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Polski lof nad Aflantykiem 
Rozmowa z majorami Kazimie- 
rzem Kubaią i Ludwikiem Idzi- 

kowskim. 
Paryż, 11 sierpnia. 

Polski lot nad Atlantykiem rozpo- 
czął się 3-go sierpnia o godzinie 4 
min. 45 rano (czas według południka 
Greenwich.). Pierwsze  wiacomości 
z nad oceanu przysziy dop'ero naza- 
jutrz, 4 sierpnia. Miaruwicie statek 
„Port-Hunter“ widział polski aeroplan 
o godz. 2-ej m. 40 rano kiedy leciał 
już z powrotem (75% według busoli, 
czyli na wschód z lekkiem  Gdchyle- 
niem ku północy); pozycja geogra- 
fczna aparatu była wówczas 44%29, 
szerokości północnej i 24%08' długo- 
ści zachodniej, czyli w prostej linji 0- 
koło 2.500 kim. od Paryza. 

O godzinie 5-ej rano widział 10i- 
ników polskich statek „iiamakura“ w 
miejįscu 469520“ szer północnej i 
20% 40' dług. zachodniej, czyli o 350 
klm. dalej na wschód. Wreszcie o 
godz. 12 m. 45 wyłow.ł naszych lotni- 
ków z morza statek „Samos o 50 kim. 
na zachód od przylądka Finisterre. 

O powodach nieudan a się lotu czy 
telnicy zapewne posiadają już suma- 
ryczne wiadomości z  teiegramow. 
Przedsięwzięcie majorów Kubali i Idzi- 
kowskiego zbyt wielkie jednak obu- 
dziło zainteresowanie w Polsce i poza 
Polską aby nie sprecyzować dokładnie 
jego przebiegu na podstawie rozmowy 
z samymi lotnikami. 

Zawsze wierzyłem w powodzenie 
tego lotu. Znam długą i nieraz niewe- 
sołą jego historję. Wiem ile majoro- 
wie Idzikowski i Kubala musieli się 
nachodzić i „nagadać” aby wszystkich 
niedowiarków przekonać i aby pozwo- 
lenie na przygotowania do lotu otrzy- 
mać. Uzyskali je w lutym 1927 roku i 
zaraz zaczęli w Paryżu wyszukiwać 
odpowiednią maszynę. Wybrali dwu- 
płat „Amiot'a* z motorem „Lorraine- 
Dietrich* 650 koni. Aparat był gotów 
dopiero w jesieni i lot mógł się zatem 

  

odbyć dopiero w roku bieżącym, al-- 
bowiem tylko od maja do września 
warunki atmosteryczne mogą być sprzy 
jajace. 

Ale nie wchodžmy w szczegóły 
różnych kłopotów i trudności. Niech 
czytelnicy uwierzą „na słowo”, że 
trzeba było naszym majorom dużo wia 
ry w siebie i woli aby się niezniechęcić 
Nie zwracajmy też uwagi na kampanię 
nieodpowiedzialnych dziennikarzy, nie 
mających pojęcia o trudnościach lotów 
oceanicznych, a którzy jednak nie 
szczędzili naszym dzielnym oficerom 
łajań wierszem i prozą... 

Zasiedliśny dokoła mapy morskiej 
północnego Atlantyku. Idzikowski mó- 
wi mało. Kiedy mu winszuję wspania- 
łego startu z lotniska w  Le-Bourget, 
powiada skromnie: 

— Tak, odlot był trudny. Później 
wszystko szło normalnie. Aby nie zu- 
żywać benzyny na wspinanie się w 
górę, prowadziłem cały czas maszynę 
na wysokości od 50 do 200 metrów. 
Pogoda na oceanie sprzyjała, wiatr 
był pomyślny. Cel nasz był jeszcze da- 
leko, ale humory mieliśmy świetne. 
Zdecydowaliśmy ominąć Azory i le- 
cieć prosto na Halifax. Ale o godz. 10 
i pół wieczorem, po 18 niemal godzi- 
nach lotu, zauważyłem z niepokojem 
spadek ciśnienia w manometrze oliwy. 
Był to bardzo zły znak. Niedostatecz- 
ny dopływ oliwy do motoru musiał 
niechybnie sprowadzić zagrzanie się 
tegoż i nasz upadek w morze... Trze- 
ba było wracać do Europy, ku brze- 
gom Hiszpanii, która była najbliżej. 
Dwa życia ludzkie są niczem kiedy 
chodzi o rozsławienie imienia polskie- 
go na cały świat. W danym jednak 
wypadku ofiara nasza na nicby się nie 
zdała. Padlibysšmy ofiara głupiego 

f przypadku. Trzeba było przynajmniej 
ratować aparat, świetną maszynę, sta- 
nowiącą własność Rzplitej... 

Tu ozwał się Kubala, Pochylony 
nad mapą, z cyrklem w ręku, pokazu- 
je mi czerwony krzyżyk: 

— Widzi pan dotąd dolecieliśmy. 
Znajdowaliśmy się wówczas pod 41% 
szerokości północnej i 34% długości 
zachodniej, czyli o 3.000 od lotniska 
w Le-Bourget. Ze ściśniętem sercem 
zawróciliśmy. Zdawało się nam, że 

już mamy w ręku zwycięstwo... 
Ze słów naszych majorów wiała 

ku mnie atmosfera prostoty i absolut- 
nej szczerości. Ze wzruszeniem  słu- 
chałem dalej opowiadania Kubali: 

— Lecąc do Ameryki mieliśmy 
naogół wiatr z tyłu, a zatem pomyślny. 

le skorośmy się wracali, to wiatr ten 
stawał się nam wrogi. Trzeba było 0- 
minąć go od północy. Dlatego to stat- 
Ki widziały nas pod  szerokościami 
znacznie na północ wysuniętemi w po- 
równaniu z trasą naszej drogi ku Ame 
ryce..A potem noc była pochmurna, 
nie widziałem gwiazd i nie byłem w 
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Waldemaras o stosunkach z Polską. 
BERLIN. 16.8. (PAT). Huggenbergowski „Der Tag“ ogłasza wywiad swego spe- 

cjalnego korespondenta z premjerem litewskim Waldemarasem na temat współpracy mię- 
dzy Niemcami a Litwą. w sprawie polityki wschodniej. 

Waldemaras zaznaczył na wstępie swego wywiadu, że „granice Polski nie zostały 
jeszcze ostatecznie ustałone* i „że istnieją w dalszym ciągu polityczne zagadnienia, któ- 
rych załatwienia nie można żadną miarą osiągnąć przez stosowanie polskiego systemu, po 
legającego na stwarzaniu korytarzy*. 

W Polsce uprawiano od samego początku politykę aneksyjną. Marszałek Piłsudski 
— powiedział Waldemaras dalej niemieckiemu dziennikarzowi — jest zwolennikiem roz- 
szerzenia granic obecnych Polski, i w tym celu przedsięwziął w roku 1920 wyprawę na 
Kijów. „Zmiana konstytucji ma uczynić z Polski państwo federalistyczne.'* 

Ze strony polskiej oświadczono, że granice polsko - łotewskie nie zostały jeszcze 
ustałone. Polsk a spodziewa się że uda się jej w przyszłości zagarnąć Dynaburg i Prusom 
wschodnim również zagrażało by niebezpieczeństwo z chwilą, gdy wojska polskie wkro- 
czyłyby na terytorjum Litwy, wówczas musaiłyby one podzielić los państwa litewskiego. 
Z samej więc natury rzeczy wynika, konieczność ścisłej spółpracy politycznej mię- 
dzy Niemcami a Litwą. Załatwienie kwestji wileńskiej — wywodził Waldemaras — mo- 
żliwe jest tylko po załatwieniu innych zagadnień wschodnich. W sprawie tej wchodzi 
w rachubę pozatem również interes Niemiec i Sowietów. 

Wogóle — zdaniem Waldemarasa — kwestja wileńska nie może być w obecnej 
chwili załatwiona, ponieważ nie dojrzała jeszcze w dostatecznej mierze i dlatego w Lidze 
Narodów może znaleźć co najwyżej rozwiązanie werabine, nie zaś realne. W dalszym cią- 
gu podkreślił Waldemaras, że nie wierzy w te, ażeby Polska miała dążyć do uzyskania 
Swobody działania w stosunku do Ltiwy, gdyż wojna polsko - litewska nie dałaby się 
zlokalizowač i wywołałaby dałsze konflikty zbronje. я 

Na zapytanie korespondenta, czy rząd litewski zgadza się na propozycję polską, 
ażeby rokowania polsko - litewskie zostały wznowione w dniu 30 b. m. w Genewie, 
Waldemaras wskazał na to, że propozycia polska nie jest podpisana przez „ministra Za- 
leskiego a równocześnie zauważył, że nawet wtedy gdyby minister Zaleski podpisał tę 

propozycję, Litwa nie mogłaby przyjąć jej 'w obecnej formie, ponieważ niemożliwe jest 
prowadzenie równocześnie dwu rokowań w Genewie, a mianowicie narad związanych z 
sesją genewską Ligi Narodów oraz konierencji polsko - litewskiej. 

Apolityczna mowa Marszalka Piłsudskiego 10— 
zdanieni Kowna—chyfry manewr polifyczny. 

BERLIN. 16.8. (PAT). Agencja nacjonalistyczna „Ost - Expres“ w de- 

peszy z Kowna donosi, że chwilowe uspokojenie po mowie Marszałka Piłsu- 

dskiego ustąpiło obecnie miejsca nowym niepokojom, które znajdują wyraz 
w prasie litewskiej. 

Pokojowy ton przemówienia Marszałka wzbudził nawet szczególną nie- 
ufność w kołach litewskich gdzie przypuszczają, że za tą rezerwą Marszałka 
kryją się jakieś nowe zamiary. 

Kilka dziennikarzy litewskich, którzy za zezwoleniem władz połskich 

wzięli udział w zjeździe legjonistów przyczyniają się przez ogłaszanie alar- 

mujących sprawozdań do stworzenia nerwowego nastroju. 

Upór Waldemarasa nieprzełamany. 
GENEWA. 16.8. (PAT). Sekretarz generalny Ligi Narodów otrzymał od 

premjera litewskiego Waldemarasa mapę granicy połsko - litewskiej Z wska- 
zaniem mijesca postoju wojsk polskich. Przesyłka ta nosi datę 8 sierpnia i 
jest więc tylka o dwa dni późniejsza od daty listu sekretarza generalnego do 

Waldemarasa oraz członków Rady Ligi Narodów, w którym to liście wystą- 
pienie Waldemarasa z 23 lipca uznano za pozbawione podstaw. W dniu dzi- 

siejszym otrzymano w. Genewie wiadomość kolportowaną przez prasę 0 пе- 

gatywnej odpowiedzi Waidemarasa ra propozycję polską odbycia konterencji” 

polsko - litewskiej w Genewie w dniu 30 b. m. Oba powyższe fakt yoceniane 

są powszechnie jaka dowód nieustępliwości Wałdemarasa i braku chęci z jego 

strony podporządkowania się rezolucji Rady Ligi Narodów z dnia 10 grudnia 

1927 roku. 

Niemcy nie chcą pancernika—ho za mało 
bojowy 

BERLIN, 16—8. Pat. „Berliner Tageblatt* podaje w artykule wstęp- 

nym bezwzględnej krytyce uchwalę rady gabinetowej co do budowy pan- 

cernika, dowodząc, że pod względem bojowym pancernik ten nie przedsta- 

wia większej wartości, jak zresztą ocenili to fachowcy. 

Trocki w Berlinie. 
BERLIN. 16.8. (PAT). W związku z doniesieniem jednej z tutejszych 

agencji prasowych o przybyciu Trockiego do Berlina, korespondent berliń- 

ski Chicago Tribune potwierdza, że w dniu wczorajszym widział i poznał 

Trockiego w Berlinie w chwili kiedy tenże wsiadł do zakrytego samochodu. 

Korespondent dowiaduje się, że Trocki wyjechał do Niemiec z wiedzą 

i zezwoleniem władz sowieckich i mt a zamiar zająć się tu swojemi pracami 

publicystycznemi. Przed wyjazdem jednak musiał złożyć uroczyste przyrze- 

czenie, że nie 
ko Sowietom. 

będzie podejmował zagranicą żadnej akcji skierowanej przeciw- 

orespondent donosi następnie, że Trocki bawił najpierw przez trzy 

sł w Wawie, a dopiero z końcem lipca udał się do miejscowości 

Aztek nad Odra, skąd przybył do Berlina. Korespondent oświadcza, že Troc- 

ki bardzo się postarzał i źle wygląda. 

Polska Agencja Telegraficzna otrzymała patwierdzenie tej wiadomości 

z innych źródeł. 

CEBEWYPZCOZY ODRA SPACE YZERROEZEDEEDY 

stanie robić pomiarów. Pozycję apa- 
ratu ustaliłem dopiero o 6-ej m. 40, 
kiedy zupełnie się rozwidniło. Okaza- 
ło się że lecieliśmy ku Hiszpanji, ku 
przylądkowi Finisterre, łukiem zbyt 

szerokim. Skierowaliśmy się nań pro- 

sto, na południo-wschód. Przez całą 

noc. Idzikowski, czujący silnik tak, jak 

by on był częścią jego własnego orga- 

nizmu, ieciał na minimum obrotów, 

aby odsunąć od nas niebezpieczeń- 

stwo „zagrzania się* motoru możliwie 

jaknajdalej. Nie udało się jednak do- 

sięgnąć lądu. O godz. 12 m. 20 poczu- 

liśmy charakterystyczny swąd palonej 
oliwy. Obejrzał się ku mnie Idzikow- 

ski. Porozumieliśmy się w mgnieniu 

oka: lada chwila motor może stanąć... 

Rozejrzałem się po horyzoncie. Zau- 

ważyłem dwa okręty. Wybraliśmy 

większy i skierowaliśmy się ku niemu. 
Napisałem po francusku na skrawku 

papieru: „Musimy opaść w wodę, pro- 
simy nam przyjść z pomocą”... Przy- 
wiązałem to do kawałka rurki i rzuci- 
łem na pokład „Samos'u', nad którym 
przelatywaliśmy. W parę minut po- 

tem byliśmy już na pokładzie okrętu, 
a po godzinie zdołano także wywindo- 

wać nasz aparat. 
— jakie są panów plany na przy- 

szłość ? 
— Maszyna da się zreparować! za 

wołał Idzikowski. Jest to nasze zda- 

nie, a także zdanie p. Amiot'a, który 
go obejrzał w Leixoes. Na początek 
przyszłego roku wszystko może być 
gotowe. W maju polecimy do Nowego 
Yorku po raz drugi... 

AE    TI SSCOWSGH 

— Tak, dodał Kubala, 
byśmy chętnie i to jest 

polecieli- 
naszem pra- 

gnieniem. Ale jesteśmy oficerami lot- 
nictwa wojskowego polskiego. Musi- 
my otrzymać zezwolenie _ naszych 
władz i kredyt na reparację aparatu. 

Tyle nasi lotnicy. Gdyby to ode- 
mnie zależało, nie zawahałbym się dać 
zezwolenie i udzielić kredytu. Wierzę, 
że Kubala i Idzikowski cel sobie po- 
stawiony osiągną. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Przyp. redakcji. Jesteśmy oczywiście 
pełni uznania i zachwytu dla naszego sza- 
nownego i zewszechmiar znakomitego 
współpracownika paryskiego; jak dotąd=-nie- 
różniliśmy się nigdy w poglądach, jego zda 
nie było zawsze naszem zdaniem—dziś jest 
nieco inaczej. 

W sprawie lotu nad Atlantykiem zabie- 
raliśmy głos parokrotnie (patrz „Słowo* z 
5 i 7 bm.), wskazywaliśmy, iż decyzja po- 
wrotu do Europy ; była conajmniej niezro- 
zumiała,—gdy jest defekt motoru szuka się 
jaknajbliżej miejsca do lądowania, a nie 
pędzi się koniecznie do miejsca startu. 
Tem najbliższem miejscem, jeśli lotnicy 
przelecieli rzeczywiście 3000 klm., były 
bezwątpienia Azory, chyba, że zamiast le- 
cieć w linji prostej, zboczyli w stronę Gren- 
landji, albo zgoła kołowali nad oceanem. 
Defekt motoru nie był zbyt groźny, prze- 
lecieli przecie niemal całą drogę powrotną 
(spadli do morza o 70 mil, tj. około 115 
kim., od brzegu) czyli jakie minimum 2000 
klm., czyż nie można było poprostu szybo- 
wać dalej do Ameryki, oddalonej, jak wie- 
my, od Europy © 5000 klm. Te i tym po- 
dobne drobniejsze wątpliwości, wywiadem 
powyższym wcale niewyjaśnione, sprawiają, 
że o ile z udzieleniem zezwolenia na dru- 
gą próbę lotu nie zwlekalibyśmy ani na 
chwilę, to przed daniem kredytów zastana- 
wialibyśmy się bardzo, bardzo długo. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASEAW —Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ui. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO— Księg. T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
KWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa i 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28, 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY-—- J. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 

Wojtkiewicz—Rynek. 

