamieszczonego. w 
jednym z ostatnich numerów „Słowa”* w 
notatce kronikarskiej pod tytułem „List arcy- 
biskupa Eleuterjusza do metr. moskiewskie- 
go" proszę o zamieszczenie następującego: 

Utrzymując stalą korespondencję z arcy= 
biskupem Eleuterjuszem, jako syn jego, mia- 
łem możność sprawdzić i obecnie twierdzę, 
Że listu wskazanej w tej notatce treści arc. 
Eleuterjusz nigdy nie pisał. 

Jednocześnie protestuję i przeciwko kwa- 
lifikowaniu przez autora notatki o działalności 
arc. Eleuterjusza, jako „skierowanej przeci- 
wko państwowości polskiej, jak i autokefa- 
lji prawosł. Cerkwi w Polsce". Jako działacz 
wyłącznie cerkiewny, a nie polityczny, arc. 
Eleuterjusz z żadną  państwowością nigdy 
nie walczył. Co do autokefalji, walczył on 
nie z nią, a przeciwko temu sposobowi, w 
jaki ona została wprowadzona w Polsce. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku 
G. Bogojawieński. 

% 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W tych dniach przeczytałem w "Nr 243 
„Słowa* artykuł pod tytułem: „Archipastyr= 
skoje posłanie". Pamiętając dawny stosu= 
nek „Słowa* do zagadnień cerkwi prawo= 
sławnej w Polsce, w którem odczuwałem 
dobrą chęć szanownego pisma zrozumieć 
istotę tej rzeczy, byłem bardzo nieprzyje- 
mnie zdziwiony treścią i tonem tego arty- 
kułu. Niewiadomy autor, ukryty pod literą 
„m”, stara się twierdzić, że wydany w Ko- 
wnie i wysłany (Otwarcie powiem - za mo- 
im pośrednictwem) do oficjalnych władz 
prawosławnychi do kilkudziesięciu probosz 
czy list arcybiskupa Eleuterjusza ję: aktem 
politycznym, wykonanym pod wpływem rzą 
(si NOSPR i nawet... bolszewickiego 
sic!). 

Jako były współpracownik w sprawach 
cerkiewnych arc. Eleuterjusza, do ostatnie- 
go czasu zachowując z nim w miarę moż- 
ności bliski stosunek, z całą stanowczo- 
ścią protestuję przeciwko tym zupełnie bez- 
podstawnym twierdzeniom. Arc. Eleuterjusz 
jak był zawsze, tak i jest wyłącznie działa- 
czem cerkiewnym, a nie politycznym, a ja- 
ko człowiek głęboko religijny nigdy nie od 
da interesów cerkwi nietylko na służbę So- 
wietów, ale i „na służbę rządu kowieńskie- 
go“ (jak pisze autor artykułu), jak w swoim 
czasie nie oddał ich i na służbę rządu pol- 

skiego. Jeżeli on nie uznał autokefalji, to 
nie „ze względów politycznych", a wyłącz- 
nie ze względów kanonicznych, jak to znów 
stwierdza w wyżej wskazanem „posłanii". 
Wydalenie arc. Eleuterjusza z Polski po- 
wstało również nie „wobec walki z rządem 
polskim“, a—walki za czystość kanonów 
cerkiewnych z innymi hierarchami. wcze- 
sny rząd polski, niestety, przyjął w tej wal 
ce pewny udział i tem bezwzględnie zro- 
bił błąd, który, jak mnie się zdaje, tera- 
źniejszy rząd już zrozumiał. 2 

Autor artykułu zarzuca arc. Eleuterju- 
szowi, że on „wyjechał do Kowna”. Rozu- 
mie się, że byłoby naturalniej, jeżeliby on 

kierował kowieńską częścią Swej diecezji 

z Wilna (jak to było z początku), ale i p. 
„m* i Redakcja napewno wiedzą, że ten 
ostatni porządek powstał nie skutkiem sta 

rań Eleuterjusza, bo wyjechał z Wilna on 

nie dobrowolnie, lecz przymusowo. Ale na- 

wet wyrzucony stąd musiał według swego 
obowiązku arcypasterskiego, jechać do tej 

części swoich wiernych, do których to jesz 

cze nie było mu wzbronione. Myślę, że nie 

miałby on nic przeciwko temu, ażeby znów 
powstał ten poprzedni porządek, ale to nie 
od niego zależy. Wtedyby pisął do swoich 
wiernych kowieńskich: „nasze polskoje pra- 
witielstwo* (będąc obywatelem Polski), jak 
to dziś pisze wobec rządu litewskiego (bo 
jest obywatelem Litwy). Nie mogę zrozu- 
mieć, co dziwnego w tem znalazł p. „m:*? 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie Z-ej i 3-ej 30 gr. 7а tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa łub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr 

21. Xi. 28. 

Wyjazd marsz. Szymańskiego do 
Wilna. 

WARSZAWA, 21. XI. PAT. W 
dniu dzisiejszym marszałek . Senatu 
Szymański wyjechał w sprawach 
związanych z uniwersytetem Stefana 
Batorego do Wilna. W czasie nieo- 
becności Marszałka, którego powrót 
spodziewany jest w sobotę dn. 24 b. 
ra., zastępować go będzie w urzędo- 
waniu w Senacie wicemarszałek Sena- 
tu Posner. 

POSIEDZENIE KOMISJI ADMINISTRACY|- 
EJ. 

_ , WARSZAWA, 21-11. PAT. Komisja ad- 
ministracyjna pod przewodnictwem posła 
Polakiewicza przydzieliła szereg reieratów, a 
między inrtemi wnioski klubu B. B. i klubu 
Narodowtego w sprawie zajść lwowskich po- 

słowi Strońskiemu (B. B.), zaś dwa wnioski 
„ukraińskie w tejże materji posłowi Telech- 
nowskiemu (kl. ukr.). 

„ Po przedzieleniu referatów pos. Pragier 
zainterpelował o fazę, w jakiej znajdują się 
wnioski, domagające się wyboru nadzwy- 
czajnej komisji do zbadania nadużyć wybor- 
czych. Przewodniczący pos. Polakiewicz wy- 
jaśnił, że w myśl umowy między marszał- 
wiem Sejmu a ministrem spraw wewn. 

GOŚĆ RUMUŃSKI W POLSCE. 

W dniu dzisiejszym przybywa do War- 
szawy ochmistrz dworu królewskiego w Ru- 
munji, baron Motioni. Baron Motioni zapro- 
szony został do wzięcia udziału w wielkich 
łowach dla dyplomatów z udziałem Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, które odbędą się w 
początkach m. grudnia w Komorze Cieszyń- 
skiej. 

PRZYJAZD DO POLSKI MISTRZA GRY W 
SZACHY ALIOCHINA. 

_ _ W pierwszych dniach grudnia r. b. przy- 
jeżdża do Polski szachowy mistrz świata dr. 
Aliochin. Dnia 2 grudnia Aliochin da seans 
gry jednoczesnej w Warszawie, a następnie 
odwiedzi Łódź i Lwów, a możliwem jest, że 
również Kraków i Poznań, poczem rozegra 
drugi seans w Warszawie. 

WSPANIAŁY ZAPIS NA WAWEL Ś.P. HR. 
J. MYCIELSKIEGO. 

„Jak wiadomo niedawno zmarły w Kra- 
kowie prof. uniwersytetu Jagiellońskiego Je- 
rzy, Mycielski, który wszystkie cenne rucho- 
mości. swe ofiarował kilku instytucjom arty- 
stycznym i. naukowym w Krakowie, najhoj- 
niej obdarzył zamek królewski na Wawelu. 
Ofiarowany zamkowi zbior obrazów liczy 
kilkaset płócten, a między niemi około 100 
nader cennych dzieł małarży polskich i za- 
granicznych. Są tam utwory różnych arty- 
stów i różnych szkół. 

„Lwów* w drodze do Gdyni. 
LE HAVRE, 21 XI. — Statek szkolny 

„Lwów*, który w drodze do Gdyni opuścił 
w dniu 15 bm. Le Havre, po wytrzymaniu 
na morzu P6lnocnem silnej burzy, wszedł 
18 bm. po południu do kanału Kilońskiego. 

WYBORY DO BR ÓRZCH WE LWO- 
IE. 

Dn. 18 b. m. zakończone zostały wybo- 
ry do Kasy Chorych m. Lwowa. Na 51.051 
do głosowania oddano 15.632, w tem na Nr. 
1 (Zjednoczony Bezpartyjny Blok Komitetu) 
padło 3.269 głosów, mandatów 13, na Nr. 2 
(P.P.S.) 9.093), mandatów 36, Nr. 3 komu- 
niści — 926, manatów 3, Nr. 5 (Blok Ukra- 

iński) —2.152, mandatów 8, Nr. 8, (Poalej 
Sjon lewica) — 192, bez mandatu. 

Muszę sprostować jeszcze jedno twier- 
dzenie pana „m*. Wydane przez metropo- 
litę Sergjusza potwierdzenie Eleuterjusza 
jako „arcybiskupa litewskiego i wileńskie- 
go*, również nie jest aktem politycznym, a 
wyłącznie jurydycznym. Tu chodzi o to, że 
w Litwie, jak i w Polsce, jest wiele odez 
branych prawosławnych. cerkwi, domów, 
ziemi. O niektóre z tych nieruchomości 
toczą się sprawy sądowe. Strony przeciw- 
ne celem hamowania spraw zakwestjono- 
wały prawomocność kanoniczną arc. Eleu- 
terjusza, jako zarządzającego temi nieru- 
chomościami, wobec czego arcybiskup był 
zmuszony zwrócić się do swoich władz 
kanonicznych, — do kancelarji Synodu w 
Moskwie, aby dostać wymagane zaświad- 
czenie *). Oto wszystko! Z tego widać ja- 
kim nietylko bezpodstawnym, ale i nieprzy- 
zwoitym jest ujęty przez pana „m*_ tytuł 
„bolszewickiego popa* w stosunku do pod 
każdym względem bez zarzutu osoby arcy- 
biskupa. ч 

Nawiasem mówiąc, twierdzenie pana 
„mn“; że metr. Sergjusza nie uznaje „cała 
cerkiew prawosławna", też nie odpowiada 
prawdzie. Z nielicznemi wyjątkami hierar- 
chów w Rosji sowieckiej i zagranicy cały 
świat prawosławny uznaje go za (tymcza- 
sową) kanoniczną głowę tak zw. „Wszech- 
rosyjskiej cerkwi”. Uznanie przez niego 
tamtejszej władzy świeckiej nie robi go „słu- 
gą bolszewików* (jak i apost. Piotra i Pa- 
wła uznanie władzy Nerona nie robiło „słu- 
gami cesarza Rzymu”, nie robi to i „bolsze- 
wickimi popami" tych, kto uznaje Sergjusza. 
Metropolita zachodnio-europejski Eulogjusz 
też uznaje Sergjusza, ale jeszcze niedawno 
jezdził оп na pogrzeb cesarzowej Marii 
Teodorowny. Na pogrzeb carski napewno 
„bolszewickiego popa" nie zaproszonoby. 

Dziwnem jest, że pan „m* obraził się 
zą potępienie „autorytetu teraźniejszych 
hierarchów prawosławnych*, gdyż samo 
„Słowo* w swoim czasie (1924 r. VI, 5i 
VII 24) nazywało ich działaczami „Z pod 
ciemnej gwiazdy* i „osobami o giętkich su- 
mieniach* i zarzucało ówczesnemu rządo- 
wi współpracę z nimi. Ta zupełnie mylna 
polityka ówczesnych rządów spowodowała 
rozwój wpływu bolszewizmu na masy pra- 
wosławnych. Walczyć z tym wpływem mo- 
gą tylko hierarchowie, korzystający z zau- 
fania ludu. 
s  f£Proszę przyjąć wyrazy szacunku 

W. Bohdanowicz. 
1928 19 XI Senator RP.P. 
Wilno, Słoneczna 10.



2 SŁOWO 

ECHA KRAJOWE (ypudki, mordy kradzieże po swiecie. 
— Pokłosie święta Narodowego na wsi. 

Z wielką przyjemnością czyta się w prasie 
liczne sprawozdania z obchodu z różnych 
miejscowości, święta Narodowego, Święta 
Niepodległości... 

Niestety, nie każda wieś np. może posz- 
czycić się obchodem. Są bowiem wioski od- 
ległe od miasteczek, od kolei, od kościołów i 
t.d. Tu o obchodzie w pełnem znaczeniu tego 
słowa i myśleć nie można i nie trzeba, gdyż 
o co innego nam chodzi. 

W wioskach tych są przecież szkoły gdzie 
niegdzie leśniczówki, gęściej zaś gajówki i 
t.d., słowem, instytucje rządowe, które w 
dniu tym winny były wywiesić bodaj flagi, 
bodaj coś narodowego. Niestety, żadna pra- 
wie szkoła, żadne leśnictwo, żadna gajówka 
na wsi, ani flag, ani portretów p. Prezydenta 
nie posiadają. Wstyd doprawdy pisać nawet 
o tem, pisać jednak trzeba — niechaj wsty- 
dzą się ci, którzy są za to odpowiedzialni. 

Obserwator. 

  

— Poświęcenie rewindykowanego koś- 
cioła w Murowance, alias Skrzybowcach. W 
dniu 9 bm. został rekoncyljowany niedawno 
bo przed paru dniami rewindykowany od 
prawosławnych starożytny kościół w Muro- 
wance alias Skrzybowcach. Pozwolenia ra 
rekonsylowanie tego kościoła udzielił teie- 
graficznie JE ks. Arcybiskup Metropolita R. 
Jałbrzykowski proboszczowi parafji Iszczołna 
pow. lidzki, ks. Bolesławowi Krasodomskie- 
mu. Kap. 

