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nie napiszę 
W ostatnich dwuch tygodniach 

dwukrotnie przypuszczałem atak do 

Poselstwa Sowietów w Warszawie © 

udzielenie mi wizy na wjazd do kraju 

bolszewików. Dwukrotnie mi jej odmó 

wiono. Bolszewja, której przedewszy 

stkiem zależy na wyjściu z izolacji po- 

litycznej musi jednak wpuszczać do 

swych granic dziennikarzy zagramicz- 

nych. I nietylko Niemcy z tego przy” 

wileju korzystają, nawet amerykańscy, 

ba! angielscy dziennikarze spacerują 

sobie po Wołdze, Krymie i Kaukazie, 

ile się im podoba. Młody, lecz znako” 

micie utalentowany p. Fabre - Luce, 

intelektualna głowa franko - niemiec- 

kiego przymierza — a więc najniebez- 

pieczniejszej dla Sowietów koncepcji 

politycznej na europejskim kontynen- 

cie, jezdził kilka miesięcy po Rosji i 

mógł napisać książkę, która zresztą 

jest jedyną książką tego pisarza, która 

nie posiada żadnej absolutnie wartoś- 

ci. Niestety, po tem, jak sowiecki ш- 

rzędnik na terytorjum polskiem po za” 

żądaniu od polskiego urzędnika usług 

specjalnych zabija go strzałami z bro” 

wninga, tylko dlatego, że czuje się zde- 

nerwowany, z powodu zresztą tak U- 

zasadnionej i sympatycznej przyczyny, 

jak uprzednia praca w  czrezwyczaj” 

ce, a państwo polskie po czynie tego 

urzędnika sowieckiego nie żąda nawet 

odszkodowania dla pozostałej wdowy 

— po takim, powtarzam, fakcie, nie 

powinienem, ani na chwilę się łudzić, 

że dziennikarz polski choć trochę dla 

Sowietów niewygodny, żadnej wizy 

nie dostanie. 
* Pobytu w Rosji dzienikarzowi pol- 
skiemu żadna inna podróż zastąpić nie 

może. Ani Londyn, ani Nowy York z 

Waszyngtonem, ani żadne inne miasto, 

, czy kraj. Polityk tam właśnie powinien 

szukać odpowiedzi na najkapitalniejsze 

jtania, dotyczące naszej przyszłości, 

po części przyszłości całego globu. 

Takim kapitalnem, najkapitalniejszem 

pytaniem jest: czy w wyścigu dośrod- 

kowej siły komunizmu i odśrodkowej 

siły budzących się nacjonalistów zwy- 

cięży pierwsza, czy też druga. Oczy- 

wiście pierwej trzeba rozstrzygnąć 

inne pytania, mianowicie, czy te budzą 

ce się nacjonalizmy stanowią istotnie 

- sięw siłę, czy też przeciwnie 

akkomodują się doskonale z bolszewi- 

zmem. 
Nietylko można się wyrazić, że 

przyszłość Polski da się odczytać w 

odpowiedzi na te pytania, —lecz należy 

uznać, że polityka zagraniczna i po- 

lityka wewnętrzna Polski za” 

leżna jest od tych odpowiedzi. Jeśli 

przewidywaliśmy demembrację Rosji 

chociażby w dalszej przyszłości na Ukra 

inę, Kaukaz (a na tem ta demembracja 

skończyć się nie może) to nasza zagra 

niczna polityka powinna być stosownie 

zorjentowaną, nasza wewnętrzna poli- 
tyka musi być do takich przewidywań 
dostosowana. Jeśli przeciwnie, — tak 
jak to twierdził swego czasu p. Al. Le- 

dnicki — nie ma takiej siły, któraby z 
z Kijowa, Charkowa, Odessy, mogła 
by wyrugować tkwiącą tam rosyjskość 

— to i nasza polityka zagraniczna z 

innych powinna wychodzić przesłanek 

ij nasza polityka wewnętrzna inne po- 
inna stosować metody. 

Rozmawiałem z bardzo wieloma Po- 
lakami przybyłymi z Rosji i mieszkają 

cymi w Rosji i od żadnego z nich nie 
słyszałem otwartej, wyraźnej odpowie- 
dzi na pytanie powyższe w postaci ja” 
skrawego tak, lub nie. Odpowiedzi, któ- 
re słyszę na pytania zadawane kancia- 
sto, chyboczą się jak spróchniałe zęby 
są kompromisowe, relatywne, są „por 
stolku - poskolku*. Polska ma wielki 
kapitał po temu, aby stać się informa" 
torem globu o sprawach rosyjskich i 
Polska zupełnie ten kapitał marnuje. 
Mamy tysiące ludzi  niepowszednio 
znających Rosję i nie umiemy pchnąć 
pracę myślową tych ludzi w kierunku 
rozwiązywania zadań kapitalnych. Ist 
nieje instytut we Wrocławiu, który 
zbiera szczegóły o życiu rosyjskim. Ka 
żdy Polak przyjeżdżający z Rosji о- 
powiada takie same szeczegóły i 0- 
powiada je gorzej, niż to czynią Niem* 
cy, można powiedzieć coraz gorzej. 
Od rozwiązywania pytań kapitalnych 
przezornie się odsuwa. Tymczasem 
Polska musi sobie na te pytania od: 
powiedzieć. Nawet błąd, nawet pomył- 
ka będzie tu lepsza niż brak odpowie- 
dzi. Bo konkretny program nawet wy* 
chodzący z tałszywych założeń, lecz 
konsekwentnie przeprowadzany jest 
lepszy od całkowitej bezprogramowoś- 
ci. Te pytania, które cytowaliśmy po- 
wyżej są tak kapitalne, że bez ich roz- 
wiązania nie można mieć programu 
polskiej polityki zagranicznej. 

Mniej akutalnem, lecz jeszcze trud- 
niejszem wydaję mi się drugie pyta- 
nie to jest kwestja samego ustroju so- 

_ wieckiego. Pytanie, które sobie zadaje 
rosyjska prasa emigracyjna to jest „jak 

Obrady P.P. $. 
WARSZAWA 12-X. (tel, wł. „Słowa*). 

Pod przewodnictwem posła Niedziałkowskie- 
go odbyło się dziś przed południem plenar- 
ne posiedzenie klubu P.P.S., na którem obra- 
dowano na podstawie referatu senatora dr. 
Grossa mad zagadnieniami państwowej po- 
lityki finansowej. Posiedzenie P. P. S. uwa- 
żać można za przygotowywanie się do dy- 
skusji budżetowej. 

Po południu obradował C. K. W. P.P.S. 
nad przygotowaniem materjałów na rozpo- 
czynające się w dniu jutrzejszym dwudnio- 
we obrady Rady Naczelnej, która po wszech 
stronnem rozpatrzeniu zagadnień  politycz- 
nych opublikować ma rezolucję zawierają- 
cą program polityczny socjalistów na naj- 
bliższą przyszłość. 

Zdemenfowanie endeckich plofek 

WARSZAWA 12-X. (tel. wł. „Słowa'). 
Sekretarjat klubu B. B. W. R. upoważnia 
nas do zaprzeczenia wiadomości podanej 
dziś przez gazetę warszawska, jakoby płk. 

Sławek na najbliższem posiedzeniu klubu t. 

j. w dniu 16 b. m. miał ustąpić ze stanowis- 
ka prezesa B.B.W.R. a następcą jego miał 

zostać płk. Koc dotychczasowy wiceprezes 

klubu. 

Płk. Sławek po dłuższej chorobie czuje 
się już zupełnie dobrze i powrócił do nor- 

malnych zajęć a o oddaniu kierownictwa 

klubu w inne ręce nie ma mowy. 

Wykluczenie posła Boćmagi z 
Klubu B. B. 

WARSZAWA 12-X. (tel. wl. „Slowa“). 

Prezydjum klubu B.B. na podstawie pogło- 

sek o nadużyciach natury materjalnej, do- 

konanych przez posła klubu B.B. Józeia Boć- 
magę w charakterze wójta gminy Zakrzew- 
delegowało dwóch swoich przedstawicieli w 
celu zaznajomienia się z sytuacją na miej. 

scu urzędowania posła Boćmagi. Wobec 

stwierdzenia przez delegatów że zarzuty sta- 

wiane posłowir Boćmadze są uzasadnione, 
delegaci postawili wniosek wykluczający po- 

sła Boćmagę z klubu B.B. na co zasadniczo 

prezydjum klubu wyraziło zgodę, a formal- 
nie sprawa będzie załatwiona w dniu 16-go 

b. m. na posiedzeniu klubu. 
Delegaci klubu pos. dr. Barański i sen. 

Poczętowski zawiadomili dziś Marszałka Da- 

szyńskiego, że pos. Boćmaga przestał być 
członkiem klubu B.B . 

Pudziękowanie P. Frezydanfa 
Rzeczypospolitej dla władz na- 

czelnych P. W. K. 

POZNAŃ. 12.X. Pat. Rada główna 
i zarząd Powszechnej Wystawy Kra- 
jowej otrzymały z kancelarji Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej następu- 
jące pismc: „Pan Prezydent Rzeczy* 
pospolitej polecił mi podziękować pz- 
nom za wyrazy hołdu, przesłane pod 
J:go adresem w chwili z«mknięcja 
krowszechnej Wystawy krajowej i wy- 
razić przeświadczenie, że Wystawa, 
sp łniwszy swe zadanie, pozostawi 
państwu trwały dorobek moralny i 
rzeczowy. (—) Szef kancelarji cywil- 
nej”. 

Zakończenie międzynarodowej 
konferencji prywatnego prawa 

lofniczego. 
WARSZAWA, 12 X. rat. Dziś o godz. 

6 po południu zakcńczyła się obecnie obra- 
dująca w Warszawie druga międzynsrodo- 
wa konierencja prywatnego prawa lotnicze- 
go podpisaniem konwencji w sprawie unifi- 
kacji niektórych przepisów o międzynaro- 
dowem przewozie lotniczym. Konwencja ta 

została podpisana przez 13 państw, w tej 
liczbie przez Niemcy, Równocześnie delega* 
ci wszystkich państw, biorących udział w 
konferencje podpisali ok stwierdza- 
jący wyniki prac i zawierający szej ży- 
czeń na przyszłość. Szczegółowy kauok. 
kat z całego przebiegu pracj konferencji 
podany zostanie jutro. O godz: 430 po po- 
łudniu prezes i wiceprezesi konferencji 
przyjęci zostali na Zamku przez Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, wieczorem zaś 
uczestnicy konferencji obecni byli w, teatrze 
Wielkim na operze „Straszny Dwór*. 

Konferencja ministra Zaleskiego 
I Niezabyfowskiego 

__ WARSZAWA, 12 X. PAT. Minister rol- 
nictwa p. Karol Niezabytowski, który już 
wrócił z uroczystości wileńskich i objął 
urzędowanie 12 bm., odbył w tymże dniu 
konferencję z ministrem spraw zagranicz- 
nych p. Augustem įZaleskim oraz przyjął 
wojewodę poznańskiego p. Raczyńskiego. 

Epidemia szkarlatyny 
Z Kowna donoszą: Wydział sanitarny 

zarządu miejskiego podaje, iż epidemja 
szkarlatyny w Kownie wzrasta. W związku 
ze zwiększeniem epidemji zamknięto 50 
szkół ludowych. Epidemja tyfusu brzuszne 
go uległa natomiast zmniejszeniu. 

dowy prezes komitetn partji narodowców 
Z Kowna donoszą: Onegdaj odbyło się 

nadzwyczajne posiedzenie centralnego ko- 
mitetu partji narodowców, na którem do- 
konano obioru nowego prezesą tej organi” 
zacji. Przyjęto jest bowiem, że w razie 
wejścia któregoś z czionków do gabinetu 
usuwa się on z komitetu. Zamiast mioistra 
komunikacji Wilejszysa, prezesem zosta! 
obrany dotychczasowy wiceprezes komitetu 
Łapenas, wiceprezesem został zamianowa- 
ny a komitetu centralnego p. Kaz 
wolis. 

miana ustawy 6 słażbię wojskowej 
w armji litewskiej 

Zostały ogłoszone zmiany w ustawie o 
obowiązku służby wojskowej. Na przyszłość 
pobór będzie przeprowadzany tylko raz, do 
roku w okresie od 1 września do 15 paździer- 

W roku bieżącym poboru nie będzie z 
przesunięcia terminu wcielenia do 

szeregów do miesiąca marca. 

> Niemniej w połowie października odbę- 
dzie się nieobowiązkowe stawienie się do 
oddziałów studentów i uczniów, którzy w 
== sie z. OC Ogłoszo- 

je wygody wspomnianych 
studentów i uczniów i jest dobrowolny. %) 

bogrzeb wielkiego arlysty malarza 
KRAKÓW, 12-10. PAT. Dziś o godz. 8 

rano odbyło się wyprowadzenie zwłok Jacka 
Malczewskiego z domu żałoby przy ul. An- 
czyca na Salwatorze. W imieniu artystów 
przemówił Wlastimil Hofmann, w słowach 
pełnych żalu żegnając zmarłego. Po przemó- 
wieniu trumnę zniesiono z wzgórza Satwa- 
torskiego do karawanu, zaprzężonego w 
dwie pary koni. Orszak żałobny, poprzedza- 
my przez duchowieństwo, podążył ulicami 
Kościuszki i Zwierzyniecką do kościoła 0.0. 
Franciszkanów. Wzdłuż ulic i około kościoła 
zebrały się tłumy  publicznośći, żegnając 
zwłoki wielkiego mistrza malarstwa 00. 
go. Po wniesieniu trumny do kościoła 0.0. 
Franciszkanów, ks. biskup Rospond odpra- 
wił mszę żałobną w obecności ks. metropo- 
lity Sapiehy i lic o kleru, poczem trumnę 
wyniesiono z kościoła i umieszczono na ryd- 
wanie. Przy dźwiękach marsza Szopena wy- 
ruszył wielki pochód żałobny w stronę Skał- 
ki. Kondukt żałobny prowadził ks, metropo- 
lita Sapieha. Obok rydwanu straż 
honorową strzelcy. Rydwan otoczały delega- 
sie Zw. w, Federacji Polskich Zw. 
bronco 2 i innych organi: įczyzny y ganizacyj ze 

