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"XV. 
Na wielkim teatrze życia, kędy się 

rozegrywają dramaty, komedje i far- 

sy, niektóre zdarzenia są jakby kom- 

pozycjami artystycznemi, gotowemi 

do przeniesienia na scenę. Dzieją sie 

zdarzenia błyskawiczne, zachowując 

jedność czasu i miejsca z całym apa- 

ratem bohaterstwa, jak przystało na 

klasyczną tragedję. 

Przesuwają się dramatis personae 

jak obmyślone przez talent literacki 

istoty. 

Alboż np. takie ocalenie Wilna w 

1919 roku, ze zdobywaniem ulic i 

gmachów, z. oczekiwaniem na piecho- 

tę z Lidy, z dziesiątkiem epizodów mę 

stwa i poświęcenia ludności, biorącej 

udział w walce. alboż beznadziejna, 

ale jakże cudowna w swem bohaterst, 

wie samoobrona wileńska w styczniu 

tegoż roku, czy bunt wzorowego żoł- 

nierza Żeligowskiego w 1920 r. czyż 

ło nie jest równe dziejom Cyda, Wal- 

lensztejna, Egmonta, Don Carlosa i 

wszystkich wielkich scen utrwałonych 

w literaturze natchnieniem poetów? 

Życie teatralizuje zdarzenia, a te- 

atr zbiera je w swoją soczewkę, roz- 

szczepia w tęczowe barwy i utrwala 

dla potomności. 

Dla jednych teatr jest świątynią 

Sztuki, gdzie się muszą odbywać dzi 

wne misterja, godne i zrozumiałe tyl- 

ko dla wtajemniczonych. Dla innych, 

to ciągła stacja doświadczalna, probó 

ka nerwów, reakcji, tęsknot, żądań 

publiczności, lub szukanie nowych 

dróg przez reżysera, autorów i arty- 

stów. Jeszcze inni szukać chcą wie- 

czornej, łatwej, niefrasobliwej rozry- 

wki, po dniu znojnie przepracowanym 

inni pragną styłu i wspomnień... każ- 

dy żąda od teatru, tak jak od życia, że 

by mu dał to, czego w danej chwili po 

  

che.    trzebuje jego psy 

A teatr, też jak życie, dła każdego 

inne, daje zależnie od indywidualno- 

ści tysięcy widzów, miraże poetycz- 

nych wzlotów, brutalne kwestje—za- 

gadnienia społeczne, piękną literatu- 

rę, retrospektywne obrazy-wspomin- 

ki o ojcach i dziadach, daje na co go 

stać... To niby życie. niby prawda, 

  

transpozycja życia, transpozycja tej 

niby prawdy, którą oglądamy oczami 

śmiertelnemi, nie wiedząc wcale, co 

widzialne sprawy kryją w sobie jako 

najbliższa chociaż przyszłość... 

zą o zadaniach 

  

Tomy pisano i napi 

teatru; powiedzieć, że ma współżyć 

ze swem społeczeństwem, to będzie 

najprostsze ujęcie kwestji, i dlatego 

tylko ten cel dziś wymieniamy, 

właśnie teatr wileński jest sceną, któ 

ra ze społeczeństwem  tutejszem 

współżyje. Tak się złożyło, że powsta 

wszy po latach 42 z grobu, z martwo 

ty, wydobywszy słowo polskie z pod- 

ziemi konspiracji na jasny dzień nowe 

go życia, stała się nam scena tutejsza 

‚а niż się to 

  

bliższą, droższą, cenniej 

dzieje w miastach, gdzie życie ukła- 

dało się normalniej. 

1 dziś w ten dzień 25-lecia, przebie 

gając pamięcią te lata owocnych wysił 

ków, tyłu, tylu artystów, tylu kiero- 

yserów, dyrektorów, ca- 
   

wników, 

łe Wilno, przedwojenne i dzisiejsze, 

składa hołd wielkim talentom, ofiar- 

nym lrudom, męžnym pracownikom 

artystom, którzy 

wrażenia 

re: 

i niezrównanym 

dali 

piękna, i przenosili w ten świat skry- 

ste któ- 

rym przeglądaliśmy się z zachwytem 

nam niezapomniane 

  

izowanej rzeczywistości, w 

lub zgrozą, odnajdując siebie poprzez 

dzieła mistrzów i kreacje aktorów. 

Na ręce wskrzesicielki Teatru Poi 

skiego w Wilnie p. Nuny Młodzie 

  

ю- 
  

zurkiewicza, 
    

    

wskiej i jej męża p. J 
składa dziś Wilno wyrazy wdzięczno- 

ści i pamięci. _ Wskrzesiła 

pracę na polu sztuki scenicznej u nas 

ona 

że 

a za nią poszło wielu inych: Wanda 

Siemaszkowa, Knake-Zawadzki, Po- 

pławski, Strycharski, Pawłowski, Ва- 

ranowski, Cepnik, Rychłowski, Oster. 

wa, Zelwerowicz, Szpakiewiez. 

tylko Dyrektorów, z któ 

rych każdy dawał Wilnu pełnię wvysił_ 

jeśli 

wymienić 

ków talentu i pomysłowości. Należa- 

łoby wymienić z wdzięcznością tych 

wielkich artystów jak Solski, Wę- 

grzyn, Adwentowicz, JunoszaStępow. 

ski, Frenkiel, Rapacki, Leszczyńscy, 

ojciec i syn. artystki jak Wysocka, 

  

Solska, Siemaszkowa, Mary Mrozińs- 

ka, którzy przyjeżdżali do nas na go- 

ścinne występy, dając niezapomniane 

wrażenia artystyczne. 

( 

dniu o zasługach dekoracyjnych prof. 

  

vż należy zapomnieć w takim 

Ruszczyca, jego inscenizacji Lilli W-- 

nedy, Cyda, Warszawianki, Balladyny 

Nocy Listopadowej? O dekoracjach 

Kazimierowskiego,  Hawryłkiewicza, 

o ilustracjach muzycznych Dziewuls- 

kiego? O wybitnych siłach młodych. 

na scenie wileńskiej wyrabiających 

się artystów, których trudno wszyst- 

kich wyliczyć?! 

Długi szereg, tłum postaci ciśnie 

się przed oczy Wilnian w ten dzień 

ich srebrnych ze wznowioną sceną go 

dów. Oby złotego, szczęśliwego wese- 

la doczekało z siemi miasto, które 

wierne pozostało zawsze swym umiło_ 

waniom serdecznym. 

Redakcja Kurjera Wileń        
Ku czci Ś. p. porucznika 

Zaćwilichowskiego. 
Dn. 8 b. m. odbędzie się odsłonię- 

cie pomnika poświęconego pamięci 
por. Zaćwilichowskiego i płk. Tatary 
na miejscu tragicznej katastrofy auto- 
mobilowej pod Drobinem. Pomnik 
teń został wzniesiony staraniem kie- 
rowców samochodów Prezydjum Ra- 
dy Ministrów. 

RAA 

Sowieckie Związki Zawodo- 
we domagają się polepszenia 
bytu warstw pracujących. 

MOSKWA, 6. 5. (Pat). — Dziś og- 
łoszono rezolucję 9-go wszechzwiązko 
wego zjazdu sowieckich związków za- 
wodowych. Zjazd wypowiada się m. 
i. za jak najszerszem wykorzystaniem 
pracy specjalistów, domaga się właś- 
ciwej polityki w sprawie zróżniczko- 

wania płac i premjowania wzorowych 
pracowników oraz jak najszerszego 
stosowania systemu akordowego. Więk 
szość rezolucyj domaga się kategorycz 
nie polepszenia warunków aprowiza- 
cyjnych, mieszkaniowych,  odzieżo- 
wych i kulturalnych warstw pracują- 

cych, zapowiadając jak najostrzej 
walkę z biurokratycznem lekceważe- 
niem klasy robotniczej. 

        

н 

    

Zamach na prezydenta Francji. 
Doumer umierający. — Sprawcą—dr. Gugulew. 

PARYŻ. 6.V. (Pat). W dniu 6 maja po południu, w chwili gdy 

prezydent republiki Doumer, otoczony przez byłych kombatantów, 

znajdował się na międzynarodowej wystawie książki, nieznajomy 

osobnik rzucił się na niego, dając 5 strzałów z rewolweru. Prezy- 
dant został raniony trzema kulami. Ranny jest także w rękę znany 

pisarz Claude Farrere. Morderca został rozbrojony. Jest nim Rosja- 

nin Paweł Gugulew dr. medycyny. Morderca został oddany do dys- 
pozycji władz. Prezydent Doumer jest umierający. 

- Szczegóły zamachu. 
PARYŻ, 6. 5. (Pat). — Zamach na pre- 

zydenta Doumera miał miejsce o godz. 15 
min. 30 na wystawie, zorganizowanej przez 
hyłych  kombatantów-literatów. Rosjanin 
Gugulew, przyłożywszy rewolwer do głowy 
prezydenta, dał. 4 strzały. Prezydent upadł 
Morderca dał wtedy piąty strzał, raniąc w 
rękę znanego Claude Farrere'a. Powstał nie- 
episzny zamęt, z którego morderca usiłował 
skerzystać, kierując Się ku wyjściu, został 
jednak niezwołczenie zatrzymany przez Sze- 
fa służby bezpieczeństwa, który go rozbroił 
i oddał w ręce policji. Prezydent Doumer 
został natychmiast przewieziony do szpitala 
w Bceaujon, gdzie niezwłecznie przystąpiono 
do wyjęcia kuli. O godz, 16 lekarze orzekli, 
że prezydent został ranny kulą, która prze- 
biła cba policzki, nie zaczepiając mózgu, 
Graz drugą kulą, która przebiła obojczyk. 

PARYŻ, 6. 5. (Pat). Minister obrony 
narcdówej Puetri, który znajdewał się w 
chwili zamachu przy boku przezydenta Dou- 
miera, tak opowiada przebieg zdarzenia: 

Usiłowałem rezbroić mordercę, — mówił 
minister — lecz było to niemożliwe. — Mu- 

  

obezwładnić mężczyznę olbrzymiego wzro- 
stu, O godz. 17 premjer Tardieu opuścił kli 
nikę w towarzystwie ministra sprawiedliwo- 

ści i prefekta policji. Stan zdrowia prezyden- 
ta Doumera — oświadczył Tardieu dzienni- 

karzom — jest mniej greźny, niż się zda- 
wało początkowo. Prezydent republiki poz- 
nał nas, mógł nawet wymienić kilka zdań 
z panią Doumer. 

PARYŻ, 6. 5. (Pat). — Prezydent Dou- 
mer, trafiony w okolicy prawej skroni oraz 
ponad prawem okiem, padł na ziemię, szep 
czące: „Czy te możliwe * Łiczna publiczność, 
która zbiegła się w sali sprzedaży, począt- 
kowo sądziła, słysząc odgłosy strzałów, że 
jest to wybuch aparatu, używanego przez to- 
łogratów do eświatlenia magnezjowego, lecz 
niebawem zdano sobie sprawę, że chodzi o 
zamach na prezydenta Doumera. Na wysta- 
wie zgrupowani byli niedaleko prezydenta 
Dcumera lezni pisarze francuscy. Podczas 
gdy znajdujący się na sali lekarz udzielał 
prezydentćwi pierwszej pcmocy lekarskiej, 
morcedrea został zatrzymany i oddany w 
ręce palicji. 

sieliśmy rzucić się na niego w pięciu, by 

Biuletyn lekarzy. 
PARYŻ. 6.V. (Pat.) O godzinie 16 

lekarze, po gruntownem zbadaniu 
prezydenta, wydali następujący biu- 
letyn: 

Prezydent został raniony kulą w 
tył głowy za uchem oraz drugą kulą, 
która utkwiła również w głowie pod 
„uchem. Początkowo sądzono, że pre- 
zydent został trafiony również i w 
brzuch trzecim nabojem. Badania nie 
wykryły jednak żadnej rany w dol 
nej części ciała, Prezydent dotyci- 
czas jest nieprzytomny. Wypowie- 
dział kilka niezrozumiałych słów. 

W Klinice, do ktrej został natych- 
miast po zamachu przewieziony, za- 
stosowano transfuzję krwi dla wzmo- 
cnienia pacjenta. U łoża prezydenta 

  

znajduje się zięć. Przybył również 
premjer Tardicu w towarzystwie kit 
ku ministrów. Korzystając z ogólne- 
go zamieszania po dokonaniu zama- 
chu morderca Paweł Gugulew zwró- 
cił się ku wyjściu, został jednak za- 
trzymany i oddany w ręce policji. 

PARYŻ. 6.V. (Pat.) Biuletyn o sia- 
nie zdrowia prezydenta Doumera z 
godz. 17 min. 30 podaje, że prezy” 
dent został ranny dwiema kulami, z 
których jedna utkwiła w nasadzie 
czaszki, druga pod prawą pachą, Zna- 
czny upływ krwi. Bardzo. wyraźny 
wstrząs mózgowy. Stan hardzo groź: 
ny. Dokonano dwukrotnie transfuzji 
krwi. 

Stan zdrowia prezydenta Doumera 
PARYŻ, 6.V. (Pat.) Od godziny 21 

do 2Ż3-ej odbywało się konsyljum le- 
karzy. Po zakończeniu  kansyljum 
główny asystent prof. Gisset ošwiad- 

Wrażenie 
PARYŻ, 6. 5. (Pat). — Wiadomość e za- 

machu na prezydenta Doumera rozeszła się 

z błyskawiezną szybkością, powodując wszę- 
dzie niezwykłe wrażenie. ©О godz. 5 po 
południu ukazały się na mieście nadzwy- 
czajne dodatki, podające szczegóły zdarze- 
nia, wyrażające równocześnie życzenia szyb 
kiego powrotu prezydenta do zdrowia, Na 
ulicach tworzą się tłumy publiczności, go- 

  

czył, że stan zdrowia prezydenta nie 
przestaje być poważnym, możliwe jest . 
jednak, że uda się go uratować. 

w Paryżu. 
rączkowo omawiające dokonany zamach. 
Koło kliniki, w której znajduje się obecnie 
prezydent napływ publiczności jest tak wicl- 
ki, że musiano zarządzić specjalną służbę 
policyjną dla zachowania porządku. Morder- 
ea przesłuchiwany jest obecnie przez wła- 
dze policyjne w obecności prokuratora gene- 
ralnego republiki oraz prefekta policji pary- 
skiej. 

Aresztowanie żony mordercy. 
PARYŻ. 6.V. (Pat.) Żona morder- 

cy Gugułewa została aresztowana. 
Kiedy morderca wyprowadzany był 
z komisarjatu, tłumnie zebrana pub- 

liczność usiłowała przerwać kosdon 
policyjny, wydając wrogie okrzyki 
pod adresem mordercy i żądając dła 
niego kary śmierci 

  

SPRAWY KŁAJPEDZKIE. 
Wyniki wyborów do sejmiku 

kłajpedzkiego. 
KŁAJPEDA. 6.V. (Pat.) Wynik 

wczorajszych wyborów do sejmiku 

kłajpedzkiego w niczem nie zmienił 
dotychczasowego układu sił politycz- 
nych. Niemcy zachowali swój stan 
posiadania niezmieniony. 

Głosowało ogółem 62888 osób, eo 
stanowi 97 proc. ogółu iuprawnio- 
nych. 

Największą ilość głosów zdobyła 

niemiecka partja rolna 22819 gł. (po 
przednio 15810) zdobywające 10 mau 
datów, Parija ludowa niemiecka 

17650 gł. (poprz. 13.707 ) 8 mand. 
Litewska lista naejanalistyczna 6863 
gl. (poprz. 1961) 3 mand. 