WILEJKA POW.—ui. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—-Kiosk B. Gołembiowskiego 
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CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych orąz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie nurneru dowodowego 2021 

  

Znpowiedź ciekawego artykiu. 
Przybyli do Wilna dziennikarze 

kowieńscy odjechali w poniedziałek, a 

dziś już ogłaszają w gazetach swoje 
wrażenia. Ukazał się więc w „Echu* 

kowieńskiem mniej lub więcej bezbarw- 

ny opis wileńskich uroczystości, pisa- 

ny przez p. Szulgina, ukazał się też 

w urzędowem „Lietuvos Aidas“ pierw- 

szy artykuł i jednocześnie 

zapowiedź dalszych, między innemi 

naprzykład: „co myślą Polacy wileń- 

scy?'* — Ciekawy to może być arty- 

kuł i rewelacyjny dla dotychczaso- 

wych stosunków pomiędzy Wilnem i 

Kownem, bo sprawą tą nikt się do- 

tychczas nie zajmował, prócz może 

jednego Herbaczewskiego. Ale czy 

nie zawiedzie naszych oczekiwań?.., 

P. Bagdonas mówi, że między 

innemi celem jego podróży miało być 

zbadanie nastrojów, nurtujących spec- 

jalnie społeczeństwo wileńskie, na- 

strojów wewnętrznych,  nieurzędo- 

wych. O tem też ma teraz napisać. 
Nim ten się ukaże artykuł, pozwalamy 

Sobie zabiec nieco naprzód i zapytać» 

co mógł się redaktor polityczny urzę- 
dówki kowieńskiej od wilnian dowie- 
dzieć? — jedne wielkie : nieporozu- 
mienie wyrasta wciąż w tych rozmo- 
wach z Litwinami kowieńskimi, nie- 
porozumienie, które się tem kończy, 
że „właściwie chcemy tego samego": 
odrodzenia wspólnej naszej ojczyzny 

w jej dawnej chwale i znaczeniu, ale 

zrozumieć nie możemy, dlaczego, na- 

przykład, w urzędowych gabinetach 

kowieńskich wisi portret Mickiewicza, 

a rozmawianie po polsku uważane 

jest za rzecz nieprzyzwoitą, a rozma- 

wianie po rosyjsku 'za rzecz normal- 

ną. Dlaczego Kowno zapowiada, że 
po odzyskaniu Wilna uniwersytet 
wileński nawet będzie posiadał w 

dalszym ciągu język polski jako wy- 

kładowy, a w Kowieńszczyźnie zamy- 

ka się szkoły polskie i posyła nau- 

czycieli polskich do Worń. 

Dlaczego Kościuszko uważany jest 

za największego bohatera Litwy, a 

Polska za największego wroga? Roz” 

mowa pomiędzy Litwinami historycz- 

nymi a Litwinami-nacjonalistami po- 

winna się z natury rzeczy obracać 

wokół sprawy ewentualnej— przyszłej 

współpracy i wzajemnej dobrej woli 

do tej współpracy, gdy tymczasem ze 
strony kowieńskiej odrzuca się wszel- 

kie możliwości ku temu. W rozmo- 

wach prywatnych zawsze Litwini ko- 

wieńscy mówią: „Nie możemy zrozu- 

mieć, dlaczego wy...'* — Wtedy im się 

wytyka fakty i tylko fakty. A па to 

zazwyczaj pada odpowiedź: „Ach, to 

są drobne sprawy, jak będziemy mieli 

Wilno...“ — I to jest właśnie dziwne, 

że państwo, które żyje, rzekomo tyl- 

ko tą przyszłością wcale © niej nie 

myśli. 
W wywiadzie, udzielonym dzienni- 

karzom kowieńskim, naczelnik wydz. 

Wsch. P. T. Hołówko na zarzut, że 

Polska nie czyni żadnych, najmniej- 

szych nawet ustępstw w stosunku do 

Litwy odrzekł, iż dziennikarze litew- 

scy widocznie źle czytają prasę pol- 

ską. W przeciwnym bowiem razie 

wiedzieliby, jakim rząd polski wysta- 

wiony jest napaściom ze strony na. 

cjonalizmu polskiego. Nacjonaliści 

polscy bowiem — mówił pan Ho- 
łówko— nie mogą tego przetrawič, 

że Polska w przyszłym traktacie 

z Litwą przewiduje, że  mimo 

normalnych stosunków  polityczno- 

ekonomicznych Polska zezwala Kow- 

nu na utrzymywanie w dalszym ciągu 
swego punktu widzenia na Wilno. 

Nacjonaliści żądają,jażeby w pierwszym 

rzędzie zmusić Kowno do wyrzecze- 

nia się wszelkich pretensyj do Wilna, 

jasno, wobec całego Świata, na pa- 

pierze, a dopiero przystępować do 

układów. Nacjonaliści ci wcale nie 

tęsknią do stosunków z Kownem, 

wiedzą oni bowiem bardzo dobrze, 

że za lat dwadzieścia utrzymania 

przez rząd kowieński takiej Ściany 

chińskiej pomiędzy Wilnem i Kow- 
nem w Wilnie nie będzie ani jednego 

Litwina, ani jednego człowieka, 

remuby przez myśl przeszło orjen- 

tować się na Litwę. 

A czyż nie tego samego chcą na- 

cjonaliści litewscy, którzy o Wilnie 

wcale nie myślą?— Gdzie więc tu mo- 
wa być może o współpracy? — Każdy 

idzie swoją drogą i tyle. Przekreśli- 

my, co było, i zaczniemy żyć na no- 

wo. Pozdejmujcie w Kownie portrety 
Mickiewicza, my zrzucimy zaak Po- 

goni z naszych, naprzykład, hal miej- 

skich i wszystko między nami Skoń- 

czone... | czyż nie jest to właśnie 

linja wytyczna polityki rządu kowień- 
skiego? 

Jeżeli w Kownie powiadają, że 

dziwne są żądania Łotwy uruchomieg 

nia linji Libawa—Romny, bo Litwie 

chodzi o większe rzeczy, bo Litwie w 

tej chwili chodzi о realną politykę 

aktualną ©О zasadnicze stanowisko, 

które nie dozwala do komunikacji 

pomiędzy Wilnem i Kownem, to czyż 
realną nazwać można politykę, która 

przewiduje w projekcie komunikację 

przez Prusy i Łotwę, a żadnych sto- 

sunków z Wiłnem, z tą „okupowaną 

Litwą"? Czyż realną polityką jest to 

w pojęciu Kowna „wydanie okupo- 

wanej Litwy na nieograniczony okres 

na pastwę polskiego szowinizmu i 

wynarodowienia"?... Chiński mur, żad- 

nej komunikacji, żadnej propagandy, 

żadnej wymiany żywej myśli. A tym- 

czasem w Kownie dalsze represje i 

uciecha, że „zbiedniała szlachta nie ma 

już żadnego znaczenia”, że „w Kow- 

nie coraz rzadziej słychać język pol- 

ski“. Bez względu na to czy w Wil- 

nie nie tysiąckroć razy rzadziej litew- 

Ski. 

Jakaż może być dyskusja, prowa 

dzona w płaszczyźnie nierealnych 

koncepcyj i bezkrytycznego uporu 

przy najzupełniejszym braku dobrej 

woli ku jakiemukolwiek porozumieniu. 

Absolutna ignorancja prasy wileńskiej, 

przechodzene do porządku nad ar- 

tykułami z których wyczytać można 

przychylnie dla Kowna stanowisko, 

wyolbrzymianie faktów nieprzyjazne- 

nego dla Kowna nastroju: oto szab- 

lon polityki kowieńskiej. А przecież 

są w Kownie ludzie, sam to stwier- 

dziłem, którzy rozumieją to tragiczne 

położenie, którzy widzą te błędy. Je- 

żeli chodzi o stronnictwo kióreby naj- 
większą ilość osób o bardziej trzeźwych 

poglądach grupowało w swem łonie, 

mówić możemy jedynie o stronnictwie 

tautininków. Lecz jednocześnie z tem 

na czele tego stronnictwa stoi p, Vol- 

demaras, który wyłania projekty ko- 

munikacji przez Prusy i Łotwę, który 

daje taki, jak dziś, wywiad z przed- 

stawicielem „Der Tag“, o którym sło- 

wami Litwina Longinusa Podbipięty z 

Mysichkiszek powiedzieć tylko można: 

„słuchać hadko''. 

I oto dziś znów to samo: redaktor 

„Lietuvos Aidas“ w swem sprawozda- 

niu z wycieczki do Wilna widzi jakiś 

dom bez okien i drzwi (gdzie go 

mógł zobaczyć na swej drodze, nie- 

wiadomo?..). Widzi go dlatego z po- 

śród tysięcy innych domów, ażeby je- 

dynie zanotować coś złego. Widzi 

„pijanych ministrów polskich", widzi 
„nawet mało gapiów' na uroczy- 
stościach, choć sam powinien sobie 

uprzytomnić z jak wielkim trudem 
przebrnął przez tłum w sobotę wie- 
czorem podczas capstrzyku na Placu 

Katedralnym z urzędu wojewódzkie- 

go do redakcji „Słowa”. Tłum, który 

zupełnie zalewał ulicę, wielki plac, wy- 

pełniał chodniki, a o ile jako Llitwin 

„zna Wilno” - poznać musiał, że nie 

są to przyjezdni. Mówimy o tem w 
tem miejscu nie dlatego, żeby nam 

specjalnie chodziło © ambicję „wiel- 

kich tłumów”, czy żebyśmy chcieli do- 

wodzić językiem urzędowych sprawo- 

zdań, że: „formalnie całe miasto wy- 

legło... i t. d.". A tylko dlatego, żeby 

wykazać ten zgóry przewidziany 
szablon szukania jedynie stron ujem- 

nycb, nawet w wypadkach bardzo ma- 

ło znaczących jak powyższy, nawet 

tam, gdzie ich niema. O ile więc dal- 

któ-sze zapowiedziane artykuły utrzyma- 

16. WIil 28. 

Min. Zaleski powrócił do War- 
szawy. 

Wczoraj o godzinie 8 m. 40 powrócił 
do Warszawy z urlopu wypoczynkowego 
m“ Spraw Zagranicznych August Za- 
leski" 

Polska zawiera nowe frakfaty 
handlowe. 

W najbliższym czasie zawarte zostaną 
między Polską a całym szeregiem państw 
amerykańskich traktaty handlowe. 

Traktaty zawarte zostaną z Kanadą, 
Argentyną, Chili i Peru. Pertraktacje w 
sprawie podjęcia rokowań zostały już na- 
wiązane za pośrednictwem naszych przed- 
stawicielstw dyplomatycznych. 

Sanaforjum im. Marszałka Piłsud- 
skiego w Nowym Targu. 

‚ ZAKOPANE, 16. VIL. Pat. Dla uczcze- 
та 10 rocznicy powstania Państwa Pol- 
skiego wydział powiaiowy Nowego Targu 
dał inicjatywę wzniesienia w Zakopanem 
wielkiego sanatorjum ludowego im. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Sanatorium to 
ma posiadać 600 — 800 łóżek i wzniesio- 
ne ma być przez wydziały powiatowe sej- 
mików w całej Rzeczypospolitej. Na ten 
cel wydział powiatowy w Nowym Targu 
wyznaczył już subsydjum w formie specjal- 
nego opodatkowania. 

Zakończenie kongresu prawa 
międzynarodowego. 

WARSZAWA, 16. VIII. Pat. We środę 
po zakończeniu kongresu prawa międzyna- 
rodowego część uczestników zjazdu udało 
się pociągiem specjalnym do Krakowa i 
Zakopanego. 

Oficerowie rumuńscy w Krakowie. 
KRAKOW 168 Pat. Do Krakowa przy- 

była wycieczką wyższych oficerów szko: 
sztabu generalnego armji rumuńskiej. 
wycieczce bierze udział kilkunastu woj- 
skowych, którzy w towarzystwie oficerów 
zwiedzą zabytki Krakową. Goście zabawią 
w Krakowie 2 dni, w ciągu których zwie- 
dzą również saliny w Wieliczce. 

Rocznica hbifwy pod Warszawą 
ohehodzona w Budapeszcie. 
BUDAPESZT 16 8 Pat. Towarzystwo 

polsko-węgierskie w Budapeszcie zorgani- 
zowało w szeregu miejscowości obchody 
z okazji 8-ej rocznicy bitwy pod Warszawą. 
Towarzystwo uchwaliło wysłąć depeszę do 
Marszałka Piłsudskiego z wyrazem hołdu. 

Adwokatami hędą mogli hyć je- 
dynie dokforzy prawa. 

Związki adwokackie występują do 
czynników rządowych z projektem wpro- 
wadzenia szeregu ograniczeń w ądwoka- 
turze. 

Wobec nadmiaru sił prawniczych w 
Polsce izby adwokackie dążą, by dostęp 
do adwokatury był możliwy w przyszłości 
jedynie dlą prawników o dyplomie doktor- 
skim, a nie jak dotąd dla magistrów prawa. 

lzby wskazują na to, że tego rodzaju 
utrudnienie podniosłoby poziom kwalifika- 
cyj naukowych adwokatów. 

Benesz zadowolony ze sfosunków 
z Polską. 

PRAGĄ 16 VIII PAT. Na wystawie w 
Kutnej Horze minister Benesz wygłosił 
przemówienie, w którem określił wynik 
lo lecia zagranicznej polityki czechosło- 

wackiej, jako zupełnie zadawalniająceje Mó- 
wiąc o stosunkach Czechosłowacji z in- 
nemi państwami, minister zaznaczył, że Pol- 
ska i Czechosiowacja są państwami na- 
wzajem na siebie zdanemi. 

Współpraca z Polską musi być stałą 
dyrektywą i tradycją dla każdego czecho- 
słowackiego ministra spraw zagranicznych 
co też leży w żywotnym interesie obu 
państw. 

Kangres międzynarodowego pra- 
wa pokoju w oprazowaniu uCZO- 

nych polskich. 

W programie obrad jesiennej sesji Ligi 
Narodów znajduje się sprawa organizacji 
specjalnego kongresu państw, wchodzących 
w skład Ligi dla opracowania kodeksu 
międzynarodowego prawa pokoju. 

Szereg uczonych polskich, znawców 
prawa międzynarodowego, przystąpiło do 

opracowania własnych projektów iego ro- 
dzaju prawodąwstwa. 

Kongres Eucharystyczny na Ja- 
snej Górze. 

W pierwszych dniach września odbę- 
dzie się w Częstochowie wielki kongres 
eucharystyczny na który spodziewany jest 
zjazd kilkuset tysięcy ludzi. 

W kongresie weźmie udział wielu bi- 
skupów polskich z jego Ekselencją Kardy- 
nałem Prymasem Dr. Hlondem na czele. 

Urlop wiee-minisfra Bara. 
„_ Dnia 16 bm. podsekretarz stanu w mi- 

nisterstwie sprawiedliwości p. Stanisław Car 
rozpoczyna urlop wypoczynkowy; wbrew 
pierwotnym zamierzeuiom p. wice-minister 
nie będzie dokonywał w czasie urlopu in- 
spekcji więzień. 

„Po całorocznej intensywnej pracy nie 
czuje się on na siłach poświęcać czas urlo 
pu ną to męczące bądź co bądź zajęcie. 

ne będą w tym samym szablonie, nie- 

stety, znów w tragiczną sytuację po- 
między Wilnem i Kownem nie wnio- 

są nic nowego. m.
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WEN ZYTA 

ECHA KRAJOWE 
OSZMIANA. 

„ = © prawidiowość Osz- 
mianę charakteryzuje to, że miejscą naj- 
bardziej uczęszczane przez jej mieszkań- 
ców, muszą być czemś zeszpecone. Tak 
np. park 3-go Mają nietylko, że jest bar- 
dzo zaniedbany, lecz zaraz na wstępie razi 
ustawiony drewniany słupek, mający wy- 
obrażać posąg wolności. Braki w parku spra- 
wiają przygnębiające wrażenie. Przykładów 
takich można przytoczyć więcej. 

Ostatnio zeszpecono domek poradni 
przeciwgruźliczej dość dużym szyldem z 
nadpisem: 

nadpisu. 

„Poradnie 
Przeciw gruźlicza 
Przeciw jaglicza 
Naświetlenie lampą kwarcową*. 

‚ Społeczeństwo oszmiańskie tak zżyło 
się z niedbalstwem, że na zeszpecenie jesz- 
cze nieczynnej poradni wcale nie reaguje, 
zaś w całej Oszmianie na ten dziwoląg ję- 
zykowy i ortograficzny zwróciło uwagę za- 
ledwie 6 osób. Kto to wymyślił i czy szyld 
instytucji, zostającej pod opieką Wydziału 
Pow. Sejmiku Oszmiańskiego, może nosić 
tak niepolsko brzmiący oraz tak nieorto- 
graficzny napis? Szkoda, że brak pod tem 
lub obok żargonu. Harmonizowałoby z so- 
bą! Obecnie jest dążeniem, aby olbrzymie 
szyldy zastąpić małemi, ze skromnemi nad- 
pisami, gdyż są estetyczniejsze, aniżeli wiel- 
kie blachy z wymalowanemi krzywo i błę- 

dnie literami. Pocóż więc na domku po- 
radni tak szumny i źle brzmiący nadpis? 
Chyba nie dla rozsławiania poradni, bo ten 
kto będzie potrzebował jej pomocy trafi do 
niej bez szyldowej reklamy. Widząc zaś tak 
fatalnie skonstruowane zdania, pomyśli, że 
jacy twórcy poradni, tacy 1 lekarze. 
A przecież tak nie jest. Sądzę, 
że mały szyldzik z nadpisem „Poradnia 
przeciwgruźlicza i przeciwjaglicza* w zupeł- 
ności wystarczy. 