M. MIADZIOŁ 

— Wilejka — to nie Brasław! Czyta- 
jąc w Słowie o pow. Brasławskim, o tem 
jak tam pomysłowo zorganizowano życie w 
powiecie, przychodzi do głowy czytelnika 
zapytanie: „czemu u nas w pow. Wilejskim 
czegoś podobnego nie stworzono?' Jeżeli 
autor opisu pow. Brasławskiego M. Obie- 
zierski jako grunt pracy brasławskiej wy- 
suwa sześcioletnią ciągłość pracy pana sta- 
ros'y Januszkiewicza — to u nas w pow. 
Wilejskim była ta ciągłość, gdyż i nasz p. 
starosta Nitosławski jest zasiedziałym staro- 
stą. A jednak u nas śladu organizacji na 
skalę brasławską niema. Być może, że pa- 
pierowo i raportowo w porządku my 
jako. ludność o tem wiedzieć nie możemy — 
być może że bywa tak, iż jeden starosta od- 
powiada stosunkom służbowym, daje wszel- 
kie sprawozdania na czas, wypełnia cyrku- 
latzc—słowem jest przystowionym  służbi- 
stą, a drugi starosta mniej lubuje się w sto- 
liku gabinetowym, a więcej ceni życie i czyn. 
Ale właśnie chodzi o to, aby dać jak jedne- 
mu tuk drugiemu nastawienie gospoda! cze. 
ktue jedynie może przymeść korzyś” 3» 
stwu. Czytam w Słowie, jak to Brasław- 
szczyzna we wszystkich miasteczkach ma 
swoje oddziały Rolnika, jak to każdy gospo- 
darz, wioząc na targ swoją produkcję, mo- 
że być pewny, że sprzeda po cenie sprawie- 
dliwej. A u nas! Boże uchowaj sprzedawać 
cośkolwiek mając nóż na gardle — t. j. 
podatki! Na każdym kroku pośrednik, który 
jest ujęty w karby wewnętrznej organizacji 
bardzo solidarnej. Weżmy choćby jaku przy- 
kład tegoroczne spieniężenie kartofli. Cena 
w Wilejce dochodzi do 1.80 gr. za pud, KOP 
płaci, kupując w większych ilościach też 10 
—i! gr. za klg. — a nam rolnikom nie daje 
pośrednik nawet 1 zł. za pud? Jak tę rzecz 
wytłumaczyć? Chcemy sobie zjednać chło- 
pa. Czyż pozostawieniem go na pastwę zor- 
ganizowanej zgrai pośredników — tych pi- 
jawek naszej wsi, celu doścignitmy? Powie 
ktoś — sami sobie jesteście winni. Dużo bę- 
dzie miał słuszności. — jednak nie trzeba 
zapominać, że dzisiejsza organizacja gospo- 
darcza wsi nie zależy jedynie od społeczeń- 
stwa. Jesteśmy pod rygorem 
państwa, chcąc nie chcąc, musimy. korzy- 
stać z kredytów Banku Rolnego jako je- 
dynie taniego i dostępnego. A jak. ten rygor 
wygląda przytoczę przykład z sąsiedniego 
pow. Mołodeczańskiego, z którym graniczy- 
my. Mleczarnia spółdzielcza „w Choż 'wie 
prosi o kredyt — Bank Rolny odmawia, tłu- 
macząc odmowę tem, że mleczarnia nie do- 
starcza masła do Centrali Wileńskiej, a nie 
dostarcza dlatego, że „Centrala na Końskiej" 
po trzy tygodnie ciągnie wypłaty, pozatem 
masło chożowskie jest wybornego gatunku, 

a Centrala płaci cenę niższą wyprowadza- 
jąc średnią, z uzyskanej ceny za masło ogó- 

łem otrzymane z innych mleczarń nie zaw- 

sze wyrabiających dobry gatunek. Oto jak 

wygląda splot dzisiejszego życia gospodar- 
czego na wsi, — które może być ujęte albo 
samodzielnie, albo tylko przy pomocy kre- 

dytów Banku Rolnego. O samodzielnem žy- 
ciu przy braku gotówki mowy być nie mo- 
że, ujęcie zaś przy pomocy Banku Rolnego 

uda się tylko tak jak w Brasławszczyźnie, 
która się wyswobodziła z. więzów Central 

Wiieńskich i działa na własną rękę. — Ale 
na to trzeba czynu na miejscu. 

G. M — cz. 

   

  

     

KRZYWICZE, pow. Wilejski. 

W obchodzie wzięło udział Koło U- 

zdryhołowickie Rad. Op. Kr. Po ukończeniu 
solennego nabożeństwa i wysłuchaniu kaza- 

nia ks. Kropiwnickiego odbyło się poświę- 
cenie remizy strażackiej. Przemawiali ks. Kr 

piwnicki i dr. p. Kółosowski. Odbyła się w 
gminie uroczysta akademja, poczem teatral- 

na sekcja Uzdrohołowickiego ROK odegrała 
„Bolszewicy pod Warszawą”. Cały dochód z 

przedstawienia przeznaczono na odnowie- 

nie miejscowych grobów połegłych za wol- 

ność. 

Od Żyrowie do Wilna. 
(Z przeszłości Wileńskiego Seminarjum Pra- 

wosławnego.) 3 

Obszerny artykuł, omawiający 
dzieje Seminarjum Żyrowickiego, 
ukaże się wkrótce w następnym 

numerze organu Bazyljanów I[wo- 
wskich p. t. „Analecta Ordinis S. 
Basilii Magni“. 

Seminarjum Duchowne Prawosław- 

ne w Wilnie niezawodnie należy do 

szkół najstarszych na Wileńszczyźnie. 

Popuszczając nieco wodze wyobraźni, 

łatwo wyprowadzić rodowód Seminar- 

jum od sześciokłasowej szkoły bazyl- 
jańskiej w Żyrowicach, założonej w r. 
1701, a więc można ustalić wiek obec- 
nego Seminarjum na latek 227. Urzę- 

dowy kronikarz Seminarjum, były wy- 

chowaniec, a później profesor seminar- 
jum, Jan Jurkiewicz nie sięga jednak 

tak daleko w przeszłość i rozpoczyna 

dzieje seminarjum od daty 7 październi- 

ka 1828 roku, czyli od momentu zor- 

ganizowania w Żyrowicach seminarjum 

katolickiego, unickiego. W ten sposób 

seminarjum prawosławne wileńskie 

miałoby sto lat i powinnoby było 7.X 

obchodzić jubileusz wiekowego istnie- 

nia. Można jednak zakwestjonować tę 

datę, gdyż seminarjum  żyrowickie z 

przed stu lat nic właściwie wspólnego 

finansowym p 

LATYHOL pow. Postawski. 

W świetlicy Rady Op. Kres. wygłoszony 
został odczyt przez Helenę Madejównę na 
temat „Polska w czasach niewoli, a dziś". 
Ludność Latyhola udała się do  Dzierkow- 
szczyzny do kościoła parafjalnego gdzie zo- 
stało odprawione uroczyste nabożeństwo, po 
czem odbyła się w szkole powszechnej aka- 
demja dla dziatwy szkolnej, na zakończenie 
odegrano obraz patrjotyczny „Hanusię Kro- 
žanską“. ? 

ZAMÓRZE pow. Brasławski. 

— Obchód 10-lecia Niepodległości. W 
dniu li. 11. rb. w naszym miasteczku Za- 
morzu gm. Jodzkiej, pow. Brasławskiego, po 
raz pierwszy od czasów odrodzenia Polski, 
obchodzono 10-lecie niepodległości naszego 
Państwa. Uroczystość rozpoczęła się nabo- 
żeństwem w kościele parafjalnym, po którem 
odśpiewano „Boże coś Polskę", a następnie 
ruszył z kościoła pochód, na czele z księ- 
dz em proboszczem, na grób 5-ciu poległych 
w obronie Ojczyzny, żołnierzy 23 p.p leg. 
3 dyw. i tu po okolicznościowym przemó- 
wieniu ks. wojsk. F. Kęszyckiego, delega- 
cje miejscowych: straży pożarnej, zw. strze- 
leckiego i stowarzyszeń społeczno - kultu- 
ralnych, złożyły wieniec na grobie poległych 
i od$piewano Rotę. Następnie odbyła się de- 
filada zw. strzeleckiego i straży pożarnej, ze 
sztandarem. O godz. 17-ej w Domu Ludo- 
wym imienia Marszałka Piłsudskiego, przy 
licznie zebranej publiczności obyw. A. Ko- 
ziełł - Poklewski wygłosił _ przemówienie, 
przypominając zebranym dzieje Polski od 
czasów ostatniego Jej rozbioru, następnie 
czyny Marszałka Piłsudskiego, prowadzące 
do jej wyzwolenia. Przemówienie zakończy- 
ło się okrzykami na cześć Rzeczypospolitej 
Polskiej, Pana Prezydenta i Marszałka Pił- 
sudskiego. Po przemówieniu orkiestra odegra 
ła hymn narodowy, poczem miejscowy zespół 
amatorski wystawił trzy sztuczki  scenicz- 
ne: 1) „Skazanłec” — dramat osnuty na tle 
wypadków warszawskich w 1905 roku, 2) 
„Dziesiąty pawilion* — dramat z czasów 
1863 roku i 3) „Aby handel szedł'* — kome- 
dja. Koniec programu uroczystości przecią- 
gnął się do godz. 23-ej. 

Uczestnik. 

DEREWNO, pow. Słonimski. 

— Samowola nauczyciela. Od pewnego 
czasu raz po raz mamy do zanotowania fa- 
kty wybryków nauczycieli szkół powszech- 
nych, skierowanych przeciw religji katolic- 
kiej, zwłaszcza w miejscowościach o miesza- 
nej ludności pod względem religijnym. 

Oto nauczycielstwo w gmint: Derewnic- 
kiej (pow. Słonimski), a głównie kierownik 
szkoły w Derewnie, niejaki Bonowicz, orga- 
nizując obchody narodowe, prowadzi dzie- 
ci katolickie do cerkwi prawosławnej na na- 
bożeństwa, gorsząc tem także i starszą — 
nieuświadomioną ludność, która już i tak 
bardzo ucierpiała przez okres rusyfikacji. Na 
uroczystość narodową 3-go maja rb. komitet 
obchodu, na czele z owym kierownikiem 
szkoły w Derewnie, Bonowiczem, rozesłał 
kłamliwe zaproszenia do ludności, że w De- 
rewnie przy gminie odbędzie się Msza św. 
polowa. Ludność katolicka z okolicy, połowa 
radnych gminy, 40 dzieci osadników z Cho- 
roszewicze - Dwór, a pochodzących z cen- 
tralnych województw, oraz kilkadziesiąt 
dzieci katolickich z innych szkół, zaprowa- 
dzit na „obiedniu“ do cerkwi, gdy tymczasem 
już przedtem było umówione — że katolicy 
przyjdą do Wysocka na nabożeństwo, pra- 
wosławni zaś do cerkwi, a potem wszyscy 
zgromadzą się na obchód narodowy do gmi- 

y. 
Podobną metodę stosuje p. Bonowicz ta- 

kże i przy uroczystościach 11 listopada rb., 
samowolnie wyznaczając w dowolnych go- 
dzinach nabożeństwa, przyczem pomija ten- 
dencyjnie duchowieństwo, a natomiast wy- 
raźnie w programie zaznacza, że po nabo- 
żeństwie katolickim — dosłownie — „cały 
pochód ruszy do Derewnej, celem wysłucha- 
nia Mszy w cerkwi prawosławnej”. 

Ta antykonstytucyjna działalność jedne- 
go nauczyciela podrywa powagę Państwa 
Polskiego w oczach Polaków; a co więcej 
ośmiela do podobnych czynów także innych 
nauczycieli, jak np. naucz. Brenekównę, kie- 
rown. szkoły powszechnej w Stejderow- 
szczyźnie gm. Drewna, która poza całko- 
witem solidaryzowaniem się z czynami swe- 
go prowodyra, zmusza ponadto do słucha- 
nia wykładów religii prawosławnej dzieci 
katolickie i pozwala popowi je przygotowy- 
wać. Mimo protestów ze strony mieiscowe- 
go ks. proboszcza M. Małynicza - Malickie- 
go, z Wysocka, nauczycielka ta w dalszym 
ciągu nie zamierza zmienić postępowania. 

Te niesłychane zjawiska w niepodległej 
Polsce wywołały wśród władz kościelnych 
silną interwencję u p. Ministra WR. i ÓP., 
do którego Kurja Metropolitalna z polecenia 
JE Ks. Arcybiskupa « R. Jałbrzykowskiego 
przesłała odpis szczegółowego raportu, oraz 
u p. kuratora Okręgu szkolnego wileńskiego. 

Nie wątpimy, że władze szkolne "staną 
na stanowisku konstytucyjnem, a wybryki 
nauczycieli zostaną surowo ukarane. 

Kap. 

TAKSÓWKA 142 
jest wygodna i elegancka. Zamówienia 
na dalsze podróże przyjmuje tel. 375. 

nie miało z obecnem: skład uczniów i 
profesorów był inny, program i sposób 
nauczania — inny, a przedewszystkiem 
inny był charakter szkoły, inne cele i 
zadania miała ona przed sobą. A prze- 
cie nie zwiększamy sztucznie lat istnie- 
nia nawet szkołom pokrewnym, tak np. 
o Katolickiej Akademji Duchownej w 
Petersburgu nie będziemy mówić, iż 
została ona założona w r. 1578, choć 
była bezpośrednią spadkobierczynią 
Teologji Uniwersytetu Wileńskiego, za- 
łożonego właśnie przed trzystu pięć- 
dziesięciu laty. Stuletnie więc istnienie 
Seminarjum prawosławnego da się ła- 
two zakwestjonowač, odpowiedniej- 
szym rokiem powstania będzie r. 1839 
kiedy Unja kościelna została zlikwido- 
wana, a Seminarjum katolickie stato 
się seminarjum prawosławnem, mają- 
cem wciąż jeszcze siedzibę w Żyrowi- 
cach. A więc czy przyjmiemy tę datę i 
ustalimy dziewięćdziesiąty rok istnie- 
nia seminarjum, czy rozpoczniemy о- 
bliczanie wieku od chwili przeniesie- 
nia seminarjum z Žyrowic do Wilna t.j. 
od r.1845,—zawsze seminarjum prawo- 
sławne w Wilnie ma tak pokaźny wiek, 
że zasługuje na wielką uwagę i zasta- 
nowienie się nad jego dziejami. A dzie- 
je te są i ciekawe i znamienne. 

Żyrowice, w których powstało se- 
minarjum, oddawna były punktem cen- 

Śmiertelny wypadek lotniczy w Warszawie. 
Kapitan-pilot zabity. 

WARSZAWA, 21.XI. Nasze lotnictwo wojskowe spotkał 
RÓW. cios... Ubył z szeregów jego dzielny pilot ś. p.kpt. Dziur- 
giełł. 

Wylecial on we wtorek z lotniska w Mokotowie na zwykły 
lot ćwiczebny na „Potezie'*-. Na miejscu obserwatora siedział me- 
chanik Maciejewski. Gdy pilot był nad miastem, opadła nagle 
gęsta mgła i zmniejszyła pole widzenia do minimum. Kpt. Dziur- 
giełł, nie mogąc kontynuować lotu, postanowił wylądować. Zre- 
dukował gaz i planował osiąść na polu nagle aparat utracił 
szybkość i runął z niewielkiej wysokości na ziemię, opodai for- 
tu Rakowiec. Natychmiast przyjechało pogotowie wojskowe; z 
pod szczątków aparatu wydobyto pilota, który już nie dawał 
oznak życia i mechanika Maciejewskiego, ciężko potłuczonego, 
którego przewieziono do szpitala. 

Wybuch w fabryce amunicji w Vincennes 
4 zabitych—2 rannych. 

PARYŻ. 20:X1. Dziś o 4.30 po południu na przedmieściu Vincennes 
wyleciał w powieżrze znajdujący się w obrębie fortyfikacyj skład kartaczy. 
Katastrofa wywołała w całem mieście wielkie poruszenie. 

„ Wybuch nastąpił, jak się okazuje, w fabryce naboi, położonej w 
pobliżu placu ćwiczeń artyleryjskich i był tak gwałtowny, że detonacja by- 
ła słyszna w odległości kilkunastu kilometrów. Niemal wszystkie szyby 
domów w dzielnicy wyleciały. Powody katastrofy są niewyjaśnione. Z 40 
skrzyń z materjałami wybuchowemi, znajdujących się w fabryce w chwili 
katastrofy, nie eksplodowały tylko 4. W fabryce pracuje około 1.000 osób 
cywilnych pod kierunkiem oficerów. Do chwili wybuchu większość robot- 
ników opuściła już fabrykę. Do godziny 7-ej wiecz. dokładna cyfra oiiar 
nie była znana. Do godz. 6-ej wiecz. wydobyto z pod gruzów zniekształ- 
cone zwłoki 4 osób, oraz 2 ciężko ranne kobiety. 

Na miejsce wypadku przybyli premjer Poincare i ministrowie. 

Przyczyna wybuchu. 
PARYŻ, 21 XI. PAT. Prasa podaje, że pierwsze dochodzenie, prowadzone 

w sprawie wybuchu amunicji w Vincennes, wskazuje na to, iź powodem wy- 
buchu było opuszczenie na ziemię w czasie wyładowywania skrzyni z lontami. 