  

Bomba pod pociągiem 
KAIR, 6. 5. (Pat). — W chwili przejazdu 

pociągu, wiozącego prezesa Rady ministrów, 
ministra komunikacji, ministra oświaty, wi- 

ce-przewodnićzącego Izby Poselskej i szereg 

Litewską partja rolna 4509 gł. 
(poprz. 6856) 2 mand. Soej.-iemokra* 
ci (niemiecka) 4929 gł. (było 6880) 
2 mand. Komuniści 5270 gł. (b. 2062) 
2 lub 3 mand. 

Niemiecka partja mieszczańska 
prawdopodobnie uzyska też jeden 
mandat z resztek. 

э 

Litwini więe uzyskali tylko 5 man 
datów, Niemcy zaś 20 lub 21 czyli 
mają obsolutną większość. Wyniki 
wyborów wywełały w kołach litew- 
skich ogromne rozgoryczenie, Termin 
zwołania nowego sejmiku wyznaczo- 
no na 27 maja. 

  

rządowym w Egipcie. 
wybitnych osobistości nastąpił wybuch bom- 
by. 2 strażaków zostało zabitych, a 3 odnio- 
sło rany. 

Merk's złożył podanie o dymisję. 
To samo uczyni Simaitis. 

BERLIN, 6. 5. (Pat). — Guberna- 
tor okręgu kłajpedzkiego Merkis zło- 
żył na ręce prezydenta republiki П- 
tewskiej prośbę o dymisję. — według 
doniesień prasy, również dyrektorjat 
Simajtisa poda się do dymisji jeszcze 
przed zebraniem się sejmu kłajpedz- 
kiego. 

Memorandum polskie 
w Sprawie unii naddunaj|skiej 

BERLIN, 6. 5. (Pat). — Poseł Rze- 
czypospolitej dr. Alfred Wysocki zło- 
żył w dniu 6 b. m. na ręce sekretarza 
stanu von Buelowa aide-memoire, któ- 
ry zawiera zastrzeżenia rządu polskie 
go co do konieczności uwzględnienia 
interesów Polski przy rozważaniu za- 

gadnień ' organizacji _ gospodarczej 
państw naddunajskich. Memorjał ten 
został jednocześnie złożony rządom 
Anglji, Francji, Niemiec i Włoch, to 
jest państwom, które uczestniczyły w - 
konferencj: londyńskiej. 

- Kim jest Gugulew? 
Motywy zamachu. 

PARYŻ. 6.V. (Pat.) Podczas rewi- 
zji osobistej znaleziono przy Gugule- 

wie książeczkę z napisem: „„Paweł Gu- 

gulew, były przywódca faszystów ro- 

syjskich“. W sali wystawowej, zanim 

dokonał zamachu, zatrzymywał się 

przy wielu stoiskach, prosząc o dedy- 

kowanie mu szeregu książek, W ten 

sposób podszedł wreszcie do stoiska 

pisarza Claude Farrere i właśnie w 

chwili gdy autor pisał dedykację, Gu- 

gulew, korzystając z momentu, gdy 

nikt na niego nie patrzył, wyjął rewol 

wer i strzelił kilkakrotnie do prezy- 

denta Doumera. 
Morderca urodził się w roku 1895. 

Po zamachu Gugulew długo zacho- 

wywał milczenie, a następnie oświiad- 

czył, że chciał zamordować prezyden- 

ta republiki, ponieważ Francja poma- 

ga bolszewikom, a Europa i Ameryka 

dostarczają Sowietom pieniądze. Gu- 

gulew jest wzrostu bardzo wysokie- 

go, ubrany w czarny garnitur. Mówi 

głosem monotonnym, oczy utkwione 

w próżnię, głowa podniesiona, robiąc 

wrażenie recytowania wyuczonej lek- 

cji.  Odprowadzony natychmiast do 

komisarjatu policji, począkowo Gu- 

gulew odmawiał wszelkich zeznań. 

Władze policyjne stwierdziły, że 

przeciwko Gugulewowi wydany był 

przed paru miesiącami nakaz wydale- 

nia, ponieważ podejrzany był o dzia- 

łalność wywrotową. 
PARYŻ. 6.V. (Pat.) 

lew, który dokonał zamachu na pre- 

zydenta Doumera, przebywał w ciągu 

2 lat w Pradze. Obecnie wraz z żoną 

Pawel Gugu- 

mieszka stale w Monako, gdzie pro- 

wadzi dzialalnošč polityczną. Ma na- 

wet grupę swych zwolenników. Do 

Paryża przybył wraz z żoną. Gugulew 

jest literatem i pod pseudonimem Pa- 

wel Brede napisał. kilka książek o 

Rosji.- Na tej podstawie uzyskał po- 

zwolłenie wstępu na wystawę książki 

w dniu wizyty prezydenta. Po doko- 

naniu zamachu Gugulew oświadczył 

władzom: „Wiem, że mnie zabijecie, 

ale uważałem za swój obowiązek zro- 

bić to, eo zrobiłem. Jestem wielbicie- 

lem Hitlera i Mussoliniego, ale nigdy 

nie brałem od nich pieniędzy*. 

Działał na własną rękę? 
PARYŻ, 6. 5. (Pat). — Paweł Gugulew 

zaprzecza energicznie, jakoby miał wspólni- 
ków. Twierdzi, że działał na własną rękę, 
oraz że członkowie jego związku, do które- 
de nałeżał, nie odegrali żadnej roli w za- 
machu. Pomimo to jednak liczni znajomi 
Gugulewa będą badani przez władze co do 

stosunków, jakie łączyły ich z zabójcą, ażeby 
wyjaśnić. czy stowarzyszenie, © którem wspo 
minał, ma jedynie na celu wzajemną pomoc, 
czy też tendencje polityczne. 

Jedncezešnie wdrożono dochodzenie w 
Monaco, Boulogne-sur-Seine i dzielnicy Ła- 
cińskiej w Paryżu. 

W lutym 1931 roku Gugulew podjął sta- 
rania u władz francuskich o uzyskanie poz- 
wolenia na pobyt, czego mu je- 
dnak odmówonio. Gugulew szukał wówczas 
protekcji u niejakiego Aleksandra Zagór- 
skiego, prezesa związku zawodowego rosyj- 
skich pracowników we Francji. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

KUP 
   

50 premij po 10.000 zł. 

CENA: 

» R 2 ” 

„ całego „ 

PLSKIEJ PAŃST WOWEJ LOTERJI 
W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
WILNO, UL. ZAMKOWA 9 

Znacznie zwiększona ilość wygranych 

1/4losu 10 zł. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. Konto poczt. 80365. 

Kondolencje Polski. 
WARSZAWA. 6.V. W związku £ 

zamachem na prezydenta Republiki 
Francuskiej Doumera Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wysłał depeszę tre 
ści następującej: 

J. E. Pan Doumer, Prezydent Re* 
publiki Francuskiej. Paryż. Głęboko 
dotknięty wiadomością o zamachu 
na Waszą Ekscelencję, śpieszę prze* 
słać wyrazy najgłębszej sympatji oraz 
najserdeczniejsze życzenia prędkiego 
wyzdrowienia, które składam wraz z 
całą Polską. (—) Ignacy Mościcki. 

Natychmiast po nadejściu do War- 
szawy wiadomości o zamachu na pre- 
zydenta Republiki Francuskiej Dou- 
mera szef kancelarji cywilnej p. Pre- 
zydenta Hełczyński oraz dyrektor 
protokółu dyplomatycznego MSZ Ro- 
mer udali się do p. ambasadora Fran- 
cji w Warszawie Laroche'a i złożyli: 
Hełczyński w imieniu P. Prezydenta, 
Romer zaś w imieniu rządu wyrazy 
współczucia oraz życzenia szybkiego 
powrotu do zdrowia prezydenta Dou- 
mera. 

WARSZAWA. 6.V. (Pał.) Na wia- 
domość o zamachu, dokonanym na 
osobie prezydenta Doumera _prezes 
Rady Ministrów Aleksander Prystor 
wystosował na ręce premjera Tardieu 
następującą depeszę: 

Pod wrażeniem ohydnego zama- 
chu, którego ofiarą padł czcigodny 
Prezydent Republiki Doumer i o któ- 
rym wiadomość przyjęto w Polsce z 
najgłębszem oburzsniem, pragnę wy- 
razić Waszej Ekscelencji w imieniu 
rządu polskiego moją najserdeczniej- 
szą sympatję. (-—-)Aleksander Prystor, 
prezes Rady Ministrów. 

GENEWA. 6.V (Pat.) Natychmiast 
po otrzymaniu wiadomości o zama- 
chu na prezydenta Doumera p. mini- 
ster Zaleski udał się osobiście do sie- 
dziby delegacji francuskiej, gdzie zło- 
żył ministrowi Dumont wyrazy ubo- 
lewania. 

GENEWA. 6. V. (Pat.) Minister 
Zaleski wystosował do premjera Tar- 
dieu depeszę następującej treści: 

Wstrząśnięty głęboko potwornym 
zamachem, dokonanym na czcigodnej 
osobie Pana Prezydenta Republiki, 
śpieszę przesłać Waszej Ekscelencji 
wyrazy megb głębokiego oburzenia 
i głębokiego niepokoju, który odczu- 
wam i który dzieli z Francją cały na- 
ród Polski. : 
TTT MEETA IES STS 

Giełda warszawska z dnia 6 V b. r. 
WALOTY i DEWwiży: 

Boiary . . .. 8.85—8.87— 2,83 
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Teatr rzemieślniczy w Wilnie, 
Idea tajnego teatru dla sfer rze- 

mieślniczych w Wilnie, powstała w r. 
1898, w mieszkaniu Witalisa Uścino- 
wicza, rusznikarza, i niebawem przy 
jego współudziale oraz małżonki Wan 
dy, została wprowadzona w życie, (Do 
pracy na tem polu stanął zaraz p. Zy- 
gmunt Nagrodzki i trwał na niem lat 
25 z okładem. Przyp. Red.). 

Trzeba było koniecznie zorganizo- 
wać takie przedstawienia, gdyż tajne 
teatry inteligenckie, nie były dla sfer 
rzemieślniczych dostępne, i wogóle nic 
o nich nie wiedziały. 

Z początku najtrudniejszą sprawą 
okazało się zebranie odpowiednich a- 
mmatorów, których z zasady szukaliś- 
smy wśród rzemieślników i handlow- 
<ów, oraz zdobycie możliwego do gra- 
nia lokalu. Uporawszy się z tem wszy- 
stkiem, daliśmy pierwsze przedstawie- 
nie, dwuaktówkę „Dwie narzeczone 
„Józefa Korzeniowskiego. Odbyło się w 
zupełnie nie nadającem się do tych 
«elów wspólnem mieszkaniu pp. Urba- 
mowicza i Nagrodzkiego, w domu Bro- 
dowskiego przy ul. Sawicz. 

Wykonanie sztuki, było też bardzo 
słabe, jednak nielicznie zebrana publi 
czność, (przyszli tylko odważni), była 
bardzo zadowolona, co nas organizato- 
rów zachęciło do dalszych prób. 

Na następne widowisko wybraliś- 
amy iegoż autora Qui-pro-quo. Z tem 
drugiem poszło nam o wiele łatwiej, 
bo oto, obecni na pierwszem przedsta- 
wieniu P-two Kazimierz i Julja Pio- 
łrowscy, ludzie pozbawieni uczucia 
strachu łak powszechnego w owych 
czasach, ofiarowali swoje mieszkanie 
z pokojem, w którym mieściła się 
pracownia sukien, prowadzona przez 
p. Piotrowską. Było to w domu Kitza, 
obecnie Nr. 27 przy ul. Wileńskiej, w 
lokalu zajmowanym potem przez dr. 
Karasia. Nietylko mieszkanie dali nam 
P-two Piotrowscy, ale on i jego sio- 
stra, Marja, wsparli nikłe siły amato- 
rów, grywając role, a i wogóle dawali 
wszelką pomoc. Najgorzej było z talen 
tami w zespole, ale i w tem szczęście 
nam posłużyło. Jednego dnia przycho 
dzi do mnie jeden z amatorów, Ksawe 
ry Samorewicz i powiada że spotkał ja 

kiegoś cudaka który przybył z Warsza 
wy, jest malarzem pokojowym, mówi 
że się zna na teatrze i chce z nami 
pracować. Zainteresowałem się tym 
cudakiem i poprosiłem Samorewicza 
żeby go skierówał do mnie. Po paru 
dniach zjawia się u mnie drab o po- 
marszczonej twarzy, i zaledwie paru 
zębach w gębie, ale pomimo to młody 
jeszcze, i zamaszyście przedstawia się: 
„Jestem Zygmunt Packiewicz', malarz 
od ścian, ale mogę być komedjantem'. 
Po kwadransie bardzo wesołej rozmo- 
wy, byliśmy już przyjaciółmi, a od na- 
stępnego wieczora na lat osiem czy 
dziewięć współpracownikami. 

Nasza nieliczna i słaba gromadka 
w osobie utalentowanego Packiewicza 
bardzo dużo zyskała. Grał, Śpiewał, 
malował, deklamował, na przemiany. 
Zrobił nam dekoracje i ładną, łatwą 
do przenoszenia z miejsca na miejsce 
kurtynę; przy pomocy Piotra Osiń- 
skiego, sam rozbierał i montował scenę 

i tak się oddał teatrowi i co tydzień 
prawie urządzanym wieczorkom Nite- 
racko-wokalnym z tańcami na końcu 
jako przynętą dla młodzieży, że nie- 
chętnie i z konieczności wracał do 
swojej pracy zarobkowej.  Cen- 
nym również nabytkiem okazała 
się siostra jego Jadwiga,  pier- 
wszy sopran naszego chóru i zdolna a- 
matorka w zespole teatralnym. Jako 
trzecia komedyjka nszego reperturu, 
poszła jednoaktówka Koziebrodzkiego 
„Stryj przyjechał, z różnemi dodat- 
kami uzupełniającemi program. To 
widowisko ustaliło naszą sławę i zy- 
skało wielu stałych bywalców. 

Przedstawienia te były wśród 
wtajemniczonych tak lubiane i popu- 
larne, że się ubiegano zawczasu o mo- 
żność dostania się na nie, a jako rzecz 
nowa i zakazana, takie silne robiła 
wrażenie, że ludzie starsi nawet weso- 
łym komedyjkom  przysłuchiwali się 
ze łzą w oku. 

Cały dochód z przedstawień szedł 
na oświatę ludową, a wszyscy biorący 
udział pracowali bezinteresownie. 

Zygmut Nagrodzki. 

(d. c. n.) 
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Echa z Dalekiego Wschodu. 
Stan oblężenia we Władywostoku. 

VUeiekinierzy z wybrzeża sowieckiego i 
Władywostoku, którzy przybyli do Mand- 
żurji zgodnie opisują sytuację, jaka panuje w 
ostatnim czasie we Władywostoku. Żadne 
miasto na świecie nie żyje w takiem napię- 
«iu, jak właśnie to najbardziej na wschód 
"wysunięte miasto sowieckie. 

Całe wybrzeże sowieckie zamienione zo- 
stało w krótkim czasie w obóz wojenny. Cho 
ciaż w Władywostoku oficjalnie nie ogłoszo- 
mo stanu oblężenia, te jednak w rzeczywi- 
stości stan taki istnieje. Elektrownia o go- 
dzinie 8 wieczór przerywa prąd i od tej go- 
slziny miasto pogrążone jest w ciemnościach. 
Nad brzegiem gasną latarnie i wszelkie ży- 
«ie zamiera. Ulicami nie można przechodzić. 
Przez miaste przechodzą bandy włóczęgów 
noenych, wobee których nawet milicja jest 
bezsilna. Stosunki aprowizacyjne od czasu 
gdy Władywostok odcięty został od Mand- 
žurji i Korei znacznie się zaostrzyły. Urzędni 
kom i pracowntkem miejskim przydziela się 
tylko 300 gramów chleba najgorszej jakości 
dziennie, pół flaszki oliwy na miesiąc i małą 

nadzwyczaj ilość cukru. Biały chleb zupełnie 
znikł. 