„_ Omawiając szyld poradni przeciwgru- 
źliczej niesposób pominąć innych. Tak np. 
ną ulicy Holszańskiej widnieje napis „Wi- 
lenskie spółko krawców męski i damski”, 
idąc zaś ulicą Piłsudskiego (w oryginale 
Józefa Pilsudskiego), w stronę gimnazjum 
spostrzega się na gmachu Starostwa „Okrę- 
gowy związek Kołek i Organizacji rolni- 
czych*. Cóż to jest kołek? Kołek to wła- 
śnie ten słunek, który w parku 3-go Maja 
wyobraża Posąg wolności. Dalej można' 
ujrzeć małorzucający się w oczy, a jednak 
widoczny szyldzik „Pracownia sukien dam- 
skich i szkoła kroju i szycia*. Poco to 
pierwsze „i*? Czy nie dałoby się je zastąpić 
wyrazem „oraz*? : 

Magistrat m. Oszmiany, dbający o ze- 
wnętrzny wygląd miasta, winien zwrócić 
uwagę tak na napisy szyldowe, jak rėw- 
nież na „kolosalne napęcie* stale powtarza- 
jące się w afiszach filmowych. 

To „kolosalne napęcie* referent podat- 
ku od widowisk mógłby przecież przy stem- 
plowaniu biletów i afiszów poprawić zwra- 
cając uwagę właścicielowi kinematografu. 

Z chwiłą poprawienia napisów na szyl- 
dach firm oszmiańskich oraz z chwilą ich 
tun ne ieni iastecz spra-g;>)'. 8 

sę a A Almos żenia katastrofy zachorował dyr. Joselewicz 

tak też 
L-icz. 

BARANOWICZE. 

— Wyświetlenie ałfery kradzieży P: 
M. S. jeszcze w marcu skradziono znaczną 
sumę, bo aż 34,500 zł. kasjerowi Rozle- 
wni Polskiego Monopolu Spirytusowego w 
Baranowiczach. 

Aresztowany wówczas kasier p. Socha- 
cki dziwnie się tłumaczył, iż przechodząc 
około toru kolejowego, jakaś kobieta za” 
Sypała mu oczy i wyrwała teczkę. 

wiadomo zaś, że „jak cię widzą, 
piszą”. 

Hizawiadamia, że Restauracja w okresie Targów Północnych i Wystawy Rol.-Przemysłow. w Wilnie cz 

Aresztowany wówczas  Sochącki po 
wstępnem dochodzeniu został zwolniony 
z aresztu, jednak i ze służby, lecz policja 
w dalszym ciągu za nim sledziła. 

W tych dniach Sochacki aresztowany 
zostął w Brześciu, kiedy, będąc pijanym, 
wypowiedział się O Kradzieży. 

Przy osobistej rewizji znaleziono przy 
nim znaczną gotówkę. 

W. Baranowicząch aresztowano także 
niejakiego Szemiota, u którego Sochacki 
stale przebywał. Może obecnie sprawę się 
"yswietli i Sochącki przekona się, iż 
kradzież pieniędzy skarbowych na do- 
bre niewychodzi. 

— Organizacja Koła LOPP w Rusi- 
nowiczach. Komitet Powiatowy, dążąc 
stale do powiększenia szeregów LOPP, po 
zorganizowaniu kół w gminach pow. Bara- 
nowicze, zaczął organizację wsi. 

W dniu 12 sierpnia r. b. prezes Pow. 
Komitetu inż. Layman i sekretarz p. Głą- 
bik wyjechali do wsi Rusinowicze na orga- 
nizacyjne zebranie. Jak na wieś, zebrało 
się sporo publiczności, gdyż zgórą 50 osób. 
Prezes Komitetu inż. Layman w półtoragu- 
dzinnem przemówieniu uzasadnił potrzebę 
organizacji, jej rozwój i działalność, po- 
czem sekretarz p. Głąbik wezwał do zapi- 
sywania się na członków. i 

Wobec tego, iž referat przyjęty byt bu- 
rzliwemi oklaskami zdawało się, iż zapi- 
szą się wszyscy obecni, jednak trzeba 
stwierdzić, iż zaledwie mały procent, bo i3 
osób zapisało się na członków. 

Ha! trudno, początki zawsze trudne. 
Zapisani, stając się już członkami, wy- 

brali zarząd koła w składzie p. p. Horo- 
dyskiego, Szaleckiego, Barana, Majbauma 
i Kobiaka. p 

Zarząd dość energiczny, trzeba żywić 
nadzieję, iż zdoła uświadomić masy i wcią- 
gnąć ną członków. 

Nowej placówce LOPP życzymy powo- 
dzenia. 

GRODNO. 

— Straszna katastrofa automobilo- 
wa. W niedzielę popołudniu wybrał 

się z kolegami na. przejażdżkę autem 
syn dyrektora fabryki  zapałczanej p. 
Joselewicza. Po wyjeździe z miasta 

młody _ Joselewicz zamienił się z szofe- 

rem miejscami chcąc prowadzić auto. 

Na 6 klm. od Grodna w kierunku Ski- 
dla, gdy auto rozwinęło większą  szyb- 
kość, kierownik nie potrafii opanować 

auta. Maszyna skręciła z drogi i z ca- 

łą szybkością wiechała do rowu, przewra- 
cając się i nakrywając jadących. Skutki ka- 

tastrofy były fatalne. Szofer został zabity 

na miejscu. Reszta osób odniosła kontuzje. 
Sprawca katastrofy lekką ranę. й d 

Przewieziony do domu Joselewicz  usi- 
łował dokonać samobójstwa, rzucając się 
do Niemna. Został jednak uratowany. Wy- 
padek wywołał w mieście duże poruszenie. 

-01p u I Ezoimojasof "d wolueązsołu pazid 
dze do miejsca katastrofy zebrały się tłu- 
my ludzi, do rozproszenia których musiano 
wezwać konnej policji. Pogrzeb szofera od- 
był się w poniedziałek. Pod wpływem wra- 

— ojciec. 

— Wybory do żydowskiej rady wyzna- 
niowej. W niedzielę odbyły się wybory do 
żydowskiej rady wyznaniowej. Wybory od- 

były się w zupełnym spokoju, przy wielkiem 
zainteresowaniu wyborców. Wybory poprze 
dziła bardzo ożywiona agitacja przedwy- 
borcza. W głosowaniu otrzymali sjoniści 

niespodziewanie małą liczbę głosów zdoby- 
wając dwa mandaty. Bund i Ortodoksi uzy- 
skali po 3 mandaty. Resztę otrzymały prze- 
ważnie organizacje o charakterze zawodo- 
wym. 

  

SŁOWO 

AGS CDN ZAC ТО 

W Grecji chcą króla. 
WIEDEŃ. 16. 8. (PAT). Dzienniki donoszą z Bukaresztu: Dwaj dele 

gaci stronnictwa monarchistycznego, którzy bawią od kilku dni w Bukaresz- 
cie usiłują skłonić przebywającego tam byłego krółe Jerzego do wzięcia u- 
działu w waice wyborczej w Grecji. 

W kołach rumuńskich wyrążają opinię, że Rumunja ze względów lojal- 
ności wobec zaprzyjaźnionego państwa sąsiedniego nie dopuści do żadnej a- 
kcji byłego króła Grecji. 

Estoński minister spraw zagr. konferuje z ła- 
fewskim. 

RYGA. 16.8. (PAT). Dziś do Rygi przybył estoński minister spraw za- 
granicznych Rebane w towarzystwie dyrektora departamentu politycznego Le- 
ppika i swojej małżonki. 

Natychmiast po przybyciu do Rygi p. Rebane z małżonką udali się na 
wybrzeże morskie do willi ministra spraw zagranicznych Łotwy  Balodisa, 
którego będą goścmi. W dniu dzisiejszym odbyły się pi wsze narady między 
obu ministrami. 

Omawiane były następujące sprawy: 1) uzgodnienia akcji obu państw 
na Zgromadzeniu Ligi Narodów, 2) stosunek do paktu Kelloga, i 3) sprawa 
zawarcia traktatu arbitrażowego ze Stanami Zjednoczonemi. Co do punktu 
pierwszego osiągnięto zupełną zgodność zapatrywań, przyczem szczególną u- 
wagę zwrócono na kwestję bezpieczeństwa rozbrojenia i arbitrażu. Co do dru- 
giego punktu postanowiono przyłączyć się zasadniczo do paktu Kelloga i prze 
dsięwzią ć niezbędne kroki dla wprowadzenia tej decyzji w życie. 

Postanowione wreszcie wystąpić zgodnie w sprawie zawarcia traktatu 
arbirtrażowego ze Stanami Zjezdoczonemi. Jutro narady obu ministrów będą 
kontynuowane. Rebane zabawi na Łotwie do niedzieli. 

Kiedy Niemcy podpiszą pakt Kelloga? 
BERLIN. 16.8, (PAT). „Berliner Tagebiatt" donosi, że wczoraj wieczorem po- 

wrócił z Oberhoifu gdzie 
spraw zagranicznych von Schubert. * 

ebywa minister Stresemann sekretarz stanu w urzędzie 

Dotąd nie ustalono jeszcze kiedy wysłana zostanie odpowiedź rządu niemieckiego 
na zaproszenie na uroczystość podpisania traktatu Kelloga. Dziennik wyraża przypusz- 
czenie, że stanie się to w ciągu dnia jutrzejszego. Wkażdym razie odpowiedź będzie 
zawierało zgodę na zaproszenie. 

Oblęd parlamentarny ogarnia... Chiny. 
LONDYN. 16.8. (PAT). Dzienniki donoszą, iż zjazd nacjonalistów chiń 

skich w Nankinie zakończył się wczoraj. Najważniejszą uchwałą zjazdu jest 
wniosek domagający się zwołania zgromadzenia narodowego chińskiego w 
dniu i stycznia 1929 r. W zgromadzeniu tem mogą wziąć udział również Man 
džurja, Mongolia i Tybet. 

Walka partyzantów białoruskich z sowiecką 
strażą pograniczną. 

Onegdaj na pograniczu polsko - sowieckiem w miejscowości Michniewicze po sto- 
nie sowieckiej grupa powstańców białoruskich w liczbie 20 osób po stoczeniu waiki z 
oddziałem sowieckiej straży pogranicznej spaliła strażnicę . 

W czasie tej walki 2-ch żołnierzy sowieckich zostało zabitych i jeden partyzant ran 
ny. Po dokonaniu tego wypadu partyzanci ulotnili się do sąsiednich lasów. 

Wiadomość o Trockim— kaczką dziennikarska. 
BERLIN. 16.8. (tel. wł.) Sensacyjna wiadomość o rzekomem pobycie 

Trockiego w Niemczech, którą rozpowszechnił dziennik „Chicago Tribune“ 
okazała się wymys łem, co stwierdza oficjalny komunikat tutejszej ambasa- 
dy sowieckiej, podkreślający jak najdobitniej że Trocki przebywa nadal na 
wygnaniu w środkowej Azji. 

Znamiennem jest, że mimo rozpowszechnienia tej wiadomości, żadne 
z poważniejszych pism berlińskich wiadomości tej nie zamieściło natomiast 
podały ją nic nie znaczące pisemka nacjonalistyczne. 

Osma rocznica. 
Rocznica odparcia nawały bolsze- 

wickiej w sierpniu 1920 roku, przeła- 
mania jej pod murami aż Warszawy 
i uratowania przez to Ojczyzny na- 
szej od jarzma stokroć gorszego niż 
wszelkie „tatarskie'; rocznica— może: 
my Śmiało powiedzieć - uratowania 
Europy od niesłychanej ruiny kultu- 
ralnej a chrześcijaństwa od pogańskiej 
barbarjj—obchodzona jest u nas, w 
Polsce, w całym szeregu rocznico- 
wych obchodów mających związek z 
odrodzeniem się Państwa Polskiego. 
Jako... jeden z tych kilku, jeżeli nie 
kilkunastu obchodów. 

Nie zajmuje wśród nich bynajmniej 
miejsca—wyjutkowego, 

Dzieje się rzecz jeszcze niezwyk- 
lejsza. Obchód, krótko mówiąc, ura- 
towania Polski całej od zagłady świę- 
cony jest wyłącznie w sferach woj- 
skowych. Nosi nawet oficjalną nazwę 
„Święto Żołnierza Polskiego". 

Dlaczego dzień 15 sierpnia ma być 
świętem tylko dla żołnierza polskiego 
a nie dla Polski całej? Prawda, że 
wojsko polskie a nie cywilna ludność 
Polski pobiło hordy bolszewickie i 
pognało je z pod Warszawy aż za 
Wilao i byłoby je niechybnie wparło 
aż w Dniepr... ale przecie uczestni- 
czył w tem wielkiem dziele skarb pol- 
ski a skarb państwa to krew wszy- 
stkich jego obywateli. Przedewszyst- 
kiem zaś na wieki pamiętny dzień 
przełamania pod Warszawą szatań- 
skiej potęgi czerwonej Rosji to dzień 
niesłychanie radośny, na zawsze ra- 
došny - dla Polski całej. 

Niema chyba człowieka, po ludzku 
czującego, któryby temu zaprzeczył. 

Czyż przeto nie byłoby słusznem 
i sprawiedliwem aby obchód sierpnio- 
wy był Święcony nietylko jako Świę- 
to jakieś ekskluzywne... żołnierza pol- 
skiego, lecz aby ów obchód podnieść 
do rangi i Świetności: święta ogólno- 
narodowego, ba, Święta państwowego? 

Przyczem, oczywiście, najwyższe 
i najserdeczniejsze honory oddawane 
by były—wojsku. Owszem. niechby 
żołnierz polski był naczelną personą 
na sierpniowym obchodzie lecz  niech- 
by cała, raz jeszcze powtórzmy: 
cała ludność Polski, a jeżeli nie ca- 
ła ludność państwa, to cały naród 
polski brał jaknajszerszy udział właś- 
nie w tem Święcie. 

Uwagi te nasunęła nam ósma 
rocznica tak zwanego „Cudu nad 
Wistą“ odświęcona tu u nas w Wil- 
nie onegdaj —wyłącznie przez wojsko 
i wśród wojska. Pod dość mglistą 
nazwą „Święto Żołnierza Polskiego", 
(Bo, czy w tym dniu ma być właśnie 
polskie wojsko najsuciej fetowane i 
honorowane czy też ono, wojsko pol- 
skie, ma dzień ten spędzić w najżyw- 
szej radości?) S 

W myśl też utartego regulaminu 
urządzał obchód i.w tym roku gar- 

mqy RESTAURACJI ,„$T. GEORGES“*! 

  

Ze Smorgon do Paryża. 
— Nowy przyczynek do epopei Napo- 

leońskiej, 

  

Bien, dit-on, qu'il nous aii nui, 
Le peuple encor le rėvėre, 

Qui, le rćvere.. | 
Parlez-nous de lui, grand'mėre; 

Parlez nous de lui! 
Bėranger. 

O przybyciu Napoleona — z pod 
Moskwy—do Mołodeczna pod nieobe- 
cność dziedzica, ks. Michała Ogiń- 
skiego bawiącego w Petersburgu przy 
boku cesarza Aleksandra, o noclegu 
cesarskim w Bienicy. w starym dwo- 
rze Kociełłów skąd był dziedzic Bie- 
nicy, ostatni potomek magnackiego 
niegdyś rodu „schronił się* do Horo- 
dziiłowa, byle dałej od „inwazji francu- 
skiej”. o odjeździe Napoleona ze Smor- 
goń do Paryża; o jego przejeździe 
przez Warszawę i o nagłem zjawieniu 
się w Tuileryjach gdzie sądzono, że 
cesarz jest wciąż jeszcze za dziesiątą 
górą i dziesiątą rzeką — posiadamy 
sporo współczesnych relacyj i dość 
szczegółowych. ga 

Korzystając z nich obficie Segur, 
korzystał Thiers, historycy „kampanii 

1812-g0 roku; naocznym Świadkiem 

odjazdu cesarza ze Smorgon i jego 

towarzyszem przez dobry kawał po- 

dróży był porucznik polskich szwole- 
żerów gwardji Stanisław Dunin Wą- 
sowicz, późniejszy mąż hrabianki 
Anny Tyszkiewiczówny z pierwszego 
męża hr. Potockiej. Z pamiętników 

Podczas obiadów i kolacyj przygrywać będą dwa zespoły koncertowe. 

         
Wąsowicza korzystał uczestnik kam- 
panji 1812 r. de Bourgoing, następnie 
za Burbonów ambasador francuski 
przy dworze petersburskim, w dziele 
swojem „Souvenirs d'histoire contem- 
poraine“ (1854) i do historji weszły 
głównie: relacja Segura i to, co de 
Bourgoing napisał. 

Przybywa obecnie nowe a nieoce- 
nione źródło do dziejów—a najauten- 
tyczniejszych podróży Napoleona ze 
Sinorgoń do Paryża. Jest niem pa- 
miętnik Caulaincourt'a, który, wolno 
wyrazić się, samowtór w saniach z 
cesarzem odbył tę całą drogę. 

Memuary Caułaincourt'a, wielkiego 
koniwszego cesarza Napoleona, obda- 
rzonego przezeń tytułem dziedzicznym 
duc de Vicence, rozpoczęła dru- 
kować paryska „Revue des Deux 
Mondes' w zeszycie z dn. 1-go lipca 
roku bieżącego. Dopiero teraz! Przez 
czas długi uchodził pamiętnik za za- 
giniony, za spalony podczas zbombar- 
dowania przez Niemców w 1917 r. 
pałacowej rezydencji Caulaincourtów. 