Śmiałe włamanie do urzędu pocztowego. 
ŁÓDŹ. 21.XI. Wczoraj w lokalu urzędu pocztowego na dwor- 

cu kolejowym Łódź - Fabryczna dokonano niezwykle śmiałego 
włamania. Między godz. 1 a 3 popoł., kiedy personel urzędu z 
wyjątkiem woźnego Bratuszewskiego znajdował się na obiedzie, 
dwóch nieznanych złodziei włamało się do lokalu urzędu i za- 
brało z sobą stalową kasetkę, zawierającą przeszło 12.000 zł. i 
zbieg i. Jak się okazało, woźny Bratuszewski, który zwykle w 
porze obiadowej pilnuje urzędu pocztowego, w dniu wczoraj- 
szym oddalił się do domu na obiad. Wobec tego po przeslu- 
chaniu przez policję został niezwłocznie aresztowany, jako oskar- 
żony o współudział w kradzieży. Stalową kasetkę policja zna- 
lazła na polu rozprutą, jednak mimo energicznych dochodzeń 
na trop przestępców nie natrafiono. 

Rabusie zakili urzędnika, hy móc zabrać 358.000 fr. 
MARSYLJA, 21 XI. PAT. W dniu dzisiejszym dwaj urzędnicy pewnej in- 

stytucji kredytowej, posiadając przy sobie 358,000 franków, zostali napadnięci 
przez 5 bandytów, którzy, zabiwszy jednego z urzędników, zrabowali wszystkie 
pieniądze, poczem uciekli autem: 

"Bandyci okradli banki w biały dzień: 
LONDYN, 21. XI. PAT. Dwa poważne banki chińskie, położone w 

ożywionej dzielnicy handlowej, padły ofiarą śmiałego rabunku, dokonanego 
w biały dzień. Bandyci pod groźbą rewolwerów  unieruchomili personel i 
zrabowali 10.000 dolarów, poczem zbiegli. 

Napad na armafora okrętowego w Melbourne 
MELBOURNE, 21 XI. PAT. Na rezydencję Svantona, dyrektora towarzy- 

stwa okrętowego „Crosby*, dokonano dziś rano zamachu bombowego. 
Dyrektor Svantona nie był w domu obecny. Rodzina jego, która pogrążo- 

na była w Śnie w górnych apartamentach rezydencji, wyszła bez szwanku. 
н Svanton jest wybitnym armatorem w dziedzinie zamorskiej żeglugi. Po- 

licja jest przekonana, iż zamach jest dziełem najniebezpieczniejszych zbrodnia- 
rzy w porcie. Cały personel detektywów otrzymał polecenie zająć się wykry- 
ciem sprawców zamachu. 

Ogromny pożar w gazowni w Monachjum. 
MONACHJUM, 21XI. PAT. W gazowni monachijskiej wy- 

buchnął we wtorek olbrzymi pożar, powstały z samozapale- 
nia się wielkich złoży węgłowych. Wszystkie oddziały straży 
ogniowej monachijskiej dotychczas nie zdołały pożaru opano- 
wać. Objętych jest ogniem więcej niż 100.000 q. węgla. 

Nowe frzęsienia ziemi 
BUDAPESZT, 21. XI. — W miejscowości Arland na Węgrzech od- 

„czuto ubiegłej nocy trzęsienie ziemi. Ludność opanowała panika. Szkód 
żadnych nie zanotowano. AN 

BERLIN, 20..XI. — Jak donosi Biuro Wolifa, wczoraj nad ranem, 
mieszkańcy Bytomia odczuli silne wstrząśnienie zie.ni, trwające około 10 
sekund. ° ; : ; 

Wstrząśnienie to zachwiało meblami -w mieszkaniach i obudziło 
mieszkańców, dając się we znaki najmocniej północnej części miasta 
Władze Bytomia wdrożyły dochodzenie, aby sprawdzić, czy to wstrząśnie- 
ań go jest wynikiem zawalenia się opuszczonej już kopalni -z okolic 
ytomia. 7 

tralnym Unji kościelnej. Główną przy- 
czyną, dla której Żyrowice nabrały tak 
wielkiego znaczenia, była obecność cu- 
downego obrazu Matki Boskiej Żyro- 
wickiej. Obraz ten miał cudowne po- 
chodzenie, o którem w sposób wzru- 
szający opowiada legenda. W roku 
1470 miał ten obraz ukazać się na sta- 
rej gruszy w posiadłościach podskar- 
biego litewskiego Aleksandra Sołtana. 
Znaleźli obraz pastuszkowie i zanieśli 
swemu panu. Sołtan, zdziwiony i wzru- 
szony takim cudem, schował obraz do 
Skrzyni i starannie skrzynię zamknął, a- 
by ktoś nie zabrał skarbu. Jakież było 
jego zdziwienie, kiedy na drugi dzień 
ciż sami pastuszkowie znów  przynie- 
Śli obraz, ponownie znaleziony na gru- 
szy. Otworzył Sołtan zamki skrzyni, 
spojrzał: obrazu nie było!. Wówczas, 
przejęty cudem, założył podskarbi litew 

ski kościół, w którym umieścił świę- 
ty obraz. W r. 1613 spadkobierca Soł- 
tanów, kasztelan smoleński Jan Miele- 
szo, przebudował kościół, urządził przy 
nim klasztor i sprowadził bazyljanów, 
którzy energicznie wzięli się do pracy 
pod przewodem swego. przełożonego 
św. Józefata Kuncewicza. Kościół i 
klasztor doskonale się rozwijały. Sława 
cudownego obrazu rozpowszechniła się 
szeroko po całej Polsce, do Żyrowic 
ciągnęły z różnych stron wielkie piel- 

grzymki, w niedziele i święta z okolic 
gromadziły się takie tłumy, że księża 
musieli odprawiać nabożeństwa bez 
przerwy od rana do południa przy 
wszystkich ołtarzach, do konfesjona- 
łów cisnęły się wielkie rzesze ludzi, 

spragnionych słowa ulgi i pociechy, co 
zaś się działo w październiku, podczas 
odpustu, trudno sobie wyobrazić!.. 

Obraz Żyrowicki był znany i czczo- 
ny bodaj nie mniej niż Obraz Ostro- 
bramski lub Częstochowski, dość po- 
wiedzieć, że królowie polscy odbywali 
nieraz pobożne pielgrzymki do Żyro- 
wic, a więc odwiedzili Žyrowice: Wła- 
dysław IV z małżonką, Jan Kazimierz, 
Jan Sobieski z królewiczem Jakóbem, 
August III i Stanisław August. W roku 
1730 odbyła się uroczysta koronacja 
obrazu, która ściągnęła do 40.000 po- 
bożnych!.. Bazyljanie, będący zakon- 
nikami obrządku grecko-katolickiego, 
stanowili główną ostoję Unji kościel- 

nej na ziemiach polskich i prowadzili 

szeroką i wszechstronną pracę, zamie- 

rzającą do podniesienia oświaty wśród 

najszerszych mas oraz do wzniesienia i 

rozpowszechnienia zasad kościoła ka- 

tolickiego na wschodnich ziemiach 

Rzeczypospolitej. W tym celu prawie 

przy każdym klasztorze mieli bazylja- 

nie tak zwane nowicjaty oraz w wie- 

lu miejscowościach szkółki początko- 

STRASZNA KATASTROFA NA PELNEM MORZU. 
Jak zafonął Sfafek „Wesfris”. 

Wielki okręt pasażersko-towarowy Ve- 
stris kursował stale między New Yorkiem 
a Buenos Aires. W ubiegłą sobotę gdy był 
zaledwie w odległości paruset mil od wy- 
brzeża spotkała go nie burzą ale istny hu- 
ragan. Ocean był strasznie wzbuszony, po 
kiikunastu godzinach w przedniej części 
kadłuba utworzył się dość znaczny otwór, 
przez który woda poczęła się wdzierač 
narazie niezbyt gwałtownie. Ponieważ ocean 
się względnie uspokoił kapitan i pasażero- 
wie sądzili, iż mimo uszkodzenia uda się 
szczęśliwie dopłynąć do portu. Nie wzy- 
wano przeto ratunku i nic nieczyniono dla 
ewentualnego opuszczenia statku. е 

Jednak woda napływała coraz obficiej 
gdyż otwór się znacznie powiększył. W 
niedzielę wieczór sytuacja okazała się bar- 
dzo poważną — statek pochylony był bo- 
wiem o przeszło 20 stopni. Wówczas cały 
ładunek Vestris znajdujący się na pokła- 
dzie mianowicie samochody i 500 cię .kich 
beczek zsunąłs się na drugą część pokła- 
du powodując tem samem jeszcze większe 
pochylenie się statku. 

Okropna noc. 
W nocy z niedzieli na poniedziałek 

nikt nie zmrużył oka na okręcie. Niezwy- 
kła pozycja Vestris, świadomość, iż wody 
wciąż przybywa w kadłubie, fantastyczne 
pogłoski podawane z ust do ust wprawiły 
wszystkich w stan niezwykłego naprężenia 
i zdenerwowania. Na dobitek kapitan był 
niewidoczny, zamknął się w kajucie i z 
nikim nie chciał rozmawiać. 

Pasażerowie błąkali się po kabinach i 
pomoście rozpytując każdego członka za- 
łogi, oficerów i innych podróżnych o wia- 
domości. Kobiety głośno płakały, katastro- 
fę czuć było w powietrzu. 

Wzywania o pomoc.- Spustcza- 
nie łodzi ratunkowych. 

W poniedziałek 'rano sytuacja byłą 
wręcz rozpaczliwa: dolny pokład zalewała 

woda, kabiny położone w tylnej części, 

koło steru były równieź zalane. Publicz- 
ność się zbuntowała. Wysłano delegację 
do kapitana z żądaniem natychmiastowego 
wzywania o pomoc. Istotnie dotąd przez 
jakiś niepojęty upór, źle zrozumianą am- 
bicię,czy wogóle tępotę umysłową kapitan 
nietylko nie pozwolił wzywać ratunku ale 
nawet korespondentowi dziennika „Nation* 
zabronił depeszować do swej redakcji z 
wieścią o przygodzie Vestris 2 

Wobec zdecydowanej postawy delegacji 
kapitan uległ i o godz 10 rano alarmowe 
znaki S$. O. S$. zostały wysłane. Ale było 

zapóźno, trzeba było opuszczać statek. 1 
Kapitan kazał spuszcząć łodzie ratun= 

kowe, kobiety, rzecz prosta, miały pierw- 
szeństwo. W pierwszej łodzi usadowiło się 
26 kobiet, 10 dzieci i 6 marynarzy. Podczas 
spuszczania łodzi, szaury zerwały się i łódź 
spadła z wysokości 15 mtr., jednocześnie 
gruba szyna żelazną upadłą na łódź  nikt 
nie ocalał, wszystkie 42 osoby zginęły w 
tej łodzi ratunkowej. 

Z drugą nie powiodło się lepiej, gdyź 
zaczepiwszy o jakiś kant statku rozdarłą 
się i odpłynąwszy o paręset metrów, Za- 
tonęła. 

Porządku nie bylo wcale, Vestris po- 
chylała się coraz bardziej, zdawało się, że 
już, już nadchodzi ostatnia chwila. Spusz- 
czanie, nadmiernie przepełnionych łodzi by- 
ło bardzo utrudnione, wobec niemal leżącej 
pożycji statku. 

Wszyscy do wody. + 
Łodzi było zamało i nie mogli się 

wszyscy w nich pomieścić, „dłużej pozosta- 
wać na statku było również szaleństwem, 
wszyscy tedy wkładali pasy ratunkowe i 
skakali do wody. Trzeba było też się sta- 
rać odpłynąć jaknajprędzej daleko od sta- 
m by nie być wciągniętym przezeń na 
no. 

Tylko kapitan pozostał na pomoście; z 
przekleństwem odmówił marynarzowi pro- 
ponującemu mu swój pas ratunkowy, spoj- 
rzał złym okiem na morze pełne łodzi, 
szczątków i samotnych, borykających się z 
falami ludzi, rzucił niedopaloną fajkę i po- 
szedł wgłąb statku — ną spotkanie śmierci. 
Wiedział, że lepiej mu zginąć, niż ocaleć i 
doczekać się sądu i niechybnej kary za swą 
karygodną lekkomyślność. 

A na morzu działy się rzeczy strasz- 
ne i piękne zarazem. Woda była ciepła tak, 
iż można było w niej przebyć długie g0- 
dziny, natomiast rekiny pojawiły się w wię- 
kszej ilości i raz wraz odgryzały temu no- 
gę owemu rękę. Pewien murzyn, świetny pły- 

wak, gdy tylko dojrzał kogoś na falach, 
rzucał się do wody i przyciągał do swej 
łodzi — wyratował on w ten sposób 16 
osób 4 

Pewna kobieta przebyta w wodzie 29 

godzin, po upływie których wyłowił ją przy 
były na pomoc okręt wojenny Woyming. 

Bo zaałarmowane sygnałami S.O.S., liczne 
statki zjawiły się na miejscu katastrofy. 

Wyratowano dużo ludzi, ale i liczba ofiar 
jest wielka, choć jeszcze dokładnie nie 

ustalona. Gdyby nie upór kapitana i zbyt 
późne wzywanie na ratunek, kto wie czy 
Vestris wraz z całą załogą i pasażerami nie 
zostałaby uratowana. Ka. 

PATS TTT EDEL 

GLUCHONIEML 

Uczony wloski Matengazza robiąc poró- 

wnanie między głuchoniemym a ociemnia- 

łym mówi: „Ociemniały jest podobny do 

człowieka, któremu amputowano prawą rę- 

kę, głuchoniemy zaś do człowieka, któremu 

wyrwano kawał serca".. rozumieć przez to 

należy, że głuchoniemota jest jednem z naj- 

większych nieszczęść jakim podlegają ludze. 

Dziecko  głuchonieme przychodzi na 

świat nie zaznając radości zdrowego dziec- 

ka, choć, także kołysała je pieśń matki w ko 
łysce do snu, choć pieściły czułe słowa nie 

słyszało ich. Wszystko co upaja, podnosi i 

zachwyca cichy szmer strumyka, szept liš- 

ci, śpiew ptasząt, harmonja mowy ludzkiej, 

tego wszystkiego głuchontemy nie zna, na 

głosy natury i sztuki ma uszy nazawsze Za- 

mknięte. ` 

W starożytności los głuchoniemych był 

bardzo ciężki, ponieważ uważano ich za lu- 

dzi umysłowo upośledzonych, dopiero w 16- 

ym wieku zaczęto głuchoniemych uczyć, 

przodowały w tej pracy Hiszpania, Włochy, 

Anglja i Holandja. ; > 
W Polsce zaczęto się gorąco zajmować 

sprawą głuchoniemych przy końcu  18-go 

wieku. 

Biskup Wileński Jan Kossakowski w r. 

1804 wysłał na swój koszt do Wiednia ks. 

Aurelma Zygmunta, ażeby ten poznał spo- 

sób uczenia głuchoniemych i w Wilnie taką 

szkołę założył, niestety ks. Kossakowski u- 

marł a ponieważ projektu utworzenia szkoły 

głuchoniemych w Wilnie nie miał kto mater- 

jalnie poprzeć ks. Zygmunt otrzymał posadę 

w Petersburgu. 
Pierwszą szkołę dla głuchoniemych w 

Polsce założył w r. 1817 ks. Jakob Falkow- 
ski, który przypadkowo poznał głuchonieme 

go chłopca, a odczuwając niedolę, i widząc 

bezradność rodziców zaczął uczyć chłopca 

metodą ustną. Po wielu trudach doprowadził 

do tego, że chłopiec mówił, mowę innych po 

ustach poznawał a nawet razem z uczniami 

słyszącymi zdał egzamin w szkole wydzia- 

łowej. 
W r. 1815 dyrektor Edukacji Narodowej 

Stanisław Potocki polecił Falkowskiemu za- 
łożyć w kraju szkołę dla głuchoniemych. 