Teror GPU stale wzmaga się. We Wła- 

dywostoku aresztowani zostali niemal wszys- 
«y, którzy mają swych krewnych w Mand- 
żurji. Więzienia przepełnione są więźniami 
politycznymi. Wiele osób uważanych za nie- 
godnych zaufania zesłano na północne wy- 
brzeże rejonu władywostockiego, gdzie urzą- 
dzony został obóz koncentracyjny a depor- 
towani tam pracują w lasach. W. rejonie 
tym panuje głód. 

Od wiesny już całe wybrzeże opanowa- 

ne zostało prawdziwą gorączką wojenną. Na 
granicach stałe budowane są twierdze. Nie- 
ostrożny mieszkaniec, który przez nieuwagę 
do twierdz tych zbliży się, jest niemiłosiernie 
na miejscu zastrzelony. Robotnicy, którzy 
budują te twierdze są Ściśle strzeżeni. Są to 
robotnicy pochodzący z Rosji europejskiej i 
po skończeniu prac natychmiast odsyła się 
ich do swego kraju. 

Wi różnych miejscach buduje się lotniska. 
Ruch w porcie władywostockim zamarł zu- 
pełnie. Okręty zagraniczne do portu zupełnie 
nie przybijają. Okręty japońskie i angielskie 
wogóle nie zawijają do Władywostoku. Wy- 
jatkowo tylko można zobaczyć jakiś okręt 
pod flagą niemiecką. 

Dozorey w fabrykach i innych przedsię- 
biorstwach sowieckich we Władywostoku ba- 
cznie śledzą nastroje panujące wśród robot- 
ników. Wśród uczniów wyższych klas, urzęd 
ników przedsiębiorstw sowieckich prowadzo- 
na jest intensywnie propaganda wojenna. 
Wszędzie prowadzone są ćwiczenia wojsko- 
we. W| ćwiczeniach wojskowych biorą u- 
dział nawet kobiety. Ludność miasta uczy 
się obehodzenia z maskami gazewemi i wy- 
budowano kilka stacyj obrony przeciwgazo- 
wej. Dowództwo wojskowe przypuszeza, że 
nowa wojna prowadzona będzie przy pomo- 
cy gazów trujących i samołotów i dlatego 
tej kwestji poświęca największą uwagę. 

Najbardziej zauważyć się daje napięcie 
wojenne wśród czerwonogwardzistów. Wśród 
ludności cywilnej entuzjazm bojowy jest nie- 
znany. Życzeniem wszystkich jest, aby obec 
nie panujący nienormalny stan jak najprę- 
dzej się skończył. 

Protest Sowietów przeciwko działalności 
emigrantów rosyjskich w Mandżurji. 

MOSKWA, 6. 5. (Pat), — Tass donosi: 
Wobec aresztowań i znęcania się nad oby- 
wetelami sowieckimi w Charbinie konsul 
generalny ZSRR. w Charbinie Slawucki wy- 
siosował @0 kemisarza dyplomatycznego w 
<Charbinie pismo, w którem zaznacza, iż kil- 
kakrotnie zwracał uwagę na prowokacyjny 

charakter działalności rosyjskich policjan- 
tów białogwardyjskich którzy dokonywu- 
ja aresztowań wśród obywateli sowieckich, 
zupełnie niewinnych, usiłują ich samych 
oraz instytueje sowieckie kompromitować, 
oraz poddają obywateli sowieckich najdzik- 

-szym torturom w celu zmuszenia ich do 
przyznania się do fikcyjnych zbrodni. 

Konsul Sławucki w piśmie swem prote- 

WOJCIECH BARANOWSKI. . 

MŁODE 
Powieść znanego publicysty i po- 

wieściopisarza, dyr. Teatru Polskiego 

w Wilnie w 1913 r. pod powyższym 

tyt. ma się ukazać w „Kurjerze War- 

szawskim*, Ze względu na treść, p. 

Baranowski łaskawie nam użyczył 

urywku z tej „wileńskiej'* powieści. 

  

„Teatr polski mieścił się kątem w 
starym poratuszowym gmachu, gdzie 
dawał przedstawienia co drugi dzień 
naprzemian z trupą rosyjską, donie- 
dawna jedyną tego przybytku sztuki 
władczynią wyłączną. Ten podział to 
już było, jak na stosunki wileńskie, 
ustępstwo ogromne. Czynownicy mo- 

skiewscy starej daty zżymali się na 
ten „liberalizm“ i nie obiecywali sobie 
po nim nic dobrego; młodsi, inteli- 
gentniejsi dowodzili jednakże, że „coś 
dać trzeba rozbudzonym aspiracjom 
polskiego społeczeństwa i sądzili, że 
sztuka najprędzej odwróci myśli od 
marzeń politycznych... Ale mniemanie 
to było niezupełnie słuszne. Teatr nie 

  

stuje energicznie przeciwko bezprzykładne- 
mu bezwstydowi peliejantów białogwardyj- 
skich, wymieniając przytem kiłka ich naz- 
wisk. 

Jedynie w próbie zagrożenia stosunkom, 
istniejącym między Z. S. R. R. a Mandżur- 
ją oraz pokojowi na Dalekim Wschodzie 
— głosi pismo pretestacyjne — należy szu- 
kać motywów podobnej akcji prowokacyj- 
nej, skierowanej obecnie bezpośrednio prze- 
ciwko konsulatowi generałnemu Z. S. R. R. 
i przdstawicielowi ZSRR. w dyrekcji kolei 
wschodnio-chińskiej 

Konsul Sławucki w zakończeniu swego pis 
ma składa odpowiedziałność na władze spe- 
cjalnego odcinka prowineyj wschodnich. 

  

WINO. 
stał się był dla Polaków zabawą, lecz 
nową dźwignią zmęczonego ducha, no- 
wym -tchem, rozdmuchującym iskry 
świętego ognia w popiele. Wielka więc 
była radość z tego teatru odzyskanego 
po półwieczu i szczery kult dla niego. 
Progi nieładnej, brudnej i zapylonej 
sali przestępowano z nabożeństwem, 
wsłuchując się z rozkoszą w dźwięki 
tak drogie ojczystego słowa i w nat- 
chnione alegorje poetów. 

Po drabinie poezji wdzierano się 
na szczyty przeczuć i jednocześnie za- 
nurzano dusze w świętej kąpieli prze- 
szłości. Obcowano z ideą narodową 
w jej przejawach najbardziej płastycz- 
nych i barwnych. Ze sceny przemawia 
li razw raz wielcy chrzciciele dusz... 
Ale nietylko Słowacki lub Wyspiański 
budzili myśli i ciskali w nie bezcenny 
zasiew — nawet błaha, niefrasobliwa 
komedja, prawie że krotochwila, ba- 
wiąc, uczyła kochać swojskość i za- 
mieniała śmiech w sentyment. 

Pan Eustachy z Zosią trafili właś- 
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PRZYGODY. 
W dawnych, „dobrych* czasach, kiedy 

przemoc rosyjska hulała po naszych wsiach. 

miastach i miasteczkach, a policmajster ro- 

syjski był o tyle zły, o ile.. głupi, w tych 

więc czasach kiedy Nunie Młodziejowskiej 

przypadł w udziale zaszczyt prowadzenia te- 

atru polskiego w Wilnie, my aktorzy przeży- 

waliśmy niejedno emocjonujące wydarzenie. 

Oto jedno z nich, ы 

Sezon teatralny zimowy w owych czasacn 

kończył się z ostatnim dniem karnawału, po- 

czątek zaś lelniego wyznaczano na dzień 1-go 

maja, system ten był ogólnie przyjęty przez 

wszystkie teatry na terenie ówczesnej Rosji, 

z „siewiero-zapadnym* krajem włącznie, a 

to z tej racji, że w czasie wielkiego postu, 

kiedy, nawiasem mówiąc, szynki cieszyły się 

w 

największą frekwencją i wódka się lała stru- 

mieniem, teatrom grać tylko można było w 

pewnych odstępach i bardzo krótkich okre- 

sach. : 

W tym przykrym dla aktorstwa „między- 

czasie* zwykle wyruszaliśmy w podróże ar- 

tystyczne na ryzyko osobiste. Nie pamiętam 

już całokształtu marszruty, wiem tylko żeśmy 

bardzo entuzjastycznie byli witani w Szaw- 

lach Mińsku (zawsze powodzenie szalone) no 

i Kownie. j 

Mieliśmy wówczas między innemi na re- 

pertuarze sztukę 

  

Krzywoszewskiego 

wódca”, jako że czasy o których mowa były 

bliskie roku 1905-go. 

W Kownie, gdy po wystawieniu „Dzia- 

dów*, „Warszawianki*, „„Wesela* cicho było 

i spokojnie, o dziwo! po „Przywódcy* wcho- 

„Przy- 

dzą za kulisy żandarmi z groźnem zapyta- 

niem: „kto zdieś u was direktor?* Tłumaczy- 

my się, że dyrektora niema, że rządzimy się 

i odpowiadamy wspólnie, Po naradzie k. 

nam iść niemal wszystkim, biorącym udział 

  

   

w tej sztuce, do cyrkułu... 

„A tam razbieriom'*. Idziemy... po kilka 

godzinach denerwującego czekania zjawiają 

się „grube ryby”, zaczyna się indagacja... 

Chodziło o wykonanie za kulisami przez 

chór pieśni „Czerwony sziandar*, Tłumaczy- 

my, że „Przywódca* to sztuka antirewolucyj- 

na, że pieśń o którą im chodzi jest w danym 

wypadku znienawidzona i oplwana przez isto- 

tnych bohaterów sztuki... Nie nie pomogło, 

nas wypuszczono nad ranem, ale administra- 

tora i kierownika artystycznego przez kilka 

dni trzymano w więzieniu. A „Dziady, „War 

szawianka“ i „Wesele“ szły bezkarnie, 

** 
Jeśli mi wolno swoją skromną osobą za- 

przątnąć na chwilę uwagę czytelnika, to z mo- 

ich rół ulubionych, granych w tym okresie za 

dyrekcji Nuny Młodziejowskiej wymienię: 

„Cześnika* w Zemście, Hetmana w Horsz- 

tyńskim, Kirkora lub Grabca w Balladynie, 

Zbigniewa w Mazepie, Poetę lub Dziennikarza 

w Weselu, Niechludowa w Zmartwychwsta- 

niu, Ruszczyca w Złotem runie, Nansena w 

Dniu zadusznym, Bernicka w Podporach spo- 

łeczeństwa i wiele, wiele innych. Ale... nigdv 

nie zapomnę pewnego faktu, drobnego napo- 

zór, ale który mnie jednak dużo kosztował 

nerwów Oto auter przysyła swą co dopie- 

ro napisaną sztukę „Szczęście Frania*, Od- 

bywa się próba czytana i obsada ról. Frańia, 

którego grać tak bardzo chciałem — gra ko- 

łega, mnie do grania tej roli zdyskwalifiko- 

wała przeklęta tusża... Trzy dni nic nie jem 

ze zprartwienia; premjera ma się odbyć za 

tydzień; Post mój widać wyprosił w niebie 

dla mnie zmiłowanie; kolega mój lekko za- 

niemógł... zwrócono się więc do mnie czybym 

się nie podjął zagrania tej roli po trzech 

próbach, ałeż z roskoszą, oczywiście... 

Dla pewnych moich walorów zostałem 

przy tej rołi już stale. A stała mi się ona naj- 

droższą, najmiłlszą nad wszystkie inne. 

Wolsztyn, dn. 28 kwietnia, wagon Reduty, 

Fr, Rychłowski. 

Р. s, Na tę intencję po dzień dzisiejszy nie 

jadam  kołacjii chyba w razach  wyjątko. 

wych.. й 

Dziś właśnie: 24 rocznica tego wydarzenia 

i... waham się jak mam dalej czynić. 

Fr. Rych. 

PRETETAVIN DNA ANSI, 

Curtlus nie chce jechać 
do Genewy. 

BERLIN, 6. 5. (Pat). — Były mi- 
nister spraw zagranicznych Rzeszy 
Curtius, który był upatrzony na sta- 
nowisko delegata niemieckiego na 
obecną sesję Rady Ligi Narodów, nie 
przyjął tej misji. Wobec tego kie- 
rownictwo delegacji niemieckiej po- 
wierzono ambasadorowi niemieckiemu 
w Madrycie Velczekowi, który cieszy 
się w tutejszych kołach opinją jedne- 
go z najlepszych znawców zagadnień 
wschodnich. 

    

NSE CEN „SESKÓ-F 

Rozejm chińsko-japoński. 
Warunki rozejmu. 

LONDYN. 5.V. (Ate.) Z Szanghaju 
donoszą, że dziś rano został podpisany 
chińsko-japoński układ o zawieszeniu 
broni. Główne punkty tego układu są 
następujące: 1) natychmiastowe 
wstrzymanie działań wojennych z dn. 
podpisania układu. 2) Wojska chiń- 
skie pozostają na swych dotychczaso- 
wych pozycjach. 3) Wojska japońskie 
zostaną wycofane na teren koncesyj 
międzynarodowych, oraz przylegają” 
cych odcinków dzielnicy Hongkiu, t. 
j. do pozycyj, zajmowanych w dnin 
28-go stycznia b. r., czyli w chwili 
rozpoczęcia działań wojennych. Od- 
działy, stacjonowane w pobliskich 
dzielnicach mogą tymczasowo tam po 

zostać, Ewakuacja wojsk japońskich 
musi rozpocząć się w ciągu tygodnia 
od daty pospisania układu o zawie- 
szeniu broni i winna być ukończona w 
przeciągu miesiąca. 4) Zostanie utwo- 
rzona komisja mieszana, złożona z 12 
członków, w której Japonja, Chiny, 
Francja, Anglja, Stany Zjednoczone 
i Włochy będą miały po dwóch przed 
stawicieli. Komisja ta ma czuwać nad 
przeprowadzeniem ewakuacji wojsk 
japońskich i przekazaniem władzy na 
terenach ewakuowanych urzędnikom 
chińskim. 

Rozpoczęcie ewakuacji 
zarządzone natychmiast. 

zostanie 

  

Stahiheim przeciwko granicom z Polska. 
Oświadczenie przywódcy organizacji. 

BERLIN. 6.V. (Pat.) Jak donosi 
„Welt-Uhr-Blatt*, przemawiając wczo 
raz na zjeździe przywódców siahlhel- 
mowcow, kanclerz stahihelmowców 
mjr. Wagner poruszył między innemi 
stanowisko organizacji tej wobec gra- 

nie Polski. 

Oświadczenie to brzmi: 

Pragniemy, aby Rzesza była tak 
silną, by mogła sprostać wszelkim 
burzom, jakie ją czekają w przyszło- 
ści, — przytem jednak tak elastyczną, 
aby idea nadnarodowej Rzeszy za- 
chowała swą siłę żywotną i tam, gdzie 
ludy i narody są z sobą porhieszane, 
jak to jest na Wschodzie, gdzie Niem- 

cy muszą znaleźć swe zadanie tery- 
torjalno-polityezne. Zadanie to rozpo” 
eznie się od zapewnienia naszej ro«- 
dartej i zagrożonej granicy wschod- 
niej przed pałającą żądzą ataku i zdo- 
byczy potęgą polską. Zostanie ono 
przeprowadżone przez połączenie te- 
rytorjałno-polityczne niemieckiego 
wschodu i ukoronowane w postaci 

nowego polityczno-państwowego po- 
działu całej przestrzeni między Niem- 
cami a wł wą granicą Rosji pod 

kierownictwem Niemiec w nowem 
ponadnarodowem pojęciu idei Rzeszy. 

Oświadczenie to podkreśla 
dziennik — wywołało wielką sensa- 
cję w kołach dyplomatycznych. 

  

  

Zmiana rządu w Austrii. 
Ugoda chrz.-Społ. z Heimwehrą. 