Okazało się tymczasem, że trzy 
wnuczki koniuszego cesarskiego, auto- 
ra pamiętników, posiadały, każda z 
nich, kopię najwiarogodniejszą gdyż 
umyślnie przez ojca najskrupulatniej 
sporządzoną. Podczas wojny zginął 
istotnie egzemplarz należący do hra- 
biny d'Espenilles-Vicence, lecz ocalała 
kopja znajdująca się w posiadaniu 
hrabiny de Kergorlay. I to jest wła- 
Śnie originał — 500 stronic in folio 
drobnego pisma - który „Revue des 
Deux Mond>s* drukuje. 

  

  

Książe Vicency, wierny do końca 
życia Napoleonowi, nie mógł oczywi- 
Ście zajmować po wróceniu na tron 
Burbonów żadnego stanowiska w 
rządzie lub armji odpowiadającego 
jego dostojeństwa za czasów Pierw- 
szego Cesarstwa. Tedy usunął się na 
wieś, do dóbr swoich, i tam do zgo- 
nu, który nastąpił w lutym 1827 ro- 
ku obłożony notatami, aktami, lista- 
mi (wśród nich samego cesarza) me- 
muary swoje pisał. 

Poszczęściło się panu markizowi! 
Nikt, dosłownie nikt nie przebył z 
Napoleonem przez tak długi czas sam 
na sam, słuchając w dodatku niemal 
nieprzerwanych wynurzeń cesarza na 
temat całej międzynarodowej polityki 
napoleońskiej Francji w szczególności. 
Jechali i jechali. Forsowna była pod- 
róż. Napoleonowi było nad wyraz 
Spieszno stanąć w Paryżu zanim 
dojdą tam wiadomości o niepowo- 
dzeniach armji francuskiej. Dlatego 
przecie porzucił armję w Smorgo- 
niach. Wielokrotnie wyraził się, że w 
Sytuacji, w której się znajduje, może 
tylko znów imponować Europie tylko... 
z pałacu Tuileryjskiego. Tedy ze 
Smorgoń do Paryża Napoleon wprost 
pędził. W Warszawie, jak wiadomo, 
zatrzymał się tyle tylko aby natrzeć 
uszu swemu ambasadorowi przy rzą- 
dzie Księstwa Warszawskiego, arcy- 
biskupowi z Malines de Pradt'owi. 

Napoleon wyjechał ze Smorgoń 5 
grudnia (nowego stylu) 1812 r. o 
dziesiątej wieczorem—w karecie. Zmie- 
niono ciężką landarę (Caulaincourt 

NN ———— PAYPAL 

  

       

zowie ją „dormeuse“) na kupioną u 
senatora Wybickiego lekką kąretkę 
na płozach. Stary grat, nieszczelny, o 
ogromnych szybach, na centymetr 
zamarźniętych... niegdyś na czerwono 
małowany. W tej ruderze powozu 
siedzi Napoleon zasunięty wgłąb, w 
szubie zielonym aksamitem powleczo- 
nej, szamerowanej, w czapie futrzanej, 
nasuniętej ua uszy, która mu połowę 
twarzy zasłania. Obok cesarza Cau- 
laincourt. 

Jadą. Cesarz wciąż mówi. Cau- 
laincourt słucha. Tylko od czasu do 
czasu dolewa oliwy do ognia aby 
rozmowność cesarza nie osłabła. Był 
od „początku zdecydowanym przeciw- 
nikiem wyprawy na Rosję. Nie krył 
się z tem nigdy. Napoleon dobrze wie 
о tem -— ale księcia Wicency  szcze- 
rze poważa i wysoko ceni. Na Św. 
Helenie wyda charakterowi i sercu 
swego wielkiego koniuszego jaknaj- 
pochlebniejsze Świadectwo. Tedy Cau- 
laincourt może cesarzowi kontrować 
nie ściągając na siebie jego złego 
humoru. Przeciwnie cesarz dysputuje, 
przekonywa, pyta o zdanie. 

Wysiadają na Pradze. Cesarz ze 
swym towarzyszem idą pieszo przez 
sporą część miasta. Z Warszawy jadą 
dalej w starem, niegdyś czerwonem, 
pudle Wybickiego. W Dreźnie prze- 
siadają się Napoleon do krytego ko- 
cza (berline) króla Saskiego. W Eisen- 
achu... niema koni pocztowych! Cau- 
laincourt dobywa szpady i bierze za 
kołnierz wystrąszonego  poczthaltera. 
To poskutkowało. Konie znalazły się. 

ynną będzie w salach dolnej i górnej. 

  

     

  

Teraz już jadą Napoleon i Caulain- 
court pocztowym powozem resoro- 
wym na kołach (es chaise de poste) 
bo odwilż się nagle uczyniła okrutna. 
Między Verdun i Meaux  pocztyljoni 
poznają cesarza (Napoleon jechał pod 
przybranem nazwiskiem pana de Ray- 
neval... sekretarza księcia Wiceney). 
Na wiadomość, że cesarzowi Śpieszno, 
pocztyljonowie walą co koń wysko- 
czy. Jazda po drogach, bez miłosier- 
dzia rozbłoconych, idzie dosłownie: 
piekielna. Szybciej już nie można je- 
chać. 

ł oto wreszcie Paryż! Dnia 19 
grudnia późnym wieczorem są Napo- 
leon i Caulaincourt na paryskim р!а- 
cu du Carrousel. Powóz pędzący ga- 
lopem zatrzymuje się przed głównemi 
podwojami pałacu  Tuileryjskiego. 
Cesarz ma nogi nieco spuchnięte i 
bolące; oczy ma podkrążone; jest na 
bronz Opalony. Wysiada z powozu. 
Zolnierze stojący na straży nie po- 
znają go. Dopiero któryś kiedy nie 
krzyknie: „Cesarz!"., Na wiežowym 
zegarze bije kwadrans na dwunastą. 
Cesarz żegna się z Caulaincourt'em. 
Berejter cesarza Amodru, który od 
Smorgoń do Paryża przegalopował, 
miał jeszcze dosyć sił aby wyprze- 
dzić pojazd cesarza, zeskoczyć z ko- 
nia i otworzyć drzwiczki, Stoi wciąż u 
drzwiczek lecz ledwie trzyma się na 
nogach. Cesarz skinął. Może „zejść 
ze służby”! Sam zaś Napoleon, nie 
spocząwszy ani chwili, zmierza prosto 
de apartamentów cesarzowej. Pchnął 
drzwi i znikł za niemi. 

  

DOD DROTEKTORATEM MAR/ZALKAI 
JOZEFA PIŁ/UD/KIEGO 

  

     

  

& DIERMZE — 
TARGI POŁNOCNE 

WYSTAWA 
ROLNICZO PRZEMYJŁOWA 
18/8-9/9 w WILNIE 1926 |    

    
  

nizon wileński z komendantem  put- 
kownikiem Krok-Paszkowskim na cze- 
le. Więc: nabożeństwo w kościele 
garnizonowym Św. Jana, capstrzyk, 
zabawy i gry sportowe dla wojska, 
pogadanki okolicznościowe we wszy- 
stkich oddziałach wojskowych zarów- 
no w koszarach miejskich jak w obo- 
zie letnim. 

Nabożeństwo rozpoczęło się o 
kwadrans po dziewiątej. Ludność cy- 
wilna miała sposobność — licznego 
wzięcia udziału w Święcie. Nie sprzy- 
jały, niestety, temu: nader wczesna 
godzina tudzież brak plakatów. Osób 
na nabożeństwo zebrało się w nawie 
kościelnej bardzo niewiele. Przed ko- 
šciolem, na ulicy, stanęła kompania 
3-go pułku saperów 2e sztandarem. 
Na chórze kościelnym zagrzmiała dę- 
ta orkiestra 6-go pułku Legjonów, 
bardzo dobra lecz zbyt głośna, mą- 
cąca nastrój modlitewny. Nie należało- 
by orkiestr wojskowych używać do 
muzyki kościelnej wykonywanej pod 
dachem a tembardziej pod sklepie- 
niem o huczącym rezonansie. Mszę 
świętą celebrował ks. biskup Bandur- 
ski. Przybył p. wojewoda Raczkiewicz 
w asyście p.p. Piotrowicza i Stanie- 
wicza. W presbiterįjum obok p. woje- 
wody zajął miejsce p. wiceprezes 
Sądu Apelacyjnego Lucjan  Bochwic. 
Spostrzegliśmy też wśród obecnych 
prezesa Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich i p. prokuratora  Debic- 
kiego. Przybył na nabożeństwo 
p. konsul łotewski Donas.  Lecz 
przedstawicieli urzędów i instytucyj 
cywilnych tudzież zrzeszeń  spolecz- 
nych zebrało się skandalicznie mało 
Przedstawiciele generalicji wojskowej 
zajęli jedną stronę t. zw. miejsce hono- 
rowych w  presbiterjum zostawiając 
drugą stronę „dla osób cywilnych*. 
Niesłusznie. Wobec Pana Boga i ta- 
kiego-Święta, jak rocznica zachowania —- 
nam Ojczyzny, o co w hymnie naro- 
dowym błagamy Pana nad Pany, nie 
powinno być nawet pozornego rozła- 
mu kastowego wśród obywateli, a 
tembardziej takiej lub owej „różnicy”. 
Podniosłą mowę wygłosił z ambony 
J. E. ks. biskup Bandurski. 

Po ukończonem nabożeństwie, z 
racji szczupłości placyku przed ko- 
Ściołem Świętojańskim, przeszedł p. 
wojewoda pieszo wdół ulicy Zamko- 
wej i stanąwszy u wyłotu ul. Кгб- 
lewskiej przyjął defiladę garnizonu 
wileńskiego. 2 generałów naszych 
tym razem żaden nie mógł uczestni- 
czyć w wileńskiem Święcie Żołnierza 
Polskiego. 

Za rok o tej porze nastanie 9-ta 
rocznica odparcia nawały bolszewic- 
kiej. Miało ono dla Wilna, specjalnie 
dla Wilna, znaczenie wręcz nie dające 

się zmierzyć. Choćby przeto wyłamu- 
jąc się z przyjętego szablonu, bardzo 
a bardzo byłoby pięknie i zacnie aby 
Za rok o tej porze odświęciło Wilno 
dzień 15 sierpnia nie jako wyłącznie 
Święto Żołnierza Polskiego lecz jako 
wielkie Święto obchodowe — pań- 
stwowe. 

Nie jesteśmy bynajmniej za nad- 
mierną liczbą takich Świąt. Lecz, co 
słuszne i godziwe, Фа tego zawsze 
miejsce znaleźć się powinno. 

SRA 
     

Do stojącego wciąż przed Tuile- 
ryjami powozu siada Caulaincourt z 
powrotem i jedzie nie tracąc jednego 
momentu do kanclerza Cambaceres'a 
zakomunikować mu rozkazy cesarza. 
Žaszargany, zablocony, z brodą od 
piętnastu dni niegoloną, straszny do 
niepoznania, trafia u księcia-kanclerza 
na wesoło bawiącą się kompanię, 

która pierzcha przed nim jak przed 
jaką zjawą... 

„Podróż ze Smorgoń do Paryża — 
najszybsza, na jaką można było zdo- 
być się w roku Pańskim 1812-tym — 
trwała 14 dni. 

Od popasu do popasu Napoleon 
niemał nieprzerwanie rozmawiał ze 
swoim towarzyszem podróży. :Na po- 
pasie — zanim konie zmieniono — 
kładł się па kanapie lub siadał na 
krześle z nogami wyciągniętemi przed 
siebie na drugie krzesło i momental- 
wie zasypiał Napoleon — jak zresz- 
tą wielu ludzi, osobliwie mocno pra- 
cujących umysłowo miał dar i 
zdolność zasypiania natychmiast po 
zamknięciu oczu i budzenia się choć- 
by po kwadransie, choćby po dziesię- 
ciu minutach 'wypoczętym i rześkim, , 
jakby po nocy smacznie przespanej. 
Podczas zaś gdy» cesarz spał lub jadł, 
co mu naprędce zgotowano, Coulain- 
court notował skrzętnie swoją rozmo- 
wę z cesarzem. Nie było wypadku aby 
sam pomyślał o spoczynku lub je- 
dzeniu nie zapełniwszy wpierw dwóch, 
trzech kartek w notatniku. 

Z tych właśnie notat powstały



/ 

Olimpiada a Sparfakjada. 
| Olimpjada amsterdamska skończy- „Niech się burżuje wysiłają na rzuca- 

ła Się przed paru dniami. Przez sze- nie kulą na 15 metr.—mówił inny — 
reg tygodni elita sportowa 44 naro- naszemu „sołdatikowi* i 10 wystar- 
dów zmagała się na elastycznej, zro- czy, jak da potem taki kapitaliście w 
szonej potem zawodników, bieżni, na mordę, to on i nie podniesie się— 
trawiastych,  nieczułych na, faule i przeklęty”. Dobrych parę godzin 
okaleczenia boiskach piłkarskich, dłu- trwał ten mityng na Krasnym placu, 
gich zda się w nieskończoność, to- tuż koło mauzoleum Lenina, patrona 
rach wioslarskich, twardych, dla po- duchowego tych pięknych zasad i 
konanych, ringach bokserskich, naje- marzeń w tak wykwintnej formie cier- 
żonych przeszkodami touriach wyści- pliwym słuchaczom podawanych. 
gowych, ostrych wirażach kolarskich, Jednak zawodnicy bywają i na 
basenach pływackich i Bóg wie gdzie stadjonie; żeby tedy nie zapomnieli 
jeszcze. tam, poco ich zgromadzono, urządzo- 

j Zwycięzcę nagradzano nie wień: no na boisku podczas antraktu mię- 
 cem laurowym, jak ongiś w starożyt- dzy meczem food-baalowym a biegiem 

nej Grecji, ale wciągnięciem na wy: na 5 klm. (nie ręczę, czy wiaśnie te 
soki maszt jego chorągwi narodowej sportowe atrakcje nie odbywały się 
„czyż bowiem pokazanie Światu, iż podczas właściwego antraktu) wielki 

taki a taki kraj prześcignął wszystkie pokaz przyszłej wojny między licz- 
inne w danej konkurencji dając, tem nym i mocarnym „łudem pracującym" 
sam dowód swej tężyzny iizycznej a resztkami schorzałej burżuazji. 
nie jest najzaszczytniejszą nagrodą? . Mimo liczebnej przewagi i wyraź- 

Na Olimpjadzie słabych wyników: nej wyższości fizycznej „ргасу“ wal- 
, nie było. Nikt nie zdobył pierwszego ka trwała długo. Brzuchaci burżuje 
| miejsca (ani nawet dziesiątego) nie używali różnych forteli, gryźli, kopali, 

będąc naprawdę mistrzem, nie dawszy ryczeli, wzywali ratunku - nic nie po- 
z siebie wszystkiego, nie zdobywszy mogło, stratowano ich, rozpędzono, 
się na wielki, imponujący wysiłek. rozebrano donaga i zamknięto w 
Bo też ten wysiłek jest celem Olimp- klatkach. 
jady. Wykazanie jaknajwiększej spraw- Zwycięski młot i sierp zabłysły 
ności fizycznej, zahartowania i uodpor- nad całem boiskiem, śpiewano „„Inter- 
nienia ciała na ból i zmęczenie, wy- nacjonał", jakby w dzień już prawdzi- 
dobycie z mięśni szczytu możliwości wego tryumiu. 
—oto do czego służą nowoczesne 
igrzyska. Skretyniała ludzkość niech 
patrzy na wspaniałych atletów, niech +; BER 
czyta o nieprawdopodobnych wyni- Chociaż zarzekano się, iż nie o 
kach, niech wie, że i w XX wieku wyniki chodzi ale wogóle... tego... 

_ istnieją poza aeroplanami, samocho- Owego... O rozwój... masy i t. d. jed- 
| dami i różnemi fantastycznemi ma. nak markotno jest widocznie komu- 

szynami zdrowe nogi, silne ręce, wy- narom, że burżuje na Olimpjadzie 
żimnastykowane tułowia. stanowczo przewyższyli towarzyszy z 

Olimpjada - to święto kultury fi. Moskwy. Teteż starają się w możliwy 
zycznej, to rendez- vous wszystkich SPOSOb podnieść wartość swych wy- 
narodów, które zapominając o pro- SZynów. | tak np. prasa obwieściła 
gramach politycznych, waśniach i pre- aj że wwyż skoczył towarzysz 
tensjach wzajemnych walczę jedynie 'lelgoSsen (Norwegja) 1 mtr. 85 cm. © zaszczyt wciągnięcia swych barw czyli lepiej od Osbornea (rekordzisty 
na maszt olimpijski. świata) w Amsterdamie o 1 cm. Za- 

pomnieli tylko dodać, że Osborne na 
Kto przyjechał na Spartakjadę. Olimpjadzie był na Sem. mejscu 

gdyż czterech skoczyło ponad 1 mtr. 

Wyniki sportowe. 

Sowiety zbojkotowały Amsterdam, 
<oprawda nie zapraszano tam zbytnio 
<zerwonoskórych dzikusów, iale po- 
stanowiły urządzić u siebie podabne 
igrzyska dla „ludzi pracujących* z 
całego Świata. W niedziele 12 b. m. 
zaczęła się ta parodja „burżuazyjnej” 
Olimpjady. Nielicznie stawiły się obce 

90 cm. 
Fizkulturnicy nie pokazali klasy. 