W chwili, gdy hód przechodził ko- 
ło placu Bernard D odezwał  się 

dzwon Zygmunta. ed kościołem św. Ka- 
tarzyny pożegnał sławnego mistrza imieniem 
s a e 1 О. Р. Czerwiński 

em przemówieniem | oczę a: p rozpoczętem cy 

„Wybieram więc jednego z nich i uko- 
cham go jak syna i umierając oddam mu 
ciężar mój i większy ciężar, niż mogą unieść 
inni, aby w nim byt odkupiony i okażę mu 
wszystkie nieszczęścia tej ziemi, i potem zo- 
staję sam w ciemności wielkiej z brzemie- 
a: myśli i SA >. są jaki — Te sło- 

szamana © im są jakby wyjęte z 
testamentu, "o w ciemną 506 Woś 
wielki duch polski przekazywał swoją misję 
swoim zastępcom. Ten, którego Śmiertelne 
szczątki, za chwilę do grobu włożyć mamy, 
był także i Rot dziedzicem: i on otrzy- 
mał ciężar, mogą wynieść inni, i on szedł 
przez życie w ciemności wielkiej, z brzemie- 
niem myśli i tęsknot na sercu. Z myśli tych 
i tych tęsknot układał się poemat barw i 
kształtów przedziwnego piękna, a przecież 
nietylko dla naszych oczu, ale i dla naszych 
serc przeznaczony. Bo kto na twórczość 
Mal: zewskiego patrzyć „będzie ze stanowiska 
piękna, szukając w niej wyłącznie materjała 
dla swoich wrażeń estetycznych, ten Mal. 
czewskiego ani nie dojrzy, ani nie zrozumie. 
Malczewski przemawiał do nas_ skarbami, 

jakie a ny iego złożył. Stworzył dla 
AE pi słów, czarowne i porywające. 

trzeba zrozumieć wszystkie tej mowy 
ROTY 1, słyszeć wszystkie tej pieśni tony, pay Bolero dojrzeć można, że Jacek 

osły 2 to nietylko artysta malarz 
znaki y, ale że przedewszyst- 
e den z tej jasnej plejady rycerzy, któ. 
stawił, E szańcach naszego ducha 

я 2 zupełnej zagłady zachóć 
z tych, co otrzy- 

Mal 

z 

na 3 
c 8 

Wyspiańskiego i innych zasłuż: wia ianyh zasużonych da Oj 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
RARANOWICZE — ul. Szeptyckiego —- A Łaszuk, 
WIENIAKONIE —- Bałet kolejowy. 
URASŁAW —- Księgarnia T-wa „Lot“, 
BĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinawskiege, 
DUKSZTY — Bufet ko: 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow, 
URODNO -— Księgarnia T-wa „Rueh“. 
ZZ e Bo ei — K. Smarzyšski, 
IWIE — Sklep tytoniowy S. Išwierzyšski, 
KLĘCK — Sklep „Jedność”. 
МА — ul. Suwalska 13, S. Mateeki, 
BOŁODECZNO — Księgarnia W-wa „Ruck”. 

N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz rnilimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i rej 40 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 

Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji c. © 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jazwiuskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewńnwza 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

POSSE INTTKTET EAS T 
„ Komunikaty oraz Za tekstem 15 grosz: r 
o 25 proc. drożej. 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

* Artykuły, których ECHA STOLICY ZZAKORDONGW Ku czci Kazimierza Pułaskiego 
Uroczystości w Waszyngtonie 

; WASZYNGTON, 12-10. PAT. Wczorajsze uroczystości Pułaskiego w Waszyngto 
nie rozpoczęły się o godz. pół do 9, kiedy obydwie polskie delegacje udały się na grób 
Nieznanego jerza w i gdzie się znajduje amerykański cmentarz narodowy. 
Przy dźwiękach orkiestry, przyczem oddział piechoty oddawał honory wojskowe, płk. 
Zahorski i por. Zarychta złożyli wieniec w imieniu Marszałka Piłsudskiego, a płk. Gło 
gowski w imieniu armji polskiej. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce pod pomnikiem 
Kościuszki, gdzie przedstawciele polskiego związku narodowego i polskiego zw. rzym 
sko katolickiego złożyli wieńce w imieniu reprezentowanych przez siebie organizacyj. W 
południe prezydent Hoover przyjął w Białym Domu obydwie polskie delegacje, które 
przedstawił mu ambasador Filipowicz. Następnie prezydent przyjął szereg polsko-ame 
rykańskich delegacyj z całego kraju. 

O godz. 1. 15 w klubie prasy odbyło się śniadanie, podczas którego wygłoszono 
szereg przemówień. Ambasador Filipowicz w krótkiem przemówieniu w imieńiu rządu 
polskiego podziękował za piękny dar prezesa Wierzbińskiego i oświadczył, iż poda projekt 
by popiersie Pułaskiego umieszczone było w Warszawie w Senacie, podobnie jak na 
Kapitolu w Waszyngtonie. Po śniadaniu udano się pod pomnik Pułaskiego, gdzie złożo- 
no. wieńce, Uroczystości zakończyło przyjęcie w polskiej ambasadzie, gdzie ambasador 
Filipowicz podejmował delegacje polskie i członków korpusu dyplomatycznego. 

Depesza Prezydenta Hoovera do Prezydenta Mościckiego 

WARSZAWA, 12-10. PAT. Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki otrz: 
mał od prezydenta Stanów Zjednoczonych Hoovera a lakos list: Waza a 
Par, Dom, 10 października 1929 roku. Ignacy Mościcki, Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
w Warszawie. — Otrzymałem pismo Waszej Ekscelencji w związku z 150-letnią uroczy- 
stością Pułaskiego, odbywającą się w naszym kraju. Pamięć © „.. młodego polskiego 
rycerza, który „przyłączył się do sił zbrojnych amerykańskich kolonistów i walczył boha- 
tersko i odważnie od chwili przyjęcia go do sztabu generalnego Waszyngton a aż do 
chwili otrzymania śmiertelnej rany przy oblężeniu Savannah, — będzie zawsze żyła w 
sercach amerykańskich obywateli, i ich serdeczne uznanie wybitnych zasług w uzyska- 
miu amerykańskiej niepodległości nigdy nie zaginie. Będę szczęśliwy powitać specjalną 
delegację Waszej Ekscelencji i zapewnić jeszcze raz Waszą Ekscelencję o wdzięczności 
mego kraju i o przyjaźni do Polski. (—) Hoover.* 

Polskie wieńce na grobie Washingtona 

WASZYNGTON, 12 X. Pat. Polska delegacja wojskowa z płk. Głogowskim i 
Zarychtą na czela udzła się na Mount Vernon, gdzie Lokis P = aaa Wa. 
shingtona w imieniu Marszałka Piłsudskiego i armji polskiej. 

Wyrok w procesie nacjonalistów opolskich 
OPOLE. 12.X. Pat. Dziś o godzinie 13 przewódniczący sądu 

ławniczego ogłosi! wyrok, mocą którego—1) uwolniono 13 oskar- 
żonych, z których Funge i Kaduk oirzymali ostrzeżenie, 2) ska 
zano na więzłenie za ciężkie naruszenie spokoju powszechnego: 
Nalewaję na 8 miesięcy, Centnera i Nowaka na 8 miesięcy, Pod. 
sadę i Hapta na 4 miesiące, Poistera na 3 miesiące — wreszcie 
Bernarda na 105 marek grzywny. Po odczytaniu wyroku prze- 
wodniczący w dłuższym wywodzie, trwsjącym do godz. 13.30 wy- 
rok umotyw ował. ! 

Prezydent Doumergue opuścił Brukselę 
BRUKSELA, 12. X. PAT, Prezydent Doumergue i Briand odjechali o godz. 

14-е} do Paryża. Król belgijski, książę następca fronu oraz mer miastą żegnali odje- 
żdżających na dworcu. Licznie zaś zebrane tłumy zgotowali przedstawicielom. Francji 
burzliwą owację. 

Wielki kankief argle-saski w Nowym Jorku 
LONDYN. 12.X. Pat. Szereg organizacyj anglo saskich w Nowym 

Jorku wydał wczoraj na cześć premjera Mac Donalda bankiet z udziałem 
około 5 tys. osób. Na bankiecie był również przybyły z Waszyngtonu 
abasador brytyjski sir Howard. Premjer Mac Donald wygłosił przemówie- 
nie, w którem podkreślił zasługi ambasadora Howarda, jako rzecznika 
zbliżenia obu narodów. Mac Donald oświadczył, że dążeniem prezydenta 
Hocvera i jego będzie utrwalenie tak szczęśliwie wzmocnionych węzłów 
przyjaźni, a tem samem utrwalenie pokoju. 

Rada komisarzy ludowych profokuł ratyfikowała 
MOSKWA. 11.X. Pat. Rada komisarzy ludowych ratyfikowała proto- 

kół, ustalający procedurę przyszłych rokowań pomiędzy Hendersenem a 
Dowgalewskim. 

Groźba wybuchuGwojny w Ghinach 
NANKIN. 11.X. Pat. Wybuch wojny pomiędzy rządem narodowym a 

wojskami Feng Ju-Sianga wydaje się nieuniknionym. Rząd narodowy wy- 
dał polecenie zaaresztowania dwóch najwybitniejszych generałów Feng-Ju- 
Sianga z powodu udziału ich w akcji, skierowanej przeciwko rządowi. 
Obaj generałowie ratowali się ucieczką. Według otrzymanych tu doniesień 
oddziały Feng Ju-Sianga posuwają się ku Hankou w zamiarze stoczenia 
bitwy z wojskami rządowemi. Komunikat, ogłoszony przez rząd nankiński, 
donosi o zorganizowaniu ekspedycji wojennej przeciwko wojskom Feng: 
Ju-Sianga. Powodem zorganizowania ekspedycji jest, według komunikatu, 
nielojalae postępowanie generałów Feng-Ju-Sianga w stosunku do rządu. 

Sowiefy zażądają wydania Biesiadowskiego 
MOSKWA, 12 X. Pat. Agencja Tass komunikuje: W związku ze 

sprzeniewierzeniem przez Biesiadowskiego części funduszów ambasady 
ZSSR. we Francji komisarjat ludowy spraw zagranicznych zwrócił się do 
prokuratora najwyższego trybunału ZSSR. o Ściganie Biesiadowskiego na 
drodze sądowej jako przestępcy. Śledztwo sądowe będzie prawdopodobnie 
wymagało zwrócenia się do rządu francuskiego o wydanie Biesiadowskie- 
go władzom sowieckim, skoro chodzi p przestępstwa, dokonane przez 
funkcjonarjusza w czasie pełnienia przez niego obowiązków stużbowych. 

XII międzynarodowa konferencja pracy 
GENEWA, 12 X. PAT. Dzisiaj o godz. 11 obecności generalnego 

sekretarza Ligi Narodów Drummonda odbyło się otwarcie XIII międzyna: 

rodowej konierencji pracy. Prezes Rady Administracyjnej Międzynarodowe- 
go Biura Pracy Fontaine zaznaczył w przemówieniu inauguracyjnem, że 
cztery sprawy, znajdujące się na porządku dziennym dotyczą wyłącznie 
marynarki. Na otwarciu obecni byli przedstawiciele 32 krajów. Konferencja 
potrwa około trzech tygodni. Na przewodniczącego konferencji wybrano 
hiszpańskiego ministra pracy Aunosa. 

długo będzie ten ustrój trwał* — wy- 
daje mi się naiwnem. Oczywiście, że 
trwać będzie bez końca, że bez jakiejś 
katastrofy nie upadnie. To też najwłaś- 
ciwiej byłoby redagować to pytanie w 
sposób. następujący: jakich rozmiarów 
katastrofa może obalić ustrój sowiec-. 
ki. Czy konieczne jest tu trzęsienie 
ziemi na całej przestrzeni rosyjskiego 
lądu, czy wystarczy przegrana wojna 
zewnętrzna i na jakim froncie — euro- 
pejskim czy azjatyckim — czy też wy- 
wrócić ustrój sowiecki potrafi banda 
terrorystów, bez prowokatora wew" 
nątrz, działająca w samej Moskwie. 

Na te pytańia odpowiedzieć jest 
trudno, ale dla nas, dla Anglji, a i dla 
innych wielkich państw europejskich 
pytania te są tak ważne, że i tu nawet 
wyraźnie umotywowane chociażby błę- 
dne odpowiedzi byłyby pożądane. Jest 
wykluczone, aby na te pytania silił się 
dać odpowiedź dziennikarz cudzo- 
ziemiec. Ale dziennikarz Polak pąmię- 
ta natężenie antypaństwowych uczuć, 
które tak cechowało prawie każdego 
poddanego Cesarza Wszechrosji. W 
Rosji przedwojennej prawie każdy 
mieszkaniec w mniejszym, czy więk- 
szym zakresie był antypaństwowcem. 

Gazety sowieckie twierdzą, że dziś już 
tak nie jest, — że dzięki propagandzie 
komunizmu państwo sowieckie zyska- 
to sobie gorących i  ortodok- 
- salnych obrońców w „szerokich war- 
stwach robotniczych* wśród młodzie- 
ży, komsomolców, pionerów, wśród 
młodej inteligencji, która wyszła z 
w.uzów i rabfaków. Dziennikarz Polak 
z tramwaju, z wagonu, ze spaceru uli- 
cznego, z udziału w takiej czy innej 
manifestacji, z jadłodajni uniwersytec- 
kiej potrafi wyczuć ile w tym prawdy, 
ile w tym blagi. Czy istotnie można li- 
czyć, aby na obronę ustroju sowieckie- 

go samorzutnie, dobrowolnie, ofiarnie 
stanęły entuzjastyczne szeregi. 

Współczesne życie rosyjskie jest 
tak odmienne od wszystkiego co jest 
na tej planecie, że podróż do Rosji jest 
czemś z fantastycznej bajki 'o podróży 
na planetę Mars, lub z wędrówek Guli- 
wera do Liliputów i Olbrzymów. — 
Powiem, że nawet podróż na Mars, 
lub do Liliputów byłaby dla mnie 
mniej ciekawa i pociągająca. Bo nie 
potrafimy się wczuć w psychologję 
Marsjanina, nie wiemy, jak ten Marsja- 
nin czuje, co go boli, a co go cieszy, 
tak jak np. przez dalekość od psycho” 

logji rasy żółtej często nie mogliśmy 
nadążyć zrozumieniem za objawami 
życia japońskiego. Jak baron Noyi roz- 
cinał sobie brzuch z powodu śmierci 
Mikada, to ten fakt nas dziwił, lecz 
przez to samo, że był tak daleki od 
naszego zrozumienia, był dla nas wła- 
ściwie mniej interesujący. Lecz oto 
Rosjanin — człowiek, którego znaliś” 
my wczoraj, znaliśmy doskonale, rozu- 
mieliśmy jego życie intymne i publicz- 
ne, jego uniesienia artystyczne, mi- 
styczne i polityczne, — jak ten Rosja- 
nin reaguje w tych warunkach życio- 
wych, gdzie wszystko wywrócono do 
góry nogami, gdzie — dość powie- 
dzieć — państwo traktuje religję, hi- 
sterję i degenerację płciową jako obja- 
wy nadające się do tej samej kategorii, 
da tej samej rubryki. — Jakie siły, ja” 
kie źródła, jakie reakcje wytwarzają 
się w tym bycie dla nas zagadkowym 
i ciemnym, którego moralność odpo- 
wiada naszym pojęciom 0 ciemnych 
siłach piekielnych o krainie Antychry- 
sta. Gdzie się podziewa mistycyzm ro- 
syjski „bogoiskatielstwo* tego narodu. - 
Gdzie się ukryły te siły ludu, które 
miały wybuchnąć przy profanacjach 
świętych wierzeń. Jak się załamuje tra- 

dycyjny świat pojęć moralnych w 
pryzmacie tych nowych, z taką siłą i 
taką tyranją głoszonych reguł prole- 
tarjackiej „„moralnošci“. 