WIEDEŃ, 6.V. (Pat, Organ chrze- 
ścijańsko-społecznych _ „Reichspost* 
donosi, że sytuacja polityczna w Au- 
strji doznała przesunięcia. Podczas 
wczorajszej dyskusji mówiono tyłko 
o rekonstrukcji gabinetu Burescha. 
Obecnie prawdopodobna jest dymisja 
całego gabinetu. Przez cały dzień 
wczorajszy toczyły się rokowania miię 
dzy przedstawicielem stronnictwa 
chrześcijańsko-społecznego min. Vau- 
goinem a klubem Heimewehry celem 
skłonienia tego klubu do przystąpie- 
nia do większości rządowej. Wieczo- 
rem nastąpiło porozumienie, które za- 
akceptował również naczelny kierow- 
nik Heimwehry książę Stahremberg. 
Klub Heimwehry otrzyma jedno miej 
sce w gabinecie. Kanclerstwo obej- 
mie w razie ustąpienia Burescha inma 
osobistość z obozu chrześcijańske- 
społecznego. Nowa większość składać 
się będzie z chrześcijańsko-społecz: 
nych, związku chłopskiego i Hein 

wehry. Rozporządzać będzie ona 83 
głosami przeciw 82 głosom opozycji. 
Dymisja gabinetu Burescha oczeki- 
wana jest jeszcze przed południem. 
Inne dzienniki wiedeńskie wymienia- 
ja jako przyszłego kanclerza naczelni- 
ka Styrji Rintelena, albo obecnego 
ministra rolnictwa Dolfussa. 

WIEDEŃ. 6.V. (Pat.) Rada mini- 
strów postanowiła wręczyć prezyden- 
towi republiki zbiorową dymisję 
rządu. 

WIEDEŃ, 6. 5. (Pat). — Prezydent 
republiki austrackiej Miklas przyjął 
dymisję gabinetu dr. Burescha, powie 
rzając mu tymczasowo dalsze pełnie- 
nie funkcyj i powołał do siebie przy- 
wódców stronnictw, by poinformować 
się o sytuacji parlamentarnej. Posie- 
dzenie komisji konstytucyjnej zostało 
odroczone. Prasa popołudniowa wy- 
mienia jako przyszłego kanclerza dr. 

Dolfussa. 

Konflikt pomiędzy Hooverem a Kongresem. 
Naprężona sytuacja polityczna w St. Zjedn. 

LONDYN. 6.V. (Pat.) Z Waszyng” 
tonu deneszą, że wczorajsze posiedze 
nie Senatu było bardzo burzliwe. 
Orędzie prezydenta Hoovera do kon 
gresu wywołało wielkie wrażenie. 
Prezydent w orędziu swem Aoniagal 
się przeprowadzenia oszczędności na 
ogólną sumę 700 miljonów dolarów. 
Zdaniem prezydenta, kraj jest w sta- 
nie popłochu z powodu niendolności 
kongresu, który nie może zrównowa” 
żyć budżetu, oraz z powodu nsiłowań 

inflacyjnych. Projektowane przez 
prezydenta oszczędności wraz z pro- 
jektami nowych podatków i opłat w 
wysokości £ miljarda dolarów mogą 

zrównoważyć budżet. 
W dyskusji, jaka się rozwinęła, 

zabrał głos szereg ministrów, ostro 
atakując rząd, Przywódca demokra" 
tów w' Senacie Robinson piętnował 

  

błędy rządu, który ponosi winę za 
obeeną sytuację. Natomiast przywód- 
ca demokratów w Izbie Reprezentan- 
tów Reiney uważa, że orędzie prezy- 
denta jest jedynie pierwszem jego wy- 
stąpieniem w kampanji wyborczej. 
Duże wrażenie wywarło też oświadcze 
nie sen. Reeda, który zaznaczył: „O ile 
Stany Zjednoczone nigdy przedtem 
nie odezuwały potrzeby takiego czło- 
wieka, jak Mussolini, te obecnie _po- 
trzeba taka istniejė“:. 

Kola ofiejalne wyjašniają, že wra- 
ženie inilacyjnej akeji kongresu jest 
niezwykłe. Kongres proponuje 057° 
czędności jedynie w wysokości 42 
miljonów dolarów zamiast 200 miljo- 
nów dolarów. Uchwalenie stabilizacji 
dolara na podstawie jego wartości z 
roku 1926 otwiera: możliwości bezpo” 

średniej inflacji. 

    

  

Udaremnienie zamachu na Prezydenta 
Hiszpanii. 

  

DRYT. 6.V. W ostatniej chwi- 
li przed przyjazdem do Walencji Pre- 
zydenta Zamorry i członków rządu 
na: uroczystości rocznicy ogłłoszeniw 
Republiki wykryty został ogromny 

spisek, przygotowywasy przez sepa- 
ratystów  katolońskich i monarchi- 
stów. Zamierzano zastrzelić Prezy- 
denta i ministrów z karabinów ma- 
szynowych, ukrytyel: naprzeciwko 

Nr. 103 (2345) 

Teatr Lutnia. 
Wieczór Kazimierza Krukowskiege. 

Wilno ma swoich ulubieńców, któ- 
rych powodzenie jest zawsze zapew- 
nione. Takim bezkonkurencyjnym u- 
lubieńcem Wilna jest Krukowski, to 
też na czwartkowym wieczorze było 
w Lutni pełno, pomimo silnej konku- 
rencji koncertu Ungera na Pohulance. 

Vis comiea niezrównanego Lopka 
potrafi rozśmieszyć stuprocentowych 
hipochondryków, rozbraja skrajnych 
pesymistów, zmuszając ich do patrze- 
nia na życie przez pryzmat humoru 
bodaj przez parę godzin. Jego świet- 
nie podane dowcipy, monołogi i pio- 
senki, zawierające sporą dozę satyry, 
zawsze bawią wywołując burzę ok- 
lasków, a sympatyczna powierzchow 
ność w charakterystycznym stroju, 
utrwala się w pamięci i nigdy nie 
nuży. 

Niemniejszem uznaniem wśród pu 
bliczności cieszyła się w czwartka- 
wym wieczorze pani Carnero, której 
każde ukazanie się na scenie wiłane 

było hucznemi oklaskami. Pani Car- 
nero jest uroczem zjawiskiem. miły, 
ciepły i miękki głos, harmonizuje z 
pełną wyrazu urodą artystki, jej 
zgrabną figurą i eleganckiemi i ory- 
ginalnemi toaletami, które umie no- 
sić z właściwym sobie  wdziękietn. 
Inteligentne, subtelne i pełne arty- 
stycznego umiaru wykonanie piose- 
nek wyróżnia panią Carnero z pośród 
innych pieśniarek rewjowych, gonią- 
cych za taniemi efektami. Na specjał- 
ne wyróżnienie zasługują „Santa Lu- 
cia, „Nie wierzę Ci*, „Wrócisz* i 
„Santa Madonna*, odśpiewana na bis. 

których wykonanie odznaczało się wie 
lką ekspresją zarówno głosu jak i mi- 
miiki. 

Resztę miłego programu dopełnili 
państwo Rapaccy i pan Rapacki soła. 

    

  

    

Zastępca. 

Į M T LS is] 

Mówiąca książka. 
Pisma moskiewskie donoszą, że reżyser 

wytwórni filmów džwiekowych „Sojuzkino“ 
Swietozar wspólnie z urzędnikiem komisar- 

jatu aprowizacji Skworcowem wynaleźli а- 
parat nołujący dźwięki nje na taśmie fił. 
mowej, ale na papierze, przyczem taśma pa- 
pierowa nie jest prześwietlana jak film cel- 
luloidowy, lecz papier ten światło odbija. 

Nowy system jest bardzo tami, bowiem 
materjał potrzebny do tego rodzaju produk- 
cji jest tańszy aniżeli film. Z nowzch zapi- 
sków dźwięków można stworzyć prawdzjwą 

„książkę mówiącą”. 

lie nóg mają małpy? 
Komiczny spór na temat iłości nóg u 

małp wyniknął między dyrekcją kolejową 

w porcie angielskim Folkestone, a urzędem 
celnym. Do Folkestone przybyło okrętem z 

Afryki sześć małp, które zamówiła pewna 
firma londyńska. ,Z okrętu miały być małpy 
załadowane do pociągu i wysłane do Londy- 
nu, Urząd celny w Fplkstone sprzeciwił się 
jednak dalszej podróży małp, twierdząc, iż 
małpy są zwierzętami dwunożnemi i jako 
takie nie mogą być zwolnione od opłaty cła, 
które wynosi 10%/5 ich wartości. Dyrekcja ko 
lejowa, wychodząc znów z założenia iż małpy 
są czworonogami, podtrzymywała zdanie iż 
jako takie małpy nie ulegają oeleniu według 
istniejącej taryfy celnej. Spór: się zaostrzył: 
„zoologowie* celni i kolejowi nie mogli się 
pogodzić. Odwołano się wreszcie: do wyższej 
instancji — do centrali celnej w Londynie, 
która wydała wyrok iście salomonowy: mał- 
py nie są ani czworonogami, ani dwunoż- 
nemi zwierzętatmi, gdyż wogóle — nóg nie 
mają. a skoro tak, muszą opłacąć cło. Lon- 
dyńscy „zoologowie* celni są bowiem zdania, 
iż małpy posiadają ręce, a nie nogi! 

Wyrok londyński nie uśmierzył wątpli- 
wości władz w Folkestone, które obstają na- 
dal przy swojem twierdzeniu. Historja o 
„małpim* sporze przeniosła się obeenie na 
łamy prasy angielskiej i wzbudziła ogólną 
wesołość. 

"ud 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

EET T PRN TED SS 
peronu, a następnie, korzystając z za” 
mieszania, proklamować rząd skraj- 
nie prawicowy. 

Dokonano licznych aresztowań. 
W Barcelonie skonfiskowane pisma, 
omawiające wypadek w duchu nie- 
przychylnym dla rządu. Odbyło się 
kilka manifestacyj za oderwaniem 
Katalonji w miastach tej prowineji. 

Prez. Zamorra po wykryciu spi- 
sku, odwołał swój przyjazd do War 
lencji. 
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nie na jedną z tych milych i bezpre- 
tensjonalnie wesolych sztuk polskich, 
ktėrych najwiekszą zaletą bywa swoj- 
skość. Atmosfera wsi i wiejskiego dwo- 
ru, zawadjackie typy szlachciców, cha 
rakterystyczne wizerunki prowincje- 
nalnych matadorów, pomysłowe i peł- 
ne humoru syłuacje — wszystko to 
budziło zdrowy śmiech i wypędzało z 
duszy codzienną troskę i zmęczenie. 

Co jednak było w komedjach tego 
typu dla widzów najmilsze, to zawsze 
po dawnemu urocza i słodka jakaś 
postać dziewczęca, całą duszą nasza, 
pogodna jak niebo słoneczne, serdecz- 
na i dobra, w miarę kochliwa i figlar- 
na, a taka przez istotę swoją wszyst- 
kim bliska, że audytorjum, świeże je- 
szcze duchowo i nieskomplikowane, z 
zapartym tchem śledziło losy tej „pa- 
nienki“ o sercu czystem i długich war 
koczach i przeżywało razem z nią jej 
nadzieje, pragnienia i kochania. 

Na świecie jeszcze były wówczas 
„naiwne ..kończyły się już stopnio- 
wo w życiu, ale miała ich jeszcze pod 
dostatkiem scena. Posiadał je więc i 

teatr Wileński... Role podlotków, a i 
trochę starszych córeczek różnych sta- 
roświeckich tatusiów i matek, ró!ki 

przeróżnych Zoś i Maryń, kochują- 
eych się w dziarskich młodzieńcach z 
sąsiedztwa i przechodzących drobne 
dramaty panieńskie, znajdowały: zaw- 
sze prawie odtwórczynie pełne szcze- 
rej prostoty i wdzięku. Umiały one 
uosabiać ideał polskiego dziewczęcia 
tak, jak widzieli go Bałucki, Fredro 
syn, Przybylski, Bliziński, tak, jak ma 
rzyli go sobie za młodu ci ezterdziesto 
i pięćdziesięcioletni panowie, zasiada, 
jący w fotelach i lożach, a i ci, bar- 
dziej z waszecia, ale niezbyt odlegli 
z upodobań, widzowie z ostatnich rzę- 

dów krzeseł i galerji. 

  

Powodzenie u bywałców teatral- 

nych miała więcskażda prawie z nai- 
wnych ustalone, ubóstwiali je w 
cy... przez rampę. Naogół ubóstwiań 
takich nie lubiły ich magnifiki... 
„Siwych włosów przybywa, a tylka 
patrzy, jakby żonie wstydu narobić*, 
tak mawiały do swych mężów dość 
często. Polska komedja rodzajowa, z 

nieodłącznym _ liryczno - sentymental- 

nym podlotkiem dawnego typu, wzru- 
szała jednak i te zacne matrony. 
Szczególniej nie mogły patrzeć oboję- 
tnie, gdy któraś z młodych, sympaty- 
cznych aktorek, w jakiemś ze swych 
scenicznych wcieleń, przeżywała nie- 

  

zasłużone, chwilowe choćby, zawody 
lub smutki... przez chłopców oczywiś- 
cie. 

Nie było wówczas większych wro- 
gów lekkomyślnych amantów, jak za- 
wzięte na nich za krzywdy ich uro- 
czych ofiar, paniusie... „Podłe te chło- 
pczyska* szeptały oburzone, „toż one 
i takiego gołąbka niewinnego uszano- 
wać niezdolne... ci ta natura męska 
od młodego jednaka?!* 

Ale wkrótce się pocieszały, bo 

wszystko się dobrze kończyło, i dziew- 

czyna, popłakawszy troszeczkę, sta- 
wała z ukochanym na ślubnym ko- 

biercu. Więc trzeba było chwilowo 
niewiernemu wybaczyć... „Patrz pani 
— słyszało się tu i owdzie na sali — 
prawdziwa to Opatrzność, że się jemu 
durnemu Oczy w porę odkryły i su- 
mienie odnalazł...* I radość i pocie- 
cha były powszechne. Aż czarne koz- 
łowe rękawiczki pękały na energicz- 
nych rączkach niewiast, tak biły bra- 
wo zapalczywie. Była to bowiem naj- 
wdzięczniejsza na świecie publiczność: 
ze sceną współżyła i współczuła i 
sztukę traktowała jak prawdę. 

Oczy Zosi pobiegły we wskazanym 
kierunku i z łatwością dojrzały smu- 

  

kłą sylwetkę dystyngowanej kobiety, 
odbijającą jakimś egzotyzmem ducho- 
wym na tle ogólnem publiczności o 

wyglądzie miłym coprawda ale dość 
przyziemnym. Śród tych ludzi, mło- 
da kierowniczka sceny polskiej spra- 

wiała wrażenie cieplarnianej rośliny 
w wiejskim ogrodzie. Nie było w niej 
nic konkretnego.. Ściągła prawie że 
chuda twarz, oczy nad wiek poważne, 
spoglądające na świat jakby z pewnem 
zdziwieniem, eała postać subtelna i 
mało cielesna — czyniły z niej coś 
zjawiskowego nieledwie, z czem nie- 
sposób było pogodzić się odrazu. Mia- 
ło się przed sobą problem ludzki trud- 
ny do rozwiązania i zawiły. Może ta 
był ból jakiś, co zadumą przedwczes- 
ną napiętnował tę nie śmiejącą się do 
życia młodość, może brak bezpośred- 
nich pragnień i pożądań, może jakieś 
zmęczenie psychiczne, zwykłe nieraz 
u istot, dźwigających spuściznę sta- 
rych rodzin... Różne w tym względzie 
czyniono przypuszczenia i różne sobie 
na ten temat opowiadano legendy..* 

PREY 
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25 LAT TEATRU POLSKIEGO W WILNIE. 
„Widma Moniuszki z librettem" Mickiewicza 

(Wspomnienie z przed... 25-ciu lat). 