Wyniki osiągane w Moskwie są o 
niebo całe gorsze od amsterdamskich 
a nieraz i od polskich rekordów. Nie 
dziwota zawodnicy obcokrajowi na- 
leżą u siebie w kraju do kategorji 
matołów (ani й = jednego znanego na- państwa: garstka mało rozwinietych zwiska), Moskale mniej przebywają 

- politycznie Finlandczyków, wszędzie na boisku niż na wiecach, zresztą Są 
pchających się Niemców, sprytnych z przyrodzenia tępi, gnušni i nie- 
i praktycznych Szwajcarów, paru rze: zdarni. 

zimieszków z Norwegii apaszów z _ | tak na sto metrów czas mistrza 
Paryża i głuptaków z Rygi to wynosił 11 sek., w przedbiegach wa- 
wszystko. Zato spędzono !stne tłumy hał się od 11,3 do 11,6. Na Olimpja- 
„fizkulturników* (nowe, * dźwięczne dzie Williams miał w finale 10,8. W 
wyrażenie sowieckie dla określenia przedbiegach robiono od 10,5 sek. 
sportsmena) z Moskwy i Leningradu. Bieg 200 mtr. był kompromitacją 
Z Syberji, Uralu, Kaukazu, Krymu i —czas 23,4. Rekord polski 22,3. W 
Ukrainy zjechały tylko jednostki. Amsterdamie Polska nawet nie  star- 

wał ż si Йа == i Spartakjadę? aaa „gdyż sie wstydzita z takim 

Zaraz na początku okazało się, że 110 mtr, płotki—16,8 sek. Atkin- 
czerwoni organizatorzy mało troszczą $0n Zrobił na Olimpjadzie 14,8 sek. 
się o sport, natomiast więcej im cho- Rekord polski  Trojanowskiego 16 
dzi o politykę. Na „Krasnoj Plosz- SeK- (nieoficjalnie 15,8). ы 
ckadi“ przed ;trybunami, na których 5 klm. —!5 min. 42,8 sek. to już 
zasiedli przedstawiciele W. C. S. P,S, 12PSZY wynik od rekordu polskiego 
W. S. F. K, M. G. S. P. S. (sto zto- ale na Olimpjadzie również nie zaim- 

tych temu, co się domyšli, co to zna- POnowalby nikomu. 
czy), kominternu, osławionej czrezwy- Rzut dyskiem—41 mtr., co za nę- 

Poco urządzono 

czajki i innych / humanitarnych 474 w porównaniu z rzutem naszego 
instytucyj,  delilowali w karnym Barana — 44 mir. W _ Amsterdamie 
ordynku  „fizkulturniki* w liczbie 'fouser miał 48 mtr. 70 cm. a około 
25000 (sama ta ilość Świadczy, że Siedmiu zawodników o parę centy- 
spędzono tam poprostu parę pułków metrów zaledwie mniej. Skok wwyż 1 
zdrowych i tęgich parobków, niema- Tūtr. 35 cm. || : 
jących pojęcia o sporcie) ustawiono Na Olimpjadzie King skoczył 1 
ich potem w czworobok i zaczęły się Г. 94 cm. Hedger i Menard po 1 
mowy. Podnoszono, że głównym ce- mtr. 91 cm. — zk; 
lem Spartakjady jest przygotowanie  Panie (startujące na Spartakjadzie 
przyszłych „żołnierzy pracy ipokoju” bardzo licznie) osiągały *wyniki słabe 
tj. takich, którzy w imię tych dwóch ale nie kompromitujące. 
szczytnych haseł rzucą się na burżu- Jak więc widzimy, mistrzowie 
jów, kapitalistów i temu podobną ho- |-szej (i zapewne ostatniej) Spartakja- 
łotę, by uczyniwszy z nimi porządek dy byliby w Amsterdamie na szarym 

' zaprowadzić ład na wzór sowiecki. końcu, wynikami swemi mogą impo- 
„Mniejsza o metry i sekundy—mó- nować stróżom moskiewskim ale nie 
wiono—odpowiednia zręczność i za- cywilizowanym sportsmenom. 

Zainteresowanie zawodami mini- prawa do noszenia broni, to grunt!" 

  

dopełnione W Mołodecznie otrzymuje cesarz 
z aktów czternaście sztaiet z Paryża i mnó- 

stwo doniesień z frontu cofającej się 
armji-oraz dobre wiadomości od 
swego ministra spraw zagranicznych 

| Mareta księcia Bassano rezydującego 

| Napoleon nie zdawał sobie spra- w Wilnie w otoczeniu całego pocztu 

późniejsze pamiętniki 
szczegółami zaczerpniętemi 
oficjalnych i prywatnych. 

wy z faktycznego stanu rzeczy w przedstawicieli dyplomacji  europej- 
pierwszych dniach grudnia 1812 skiej. Wysyła do Paryża adjutanta 

roku. księcia Neuchatel pana de Montesquieu, 
Wciąż łudził się, „że cofająca się który ma ustnie zdać cesarzowej 

Anja francuska DOE WIERY za- sprawę z sytuacji. 
r & у ie i - 
apoŚÓE: się” tudzież 2 -eweufiidaie Do Smorgoń, niema! współcześnie doczekać w Wilnie mniej surowej ® SeSarzem przybyli: król Neapolitań- 

„ Bory roku. Może wiosny... Powtóre Ski Murat, vice-król włoski Eugenjusz 
| wciąż Rudzie się, że Księstwo  War- Beauharnais oraz cały poczet „gene- 

Szawskie wyssane do ostatniego czło- ah Z ata L 
wieka zdolnego władać bronią i wy- ię Sa Ot sie de 
niszczone przez wojnę ekonomicznie podczaś której S sze e" Т й 
do ostatecznych granic, będzie mogio iela do Pu е esarz Oznajm e 

, dostarczyć — lada dzień! — owych 94 SCE: 
słynnych polskich „kozaków*, o któ- W pamiętnikach Caulaincourt'a nie tych wciąż Napoleon marzył, o któ: znajdujerhy mnóstwa szczegółów od- 
tych myślał, że wyrosną jak z pod jazdn cesarza ze Smorgoń i przejazdu 
Ziemi, gdy on — On! — tylko stuknie jego przez Oszmianę do Wilna, które 
nogą. figurują jako niezbite fakty м Ка?- 
,_ Był przekonany, że po jego od- dej szanującej się a  obszerniejszej 

4. jeżdzie Murat potrafi sciągnąć całą histocji kampanii 1812 roku. 
, pozęstałą armję do Wilna i zapewni 

jej w Wilnie i okolicy Wilna spokojne 
zimowe leże. 

Wciąż o 
urt'owi. 

Wyjazd ze Smorgoń nastąpił, jak 
się już wspomniało, o 10 wieczorem. 

Caulainco- Do karety (dormeuse) wsiadł Napo- 
leon i Caulaincourt; Wąsowicz je: 

Powtarzać też nie przestaje, że chat konno przy niej (nie w sanecz- 
Polacy nie dostarczyli mu w porę kach lekkich przodem!) przy karocy 
lekkiej kawalerii, na którą liczył. To cesarza też konno berejterzy Amodru 
zródło jest wszystkich niepowodzeń— i Fagalde oraz mameluk Roustan. 

Począwszy od Smoleń Bezpośrednio za karocą w koczu: 

tem mówi 

air 
Ska. 

| \ 

RONIKI 
PIĄTEK 

17 Dziś 

jacka 
jutro 

.„Agapita „ 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia — 16-Vil 1028 r. 

Wschód !, # 4 m. 24 

Zach. sł. o g. 19 m. 05 

Ciśnienie J 162 
średnie w m. i a 

Temperatura Į 
średnia į 

Opad za do* J 
bę w mm. l 

Wiatr J 
przewažaiący 1 

Uwagi: pół pochmurno. 
opad. у 
Minimum zą dobę —0C. 
Maximum na dobę 24C. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

+ 2100 

Póin.-wschodni. 

ŻAŁOBNA. 

— (r) Nabożeństwo i uczczenie po- 
ległych na posterunku policjantów. Z 
inicjatywy bawiącego w Wilnie pinantzo 
komendanta PP. pik. J. Jagram-Maleszew- 
skiego, wczoraj w kaplicy Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, ks. biskup Wł. Bandurski 
odprawił solenne nabożeństwo na intencję 
Policji. 

Po nabożeństwie ks. Biskup wygłosił 
podniosłe kazanie. : : 

Następnie wszyscy obecni udali się na 
cmentarz Rossa, gdzie znajdują się groby 
zmarłych policjantów. Tu złożony został 
wieniec, a ks. biskup Bandurski miał pło- 
miennną mowę okolicznościową, 

MIEJSKA. 
— Nowa linja autobusowa. Poczynając 

od dzisiejszego dnia uruchomiona będzie 
czwarta linja autobusowa. Trasa tej linji cią 
gnąć się będzie z Zarzecza przez Królew- 
ską, Dominikańską W. Pohulankę, Piłsuds- 
kiego na Dworzec Kołejowy. Linja Nr. 3 łą- 
cząca dotychczas Antokol - Dworzec zosta 
nie zmienioną. Nowopowstałą linję obsłu- 
giwać będzi enarazie sześć autobusów. 

- (v) Oczekiwany dalszy spadek 
cen na towary mączno piekarniane. jąk 
wiadomo, w mysi zarządzenia odnośnej 
komisji drożyźnianej w Wilnie w ostatnich 
dniach doczekaliśmy spadku cen na towa- 
ry mączno-piekarniane. Zarządzenie to do- 
tyczyło towarów, wyrabianych z zapasów 
zboża zeszłorocznego. * 

W najbliższych dniach zaś — jak twier- 
dzą czynniki miarodajne oczekiwane są 
większe transporty zboża tegorocznego. 

W związku z tem też dalszy spadek 
cen na towary mączno-piekarniane jest 
nieunikniony. 

WOJSKOWA. 

— (r) Awanse oficerów rezerwy. 
Awanse па poruczników rezerwy w czasie 
pokoju następują po odbyciu w stopniu pod 
porucznika rezerwy conajmniej dwóch ćwi- 
czeń wojskowych, przewidywanych ustawą 
o obowiązku wojskowym i uzyskaniu od- 
powiednich kwalifikacyj. 

Awanse na kapitanów względnie rotmi- 
strzów rezerwy - po odbyciu w stopniu po- 
rtcznika rezerwy następnych conajmniej 
dwóch ćwiczeń wojskowych, zdaniu egza- 
minu na kspitana (rotmistrza) rezerwy Oraz 
uzyskaniu odpowiednich kwalifikacyj. 

Oficerom rezerwy, którzy na skutek 
własnej prośby o powołanie do służby czyn 
nej' pełnili służbę najmniej przez pół roku 
na stanowiskach, na których oficerowie za- 
wodowi uzyskują cenzus dowodzenia, po- 
trzebny im do awansu, a następnie zostali 
przeniesieni z powrotem do rezerwy, każde 
półroku pełnienia tej służby liczy się zą 
jedno ćwiczenie, z tem zastrzeżeniem, że 

zaliczone być mogą najwyżej dwa ćwiczenia; 
odnosi się to też do oficerów zawodowych, 
przeniesionych na własną prośbę do re- 
zerwy. 

Wnioski awansowe ną oficerów rezerwy 
przysyłają w drodze służbowej dowódcy ior 
mac;j macierzystych do właściwych depar- 
tamentów Min. Spraw Wojsk. do dnia 1: go 
listopada każdego roku. 

Szef biura personalnego Min. Spraw 

  

ale malne, paręset widzów zaledwie, 
zato, jak podnoszą „„Izwiestja” z uzna- 
niem, ani jednego pijanego. Zgroma- 
dzenie ponad stu ludu i — wszyscy 
tczeżwi; i to w Rosji, gdzie co trzeci 
człowiek na ulicy jest podchmielony, a 
co dziesiąty leży w rynsztoku -- nie 
do wiary! już dla tego samiego warto 
było Spartakjadę urządzić. 

Niebywała rzecz!! 
Karol. 

  

SŁOWO 

  

Wojsk. na podstawie wniosków i wykązów 
nadesłanych przez szefów departamentów 
sporządzać będzie imienne listy awansowe, 
a następnie przedstawi je ministrowi. 

Data starszeństwa dla oficerów rezerwy, 
awansowanych każdego roku, będzie ustala- 
ną każdorazowo. 

— (r) Statut oficerskich sądów ho- 
norowych. Ukazał się w druku nowy sta- 
tat oficerskich sądów honorowych w opra- 
cowaniu majora d-ra Ludomira Brzostow= 
skiego. 

Broszurka zawiera prócz tekstu nowe- 
go rozporządzenia obszerny komentarz 
prawny. Cena 3.20 gr. Należność płatna 
najbliższego 1 miesiąca po otrzymaniu 
książki. 

RÓŻNE. 
— Oryginalny upominek ofiarowany 

przez Ligę M. i Rz. w hołdzie P. Marszał- 
kowi Piłsudskiemu. Wileński Okręgowy Od 
dział Ligi Morskiej i Rzecznej, korzystając 
z chwilowego pobytu w Wilnie P. Marszał 
ka Piłsudskiego, wręczył Mu oryginalny por- 
tret Wodza Armji wraz z pismem Zarządu 
Ligi Morskiej i Rzecznej treść którego, po- 
dana niżej, wyjaśnia historję tego obrazu. 

„Do pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. 

Żołnierz - legjonista, Bronisław Markie- 
wicz, idąc za potrzebą serca, napisał życio- 
rys Pierwszego Marszałka, według tekstu 
Wacława Sieroszewskiego. 

A pisał cieniując litery w ten sposób, a- 
by z liter błysnęło ku niemu drogie oblicze 
ukochanego, Wodza. 

Napisawszy , wiózł portret z Wilna do 
Warszawy, lecz w drodze zapadł na tyfus 
i życie zakończył, nie zdążywszy portretu 
wręczyć Panu Marszałkowi. 

Rodzina zmarłego, przyciśnięta nędzą, 
obraz spieniężyła i ten, dzięki ofiarności oby 
watela Władysława Szumańskiego, stał się 
własnością Wil. Oddziału L. M. i Rz., któ- 
ra szczęśliwą będzie, gdy Pan Marszałek po 
zwoli skierować portret zgodnie z pierwot- 
nem jego przeznaczeniem i raczy przyjąć 
go, jako twór najsilniejszego ukochania Wo 
dza przez SWERO żołnierza i jako wyraz hoł- 
du i czci dła Pana Marszałka od wspomnia 
nej instytucji”. * 

Jak się dowiadujemy, portret omawiany 
ze względu na swą oryginalność, znajdzie 
się na Targach - Wystawie. 

— W sprawie Targów Wołyńskich. P. 
vice - wojewoda wołyński p. Gintowt Dzie- 
wałtowski będzie przyjmował w sprawie 
Targów w piątek i w sobotę od 5-ej do 7 
w hotelu Europejskim. 

— (v) Wycieczka dzieci polskich z Nie- 
miec w Wilnie. W dniu wczorajszym przy 
dyło do Wilna wycieczka dzieci polskich za- 
mieszkałych w Niemczech w ilości 60 osób. 

Wycieczka ta, pobyt której potrwa w 
Wilnie dwa dni, po zwiedzeniu zabytków 
miasta i jego okolic wyjedzie prawdopodo- 
bnie do Nowogródka. 

Przyjęciem wycieczki zajął się Magistrat 
Wilna. 
— (v) Zatwierdzenie konfiskaty pisma 

litewskiego „Życię Ludu*. Na ostatniem po- 
siedzeniu gospodarczym Sądu Okręgowego 
w Wilnie zatwierdzoną została konfiskata 
wychodzącego w Wilnie w języku polskim 
pisma litewskiego „Życie Ludu* Nr 14. 

— (v) Komunikat Starostwa Grodzkie- 
go w Wilnie. Urząd wojewódzki w Lwowie 
zwrócił się ostatnio do Urzędu Starostwa 
Grodzkiego w Wilnie z prośbą o przestrze- 
żenie Stowarzyszeń, instytucyj i komitetów 
o charakterze społecznym, że z uwagi na 
wielką ilość zrzeszeń, instytucyj, korzysta- 
jacych w obrębie Lwowskiego Urzędu Wo- 
jewódzkiego z dobroczynności publicznej o0- 
raz powodu normalnego obciążenia tamtej- 
szego społeczeństwa niemal codziennie zbió- 
rkami i kwestami, prośby ich o pozwolenie 
na kwesty w obrębie: Województwa Lwow- 
skiego Urząd ten nie będzie mógł uwzględ- 
nic. 

m. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wy- 

stępy M. Malanowicz-Nicdzielskiej. Wczo- 
raj po raz pier*szy odegraną została sło- 
neczna komedja Devala „Simona“ z M. 
Malanowicz-Niedzielską, K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskim i W. Malinowskim w rolach 
głównych. Sądząc z niezmiernie gorącego 
przyjęcia, jakiego doznał zarówno autor 
ten jak i artyści, „Simona* na zapewniony 
długi żywot na naszej scenie. 

Powtórzenie „Simony* jutro w sobotę, 
— Moralność pani Dulskiej”. Dziś 

dla urozmaicenia repertuaru grana będzie 
„Moralność pani Dulskiej" z M. Malano- 
wicz-Niedzieiską w roli Hanki, |. Jasińską 
w roli Dulskiej, H. Dunin-Rvchłowską, M 
Makarczykówną, M. Lelską i L. Sniadecką, 
oraz W. Malinowskim i K. Wyrwicz-Wich- 
rowskim. Zapowiedź tego przedstawienia 
wzbudziła ogromne zainteresowanie. 

— Popałudniówka niedzielna,” Po- 
żegnalny występ Zofji Grabowskiej w 
kom. „Wino, kobieta i dancing*. Przeza- 
bawna komedja St. Kiedrzyńskiego „Wino, 
kobieta i darcing* graną będzie raz jeszcze 
w niedzielę o g. 5-ej pp. z występem go- 
ścinnym Zofji Grabowskiej. Będzie to za- 
razem pożegnalny występ Zofji Grabow- 
skiej. 