Gdy tu patrzę na film sowiecki, 
gdy czytam wydawnictwa Leningradu 
poświęcone literaturze rosyjskiej wyda 
je mi się Rosja dzisiejsza rodzajem 
pulimpustu. Na rękopis, lub na obraz 
wcześniejszy kładzione * pismo lub 
obraz późniejszy, grubszy, bardziej 
barbarzyński. Staranną pracą można 
odmazać tę zwierzchnią powłokę. Tak 

Rosja, to zamazany czerwoną farbą 
obraz Rosji Romanowych, która prze- 
żyła z Europą wszystkie epoki naszej 

cywilizacji od  policyjno Fryderykow= 
skiego państwa, przez empire Peters- 
burga, przez bajronizm inteligenckiej 
rewolucji, przez imperjalizm Chamber" 
lainów, Ferrych i Crispich. Za tą czer- 

woną farbą widzimy „igłę admiralicji” 
Aleksandra Puszkina i dostojewszczyz- 
nę moskiewskiego Wasilja Blaženna- 
wo. I ta Rosja, ten potężny rosyjski 
indywidualizm narodowy — wydaje 
się nam, że nietylko żyje i tworzy, nie- 
tylko nie jest nieboszczykiem, lecz 
zdaje się, że tęskni do nawiązania z 
powrotem łączności „między  staremi 
a nowemi łaty". Ale czy to, tak napraw 
dę — czy nam się zdaje? Czy odżywa* 
jące tęsknoty, tradycje, narowy, przy” 
wiązania są silniejsze, czy ten cały no- 
wy regime, który przez osłupiającą 
paradoksalność swoich form musi jed” 
nak tworzyć życie własne, oryginalne, 
— czy ten nowy regime nie stwo- 
rzył całkiem nowej sowieckiej psycho- 
logji narodowej? 

Czy izolacja całkowita, hermetycz* 
na od kultury europejskiej, w której 
żyje obecna Rosja istotnie zbliżyła do 
niej Azję i azjatyckość — jak o tem 
marzą Euroazjaci, — czy stworzyła 
zasklepienie się nad źródłami własnej 
kultury, — czy przeciwnie popchnęła 
w kierunku „weltschmerzėw“ — Za- 
gadnień, dreszczów i efektów, które w 
tłumaczeniu na język teatralny symbo- 
lizują się w tak zwanym „repertuarze 
żydowskim”. 

Rozumiemy dobrze, że każdy dzień 
spędzony w Rosji sowieckiej, bardzo 
łatwo mógłby nam przynieść zamiast 
odpowiedzi na zadawane sobie tu py” 
tania raczej nowe pytania i pytania 
bez końca. I mogło być, że nie wy- 
brnąłbym z gąszczu wrażeń i zamiast 
z katalogiem odpowiedzi wróciłbym z 
katalogiem nowych pytań. Ale i wtedy, 
gdybym opracował taki katalog pytań, 
to jeszczebym nie uważał swej pracy 
za bezowocną, chociaż nigdybym się 
mie silił na rozwiązywanie zagadnień 
ekonomicznych, niewątpliwie  będą- 
cych w Rosji pochodnemi od kapital 
nych problemów politycznych i psycho 
logicznych. 

Zdarzyło się tak, że w godzinę, w 
której ostatecznie odmówiono mi wizy 
zobaczyłem książkę znanego mi Belga, 
na której stał napis „„osiemdziesiąty 
tysiąc". — Piękny nakład, ale ani ten 
Belg, ani inni Belgowie czy Francuzi, 
ani Niemcy, analitycy i krótkowidze, 
problemów tych nie rozwiążą. Czytel- 
nik wyczuł niewątpliwie w moim ar- 
tykule melancholję i uśmiecha się, że 
tytuł mego artykułu jest trawestacją 
sentymentalnej powieści sentymental- 
nej niewiasty niemieckiej, która napi- 
sała „Listy, które go nie doszły”. Nie 
wstydzę się tej melancholji, ponieważ 
ze smutkiem stwierdzam, że nie jedno 
sprawdziło się co przepowiedziałem o 
polityce Europy zachodniej, więc mo- 
żebym był szczęśliwy w stosunku do 
Rosji, którą teoretycznie znam lepiej. 
Ale napisać coś trafnego o Rosji łat 
wiej potrafi Polak, niż cudzoziemiec. 
Może więc pracę, która mi nie przy- 
padła w udziale, kto inny podejmie. 
Przecież nie wszystkim wiz odmawia- 
ją.. Nasze ministerstwo jednak dosta” 
ło wizy dla kolegów utalentowanych 
dziennikarzy Weinrieba, Singiera, So- 
kołowa i Wrzosa. Cat.
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najlepsza pasta do zębów, przez miljony codziennie w użyciu, uważana jest za najdoskonalszy Środek do pielęgno- 
wania zębów i jamy ustnej. Specjalne zalety: 

l. usuwa szpecący osad nazębny, 
2.czyni zęby alabastrowo białymi, 
3. usuwa nieprzyjemny zapach ust. 
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NIEŚWIEŻ. 

— Uczczenie śp. Edwasda Woyni- 
łłowicza. 16 czarwca 1928 roku umarł 
w Bydgoszczy śp. Edward Woyniłło- 
wicz. Natychmiast zawiązał się komitet 
uczczenia śp. Edwarda Wayniłłowicza 
dziś działający na podstawie prawnego 
statutu. 

Kilka celów komitet postawił przed 
obą. — Między innemi wmurowanie w 
kościele w Nieświeżu tablicy pamiątko 
wej. — Nieśwież wybrany zotał dlate- 
go, że najbliżej leży Sonicz, dawnej ie? 
dziby Wayniłłowiczów, pozotałej tuż 
za kordonem granicznym; drugim pun- 
ktem było, że Nieśwież leżał jak gdy- 
by w środku terenu objętym działal- 
nością Zmarłego. 

Dostanie pozwolenia na wmurowa- 
nie tablicy w kościele było nader trud- 
me, gdyż musiało pochodzić aż z Rzy- 
"mu. Uzykane zotało jedynie dzięki 
wpływom prezea komitetu, k. Albrech- 
a Radziwiłła. — Jako termin odłonię- 
cia tablicy wybrano dzień św. Edwar- 
da, 13 października, ponieważ jednak 
przypadł on w niedzielę, przeto uro- 
czystość odłożono do poniedziałku 14- 
go października. 

Tego dnia o godz. 10 rano odpra- 
wione będzie uroczyste mabożeństwo 
żałobne, a po niem nastąpi odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy. ; 

Specjalne zaproszenia wysyłane nie 
będą, spodziewany jednak jest liczny 
zjazd dawnych znajomych, przyjaciół 
i współpracowników Zmarłego. 

Dom. 

M IR. 

—święto rolników. Dzień 23 września po- 
chmurny od rana, począł rozjaśniać się ku 
południowi. Rzesze rolników zrzeszonych w 
Okr. Tow, Org. i Kółek Rolniczych, tłumnie 
zaległy plac przed bramą wystawy - pokazu 
w Mirze, mającego przedstawić dostojnemu 
gościowi swój dorobek. Koło godz. i2 ej 
zerwały się tony hymnu narodowego, frunę* 
ły ku niebu rozswieciły słońce i w blasku 
złotych jego promieni zajechał samochód 
prezydenta Rzeczypospolitej w otoczeniu 
świty. Przeszedł Dostojny Gość przed szpa 
lerem delegacyj społecznych i wreszcie do- 
tarł do bramy wystawy - pokazu. Pierś rol- 
ników wezbrała duma, że ich to gościem w 
tej chwili jest uosobienie majestatu Rzeczy- 
pospolitej — Pan Prezydent. Imieniem tych 
rzesz rolniczych powitał gościa p. Sielużyc- 
ki prezes okręg. Tow. Org. i Kółek Roini- 
„czych temi słowy: 

Najdostojniejszy Panie Prezydencie! W 
imieniu rolników pow. Stołpeckiego zrzeszo 
nych w W.T.O. i KR. należących do róż- 
nych warstw społecznych a zgodnie pracują 
"cych nad podniesieniem rolnictwa a także w 
imieniu komitetu wystawowego mam zasz- 
czyt powitać Najdostojnieszego Pana Pre- 
zydenta. Witam Cię całym sercem z całą 
miłością na jaką stać nas kresowców z nad- 
granicznych powiatów Najjaśniejszej Rzpli- 
tej. Witam Cię tęsknotą tych wszystkich po- 
koleń naszej ziemi, która krwią i pracą znoj 
ną dokumentowa miłość dla Ojczy- 
zny, której Ty j mbolem. Od wielu 
bowiem lat, bardzo wielu dziesiątków, a na- 
wet setek lat, nie gościła ziemia naszego po- 
wiatu tak Dostojnego Gościa. I gdy oto 
mówię i patrzę na Ciebie, wierzyć.misię nie 
chce, że to nie jest sen. Tak jeszcze nieda- 
wno, bo dziesięć lat zaledwie kraj nasz ca- 
ły spowity był w druty kolczaste i zorany 
siecią okopów, tak jeszcze niedawno prze- 
ciągały tędy zbrojne watahy wrogów, tak 
jeszcze niedawno Ziemia Mickiewiczowska 
«czuła na sobie ciężar rosyjskiej stopy, a ca- 
ły kraj skutki specjalnej polityki rządu ro- 
syjskiego i oto potem w naszych oczach 
stał się cud — wysiłek orężny narodu, ze- 
spolony z wysiłkiem potężnej woli ówcze- 
snego Naczelnika Państwa, dał nam możność 
zamienić miecze na lemiesze. Mając przez 
czas wojny zniszczone gospodarstwa, mu- 
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śmy w strasznych warunkach rozpoczy- 
nać pracę od podstaw i jedynie przywiąza- 
nie do ziemi ojczystej, a: także i upór i wy- 
trwałość, pozwoliły nam w przeciągu wzglę- 
dnie krótkiego czasu zabliżnić rany, odbu- 
dować zniszczone osiedla i zagospodaro- 
wać się. Doskonale sobie uświadamiamy, jak 
dalecy jesteśmy pod względem postępu rol 
niczego od braci naszych rolników z zacho 
du, jednak wynik pracy za okres ostatnich 
kilku lat, każe nam wierzyć niezłomnie, iż 
pracując w tym tęmpie potrafimy może i w 
niedalekiej przyszłości osiągnąć maksymum 
wydajności naszej ziemi i usunąć tę kolosal- 
ną różnicę, jaka istnieje między nami, a rol 
nictwem z zachodniej części naszego pań- 
stwa. W planowej pracy nad podniesieniem 
rolnictwa są przewidziane pokazy rolniczo- 
hodowlane. jednym z CR jest 
właśnie pokaz rejonowy w Mirze, którego 
zadaniem jest zobrazowanie wyniku dotych- 
czasowego postępu w danym rejonie, a tak- 
że uświadomienie sobie tych braków i wad, 
które należy usunąć w ciągu dalszej pracy. 

Zechciej więc Najdostojniejszy Panie Pre 
zydencie otworzyć pokaz i łaskawie go zwie 
dzić. W zakończeniu swego przemówienia 
dziękując za zaszczycenie nas swą bytnoš- 
cią wznoszę okrzyk  Najdostojniejszy Pan 
Prezydent Rzplitej niech Żyje! 

Przy dźwięku hymnu narodowego i 0- 
krzyku tysięcznej rzeszy rolników, przeciął 
Pan Prezydent symboliczną wstęgę i po 
przedstawieniu komitetu wystawy i Zarządu 
Organizacyj udał się wraz ze świtą na zwie 
dzenie pokazu hodowlanego, który zgroma- 
dził 380 wystawców i 700 sztuk koni i by- 
dła. Prezydent zwrócił specjalną uwagę na 
ogiery chowu włościańskiego i grupę buhai 
stacyj kopulacyjnych rasy czer. pol. zorga- 
nizowanych przez samorząd gminny i po- 
wiatowy. Większość doprowadzanego bydła 
to bydło czerwone. Z obór większej włas- 
ności wyróżniały się obory z maj. Helenów 
p. Czesława Krupskiego i ks. Mirskiego z 
Cetry. Następnie zwiedził p. Prezydent wzo- 
rową pasiekę i szkołkę drzew; poczem udał 
się do pawilonu mieszczącego w sobie spół 
dzielczość, przemysł ludowy, ogrodnictwo, 
produkcję roślinną i szkoły rolnicze w Be- 
reźnie i zakład doświadczalny w Hanuso- 
wszczyźnie. Osobną grupę tworzyły koła Mio 
dzieży Wiejskiej, przysposobienia rolnicze- 
go. Óbjaśnień udzielali p. inż. Podoski w 
dziale hodowlanym, p. Sielużycki i inż. Kra- 
szewski w działe produkcji roślinnej i p. 
Białkowski w dziale ogrodniczym. Wzrusza- 
jąca była chwila gdy małe dziewczątko ро- 
witało p. Prezydenta wierszykiem na temat 
jak pszczółka zbierała miód dla Pana Pre- 
zydenta i wręczyła talerzyk z miodem pla- 
strowym. Serdecznie też ją ucałował ojciec 
narodu i spróbował miodu, opowiadając o 
swem zamiłowaniu do pszczelnictwa. Kolej- 
no przechodząc przez wszystkie działy zapo* 
znał się p. Prezydent z dotychczasowym na- 
szym dorobkiem, specjalnie zwracając uwa- 
gę na ślicznie urządzony dział przysposo- 
bienia rolniczego, przemysłu ludowego i szko 
ły w Bereźnie, przedstawiających się Świet- 
nie. Po zwiedzeniu wystawy, poświęcił p. 
Prezydent chwilę czasu na rozmowę z p. 
prezesem Sielużyckim i inż. Kraszewskim agr 
pow. na temat zagadnień rolnych, poczem 
wśród grzmiących okrzyków odjechał w dal 
szą podróż pozostawiając w duszach i ser- 
cach rolników na długi czas obraz tego świę 
ta rolniczego uświetnionego obecnością Gło 
wy Państwa. Rolnik, 