Gdy wielka wojna swym ognistym 
biczem zmiotła z powierzchni ziemi 
dawne słupy graniczne i barykady 
dzielące Polaków od siebie; gdy runęłv 
w gruz się rozsypując okopy przemo- 
cy, a zorza wolności zapłonęła nad 

  

Nuna Młodziejowska. 

Polską. nastąpiło w pewnych dziedzi- 
nach życia całkowite przewartościowa- 

nie pojęć. 
Wielka poezja romantyczna, sła- 

wiąca kult męczeństwa dziadów i oj- 

ców, musiała ustąpić miejsca żywej 
poezji dnia dzisiejszego, piszącej czy- 
nem nową, świetlaną historję, pragną- 
cą się wyswobodzić z mroku wspom- 
nień o męczeństwach i katorgach. Ten 
sam los spotkał i drugą placówkę ży- 
cia kulturalnego, odgrywającą olbrzy- 
mią rolę w epoce niewoli, a mianowi- 

cie — Teatr. Oczywiście znaczenie ar- 
tystyczne, dydaktyczne i. kulturalne 
Teatru bynajmniej nie zmalało, wprost 
przeciwnie, teraz mógł się swobodniej 
rozwijać, tylko zmalała jego rola, jako 
czynnika patrjotycznego, zwłaszcza 
na kresowych rubieżach naszego kra- 
ju. 

Ale dwadzieścia pięć lat temu, w 
chwili gdy powstał pierwszy po czter- 

dziestu z górą latach głuchego milcze- 
nia, Teatr Polski w Wilnie, wtedy 
znaczenie jego było inne i rola jego o 
wiele donioślejsza. Fo też moment ot- 
warcia pierwszego stałego Teatru w 
Wilnie był i pozostał chwilą przedziw- 
nie piękną i nigdy niezapomnianą. 

Nie moją rzeczą pisać o znaczeniu 
Teatru, pragnąłam tylko z pośród wie 
cznie żywych wspomnień, które nigdy 
nie stracą swej barwy, wydobyć wspo- 
mnienie najcenniejsze, przypomnieć 
pierwsze przedstawienie „Dziadów* 
Mickiewiczowskich w Wilnie. 

«Ile trudów, a nawet — powiedzmy 
to szczerze — podstępów użyć trzeba 
było, by na podstawie, tak zwanego 
„urzędowego spisku cenzuralnego* w 
którym figurowaty, jako dozwolone 
przez cenzurę „Widma“ Moniuszki — 
zdobyć pozwolenie na wystawienie 
„Dziadów* — wie jedynie Bolesław 

Szczurkiewicz, który swą pomysłowo- 

ścią w perswadowaniu naszym wła- 
dzom administracyjnym, zdołał wmó- 
wič, że „„Dziady”, to właśnie te same 
„Widma* tylko bez muzyki. * Ponie- 
waż Teatr nie posiada sił śpiewaczych, 

   

  

  

      

   

    

tłumaczył cenzorowi, więc będzie to 

widowisko mówione, nie špiewane. 
A że w owym „spisku cenzuralnym* 
figurowało nazwisko autora: Moniu- 

szko a nie Mickiewicz, fakt ten udało 

się wytłumaczyć tem, że Miekiewicz 

to nieumieszczony autor „libretta“ do 

„Widm*, libretta pisanego jak zwykle 

przez innego pisarza. 
Mimo. że „władze składały się z 

ludzi zupełnie kulturalnych i teatral- 
nie doskonale uświadomionych, ' jed- 

nak jakimś niepojętym cudem dały 
się przekonać i w listopadzie 1906 r. 
„Dziady Adama Mickiewicza ukazały 

TREORIEDEE 

BENEDYKT HERTZ. 

  

się po raz pierwszy na scenie Teatru 

Polskiego w Wilnie. 
Oczywiście graliśmy je tylko do 

scen u Nowosilcowa, ale wystarczył 
fakt że na scenie ukazały się wszyst- 
kie obrazy do sceny więziennej, aż do 
wizji Księdza Piotra. 

Wrażenie było piorunujące, już 
seeny w kaplicy i u Księdza wzbudziły 
entuzjazm, ale prawdziwy szał tego 
entuzjazmu wybuchnął po scenie wię- 
ziennej. 

Słuchałam sztuki, niespokojna czy 
policja nie zechce się jej uczepić i za- 
kazać, a może nawet przerwać przed- 
stawienie, a chwile prawdziwego stra- 
chu przeżyłam podczas śpiewu ..Nie 
dbam jaka spadnie kara... ', którą o- 
czywiście śpiewano bez słów, t. zw. 
„mruczando*, Publiczność chciała ma- 
nifestacyjnie powstać z miejsc, ledwie 
udało się temu zapobiec. Wreszcie 
po wizji Księdza Piotra spadła kurty- 
na... co się wtedy stało, tego niepodob- 
na opisać; skądeś w Teatrze znalazły 
się wykupione w nocy, po zamknięciu 
sklepów ogrodniczych wszystkie kwia- 
y, jakie można było zdobyć... to nie 
był ten krasomówczo zwany „deszcz* 
kwiatów, to była ich powódź. Sypały 
się zewsząd z galerji, z lóż, z krzeseł 
nie wiem już skąd. Nie były to żadne 
kosze, czy też wieńce, ale proste gałę- 
zie i pojedyńcze kwiaty. Chyba tego 
wieczora nie pozostała w calem mieś- 
cie ani jedna gałązka, wszystkie były 
na scenie. Tonęliśmy w tej kwiecistej 
powodzi wszyscy grający i ja, wywo- 
ływana niezliczone razy, wzruszona 
do głębi i bezgranicznie szczęśliwa, 
bo to był jeden z najpiękniejszych wie- 
czorów, jakie przeżyłam. 

Grano „Dziady“ z całym zapałem 
i przejęciem, było to piękne przedsta- 
wienie. Zespół był dobry i już zgrany, 
a wszystkich rozpłomieniała myśl. że 
to nietylko Teatr, nietylko gra, ale 
wielki moment historyczny, chwila w 
której po raz pierwszy genjusz poez, 
polskiej przemówił ze sceny Wileń- 
skiej. 

Graliśmy .„Dziady* 25 razy, na ©- 
we czasy to liczba bezprzykładna. Te- 
atr stale był wypełniony. Całe kresy 
zjeżdżały na to Święto wielkiej Naro- 
dowej Poezji. Przyjeżdżali paralitycy 
i ludzie niewidomi, którzy nie mogąc 
dostać biletów prosili o kącik za kuli- 
sami, a nawet w budce suflerskiej, by 
nie mogąc widzieć, chociaż słyszeć mo 
gli. Niema w tem ani słowa przesady, 
ale najczystsza prawda. 

Echo wystawienia „„Dziadów* ro- 

zeszło się wkrótce po całej Polsce, 
zwracały się też do nas inne Teatry Z 
zaboru rosyjskiego, prosząc o podanie 
podstaw na jakich udało się zdobyć 
nam pozwolenie cenzury na to wido- 
wisko, ale nie przyznaliśmy się niko- 
mu, że to były nie „Dziady* ale „Wi- 
dma* Moniuszki* bez muzyki z lib- 
rettem... Adama Mickiewicza. 

  

    

      

    

  

   

  

  

  N. Młodziejowska - Szczurkiewiczowa. 
— 
т 

Wszystkim autorom powyższych 
wspomnień o teatrze i jego losach w 
Wilnie, którzy tak uprzejmie pośpie- 
szyli na nasze wezwanie, składamy ni- 
niejszem serdeczne _ podziękowania. 
Chodziło nam nie o teoretyczne arty- 
kuły w tym numerze Jubileuszowym, 
ale o żywe obrazy tyłoletnich wysił- 
ków artystów. Ten cel, dzięki naszym 
Przyjaciołom, osiągnęliśmty. 

REDAKCJA „KURJ. WIL.* 

  

    

    

PŁUGI, BRONY, 
KULTYWATORY 

oraz różne inne narzędzia 
do uprawy roli i łąk — poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

PIERWSZE LATA 
ODRODZONEJ SCENY WILENSKIEJ. 

Nieraz śmiać się nam chce, gdy la- 

nia frazeologja reporterów czyni z te- 

atrów — „Świątynie Melpomeny“', 
przybytki muz, trybuny poezji etc. 
Wiemy, że przeważnie jest to cze 

gadanina, której nikt nie bierze na 

serjo: że owe „Świątynie* i „przybyt- 

ki* to bardzo często siedliska intryg, 

komeraży, przedsiębiorstwa. nietyle 

muzom, ile Merkuremu służące. Rzad- 
kie, niezmiernie rzadkie są wypadki. 

kiedy epitety powyższe mają coś 
wspólnego z rzeczywistością. 

Otóż właśnie taki niezmiernie rzad 
ki wypadek zdarzył się w Wilnie. gdy 
po 40-tu latach bezwzględnego rugo- 
wania wpływów kultury polskiej, rząd 
carski dał za wygrane i pozwolił na 

ws krzeszenie zniszczonych ongi insty- 
a wówczas, by“ feniks, 

prasa i odżył teatr. 
Trzeba wszakże dodać, życie te- 

atralne tliło się słabym płómykiem 

przez cały czas prześladowań. Przed- 
stawienia dawano potajemnie, w mie- 

    

  

        

  

szkaniach 
cele. 

rozmaite 
wyborny ga- 

prywatnych, na 
iedawno zmarły. 

    

wędziarz, Napoleon Rouba, tak o tych 
imprezach opowiada: ...,, kwitł sobie   

teatr w najlepsze, choć groziła koza. 
grzywny. ewentualnie nawet wcale 

niepożądana wycieczka do gubernij 

  

północnych. Chętnych aktorów nigdy 
nie brakło*' ...,Natomiast stałym szko- 
pułem bywało mieszkanie na próby i 
przedstawienia. Jedni obawiali się od- 

powiedzialności, a zaś inni wprost ża- 
łowali mieszkanie Pamiętam przed- 
sławienia teatralne, które ściągały do 
sześciopokojowego apartamentu po 
trzysta osób z różnych sfer. Gorą- 
co, zaduch nie do zniesienia. Ognie 
bengalskie, nafla i karbit swemi wy- 
ziewami przyprawiają wszystkich o 
ból głowy. Z trzystu osób zgromadzo- 
nych, około 50 siedzi w sali teatralnej 
jeszcze z pięćdziesiąt stoi, wreszcie in- 
nych pięćdziesiąt tłoczy się we 
drzwiach pokojów przyległych. A re- 

  

    

  

  

  

szta? No, reszta z braku miejsca pali“ 

Niech żyje Wilno! 
Gdy w dniu dzisiejszym Święci 

  

Wilno pamiętną chwilę z przed 25 la 

ty — otwarcia wrót teatru polskiego, 

aby przytłoczone cenzuralnemi okowa 

mi polskie słowo wyzwoliło się z pęt 

i przeniknęło do polskich serc — śpie 

szę i ja z hołdem dla tych — co prze- 

darti opony i pierwsi po wielu latach 

niewoli, po wielu latach milczenia, 

przywołali na usta aktorów — żywe, 

polskie słowo! 

A więc: składam hołd i cześć Nu- 

  

nie Młodziejowskiej, bo ona to była 

pierwszą budzicielką, iniejatorką, tun 

datorką i dyrektorką tego teatru — 

który otrzymał chrzest z imieniem 

„Teatr Polski“ 

Cześć też najwyższą z pochyle- 

niem czoła składam tym Obywatelom 

Wilna, w których lata niewoli nie spo 

gorących uczuć i którzy ze 

skwapliwością chłonęli w siebie o 

wcze słowa polskiej mowy! 

КСОПННЗЛЯНЫЫЙ Ьар UNI TELESIS 

W HOŁDZIE 

Nunie Mlodziejowskiej, 
wskrzesicielce teatru polskiego 

w Wilnie. 

Doslojna Pani! 

pieliły 

    

Dzisiaj w dniu Jubileuszu 25-lecia 
stałego Teatru Polskiego w Wilnie, 
którego Ty, Pani, byłaś wskrzesicielką, 
my, kobiety ziemi wileńskiej, zgrupo- 
wane w Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, radośnie jednoczymy się z ca- 
łem społeczeństwem wileńskem, by 
Ci wyrazić naszą głęboką wdzięczność 
za Twój ofiarny czyn obywatelski. 

Jako kobiety dokładnie zdajemy 
sobie sprawę, jak trudnego podjęłaś 
się zadania, wiele przesądów musiałaś 
zwalczyć, aby swój plan urzesczywist- 
nić i jaką ofiarę poświęcenia, pracy 
i mienia złożyć na ołtarzu Polskiej 
Sztuki. 

Szczęściem i dumą napawa nas 
świadomość, że właśnie kobieta była 
pionierem stałego Teatru Polskiego w 
Wilnie, kobieta, która intuicyjnie wy- 
czuła najżywotniejszą potrzebę nasze- 
go miasta, nie ulękła się piętrzących 
trudności, stanęła na placówce i nie 
szczędząc osobistego majątku —- odró 
zu postawiła swój teatr ng najwy 
szym artystycznym poziomie. 

1 dlatego, Dostłojna Pani, prosimy 
Cię, byś w dniu Jubileuszu łaskawie 
przyjąć raczyła od naszej kobiecej or- 
ganizacji płynące ze szczerego serca 
wyrazy czci i hołdu za Twoje zasługi, 
oraz serdeczne życzenia dalszych dłu- 
gich lat owocnej pracy na polu sztu- 
ki i piękna. 

W, imieniu Zarzą du Zrzeszenia 
Wojewódzkiego u Pracy 

Obywatelskiej Kobiet 

Janina Rostkowska 

przewodnicząca 

   

    

  

I odtąd — gdy udało się odwalić 

  

gła 0 
to żywe polskie słowo i głośnem e- 

                                 

  

chem uderza w stare mury Gedymino- 

wego grodu. 

NIECH ŻYJE WILNO! 
W tym to grodzie — gdy już z ulic 

miasta wymieciono zatruty dech na- 

jeźdźców — danem mi było zaprezen- 

lowač się moim rodakom. 

Przybyłem na szereg występów w 

1919 roku. 

Czy się potrafiłem wedrzeć w pa- 

mięć waszą? Nie mnie o tem sądzić. 

Powiem tylko, że odtąd w czas paro- 

krotnych moich tam występów — 

ciepło, swojsko i dobrze mi było po- 

między Wami. 

Zdawało mi się gdy przed Wami 

stałem, że skromny mój talent, rośnie 

w potęgę — że słowa moje przenika- 

ły w duszę mych Braci—Polaków — 

duszą kultury polskiej! 

Rosło mi serce i duma rozpierała 

pierś, że jestem pośród Was! 

O! Bo Wilna nie zapomina się ni- 

gdy! 

Rozbudzony w niem duch polski 

przykuwa do siebie, niewoli swojemi 

urokami — pamiątkami — że się zeń 

wyjeżdża oszołomionym — że się go 

na całe życie zamyka w sercu! 

Warszawa, w maju 1932 r. 

  

Ludwik Sosnowski-Solski. 

Miasto moich marzeń. 
Dwa miasta polskie 

krańcowemi, szczytowemi. 
Gdynia. Wilno leż 
u samych 

nazwałem 
Wilno i 

/ na samej północy, 
krańców. u szczytu; 

    

Gdynia u bramy świata, u punk- 
tu wypadowego, u szczytu rów- 
nież. Wilno i Gdynia są „szezy- 
tem* polskości. Gdyby rozważny i 
nieufny, kontemplacyjny, pełen wej- 
rzenia wgłąb i smutnej, wnikliwej za- 
dumy, leniwy nieomal i mrukliwy 
romantyzm konserwatywnego Wilna, 
tego miasta dnia wczorajszego, mia- 
sta wspomnień, przeszłości i marty: 
rologji połączyć żelaznem przęs- 

   

  

  

  

  

Bolesław Szczurkiewicz. 