Falkowski zwiedził zagraniczne zakłady 
a kiedy powrócił rozpoczął wielką i ciężką 

pracę.. : 

Początkowo Instytut Głuchoniemych w 

Warszawie liczył 9-ciu uczniów, z czasem li- 
czba uczniów Coraz więcej wzrastała. 

W: następnych latach powstały szkoły: w 

r. 1830 we Lwowie, w r. 1832 w Poznaniu, 

w r. 1872 w Bydgoszczy, w ostatnich cza- 

we, szkoły sześcioklasowe a nawet gi- 
mnazja. Kształciła się w tych szkołach 
młodzież świecka, katolicka, w prze- 
ważającej większości obrządku łaciń- 
skiego. Rola bazyljanów w krzewieniu 
oświaty była bardzo wielka, w dziele 
utrzymania Unji kościelnej — decydu- 
jąca. Zakón dostarczał ludzi na stano- 
wiska najbardziej odpowiedzialne, 
kształcił zdolniejszych uczniów w  je- 
zuickim Alumnacie Papieskim w Wilnie 
i obsadzał swoimi członkami stanowi- 
ska biskupie. Po kasacie zakonu jezu- 
itów bazyljanie przejęli od nich Alum- 
nat Papieski oraz rozwinęli intensyw- 
niejszą działalność oświatową, otwie- 
rając cały szereg nowych szkół, kiedy 
zaś po rozbiorach zaczęły na Unję spa- 
dać coraz dotkliwsze ciosy, stanęli ba- 
zyljanie w obronie swej wiary w spo- 
sób zdecydowany. Pozycja jednak ba- 
zyljanów była utrudniona wskutek te- 
go, iż byli oni nieco odosobnieni: kler 
świecki unicki, obarczony rodzinami i 
znajdujący się w ciężkich warunkach 
materjalnych, czuł zazdrość do nieza- 
leżnych, wpływowych i materjalnie 
zabezpieczonych zakonników. To też 
już w końcu w. XVIII zarysowały się 
w kościele unickim dwie grupy kapła- 
nów: zakonników i świeckich i grupy 
te rozpoczęły ze sobą stałą walkę, o- 
słabiając tem wewnętrzną spójnię ko- 

sach powstały takie szkoły w Łodzi, Krako- 
wie i Wilnie. Statystyka z roku 1921 wyka- 
zuje, że na terenie całej Polski jest dzisiaj 
39000 głuchoniemych, z tego prawie 9000 
w wieku szkolnym. 

Przez długie lata w nauczaniu głuchonie- 
mych przeważała metoda mimiczna dopiero 
przy końcu 19-go wieku jako jedyną racjdė, 
nalną metodę wprowadzono metodę ustno- 
głosową. 

Głównym celem nauczania głuchoniemych 
bok rozwinięcia ich pod względem moral- 
nym i umysłowym przygotowanic do ży- 
cia jest nauczenie języka ojczystego pozna 
wanie z ust mowy innych. 

Dzisiaj możemy powiedzieć, że nie ma głu 
choniemych są tylko głusi. 

Znajomość mowy stawia głuchoniemego 
w rzędzie użytecznych członków społeczeń- 
stwa. 

Szkoły głuchoniemych posiadają program 
szkoły powszechnej w mniejszym zakresie. 

Przy szkołach głuchoniemych istnieją in- 
ternaty — domy rodzinne, które poza tro- 
skliwą opieką mają dać przygotowanie zawo- 
dowe. 

Uczą się tam głuchoniemi: stolarstwą, kra 
wiectwa, szewstwa, introligatorstwa, ogrod- 
nictwa i t.d. W każdem rzemiośle głuchonie- 
my daje sobie radę, zarabia na utrzymanie 
siebie i rodziny. 

W Wilnie przy ul. Witoldowej 37 istnieje 
szkoła głuchoniemych od 3 lat obecnie szko- 
ła liczy 27 uczniów, uczęszczają dzieci prze- 
ważnie miejscowe. 

Warunki rozwoju szkoły są trudne, po- 
nieważ szkoła nie pośiada internatu, w któ- 
rymby znalazły pomieszczenie dzieci zamiej- 
scowe. 

Biorąc pod uwagę, że większość dzieci 
głuchoniemych byłaby z prowincji należy o- 
tworzyć internat przy szkole nie dowierzając 
t.zw. stancjom prywatnym, które często nie 
dają należytej opieki, nie oddziaływują wy- 
chowawczo. 2 } 

Oby troska marodajnych czynników było 
zorganizowane w najbliższej przyszłości in- 
ternatu dla dzieci głuchoniemych w Wilnie. 

Nie pozwolimy dziecku głuchoniememu wy 
ciągać rękę po jałmużnę, niech nie będzie ono 
ciężarem społeczeństwa i przestępcą ale je- 
dnostka znajdującą wartość pracy i życia. 

Społeczeństwo powinno sobie dokładnie 
uświadomić, że skończyć się musi u nas nie- 
dola dziecka głuchoniemego, że wobec tego 
dziecka zostało zaciągnięte zobowązanie, któ- 
re winno być z sumiennością wypełnione. 

Steincherówna i Biegowa. 

ścioła. W walce tej rola księży świec- 
kich nie była zawsze szlachetna i za- 
szczytna: wysuwali oni słuszne żąda- 
nia ograniczenia przywilejów bazylja- 
nów, lecz jednocześnie czasami zdra- 
dzali się z zamiarów  egoistycznych, 
mających na celu korzyści jednostek. 

Żakon bazyljanów dotkliwie od- 
czuwał na sobie niechęć kleru świec- 
kiego, gdyż takie stosunki utrudniały 
mu obronę przed zakusami moskiew- 
skiemi. Sytuacja zakonu jeszcze baż- 
dziej się skomplikowała, gdy przy tini- 
wersytecie Wileńskim, zreorganizowa- 
nym w r. 1803, zostało otwarte Semi- 
narjum Główne. Bazyljanie, jak i inni 
zakonnicy otwarcie wyrażali brak zau- 
fania do nowej wyższej teologicznej 
uczelni, jedynej wówczas na naszych 
ziemiach, bo Alumnat Papieski został 
zamknięty. Brak zaufania był wywoła- 
ńy kierunkiem nauczania zbyt „wolno- 
ściowym*, oraz podporządkowaniem 
Semin. władzy rekt. uniwersytetu, któ- 
rym mógł być człowiek świecki może 
nawet nie katolik. Kiedy bazyljanie #К _ 
bojkctowali Seminarjum Głó:vne, kler 
świecki dokładał wszelkich starań, 'aby 
wysształcić na uniwersytecie 1aknaj- 
więcej tęgich jednostek, mając na celu 
przyszłe opanowanie stanowisk nacze|- 
nych, co było tem łatwiejsze, że warun- 
kiem zatwierdzenia w godności bisku- 
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0 PRAWA POLSKIEJ 
Chociaż narzecze podhalańskie od- 

biega mocno od polskiej mowy lite- 
rackiej, nikomu nie przychodzi do gło- 
wy uważać je za ordynarne, „za sho- 
king“, za przywarę językową ludnośći. 
Wprost przeciwnie: jesteśmy skłonni 
dopatrywać się w niem swoistego uro- 
ku. Gdyby ktoś, słysząc mowę tatrzań- 
skich górali, skrzywił się i zaczął wyra- 
żąć swoje niezadowolenie, powiedzia- 
noby a nim niezawodnie: „jakiś ogra- 

*niczony i zabawny jegomość! do in- 
nych polskich narzeczy odnosimy się 

„ź tolerancją a nawet zazwyczaj z sen- 
tymentem, z jednym wszakże wyjąt- 
kiem — z wyjątkiem tej mowy, którą 
w swojem dzieciństwie mówił Mickie- 
wicz. Zwłaszcza koroniarze gorszą się 
igową t. zw. „tutejszą”, traktując ją ja- 
ko „zepsutą polszczyznę* równorzęd- 
nie z zepsutem powietrzem, brudnem 
ubraniem, złym trotuarem i t. d. 

Czy niechęć da polszczyzny „tutej- 
szej” ma jakąś rzeczową rację bytu? 
Jeżeli aprobujemy nieliteracką polsz- 
czyznę wielu, wielu ludzi w Polsce, nie- 

wątpliwie ogromnej większości Pola- 

ków, to czemuż jesteśmy niezadowoleni 
z wileńskich dziadów i dorożkaży? 

Wygląda to tak jakgdybyśmy uwa- 

żali, że do nich wypada stosować zna- 

cznie wyższą skalę wymagań! Wbrew 

ogólnemu nałogowi łatwego krytyko- 

wania i osądzania tej mowy twierdzę, 

że Wilno straciłoby połowę swojego 

uroku, gdyby dorożkarz, przechodnie 

uliczni i dziady doszli do owej uprag- 

nionej przez wielu doskonałości i za- 

częli mówić szablonową polszczyzną 

warszawskiej albo łódzkiej półinteli- 

gencji. Chwała Bogu, że jeszcze niema- 

Ao wody upłynie w Wilji zanim to na- 
stąpi! 

Kamieniem obrazy w mowie „„tutej- 

szej” są t. zw. „rusycyzmy”. Rażą one 

wielu jako rzekoma „naleciałość ze 

wchodu'*. Jest to jednak gruba po- 

myłka. Wszystkie nasze typowe wy- 

rażenia zwane „rusycyzmami'* są po- 

chodzenia miejscowego. 

Nie weszły one do naszej mowy z 

języka rosyjskiego ale z białoruskiego, 

są to zatem białorusycyzmy*. Jeżeli nas 

nie rażą słowackie wyraży tatrzańskich 

górali, jeżeli nawet godzimy się 

z  germanizmami Kaszubów, czy 

warto zżymać się na wyrażenia prze- 

jęte od naszych Białorusinów, od lud- 

ności z którą los nas od wieków połą- 

czył? 
Myślę że skutecznem lekarstwem na 

ową nietolerancję dla naszej mowy 

iejscowej mogłaby być — miejscowa 
twórczość literacka. Weźmy pod uwagę 
co następuje: Tetmajer, wprowadzając 
do swoich opowiadań narzecze padha- 

MOWY TUTEJSZEJ. 
lańskie, w dużej mierze przyczynił 
się do tego, że nasz ogół inteligencki 
uznał wartości iolklorystyczne tej 
gwary. Kaszubi mają Derdowskiego i 
innych swoich autorów. Mazurzy mają 
w literaturze wielu innych autorow 
mniej lub więcej „mazurzących', wre- 
szcie takiego tuza jak Reymont. Toż 
samo można powiedzieć o chłapach 
krakowskich, których narzeczu patio- 
nuje w „Weselu* Wyspiański. A jak 
się przedstawia nasza „tutejsza mowa 
w literaturze? Doniedawna były tylko 
urywkowe wyrażenia humorystyczne, 
rozsiane po różaych powicściach 4n. p. 
„Słuchać hadko'* Podbipięty) i na tem 
koniec. Dopiero w ostatnich czasach 
zaczęła pojawiać się ona w większych 
dawkach jako słowo piz nie. Mainy już, 
o ile wiem, dwie nowele Szpyrkówny, 
powieść Niedziałkowskiej - Dobaczew- 
skiej, humorystyczne feljetony Heleny 
Romer,*) ale to dopiero początki. je- 
żeli się one rozwiną w coś większego, 
to smiem twierdzić, że nasza mowa 
„tutejsza* doczeka się swojej rehabili- 
tacji. Sąd o niej wyjdzie wtedy poza 
ciaśniutkie granice pedantycznej 
szkolnej i domowej pedagogiki, prze- 
stanie ona być tylka przykładem jak 
się mówić nie powinno i racja jej bytu 
zostanie uznana w 'pewnym zakresie, 
narówni z innemi polskiemi narzeczami 
Przypuszczam, że to już może nastąpić 

niezadługo i kto wie czy nie zrobią 

pierwszych kroków w tym kierunku ko- 

roniarze, bo oni się prędzej od nas 

orjentują.**). 

  

Marjan Bernowicz. 

*) Byłoby bardzo pożądane żeby te fel- 

jetony, dzisiaj już zupełnie niedostępne, wy- 

dano w formie książeczki. 

**) Przy okazji chcę poruszyć inny te- 

mat: nie wiem czy kto dotychczas zajmo- 

wał się u nas spisywaniem śpiewek zaścian- 

kowych. Te śpiewki bardzo charakterystycz- 

ne, utoną bezpowrotnie, jeżeli ich teraz nie 

wyłowimy. Uważam to za sprawę pilną, 

którą ludzie powołani powinni się zająć. Przy 

puszczam, że najwdzięczniejszym — rejonem 

dla takich poszukiwań byłaby Oszmiańszczy- 

zna. Przytoczę tutaj śpiewkę, którą zasły- 

szałem w okolicy Lachowicz: 

Jedzie Oleś jedzie, pod nim koń harcuje 

A Maryla młoda czarwiczki sznuruje. 
Mamunia, mamunia, nu co tobie powłem, 
Uńdzie jedzie Oleś — toto dusza moja! 
Maryla, Maryla, nu co tobie stało? — 

Prostego Alesia tak upodabała! и 
Dalszego ciągu nie znam. A to ze Świę- 

ciańskiego: 

— Bogusieńka, gdzie ty była, 
Co ty taka stała tyła? 
— W sadzie była mamunieczka, 
W sadzie była dobrodziejka! 
— Bogusieńka, co ty jadła 
Co ty taka stała bladła? 
Bruczka jadła mamunieczka 
Bruczka jadła dobrodziejka! 

Niepolityczna sensacja londyńska. 
Najnowszą sensacją Londynu o której 

mów i dyskutuje cały tamtejszy beau mon- 
de jest sprawa rozwodowa. Trudno o bar- 
dziej pikantną. 

ematu mieszkańcom zamglonych brze- 
gów Tamizy dostarczył poważny i stateczny 
gentleman z zawodu bankier, James Wood. 
Wood nie pierwszej już młodości uchodził 
w kołach swych znajomych i przyjaciół za 
nieprzejdnanego wroga kobiet. W ciągu ca- 
dego życia był przykładnym filarem Klubu 
kawalerów; akuratnie płacąc składki, co wie- 
czór odbywając siesty za zielonym stolikiem 

zawzięcie przekonywał innych o zaletach 
kawalerstwa. 

Karjera jego podwładnych w banku koń- 
czyła się zwykłe z chwilą gdy którykolwiek 
z nich wstępował w związki małżeńskie, na- 
tomiast starym kawalerom którzy wytrwali 
w cnocie zwiększał pensje, wypłacał remu- 
neracje i t.d. 

Któżby się mógł spodziewać, że w 52 
roku życia p. Wood ożeni. Było to coś tak 
nieprawdopodobnego, że nikt nie próbował 
nawet robić zakładu. A jednak p. Wood oże- 
nił się z swoją sekretarką osobistą zaangażo 
waną przed dwoma miesiącami. 