   
   

  

—Sprostowanie. W nr. 230 „Slowa“ w 
artykule „Pobyt Pana Prezydenta w Żołud- 
ku" zakradła się omyłka: zamiast „Ks. Cze- 
twertyński jako wytworny działacz społecz- 
ny* powinno było być „ks. Czetwertyński 
jako wytrawny działacz społeczny”, 

A WZ 
Pożyczki na spłaty miesięczne w cią- 
gu roku udziela, weksle swoich człon: 
ków dyskontuje oraz wkłady i drob- 
ne oszczędności przyjmvie płacąc do 

2 proc. rocznie SPÓŁDZIELCZA 
KASĄ KREDYTOWA w Wilnie, ul. 
Dominikańska 17 godz. 11—14, 2 
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R PRZEPROWDZIŁ SIĘ 
B z ul. Zawalnej Nr 44, 
m. o. ne ul. ZAWALNĄ Nr 60. 
w Przyjmuje od 11—1 i 5—7, tel. 812 

TEATR WIELKI — „REWIZOR Z PETERSBURGA" 
Są czasem fatalne nieporozumie- 

nia w Teatrze, a do nich chciałbym 
zaliczyć to nieporozumienie, że moż- 
na grać Rewizora Gogola w tej for- 
mie jak na Pohulance. Genjalna ko- 
medja, szatańska satyra, klucz do 
zrozumienia Rosji, Łżedymitra i Le- 
nina. Aberacja prawie, nieprawdopo- 
dobne skrzywienie wszelkiego zdrowia 
sensu. Ten kto napisał tę sztukę po- 
kazał nam wszystkie arkana psycho- 
logicznej farsy, niewiarogodnei a prze- 
cież do końca wiarogodnej. BO Gogo! 
był z polskiej krwi i walcząc w So- 
bie z tem co dostrzegł, ujawnił jak 
straszliwe rzeczy. są skryte i zaklęte 
w duszach Rosji. Ale na to aby Chle- 
staków mogł tak nabrać Skwoźnika 
a Skwožnik tak skardalicznie poddać 
stę hypnozie Chlestakowa musi pano- 
wać gangrena w powietrzu. Gra ak- 
torów i tylko gra aktorów zdoła 
rozjaśnić tę sztukę i uczynić ją praw- 
dopodobną. Przecież nie chodzi o re- 
zultat, že Skwožaik uległ hypnozie a 
wraz z nim jego kompanja łapowni- 
ków ale oto w jaki sposób mogło 
dojść do takiego nabrania. Droga 
jest ciekawą, psychologja szczytem 
podpatrzenia duszy czy kongenjalnem 
urodzeniem podobiego toku, który 
do ciemności i załamania prowadzi. 
Szarża Odrazu topi sztukę. Tylko 
dzieci mogą się z tego cieszyć że ta- 
kie jest summum wyników, starsi 
chcą wiedzieć jak i w jaki sposób 
doszło do tego. 

Co zrobiono na Pohulance? 

Oto dla przykładu jedna ze scen 
na początku. Przychodzą dwaj oby- 
watele, posiadacze :ziemscy. Wchodzą 

do horodniczego, do Skwožnika (Zel- 
werowicz). Mały kacyk, rodzaj lilipu- 
ciego gubernatora zamiast wypędzić 
postiristrza, kuratora, sędziego, wo* 
góle wszystkie pijawki toczące mia- 
steczko, toleruje te pijawki czy ro- 
bactwo. Jest tylko jeden lęk u tej 
gromadki z pod ciemnej gwiazdy, to 
jest lęk przed Petersburgiem, przed 
jakąś rewizją, która mogłaby spaść 
jak grom z nieba jasnego. 

Dzień wlecze się za dniem, aż do 
tej godziny niesamowitej kiedy oby: 
watele przychodzą z alarmem. Wła- 
Ściwie oni nie przychodzą z alarmem, 
tylko alarm się sam tworzy. Tylko 
Szekspir, lub Molier umiał jak Gogol 
taki alarm z czegoś budować. | 
,  Szlachcie niewyraźnie coś się zda- 
je ale uderz w stół a nożyce się 
odezwą. Gogol w mistrzowski sposób 
prowadzi uderzenie w stół i odezwa- 
nie się nożyc. Takie nic jak ta szla- 
chta i taki pozór, takie otumanienie 
straszliwe i taki lęk. Gogol z tej szla- 
chty wcale się nie naśmiewa. Bogu 
ducha są winni nieledwie ci dwaj 
między biurokracją-pijawkami z jed- 
nej strony a nożem ostrym jakiegoś 
rewizora, który błysnąć może. Nieko- 
niecznie im się coś uwidziało. Ale 
sposób w jaki przynoszą swe spo- 
strzeżenia i atmosiera przygotowana 
do halucynacji swoje robią. Gogol i 
Wyśpiański. Tylko co za dwie ziemie 
skrajnie przeciwnie, aby niesamowite 
halucynacje urodzić. Tu u Gogola 
strach przed lwanem Groźnym, tam u 
Wyśpiańskiego ięsknota do złotego 
Rogu. U Gogola pod formą szarą, 
nieznaczną, nikłą, nierzucającą się w 
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miękkość i elastyczność wełny — 
oto ważny punkt przy praniu! Do 
prania wełnianych sztuk należy brać 
wyłącznie wypróbowany i niezawod= 
ny Persil! Prač w zwyklym zimnym 
ługu, poczem wypłókać w zimnej 
wodzie! [Do suszenia nie wieszać weł= 
ny, lecz rozłożyć szeroko! Nie suszyć 
na słońcu ani w pobliżu pieca! 
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"prawdziwej znanej 
firmy światowej 

Uwaga! Najlepsze 

Kalosze, Sniegowte, ONWIOQUMOWA 
„KWADRAT 

„QUADRAT* 

  

          

  

Tylko 

  
z kwadratową marką fabryczną 

z datą 1924 r. według powyższego wzoru,   
  

SKŁAD   Żądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne 

FABRYCZNY NI. ZŁATIN PCO e   
  

oczy rodzi się słówko, okropnie 
obojętne, straszliwie nikłe. To słów- 
ko działa jak dynamit. Chcielibyśmy 
zobaczyć jak ono brzmi, jak ono 
działa. Chcielibyśmy zrozumieć w jaki 
sposób zahaczyło ono o niepokój 
Skwoźnika. Gogolewskie tryby, trans- 
misje, koła zębate, pasy wpuszczone 
w maszynę piekielną są interesujące. 
Kto kiedykolwiek widział sztukę za: 
graną w Rosji, po aktorsku zagraną, 
ten zrozumie o co chodzi. 

Zamiast tego, cóż jest na Pohu- 
lance? Oto wchodzi dwóch  drabów. 
Te same kurtki, te same spodnie na- 
krapiane jajecznicą. Tylko, że nikt nie 
rozumie dlaczego te fgury błaznują. 
Dwa pajace zatem. Za pociągnięciem 
jednego i tego samego sznurka ru- 

szają się, wywieszają języki, skaczą, 
jąkają się, ciskają nogami w pantalo- 
nach zawiesistych. To może być wszy- 
stko bardzo bardzo ciekawe jeśli cho- 
dzi o symbol symbołów w sztuce, o 
plany, konstrukcje, o czystą formę 
ale to wszystko jest równocześnie 
piekielnie niezrozumiałe, skoro chce 
się zrozumieć sztukę a nie chce 
się tej sztuki obejmować nauko- 
wo w jakichś  grafikonach,  ko- 
lorowych zygzakach, dynamicznych 
esach i floresach, w formie skrótów 
esencjonalnych. 

Dwa pajace» dwie lalki, dwie ma- 
ryonetki i ani jednego zrozumiałego 
słowa. Za głowę mógłby się Gogol 
schwycić widząc figury ziemiaństwa 
przyczepione do sztuki. Z jakiegoś 
pisma O reformie teatru wycięto dwie 
figury i na Pohulance te dwie figury 
wrzucono do komedji aby bawić widza. 

Cobyśmy powiedzieli,iżeby Gustaw 
w Dziadach  Kowieńskich u księdza 
nagle zaczął robić salto mortale. Po- 

D. D, 
tem zaczął siadač na ziemi z rozkra- 
czonemi nogami i wziął parasol i na 
nosie sobie ten parasol położył. To 
też jest konstrukcja i także może być 
symbolem obłędu Gustawowego. Ale 
człowiek, który pragnie głębiej rzeczy 
zrozumieć, może się spytać: Panowie, 
Gustaw robi salto mortale i coś mó- 
wi, ale ja nie bardzo rozumiem, co 
on mówi i dlaczego robi salto mor- 
tale, Ktoś na widowni może wtedy 
powiedzieć: Panie, pan nie rozumie, że 
Gustaw w duszy jest chory i że to 
nie tyle on, ile dusza w nim robi ta- 
kie salto mortale,takie skoki i piruety 

Na Gogolu w Teatrze Polskim 
widzimy łamańce tam, gdzie trzeba 
dać duszę. Ktoś, kto nie zastanawia 
się nad sztuką a wszystkie te figle 
dostrzega, może przypuścić, że boha- 
terowie Gogola, to zdrowe młode 
słoneczne byki, pełne energji i, że ca- 
ła ta sztuka jest zgóry ułożoną, aby 
zabawić publiczność. Umówiono się 
poprostu, že Skwožnik wie, że Chle- 
stakow, to nie rewizor, ale, że udaje, 
že to rewizor. Cechą  prestigitator= 
skich łamańców jest zawsze zdrowie 
duszy. Zatem na przedstawieniu chcie- 
libyśmy podziękować dyrekt. Zelwero- 
wiczowi i powiedzieć: jak pan dobry. 
Ci ludzie z Rewizora nie mają nic na 
sumieniu, są jak dzieci w pierwszym 
dniu stworzenia. Że się wykrzywiają 
cóż to znaczy. Właśnie dlatego się na 
zewnątrz wykrzywiają, bo wewnątrz 
są prości i bsz zmazy. Kiedy bowiem 
dusza wewnątrz jest załamana i ro- 
pieje, wtedy ciało nie robi łamańców. 
Chwała więc Bogu, że zdrowie tryska 
z lic i że salto mortale wszystkich fi- 
gur jest bezinteresowne i świadczy o 
zdrowiu moralnem. 

Pozwolimy sobie jednak podkreś- 

pierwszy Zjazd Ahsoloentów U. $. R. 
W związku z uroczystościami jubi- 

leuszowemi Wszechnicy Batorowej od 
był się w Wilnie w dn. 9 bm. Zjazd 
pierwszych wychowanków odrodzonej 
Uczelni. Udział w nim zgłosiło około 
300 byłych uczniów USB. Obrady Zja- 
zdu toczyły się-w auli kolumnowej. Na 
prezesów honorowych Zjazdu zostali 
obrani przez aklamację JM rektor ks. 
Czesław Falkowski oraz wszyscy by- 
li rektorzy USB. z jego pierwszym rek- 
torem prof. U.J. dr. M. Siedleckim na 
czele. Zjazd zagaił w imieniu Komite- 
tu organizacyjnego kol. Tadeusz Kier- 
snowski witając przybyłych gości w 
osobach JE rektora ks. Czesława Fal* 
kowskiego i pp. profesorów, wśród któ 
rych znajdował się p. minister Stanie- 
wicz, czcząc zasługi Marszałka Piłsu- 
dskiego, jako wskrzesiciela Wszechni- 
cy Batorowej i Jej szczodrego Dobro- 
czyńcy, oraz składając hołd pamięci 
poległych na polu chwały i zmarłych 
profesorów 4 uczniow USB. Po ukon- 
stytuowaniu się prezydjum Zjazdu Z 
kol. Tadeuszem Kiersnowskim na cze- 
le i uchwaleniu przez Zjazd tekstu de- 
pesz hołdowniczych do Pana Prezyden 
ta Rzplitej i Marszałka Józefa Piłsuds- 
kiego oraz adresu do Wszechnicy Ba- 
torowej przemówił do zebranych w ser 
decznych i podniosłych słowach JM re- 
ktor podkreślając, że choć w szeregach 
absolwentów są już dziś ludzie mający 
prawo do tytułu „szanownych i dostoj- 
nych“ dla niego będą oni zawsze prze 
dewszystkiem „kochani“. Po JM ks. re- 
ktorze zabrał głos prof. dr. Władyczko 
jako jeden z czynniejszych organizato* 
rów Uniwersytetu, witając zebranych 
jako dawnych swych uczniów i obec- 
nych młodszych kolegów. Następnie 
kol. Bohdan Podoski wygłosił referat 
p.t. „O nas, o naszej roli w społeczeń” 
stwie i naszym stosunku do USB* pro- 
ponując na zakończenie w imieniu Ko- 
mitetu organizacyjnego powzięcie u- 
chwały treści następującej: „Pierwszy 
Zjazd absolwentów USB, chcąc dać 
wyraz serdecznemu przywiązaniu pier: 
wszych wychowanków  wskrzeszonej 
wolą Naczelnika odrodzonego Państ- 
wa Polskiego Wszechnciy Batorowej 
do swej ukochanej Almae Matris, któ: 
ra powołana do życia przez Wielkiego 
Króla Polski, od 350 lat jest ogniskiem 
kultury zachodniej na ziemiach byłego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, ro- 
zumiejąc doniosłą historyczną rolę, ja- 
ką ona odgrywa w dziejach kultury 
kraju, chcąc choć w małym stopniu 
przyczynić się do jej rozwoju, a jedno- 
cześnie przyjść z koleżeńską pomocą 
tym z pośród nas, którzy pracy nauko* 
wej poświęcić się zapragną postana- 
wia: ufundować nagrody dla poszcze 
gólnych Wydziałów USB za najlepszą 
pracę, określoną w załączonym statu- 
cie, dokonaną przez absolwenta USB 
wypłacane ze składek, ściąganych od 
absolwentów USB w wysokości conaj 
mniej dziesięciu zł. rocznie. Do opła- 
cania powyższej składki obowiązany 
jest moralnie każdy absolwent USB po 
siadający dyplom z ukończenia Uni 
wersytetu“. 