Ceny miejsc od 20 gr. 
Reduta na Polnułance. Jutro — w 

sobotę, dnia 18 bm. uroczyste przedstawie- 

  

marszałek hrabia de Lobau, co po- leiskim karetę cesarza. Więc nie uta- wozu ks. de Bassano i pędzi do Wil- za krėla—cudzoziemca. Murat byłby 

nie z okazji otwarcia Targów Północnych 
odegraną zostanie komedja Fr. Zabłockie- 
go: „Fircyk w zalotąch* z Juljuszem Oster- 
wą w roli tytułowej. Inne postacie odtwo- 
rzą: Podstolina — l. Kunicka, Klaryssa — 
1. Mielęcka, Aryst— J. Karbowski, Pustak— 
K. Pągowski, Swistak J. Wasilewski, 
Notarjusz — St. Larewicz. 

Nowością w oryginalnem ujęciu insce- 
nizacyjnem Reduty będzie zakończenie ko- 
medji, które wypełni pokaz stylowego te- 
atrum. 

Sztuką tą rozpoczyna Reduta retrospek- 
tywny przegląd ostatnio-sezonowego re- 
pertuaru. 

„Fircyk w zalotach” powtórzony bę- 
dzie w tej samej obsadzie ról w niedzielę. 

W poniedziałek ukaże się komedja 
k. Korzeniowskiego: „Wąsy i Peruka*. 

Bilety w cenie od I — 6,50 zł. wcze- 
śniej do nabycia w biurze „Orbis* —- Mic- 
kiewicza 11. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (r) Napad rabunkowy. W niedzielę 
wieczorem Michał Jachnowicz (ul. Tokar= 
ska 12) przechodząc przez ul. Kolejową 
został napadnięty przez kilku pijanych 
mężczyzn, którzy pobili go dotkliwie i zra- 
bowali 2 zł. 70 gr. 

Jednego ze sprawców, a mianowicie 
a Jelińskiego (ul. Kijowska 6) policja 

ujęła. 
— (r) Bezczelny złodziej, Do mie- 

szkania Romualda Sadowskiego (ul. Poło- 
cka 38) w czasie jego nieobecności przybył 
nieznajomv mężczyzna, a okazując matce 
kartkę, pisaną rzekomo przez Sadowskiego 
prosił o wydanie ubrania oraz 2 zł. 

Nie podejrzewając podstępu, staruszka 
wręczyłą żądane rzeczy. 

„Po powrocie syna okazało się, iż nie- 
znajomy był zwykłym złodziejem, który 
wyzyskał łatwowierność p. Sadowskiej. 

— (r) Przy pracy. Zatrudniony przyod- 
nawianiu domu B-ci Jabłkowskich przy ul. 
Mickiewicza Nr 18 spadł z wysokości 12 mtr. 
robotnik Jan Borejko, który odniósł złama- 
nie kości prawego przedramienia w dwóch 
miejscach. Nieszczęśliwego przewieziono do 
szpitala Żydowskiego. 

— (r) Taksometry hulają. W środę przy 
zbiegu ul. Sadowej 1 Kwiatowej taksometr 
Nr. 14155 prowadzony przez Jana Jasiulań- 
ca (ul. Zamkowa 6) wpadł na przechodzące- 
go jeżdnią 16-to letniego Mojżesza Benja- 
wskiego (ul. Sadowa 5). Poszwankowanego 
tymże samochodem przewieziono do szpi- 
tala żydowskiego, gdzie skonstantowano ob 
rażenia głowy i A ciała. 

— (r) Zginęła tmystowo - chora. Ze szpi 
tala psychjatrycznego (ul. Letnia 5) wyda- 
liła umysłowo - chora Stefanja Kurowska 
i ślad po niej zaginął. 

— (r) Strzelanina śród nocy. We środę 
o godz. I min. 50 w nocy p. Władysław Ole- 
chnowicz zauważył iż jakiś mężczyzna usiłu 
je wdrapać się przez okno do mieszkania p. 
Sakowicza w domu Nr. 11 przy ul. Piwnej. 

P. Olechnowicz chcąc zatrzymać złodzie- 
ja dał w stronę uciekającego 3 strzały z re 
wolweru, lecz bezskutecznie. Amator nocnej 
eskapady zbiegł w ciemnościach, 

— (r) W przystępie rozstroju psychicz- 
nego. W nocy z 13 na 14 p. Helena Tarasie 
wiczowa (maj. Waka, gm. trockiej) zrozpa 
czona z powodu śmierci nowonarodzonego 
dziecka, utopiła się w stawie. Zwłoki niesz- 
częśliwej wydobyto. 

RADO. 

Piątek dnia 17 sierpnia 1928 r. 

13,00— : Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, komunikat lotniczo-meteoro- 
logiczny. 

16,55—17,10. Wiadomości o |-szych Tar- 
gach Północaych w Wilnie. 

17,10—17,25: Chwilka litewską. 
17,25—17,50: „Rok pracy Magistratu m. 

Wilna* - odczyt. 
18,00—19,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert popularny w wykonaniu orkiestry 
domrzystów. 

19,05—10,30: Audycja dla dzieci. 
19,30—19,55: „Skrzynka pocztowa”. 
19,55— : Komunikaty. 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert symfoniczny. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., poli- 
cyiny, spertowy i inne. 

(ST NINTENDO 

BIEKDA WARSZAWSKA 
16 sierpnia 1998 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 6,90 8,92 8,88 

Belgja 124.02 124.33 123,71 
Holanėja 357.60 358.50 356.70 
Londyn 43,27 43.38 43,17 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,82. 34.91 34.74 
Praga 26,34 _ 26.46 26.26 
Szwaicarja 171,62 72.05 171.19 

Wiedeń 125,72 126.03 125.41 
Marką niem. 212,49 

I] 

    
  

tem Gdańsk bronił tak walecznie a ni polscy Stokowskiego eskortowali na zarządzić wszystko do dalszej 
pod Waterloo bił się jak 
Duroc; w trzecim powozie jechali ba- 
ron Fain sekretarz osobisty cesarza i 
zaufany kamerdyner Constant. O ge- 
nerale Levebvre-Desnouettes nic Cau- 
laincourt nie wspomina! 

Cesarz przybył do Oszmiany oko- 
ło północy. Zastano tam stacjonują- 
cą już dywizję generała Loison oraz 
oddział kawalerii neapogłańskiej. O 
ułanach Stokowskiego ani słowa! 
Przed samem przybyciem cesarza ja- 
kiś „stronnik Rosji" spowodował, 
jakbyśmy się dziś wyrazili, „pucz“. 
Wpadli do miasteczka kozacy. Posy- 
pały się na nich strzały z okien do- 
mów gdzie byli się żołnierze fran- 
cuscy schronili przed trzaskającym 
mrozem. Kozacy pierzchli. Na tem 
się wszystko skończyło. Nadjechał 
wracający ze Smorgoń do Wilna ge- 
nerał Hogendorp wiozący rozkazy 
Ka który był przed nim wyje- 
chał. 

Natychmiast po przyjezdzie cesa- 
rza do Oszmiany—opowiada Caulain- 
court —złożyliśmy naradę. Debatowa- 
no czy cesarz ma natychmiast jechać 
dalej czyli też nocować i dopiero za 
dnia puścić się w drogę do Wilna. 
Stanęło na tem, że cesarz zaraz po- 
jedzie. Nie wysłano przodem, jakby 
patrol wywiadowczy, garści piechoty 
lecz nieduży oddział neapolitańskich 
kawalerzystów, którzy też eskortowali 

Pola? Było ich według relacji Bour- 
goinga przeszło dwustu. Jakim spo- 
sobem Caulaincourt mógł ich... nie 
zauważyć? Czyżby mieli istnieć tylko 
w wyobraźni Wąsowicza, za którym 
Bourgoing powtórzył... rzecz zmyślo- 
ną? 

! Caulaincourt też mówi, że mróz 
straszliwy tak zdziesiątkował eskortę 
cesarza (owych Włochów-Neapolitań- 
czyków) że gdy karoca cesarska przy- 
była do pierwszej za Oszmianą  sta- 
cji pocztowej gdzie zmieniano konie 
(rólais), zatem do Równego Pola, 
trzymało się na koniu już tylko pięt- 
nastu kawalerzystów a podjeżdżając 
do Wilna było już ich na siodle tyl- 
ko ośmiu. Resztę Ściął, jak kosą, nie- 
słychany mróz. 

Dotąd jednak zawsze była mowa 
opolskich ułanach, których 
dopiero w Równem Polu  zluzowali 
Włosi. 

Jednem pociągnięciem pióra nie 
rozstrzygnąć kwestji: kto ma rację 
Wąsowicz czy Caulaincourt? A raczej 
może: który z nich miał lepszą 
pamięć pisząc swój parniątaik? 

Czy Napoleon spotkał ks. de Bas- 
sano—który wyjechał z Wilna na je- 
go spotkanie—w Miedurkach czy na 
milę przed miastem, o to mniejsza. 
Minister siada do karety aby zdać 
relację cesarzowi, co się w Wiłnie 

lew oraz Napoleona z Oszmiany do Równego podróży cesarza. Tymczasem w mieś- 
cie u tegoż księcia ministra kipi w 
najlepsze—bal. Nikomu ani się Śni 
aby Napoleon miał być tak blisko! 
Wilno bawi się w najlepsze. Koni na 
poczcie—niema.  Caulaincourt kupuje 
przedewszystkiem buty, wewnątrz fut- 
rem wybite dla cesarza i dla WSZys- 
kich osób, które z nim jadą. Bierze 
konie księcia de Bassano pod karety 
i sanki... 

Wzmianki żadnej niema w pamięt- 
niku jaw długo bawił wówczas Napo- 
leon w Wilnie. Z innych źródeł wie- 
my, że do miasta nie wjezdżał, Okrą- 
żył je i- pomknął dalej w stronę 
Kowna. Mróz dochodził do 28 stopni 
Reaumura. 

W Kownie stanął cesarz 7 grud- 
nia o piątej rano. Podano mu obiad 
--na gorąco. Dlatego może właśnie 
tak mu smakował. 

W drodze rozwiódł się cesarz o 
kwestji polskiej. Oto w ścisłem stres2: 
czeniu, co mówił. 

— Chciałem zawsze wskrzeszenia 
Państwa Polskiego—ale nie z takim 
królem na tronie, któryby wciąż drżał 
wobec Rosji a pięknego poranka padł 
jej w objęcia. Nie może być mowy o 
królu polskim obieralnym a o króla 
dziedzicznego takby się pokłóciły 
wielkie polskie rody, że do nowego 
przyszoby rozbioru. A wskrzeszona 
Polska musiałaby być wielka i moc- 
na. Trzebaby jej było dać Gdańsk i 

wyjeżdżającą z Oszmiany traktem wi- dzieje, a Caulaincourt siada do po- spory kawał morskiego wybrzeża. A 
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w przededniu otwarcia 
Targów. | 

Ostatecznie ustalony porządek 
uroczystego otwarcia. 

Wczoraj wieczorem odbyło się posie- 
dzenie pełnego komitetu wykonawczego 
I-ych Targów Północnych i Wystawy Rol- 
niczo-Przemysłowej w Wilnie. 

w głównych zarysach porządek uro- 
czystości przedstawia się, jak następuje: 

Sobota godz. 8 m. lo r. P. Wojewoda 
Raczkiewicz oraz Komitet Wykenawczy 
Pierwszych Targów Północnych in curpo- 
re na czele z prezesem w osobie prezy- 
denta m. p. J. Folejewskiego powitają na 
dworcu przyjeżdżających przedstawicieli 
władz centralnych i osób zaproszonych. 

„O godz. 8 m. 45 r. w Bazylice Mniej- 
szej ks. arcybiskup i metropolita wileński 
J. E, Romuald Jałbrzykowski odprawi uro- 
czyste nabożeństwo na intencję Targów 
Wystawy. 

Punktualnie o godz. lo r. nastąpi akt 
otwarcia Pierwszych Targów Północnych 
Wystawy Rolniczo-Przemysłowej oraz Wy- 
stawy Regjonalnej. 

Wstęgę, zamykającą wejście od ulicy 
i teren Targów Wystawy przetnie najmłod- 
sza latorośl P. Marszałkostwa p. Jadwiga 
Piłsudszczanka, poczem wszyscy obecni 
na uroczystości przejdą na placyk przed 
pawilonem głównym Targów. Tu prezes 
komitetu honorowego. p. Wojewoda Wła- 
dysław Raczkiewicz wygłosi okolicznościo- 
we przemówienie, a minister skarbu p. G. 
Czechowicz przy stosownej mowie prze- 
tnie wstęgę u wrót do wnętrza pawilonu 
głównego, dokonywując w ten sposób tra- 
dycyjnego oficjalnego otwarcia Targów 
Wystawy. я 

Gospodarze T. W. według ustalonej 
marszruty Ooprowadzą gości przez halę 
główną, a następnie przez teren Wystawy 
Rolniczej łącznie z pawilonem rolnym, po 
przez szkółki ogrodnicze, zwiedzą pawilon” 
Polskich Monopoli Państwowych. 

Wychodząc stąd, zwiedzający obejrzą 
pawilouy i kioski rozrzucone na terenie 
ogr. Bernardyńskiego, przejdą ponad sta- 
wami, gdzie urządzone są baseny z różne- 
mi gatunkami ryb i wreszcie detrą do gma- 
chu uniwersyteckiego, mieszczącego w 
swych murach Wystawę Regjonalną. 

Przed wyjściem nastąpi znowu przecię- 
cie taśmy, poczem honory gospodarza tu 
czynić będzie twórcą tego działu prof. Fer- 
dynand Ruszczyc. 

Po zwiedzeniu wystawy goście zatrzy- 
mają się na krótki odpoczynek i pogawęd- 
kę w t. zw. „Loggi*. 

Q godz. 12 goście zaproszeni przejdą 
do siedziby letniej Klubu Szlacheckiego, 
gdzie Komitet Targów-Wystawy podejmo- 
wać ich będzie śniadaniem. 

Wieczorem o godz. 8 w teatrze „Re- 
duta* dane będzie specjalne przedstawienie, 
a o g. lo m. 30 w. p. Wojewoda Racz- 
kiewicz w salonach pałacu reprezentacyj- 
nego wydą dla gości raut. (r). 

Udział Archiwum państwowego 
w wystawie. 

Jak się dowiadujemy, archiwum pań- 
stwowe w Wilnie przyjmuje udziął w wy- 
stawie w dziale kulturalno-ošwiatowym. 
Archiwum przedstawi kilka tablic graficz- 
nych, ilustrujących działalność Archiwum 
i korzyść, jaką przynosi dla nauki, społe- 
czeństwa i urzędów państwowych. Pozatem 
ze zbiorów Archiwum wystawione będą 
autografy znakomitości polskich, działalno 
ścią swoją związanych z Wilnem. 

Kasa biłetowa na terenie Targów. 
Z rozporządzenia p. prezesa Staszew- 

skiego uruchomiona zostanie na terenie 
Targów kolejowa kasa biletowa. Jak się 
dowiadujemy, kasa biletewa mieścić się bę- 
dzie w kjosku Poczt i Telegrafów. Nie- 
wątpliwie celowe to zarządzenie spotka się 
z ogólaym uznaniem. Zamiast wystawania 
w ogonkach na dworcu, przyjeźdni będą 
mogli nabyć bilety na terenie Targów. 

Kto przyjeżdża do Wilna. 

Jak się dowiaduje Polska Agencja Te- 
legraficzna, do tej pory (16 bm. godz. 20-ta) 
zapowiedzieli przyjazd swój na uroczyste 
otwarcie Targów Północnych, Wystawy Rol 
niczo-Przemysłowej i Wystawy Regjonalnej 
w sobotę dnia 18 sierpnia następujący przed 
stawiciele rządu: minister reform rolnych 
prof. dr. Witold Staniewicz, minister komu- 
nikacji inź, Alfons Kuhn, (ministra spraw 
wewnętrznych, jak wiadomo, reprezentować 
będzie na specjalne jego życzenie p. woje- 
wodą Władysław Raczkiewicz), wiceminister 
spraw zagranicznych dr. Alfred Wysocki, 
wiceminister przemysłu i handlu Doleżal, 
wiceminister spraw wojskowych generał Ko 
narzewski, dyrektor departamentu minister- 
stwą robót publicznych Opolski, dyrektor 
departamentu ministerstwa rolnictwa Czeka 
nowski, naczelnik wydziału ministerstwa 
pracy i opieki społecznej Wojnarowski 
i -rezes państwowego Banku Rolnego prof. 
Seweryn Ludkiewicz. 

РОга LOPP. 
  

przez Połaków mile widziany ale on.. 
taki bez głowy!. 

A winę za przegraną wyprawę na 
Rosję przypisywał cesarz raz po raz: 
nieudolności de Pradt'a tudzież temu, 
że Polacy nie pomagali mu w tej mie- 
rze, w jakiej się po nich spodziewał. 
Talleyrand byłby w - Warszawie 
wszystko zrobił, co potrzeba było 
zrobić! A ten osioł de Pradt nic nie 
zrobił i całą kampanię rosyjską za- 
przepaścił. Polacy zaś niech mają za 
swoje!-mówił cesarz podnieconym 
głosem. Za nich się wojuje, c*est pozr 
eux que l'on se bat, a oni nie 
raczą przyłożyć ręki do powodzenia 
własnej sprawy... 