W. licznych kołach znajomych p. Wooda 
zawrzało, na giełdzie wiadomość o ożenku 
wybitiego reprezentanta i można powiedzieć 
ideologa starokawalerstwa wywołała olbrzy- 
mie wrażenie, Myślano początkowo że to 
czyjś niesmaczny Żart ale od czegoż jest te- 
lefon. 

Hallo, hall m Sis? lo, czy dom bankowy p. Wo- 

Tak jest — czem możemy służyć. 
Czy szef wasz się ożenił? 
Tak jest — dziś wieczorem odbędzie się 

uczta weselna. 

Wesele się odbyło z ogromnym przepy- 
chem, na ucztę weselną która trwała do 
białego rana, zaproszono zgórą stu gości. 
Gdy świt blady  rozjaśnił mroki panującej 
nocy, goście zaczęli opuszczać gościnne pro- 
gi państwa młodych. Kiedy ostatni z gości 
wyszedł, p. James Wood wstał nałożył pal- 
to, lśniący cylinder poczem zdecydowanym 
głosem oświadczył: 

— Wybacz moja kochana muszę pójść. 
— Dok ąd poco — zapytała zdumiona 

małżonka. 
— Do domu. Do kawalerskiego mieszka- 

nia. Rozmyśliłem się. Życie rodzinne — nie 
dla mnie. Mój ożenek był postępkiem lek- 
komyślnym. 

Nazajutrz p. Wood złożył podanie o ro- 
zwód. Małżeństwo jego w ten sposób trwa- 
ło zaledwie kilka godzin. Na rozprawie są- 
dowej, która stanowiła drugi akt se nsacji 
londyńskiej, p. Wood oświadczył iż cały 
swój majątek zapisuje żonie oraz będzie jej 
wypłacał dożywotnią rentę, za co jednak żą- 

da rozwodu. 
Sędzia próbował perswadować, p. Wood 

był niezwruszony. 

L" sanmanaumsnunauszunam 
Ninieįszem podajemy do wiado-8 

mości $z. publiczności, iż od dnia 16 
listopada do dnia 1-go grudnia firma 

WAGŁAW NOWICKI 
wilno, ul. Wielka 30 

przy zakupie konfekcji, galanterji i 
obuwia oraz innych towarów wyrobu 
krajowego udziela każdemu 

EL proc. RABATU 0-ZrtSgi 
NENEMONAZNESZCEREDZEWE 

a i ii ЕЛВТЯО КОУО 
piej było posiadanie przez kandydata 
stopnia naukowego, udzielanego pszez 
uniwersytet. 

W okresie może najcięższym dla 
bazyljanów, bo w r. 1814 powołali 
bazyljanie na stanowiska prowincja!a 
ks. Cezara Kamieńskiego, jednostkę 
energiczną i światłą. Kamieński, uro- 
dzony w r. 1765, w 16 roku swego ży- 
cia wstąpił do zakonu bazyljanów, od- 
był w Akademji Wileńskiej studja z 
zakresu fizyki i matematyki, przeszedł 
nowicjat w Żyrowicach, tamże był nau- 
czycielem  sześcioklasowej bazyljań- 
skiej szkoły, założonej w r. 1710, wy- 
jeżdżał do Rzymu na wyższe  studja 

teologiczne i zdobył tam stopień do- 7 

ktora teologji, wreszcie po powrocie 
do kraju przez dwadzieścia lat: od r. 

1794 do 1814 pracował w Uniwersy- 

tecie Wileńskim w charakterze naj- 
pierw adjunkta astronomji i zastępcy 
obserwatora, później zaś po śmierci 
prof. Reszki objął po nim katedrę. Ten 

Wybitny uczony nie zawahał się jed- 
nak porzucić umiłowanej pracy, zrzec 
się katedry, aby resztę swych lat oddać 
па usługi zakonu, do którego należał. 
Jaka człowiek doskonale się orjentują- 
cy w sytuacji i rozumiejący koniecz- 
ność wzmocnienia siły zakonu bazylja- 
nów, zwrócił on wielką uwagę na szkol 

nictwo zakonne i rozpoczął wielką 
pracę reorganizacyjną. Szkoły ba- 
zyljańskie tego czasu: w Borunach, 
Brześciu Litewskim, Podubisu, Ladach 
i Berezwieczu uzyskały wielki rozgłos 
i cieszyły się zaufaniem szerokich 
mas, czego dowód mamy w chętnem 
oddawaniu przez szlachtę swych sy- 
nów na naukę do bazyljanów. Wów- 
czas na 1460 uczniów, kształcących 
się w szkołach bazyljańskich było 
260 uczniów obrządku grecko-katolic- 
kiego oraz 1200 łacinników. Nie 
można się dziwić, że w swej pracy 
ks. Kamieński szczególną opieką oto- 
czył Żyrowice, w których lata mło: 
dości Spędzał jako uczeń i nauczyciel. 
Zdając sobie dobrze sprawę z roli 
Żyrowic, zechciał Kamieński podnieść 
ich znaczenie jaka punktu ošwiatowe- 
go I w tym celu w r. 1826 zwrócił 
się do Ministerstwa Oświaty, przez 
rektora Pelikana z prośbą 0 рогмо- 
lenie na przekształcenie szkoły po- 
wiatowej w Zyrowicach na gimnazjum. 
W tymże roku, bo 3.XII 1826 r. mi- 
nister oświaty Admirał Szyszkow 
udzielił Kamieūskiemu  przychylnej 
odpowiedzi, dziękując jednocześnie 
za gorliwą i wydajną pracę w dziele 
krzewienia oświaty. 

Walerjan Charkiewicz 
(Dokończenie nastąpi). 

a Jundziłł i rewizyjnej p. 

SŁ © wo 

Polsko-lifewska konferencia graniczna. 
Od pewnego czasu litewskie stra- 

že graniczne zachowują się prowoka- 
cyjnie, niszcząc polskie kopce gra- 
niczne i słupy lub przenosząc je w 
głąb terytorium polskiego. 

Polskie władze graniczne kilkakrot- 
nie zwracały się do poszczególnych 
komendantów odcinków litewskich 
(ostatnio w rejonie strażnicy Gawejki 
gm. podbrzeskiej) z propozycją wpły- 
nięcia na podwładnych sobie funkcjo- 

narjuszów celem zaprzestania dalszych 
awantur. Nie odnosiło to pożądanego 
rezultatu. 

Na ostatnie kategoryczne wystą- 
pienie władz polskich władze litew- 
skie przystały wreszcie na zwołanie 
specjalnej konferencji granicznej. 

Odbędzie się ona w najbliższych 
dniach na granicy w rejonie Gawejki. 
O przebiegu jej podamy. 

  

KRONIKA 
ZWARTEK 
22 Dziś Wschód si. g. 6 m. 56 

Cecylji. Zach. sł. o g. 16 m. 12 
jutro 

Klemensa. 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U. 5. 8. 

z dnia — 21-Х1 1928 г. 

Ciśnienie j 
średnie w m. | o 

Temperatura J + 400. 

średnia | r 

Opad za do- J 
bę w mm ] 

wiar | 
grzeważający 1 

Uwa gi: pół pochmurno, mgła. 

Minimum za dobę -|- 30C. 

Maximum na cobę 77C. 

Tenóencja baroimetryczna: 

ciśnienia: 

Poł.-wschodni 

wzrost 

URZĘDOWA. 

— Powrót p. Wojewody. Dnia 22 b. m. 

powraca z podróży służbowej do Warszawy 

i obejmuje urzędowanie p. Wojewoda wileń- 

ski WŁ. Raczkiewicz. b 

— Konierencja dyrektora Romockiego z 

przemysłowcami. W. dniu wczorajszym przy- 

szły dyrektor Izby Handlowo-Przemysłowej 

p. Romocki odbył konferencję z przemysłow- 

cami leśnymi. Konferencja ta miała na celu 

złagodzenie rozbieżności poglądów ujawnia- 

jącej się w sprawie prowizorjum leśnego z 

Niemcami. Wobec tego, że nie doszło do 

kompromisowego porozumienia p. Romocki 

oświadczył, że na najbliższej konferencji w 

tej sprawie w Ministerstwie nie będzie mógł 

przedłożyć opinii wileńskich kół przemysło- 

wych. 
© 2 Przeniesienie służbowe.  Zarządze- 

niem p. ministra Wyznań Religijnych i Oświe 

cenia Publicznego Konserwator Wileński i 

Nawogródzki p. jerzy Remer został delego- 

wany na czas od 1 grudnia r. b. do 31 mar- 

ca 1929 r. do Ministerstwa dlą pełnienia 

funkcji organu nadzorującego działalność 

konserwatorów sztuki we wszystkich Woje- 

ództwach.. i <A 

=. Stanowisko komendanta P. P. m. Wil 

na zostało obsadzone. Dowiadujemy Się, że 

Komenda Główna P. P. zamianowała już 

na stanowisko komendanta P. P. na m. 

Wilno nadkom.. Izydorczyka dotychczaso- 

wego komendanta mio В. URE ai 

zyk przybędzie do Wilna za Ki : 

WAŻ Powrót naczelnika Wydz.  Bezpie- 

czeństwa. W dniu wczorajszym powrócił 

z Warszawy i objął urzędowanie naczelnik 

Wydz. Bezpieczeństwa p. St. Niekrasz. 
— Jeszcze o emeryturze dr. Kozłowskie- 

go. W związku z wiadomością o przeniesie- 

niu z dn. 30 listopada r. b. naczelnika Wy- 

działu Zdrowia dr. M. Kozłowskiego na eme- 

ryturę zaznaczyć należy, iż nastąpiło to na- 

skutek własnej prośby dr. Kozłowskiego, 

motywowanej złym stanem zdrowia. 

— Poświęcenie mostu w Niemenczynie. 

Dziś, o godz. 12 odbędzie się w Niemenczy- 

nie, uroczyste poświęcenie nowozbudowane- 

go mostu. W uroczystości weźmie udział p. 

Wojewoda Raczkiewicz. „Most ten jest zbu- 

dowany obok starego. MIEJSKA. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji re- 

wizyjnej. W dniu 27 listopada odbędzie się 

pierwsze po długiej przerwie, . spowodowa- 

nej przez rezygnację ze stanowiska przewod- 

niczącego p. Śt. Bartnickiego, posiedzenie 

miejskiej komisji rewizyjnej. 

= (0) PrzzWOdONCZĄCY, miejskich komi- 

syj radzieckich. Stałym przewodniczącym 

komisji finansowej został p. Józef Korolec, 

ogrodowej p. SEnsWAW AM ŚWICTY ay 

и — p. Jensz, prawnej — p. ZYg 

Tuńd: . P Ludwik Chakiel. 
będą Przewodniczacy innych komisyj 

ybrani w najbliższym czasie. 

* —і Ministerstwo nie zatwierdziło proje- 

ktu istratu. Ministerstwo wstrzymało się 

z zatwierdzeniem zatwierdzonego przez Ra- 

dę Miejską projektu ustalenia podatku in- 

westycyjnego na budowę dróg w budżecie 

1929—30 r. - ` ; 
Jako powód odmowy posłużyło to, że 

Magistrat nie dołączył potrzebnych doku- 

mentów, a ponadto, w razie uchwalenia 

przez Sejm przyjętego już przez Radę Mini- 

strów projektu podwyżki podatku grunto- 

wego — sprawa oi inwestycyjnego 

rzestanie być aktualną. 

A у WOJSKOWA. 
— (o) W sprawie uchylania się „od Słu. 

żby wojskowej. Władze wojskowe i admi- 

nistracyjne stwierdzają coraz mniejszy na- 

pływ spraw, wynikłych z powodu uchyle- 

nia się różnych osób od obowiązku służby 

wojskowej. Najdotkliwiej ten spadek wyka- 

zał się podczas ostatnłego poboru i ostat- 

nich ćwiczeń rezerwistów, albowiem „trzeba 

wiedzieć, że uchylanie się: od ćwiczeń idzie 

równolegle z uchylaniem się „poborowych od 

służby wojskowej. Najwięcej uchylających 

się było w roku 1921, zaś im później, tem 

coraz bardziej liczba takich przestępstw 

spadała aż w ostatnich latach, a szczegól- 

nie ostatniego roku, wynosi zaledwie kiłka. 

Pojedyńcze wypadki uchylania się dotyczył 

w większości osób 0 przeszłości kryminal- 

ER UNIWERSYTECKA. 
—_ Powszechne wykłady  uniwersytec- 

kie. Dnia 22 listopada b. r. o godz. 7-ej w. 

w Sali Śniadeckich Uniwersytetu (ul. Ś-to 

Jańska 10) odbędzie się wykład powszech- 

ny prof. dr. Jana Oki p. t. „Šofokles“. Wstęp 

50 gr., dla młodzieży 20 gr. 

SAMORZĄDOWA. 

— Z posiedzenia Wydziału Powiatowego 

Sejmiku Wil. - Trockiego. Na ostatnim posie- 

dzeniu wydziału powiatowego sejmiku Wil.- 

Trockiego, któremu po raz ostatni przewod- 

niczył ustępujący starosta p. L. Witkowski 
wyniesiono rezolucję o ufundowaniu z oka- 
zji 10-lecia wskrzeszenia państwowości 
żywego pomnika w postaci 2 stałych miejsc 
poza etatem, w sierocińcu Czary Dwór dła sie 

rot po połegłych w obronie Ojczyzny. 
Ponadto rozpatrzono szereg uchwał rad 

gminnych, powzięto decyzję w sprawie try- 
bu oddania przedsiębiorcom prywatnym po- 
zostałych robót przy budowie szosy Wilno- 
Landwarów oraz zatwierdzono weryfikację 
lat pracy poszczególnych pracowników, a to 
w związku z powstaniem instytucji ubezpie- 
czenia pracowników 

Niemało czasu zajęło zebraniu omówienie 
sprawy reorganizacji służby sanitarnej na te- 
renie powiatu. 

Dotychczas na terenie powiatu istniały 
trzy sejmikowe szpitale; większy w Trokach 
i dwa małe w Szumsku i Białym Dworze. 
Szpitake te nie mogły zadośćuczynić potrze- 
bom.powiatu, a jednocześnie z tem koszto- 
wały zbyt drogo co sprawiło, że niektóre 
gminy pozbawione były należytej opieki ie- 
karskiej. Sejmik na ostatnim _ posiedzeniu 
swoim, mając na uwadze dobro ogółu, po- 
stanowił zlikwidować szpitale te na miejsce 
zaś ich zorganizować stałą pomoc lekarską 
we wszystkich gminach. licząc obłożnie cho- 
rych (na ulgowych warunkach) w Wilnie. 
Możliwe jest, że przy pomocy państwowej 
szpital w Trokach pozostanie nadal, o co u- 
silnie zabiegają mieszkańcy Trok i najbliż- 
szej okolicy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Naukowe T-wa Gineko- 
logicanego odbędzie się w czwartek 22. 11. 
roku bież. o godz. 20-ej w lokalu kliniki Po- 
łożniczo - Ginekologicznej USB, (Bogusław- 
ska 3). 

Porządek dzienny: 
1) dr. Dobrzański i dr. Erdmanowa — 

Przypadek skrętu macicy ciężarnej włóknia- 
kowatej 

2) dr. Bloch. — W sprawie zapobiegania 
pozostawianiu błon płodowych podczas od- 
dziełenia łożyska. 

3) Pokazy chorych i przeparatów z Kli- 
niki Położniczo - Ginękologicznej USB i z 
Kliniki Litewskiej. 