Po przyjęciu powyższej uchwały 
przez aklamację Zjazd zatwierdził sta 
tut funduszu nagród za prace absolwen 
tów USB w brzmieniu proponowanem 
przez Komitet organizacyjny z popraw 
ką kol. Kamińskiego oraz wybrał Ko- 
misję rewizyjną i Komitet Wykonaw- 

lić, że to nie jest Gogol. Jest odwrot 
nie. Skwoźnik, to nie tylko łapownik. 
Że jest podły Świadczy wiele rzeczy. 
Rzeczy te na Pohulance w sposób 
rozbrajający wybielono. Bo ta brutal- 
ność, którą na scenie tu i owdzie 
pozostawiono to przecież nie jest je- 
dyny brak Świeżości i młodości w 
duszy. Zmurszałość, wpółumarłość 
blizko duchowego szkorbuta, oto są 
rzeczy, które nmiepozwalają zedrzeć 
maski z prawdziwego Chlestakowa. 
Jest zakłamanie, jest potworne załga- 
nie się, ale tak okropne, że tylkośdu- 
Sza rosyjska jest zdolna objąć takie 
zakłamanie i załganie. 

Kto znał urzędników rosyjskich 
wie jaka psychika zdolna była gnieź: 
dzić się w nich, azjatycka, rozkłada- 
jąca się niemal, w zdrowych zresztą 
ciałach. Dusze są chore. Pokazał to 
Tołstoj, Dostojewski, Gogol. Nie zda: 
je mi się przeto, że teatr powinien 
fałszować tę prawdę. Kiedy figury 
mają chore dusze, należy te chore du- 
sze objawić a nie czynić z tych dusz 
tańca ciał, taki taniec myli, Na uspra- 
wiedliwienie  Pohulanki powiedzieć 
można, że w naszych czasach wszyst- 
ko na deskach teatru jest pomieszane. 
Biwakuje bowiem i aktori kino i cyrk. 
Wszystko to z osobliwą namiętnością 
zwłaszcza Rosja umie podawać. O, 
to jest tak straszliwie jasne: przez 
prestigitatorstwo na scene chce Ta- 
irow, Mejerhold, chciał  Mardżałow 
zgubić prawdę o duszy samej. Nie 
rozumiem, dlaczego my to samo ma 
my robić. Trzeba wyraźnie różnicę 
postawić między cyrkiem a teatrem. 
Cyrk jest na to aby pokazać ciało, 
rozkwit ciała, zręczność ciała, nawet 
śmutek ciała. Cyrk nie jest na to, by 
mówić o duszy. Jest na to aby cho- 

czy Zjazdu absolwentów USB poleca- 
jąc temu ostatniemu wykonanie po- 
wziętych uchwał. B. P. 

TEKST DEPESZ HOŁDOWNICZYCH. 

Prezydent Rzeczypospolitej. War- 
szawa Zamek. 
. , Temu, który uosabia Majestat Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej składa 
hołd pierwszy Zjazd absolwentów Uni- 
wersytetu Stefana Batorego. 

Marszałek Józef Piłsudski. Warsza 
wa Belweder. 

Wielkiemu Wskrzesicielowi, szczo* 
dremu Dobroczyńcy i serdecznemu O- 
piekunowi Wszechnicy Batorowej wy- 
razy głębokiej wdzięczności, czci i. 
hołdu zasyłają pierwsi wychowankowie 
odrodzonej Uczelni. 

  

TEKST ADRESU. 

Po raz pierwszy od chwili opu- 
szczenia murów Almae Matris my wy 
chowańcy Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego znowu tworzymy zgodną groma” 
dę, jednem uczuciem opromienieni: mi 
łością ku świetnej Wszechnicy, jedną 
radością zjednoczeni: tryumfem pra- 
starej Uczelni. 350 lat temu zakładał 
w Wilnie król - żołnierz twierdzę nie- 
złomną, mającą się stać strażnicą i 
krzewicielką kultury zachodniej na pół 
nocno - wschodnich rubieżach Rzeczy 
pospolitej. Przed 10 laty Obywatel 
Żołnierz na nowo rozpalał zgaszone 
ręką złośliwego wroga jasne ognisko 
nauki i kultury. Oto dwa czyny prze- 
dzielone szeregiem długich lat jednym 
natchnione duchem, z tej samej zro- 
dzone miłości do kraju i ludzi. Dzisiaj, 
gdy wileńska Alma Mater czci uroczy- 
ście rocznicę tych dwóch czynów my 
wierne Jej dzieci, miłość serdeczną 
Prześwietnej Wszechnicy  Batorowej 
ofiarujemy i hołd synowski składamy. 
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KĄPELUSZE 
Flamand (Nowość).Myśliw. 

AŽ. 
i Włoch, Welur. 
CZAPKI jesien. 

New zn" Е. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

  

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednel 
tonny w zapiombowanych wozach 

dostarczą 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. D E U b roku 1890 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
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ZAWIADOMIENIE. 
Z dniem 10.X. b. r. został otwarty 
pierwszorzędny zakłąd fryzjerski p.f. 

„HE LENA" 
Salony DAMSKI i MĘSKI. 

Kalwaryjska 12. 
Pod kierownictwem byłej długoletniej 
pracowniczki firmy „Waldemara*, a 

ostątnio „Aleksandra”. 
Ondulacje. Farbowanie włosów. 

Manicure. 
i Z powažaniem HELENA. 

  

dzić na głowie i z liny spadać jak 
ryś lub kot. Tak było w Grecji, tak 
było w Rzymie. Natomiast teatr był 
nato stworzony, aby mówić o du- 
szy. Nie o ciele, wyraźnie o duszy; 
Poto urodził się na Świecie i dlatego 
ma za symbol maskę, albo wykrzy- 
wioną tragicznie, albo roześmianą ko- 
ricznie. Maska to znak, że po za cia- 
łem jest dusza, tam w głębi, która 
projektuje się w twarzy. 

Gogol, to przerażająca dwo- 
istość. Kiedy tygrys wewnątrz szyku- 
je się do skoku, to ciało milczy mar- 
murowo spokojne. Kiedy dusza ta 
pełna jadu skręca się, wtedy ciało to 
nadał milczy uparcie. Kiedy żywy trup 
jest u kresu agonji, rozkłada się, wte- 
dy tylko jedno oko zdradza, że w 
spokojnem ciele odbywa się proces 
na zewnątrz nie ujawniający się 
gestem. Odwrotnie, kiedy ruch nastę-, 
puje ciała—coś tam w duszy się od- 
nawia. Kiedy ciało w tańce pujść 
pragnie, uzdrowiona jest dusza, oban- 
dażowana przynajmniej. 

Dlatego też w Rosji, kiedy grano 
Gogola, nie dawano peestigitatorskie- 
go akcentu z Hipnodromu. Odwrotnie, 
każde słowo było wyraziste i każde 
przeżywanie niemal na talerzu. Słył, 
szeć tę sztukę, wziąć ją uchem, w 
siebie wciągnąć straszliwe przepaści 
na świecie owe rozdwojenia moskiew- 
skie, oto droga aby objąć Światła i 
mroki Gogola. Jak okropnym jest 
Chlestakow, jak ; demonicznym niemal 
świadczyć rzoże przez rewolucyjną 
Rosję powtarzana prawda, może tyl- 
ko potwarz, że Kiereński był kiedyś 
tym, który był grał najlepiej, najge- 
njalniej w teatrze _ amatorskim, 
lepiej niż jakikolwiek aktor: Chlesta- 
kowa. Mieczysław Limanowzski. 
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NIEDZIELA 

18 Ozs Wschód si. g. 5 m. 42 

Edwarda Zach. Sł o g, 16 m. 28 
jutro 

Feliksa 

Spostrzeżenie A Zakładu 
Meteorołogji U. 5. B. 

z dnia 12 X. i929r. 

Ciśnienie | 265 
średnie w m l R 

X Temperatura || тос 
średnia į 

Opad za do. | ЭЫ 
bę w mm. | 

as Poludniowy 

Uwagi: pochmurno, przelotny opad 

Wa 

= powiadających z ręki, 

- 

„Minimum za dobę + 7 C 

Maximum za dobę + 94. 

Tendencja barometryczna: wzrost 
ciśnienia 

URZĘDOWA 
— (y) Inspekcje p. ministra Prystora. 

Bawiący w Wilnie w związku z uroczysto- 
ściami 350 lecia U.S.B. minister P. i O. Sp. 
Prystor zlustrował w dniu wczorajszym Sze- 
reg instytucyj opiekuńczych, a mianowicie: 

Schronisko im. K. Zubowicza i Gniazd= 
ko św. Teresy przy ul. Jasińskiego. 16—16 
(chłopców 16, dziewcząt 23, dzieci przed- 
szkola 30), Schronisko S.S. Salezjanek — ul. 
Stefańska 37, Schronisko dla dzieci niewido- 
mych — ul. Antokolska 54a, Schronisko 
dla dzieci prawosławnych — Ostrobramska 
12 (chłopców 15 — dziewcząt 15), Dom 
Opieki Matki Bożej S. S. Magdalenek — 
Senatorska 29 (dziewcząt 68), bursa biało- 
ruska — Ostrobramska 9  (chłopc. 41), 
Schronisko im. Gertrudy Marks i Bet Elio- 
<hu — Połocka 5, (chłopc. 22 dziewcząt 65), 
Wileńskie T-wo Dobroczynności — Wileń- 
ska róg zaułka Dobroczynnego (starców 30) 

Ponadto zlustrował p. minister związek 
Kas Chorych i Kasę Chorych na ul. Domi- 
nikańskiej i Gdańskiej. - 

Panu ministrowi towarzyszyli w czasie 
tych lustracyj p. p. nacz wydzialu K. Jocz, 
okr. inspektor pracy XII okręgu Leszczyń- 
ski oraz adjutant osobisty rtm. hr. Lubien- 
ski. 

W godzinach popołudniowych zwiedził 
p. minister wileńską fabrykę tytuniową opro. 
wadzany przez dyrektora fabryki p. K. Mro- 
zowskiego. 

— (y) Rozporządzenie p. wojewody w 
sprawie zapobiegania pożarom. Znaczna 
ilość pożarów powstających na wsiach z po- 
wodu nieostrożności jest istną plagą gnębią- 
cą mieszkańców wsi i miasteczek. Ażeby 
zapobiec temu złu p. wojewoda Raczkiewicz 
wydał specjalne rozporządzenie, w którem 
wzbrania przenoszenia ognia odkrytego w 
obrębie budynków mieszkalnych i gospodar- 
czych, wyrzucanie tamże gorącego popiołu, 
palenia papierosów w stodołach i gumnach, 
młócenia lokomobilami parowemi nie zao- 
patrzonemi w iskrochrony, strzelania w obrę 
bie budynków, pozostawiania dzieci w bu- 
<dynkach przy rozłożonych ogniskach bez 
Чогоги, używania nafty, benzyny i innych 
žatwopalnych płynów do rozpalania ognia 
w paleniskach pieców i kuchni, gromadze- 
nia w warsztatach stolarskich i kolodziej- 
skich wiórów i trocin ponad produkcję dzien 
na i wreszcie rozpalania ognisk w lasach 
(100 mtr. od lasu), w okresie 1-4— 1-9 jak 
również puszczania fajerwerków w pobliżu 
osiedli wiejskich. 

Rozporządzenie to nakazuje też trzyma- 
mie kadzi z wodą w warsztatach i w razie 
alarmu pożarowego, na żądanie władz da- 
wanie koni dla celów ratunkowych. Ponad. 
to, stróże nocni powinni mieć przy sobie 
trąbki alarmowe. 

MIEJSKA 
— (0) Sprawa budowy nika ś.p. 

J. Montwiłła. jak się dówtide my. projekt 
budowy pomnika ś. p. Józefa Montwiłła zo- 
stał zakończony przez inż. Siestrzeńcewicza. 
Kosztorys budowy pomnika wynosi 20845 
zł. bez biustu, nad wykonaniem którego pra- 
cuje prof. Bałzukiewicz i który kosztować 
bedzie około 10000 zł. Wniosek o zatwier- 
dzenie tego projektu będzie przedstawiony 
na najbliższem posiedzeniu Rady miejskiej 

— (0) Urządzenie garażu. Na najbliż 
szem posiedzeniu Magistratu ma być zde- 
cydowana kwestja przysposobienia domu 
miejskiego przy | zaułku Franciszkańskim, 
gdzie obecnie mieszkają uciekinierzy z cza- 
sów wielkiej wojny, dla urządzenia tam ga- 
rażu, dla samochodów wydziału transportu 
i porządku Magistratu. Mieszkańcy wzmian- 
kowanego domu zostaną wyeksmitowani. 

— (V) Nadzór policyjny nad wróżbia- 
rzami. Wobec licznych skarg na wróżbiarzy 
i chiromantów dopuszczających się różnych 
oszustw, wkrótce ma być nad działalnością 
ich roztoczony nadzór policyjny. 

Wilno posiada tyłu „Jasnowidzów*, prze 
kart, imienia i t. p. 

Że połicja będzie miała nielada robotę, 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We- dług danych P. U. P. P., ogólna liczba bez. robotnych na terenie m. Wilna wynosi obec- 

nie 1968 osób, w tem mężczyzn 1315 i ko. biet 653. W porównaniu z ubiegłym tygod- niem liczba bezrobotnych zmniejszyła się 0 8 osób. 
UNIWERSYTECKA. 

— Wystawa _ jubileuszowa uniwersyte- 
tu wileńskiego. Jedną z integralnych AE 
obchodu jubileuszowego naszej wszechnicy 

  

  

  

   

jest wystawa, urządzona w salach uniwer- 
Syteckiej bibljoteki publicznej, dostępna co- 
dziennie (również i w niedzielę) w godzi- 
nach od 10 do 18. 

Wspaniale, do stanu z przed stu łat 
przywrócona dawna aula na parterze bibljo- 
teki w ramach odnowionych malowideł 
Smuglewicza mieści pamiątki, portrety, rę- 
kopisy i dzieła drukowane, obrazujące Świet 
ność dawnego Uniwersytetu. 

Sala nawprost wejścia, poświęcona pa- 
mięci Lelewela, zawiera jego portrety, rę- 
kopisy, rysunki, własnoręczne atlasy, szarfy 
złożone na jego trumnie w czasie przewie- 
zienia prochów z Paryża do Wilna — wszy- 
stko to na tle księgozbioru Lelewela, przez- 
naczonego przezeń przed Śmiercią przyszłej 
wskrzeszonej Wszechnicy wileńskiej. 

Wreszcie wielka sala pierwszego piętra 
przedstawia w pamiątkach portretów rek- 
torów, dziełach profesorów, modelach sta- 
tystycznych, adresach, darach i t. p. dzieje 
pierwszego dziesięciolecia _ wskrzeszonego 
uniwersytetu Stefana Batorego. 

Zwraca tu przedews: uwagę 
portret odnowiciela Uniwersy Marszał 
ka Piłsudskiego pędzla prof. Ślendzińskiego 
oraz niezmiernie cenne dary złożone Uniwer- 
sytetowi przed paru dniami podczas uroczy- 
stości jubileuszowych: m. in. berła rektor.- 
skie, łańcuchy, pierścieńie i inne dzieła sztu- 
ki — z setkami adresów i dedykacyj. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
jędyną sposobność obejrzenia tych cennych 
darów oraz licznych pamiątek historycznych 

   

z rektorską togą Skargi na czele. 