Lutnia — „Fortalicja wileńska” 
Dając w luźnych notatkach wspo- 

mnienia teatralne, niepodobna pomi- 
nąć tej „nieoficjalnej* scenki, tej 
rdzennie wileńskiej instytucji, powsła- 
łej w roku 1905/6, dzięki ofiarności i 
myśli społecznej dyr. banku Józefa 
Montwiłła, a trwającej poprzez wszy 
stkie okupacje i obce rządy, mężnie 
walcząc ze swem gronem artystów- 
amatorów o wolność słowa polskiego. 

Zasada dla której powstała, „,sze- 
rzenie wiedzy muzycznej i literackiej 
wśród członków z biegiem czasu zna 
cznie się rozszerzyła. Koneerty, (pier- 
wszy w 1906 r. 10/23. II. Moniuszko- 
wski) składające się z utworów naj- 
bardziej znanych mistrzów polskich, 
dawały poznać Wilnu twórczość mu- 
zyczno-wokalną polską. Sekcja litera- 
cko-dramatyczna stworzyła t. zw. 
„wieczory Słowa”, z których każdy 
był poświęcony twórczości jednego au- 
tora polskiego, z treściwym wykładem 
o jego dziełach. W tym dziale nieoce- 
nione zasługi położył p. J. Wierzyński, 
ze swemi odczytami. Kolejno Syroko- 
mla, Korzeniowski, Ujejski, Orzeszko* 
wa, Kraszewski, Prus, Tetmajer, Go- 

yński, Wincenty Pol, Bohdan Za- 

  

  

  

  

      

Teatr Polski w 1906—1911 (b. Ratusz). 

papierosy w rozmaitych wolnych u- 
bikacjach i bierze „moralny“ udział 

w przedstawieniu. Nazajutrz posadz- 
ka była starta do żywego drzewa, 
kwiaty niemal całkiem zniszczone, dy- 
wany i portjery poplamione stearyną i 
z wypalonemi dziurami'.. i4. d. 

I pomyśleć, że w tych warunkach 
porywano się na wystawianie nawet 
takich rzeczy, jak „Dziady Mickie- 
wicza; że spektakle te miewały nietyl- 
ko powodzenie artystyczne, ale dawa- 
ły dochody, wspomagające rozmaite 
konspiracyjne instytucje"... 

Ha! zakazany owoc. W 
warunkach zakaz nietylko smak jego 
poprawiał: czynił wprost zeń rzecz 
świętą. Nie tedy dziwnego, że w pier- 
wszej chwili po zniknięciu tego bar- 

  

  

  

  

    

danych 

   

  

barzyńskiego zakazu, nabożny stosu- 
nek trwał pewien czas jeszcze i z tea- 

  

tru czynił najprawdziwszą Świątynię 
Sztuki 

Nastrój urocz 

    

ysty otaczał, zreszlą, 
nietylko teatr. Odnosiło się to do 
wszystkich placówek kulturalnych, 
dobywających się po latach prześ ślado 
wań na światło dzienne z podziemi. 
Czysta atmosfera. panująca wtedy w 
Wilnie. uderzała zwałszeza nas, przy- 
byszów z innych, mniej prześladowa- 
nych, dzielnic.. Ściągnięci tu przez in- 

    

teligencję miejscową do pomocy przy 
odbudowie zwłaszcza prasy i teatru, 
ulegliśmy czarowi owego szczególnego 
nastroju i dotąd zapomnieć go nie mo- 
żemy. Tem się tłumaczy serdeczne 
przywiązanie ówczesnych imigrantów 
do Gedyminowego grodu. 

Śród owych przybyszów najtrwal- 
szemi głoskami zapisała się p. Nuna 
Młodziejowska, wołynianka, która 
przy pomocy p. Bolesława Szczurkie- 
wicza, Iwowianina, dnia 4 paździer- 
nika 1906 r. etworzyła podwoje teatru 
wileńskiego. Nie była to impreza han- 
dlowa: szło o czyn narodowy i arty- 
styczny. Towarzyszył mu szczery za- 
pał nietylko młodej dyrektorki (poś- 
więcającej majątek osobisty), ale też 
całego zespołu. Na jego czele stanął 
doskonały aktor krakowski (jednocze- 
Śnie autor paru b. udatnych sztuk) 
Józet Popławski, występujący w 

charakterze naczelnego reżysera. Z sił 
niewieścich na pierwsze miejsce wy- 
sunęła się jedna z najwybitniejszych 
artystek polskich owego czas 
Popławskiego, Gabrjela Mors 

Trupa, kompletowana w ciągu 2-u 
pierwszych lat, posiadała szereg talen- 
tów nieprzeciętnych. Tutaj związał 
swe życie z Wilnem Osterwa; tu 

kształtowała się indywidualność Ste- 

   

  

  

  

  

   

    

leski, Chęciński, od 1906—1908 prze- 
winęli się po scenie Lutni, ze swemi 
utworami. 

O niespożytych zasługach pracow- 
ników Lutni, wilnianom mówić nie 
trzeba, dobrze je pamiętają. Prócz 
twórcy Lutni, J. Montwiłła, wymienić 
należy: Aloizego Perzanowskiego, Ks. 
Kretowicza, Wandy Bohuszewiczów- 

ny, skrzypaczki znanej i cenionej, A. 
Dawidowskiego, Z. Giecewicza, ks. 
Maciejewicza, J. Leśniewskiego, twór- 
cy chóru Lutni,który już w 1907 r. 
miał w repertuarze 90 numerów i skła: 
dał się z 50 osób a w dalszych latach 
(1911/12) dawał z orkiestrą, pod dyr. 
p. M. Salnickiego, opery jak Loterja 
— Moniuszki, Powrót Taty H. Ja- 
reckiego, kierowane przez p. J. Wy- 
leżyńskiego i St. Boguckiego. 

Sekcja dramatyczna, pod kierow- 
nictwem p. Kliszewskiego, dawała 
sztuki popularne, (Radziwiłł Panie 
Kochanku, Wyrok Jana Kazimierza, 
Zaczarowane Koło, Rozbitki Bliziń- 
skiego), cały polski repertuar, z któ- 
rym też na prowincję wyjeżdżano. 

Po p. Perzanowskim, od 1910 r. 
do chwili obecnej, administratorem i 
gospodarzem Lutii jest niezmordowa- 
ny, zawsze na swem stanowisku w 
najtrudniejszych chwilach, p. Zbig- 
niew Śmiałowski. Pod jego to kierow- 
nictwem, przy pomocy p-twa Wyle- 
żyńskich, malarza Kazimierowskiego, 
amatorów jak pp. Eysmonttowa, 5х0- 
słakówna, Bonita i wielu innych, 
przetrwała scenka wileńska ci 
kie czasy okupacji niemieckiej i 
ponure miesiące bolszewickich rzą- 
dów w 1919 r. grywając ciągle, cho- 
ciaż nie codziennie, bo o głodzie i chło 
dzie. w nastroju nadwyraz ciężkim, 
ale zawsze z myślą podtrzymania du- 
cha w społeczeństwie wileńskiem, za- 
wsze ze szłandarem polskim w dłoni, 
zawsze by dać Świadectwo przyby- 
szom, że Wilno polskiego ducha w so- 

bie zagasić nie da. 
To też chyba słuszną było nagro- 

dą dla dzielnego zespołu, gdy w 1919 
roku, po zdobyciu Wilna przez Legjo- 
ny Piłsudskiego, zorganizowawszy w 
kilka dni przedstawieme Kościuszki 

  

   

  

  

  

        

fanji Górskiej, jednej z najlepszych ak 
torek charakterystycznych; tu pierw- 

» kroki stawiała Leonja Barwińska, 

požnie gwiazda sceny lwowskiej; 

tu święcił triumfy szczery komizm 

Fr. Rylla, Strycharskiego, Dobrzań- 

skiego. Pomocnikamt i zastępcami 
głównego reżysera byli pp. Pawłowski 
i Okornieki. Poza wymienionymi, ze- 
spół tworzą: pp. Podgórska, Jakubow- 
ska, Szymańska, Różańska, Okornic- 
ka, Dobrzańska, Rabcewiczówna, Du- 
ninówna. Morozowiczówna (dziś Szeze 

pkows autorka „Sprawy Moniki"), 
Daniłowiczówna (obeenie Jaraczowa), 

Prochaskowie, Wiślański, amant, ulu- 
bieniee publiczności, Dybizbański, Lo- 
chman, Neromski, Kuncewicz, Rych- 
łowski, Borawski: ostatni przybył 
Szymański, dziś jeden z wybitniej- 

szych artystów Teatru Narodowego 

O ile skład osobisty personelu nie 

mówi nie, lub bardzo mało, o poziomie 

wymagań publiczności, o tyle dobór 
repertuaru rzuca już pewne Światło na 
tę sprawę. Trzeba jednak zaznaczyć, 
iż dyrekcja znalazła się narazie w sy- 
tuacji wyjątkowo wdzięcznej. Prawie 

stko, co wystawiała, było tu no- 
. Z entuzjazmem więc dla odro- 

wiątyni sztuki narodowej 
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dzonej 
łączyła się najzwyczajniejsza cieka- 

  

łem duchowego mostu z kipiącym e- 
nergją. zgiełkliwym, ruchliwym, bu: 
chającym parą i tętniącym  energją 
gorączkowego pośpiechu pozytywi 

  

mem nowoczesnej Gdyni, 
sta dnia jutrzej 

tego mia- 
ego, miasta ekspan- 

sji najradośniejszych i najżywszych 
nadziei na przyszłość— miałoby się ca 
łą skalę, pełną gamę, kompletny har- 
monijny akord tej przedziwnej wie- 
czystej melodji, której na imię Pol- 

  

   

    

Cisza smutku, las krzyżów 
miątek, chmury wspomnień pięknej 
„dawności'—to Wilno, Hasła rados- 

nej twórczości, las masztów i komi- 
nów, żywe słońce nad bezbrzeżnym 
horyzontem przyszłości — to Gdynia! 

Kto raz w tułaczej wędrówce po 
Polsce rozbił swoje namioty nad Wi- 
lją; kto dał cząstkę siebie w pracy, 
wśród tych ludzi; kto doznał ich cie- 

płej serdeczności, ich przywiązania, 
trudnego może do zdobycia, ale jakże 
pewnego i niezawodnego; kto zaznał 
wytchnienia na łonie pięknej, bezpo- 
średniej i tak cudownie swojskiej na- 
tury tuż za miastem. czy w zetknię- 
ciu z cudami starożytnej architektury, 
obok ubożuchnej, poczciwej staro- 
świecczyzny, w samem mieście — ten 
bezwiednie i nieopatrznie może musi 
pokochać to miasto i tych ludzi; musi 
urespektować ich odrębność, ich swo- 

istą indywidualność: darować im ich 
śmieszne małostki i małe šmiesznost- 

i pa- 

  

  

  
  

   

   

  ki — a ukorzyć się przed ich pra- 
wością,  czysłością i  tajemnem 
jakiemś, biblijnem nieledwie, aż 
krępującem, powiedziałbym, anielst- 

wem. 
Kto raz zatrzymał się w Wilnie— 

nie może Wilna nie pokochać; kto je 
pokochał — nie może za niem nie 
tęsknić! 

Kocham Cię i tęsknię za Tobą! 
W skromnym  skarbczyku moich 
wspomnień zajmujesz poczesny cichy 
kącik, starannie pielęgnowany, do 
którego często, zbyt może często za- 
glądam, ilekroć, zmęczony anonimo- 
wym zgiełkiem wielkomiejskiej go- 
rączki szukam treści, — tęsknię do 

uczucia. 
Wtedy jestem na Rossie, na Ber- 

nardyńskim cmentarzu, na Antokolu 

i u Piotra i Pawła, i na Zakrecie, i 
przed Katedrą, i na dziedzińcu uni- 
wersyteckim, i przed Św. Anną, i na 

Szklanej, i na Gaona, i na Boufałło- 

wej górze — wszędzie; wtedy z roz- 
rzewnieniem wspominam nawet daw- 
nego „piegutka” i stare landary-auto" 
busy i kochane bruki i smętnych do- 
rożkarzy i poważnego, nieomal uro- 

czyslego Kaziuka i całe, całe, słodkie 

moje dalekie Wilno! 
Wiłno teatralne, ma zdaniem mo- 

jem, dwa przeznaczenia, dwie drogi, 
których zrealizowanie uczyni teatr w 
Wilnie nietylko potrzebnym, ale 

wręcz niezbędnym. Teatr regionalny 

przez popularność oddziaływania u- 

trwalający i przekazujący indywidu- 
alność „„Wileńskości' i teatr doświad- 

czalny, szkolny, laboratoryjny, wy- 
chowujący młode pokolenie aktorów 

patrjotów— społeczników. 
W rocznicę obchodu XXV-lecia 

wskrzeszenia teatru Polskiego w Wil- 

nie. życzę Mu serdecznie jak najrych* 
ego pozyskania teatru z takim 

Al. Zelwerowiez. 

  

   

    

nie wyrazem. 

pod Racławicami, odegrano tę sztukę 
wobec zwycięskiego wojska, wodzów, 
(Rydza Śmigłego, Beliny, Zaruskiego) 
i rozentuzjazmowanej publiczności, 
która powstawszy z miejsc, we łzach 
i radości, odśpiewała z artystami „„Je- 
szcze Polska nie zginęla!“ 

Dla wilnian jest ten skromny bu- 
dynek miejscem pełnem wspomnień i 
społeczno-narodowych oraz arty: 
cznych zasług, w pracy nad budzeniem 
zamiłowania dla sztuki wśród szero- 
kich warstw społeczeństwa. 

Przyjaciel. 

  

   

  

wość. To też powodzeniem kasowem 
cieszyły się nawet rzeczy b. stare. 
Dzięki temu, p. Młodziejowska miała 
istotnie w czem wybierać i mogła nie 
wystawiać byle ramoty, obliczonej na 
gusty wulgarne. 

Nic dziwnego, że w tych warun- 

kach pierwszy rok (a nawet można 

powiedzieć: dwa pierwsze lata) były 

jednem pasmem triumfów. Naskutek 
usilnych starań p. B. Szczurkiewieza 
— generalnego administratora teatru 
— w Wilnie po raz pierwszy wysta- 

  

    

   

     wiono „Dziady Miekiewicza (dn. 25 
listopada 1906 roku). Wystawiono 
wspaniale. Dzień premjery stał się 

ziwem świętem. Powodzenie by- 

iesłychane i przez długi czas sztu- 

ka nie schodziła z afisza. 
Bardzo dużą liczbę widowisk dał 

    

również słynny utwór Żuławskiego. 
„Eros i oo: Ž NYCH rzeczy 

  

Mago ia. wymienię: 

Słowackiego, „Odrodzenie 

na i „Dramat Kaliny“ Kaweckiego. 

Mimo sukcesów artystycznych, dy- 

rekcja interesu na teatrze nie robiła. 

Przedewszystkiem poczynić musiała 

ogromne wkłady, których wymagał 

brak wszelkich urządzeń, dekoracyj. 

kostjumėw ete, Maleńka sala „starego 

  

  

 



„ZAWRACALNIE'. 
Starzy wilnianie uśmiechną się 

rzewnie na dźwięk tego zapomnianego 
wyrazu, ukutego może... pół wieku te- 
mu, do potrzeb tutejszych. 