KOMUNIKATY 

—Zarząd Wileńskiego Oddziału Związku 
Obrony Mienia Polaków w Wilnie, ul. Zawal- 
na Nr. 1, niniejszym podaje do wiadomości o- 
sób poszkodowanych, że na mocy rozporzą- 
dzenia władz warszawskich, ostateczny ter- 
min przyjmowania podań na przerwanie dzie- 
sięciofetniej dawności został przesunięty do 
dn. 30-go listopada 1928 roku, a rejestracji 
do dn. l-go marca 1929 roku. 

Terminy powyższe są prekluyzjne i od- 
terminowane nie będą. 

"AK T 7 SZKOLNA. 
- Kurs informacyjny dla nauczy” 

cieli. Poczynając od 3 grudnia r. b. odbę” 
dzie się przy Kuratorjum Szkolnem trzy” 
dniowy kurs informacyjny dla nauczycieli, 
zdających egzamin uproszczony. 

; RÓŻNE. 
— Wybitny działacz rosyjski w Wilnie. 

W dniu 25 b. m. przybywa do Wilna przy- 
wódca S$. D. emigracji rosyjskiej p. Czer- 
now. 

— Patronka muzyki św. Cecylja. W 
nadchodzący czwartek dnia. 22 b. m. przy- 
pada uroczystość patronki muzyki i śpiewu 
św. Cecylji. Zgodnie ze zwyczajem oddawna 
praktykowanym zagranicą, chór „Echo* po- 
wziął decyzję uczczenia tego dnia.. 

Ze względu jednak na trudność oder- 
wania się od zajęć zebrania się wszystkich 
członków chóru w dzień powszedni, obchód 
ten został odłożony na niedzielę 25 listopada 
r. b. w którym to dniu w Bazylice wileńskiej 
o godzinie O m. 30 rano zostanie odprawio- 
na przez ks. prałata A. Sawickiego uroczy- 
sta, msza św. na intencję chóru 
„Echo, który podczas nabożeństwa wyko- 
na pod batutą prof. Wł. Kalinowskiego sze- 
reg utworów religijnych. 

— Trzy tysiące na Dom Ludowy w No- 
wo-Święcianach. Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych ZIEMIO się do prośby Magi- 
stratu m. Nowej Wilejki (popartej przez 
Urząd Wojewódzki) i przyznało subwencję 
w sumie trzech tysięcy zł. na zapoczątkowa- 
nie „Domu Ludowego“. Dotacja wyznaczo- 
na została ze specjalnego funduszu przezna- 
czonego na walkę. z alkoholizmem. 

— Kto musi zalegalizować narzę- 
dzia miernicze. Do dnia 1 grudnia r. b. 
wszyscy kupcy, których sklepy mieszczą 
się w obrębie III i IV komisarjatów obo- 
wiązani są zalegalizować narzędzia miernią 
cze używane przez nich w handlu. Wyjątek 
stanowią firmy, które w roku ubiegłym za- 

le; alizowały te narzędzia. 

+= TEATR I MUŻYKA. 
— Teatr Polski „(sala „Lutnia“) Przed- 

stawienie dla inteligencji pracującej. Dziś 
Karol Hanusz wystąpi w swych piosenkach 
groteskach i parodjach, wywołując jak zwy- 
kle burzę oklasków. Przedstawienie dopeł- 
nią dwa żarty sceniczne Twaina i France'a 
„Człowiek, który zaślubił niemowę* i „Czło- 
wiek, który wydawał gazetę rolniczą”. 

Ceny miejsc na dzistejsze widowisko zna- 
cznie zniżone. 

Jutrzejsza premjera z Karolem Hanuszem 
wywołała niemałe zainteresowanie. Oprócz 
trzyaktowej krotochwili „Co on robi w no- 
cy”, grane będą specjalnie inscenizowane 
przez Karola Wyrwicz - Wichrowskiego pio- 
senki, tańce, sketcze, pod tytułem „To trze- 
R zobaczyć* z Karolem Hanuszem na cze- 
e, 

— Poranek taneczny Lidji Winogradz- 
kiej-Gregor w Teatrze Polskim. W niedzielę 
nadchodzącą 25 bm. o godz. 12, m. 30 pp. 
odbędzie się w Teatrze Polskim poranek ta- 
neczny zespołu Lidji Winogradzkiej - Gre- 
gor, W programie produkcje bałetowe do 
muzyki: Albenitza, Bayera, Brahmsa, Cho- 
pina, Debussy, Griega, Niedbala, Niemana, 
PWM. oraz tańce przy perkusji wscho- 
niej. * 

Ceny miejsc od 50 gr. Bilety już są do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego 11 - 9 w. 

— Reduta na Pohulance. Operetka war- 
szawska. Dziś, o godz. 8 m. 30 wieczorem, 
rozpoczyna gościnne występy; zespół _ope- 
retki warszawskiej z lucy Messal, J. Redo, 
B. Horskim i B. Romaniszynem na. czele. 
Grana będzie arcywesoła operetka w 3-ch 
aktach Nexa „Pan minister na inspekcji”, 
która w Warszawie cieszyła się nadzwyczaj- 
nem powodzeniem. 

Biłety wcześniej do nabycia w „Orbi- 
sie" i od godz. 5-ej p. p. w kasie teatru. 

a 

W służbie X-ei muzy 
Jak się stałam gwiazdą filmową. 

Często się zdaje, że całe moje życie jest 
jakąś fantastyczną akcją filmową. Po pierw- 
sze muszę stwierdzić, iż nigdy nie śniło mi 
się o tem, że stanę kiedyś gwiazdą filmową. 
Moim jedynym celem było zawsze: praco- 
wać i zarabiać, — tyle zarabiać, bym mogła 
ulżyć biednym rodzicom, których droga Ży- 
ciowa stanowczo różami usłana nie była. 
Ciężka to była walka. Zaczęłam najpierw z 
teatrem, ale wkrótce się okazało, że mój ta- 
lent sceniczny jest rzeczą bardzo relatywną. 
Tak w każdym razie twierdzili rozmaici dy- 
rektorowi teatralni.  Spróbowałam więc 
szczęścia.w filmie. Ale i tutaj nie bardzo mi 
się powodziło. Czasami udawało mi się 
wprawdzie podpisać jakąś krótkoterminową 
umowę, niekiedy grywałam nawtet główną 
rolę, ale naogół szczęście mi nie dopisywało. 
A ostatecznie co za znaczenie może mieć wy- 

— Reduta na prowincji. Dziś w Słoni- 
mie „Car Paweł .(* z K. Junoszą-Stępow- 
skim w postaci tytułowej. 

.,— IV Tydzień Społeczny „Odrodzenia*. 
Dziś, we czwartek, piąty odczyt z cyklu: 
„llea wychowawcza w życiu*. Temat od- 
czytu: „Wyzwolenie a religja*. Mówić bę- 
dzie ks. prof. Stanisław Miłkowski. Począ- 
tek o godz. 8 wiecz. i tym razem w sali III 
Gmachu Głównego, ze względu na to, że w 
sali Śniadeckich jest wykład powszechny. 
Po odczycie dyskusja. Bilety po 50 gr. (dla 
młodz. 20) przy wejściu na salę. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nożem w plecy za zwrócenie uwagi. 

W trakcie zabawy tanecznej, jaka odbywała 
się w Ponarach obecny na niej oficer straży 
ogniowej z Landwarowa p. Bartoszewicz 
zwrócił uwagę jakiemuś młodzieńcowi na 
niestosowne zachowanie się. Skutek był taki 
że kiedy p. Bartoszewicz wyszedł z lokalu, 
gdzie odbywała się zabawa został ciężko 
ranny uderzeniem noża. Przewieziono go do $ 4 > > E Е 
szpitala żydowskiego w Wilnie. stępowanie w filmach węgierskich, które ni- 

— Czuły synalek. Mieszkaniec m. gdy nie przedostają się poza granice Węgier? 

Szumsk pow. Wil-Trockiego Bronisław Mi. Trochę otuchy wstąpiło we mnie, kiedy o- 
kulski pokłóciwszy się z ojcem swoim Ale- trzymałam engagement do Wiednia, gdzie 
ksandrem pobił go tak dotkliwie, że starzec grałam w filmie Maksa Lindera „Król Cyr- 
zmarł następnego ranka. Policja przeprowa- KU: Nie była to jeszcze żadna karjera, ale 
dziła dochodzenie i aresztowała czułego w Każdym razie w porównaniu z mą dotych- 

czasową działalnością filmową była to wiel- 
5 Ika. 

o: ka zmiana na lepsze, Maks Linder był pier- 
wszym człowiekiem, który odsłonił mi wszy 
stkie tajemnice filmu, a za to zawsze będę 

Niefortunne posunięcie chciwego 
mu wdzięczna. 

Kiedy Linder opuścił Wiedeń, rozpoczę- 
ła się dla mnie istna pogoń za kontraktami, 

„dziedzica. przyczem stale lawirowałam między Wied. 
Pan Tomasz Wańkowicz, rodem z zie- |. $ Е : 3 

mi Wileńskiej powędrował za ocean — Ro niem, Budapesztem i Monachjum. Aż pew- 
nego dnia stało się coś, co zadecydowało 

złote runo. Po kilku latach przedsiębiorczy 
jegomość gnębiony przez nostalgjię powró- 
cit, aby kupić sobie szmat ziemi. Nasunął 
się odpowiedni objekt w postaci folwarczku 
Kiściuki własność p. ]. Malickiego. Chcąc 
sprawę załatwić jak się to mówi, od ręki, p. 
Wańkowicz wziął z sobą dolary i udał się 
na oględziny. Na nieszczęście swoje pochwa- 
lił się z tem przed właścicielem folwarku, 
bowiem kiedy wieczorem obydwaj wracali 
z pola, z krzaków wyskoczyło dwóch  za- 
maskowanych bandytów, którzy zabrali mu 
10.500 dolarów. Trzeba szczęścia, że jeden 
z bandytów uciekając zgubił czapkę. Pomo- 
gło to policji ujawnić sprawców, a byli 
nimi dwaj parobcy Malickiego. W trakcie do 
chodzenia ujawniło się, że działali oni z na- 
mowy „dziedzica”. Sprawa oparła się o Sąd, 
który skazał całą trójkę na karę trżech lat 
więzienia. Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu w 
dniu wczorajszym sprawy wyrok ten  za- 
twierdził. 

Echa napadu na piwiarnię 
W niewielkiem miasteczku pogranicz- 

nem gwarno było w piwiarni należącej do 
Abrama Pinczuka. Kiedy biesiadnicy mieli 
już mocno w czubku do sali wbiegło kilku 
zamaskowanych i uzbrojonych bandytów. 
Wobec nastawionych luf rewolwerowych 
obecni musieli skapitulować. Bandyci obrali 
wszystkich z gotówki, a następnie zbiegli 
zamykając wszystkich w piwnicy. 

Pościg zarządzony przez policję zaalar- 
mowaną po  niewczasie nie dał rezultatu. 
Bandyci zdołali przedostać się przez granicę 
i skryli się na terytorium Rosji. W trakcie 
dochodzenia ustalono jednak, że mieszkaniec 
osady niejaki: Arsenjusz Marynicz — парго- 
wodził bandytów, a po napadzie przeprowa- 
dził ich przez granicę. Aresztowany  przy- 
znał się mówiąc, że za „robotę” tę otrzymał 
30 rubli złotem. 

Sąd Okręgowy wyznaczył mu za to 
karę 8 lat więzienia ciężkiego. Skazany ape- 
lował lecz Sąd Apelacyjny odrzucił skargę 
zatwierdzając wyrok. 

SPORT. 
Turniej szermierczy. 

W dniu 26 b. m. odbędzie się w gimn. 
im. Słowackiego zorganizowany przez Ośro- 
dek W. F. indywidualny turniej szermierczy 
na szable. Do udziału w turnieju dopuszcze- 
ni będą jedynie absolwenci zeszłorocznych 
kursów szermierczych Ośrodka W. F. Pary 
będą wylosowywane. 

ostatecznie o mych losach.  Przebywałam 
właśnie w Budapeszcie, kiedy do miasta 
tego przyjechał na kilka dni znany amery- 
kański reżyser filmowy. Sam Goldwyn. Wę- 
gry cieszyły się były wówczas szczególne- 
mi sympatjami ze strony społeczeństwa 
amerykańskiego, które na ekraniė chciało 
oglądać wyłącznie piękności węgierskie. 
Goldwyn wziął się więc z całą energją do 
szukania nawych „gwiazd* węgierskich, 
zwiedził cały szereg miasteczek w okolicach 
Budapesztu, ale ostatecznie musiał przyjść 
do wniosku, że węgierskich piękności 
nie znajdzie. Niektórzy z mych znajomych 
radzili mi, bym poszła do Goldwyna, ale 
byłam na tyle zrażona memi dotychczaso- 
wemi niepowodzeniami, że za żadne skarby 
świata nie chciałam dać się do tego namó- 
WIC. 

W dzień wyjazdu Gołdwyna siedziałam 
w „studjum* przygotowując się do gry, gdy 
nagle wpadł do pokoju jeden z mych przy- 
jaciół, chwycił mnie za rękę, nic nie mówiąc 
wyprowadził mnie na ulicę, wsadził do au- 
ta i... odwiózł na dworzec. Goldwyn siedział 
już w swym przedziale i, czytając gazetę, 
czekał na odjazd pociągu. 

— Hallo, mr. Goldwyn, — zawołał mój 
przyjaciel, — przyprowadziłem panu tę pa- 
nienkę, o której wczoraj mówiłem. 

— Dziękuję, — odparł Gołdwyn, nie 
odrywając oczu od gazety, — teraz już jest 
za późno. Mój pociąg odjeżdża za dziesięć 
minut. 

— To jest obojętne, — odpowiada mój 
przyjaciel, — obejrzeć może pan ją przecież 
pomimo to, na to chyba czasu będzie dość. 

Goldwyn, który dotychczas rozmawiał z 
mym przyjacielem, słedząc na ławce, pow- 
stał teraz z miejsca i, wychylając się z okna 
zapytał: 

— Gdzie jest? 
Mój przyjaciel pchnął mnie naprzód tak 

silnie, że musiałam, chcąc nie chcąc, zbliżyć 
się do wagonu. Nie widziałam dobrze co 
się ze mną dzieje. Cały sposób „przytran- 
sportowania* mnie na dworzec, świadomość, 
że stoję przed wszechpotężnym Goldwynem, 
wszystko to całkowicie mnie  oszołomiło. 
Uprzytomniłam sobie tyle tylko, że chwila, 
którą przeżywam, zadecydować ma o całej 
mojej przyszłości. Byłam kompletnie nie- 
przytomn a, kiedy naraz usłyszałam głos 
Goldwyna, zwracającego się do swego 5е- 
kretarza: „Proszę wynieść pakunki z wago- 
nu. Dzisiaj nie jedziemy*'... 

A w godzinę potem podpisywałam kon- 
trakt z samym Goldwynem. 