KOMUNIKATY 
— Oddział P. T-wa Eugenicznego. (Wal- 

ki ze zwyrodnieniem rasy) w Wilnie na wio- 
snę wygłosił szereg odczytów w Poradni 
T-wa (ul. Żeligowskiego 4), które się cie- 
szyły dużą frekwencją wśród publicznoś- 
ci 

Wobec tego i pragnąc zaznajomić szer- 
szy ogół społeczeństwa z zasadami eugeni- 
ki, które nie wszystkim są dostatecznie zna- 
ne, Oddział Wileński P. T. E., zaczynając 
od 17 bm. października organizuje nowy 
jesienny cykl odczytów w tejże póradni co 
czwartek od 6 — 7 w. (wstęp bezpłatny). 

Następujące tematy zaprojektowane: 1) 
Jak można udoskonalić rasę ludzką, 2) Na 
czem polega walka ze zwyrodnieniem rasy, 
3) choroby weneryczne jako społeczna klę- 
ska, 4) Alkoholizm — jedno z najważniej- 
szych zródeł zwyrodnienia, 5) czem groźna 
jest dla ludzkości gruźlica? 6) znaczenie ba- 
dań zdolności i wartości człowieka przy wy- 
borze zawodu, 7) zorganizowanie wychowa- 
nia sexualnego wśród młodzieży, 8) proble- 
mat związku małżeńskiego. 

WYPADKI : KRADZIEŻE. 

— (c) Ciężka poranionego znaleziono 
na ulicy Zawałnej. Wczoraj w nocy prze- 
chodzący ulicą Zawalną policjant znalazł 
koło domu Nr. 39 leżącego na chodniku 
średnich lat. mężczyznę, pławiącego się w 
kałuży krwi. Do rannego wezwano natych- 
miast Pogotowie i po nałożeniu opatrunku 
w stanie ciężkim odwieziono do szpitala Św. 
Jakóba. с 

Nieznajomym okazał się Aleksander Sa- 
dowski (Połocka 4) który otrzymał głęboki 
cios nożem w plecy. Ranny zdołał jedynie 
zeznać, że przebił go nożem Adolf Kostecki 
(Wąwozy 2) na tle porachunków  osobi- 
stych. Policja aresztowała Kosteckiego do 
czasu wyjaśnienia całej sprawy. : 

— (c) Pożar w Żyrmunach. W piątek 
z powodu nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem powstał pożar w miasteczku Żyrmu- 
ny, który tylko dzięki energicznej akcji ra- 
towniczej zdołano zlokalizować tak że uległ 
zniszczeniu jedynie dom mieszkańca  mia- 
steczka L. Urba. . 

— (c) Napad na wójta. Koło Zabłocia 
na powracającego z obławy na wilki wójta 
Zabłocia Aleksandra  Kwonto, sekretarza 
gminy Kuśjana i sekwestratora Walukiewi- 
cza napadło 8 chłopów z zamiarem pobicia 
ich. Napastnicy cofnęli się dopiero wówczas 
gdy osaczeni zagroziłi im bronią. W pości- 
gu dwuch z nich udało się ująć. si 

Zajście wynikło na tle nieporozumień 
mieszkańców Zabłocia z gminą. 3 

— (c) Skradziono rower. Franciszek 
Guśkin (Brzeg Antokolski 19) wchodząc do 
lokalu Banku Polskiego pozostawił na klat- 
ce schodowej rower firmy Szterling, który 
został skradziony przez niewiadomych spraw 
ców. Wartość roweru poszkodowany ocenia 
na zł. 

— (c) Autobus zderzył się z dorożką. 
Onegdaj wieczorem przy zbiegu ulic Zam- 
kowej i skopówki autobus Nr. 14115 naje- 
chał na dorożkę Nr. 464 kierowaną przez 
Edwarda Balcewicza (Słomianka 6). Wsku- 
tek zderzenia w dorożce uległo zniszczeniu 
pudło i tylne koło dorożki. Wypadków z 
ludźmi nie było. 

Nazwiska szofera, który po wypadku 
gdzieś się oddalił narazie nie ustalono. 

— (c) Spaliło się 200 morgów łąk. Oneg- 
daj w dzień na łąkach należących do ma- 
jatku Szelągówka nad rzeką Bzurą pod Au- 
gustowem z niewyjaśnionych narazie przy- 
czyn zapaliła się trawa. Ogień gnany silnym 
wiatrem szybko się rozszerzył tak, że past- 
wą płomieni padło 200 morgów łąk i 20 
stogów siana ściętego. 

Straty spowodowane pożarem są bar- 
dzo znaczne, lecz narazie ściśle nie  obli- 
czone. 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłe 
24 godziny zanotowano w Wilnie ogółem 
44 wypadki z tego było: kradzieży 8, wy- 
kroczeń administracyjnych 11, zakłóceń spo- 
koju 12 i t.d. 
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TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 
ukaże się po raz piąty ciesząca się wielkiem 
powodzeniem doskonała komedja Gogola 
„Rewizor*. Głęboka ta satyra na przedwo- 
jenne stosunki w Rosji, przypadła do gustu 
publiczności wileńskiej, która szczelnie wy- 
pełnia codziennie widownię, darząc wyko- 
nawców z Al. Zelwerowiczem na czele rzę- 
sistemi oklaskami. 

W. próbach „Maman do wzięcia* Grzy- 
miały. Siedleckiego. 

— Teatr Miejski Lutnia". Dziś wieczo- 
rem sensacyjna sztuka Bergera „Powódź, 
która od czasu swej premjery w teatrze 
Stanisławskiego w Moskwie  tryumfalnie 
obiegła wszystkie sceny całej Europy. W 
próbach subtelna, pełna: iście francuskiego 
dowcipu komedja Croisseta i de Flersa „Po- 
wrot“, której główne role pod reżyserja Je- 
rzego Waldena odegrają p. p. eranka i 
Molska oraz p. p.  Wyrwicz-Wichrowski, 
Ziembiński i Detkowski. 

— Popołudniówki niedzielne. Dziś 
godz. 3. 30 p. p. w obu teatrach mie 
odbędą się przedstawienia popularne po ce- 
nach zniżonych. W teatrze na  Pohulance 
ukaże się po raz ostatni wesoły dramat J. A. 
Kisielewskiego „W sieci*, w teatrze Lutnia 
grana będzie sensacyjna sztuka Crommelync 
ka. Bilety w kasie zamawiań od godz. 11 
rano. 

— Dzisiejsza rewia stołeczna w teatrze 
Lutnia. Dziś, ulubieńcy publiczności _war- 
szawskiej areyści teatrów Qui pro Quo i 
Morskie Oko: Karol Hanusz, Marja Korsk 
Mila Kamińska, Stefanja Betcherową, Sta 
sław Belski i Aleksander Piotrowski wystą- 
pią po raz drugi i ostatni z programem prze- 
bojów warszawskich. Początek rewji o godz. 
11 w nocy. Dowodem zainteresowania pu- 
bliczności tym wyjątkowo wesołym wieczo- 
rem jest niezwykle intensywna sprzedaż 
biletów, których pozostałość jest do naby- 
cia od godziny 11 rano w kasie teatru Lut- 
nia. 

— Występy Malickiej i Węgierko. Nie. 
zwykłe zainteresowanie wywołała zapowiedź 
występów czarującej pary artystów  Marji 
Malickiej i Aleksandra Węgierko. Występy 
te odbędą się w teatrze Lutnia w najbi 
czwartek i piątek. Odegraną zostanie 
medja „Świt,dzień i noc*. 
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CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Płodność. E. Zoli. 
Hollywood — Kobieta w płomieniach. 
Lux — żółty paszport. 
— Światowid — Riviera. 
Wanda — Grobowiec miłości. 
Piccadilly — Golgota uczciwej kobiety. 

zakończenie. 
Kino Miejskie — Ariekinada życia. 
Eden — Szajka handlarzy żywym to- 

warem. 
Ognisko — Tajemnica starego rodu. 

    | 

  

WAPNO PALON 

wystawie. 
krajowej 

dostarcza odwrotnie 

budowlane dla celów chemicznych 

NAWOZOWE 
oraz wapień, surowy i mielony cement krzemowy do tynkowania 
i asfaltowania ulic, z Zakładów Przemysłowych „Chęciny* 
Sp. Akc. p. Chęciny 2 (obok Kielc) nagrodzone na powszechnej 

ZŁOTYĄ MEDALEM 
Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
WILNO, ZAWALNA Nr. 9, tel. 323. 

i mielone 
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i INNE WYROBY SKORZANE, 
NAJLEPSZEMI KRAJOWEMI FARBAMI 
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Ма srebrnym ckranie 
„PŁODNOŚĆ* W HEL]OSIE. 

Obraz z „Heljosu* jest stanowczo jed-, 
nym z najlepszych filmów, jakie w roku bie- 
żącym pokazywano na ekranach wileńskich 
a może nawet nietylko w roku bieżącym. 

Po względem realizacji jest ',,Plodnošė“ 
filmem pierwszej klasy, jak niemniej do kla- 
sy pierwszej zaliczyć ją należy pod wzglę- 
dem gry aktorów i pod względem techni- 
ki filmowej. 

Przeróbce powieści Emila Zoli na scenar 
jusz kinematograficzny także zarzucić nic 
nie można. Powiem więcej: fabuła powieś- 
ci zręcznie została pocięta, zgrabnie ją na- 
stępnie zlepiono, tak, że całość stanowi nie- 

ykle ciekawą, zaryzykuję powiedzieć, fa- 
scynującą. 

Zasługą i niewątpliwie talentem realiza- 
to ra „Płodność*, Mikołaja Jewreinowa, jest, 
że obraz niezmiernie sugestyjnie działa na 
widza. 

Tchnie z niego czemś tak przekonywują- 
cem, a jednocześnie i może dlatego właśnie, 
tak prawdziwem, że dzieje dwuch kontrasto 
wych rodzin, przesuwając się przed oczami 
publiczności, dziwnie trafiają w jej szla- 
chetniejsze, idealniejsze i zdrowsze struny 
wyobraźni, struny duchowe. 

Pod tym względem jest „Płodność nie- 
wątpliwie filmem wielkiej idei, wielkiej pro 
pagandzie, służącym. 

Nie przedstawia on, być może specjalnej 
atrakcji w kraju, tak silnym rozrodczo, jak 
Polska, ale natomiast dla ojczyzny „Płod- 
ności*, dla Francji jest napewno niemałą re 
welacją, osobliwie dla tej części społeczeń 
wa francuskiego, która z przerażeniem my 

© tem, że naród francuski, że francuska 
rasa wymiera. 

Autor przeróbki filmowej powieści Zoli, 
potrafił z niezwykłym realizmem przeciw- 
stawiać sobie dwa odrębne środowiska ro- 
dzinne, potrafi tak tendencyjnie, a jednocze 
śnie niewidocznie, przejawiać swe sympatje 
na stronę rodziny liczącej aż jedenaście, po- 
tomstwa, że te tendencje zarówno Zoli, jak 
i jego samego podświadomie wnikają we 
wrażenia patrzącego, który „urobiony* odpo 
wiednio i nieomylnie z widowiska wychodzi. 

Pisałem na wstępie, że „Płodność* jest 
obrazem wyjątkowo dobrym. Wymieniłem 
elementy, które więc na fen efekt składają. 

Omówiłem tylko co scenarjusz, teraz z 
kolei pomówię o kreacjach aktorskich. Któż 
je tworzy? 

, Czołowe postacie powierzono trojgu, du- 
żej miary, artystom. 

Grają je: Gabrjel Gabrio, Diana Karen- 
ne oraz Andree Latayette. 
„Pierwszy w roli ojca licznej rodziny, da- 
je typ człowieka silnego, człowieka zasad, 
których nikt i nic nie jest w stanie złamać. 
Sylwetka wypada bardzo jednolita i kon- 
sekwentna. 

Pani Dianie Karenne w udziale przy* 
padła rola tragiczna mafki jedynaka, który 
wskutek nienormalnego trybu Życia umiera, 
mimo najwyższej otaczającej go pie czo- 
łowitości macierzyńskiej. W momentach naj- trudniejszych i najbardziej tragicznych, arty- 
stka daje tak wyrazisty obraz swych prze- 
żyć duchowych, że kreację jej uznać należy 
za imponującą. 

Pani Lafayette w roli lwicy salonów, ku- 

  

   

   

  

   

sicielskiej i uwodzicielskiej jest niezwykle do 
twarzy. Jej zmysłowa, wspaniała uroda, na 
tle roli, którą w „Płodności* gra, nabiera 
barw ognia, w którym, ileż to losów męskich 
się spala. 

Albo weźmy taki typ Maurycego, jedy- 
nego potomka wielkiego przemysłowca fran- 
cuskiego . 

Suchotnicza sylwetka wśród _ rozkoszy 
najwyszukańszych tego Świata, wśród orgij 
pijackich po nocnych Paryża lokalach, z 
nieschodzącym z ust grymasem cynizmu i 
przesytu. 

Ten mały dwudziestoletni chłopiec, chory 
fizycznie © chorej duszy, otoczony nierozsąd- 
ną miłością matki i pobłażliwością ojca, któ- 
rego tysiące, a kto wie, czy i nie. miljony 
na prawo i lewo rzuca, i litość wzbudza i 
obrzydzenie. 

„I możnaby tak bez końca snuć nitkę wra- 
żeń z premjer y w „Heljosie*. Coraz to coś 
wynajdywać, coraz to retuszu fragmentom 
dodawać. 

Tematu by nie zbrakło, ale 
„Słowie* miejsca. 

Diatego kończę, resztę spostrzeżeń me- 
mu czytelnikowi zostawiając. Omega. 

braknie w 

BŁOWO 

Depesza kondolencyjna 
Do p. wojewody Raczkiewicza nadesz- 

ła następująca "depeszą kondolencyjna: 
„Składamy na ręce Pana wyrazy szcze- 

rego żalu z powodu bolesnej straty, jaką 
poniosło Wilno, utrąciwszy jedną z najpięk- 
niejszych postaci, bojownika o niepodleg- 
łość Ojczyzny Czesława Jankowskiego. 

Dyrekcja Teatru Regjonalnego 
Wanda i Tadeusz Skarżyńscy*. 

SPORY 
Zawody na nagrodę sportową 

PZL R: . 

Na Stadjonie Okr. Ośrodka W. F. 
tdbyłyjsię zawody lekkoatletyczne ną od- 
znakę sportową P. Z. L. A. przy udziale 
72 zawodników. 