„Zawracalnia“... tajemna radość, 
przekora, malutki triumf, otucha na 
dalsze boje, entuzjazm młodości, wzru 
szenie starszych... Ostrożnie... ostroż- 
nie... cicho... cicho... suną tłumnie mil- 
czące postacie, ciasno stłaczają się w 
mieszkaniu, czasami ktoś trwożliwszy 
drgnie na dźwięk dzwonka i obejrzy 
się, czy nie „garadowoj* we drzwiach 
5К Czasami ktoś westchnie, zasłu- 
chany w melodję mickiewiczowskiego 
wiersza, lub piosenkę Moniuszki, cza- 
sami uśmiechnie i razem z nimi za- 
nuci: „Nie dbam jaka spadnie kara“, 
lub „Za Niemen, za Niemen* czy inną 
pieśń chmurnej, górnej i męczeńskiej 
młodości.  Zawracalnia, ścisk, tłok, 
kłopot odważnym gospodarzom, cza- 
sami kara pieniężna; połowa osób nie 
słyszy, połowa nie widzi, ale trochę 
tego „ducha* polskiego zachwyci, to 
potem jakoś lżej, jakoś otucha wstę- 
puje, że wytrzymamy, że młodzież nie 
zapomni. Kochane Zawracalniel... Na- 
zwa powstała kiedyś, u schyłku XIX 
wieku, i oznaczała zawracanie ludziom 

głowy przedstawieniami amatorskiemi, 
które młodzież urządzała z pomocą 
starszych. Pisze nam doświadczona w 
tych sprawach p. A. Makowska, że 
pierwsze takie przedstawienie po pow- 
staniu odbyło się u P-twa Bakszewi- 
czów, i mimo iż tłumaczono się przed 
policją, która to wywąchała, że to tyl- 
ko dzieci na imieniny matki się ba- 
wiły, trzeba było 100 rb. „sztrafu* za- 

płacić. 
inne na pensji Koszkówien na Ostro- 
bramskiej, przyszła na nie Orzeszko- 
wa, ledwie ją wprowadzono, taki był 
ścisk, ale się udało. I dalej poszły: de- 
klamacje, śpiewy, sceny z rzeczy na- 
rodowych, co najsilniej zakazane, naj- 
mocniej anti-rosyjskie. 

  

          

  

  

Najbardziej lubiane były wyjątki 
z Dziadów: w Celi Konrada, Obrzęd 
guseł, grano Epilog z obchodu pogrze- 
bu Miekiewicza w Krakowie, lub coś 
Fredry. Grywali uczniowie gimnazjal- 
ni, rzemieślnicy, inteligencja zawodo- 
wa. Wacław Makowski, $. Panikas. A. 
Salmonowicz, Z. Łapińska, oto naz- 
wiska pozostałe w pamięci, ale było 
ich wielu, wielu; szczupłe grono za- 
konspirowanych wciągało innych i jak 
kropla oliwy rozciągał się czar słowa 
polskiego! Wiecznie żywe, rwało się 
z więzów i odwalało płytę grobową. 

  

Podajemy poniżej program jednego 
z takich wieczorów: 

1) a Polonez A-dur (forte- 
pian), 2) A. Miekiewicz „Dziady III 

(fagmenty), 3) M. Bohuszewi- 
cz6wna „I przeszio lat 50“ (deklama- 
cja), 4) Chopin Impromptu (fortepian) 

Krasiński Psalm Miłości (deklama- 
cja), 6) a) Wieniawski Polonez, b) 
Lincke Świetliki (mandolina i gitara), 
7) Słowacki Mój Testament (dekla- 
macja), 8) a) Popper Elegja, b) Sin- 
gle Fantazja (mandolina i fortepian), 
9) Rodoć Monologi, 10) Moniuszki 
Pieśń Wieczorna (flet), 11) a) Wie- 
niawski Kujawiak, b) Neruda Berceu- 
se Slave (mandolina i gitara), 12) Cho- 
pin Preludjum Nr. 15 (fortepian), 13) 
K. Ujejski Dzwony (melodeklamacja), 
14) Moszkowski Polonez (fortepian). 

Kostjumy i dekoracje musiały być 
oczywiście bardzo prymitywne, ale 
gdy pomagali i artyści malarze jak pp. 
Franciszek Jurjewicz (późniejszy Le- 
gjonista), lub długoletni kierownik 
Sokoła i później skautingu, St. Jaroc- 
ki, to i strona artystyczna była zada- 
walająca. Salonowe rzeczy grano w sa- 
lonikach gościnnych gospodarzy, a do 

„ innych, np. do Switezianki, przyno- 
szono kilka „jodełek* i koniec; pach- 

niało świerczyną, jak przy trumnie 
lub przy choince... raczej jak przy 
„drzewku”, żywiczne szpilki wszak zu 
pełnie inaczej pachną przy zmarłym, 
a inaczej przy okrzykach wesela dzie- 
ci, tańczących w koło płonących świe- 
czek choinkowych. 

Zwłaszcza sceny z Dziadów robiły 
wstrząsające wrażenie. P, Wacław Ma 
kowski, miał monopol na postać Kon- 
rada-Gustawa, którego deklamowal 
pięknie, a twarz, młoda, natchniona, 
identyfikowała się jakoś tak cudownie 
z maską Mickiewicza że był faktycznie 

  

  

    

Nie to, zaraz potem urządzono , 

do poety podobny bardzo. Młodzież 
deklamowała scenę więzienną tym ak- 
centem, który poeta tak lubił na emi- 
gracji, niezmiennie wzruszającą, wży 
wała się znakomicie w postacie 

  

swych przodków, krewnych, tutej- 
szych ludzi, którzy tam, opodal, w 

Murach Bazyljańskich siedzieli w 
1823 roku śpiewając na złość straż- 
nikom: „Nie dbam jaka spadnie kara“, 
i, mimo wszystkie szykany i dławienia 
śpiew dalej i dalej, się roznosił po 
kraju, choć już oto lat 80 i 90 mija, 
jak nie wolno, nie wolno, i nie wolno 
nic, Polakom na tej ziemi. 

A myśmy mozolnie, nieustępliwie, 
wytrwale robili swoje. Bez efektu, bez 
rozgłosu, bez nadziej nagród, owszem 
jak najbardziej anonimowo, nie dla po 
dłego strachu, ale żeby nie narazić 

zbyt wielu i sprawie nie zaszkodzić 
ubytkiem ludzi z szeregu. 

W pewnej chwili przypłynął do 
tych uprawianych motywów element 
białoruski, swojski, bliski; piosnki Bo- 
huszewicza, jego okolicznościowe wier 
sze humorystyczne (Ihryszcze i in) 
znalazły świetnego odtwórcę w osobie 
młodego, dzielnego przemysłowca Z 
Nagrodzkiego, który stał się znakomi- 
tą siłą oświatową i organizacyjną na 
polu urządzania tych wieczorków. W 
łapciach i siermiędze, wywoływał wy- 
buchy śmiechu i oklaski ukazaniem się 
swojem i  wygłaszaniem różnych 
prawd językiem ludu naszego. Te 
skromne usiłowania teatralne sprawi- 
ły, że gdy przyszedł do,nas wreszcie 
w 1905 r. (jako rezultat strajków i re- 
wolucyj w Rosji) prawdziwy teatr 
polski, młodzież nasza wiedziała na co 
patrzy, i czego słucha, i przygołowa- 
na do rozumienia arcydzieł literatury 
ojczystej, przyjmowała artystów z za- 
pałem niezrównanym. 

Oezywiście, zespoły, amatorskie te- 
atry, kółka dramatyczne, powstawały 
jak grzyby po doszczu na prowincji, 
w Wilnie, każda organizacja miała za- 
raz swoje, i musiało to być chyba zdu- 
miewające dla urzędników, skąd się u 
licha bierze tylu ludzi chcących, u- 
miejących „grać teatr polski", kiedy 
oficjalnie od 40 lat słowa po polsku 
pisnąć nie było wolno? 

My sami, którzyśmy się tem zajmo- 
wali, nie mogliśmy często zrozumieć, 
jakim sposobem, jakim cudem trady- 
cji, przez opowieści 4tatek, przecho- 
wały się w zapadłych kątach w sf 
rach urzędniczych i kolejarzy, pod 
nych najsroższym rygorom, pamięć, 
zamiłowanie, przywiązanie, do pols- 
kości? Pokałeczoną, zanieczyszczoną 
potwornemi rusycyzmami pisaniną, 
mięszanym alfabetem łacińsko-graż 
dankowym wydzierali się ci ludziska 
ku swej dawnej kulturze, ku mowie, 
w której się modlili i spowiadali, ku 
mowie matek i ojców-powstańców, a 
często zruszczonych, ku mowie, która 

im była jakimś klejnotem — taliz- 
manem. c Hel, Romer. 

  

  

  

  

      

   

КО КЕЙ WILEŃSKI 

Przeżycia na Łukiszkach. 
, Jakoś w sierpniu 1910 r. gdy miał się za- 

letni w ogrodzie po-Bernar- 

dyńskim ówczesny kierownik teatru wezwał 

zespół art ny i oświadczył, że z braku 

frekwencji, a głównie sali teatralnej — nadal 

teatru w Wilnie nie będzie, 

Ja, który od dłuższega czasu widziałem, 

na co się zanosi, odrazu odpowiedziałem, że 

  

    

      

za brak frekwencji ponosi odpowiedzialność 

jedynie kierownictwo teatru, a z zamknię- 

ciem teatru w Wilnie, którego wskrzesicielką 

była Numa Młodziejowska, ja osobiś 

dzić się nie mogę 

powiedniego budynku, to będziemy 

cyrku. 

   ie zgo- 

i jeżeli nie znajdziemy od- 

grać w 

  

Większość kolegów, nie wierząc w zrea- 

lizowanie tego rewolucyjnego planu rozjecha- 

ła się z Wilna, a ja z pozostałą garstką i 4. p. 

kol. J, St 1arskim udaliśmy się do Imć. Pa- 

na Gurwic: 

    

  

, właściciela cyrku i przedslawi- 

wszy mu sprawę, uzyskaliśmy jego zgodę i w 

ciągu 8 tygodni cyrk został przerobiony na 

teatr. Doangażowaliśmy kilka osób i rozpo- 

częliśmy sezon „Weselem* Wyspiańskiego. O- 

bsadę Wesela m. in, stanowili: Antonina Pod 

górska, Helena Czechowska, Stanisław Kna- 

ke-Zawadzki, Ludwik Czarnowski, Karol Bo- 

rowski, Aleksander Węgierko, Helena Arka. 

win, Władysław Kindler, 

  

Juljan Strycharski, 

Helena Wojciechowska, Franciszek Ryll i ni- 

żej podpisany. 

Wilno, widząc dobre przedstawienie w tym 

zaimprowizowanym 

chodzić do teatru. 

teatrze, tiumnie poczęło 

że te 

dwa lata były najlepsze pod względem kaso 

Można powiedzieć, 

wym, a pod względem artystycznym nie naj- 

gorsze. Wydajność. pr: była fenomenalna. 

Dość powiedzi 

  

      , że ówczesne, pierwsze zre- 

szłą w dziejach aktorstwa, racjonalnie zorga- 

nizowane z 

  

szenie, dawało co tydzień pre- 

obok ,.Otel- 

„Kontrolera wagonów sypial- 

Najciekawiej były wystawione ,War- 

szawianka“ z Heleną Arkawin i S. Knake-Za- 

wadzkim i „Orlę“ z Aleksandrem Wegierką. 

    

mjerę. Repertuar był różnoraki: 

la* graliśmy 

nych“. 

    

stawiającym pierwsze kroki na scenie, Deko- 

je do tych sztuk malował osobiście Wasz 

Kochany pan Ferdynand Ruszczyc, który spę- 

dził niejedną bezsenną noc ze mną na obga- 

dywaniu szczegółów wystawienia „Orlęcia* 

i malowaniu dekoracyj, a zwłaszcza przecud- 

nego pokoju z laki, — takiej dekoracji nie 

miał żaden teatr w Polsce. 

Czy pamiętasz, kochany Profesorze Fer- 

dynandzie, jak leżeliśmy obaj na brzuchu za 

kulisami i udawaliśmy wiatr, poruszając 

drzewami w obrazie „Pod Wagram“? 

Do „Warszawianki* nie mieliśmy odpowie 

dnich mebli, pamiętam, 

na „izwoszczyku* 

ra 

  

jak pan Ferdynand 

zwoził ze swego mieszka- 

nia z Zarzecza krzesła, kanapy, żyrandole i 

inne drobiazgi. 
   

Pamiętam także, jak pożyczyliśmy od pro- 

fesora Ferdynanda do jakiejś sztuki przepie- 

kne biurko, w którem była potrzebna druga 

szuflada, rekwizytor bezceremonjalnie przy- 

bił gwoździami do blatu biurka listwy dla 

przesuwania szuflady. 

  

„Warszawianka* na owe czasy byla moc- 

no niecenzuralna, a chciałem ją koniecznie 

grać, — ponieważ afisz na zasadzie egzempla- 

  

Że wspomnień recenzenta. 
Tytuł feljetonu zleka myszką trąci... 

(„Ze wspomnień ,, Brr!) ...Naz- 
wisko autora zwolna czcigodnieje... 
(„Xsiąžę“, debiut literacki niżej pod- 

pisanego, 1913 ——Brrr!) i 
ko siwiejemy ... 1 
Kobiety, nam rówieśne, prowadzają 
do kina po czworo, pięcioro, a nawet 
sześcioro dorodnej dziatwy... A jednak 
wkraczamy dopiero w lata Balzakow- 
skie, jesteśmy wciąż, w literaturze i 
życiu, młodzi — i wierzyć się wprost 
nie chce, że nas już stać na 25-letni Te 
atru Polskiego w Wilnie — jubileusz. 

Jeszcze mniej się wierzyć chce, żeś 
my mogli przed laty, wnet po wskrze- 
szeniu ukochanej | „Sceny Wileńskiej, 
sprawować przy niej zaszczytne funk- 
cje recenzenta; patrząc na własne obli 
cze w lustrą, stwierdzając, że mamy 
jeszcze jakowyś sexappeal, dochodzi 
my do zabawnego wniosku: Ach, re- 
prezentowaliśmy wówczas embrjonal 
ny typ recenzenta! O, poczciwi akto- 

rzy! O, dobroduszna i cierpiętliwa pu- 
bliczności... 

     

      

Ale nietylko my sami. Także sce- 
na Wileńska tamtych czasów. Także 
artyści. Także publiczność. Wogóle, 

wszystko, i wszyscy — znajdowało się 
w embrjonalnej fazie rozwoju. Tylko 

e (dziwna rzecz?) choć się wówczas 
A dai raczkowało, a Ruszczyc sam 
jeden pacykował swoje kapitalne de- 
koracje na scenie wileńskiego Cyrku, 
czy Bernardynki — choć głucho było 
jeszcze o „przeżywaniach* — Oster- 
wowie, Węgierkowie rodzili się na ka- 
mieniu. 19-letni, 'passez-moi le mot, 
aktorski szczeniak porywał się na rolę 
„Orlątka” i odnosił walny sukces. Ar- 

kawinówny, niczem Karjatydy. dźwi- 
gały bez słowa skargi ciężar olbrzy- 
miego repertuaru, zdobywając do daw 
nych, nowe wawrzyny. Rodziły się 
nam urocze Naiwne. Był urodzaj na 
Bohaterów. Amantów nie trzeba było 
ze świecą szukać po całej Polsec, jak 
się to czyni dziś. 

— Powód? 

— Powód tylko jeden. Teatr był 
w owe czasy przybytkiem entuzjaz- 
mu. 