Ciekawe są memuary Caulaincour- 
ta. Padnie z nich niejedno Światło na 
stosunek osobisty Napoleona do wie- 
lu zagadnień polityki europejskiej. 
Lecz coby to były za wręcz nadzwy- 
czajne pamiętniki jeśliby tak przewo- 
jażował sam na sam z Napoleonem 
ze Smorgoń do Paryża np... Saint-Si- 
mon, niezrównany obserwator i pi- 
sarz, zwany Szekspirem Historji! 

czeń



SPORT. 
Kto będzie mistrzem pilkarskim 

okręgu. 

Zmagania drużyn klubów A-klasowych 
o zdobycie zaszczytnego stanowiska mistrza 
okręgu mają się ku końcowi. Jeszcze tylko 
kilka spotkań i jeden z klubów zapisze 
do kronik swoich nowy tryumi, tryumi tem 
znaczniejszy, że składający się z całego 
szeregu drobnych tryumfów -—- zwycięstw 
nad drużynami i innych klubów. Zaintere- 
sowanie się rośnie, nie od rzeczy więc bę- 
dzie poinformować naszych czytelników 
sportowców 0 możliwościach czołowych 
klubów. Prowadzi dotychczas 1 p p. leg. 
(mający 14 punktów) przed Ogniskiem i 
Makabi. Obydwie te drużyny mają po je- 
denaście punktów i po dwa mecze niero- 
zegrane. Po jednym z Pogonią i dzisiejszy 
pomiędzy sobą. W tych warunkach dzisiej- 
sze spotkanie, jako do pewnego stopnia 
decydujące,joczekiwane jest z niecierpliwo- 
ścią i niewątpliwie obydwie drużyny zrobią 
wszystko, aby wyjść zwycięsko. jak będzie 
w rzeczywistości, zobaczymy na boisku. 
Niedzielne spotkanie 1 p. p. Leg. z Ogni- 
skiem zakończone wysokocyfrowym zwy- 
cięstwem Ogniska (7 : 2) odsunęło „Ilegu- 
nów* od zupełnie pewnego mistrzowstwa 
stworzyło sytuację, przy której każdy Z 
rzech wspomnianych wyżej klubów może 
uwiecznić swoją pracę nagrodą w postąci 

mistrzostwa. i 

Spieszcie! Ostatnie dni! 

WIELKIEJ WYPRZEDAŻY 
towarów letnich, obuwia, konfekcji, й 
galanterji oraz towarów wysortowa- B 

nych z rabatem od 10-50 proc. 

DOM HANDLOWY 

WACLAW NOWIGKI 
Wilno, ul. Wielka 30. 1—lpse 

Prosimy sprawdzić ceny. 
LT T LTL LL Е 

Z SĄDÓW. 
tmorzone sprawy prasowe. 

W dniu weżorajszym na wokandzie 

$ądu Okręgowego thalązły się, dwie spra 
wy prasowe, Z oskarżeriią iedaktora „Dziene 
nika Wileńskiego" p. St. Kodzią i redakto- 
ra „Kurjera Wileńskiego* p. A. Farąxow- 
skiego. 

bydwie sprawy wobec mmorzenia ich 
nię były rozpoznawane. 
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Znów sprawa o nadużycie na 
poczcie. 

Nowem ogniwem długiego łańcucha 

przestępstw, popełnianych przez niesumien- 

nych funkcjonarjuszy pocztowych, była swe- 

go czasu afera Antoniego Paliwo, urzędni- 

ka, zatrudnionego w urzędzie pocztowym 

w Wilnie. Chodziło tu © podrobienie w 

maju 1927 roku szeregu dokumentów, rzecz 

zrozumiała, mając na celu zdobycie pie- 

niędzy. Sprawka wykryła się. Niefortunny 

autor szachrajstwa został aresztowany i w 

dniu wczorajszym zasiądł na ławie Oskar- 

żonych w Sądzie Okręgowym (tryb ирге- 

szczony — sędzia p. Jundziłł). ) 

Po wysłuchaniu stron i biegłego kali- 

grafa p. N. Kaczora sąd wyniósł wyrok, 

skazujący Paliwo na rok więzienia, „zali- 

czając mu na poczet tej kary trzy miesią- 

ce aresztu prewencyjnego. ь 

Smutne to, že pomimo stosowania tak 

surowych kar sprawy O nadużycia pieniężne, 

popełniane przez  funkcjonarjuszy poczt, 

(zwłasźcza na prowincji) są objawem nader 

często notowanym w dziale „z sądów*. 

Czyżby tkwiła w tem jakaś głębsza 

przyczyna, niż zwykła chciwość ludzka? 

Specjalny regulamin dla dożywo- 
tnich więźniów. 

jak nas informują, wprowadzona w 

życie nowa ustawa więzienna zawiera w 

sobie przepisy w sprawie obchodzenia SiĘ 

z więźniami dożywotnimi i skazanymi na 

ciężkie więzienie. || AA 

Wszyscy więźniowie: tych kategoryj 

muszą być zatrudnieni zajęciami, odpowia- 

dającemi ich zdolnościom. 

[Fram son 22 
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Jeneralna Reprezentacja 

Henryk KA RAM Žasia 4., DH Žabia 4. 
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Rewelacyjne odkrycia medycyny. 

W wiedeńskim świecie lekarskim 

powstała gorąca walka na tle odczytu, 

wygłoszonego w wiedeńskiej Uranii, 

przez sławnego francuskiego lekarza, 

profesora d-ra Calmetta. : 

Prelegent objaśnił swój nowy 5го- 

dek i mówił o zapobieganiu gruźlicy 

już u noworodków. : 

Profesor Calmette, chował wspól- 

nie z profesorem d-rem Gnerinem bak- 

cyle gruźlicy i w ciągu kilku iat osla- 

bił ich jadowitość w ten sposób, że 

bakcyle wprawdzie żyją — ale straci- 

ły zupełnie swą siłę. Takie bekcyle 

nie powodują szkody, przeciwnic, Out 

chronią organizm człowieka i zwierzę- 

cia przeciw zakażeniu, przeciw po- 

nownemu zachorowaniu na gruźlicę. 

Profesor Calmette nazywa ten šro- 

dek ochronny przeciw gruźlicy: t. j. 

żyjące, ale nieszkodliwe bakcyle: „B. 

B.G.* Wynalazcy budują swoją meto- 

dę na tej formie odporności, która tak 

długo istnieje, jak długo zawiera w so- 

bie żyjące elementy specyficznego 

bodźca—w tym wypadku tuberkulicz- 

nego — które atoli dostatecznie być 

muszą osłabione, żeby nie wywoły- 
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Propagowanie zagadnień mejjoracyjnych. 
W związku z Wystawą Rolniczo- 

Przemysłową i Targami Północnemi 
w Wilnie Państwowy Bank Rolny, 
Wileńskie T-wo Rolnicze i Zw. Kó- 
łek i Org. Roln. z. Wileńskiej organi- 
zują zebranie, poświęcone zagadnie- 
niom meljoracyjnym. 

Zebranie to odbędzie się w dn. 7 
września w lokalu teatru Letniego na 
terenie Wystawy z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

©О godz. 1 pp. p. Wł. Limanowski, 
inż. sekcji technicznej wydziału meljo- 
racyjnego Państw. Banku Rolnego w 
Warszawie wygł. referat n. t.: „Wra- 
żenia z majowej wystawy meljoracyj- 
nej 1928 r. w Pradze Czeskiej i ze 
zwiedzenia urządzeń  meljoracyjnych 
w Czechach. 

O godz. 2 pp. p. J. Antoniewicz, 
nż. sekcji techn. wydz. meljorac. 
Państw. Banku Roln. w Warszawie 
mówić będzie o „najnowszych prą- 
dach w dziedzinie meljoracyjnej i 
uprawach torfów w/g danych, zebra- 
nych na stacjach doświadczalnych w 
Szwecji, Danji i Niemczech. 

©О godz. 6 w. p. Wł. Jachner, p. 
o. szefa wydz. meljor. Państw. Banku 
Roln. w Warszawie wypowie odczyt 

t. „Zakres dotychczasowego i 
obecnego finansowania meljoracyj w 
Czechach i Polsce". 

O godz. 7 w. p. N. Chamiec, kie- 
rownik sekcji doświadczalnej tortowej 
w Sarnach, wygł. referat n. t. „Rezul- 
taty doświadczeń, prowadzonych na 
stacji doświadczalnej torfowej w Sary 
nach“. 

Następnie rozwinie się dyskusja. 
(ra 
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I fam ież są wychońźcy 
zdam sz 

hoscy. 
Na odległym krańcu Ameryki Po- 

łudniowej, między pasmem Kordylje- 

rów a Atlantykiem leży Patagonia. 

Zajmuje ona 788.143 klm. kw. prze- 

strzeni i zaledwie 110.000 ludności; 

na zgórą dwa razy większą niż Pol- 

ska obszarze mieszka 300 razy mniej 

ludności. Wśród ludności odległej Pa- 

togonii znaczny odsetek stanowią uU-. 

chodźcy polscy, których los aż tam za- 

gnał w poszukiwaniu chleba i mająt- 

ku. Ponieważ ogółem w Argentynie 

liczą polskie wychodźtwo na mniej wię 

cej 10.000 osób, więc połowa conaj- 

mniej przypada na Patagonję. Jakieś 

pięć tysięcy naszych rodaków, rozrzu- 

conych na ogromnych obszarach egzo 

tycznej krainy pracuje, walczy o byt, 

zdobywa majątek lub ginie wśród li- 

cznie czyhających na obcego przyby- 

sza niebezpieczeństw. 

Cała Patagonja dzieli się na dwie 

nierówne części: większą bezludnego 

stepu, skalistych wzgórz i równinnej, 

przepysznie barwnej w krajobrazie 

kampy, oraz mniejszą — okręgu prze- 

mysłowego. 
W pobliżu rzek, gdzie równina oto 

czona jest wzgórzami, chroniącemi od 

kordyljerskich i atlantyckich wiatrów 
rozłożyła się urocza kampa, pokryta 
bujnemi trawami i mnóstwem kwiecia. 
Tam, gdzie kończy się kampa, zaczy- 
na się piaszczysta pustynia, tu i ów- 
dzie wznoszą się wzgórza, pokryte 
masą skamieniałych muszli. 

Można całemi dniami jechać prze 
kampę, zanim się spotka  tubylca-in- 
djanina, lub gaucho, potomka zmiesza 
nych z indjanami kreolów. Gaucho — 
to syn kampy i jej władca. W pogodę 
i słotę, upał czy chłód — ugania się 
on na koniu, objeżdża  niezmierzone 
obszary swych posiadłości, strzeże 
niezliczonych stad koni, owiec i krów. 
Kampa, koń, wóz i gitara — to nie- 
rozłączni jego towarzysze. Kawałek 
na pół surowej baraniny, szklanka wi- 
na lub miejscowego hapoju, maty — 
stanowią jego pożywienie. 

W kampie gaucho żyje jak pury- 
tanin, ale gdy przyjedzie do miasta — 
szaleje. Wyszumiawszy się, wraca do 
swych stad, pasie je i strzeże, gra na 
gitarze, śpiewa tęskne pieśni, najczę- 
ściej własnego układu i tańczy marzą- 
ce, namiętne tango. 

W Kanadzie nieraz można spotkać 
gaucho — Polaka. To ci, którzy w 

Kampie znaleźli odpowiedni dla swej. SuuassenRuNNNxNARuLRNURNN=""N Lg], 

wać dostatecznych zaburzeń, lub cięż- 

kich uszkodzeń. 
Przez 13 lat hodowali Calmette i 

Guerin bakcyle tuberkuliczne sztucz- 
nie, a w końcu uzyskali rodzaj, który 
wcale dobrze znoszą zwierzęta labo- 
ratoryjne. Ten rodzaj bakcyli nie szko- 
dził również małpom — tak, że Cal- 
mette wysunął wniosek — że organizm 
ludzki również zareaguje korzystnie. 

Mimo przekonania o zupełnej nie- 
szkodliwości tego „B.B.G.* do które- 
go doszli Calmette i jego towarzysze 
po długich i żmudnych badaniach i 
eksperymentach dokonywanych na 

zwierzętach, długo jeszcze wahali się 

poddać ów środek antygružliczny 

dzieciom. Dopiero dr. Weill-Halle ofia 

rował małą pacjentkę ze swego zakła- 

du dla przeprowadzenia eksperymentu. 

Szło tu o niemowłę, którego matka 

zmarła na gruźlicę płuc, a dla którego 
zdawało się już niema ratunku. 

W lipcu 1921, podano temu dziecku 
w ciągu trzech dni po 2 miligramy „B. 
B.G.* w mleku. Nie okazały się żad- 
ne skutki. Dziecko rozwijało się nor- 
malnie w swojem tuberkulicznem oto- 
czeniu. Teraz ma już lat 7, i jest zupeł 
nie zdrowe. 

SŁ 

odwagi i zamiłowania do przygód te- 
ren działania. Miewają z dziesiątków ty 
sięcy koni, owiec i krów złożone sta- 
da — w kampie nikt nie zna liczebno- 
ści swych stad — żyją dostatnio i ma- 
rzą o dalekiej ojczyźnie. Lecz takich 
jest niewielu. Większość Polaków sku 
pia się w okręgach przemysłowych. 

Przed dwudziestu laty odkryto w 
Patagonii zupełnie przypadkowo bo- 
gate złoża naitowe. Dziś jest Patago- 
nja najbogatszym w Ameryce Połud- 
niowej rezerwuarem naity. Przemysł 
naftowy ściąga tu przedstawicieli nie- 
mal wszystkich narodów starego kon- 
tynentu. Wśród nich, oczywiście, jest 
wielu Polaków. 
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Ze šwiaia. 
— Macki umožliwiaią mrowkom wy 

powiadanie się. Czy zwierzęta posiadają 
wogóle mowę? A jeśli tak—czy można ją 
porównać z mową: naszą? 

Na pierwsze pytanie—odpowiada świat 
naukowy twierdząco —na drugie przecząco. 

Tak jest zwierzęta posiądają swoją 
mowę, ale ta jest zasadniczo inna od Ju- 
dzkiej, a mianowicie pod względem czysto 
duchowym, pod względem zaś czysto for- 
malnym znajdujemy naturalnie bardzo zni- 
kome ale przecież godne uwagi analogie. 
Także bowiem mowa zwierząt polega na 
gestach i na głosie, a jeśli chcemy to także 
na dźwiękach połączonych z gestami. 

Jest jednak wielka ilość zwierząt po- 
zbawionych mowy, Wśród bezkręgowych 
zwierząt ukazuje się w pierwszej linji u 
mrówek mowa, połączona z gestami, jako 
wysokowartościowe, a mianowicie: macki 
umożliwiają zwierzęciu wypowiadanie się. 

, Uderzenia mackami są wezwaniem do 
zmiany gniazda, do ataku nieprzyjaciela, do 
ucieczki. Uderzenia ostrzegają przed nie 
bezpieczeństwem, uspakajają podnieconych, 
podbudzają uwagę. 

. Aby móc dokonać tych różnych donie- 
sień, potrzebuje ta mowa macek nastroje- 
nia pod względem intensywności i kierun- 
ku, w którym uderzenia mają być wypro- 
wadzone. Te uderzenia mogą być silne i 
lekkie; długie lub krótkie, w stronę czoła, 
w stronę boków, głowy lub teź skierowane 
przeciw mackom. To jest jeden tylko z 
przykładów ze światą owadów, o ile mowa 
jest o mimice. | S 

Znajdujemy jednak również u wyż- 
szych zwierząt szeroko rozwinięte zdolno= 
ści, wyrażone w rodzaju gestykulacyjnym. 
Przypatrzcie się kiedyś, 
naprzeciwko siebie wrogo usposobione — 
spójrzcie na jeżenie się włosów w tym sa- 
mym. momencie. 

Albo gdy pies i kot nagle się spotkają. 
Ogon kota wydłuża się—a wtył zwrócone 
uszy zdradzają wysoki stopień złości, albo 
weźmy przykłąd drgania. upierzenia roz- 
złoszczonego koguta. Tu i w wielu innych 
wypadkach są procesy uczuciowe i afekty 
rzutem nazewnątrz, a mianowicie w pew- 
nej wprost dziennej równomierności. 

Należy dodać, iż z określonemi gesta- 
mi łączą się też określone dźwięki, jak np. 
szczekanie, mruczenie i t. d. 

Jakże przedstawia się „mowa zwierząt" 
u niższych i u wyższych zwierząt? W ogól- 
ności ogranicza się do zwierząt wyższych, 
a niższe są po większej części jej pozba- 
wione. Jednakże nie dokonuje się tu mowa 
kilku narzędziami językowemi. Zwierzęta 
nie posiadają, jak wiadomo, krtani. Nie bez 
racji mówi się o „konikach polnych“ i t. d. 
o innych, że mruczą i nucą. Mowa dźwię- 
kowa w wyższem pojęciu zaczyna się do- 
piero u ptaków i zwierząt ssących. 

Dziwnym sposobem jest jednak zasób 
dźwięków ptaka większy nż ssaka, a na- 
wet wtedy jeśli ominiemy ptaki śpiewające. 
Głos ptaków jest pozatem bardziej, modu- 
lacyjny, niż głos ssaków. Dla obu rodza- 
jów wspólnem jest jedno: a mianowicie: że 
mowa nie jest miernikiem dla duchowych 
zdolności zwierząt. Mają przecież mało in- 
teligentne zwierzęta, jak kury, bogatą za- 
zwyczaj mowę dźwiękową podczas gdy 
duchowo wyżej stojące ptaki dzikie, mniej 
posiadają dźwięków niż kogut. (Np. u krów 
można rozróżnić siedem różnych dźwię- 
ków). Jakże wobec tego jest uboga mowa 
wysoko stojących zwierząt ssących — nie 
wykluczając małp? 