Warunki odznaki wypełnili: 
W kategorii pań: Wilma i Oleńka 

(Pogoń) Kozlicka i Massanówna (Sokół) 
W kategorji chłopców: Skarbek (szk. 

Techn.), Zajewski (Sokół), Bukowski Jan, 
Bukowski Mirosław, Wolski, Zalewski i 
Niesiołowski (g. Mickiewicza), Borejko 
Lisiecki (4. Z. Augusta), Błażewicz (sem. 
naucz.), Żebrowski (g. Słowackiego). 

W kategorji mężczyzn: Nestorowicz 
(S. M.P.), Barszczewski (Makabi), Jasiń- 
ski (A. Z. S.), Czaprowski (sem. naucz.), 
Pusilewicz (szk. Techn.), Hermanowicz i 
Bielkiewicz (g. Czackiego). 

Najlepsze wyniki w poszczególnych ka- 
tegorjach uzyskali: 

W kategorji pań: w biegu 60 mtr. i w 
skoku w wyż Oleńka (Pogoń) 46,45 (obu- 
rącz) w skoku w dal Wilma (Pogoń) 423 w 
biegu 800 mtr. 1) Massanówna (Sokół) 
3:10 w pchnięciu kulą Oleńka 11,16. 

W kategorji chłopców: W biegu 60 
mtr: 1) Zalewski (g. Mickiewicza) 8 s, w 
biegu 300 mtr. Szypowski (Sokół) 42,4, w 
biegu 1500 mtr. Zajewski (Sokół) 4:48,8, 
w skoku w dal Zalewski 528, w skoku w 
wyż Czapliński, Bukowski Józef (g. Mi- 
ckiewicza) 140 cm. w pchnięciu kulą obu- 
rącz Błażewicz (sem. naucz.) 20,16: w rzu- 
cie dyskiem ob. Jodko (g. Mickiewicza) 
49.30. 

W grupie mężczyzn: w biegu 100 
mtr: 1) jarmułowicz (4. Lelewela» i Cza- 
prowski (sem. naucz.) 12 s. w biegu 400 
mtr. 1) Pusilewicz (szk. Techn.) 57,8, w 
biegu 5000 mtr: 1) Pusilewicz 18:16,6 w 
skoku w dal i w rzucie dyskiem oburącz 
1) Czaprowski 577 (poza konkursem 605) i 
51,51 w pchnięciu kulą 1) Jarmutowicz 
18.35, w rzucie oszczepem 1) Borysowski 
(Pogoń) 58.80 

W dniu 13 b. m. odbędą się poprawki 
dla tych zawodników, którzy warunków 
odznaki nie wypełnili. (y) 

| GENE TRAFO KERI WIERA CORE WADA | Mm : 
|ШЩЕ śpiewu solowego I dykcji ; 

Jąkanie e ss tnie 
® 9 usuwam pie. у в 

Leczenie prowadzę pod kieruakiem i 
8 p: p. lekarzy-neurologėw. 

Zapisy codzień z wyjątkiem swiąt į 

e 

  

i niedziel od g. 11—12 i ed 3 i pół, 
do 4i pół po południu, Sierakow= 
skiego 25 m. 3. Zofja Kozubowska. 

| iii ii i mA 

E 2 
S pP _ 

Jadwiga MIRANOWSKA 
b. wychowanka Liceum S. S. Benedyktynek zmarła w dniu 11 bm. prze- 

żywszy lat 20. 
Po nabożeństwie żałobnem odprawionem w dniu 14 bm. 

8 min. 30 w kościele św. 
o godzinie 

Jakóba nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O czem powiadamia stroskana przyjaciółka, 

RADJO. 

Niedziela, dnia 13 października 1929 r. 

10.15— — : Nabożeństwo z Bazyliki 
Wileńskiej, porzedzone i zakończone bi- 
ciem dzwonów z dzwonicy katedralnej. 
11.55 — 12,10: Sygnał czasu, 1-sza próbna 
transmisja hejnału z wieży Katedr. w Wilnie 
12,10 - 14,00: Transmisja z Warsz. Koncert. 
14,00—15,20: Transm z Warszawy Odczyty 
rolnicze. 17,15—17,40: Transm z Warsz. 
Odczyt prof. Hen yka Mościckiego. 
17,40—19,00: Transmisja z Warsz. Koncert. 
19,30 —19,25: „Kukułka Wileńska* mówiony 
tygodnik humorystyczny. 19,25—19,40: Tr. 
z Warszawy. Pogadanka. 19,40 — 20,00: 
Tr. z Warszawy. Sygnał cząsu oraz pro- 
gram na dzień następny i rozmaitości. 
20,00—20,30: Transm.z Krakowa. Słucho- 
wisko pogodne. 20.30—22,00 Transmisja z 
Warszawy. Koncert. 22.00 — 23.00: Tr. z 
Warsz. pogadanki i komunikaty. 423.00 — 
24.00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

Poniedziałek, dn. 14 października 1929 r, 

11.56-12.05: Sygnał czasu z Warsz. i 
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12.05—13.10: Muzyka z płyt gramofonow. 
13,10 - 1320: Transin. z Warszawy Komuni- 
kat meteorologiczny. 16.35—16.55: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kn i chwil- 
ka litewska. 16,55—17.20: Audycja ala dzie- 
ci „Czego ludzie nie wymyślą". 17.20 — 
17.45: „Z moich wspomnień muzycznych” 
wygłosi Michał Józefowicz. 17,45—18,10: 
Pieśńi żołnierskie w kwykonaniu Szymora 
Smolskiego akomp. Zygmunt Weinberg 
18.45 - 19,15: Audycja literacka:  „Dwie* 
zradjofon. nowela Elizy Orzeszkowej w 
wyk. zesp. Dram. Rozgł. Wileńskiej. 
19,15—19,40: „Profesorowie cudzoziemscy i 
krajowcy na Uniwersytecie Wileńskim* Od- 
czyt z cyklu „Jubileusz U. S. B.* wygło- 
si ks. prof. dr. Bronisław Żongołłowicz. 
19,40—20.05: Program na dzień następny, 
sygnał czasu z Warszawy i rozmaitości. 
20.05—20,30: „Tyfus brzuszny na Wilef= 
szczyźnie i jego zwalczanie „odczyt wygł. 
dr. Aleksander de Rosset . 20,30 — 322,00: 
Transmisja z Warszawy. Koncert. 22.00 — 
23,00. Transmisja z Warszawy pogadanki 
i komunikaty. 23.00 — 24,00: Spacer detek- 
torowy po kuropie. 

  

OFIARY. 
„ż Zarząd T-wa popierania pracy społecz- £4 ĄDAJCIE 

nej im. S. i J. Montwiłłów składa zamiast 
kwiatów na grób ś. p. Czesława Jankow* 

skiego na Żłobek im. Maryi 25 zł. 

Zamiast kwiatów na trumnę ś.p. Jadwi- 

gi Miranowskiej na ochronkę im. Marszałka 
Piłsudskiego składa Halina Łapkowska 20 zł. 

L. 2596/29 Państwowa Fabryka Wy 
robów Tytoniowych w Wilnie ogłasza: 

Przefarg publiczny 
na sprzedaż pięciu używanych maszyn 
do wyrobu gilz na pnpierosy, systemu 
Nowińskiego. Maszyny te można oglą- 
dać w Państwowej Fabryce Wyrobów 
Tytoniowych w Wilnie przy ul. Mako- 
wej 17—19 w gopzinach urzędowych. 

Oferty na zakup pojedyńczych lub 
wszystkich maszyn nałeży przesłać w 
terminie do 29.X. r. b. pod tymże 
samym adresem. w kopertach zapie- 
czętowanych z napisem „Oferta na za- 
kup maszyn”. 

Do oferty należy dołączyć kwit 
Kasy Skarbowej na złożoną do dys- 
pozycji fabryki kaucję w gotówce lub 
papierach państwowych w wysokości 
5 proc. od oferowanej sumy. *Otwar- 
cie ofert nastąpi 30.X.29 r. o godz. 10 
rano w biurze fabryki. 
Wilno, dnia 8 października 1929 roku 

Kierownik fabryki Mrozowski, 

| Poszukujemy | 
dzierżaw mniejszych i większych Ė 

  

| majątków ziemskich, dla bardzo po- 
ważnych reflektantów. Zgł. Ajencja 
„Polkres* Wilno, Krėlewska 3, 
tel. 17-80. —0 

  

OGŁOSZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie ogłasza prze- 
targ na roboty wewnątrz gmachu Sądów, 
Mickiewicza 36 — malowanie farbą klejową 
i olejną przestrzeni około 10.000 metrów 
kwadratowych. 

Oferty składać na imię p. prezesa sądu 
okręgowego w Wilnie w godzinach urzędo- 
wych do godz. 12 dn. 16 października r. b. 
Informacyj uprzednio udziela intendent Sądu 
— pokój Nr. 104 w godzinach od 12—18 
P. p. 

Prezes Sądu. 
1606—V1—0 

  

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków | 
A 
8 Prow, A, PAKA. 
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WIELKOŚĆ NATURALNA 

WYDANIA OPRAWNEGO. *       

BEZPŁATNIE 
WYBÓR PISM GUY DE MAUPASSANTA, 

WYDAWNICTWO „GUTENBERGA“ | 
przystępuje do wydania Wyboru Pism Guy de Maupassanta, który 
obejmie 24 tomów, po ok. 130 str. Każdy czytelnik, który w ciągu 
10 dni nadeśle pod naszym adresem załączony kupon, otrzyma 
bezpłatnie całe wydanie. Wysyłkę uskutecznia się w kolejności 
zgłoszeń, jedynie koszta reklamy i opakowania wymagają opłaty 

wspaniałym znawcą ludzi. 

nadesłanych w 

-_ "Ten sam Wybór Pism może każdy otrzymać również w wy- 
daniu oprawnem, po niezwykle niskiej cenie. 

DZIEŁA MAUPASSANTA 
wywarły na jego współczesnych wyjątkowe wrażenie, a to 
dzięki niezwykłej śmiałości, z jaką poruszał problemy codzien- 
nego życia. Jedni przywitali go z miejsca z największym entu- 
zjazmem, widząc w jego realistycznem ujęciu najlepszy sposób 
przystąpienia do rozwiązania tych wszystkich kwestyj. Drudzy 
równie gwałtownie go zaatakowali, obawiając się, by jego ja- 
skrawe, bez żadnych obsłenek przeprowadzone opisy, nie zo- 
stały fałszywie zrozumiane przez szerokie kóła czytelników. 

‹ Bbie jednak strony były zgodne w ocenie, że Maupassant jest 
« pierwszorzędnem zjawiskiem artystycznem, znakomitym stylistą, 

Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, okazuje się zasługa 
Maupassanta, jako szermierza ideałów nowoczesnego życia, 
w całej pełni. Czyta się jego powieści i nowele nie tylko dla 
ich akcji, pełnej napięcia i wstrząsającej wierności, z jaką odsłania 
różne strony życia, lecz w pierwszym rzędzie jako dzieła poety, 
który pragnął, by życie ludzi stało się lepszem i piękniejszem, 
aniżeli to, które widział dokoła siebie. 

Wybór Pism obejmuje powieści: 

Piękny chłopiec, Piotr i Jan, Silna jak śmierć, 
Życie, Nasze serce, Mont Oriol 

i kilka tomów nowel. 
Zamówienia ważne tylko dła kuponów 

ciągu 10 dni. 

WYDAWNICTWO „GUTEKBERGA” 
_ "KRAKÓW, DUNAJEWSKIEGO 2. 

  

    
      

  

        
      

        

  

        

  

                
    
      

        
        
    
      

    
    
    
    
        

    
  

Imię i nazwisko: 

Dokładny adres: 

€ Niżej podpisany życzy sobie otrzymać bezpłatnie 

Wybór Pism Guy de Maupassanta 
   

  

    

Pieniędzy załączać nie należy. 
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SŁOWO 
  

  

  

Rino Miejskie 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dria 8 do 14 października 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Mriekinada życia 
Aktów 10 Į 

W realizacji najwiekszego mistrza E. EJCHBERGA. W rolzch glėwnych: grožay ryw2l Janningsa 
HENRYK GEORGE. jedna z tysiąca bezdomnych — FEE MALTEN, ERNA MORENA i LUDWIK 

LERCH. W dniu 10 października Kino nieczynne 

Następny program: „MARYNARZ SŁÓDKICH WÓD”. 

OfEABIENIE 
BLEDNICE. 

LECZY 

HE N 

SALA MIEJSKA 

  

Młoearnie czyszczące motorowe firmy WICHTERLE i KOVAR= 

Trieury do zbóż ozimych i jarych MAROTTA. 

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 

Premjera! Przebojowy film erotyczny! Największa sensacja doby obecnej! 
w|g nieśmiertelnego arcydzieła EMILA ZOLI. D t 

PŁODNO е w:półczesny, porusza niezmiernie ważne zagadnienie istnie- 

JEWREINOWA, twórcy „To co najważniejsze". W rol. główn. Asy: Chluba Francji ANDREE LAFAYETTE, 

E 

  

ZIK różnej wielkości. 

(Treszczotki) i TRIE URY do czyszczenia 

Dobór znakomitych maszyn: 

Grzechotki 
motorowe „SV EA* (udoskonalony typ młyna „Ekonom*) Młyn A KINO-TEATR y У przenośne, różcej wielkości. ® ® e 66 wyzórowiała wznowi przyjęcia 

З ы rzepowiada przyszłość, sprawy są. 
POLECA „HOLLYWGOD" 9 o iR a W piomieniaC dowe, o milošci i t. d. Bao o 

9 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na: 

Dyomint Nagrodzki w Wilnie 
Mickiewicza 22. 

Inana Wróżka Chiramantka    
    

   

nia jednostki i narodu. Realizacja genjalnego MIKOŁAJA 

wielka tragiczka DIANA KARENNE i GABRIEL GABRIO. Świat przepychu. Paryż w nocy. Seansy o g. 4,6, 8 i 10,15 

Dziś! Rewelacyjny program. 
Najznakomitsza gwiazda ekranu OLGA CZECHOWA 

światowej produkcji 1929]30 r. podziwianą w Ameryce i Europie 

porywa, czaruje, uwodzi w swej najlepsze 
kreacji jako ogarnięta namiętnościami w 

  

potężny dramat kobiety zmysłowej opanowanej gorącą miłością stojącej na rozdrożu, wybierającej między 
mężem a kochankiem. ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 
Dyrekcja łaskawie prosi Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. 

przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 2 
m. 6, w bramie ną prawo schody. 
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Traktory wolnobieżne „MUNKTELLS* do ropy naftowej. 