Kiedym w jakiś czas potem przyjechała 
z Hollywood na parę tygodni do kraju, by 
odwiedzić krewnych i przepędzić czas jakiś 

Że świafa z 'mymi'  Budapeszteńskimi przyjaciółmi, 

* życie est “i M dziwne odczuwałam wrażenie, przypomina- 
ycie jest nu jęc... zamordowali. jąc sobie me pierwsze kroki na drodze fil- 

Na peryferjach Atlantydy (Amery- mowej i porównywując me stare nadzieje i 

ka) znaleziono zwłoki dwu młodych aspiracje z uczuciami, które teraz mnie oży- 

kupców. Okazało się, że morderstwa wiały. Prawdziwą rozkosz przeżywałam, 
dopuścili się dwaj młodzi akademicy witając mych rodziców, tak szczęśliwych z 
Harst i Galaghy, synowie bogatych kup powodu mego szczęścia, rozkoszą i dumą 
ców _z prowincji. į zarazem napełniały me serce słowa węgier- 

Dziś uzupełniamy ta krótką wiado skiego rejenta, który na specjalnej audjen- 
mość bliższymi szczegółami. cji serdecznie mi winszował A dziękował 

George Harsh, studjował na uni- zarazem za wszystko, co dla Ojczyzny zro- 

wersytecie w Oglerrop. Tam poznał biłam, rozkosz prawdziwą sprawiały mi wre- 
kolegę Ryszarda Galoghy zaprzyjaźnili się szcie wszystkie te podarunki, które z naj- 

z nim. Razem urządzali pijatyki, razem obmy rozmaitszych stron otrzymywałam i wśród 

ślali rozmaite dzikie wybryki. Pieniędzy których znalazł się nawet „Śliczny, złoty 

mieli aż nadto, bo rodzice wyznaczyli im amulet z ziemią z najrozmaitszych prowin- 

pokaźną pensję, prócz tego  naciągali ich cyj węgłerskich. Z' wyjątkiem mego  mał- 

przy każdej okazji grożąc że się zastrzelą żonka Roda la Rocqu miałam wówczas wszy- 

z powodu długów. Dla odmiany urządzali stko, czego tylko serce moje pragnęło. 

kinowe napady bandyckie uprowadzenia i _ Ameryce i Amerykanom przez całe ży- 
tym podobne  historje. Otrzymali prze- Cie szczerze będę wdzięczna; dali mi oni 
zwisko „dziki duet". Nikt jednak nie przy- nietylko pieniądze i sławę, dali mi  dakeko 

puszczał że zdolni będą popełnić morderstwo więcej, gdyż dali mi szczęście. Nigdy nie 
Nagle gruchnęła wiadomość, że morder- przypuszczałam, że wyjdę zamąż za Amery- 

cami dwóch kupczyków, których zwłoki kanina.. Byłam zawsze mniemania,że mężczyź 
Pa na peryferjach Atlanty są Harsh ni amerykańscy inni są, niż nasi. Ale miłość 

i Galoghy. potrafi każdy pogląd obalić. ių 

* Policja dość długo szukała sprawców za- „, Zapytano mnie, co sądzę o filmie. je- 
gadkowego mordu. Dzięki przypadkowi je- Śli mam być szczerą, muszę powiedzieć, że 
den z dedektywów dowiedział się, że do właściwie o rzeczy tej nic nie wiem. Film 

pewnej pralni parowej w Ogletrop oddano nie ma żadnej tradycji. Jesteśmy, jak dzieci 
do prania poplamione krwią skarpetki. po bez rodziców, jak sieroty, które nie mają 

nitce do kłębka doszli funkcjonarjuszy poli- do kogo zwrócić się o radę. Uświadamiamy 
cji na ślad właściwy. Skarpetki te oddał do Sobie jako tako, że film jest „czemś potęż- 
pralni Harsh. Aresztowano go. Rewizja w nem, czemś daleko potężniejszem, niż wszy- 
jego pokoju (Harsh mieszkał w konwikcie Stko inne na świecie. Według mego poglądu 
uniwersyteckim) wykryła niewiele wpraw- film jest daleko więcej, niż teatr, daleko wię- 

dzłe, bo znaleziono tylko dwa rewolwery, Cei, niż najwspanialszy utwór literacki. Jest 
parę masek, domino, wreszcie co najciekaw to podziwu godna siła wychowawcza i cu- 

sze może naklejone w zeszycie wycinki z dne lekarstwo, które dawać możemy pacjen- 

gazet, odnoszące się do procesu studentów towi bez jego wiedzy. Film jest największym 

Leopolda i Loeba, którzy w swoim czasie skarbem historji. Jest potężniejszy, niż sa- 

zamordowali jedenasto-letniego Francka. ma wojna światowa. Może bowłem pokazać 
Harsh odrazu przyznał się do zbrodni. światu, co za straszna rzecz była ta wojna, 

jak była zbyteczna i głupia. Aresztowano następnie Galoghy'ego, lecz art 
ten stanowczo wyparł się współudziału w Jestem przekonana, że film, którego po- 
morderstwie. Zgodnie tylko wyznali obaj, pularność rośnie z dnia na dzień, przyczyni 

się w przyszłości w wielkiej mierze do zbra- 
tania narodów. Staniemy się międzynarodo- 
wymi w pełrem słowa tego znaczeniu. Nie 
będziemy w Paryżu nakręcać filmów z dzi- 
kiego zachodu, a w Hollywood — z Pary- 
ża. Będziemy się wzajemnie lepiej znać. Kto 
zna treść tych niezliczonych listów, które 
niemal codziennie dostajemy ze wszystkich 
końców świata, z Japonji, Chin i innych 
'egzotycznych krajów, ten wie, że wszystkie 
narody świata pragną poznać się jaknajle- 
piej. 

Nowe metody pracy filmowej mnożą 
się z błyskawiczną szybkością. Obecnie czy- 
nione są próby z nowem, sztucznem šwiat- 
łem, które umożliwić ma nakręcanie filmów 
w warunkach o wiele mniej skomplikowanych 

od obecnych. Koszty produkcji filmowej do- 
robów „Ouadrat“ i przy porównaniu znałyby przytem znacznej redukcji, a sa- 

я ż : : y bylyb S iž z innemi z łatwością dojdą do prze- ii y daleko naturalniejsze, niž 

konania, iż śniegowce „Quadrat* są VANDA IIS ANU TRIO 
naprawdę najbardziej eleganckiemi, 
a najcieplejszymi w po- DFIARY. 

r u i. : ż 
tet Ea — Marysia na Internat dla ociemia- 

Jakość gwarantowana. łych dzieci zł. 4,— 

że wspólnie urządzali pijatyki i napady ban- 
dyckie, kończące się zawsze „wesoło”. 

— Szukaliśmy  sensacyj. wyznał 
Harsh. Życie tak nudne. - 

l przyznał że dla sensacyj zastrzelił O- 
wych kupczyków ,zwabiwszy obu za miasto 

na spacer. Е 

Strzeżcie się przeziębienia. 
Zbliża się zima z jej srogiem powie- 
trzem i każdy musi zaopatrzyć się w 
kalosze i Śniegowce, dla pań zaś, 
które dbają także o elegancję, šnie- 
gowców, wskazanem jest, by przy 
kupnie żądały wszędzie okazania wy- 

Rukna is S



RADJO. 
Czwartek dn. 22 listopada :928 roku. 

11,56—12,05: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat meteorologiczny. 
12,05—12,30: Transmisja z Warszawy: „O 
roślinach wielkoludach* odczyt. 12,30 14,00 
Tr. poranku muzycznego z Filharm. Warsz. 
16,10—16,30: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,30—16,45: Ko- 
munikat harcerski. 16,45—17,10: „Z dziejów 
sceny polskiej w Wilnie* odczyt. 17,10— 
17,35; Tr. z W-wy: „Wśród książek”. 17,35— 
18,00: Muzyka z płyt gramofonowych. 18,00 
— 19,00: Transmisja z Warszawy: Audycja 
literacka. 19,00 -19,25: Pogadanka radjote- 
chniczna. 19,25 19,50: „Wilno w walkach o 
wolność* odczyt. 19,50— : Odczytanie 
programu na piątek, sygnał czasu z War- 
szawy i komunikaty. 20,30 22,00: Tr. kon- 
certu wieczornego z W-wy. 22,00—22,30: Tr. 
z W-wy: Komunikaty oraz jmuzyka tane- 
czna. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
21 listopada 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary * 8,88 8,90 8,86 
Kopenhaga 237,90 238,90 237,30 
Londyn 43,25 43.35 43,14 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryž „34,84 34.94 34.76 

Praga 26,42 — 26.42 26.48 
Belgja 123.92 124.23 123,61 

Holandja 358.10 359.00 357.20 

Stokholm 238,40 — 239,— 237,80 
Szwajcarja 171,69 17212 171.26 

Wiedeń 125,31 125.62 125.00 

Włochy 46,71 46,83 46.59 
Marka niem. 212.47 

OSŁABIENIE 
BLEDNICE, 

LECZ 

у oe ów 
KLAWE 

  

OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cy- 
wilny obwieszcza, że na żądanie Liny Pi- 
nes decyzją z dnia 24 maja 1928 roku po- 
stanowił unieważnić 44 proc. listy zastawne 
Wileńskiego Banku Ziemskiego nominalnej 
wartości po 1000 rubli każdy Nr. Nr. 
6/26451, 3/11029, 2/0280 , 2/02805, 5/23302, 
2/021797, 3/11025, 8/94184, 8/50183, 8/60912 
8/49915, 8/93783, 8/50182, 15/144905, 
17/153209, 17/152376, 17/153208, 8/50468, 
8/50469, 8/50470, 8/50471, 8/97250, 8/50472 
8/50473, 5/19192, 4/17480,  19/158477, 
8/50458, 8/50459, 8/50460, 8/50461, 8/50462 
8/50464, 8/50465, 8/50466, 8/50467, 8/50463 

p. o. Sekretarza (podpis). 

OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cy- 
wilny obwieszcza, że na żądanie Reginy Wo- 
ydt, decyzją z dnia 7 lutego 1928 roku posta- 
nowił unieważnić 4% proc. listy zastawne 
Wileńskiego Banku Ziemskiego za Nr, Nr. 
28408, 28409, 28410, serji 6-ej 33911, 33912, 
33913, 33914, 33915, serji 7-ej i Nr. Nr. 
46876, 46877, serji 8-ej nominalnej wartości 
po 1000 rubli każdy. 

p. o. Sekretarza (podpis). 

OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cy- 
wilny obwieszcza, że na żądanie Wileńskie- 
go Banku Ziemsktego decyzją z dnia 19 sty- 
cznia 1928 roku postanowił unieważnić 5 
proc. obligacje miasta Wilna po 1000 rubli 
nominalnych Nr. Nr. 1805, 1806, 1807, 1808, 
1866, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, emisji 
pierwszej, 5 proc. obligacje miasta Wilna po 
500 rubli nominalnych pierwszej emisji Nr. 
1512, 5 proc. obligacje miasta Wilna po 100 
rubli nominalnych trzeciej emisji Nr. Nr. 1113 
i 1114, 5 proc. obligacje miasta Wilna po 
1000 rubli nominalnych trzeciej 'emisji Nr. 
Nr. 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 
1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, do 1501, 
od 1502 do 1519, od 1521 do 1602, od 1603 
do 1635, od 1637 do 1703, od. 1704, do 1803 
od 1804 do 1809 i od 1811 do 1840, 5 proc. 
obligacje miasta Wilna po 500 rubli nominal- 
nych trzeciej emisji Nr. Nr. od 1101 do 1111, 
od 1113 do 1125 i od 1127 do 1200, 5 proc. 
obligacje miasta Wilna po 100 rubli nominal- 
nych trzeciej emisji Nr. Nr. od 1 do 100 o- 
raz kupony od tych obligacyj na termin 1-go 
lipca 1917 roku i na późniejsze terminy. 

p. o. Sekretarza (podpis). 

POTRZEBNY WSPÓLNIK z kapi- 
iałem 10,000 zł. i więcej do dobrze 
prosperującej fabryki, istn. od kilku 
lat, w pełnym ruchu i z olbrzymią 
klientelą. Oferty nadsyłać: do Biura 
Ogłoszeń S. Jutana, ul. Niemiecka 4 
dla S. B. —0 

SŁOW © 

  

^ ^ 
Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO 
(z kogutkiem) usuwają ból, piecze- 
nie, krwawienie, swędzenie, zmniej- 

„szają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne, 

  

    
     

  

PADJO - 
ADABATY © 

     
  

ERGA LABS ES AEL ita LL | 
m | y @ 2 ZĄDAJCIE | 
B' we wszystkich aptekach i s 
p skladach aptecznych znanego в 

s środka od odcisków s 

s Prow A. PAKA.8 
ZNAECUHCKEZNEKEB 

a 

i | KARTOFLE 
B w každej ilości sprzedaje „Rolnik B 

Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
147, w składach: Pacific Rossa i Sklep 
Kalwaryjska 6. —o 

era 
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Likiery Nataki. @айс 

 EentaioEKantrouiz 
zal.1823 r. 

i przewyższają abtrocią produk/“ zagraniczny 

| (Do zabycia wszędzie: 
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Biejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. Gia 

Qd ania 22 do 27 listopada 1928 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
lach głównych: Mady Christians i Charles Vanel. Dwór, armia, lud i t. d. 
mędzy innemi na dworze berlińskim, w obozie pod Jeną, pruską Iławą, w fortecy Kenigsberg, w 

„Napoleon i Ludwika“ Gia № то- 
Akcja rozgrywa się 

Kłajpedzie i podczas spotkania trzech monarchów w Tylży. Reżyserował Karol 
Grune. Nad program: „SZALONA NOC* komedja w 2-ch aktach. Kasa czynna od godz. 3 m. 30ż 
Początek seansów od_godz. 4-ej. Następny program: „PAN DYKTATOR, TO JA*. 

  

Kino- 
Teatr „NElIOS” 
Wileńska 38. 

Dziś! Supersensacja dlą Wilna! 
Serja SOWKINO w Moskwie Hanbiący 
niu artystów Moskiewskiego Teatru Stanisławskiego. 
wartości artystycznej, który poruszył cały świat. Honorowe bilety nieważne. Seansy o g.4,6,8i 10,15. 

Złota „Żółty Paszport” 
Cud techniki, gry i reżyserji. 

(Ksiąžka kontrolna). Wielki 
dramat obyczajowy w wykona- 

Film o nebywałej 

  ы Dzis! Fllm, ktėry bawil Film obyczajowy, pouczający! Film współczesnej 

„CHŁOPCZYCA piękny i upajający 
dramat w 12 akt. 

Kino „Piccadilly“ (PÓŁDZIEWICA). 
: kobiety. Szczyty erotyczne. Prze- 

Żywa itetniąca humorem akcją rozgrywa 
się w środwisku arystokracji wielkomiejskiej. W rolach głów- 

  

  

  

  

WIELKA 42. nych: 2 gwiazdy ekranu HARRY LIEDTKE i XENIA DESNI. Początek o godz. 3. Ostatni seans o g, 10 m. 30. 
Ceny nie podwyższone. Orkiestra z jazz-Bandem* 

Kino- Ų i “ Dziś! Dzieje bezgranicznej miłości! Przepiękna sielanka miłosna on według głosnej sztuki Władysława 
Ź dramat serc w akt. W roli głównej pełna czarującego 

Test „KANIA Perzyńskiego UŚMIECH LOSU wdzięku JADWIGA SMOSARSKA oraz Kazimierz Jusas 
4 Stępowski, Józef Węgrzyn i urocze tancerki siostry HALAMA. 

KINO-TEATR  g DziśliNajpotężniejsze arcydzieło doby obecnej na złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekranu". 
— ytwórni „UNITED 3 Uu R z A Reżyserji Turżańskiego i 

Polonia“ E ARTYTSIS“ p. t. 99 Taylora 
» 4 в W rolach głównych są: 

M Genialny tragik 
świata    A. Mickiewicza 22. John Barrymore '"-« pamilla Horn 

аввовововаввнев Dzieje prostego chłopa, który zakochał się w dumnej księżniczce, córce generała. Jego prze- 
życia przed wojną, w czasie wojny podczas rewolucji i po rewolucji. 