"=D 
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się biedną wdowę, b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo—Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego Syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
skłądać do adm: „Stowa“ dla b. 
Pracowniczki Szkoły. 
BEER MISTER UKIEDZA DAR GSE СЕЛ | # 

Perimutiera Mitramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna KO. 

Wszędzie do nabycia. 

   

Przystąpiono zatem w dalszej czę- 
ści do eksperymentów na szerszą ska- 
lę. Próba obejmowała 120 dzieci, uro- 
dzonych na klinice położniczej Charitte 
w Paryżu, z których tylko 24 żyło w 
zakażonem otoczeniu, podczas gdy 
reszta należała do rodzin zdrowych. 
Wszczepiono im bakcyl „B.B.G.“. Po- 
czterech latach wszystkie były zdro- 
we, a gruźlicy ani śladu. 

Zupełna nieczułość, jaką zawcze- 
śnie urodzone dzieci okazywały, skło- 
niła lekarzy do podwyższenia dawki 
z sześciu miligramów do jednego cen 
tygrama — w całości dawali dziecku 
z tego środka 3 centygramy. 

W ten sposób rozpowszechniła się 
w całej Francji odporność przeciw 
gruźlicy. 

Obecnie liczba dzieci, którym za- 
strzykuje się nowy środek, przekracza 
75.000. 

Instytut Pasteura, który wyłącznie 
produkuje ten środek i całą Francję 
zaopatruje darmo, wydaje dziennie 
przeciętnie 900 pudełek, tak, że pra- 
wie dziesiąta część dzieci narodzonych 
we Francji otrzymuje swoje trzy pu- 
detka „B.B.G.“. 

W swoim wykładzie wiedeńskim, 
zwrócił się prof. Calmette przeciwko 

jak dwa psy stają £! 
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Od dnia 15 Mllejski Kinemategrai 
Kulturałno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Dziś! Rekord pikanter 
erotyczno-sportowy w 
biety. Akcja rozgrywa 

RÓŻNE 

Lokata 

Mary Astor. 
niedziele i ś 

Kino „Kelios“ 
WileAska 38. 

Kino ją“ P. d 80 gr. Dzi Teatr „BOIOBJA | 2 serie, Zo aktów w j 
A Mickiewicza 22. 

Kino- 
Teatr „Wanda 

Wielką 30. 

Dziś! Najpoczytniejsze 

EGRZESKG Kaz a 
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włącznie będzie wyświetlany film: 

monumentalna tragedja życia narodów w 12 akf. W rolach głównych: Gabriel Gabrio i Jean Devalde. 

Ogłoszenie, 

stwowych w Wilnie ogłasza na dzień 7-go 

do 19 sierpnią 1928 roku dramat w 11 aktach. W rołach * “ 

1 т „Człowiek 1 DICZER głównych: Dougłas Fairbanks i 
„Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30, w 

więta od od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. 
Następny program: „FAŁSZYWY KSIĄŻE”. 

jil Rekord piękności i szyku! „DAMA z REKORDEM ŚWIATOWYM*= zachwyc. dramat 
12 akt. z czarodziejsko piękną Lee Parry. Kolosalne sceny zbiorowe. Przepiękne ko- 
się w Berlinie, Paryżu, Wiedniu i Londynie. Miłość—sport- erotyzm. Wszechświatowy 

sukces. Ostatni seans o g. 10.15. е 

po raz ostatni w Wilnie niezapomniany szlagier w nowem opracowaniu „CASANOWA* 
2 serje, 20 aktów w jednym seansie. W rolach głównych: król miłości, bożyszcze kobiet, ulubieni: tł у 
Iwan Mozžuchin. Diana Karenne, Rudolf Klejn Rogoe i inni. т ADO SST Początek seansów o g. 4.30, ost. o g. 10.20. 

powieści Eugenjusza Suego „WIECZNY TUŁACZ* 
To co 

arcydzieło włę nieśmiertelnej 

podziwiał cały świat. Artystyczna gra i wykonanie. 

liwaga! Targi Północne. Pawilon główny. 
FORTEPIANY i PIANINA 

najnowszej konstrukcji o niezrównanych tonach, 

gwarantowanej jakości. CENY FABRYCZNE. 

  

i Dyrekcji Kolei Pań- 

    

kapitałów pod za- |września r. b. publiczny przetarg pisemny | 3386- : DĄBROWSKA 
bezpieczenie hipo- įna dostawę w ciągu okresu rocznego do į į 

AŻ a i łużytku Dyrekcji nitów żelaznych kotło- | Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

D. He-K. Zachęta” wych i przedmiotów fajansowych. i Na skladzie stale wielki wyb6r nowych i užywanych 

Mickiewicza 1, Warunki przetargu, oraz ilości podle- | instrumentów. 
tel. 9-05 _ | - е156 w gające dostarczeniu 

nitów i przedmiotów są do przejrzenią w 

m"—KAMIENICE © Dziale Zakupów Wydziału Zasobów Dy- 
dochodową w |rekcji w Wilnie przy ul. Słowackiego Nr. 2, 

II! piętro, pokój Nr. 40. 

Informacje udziela się w dnie urzędo- 

centrum  sprzeda- 
my zaraz za 12.000 

dolarów 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza Т 
tel. 9-05. 0 - 8ISE 

we od godziny 13 do 

EBSEEESE 

BOKSY GARAŻE 
» 
Uruchomione z dnia 16 b. m. dia 
przyjezdnych samochodów. Wodą, 
elektryczność, dóż dla remontu i 
czyszczenia oraz różne przyrządy 

techniczne na miejscu. 

R-H. K. Zdanowski i S-ka 
Mickiewicza 34, tel. 370. 6-926€ 
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Przewodniczący Wydziału Powia- 
fowego w Ciechanowie ogłasza 

Na stanowisko technika drogowe- 

go przy Powiatowym Zarządzie Dro- 
owym. 

Od kandydatów wymagane są 
kwalifikacje fachowe i praktyka w za- 
kresie budowy i konserwacji dróg. 

Posada do objęcia bezzwłocznie, 
pierwsze trzy miesiące jako okres 
próbny, następnie stale. 

Warunki: uposażenie według VIII 
kat. urzędników państw. plus ew. 15 
proc. dodatku. 

Kandydaci winni nadsyłać podania 
do Wydziału Powiatowego w Ciecha- 
nowie (Wojew. Warszawskie) w  ter- 
minie do końca września r. b. z dołą- 
czeniem odpisów dokumentów oso- 
bistych. 

Podania nieuwzględnione zostaną 
bez odpowiedzi. 

Przewodniczący Wydziału Powia- 
towego Starosta Powiatowy: 

( ) W. Pełczyński. 

RWAWAWI „Dr, POrlLsKi 
roby rne i we- R LEKARZE 6 neryczne. :Przyjmuje 

od godz. 10 do li od 

MAWAWAE 5—7 p.p. W.P ohulan- 

Kobieta-Lekarz 
ka 2, róg Zawalnej 

3 40 W.Z.P. 1 

r. ToldowiczoWa 
Jr. Tao WENE- | Dokiór-Medycyny 
RYCZNE, NARZĄ- 
Rów Moczów.| M. BYMBLER 
Od 12--2 1 ой 4--6, | Choroby skórne, we- 

ul. Mickiewicza 24, ; neryczne i  moczo- 

  

  

i tel. 277. PACKA aw 
AS mr 165 Dia, słońce górskie 

W. Zdr. Nr. 152. ПНЕ ЕМЕЛ 

L. GIŃSRERG skie 9-213 gu Й skiej 9-2i5 8. 
W.Z.P 43 choroby weneryczne 

syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,! e- 
lefon '567. Przyjmuje 
od_8 do i i od4 do8. 

powrócił. Choroby 
DOKTOR . wewnętrzne. _ Godz. 

K. Sokołowski 12-1 i 5-7. Garbar- 
choroby skórne i we- ska 5—3, tel. 12—19. 
neryczne, ul. Wilef- —— ст 
ska 30 m. 14. Przyim. Doktór Medycyny 
od g. 9-12 r. i 5-7 w. 
W.Z.2X127r.Nr160  BUKIEWICZ 

POWRÓCIŁ LOSE 
choroby weneryczne, 

Kr G. WELFSOŃ skórne i płciowe, ful. 
weneryczne, moczo» Mickiewicza 9, wejście 
płciowe i skórne, uł. z uł. Śniadeckich 1, 
Wileńska 7, tel. 1067. przyjmuje ad 1-2 

i od 5—7 p.p. —60S€ 

  

Dr. Wioli Kieżnn 

kilku krytykom, a zwłaszcza przeciw 
tym, którzy jego daty statystyczne 
krytykowali. Pewni lekarze wiedeń- 
scy powątpiewali w prawdziwość dat 
d-ra Calmetta, na co znowu oświad- 
czył wybitny francuski uczony: 

— Moje daty, może każdy skon- 
trolować. W instytucie Pastera, prze- 
chowywane są protokuly  szczepio- 
nych i w gruźlicznem otoczeniu żyją- 
cych dzieci. 

Badacz paryski zwrócił się też 
przeciwko argumentowi profesora No- 

bla. Według niego jest wątpliwem, czy 
„B. B. G.* wogóle może być przyję- 
te przez jelita noworodka. 

Następnie zwrócił się prof. Calmet 
te przeciw zarzutom, iż nie można wy- 

kluczyć możliwości, że „B. B. G. * w 

organizmie osłabionych jednostek od- 

zyskuje swoją pełną siłę  trucicielską. 

Profesor Calmette utrzymuje że 

statystyka przemawia najbardziej za 

nową metodą, śmiertelność szczepio- 

nych dzieci wynosi 1 proc., podczas 

gdy nieszczepionych 24 proc. 

Wielka w roku 1921 rozpoczęta 

serja prób — mówił francuski uczony 

— która dziś obejmuje w krajach eu- 

    

ropejskich więcej niż 150.000  leczo- 

nych noworodków, PE niezaprze- 

wyżej wymienionych 
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Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem: | 

EBU Disk SE с НО Р 

RÓŻNEJ WIELKOŚCI. 

fabryki MASSEY—HARRIS w Kanadzie 

w WILNIE. ul. Zawalna Nr 11-a. 

w WILNIE. 

funkcjonuje u mnie przez 19 lat, nie wymagając żadnego remontu. 

poszła na szmelc. 

Majątek Teresdwór, 

© 

210 чеопе Wierzkieńskie 
1А Fr. Świątecki, Biuro „Lechja* Sp. Akc. Wilno, Ostro- 

czyszczące przewożne, czeskiej fabryki WICHTERLE 

MOTORY NAFTOW o sile 1 i pół, 3, 4 i pół i 6 koni mech. 

Dnia 3 lipca 1928 r. 

Na zapytanie W. Pana z przyjemnością donoszę, że nabyta w jego 

Przy zastosowaniu 7-io silnego motoru idzie lekko, wymłaca dużo 

Wobec powyższego pozostaje 

poczta Wołkołata, 

i odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze gleby. 

2 bramska 29, tel. 13—10. 3229 3 

i KOVARIK w Prosciejowie. 

poleca 

Do p. Zygmunta Nagrodzkiego 

składzie w r. 1909 czyszcząca przewožna mlocarnia WICHTERLEGO 

" i ezysto, W sąsiedztwie mojem takaż młocarnia innej fabryki dawno już 

tak dobrą maszynę. 

Woj. Wileński e. 

Dr. Blumowicz KRAgiEERgEEZ 
siatka Fazi ! 
da lod 9- 1 i odg POSADY I 
3 — 7 p.p., tel. 921, 
ul. Wielka 21. — 15 ВЕНА ЕНО ОЕ 

АЛОНЕ В Rss is 
|[…ш пшпш' Т аи В, 
SRS 

wodowej poszukuje 
zajęcia biurowego 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

względnie jako nau- 
czycielka. Posiada 
znajomość języka 

Bżyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 

francuskiego i może 
dawać lekcje muzyki. 

nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 

Oferty proszę kiero- 
wąć wlg adresu: No- 

korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 

мо - Święciany, ul. 
Kościelna, Wł. Har- 

rzędnikom i uczącym 

tung. 

Wydz. Zar. Nr. 3 

NZETKREBNADEZZRAZZ CR 0MEZIRENIEB 

mi tylko podziękować W. Panu za 

Z poważaniem 
(- ) Stanisław Oskierko. 

Kupię w Wilnie Do wynajęcia 
domek murowany, lub 5 pokojowe odremon- 
drewniany w dobrym towane mieszkanie na 
stanie, na własnej zie- Zwierzyńcu. ш. 
mi, za gotówkę, w Grodzka 2. Informa- 
cenie do 1.300 dola-Cie tamże, m. 3, od 
rów, Zgłoszenia3 7-ej wiecz. 0-Sgzę 
szczegółowe: Poczta 
Strzybowce, pow. Li- # 
da Poste - Restante Pokoje 
domek +2 2988 do odnajęcia na czas 
£Dom dochodoówy% Targów Północnych, 
pod Warszawą , U! Ofiarna 2 m. ió. „ 
sprzedamy lub za- | FRSO 
mienimy na mają- — 
tek w Wileń- Poszukuję 

ZZA e. Dla taż | pokoju umeblowane- 

1 kana 3° 180 “"1 т_іеэ;[і‹апіц » „ | wygodami. Mogą też 

BK aus byč A SEE 
} ‚ } та 90 айт, „Эюма“ 
_ tel, 905. I_699£_ pod C. M. 
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TAYAAVA cza Nr 33 m. 18, ее у 
оролив оаиа aa S godz. 11 12 lub SZ Pensjo- 

"LL E Okazyjny mająteku l * 5 po połuć 2 dać Tear: ad około 130 ha: Bu- póżaaka z Geny o ad 
10 о- RZY j EB ANUSZERKI 88 KIA Kadny pirk, | ES Са 5 zł, dziennie. 0-ZLCĘ | 

EGO duże jezioro rybne, | |] LOKALE й 
UR LIKE ziemia Z mamę 

rzędna, łąki mo: LLS 
AKUSZERKA rożne, w pobliżu Mi ZGUBY 

w. Smiałowska | kolei i miasteczka. ieszkanie 
przyjmuje odgodz. 9| Sprzedamy / do-|3 4 pokojowe ро- EEE BNEEIEANZN 
do 7. Mickiewicza godnie . „jtrzebne (może być: gubiony kwit lIom- 
46 m. 6. Niezamoż- | D. H.-K. „Zachęta" | Zwierzynieć, Antokol). bardowy (Bisku- 
nym ustępstwa. Mickiewicza » | Zgtoszenic do adm. pia 12) Nr 30978 

Z. P. Nr 631 tel. 9-05. 1—76S9 Į „Šlowa“. — unieważnia się. —0 

czoną nieszkodliwość — a przeciwnie ku Calmetta. Profesor dr. Nobel, który 
skutecznošė „B. B: G.“ dla ochrony 
przeciw gruźlicy w najważniejszym 
wieku dziecięcym. W interesie zwal- 

czania gruźlicy, należałoby tę metodę 

wprowadzić w życie wszędzie tam, 

gdzie produkowanie tego środka, jego 

rozpowszechnienie i kontrola — przez 

odpowiednie kwalifikowane siły 

są zapewnione. 

Po odczycie znakomitego uczonego 
francuskiego mówił dr. Well-Halle o 
swoich korzystnych doświadczeniach 
z B.B. G.ustarszych dzieci i 
o doświadczeniach norweskiego leka- 
rza dra Heinboela u dorosłych. Ten 
zaszczepił sześćdziesięciu młodym lu- 
dziom w wieku od 22—27 lat „B. B. 
G.“ pod skórę. W końcu zdał profesor 
Guira sprawozdanie z korzystnych 
wyników u zwierząt. Jest obowiąz- 
kiem weterynarzy objaśnić wszystkich 
rolników i hodowców bydła, że zapo- 
bieganie gruźlicy u bydła, podobnie 
jak u ludzi, zacząć się musi w najwcze 

śniejszej młodości. 

W medycznej prasie wiedeńskiej 
rozpoczęła się walka na tle wynalaz- 

  

Wydawca Stnułsław Mackiewicz. Redaktor edpowiedzialny Witold Woydy'to 

  

vdawnictwo Wileńskie" ul. k 

już oddawna występuje przeciw nie-— 
bezpieczeństwu metody leczenia Cal-- 
metta, podkreśla, że przy tej metodzie 
idzie o zakażenie i niema dowodu na 
to, że leczenie „B. B. G.* chroni z 
pewnością od gruźlicy. 

: ` 

W odpowiedzi drukuje uczony frar: 
cuski ogromną ilość podziękowań ro- 
dziców, za wyratowanie ich dzieci 
ze strasznej choroby gruźlicy. 

W rezultacie odbyć się ma we 
wrześniu w Wiedniu wielki kongres 
lekarzy poświęcony dyskusji nad me- 
todą wstrzykiwań Calmetta. Udział w 
niej wezmą: profesor Pirvuet, proi. 
Nobel, dr. Goetzl, prof. Chiari i t.d. 

Miejmy nadzieję, że spełni się ży- 
czenie związane z dziełem Calmetta, a 
wtedy znikną szpitale dla gruźlicznych 
— tak, jak to sie stało z szpitalami dla 
chorych no ospę, wówczas gdy zaczę- 
to szczepienie przeciwko chorobie 
ospy. 

Roman Hernicz. 

DIE 
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