Motory „MUNKTELLS* do ropy naftowej o sile 7 do 50 K. M. 

Motory PO ARR, do nafty o sile 1i pół 3, 4 i pół 

Bukowniki i Tarki SKiEGO. 

  

  

  

  

    

    

      
  

    

  

    

  

  

      

u u KRAWIEC DAMSKI e ‚ . 
ul. Zawalna Nr. П-а. STANISŁAW WISNIEWSKI Dom U J ANRÓGSKI S ki rex й 

b. wsp. pierwszorzędnych ti; Warszawie E m 5 
Dogodne warunki kupna. +. "SP. ERSE, JANISZEWSKI i innych. o. RB Handlowy We tel. 1200 

nu | w Warszawie. Pracownia płaszcty, kostiumów oraz futer BE Magazyn konfekcji, obuwia, bielizny i wszelkiej galanterji — ВВ 
u DODANE " Nadesziy ostatnie nowości HB 

pa ka Z powodu reorganizacji spółki ogłaszamy od 14-go b. m. 3 
stkich i 

` ARTRETYCY -REUMATYCY M Sprzedaż okazyjną owacw o Genach wio» niskich В 
« mie bierzcie za wodę © UE Prosimy obejrzeć: nasze towary I przekonać się o naszych cenach a 

jo V | C H Y я a a Uyi I al Suknie na zamówienie wykonywamy z własnych i powierzonych materjałów. } 

< GELESTINS a 
z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego i MEWAWAWAWAWAWAWAWAWAE Pekó MAWAAWE 

wód fabrykowanych sztucznie k › B ая Rėž ; 

noszących nieprawnie nazwę VIGHY W Drzewka l KIZ6W l 060 [ || s SRA RE 
> į A A“ i zatlel STOTTYT 

# ki ( ii bloni: usze, śliwy, śni śnie, © ' i < G nas | AT Bi Mu ais 6 A „MIEBANONIA wznowiona 
z ICF к | VW. Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkėikach. f godami do wynajęcia. sukien, A 
3 i KALOSZE R Nowy wielki dobry wybór 8 mų оНО AS 

; в вна оо 5 В ВОЫ НО Я ВОЛ Е 1О АНЕИ НОНЕ 5 РНО ЯЗ о olecają na sezon jesienny Szkółki Mazelewski r Przyjmuje także do 
z ECKA 5 Firma egz. od 1874 r. sA > > przy Kolonii Wileńskiej... ua ės A Lokale si Uckeniogų Sko- 

o i Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji a w Wilno, Zawalna 6—2. w handlowe z mieszka- WŁADYSŁAWA. 
: iem i bez d - Dg TA 

R Sie 1927 8 K. Dąbrowska. a 2 Ceny przystępne. 0 8 ca Gdańska 0. Spy Przepisujemy 
у в ozorcy. z0 na maszynie 

Gold medal E Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, @ — y 
< Paris 1927 8 Wielki wybór majlepęzych zagranicznych i kra- Ė MAUVAYAWAVYAVAVAVATAVIE Pokój dla sa- L lomaczjmy WE wszy 
ė Grand Prix jowych instrumentów, tylko gwarantowanej aS RAR. 2 motoej. bardzo doo -6 

7 ь Libau 1926, 1927 l o; SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. ł 18 PNY utrzymaniem. Zygmun ZE Agencja „Pol- 

' 3 TN is ' SE są 1927 SREDURUY OBETOUOC UNO . Р З В 5 ВАНМ О К Р Е КБ К Е ОР OE aka i ów ak: a dA SRG towska Sj St ska 3 no, 5 

< a a B 7 u KD asamų (0 TO 
Gold medal Kursy Kierowców Samochodowych Wata do oki POSADY E LOMBARD 

Wielki meda! złofy a» Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie OKIEN I mas awonacam Fiskupia 12 tel 14-10, 
2 UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. kolorowa i wałki = wydaje pożyczki bez 

: . JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 1928 w aniu, 28 października. r. bo žušpotšną się zajęcia w grupie W SKŁADZIE APTECZNYM ы Роігие?паь e A za- 
A l a ką 5-ci ©. od zaraz „, chęt- Owa- 

Wielki wybór gafunków LUKSUSOWYCH tygodniową i w ia XLI ZAWODOWEJ dla kierowców. E p R U Ł 6 R A niej Lin R. GL rów: brylantów, złota 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. WC z nauką 2 po czyt L Ф ;ош'? ;пніоп"к(озсід :;е:;‹" ь“іиіёіг, „mebli, 

Przed ład fab Zapi: jmuje, i ii ziela, se i 5 i i PE języka niemieckiego, ', pianin, sa- 

Dom В gi a TRO EGY "Wilno, ul. Niemiecka 26 Tanis aras No 18 pity ule Ponarskiej 5% tel. 18-50, | | ul Mickiewicza 15 vis-a-vls Hot. George'a Egz od 1890r. | gą” konwersacji z $ mochodów, * maszyn 
handlowy "LIG D Tel. 625. Przy kursach warsztaty reparacyjne dla — Najtańsze ceny. — letnim  chtopczykiem LLP | 6915 4 
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posiadamy u nas w kraju prawie w każdej miejsco- 

wości. Zakłady wodociągowe nie są w stanie usunąć 

z wody pewnych składników mineralnych, powodują- 

cych twardość wody. 

Tysjące gospodyń znają dobrze nieprzyjemności 

i poważne straty, jakie wyrządza woda twarda przy 

Ц 

gotowaniu, praniu etc. 

Dotychczas w tym kierunku nic nie uczyniono, 

aż wreszcie ukazał się Filtr-Electrolux, który rozwią-         
t     zał całkowicie tę kwestię. 

DIG ё 
                      

и S aigis 

    

WARSZAWA 
Wydział Filtrów 

# ZA 
żę   

WARSZAWA 
Krak. Przedm. 4 

tel. 25—34 

„WILNO 
Zamkowa 2 

tel. 3-35. 

ŁÓDŹ 
Piotrkowska 53 

tel. 44 66, 49-99 

KATOWICE 
Dyrekcyjna 10 

tel. 10-69 

Lwów 
3 Maja 19 - 

tel. 13-12   Bak 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłła       

Kecteelus: 
FILTR DLA DOMOWEGO UŻYTKU TYP K. I. 

ELECTROLUX 
CENTRALĄ <&^ 

ODDZIAŁY: 

  

robót ręcznych i mo- = 
g. 1-5 codziennie. 

RISE W GIS ZANE EJ COZZA CE ОЛЕ ВО Adres: ul. Kosciuszki delowanie 

sy "TTT ET, 
i „ Wozmaca wzw Nauczycielka pada S З 
EE VDA! EEE 2 iennie, na 

DOKTOR „| NKRSZŁIKAŚMIAŁOWEKA miodszyćh, "aziect. w Swsa,„ dzienne i wie- 
oraz Gabinet Kosme- mieście lub na wy- a. 

A.Blumowiez tyczny usuwa zmar- jazd. Posiada muzykę. 
SW yli: Przy: gzozkio piegi, wagry, sK się w admin. 

skórne, TZY- łypież, , Ku-, „Słowa” u p. . jęcie: Od 9--1 13—7 łupież, brodawki, Ku-. » p. Cz, M. 
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B -rzajki, wypadanie wło- ы 

Wode miekką i, EA Eee Paros D elskiEgo 
A z ul. Wielka 21. RF do niedużego majątku metody. Teorja, prak- 

(T 21). — ____" ‹:Ёіеш н;}з]л['ошаа:епшьзікъп %цпёдсиет:. 
й ij obory i chlewni. Lą-F ON sd 

otrzymamy, gdy przepuścimy wodę twardą przez OKTOR _ | Kosmetyka GE skani SS 3—5po pok 7 

j i składniki B.ZELBOWIEZ nem wynagrodzeniem p—qomgm, =. 
Filtr-Electrolux, absorbujący wapno i pewne składniki аннча ннн proszę kierować do| Sglidnie | 
mineralne, powodujące jej twardość. Wszelka twarda Eris, * zarządów ra cji „Siowa“ | Iokujemy gotówkę | 

! 7 cję: A moczowych, od 9| Gabinet dowczynie. 0a N0_| w każdej walucie | 
woda staje się tak miękką i przyjemną w użyciu 1, od 5—8 wiecz. | Racjonalnej Kosme- ——-————— | pO0d mocne gwą- | 

° Elektroterapja tyki Leczniczej. Pomocnicę BUCHAL- rancje 
lak woda deszczowa. (diatermja). Wilno, TERA, siłę „wykwalifi- | D. H. K" „Zachęta, 

Šia a 31 = 4.kowaną Z AM Bada 2 
* i p M obiecą KOn- praktyk oszukuje 200 Щ 

Woda miękka do prania daje nam oszczędność ii. lellowiczowa Urodę sarylie dóskó- Więk AO ТНЕ IEC 
* nali, odświeża, usuwa gane świadectwa i re- Wspólnik 

na czasie i pracy, jak również na Środkach do pra. KOBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
od 122 ( Od 4-4, 
ul. žšicklewicza 24, 

tai. 277. 

Doktór-Medycyny 

LUKIEWIGZ 
choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 

jei skazy i _ braki. ferencje. Zgłoszenia do potrzebny do interesu 
Sztuczne opalenie ce- administracji dziennika SPORTOWEGO. Do- 
ry. Wypadanie wlo- pod D. S. —| wiedzieć się w biurze 
sów i łupież.  Naj- ogłoszeń S. Jutana, 
nowsze zdobycze ko- WA WAWA W u. Niemiecka 4. -) 
smetyki racjonalnej. KUPKG | SPRZEDAĆ T7"Dzierżawy 
Codziennie od g: 10—8 4 

. 4; е majątków  ziem- 

Ai. Wileukin | $-ka 
Z. P. 43, = Z 9 skich cla powaž- 

nych reflektantów 

b oz z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

read KOBIECĄ 
konserwuje, „poszukujemy 

Mickiewicza 9, wejście doskonali, odświeża. Wileńskie Biuro 

z ul. Śniadeckich 1, usuwa braki i skazy. Komisowo - Handl. 
przyjmuje od g. 1—ż Regulacje i spa 20, dom własny. || Mickiewicza 21, 

i od 5— — przyciemnianie _ brwi. | jstnieje od 1843 r. | „te: 152. _ zyeb— 0! 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 

- BE Gabinet _ Kosmetyki 

Dr. ©. WOLFSDA Heisei, wee Ol Przepisujamy 
weneryczne, _ MOczO- Vijejks 18 ma: 0, Przyj, na maszynie, i tłomac 
łciowe i skórne, ul. 54 g + TY I salony, gabinety, | Czymy we wszystkic 

Wileńska 7, tel. OI: łóżka niklowane i jięzykach na bardzo 
ЫЕ angielskie, kreden- | dogodnych _ warun= 

sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 

1067. SU KŁUS 5. NS sęp oda 
ас! jencja „Pol- 

Doktór Medycyny B LURALE В kres" Wilno, Królew= 
A. BYMBLER E) | dsbowe i t p. Do- 

shoroby skėrne, godne warunki i 
uma Ak ska 3, tel. 17.80; 

we- LSS m ь 
Zamienię mieszkanie na raty. Jożyczki szybko |OCZO= 

piełowe. Elektrotera- 5'Pokojowe bardzo ła- m. ma 2 a © | 

pja, słońce górskie, dne przy ul. Mickie- załatwiamy po | 

Miekiem | : Ёоііпь:('‚&тбг]‹"%ю пъ;іеиіо : ważnie ! 
ckiewicza r V › Ba mlesZ p. 1есу Ztotych, 0b- | Wil. Bi - Tatarskiej 9—2 15—$ kanie przy tejże ulicy szaty SES "ha dobrej | ana Ut „Mom, 

W.Z.P. 43 M ft ROR: ziemi, w tem łąk 11 ha| Mickiewicza 21, 
ат T—"BORTOR_— wieśtieć W Biurze Rę. 135u 10 ha. Wiadomość 

ra „B SIASGERO klamowem S. Gra- 
roby 

nia, zapewniając nam jednocześnie kilkakrotnie zwięk- 

szoną trwałość bielizny. 

Woda miękka posiada jeszcze tę zaletę, że go- 

  

towane w niej potrawy stają się smaczniejsze i po- 
i 

żywniejsze przy skróconym czasie gotowania. Woda 

miękka chroni naczynia kuchenne od tworzenia się 

kamienia wapiennego i tem samem powoduje oszczęd- 

ność na paliwie. 

Do sprzedania fol- 
wark z długiem bank. 

  

Nowogródek, hotel 
Italja H. Tarajewiczo- 

1). i ше щаьй 
MIOLWARK z mu- 

rowanemi zabu- 
Pokój Į LS sia ośro- 

— „25 QdremONtOwanNy jasny, dek dużego dworu, 

Br. POPIOSKI  clepły z osobnem wej: | z długiem banko- 
choroby skórne I we-šciem, z opałem i! wym sprzedamy 
meryczne. Przyjmuje elektrycznością do wy* „za 4.000 dol. 
od godz. 10 do 1 i od najęcia. Finna 3:b m.4.| Wileńskie Biuro 

5—7 p.p. wale; — a: Handl 

ka 2, róg Zawalnej +, suche, sło- | Mickiewicza ‚ 

3 Ww.Z.P, 2 pokoje, neczne zel, tel. 152" z» 
DOKTOR wszelkiemi wygodami, ołnierz 

Hauryiklewiczowa L 
oddzielnem wejściem, 
do wynajęcia od 1skunksowy do sprze 

po POWROCIE listopada. Można pod dania okazyjnie. Mły= 

wznowiła _ przyjęcia.biuro. Jagiellońska 6 nowa 21 m. 6, oglą- 

Wilno, Wileńska 33 m 1 m. 2, —0 dać od g. 2 po poł. 

GUBY 
LiL 

gubioną książkę 
wojskową wyd. 
przez P. K. U.w 

Święcianach, na imię 
Franciszka Salmano- 
wicza, unieważnia się. NE DSO mao RE 

kradzioną książkę 
wojskową rocznik 
1904, wyd. przez 
U. Wilno na imię 

Stanisława _ Wojcie- 
chowskiego, unieważ= 
nia się. —0 

tel. 152. pEb 0 

Or weneryczne bowskiego, Garbarska 
SLE „I skórne. Tu. 1. 
ILEŃSKA 3, te- 

leton 567. Przyjmuje 
od 8do 1 iod 5do 8 

0 
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POZNAŃ 
Fr. Ratajczaka 39 

tel. 28-93 
KRAKOW 

Rynek Główny 33 

tel. 26:17 

  

  

BYDGOŚZCZ 
Pl. Teatralny 3 

tel. 12-33 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23; 

N