Wykonanie obrazu kosztowało 8 1 pół miljona dolarów. Początek o godz. 4-ej,6, 8.15, 10.25. Dyrekcja uprasza Sz. Pu- 
bliczność o przybycie za 15 min. przed rozpoczęciem seansów. Specjalna ilustracja muzyczna, 

  

MOTORY-TRAKTOR 
do ropy naftowej 

o sile 11/2, 3, 41/2 i 

   

i trieury do TRESZGZOTKI 

MŁYNY 

SZUL 

poleca   

  

PROWINCJA! 
WYJAZD DO WARSZAWY 

ZBYTECZNY! 
Załatwiamy wszelkie zlecenią w 

sądach, urzędach państwowych i ko- 
munalnych, instytucjach finansowych 
i wszystkich innych. 

Interwencje, zastępstwa, porady, 
informacje we wszelkich sprawach. 
Windykacje weksli i należności. Wy- 
wiady. 

Biuro „Pomoc Praino-Kandlowa“, 
Warszawa, Nowy-Swiat 22. | 

Prosimy załączać znaczki pocztowe 
na odpowiedź. 
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Dobór znakomitych maszyn: 
„MUNKTELLS“ 

kański ft MOTOBI AA HARRIS 

MŁOGARNIE SGGRERLE СОАа 
BUKOWNIKI. a "RSTOWSkieG0 
TRIGURY 72 2664 ezimyci 1 iarych 

Inianego 

gospodarskie „BRUNNER* z sitem 
podsiewającem lub pytlem 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

6 koni mech. 

siemienia 

TEGO 

  
    

DOKTOR 
D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 152. 

DOKTOR 
L. GINSBERG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, e- 
lefon '567. „Przyjmuje 
od 8 do 1 iod4 do8. 

msza 

GR BA AKOSZENKI 

Akuszerkašmialowsk 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku- 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46, 
m. 6. = 
p nus p 

a LOKALE B 

Mieszkanie 
3 pok. potrzebne od 
zardz, lub 1 grudnia 
b. r. Zgłoszenia do 
„Słowa* pod 1. W. -o 

Mieszkanie 
4—6 pokojowe po- 
trzebne od zaraz tub 
1 grudnia b. r. Zgło- 
szenia do adm. „Sło- 
wa* pod G, T. P. -0 

В аи яя 
г РОЗАО\ =? 

`@ SOBA inteligent- 
ėb na, zZnającą się 

па ogrodow. 
pszczelnictwie poszu- 
kuje odpowiedniej po- 

Dla dziewczynki 
12 letniej. uczciwych 
rodziców, poszukuję ы 
jakiejkolwiek  posa-, Zatatwiamy | do- 
dy. Może być do po- „„., „godnie | 
mocy w  gospodar- Wil. Biuro Komi- 
stwie, do dzieci etc. SOwo - Handlowe, 
Zwierzyniec, ul. Miła Mickiewicza 21, 
7 m. 4. a ORAS ECCO 

| Lasów 
kupno i sprzedaź 

Sprzedaje się 
50—80 zł. ha ziemi, może być 

dziennie, może zaro- po 5 ha z zabudowa- 
bić każdy-(a) maiącniem i bez, 6 klm. 
10 zł. kapitału. Praca od Wilna, stacja Kó- 
lekka i stała  bezlonja Wileńska, do- 
względu na swój za- wiedzieć się u S 
wód, W odpowiedzi Krakowskiego, Wielk 
znaczek. „ESKA* 4% 68£5- 
Piotrkow-Tryb. Skrz. 1 
poczt. Nr 130. 0-gjpg SR @252250 B DRS 

— RÓŻNE 
Poszukujemy BEGOTA E TUZEWI © SOREE 

zastępców na nasze X 
fabrykaty sezonowe, Młucheniemych 
dobrze  zaprowadzo- uczy mówić dyplomo- _ 
nych w składach. to- wana nauczycielka. 
warów spożywczych i Wiadomość: Witoldo- 
drogerjach. Zgłosze- wą 37. Szkoła, — © 
nia do „Par* Poznań, 
AL Marcinkowskiego —- 
11 pod 46,153. Z-6585 . 

„Stenograi Polski“ 
BAWAWAW miesięcznik  ilustro- 

wany, organ Instytutu 
KUPNO | SPRZEDAŻ Stenograficznego 

WAWAWAW nćż isiownie sienę: 
Warszawa, Krucza 26, 

si grafji najdoskonalej — 
amienicę docho- | wychodzi, półrocznie 
dową w cent- i dwa złote. Prospekty 

rum miasta o 14 9piS— 
mieszkaniach 

PRGUERI 9 GRCITB (3 MORAD sprzedamy natych- 

ZGUBY miast dogodnie 

° EIK ATS AUTESS 

  

  

   

bezpłatnie. 

  

sady, albo wspólnika BARDZO TANIO 
rolnika do założeniałóżka dębowe, gabi- 
przetwernictwa Oowo-net dębowy dawniej- 
cowego, wyrobu kon-szy kredens, salon 
serwów, wędlin i t. d.« mahoniowy. Placówka 
Łaskawe oferty do POLSKA MEBLOWA, 
adm. „Słowa* podZawalna 15, Makow- 
„Przyjezdna“. —zski, —0 

  

Rutynowany m m 

D. H.-K. „Zachęta”* 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. —0 

gubioną książkę 
Z wojskową, wyde 

przez P. U. 
gm. Solecznickiej, 
rocznik 1888. na imię 
Aleksandra Jakowlewa 

gubione kwity 
Z lombardowe 

(„Kresowja”, Het- 
mańska 1) Nr 33,468, 
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2 ROMANTYZAK NASZYCH CZASÓW 
NIEBEZPIECZNA PRZEPRAWA 

PRZEZ RZEKĘ  RUVU. 

Najniebezpieczniejszą była przepra- 
wa przez rzekę Ruvu w Półn. Tangani- 
ce na równinie Bahora. Wskutek ulew- 
nych deszczów, trwających dłuższy 
czas, rzeka ta rozlała szeroko. Tak 0l- 
brzymiego wylewu ludność tubylcza nie 
widziała od lat przeszło 20. Wszystkie 
mosty zostały zniesione. Cała równina 
Bahora przedstawiała istne morze, u- 
siane drobnemi wysepkami. 

Zwykle automobiliści zadawalniali 
się w takich wypadkach pięknym wido- 
kiem zalanej równiny. Ładowali swoje 
samochody na statek i jeziorem Tan- 
ganika dostawali się wygodnie do Ki- 
goma, 'a następnie pociągiem da Dodo- 
ima. Lecz ekspedycja Chevroletowa po- 
stanowiła nie korzystać z tych ułat- 
wień i o własnych siłach dążyć do ce- 
lu bez względu na przeszkody w myśl 
maksymy, że właściwem miejscem dla 
samochodu jest droga bez względu na 
stan, w jakim się znajduje. Komandor 
wyprawy, kpt. Lacey, postanowił sta- 
wić czoło trudnościom i zdecydował się 
па sforsowanie rzeki Ruvu. Początkowo 
zamierzał: on przeprawić się na zbudo- 
wanych ad hoc tratwach, lecz myśl tę 
porzucił i postanowił użyć pontonów. 
Rzeka przedstawia istne morze. Dostęp 
do brzegów zagrodzony był przez trzę- 
sawiska które na przestrzeni 2 mil za- 

lane były wodą, sięgającą po piersi. Po 

drugiej stronie rzeki sytuacja nie była 

    
strzeni 3 mil., głębokość 4 stóp. Kpt. 
Lacey wobec takiej sytuacji postano- 
wił zaczekać parę dni, aż woda nieco 
opadnie. Po dwóch dniach poziom wo- 
dy podniósł się jeszcze o półtorej sto- 
py wskutek silnych deszczów, jakie w 
górze rzeki spadły, w okolicach Kili- 
mandżaro. 

Położenie stała się jeszcze krytycz 
niejsze, tembardziej że zapasy pro- 
wjantów wyczerpały się. Trzeba było 
koniecznie dostać się do miasteczka 
Moshi, które leżało po drugiej stronie 
rzeki. Po dwuch dniach za pośredni- 
ctwem tubylców, uzyskaliśmy nieco 
prowjantów. W tak beznadziejnej sy- 
tuacji ekspedycja przetrwała cztery dni. 
Na piąty dzień rano zauważyliśmy brną 
cych przez rzekę dwóch Europejczy- 
ków w towarzystwie około 70 tubylców 
którzy starali się dostać na wysepkę, 
gdzie znajdowała się ekspedycja. Byli 
to pp. Gowan i Goring, członkowie Airy 
kańskiego Towarzystwa Transportowe 
go z Moshi. Zjawienie się tych ludzi po 
pięciu długich dniach i nocach, spędzo- 
nych na małej wysepce w obliczu sza- 
lejącej rzeki, wypogodziło nasze obli- 
cza. 

SEDAN PRZEBYŁ SZCZĘŚLIWIE RZE 
KĘ I TRZĘSAWISKA. 

Poczynione zostały: przygotowania 
i następnego dnia zrana rozpoczęliśmy 
najniebezpieczniejszą z całej podróży 
przeprawę. Przy pomocy tubylców u- | 
dało się nam przeciągnąć sedan przez 
trzęsawiska do brzegu rzeki, który ze 
względu na swe wysokie położenie, nie 

lepsza, gdyż wylew ciągnął się na przezostał zalany przez wodę. W ślad za 

sedanem przeciągnęliśmy tą samą dro- 
gą ciężarówkę, poczem przystąpliśmy 
do przerzucania pontonu. Gdy wszyst= 
ko było już gotowe, kpt. Lacey popro- 
wadził z niebywałą zręcznością i ostro- 
żnością sedan przez ponton, wygięty 
silnie prądem rzeki. Najmniejsze uchy- 
lenie, najmniejszy błąd lub najmniejsze 
drgnięcie ręki na kierownicy. groziło 
znalezieniem się w nurtach. rzeki, Sedan 
prowadzony wprawną ręką kapitana 

  

dosięgnął szczęśliwie 
brzegu. Wszyscy odetchnęliśmy z ul- 
gą. Lecz nie był to jeszcze koniec prze- 

prawy. Po drugiej stronie rzeki, na prze 

strzeni trzech mil, ciągnęły się trzęsa- 

wiska, zalane wodą. Z pni, znalezio- 

nych w okolicy, zbudowaliśmy tratwę, 
na której przy pomocy tubylców, prze 
wieźliśmy sedan na możliwie twardy 
grunt. Ku wieczorowi przeprawa z se- 
danem została ukończona.    
  

` Na równinie Bahora. Naprawa znićsionego przez powódź 
mostu. Jak widać materjał używany do budowy jest bar- 
dzo prymitywny, a kostrukcja jeszcze b. prymitywna. 

Lacey, posuwał się wolno, po drgają- 
cym pontonie, szarpanym prądem wzbu 
rzonej rzeki, Motor pracował równo- 
miernie, tylko jakby ciszej i bojaźliwiej 
wobec ryczącej pod nim rzeki. Stojący 
na brzegu obserwowali z zapartym od- 
dechem w piersiach ten niezwykły 'akt 
odwagi i zręczności. Wreszcie sedan 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold Woydylło. 

Go TS RIAA 

CIĘŻARÓWKA W NIEBEZPIECZEŃ- 
STWIE. 

Kpt. Lacey i operator kinematogra- 
ficzny William pozostali wraz z częścią 

tubylców przy sedanie, a operator ra- 
djo - stacji Wilson i ja powróciliśmy do 
ciężarówki, oczekującej przeprawy., 

Rozpaliliśmy ogniska, przy których spo 

  

  

przeciwległego żyliśmy posiłek po całodziennej i ucią- 
żliwej pracy, poczem udaliśmy się na 
spoczynek, ażeby z brzaskiem dnia śla 
dem sedanu przeprowadzić ciężarów- 
kę. Noc była niespokojna. Wpobliżu 
huczała rzeka, a złośliwe moskity, po- 
mimo różnych środków zabezpieczają- 
cych niepokoiły strudzonych członków 
ekspedycji. 

Postanowiliśmy rozebrać ciężarów- 
kę i częściowo przeprawić ją przez 
rzekę, gdyż obawialiśmy się, że słaby 
ponton afrykańskiej konstukcji nie wy- 
trzyma ciężaru wozuł Już poczyniliśmy 
przygotowania do zdemontowania 
ciężarówki, gdy w tem zjawił 
się kapitan Lacey w towarzystwie 
Goring'a, Birckel'a, Niemca farmera, 0- 

raz 10-ciu tubylców i oznajmił, że po- 
stanowił przeprawić ciężarówkę w ca- 
łości, tak samo jak przeprawiono se= 
dan. Przystąpliśmy ochoczo do pracy. 
lecz sprawa z ciężarówką była o wiele 
gorsza niż z sedanem. Podczas prze- 
prawy przez trzęsawiska, samochód za- 
padał się co chwila, niekiedy do głębo- 
kości 4 stóp. Tubylcy, zachęceni „ba- 
kszyszem““ (datkami), doktadali sta- 
rań i wysiłków, aby wyciągnąć wóz na 
twardy grunt brzegu. Około południa 
ciężarówka stała na brzegu rzeki i ze 
spokojem oczekiwała swego dalszego 
losu, patrząc oczami reflektorów na 
słabej konstrukcji ponton, podrywany 
nerwowo prądem rzeki. Kpt. Lacey puś 
cił motor w ruch, obejrzał hamulce i 
siadł przy kierownicy, Na ustach wszy- 
stkich zawisło pytanie, czy ciężarów- 
ce również uda się szczęśliwie przeje- 
chać po: grzbiecie wzburzonej rzeki? 

Dm ua „Wydawni 
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Samochód wjechał na ponton. Pa- 
toczył się po nim zaledwie kilka met- 
rów, gdy koniec pontonu oberwał się 
od stalowej liny i począł pogrążać się 
w wodę. Kapitan Lacey i operator Wil 
son wydostali się na wierzch wozu. 
Zorjentowali się odrazii w sytuacji. Kpt 
Lacey wydał rozkaz ściągnięcia ponto- 
nu do przeciwległego brzegu. Na szczę 
ście przy wozie znajdowała się linka. 
Wilson pobiegł po zanurzonym w wo- 
dzie pontonie i podał ją stojącym na 
przeciwległym brzegu tubylcom. Cały 
ratunek wozu i znajdującego się na 
nim kapitana zależał od szybkości scią 
gnięcia wozu ku przeciwległemu brze- 
gowi. Murzyni ciągnęli linę z nadludz- 
ką siłą, a wóz powoli, lecz pewnie, £a-»s+ 
nurzał się coraz bardziej w wodę. Dzię- | 
ki jednak przytomności umysłu kapi- 
tana Lacey, który z tonącego wozu wy 
dawał rozkazy, oraz szybkości akcji 
zdążono wczas przeciągnąć wóz ez 
prąd rzeki. W odległości bowiem ja- 
kichś 5 metrów od brzegu tył wozu po- 
grążył się zupełnie, osiadając na dnie, a 
tylko chłodnica pozostała nad wadą. 
Ciężarówka została uratowana. Trze- 
ba było teraz wyciągnąć ją na brzeg. 

Operator kinematograficzny Willi- 
ams przez cały czas stał na brzegu i 

najspokojniej filmował tę niezwykłą 
przeprawę, aby dać możność każdemu 

kto tego zapragnie, stania się naocz- 

nym świadkiem ciekawego a niebezpie- 
cznego epizodu ekspedycji Chevrolgto- „ 

wej poprzez bezdrożne przestrzenie A- 

fryki.