* * с 
  

Niech mi dziś ktoś powie, że ten 
klimat przetrwał! No, proszę, niech 
tylko spróbuje! Jeżeli mamy być szcze 
rzy, częściej w naszych czasach entuz- 
jazmuje się w kinie, niż w teatrze. 

rza cenzurowego podpisywał „poliemajs 

rz „War 

a stronicę 

   wianki 

  

podsunęłem mu egzemp 

doklejając jako pierws 
    

    

cenzurę z 

innej sztuki. Afisz zo prawdopodobnie po 
pijanemu podpisany, i zaczęliśmy „War- 

szawiankę*, Gdy nabrała rozgłosu, 

bo graliśmy ją przeszło 30 raz; zjawił się 
na przedstawieniu p. policmajster i bez roz- 
mów poszedł do suflerki, zabrał ten niby cen- 

    
sztuka 

    

zurowany egzemplarz dla przedstawienia panu 

gubernatorowi Lubimowowi. 

zrobiła się wiel 

Na drugi dzień 

awaniura p. Lubimow wez- 

wał mnie i oświadczył, że za 

  

„padlog“ bę 

jechač do „oddalonych gubernij“ 
i gdyby nie interwencja kiłku wpływowych 0- 
sobistości oraz pani gubernatorowej Lubimo- 
wowej pewniebym musiał daleko i na dłu 

z Wilna; 

na 100 rublach kary. 

W ciągu 

  

  musiał wy, 

  

go wyjechać skończyła się sprawa 

lych 2 lat poza zespołem sta 

łym między innymi występowali gośc 
w cyrku: Kazimierz Kamiński, Mieczysław 
Frenkiel, Marja Przybyłko-Potocka, Włady- 
sława Ordon, W ciągu tych 2 lat rozpoczynali 
pracę reżyserską Ludwik Czarnowski, Wła- 
dysław Kindler, Karol Borowski i t. d. 
„W poście wyjeżdżaliśny co roku do Pe- 

tersburga na występy, 
szył się 

   innie 
    

  

gdzie teatr nasz cie- 

zazwyczaj dużem powodzeniem. 
Nauczony smulnem doświadczeniem w zwią- 
zku z zalargiem o „Warszawiankę* w Wil- 
nie, po przyjeździe do Petersburga, za radą 
ówczesnego studenta, a obecnie adwokata M. 
Snarskiego, 

    

przedstawiając egzemplarze do 

y. poprostu pod okładkę nieocenzur: 
wanych „Warszawianki* i „Wesela* włoży- 
łem 25 rubli, Ten wyczyn sprawę pierwszo- 
rzędnie załatwił. 

, Często wspominam okres tych 2 lat, prze- 
żytych w Cyrku na Łukiszkach i 

zrzewnieniem, Jan Pawłowsk:. 

SESI EISS 

I niech mi ktoš powie, že nas losy Ak- 

tora, obchodzą tak samo, jak przed la- 
ty! Klamstwo! Najwyžej kronika skan 
daliczna nas jeszeze obchodzi, plotka, 
kto z kim i za ile, kto komu; i kto ko- 
go. Ale niech zachoruje, albo, nie daj 
„Boże, umrze nawet ktoś wielki i ko- 
chany — wykpimy się drukowanym 
nekrologiem, jedną drugą mówką, i 
obojętnem wspomnieniem. 

Wtedy — każda grypa kochanego 
aktora, każdy katar kochanej aktorki, 
był zmartwieniem całego miasta. I 
słusznie. Bo ten aktor, bo ta aktorka. 

żył (żyła) tylko dla Sztuki. Zdarzały 
się i wtedy, wiadomo, andrusy płci 
cbojej. Ale i te andrusy stawały na 
baczność, gdy chodziło o premjerę. 
Czy ktoś pijaczyną był, czy na wy: 
cigach grał, czy w klubie przegrywał 
pieniądze, własne i cudze, czy z re- 
stauracyjnych gabinetów nie wyłaził, 
czy u Szumana nocował, trwoniąc żo- 

niny posag — wnet się porywał na 
równe nogi, gdy go odwiedzał teatral- 
ny Okólnik! I dawał z siebie wszystko, 
wszystko, bebechy z siebie pruł, żeby 
tylko roli nie położ 

W owych to czasach, takich blis- 
kich — a tak już odległych — gdzie- 
kolwiek Teatr Wileński rozbijał swe 
namioty — czy to w gaju Bernardyń- 
skim, czy w Starym Ratuszu, czy w 
Cyrku, czy w Lutni — nie trzeba się 
było głowić nad „stylem gry, naśla- 
dować Stanisławskiego, czy Mejerhol- 
da, kopjować Reinhardta, czy Pitoje- 
wa, raz łazić po drabinach, kiedyin- 
dziej chować się za kotary, a la Gor- 
don Craig... W lichej budzie drewnia- 
nej płonęły wspaniałe znieze! Mówiło 
się w teatrze szeptem, każda premje- 
ra była artystycznym ewenementem, 
co drugi Efeb dojrzewał do roli Gla- 
djatora, co druga Nitoushe — do roli 

cenzu        

  

zawsze 
     

  

            

Panny Młodej! Ach. piękne to były 
czasy. Przyjaciele! Piękne! 

k sk * 

  

Aleksander Węgierko przechowuje, 
jak się dowiedziałem, z wielkim pje- 
tyzmem pewien wieniec z szarfami. 
Pierwszy to wieniec, i pierwsze SZAT- 
fy, jakie dostał w życiu. I ja ze wzru- 
szeniem wspominam ten wieniec, ten 
sam właśnie. Bo dostał go odemnie, 
podówczas recenzenta! Czy dziś, prze- 
kroczywszy 40-kę, byłbym jeszcze 
skłonny do obdarowywania artystów 
(Mężczyzn) wieńcami? Sądzę, że tak, 
Czy miewam jednak po temu okazje? 
Niestety, nie miewam... 

' ж ож a 

    

Jeżeli, prócz zwykłych solenności, 
związanych z jubileuszami, ma nam 

ą jakiś brodaty 

  

coś dać uroczysty Obchód  25-lecia 
Wskrzeszonej Sceny Wileńskiej, niech 
że obudzi w nas tę żarliwość, ten za- 
pał, ten poryw, z którego wówczas, w 

j iejszych warunkach szły skry 
na całą Rzeczpospolitą. Wierzę, chcę 
ten Obchód, że Kultura Teatru, to 
przedewszystkiem Kultura Entuzjaz- 
mu! Że Teatr, poto istniejący, żeby 
wzruszać, nie ma dla kogo grać, gdy 
na widowni siedzą same tylko mar- 
murki, wstydząc się — najgłupiej w 
świecie zarówno szczerego śmiechu, 
jak szczerych łez... 

Pod tym względem nietylko publi- 
czność wileńska, ale wogóle publicz- 
ność polska, przechodzi jakiś osobli- 
wy kryz Szły niegdyś nici z Wilna, 
na całą Rzeczpospolitą. Wierzę, chcę 
wierzyć, że w najbliższych latach mo- 
je miasto ukochane da „lekcję innym 
miastom polskim, a w pierwszym rzę- 
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dzie snobistyczne 
bardziej, Warszawie. 

Ale poto, aby się oznajmito Odro- 
dzenie -— musi i brać aktorska prze- 
nieść się z geograficznych szerokości 
ZASPU w inne szerokości geograficz- 
ne, gdzie mniej słychać o Związkach 
Zawodowych, więcej o wiekuistem szu 
kaniu Prawdy Człowieka. 

Jeżeli ustanie bowiem działanie In- 
dywidualności, borykającej się z twar 
dzizną desek scenicznych. z prozą de- 
koracji, lub zdradzieckim symbolem 
budki suflera — odwrócimy się grem- 
jalnie od Teatru, szukając wzruszeń w 
dyskach gramofonowych, w słuchaw- 
kach radjowych, w wymowie srebrne- 
go ekranu... 

I doznamy wówczas, być może, cu- 
downych extaz — tylko stracimy je- 
dno: ciepły oddech żywego człowieka. 

Zdzisław Kleszczyński. 

stygnącej "coraz 

  

     

        

  

  

Coś o recenzentach... 
Nie sądzę, aby w dniu, w którym 

upływa dwadzieścia pięć lat 6d 
założenia pierwszego teatru w 
Wilnie można było pominąć milcze- 
niem pracę tych, którzy byli niejako 
„głośnikami* działalności | teatru, 
tych, którzy za pomocą pióra uświa- 
damiali ogół co i jak się w teatrze 
dzieje. Mam na myśli PP. Sprawo- 
zdawceów albo inaczej ,„„recenżentów*. 

Oczywiście jest to dla aktora pole 
niezmiiernie wdzięczne do , „odegrania 

    
Sie“ kiedy może chwycić za pióro 
i Świękć za wszystkie czasy tych wszy. 
stkich, którzy kiedykolwick i jak- 
kolwiek uczernili go farbą drukarską 
i atramentem! 

Ja jednak nie mam  zamia- 
ru  „odegrywać  się* (doprawdy 
nie mam za co!) ale poprostu chciał- 
bym kilka słów poświęcić tym, którzy 
od lat jedenastu t. j, od chwili niego 
do Wiłna przyjazdu w sprawach te- 
atru na łamach pism dzielili się swe- 
mi wrażeniami z tymi mieszkańcami 
Wilna, którzy albo „nie pośpieli* 
pójść do teatru, albo też wogóle pó 
nie mając zamiaru, chcieli jednak być 
au courant tego, co na scenie się 
dzieje. 

Kiedy przybyłem do Wilna jaka 
„nowy nabytek dyr. Rychłowskiego 
— przyznaję szczerze — miałem lekką 
tremę przed Sz. Panią Prasą. To prze- 
cież nie nie można wiedzieć!... A mo- 
że im się nie spodobam? Przecież tyle 
czynników składa się na to jedno 
krótkie pojęcie „Podoba sie“ lub „Nie 
podoba się*. Oczywiście mocno nad- 
rabiałem miną i udawałem, że mnie 
le sprawy wogóle nie interesują. 

Po pier j premjerze by 
w gronie koleżeńskiem na kol: icji, a 
kiedy już pod wpływem  doznawa- 
nych wzruszeń i wypitych  loastów 
świiat wyraźnie nabrał dlu mnie różo- 
wych barw — przysiadł się do nas 

uokularzony gentleman 
i uścisnąw mi kordjalnie dłoń, za- 
wyrokował: „Owszem, owszem! O- 

czywiście, nie wiedząc zgoła kto zacz, 
przypadł mi nowy znajomy do serca, 
a kiedy po dobrych kilku godzinach 
weszliśmy w fazę wzajemnych zwie- 
rzeń, ja mu zkolei oświadczyłem, że 

nie mnie nie obchodzi, co tam napi- 

szą w gazetach — że nic sobie z tego 
nie robię — słowem powiedziałem 
wszystko to, co mówi się zwykle, kie- 
dy się nadrabia fantaz Tu nagle 
mój interlokutor spojrzał na zegarek, 
pożegnał się żywo i drobnemi krocz- 
kami opuścił lokal. 

Dokąd on się tak śpieszy? — 
zapytałem jednego z kolegów. 

— Do redakcji. 
A któż to jest?? 

—- To Kazaryn, sprawozdawca te- 
atralny. 

Zdrętwialem!... A ja mu tak na- 
gadałem! Pewne guzy! 

Ale niet... Pierwsze recenzje, z któ: 
remi się zetknąłem w Wilnie były tak 
przyjazne (ta Ś. p. Kazaryna  rów- 
nież!i, że niewątpliwie one to w du- 
żej mierze przyczyniły się, że jede- 
nasta oto mija wiosna od chwili mego 
do Wilna przyjazdu. 

Pisali o nas rozmaicie! Czasem do- 
brze, czasem źle, czasem bardzo źle-= 
ale zawsze uczciwie! Wiem jedno na- 
pewno: nie pamiętam w Wilnie spra- 

      

   
     

  

     

  

    

    

      

    

wozdania, które byłoby podyktowane 
jakiemiś ubocznemi względami po za 
uczciwą, mniej lub więcej fachową 
oceną naszych wysiłków. 

W okresie mego w Wilnie pobytu 
pisali u nas PP, WŁ. Laudyn, Ś. p. 
W. Horowicz, Ś. p. Czesław Jankow- 
ski, nestor recenzentów nie tylko wi- 
leńskich ale i warszawskich, W. Pio- 
trowicz, S. Wierzyński, S. Renard- 
Czarnoeki, Fr. Hryniewicz, J. Mackie, 
wiez i wielu, wielu innych. 

Oczywiście o obecnych, teraźniej- 
szych na końcu... 

'Tak się jakoś złożyło, że obecni są 
najwierniejsi teatrowi i najbardziej 
mu oddani. A więc pani Wanda Sta- 
nisławska, która teatr tak kocha, że 

  

  

  

  
oddała mu nawet w swe „szpony 

swą ukochaną jedynaczkę, - pióro 
  ma tak, jak i serce nieco miękkie, 

zwłaszcza gdy ma co zganić — ale 
tea'r nie bierze jej tego za złe! 

Pani Helena Romer-Ochenkowska, 
pisząca o teatrze również od lat 12- -u, 
kochająca teatr bardziej może impul- 
sywnie, żachnie się nieraz, gdy Jej się 
coś nie podóba, nawet czasem i za- 
maluje porządnie „na odlew*, (oczy- 
wiście piórem!) ale czuje się, że jeśli 
nawet pasja trochę zbyt krewko po- 
kieruje dłonią, to jest to raczej pasja 
zagniewanej mamusi na ukochanego 
niesfornego bachora, który nie tak 
postąpił, jakby mamusi zdaniem na- 
leżało. Ale kiedy coś dobrego dzieje 
się w teatrze — cieszy się wraz z na- 
mi, czemu daje wyraz w ciepłych ser- 
decznych dla nas słowach, 

Wreszcie P. Prof. Limanowski— 
Wielki Entuzjasta teatru i nas, akto- 
rów, któremu pragnąłbym w tej mo- 
jej „recenzji recenzentów* napisać 
choćby kiłka tak czułych słów, jakie- 
mi On mnie ostatnio obdarzył — ale 
nie czuję się na siłach aby uczynić to 
tak, jak On to uczynił, Chowam to 
więc sobie na „stosowniejsza pora“, 

    

K. Wyrwicz-Wichrowski. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

EKRANO IBA ATI A 

WŚRÓD PISM. 
— Nr. 8. „Świata Kobiecego* rozpoczyna 

artykuł dr. Zofji Krzemickiej „Ku lepszej 
S jest Śpię bodajże z 

„Ogólnego Z Kobiel z wyższem wyk- 
ształceniem we Lwowie. Marjan Popper о- 
mawia twórczość poetycką Henryka Balka 
wogóle, a szczegółowo tom jego poezyj: „A- 
nioł nieznany”. Józef Czyściecki w a ykule 
„1000 słów* pobudza do beztroskiego śmie- 
chu — a w drugim p. t. „Szukamy 400 ludzi* 
nawołuje do składek i kupna udziałów na 
badwę „Domu Sztuki” w 

in opowiada o mił 
bizmie modnych pań na punkcie modnych 
psów, w artykule , „Pekińczyk i jego Pani" 
Pozatem dokończenie D. Du Maurie 
sodja 

„Mos 
„Bożku 
Diddy“. 
ja: Ku prostocie; a Sobańska: Plo- 
teczki o modzie : Ciekawostki kosmety- 
czne; Obserwator: 0 odwiedzaniu chorych. 
Przepisy gospodarskie. Około 100 wytwor- 
nych modeli — bon na bezpłatny krój — 
blica krojów i zworów naturalnej wielko: 
na roboty ręczne. Kurs trykotarstwa szydeł- 
kowego, modne poduszki na wózek 
it. d. — Przy lak bogatej treści, cena zni- 
żona do zł.1.60. 

    

    

    

    

     
   

   

    

   
agadkowa historja a 

Ghandi i o dziewczynce szczęścia 
— Artykuliki praktyczne: Pani Mar- 

  

  

     

   

  

ratusza”, gdzie grywano naprzemian 
z trupą rosyjską (sowicie subsydjowa- 

-ną) oraz widownia Sali Miejskiej przy 
ul. Ostrobramskiej nie dawały kom- 
pletów, pokrywających wydatk 

W czasie Wielkiego Postu grać nie 
było wolno, co też pociągało nielada 
straty. 

Chcąc zdobyć odpowiednią siedzibę 
na sezon letni, dyrektorka przerobiła 
własnym kosztem pozostały po wysta- 
wie rolniczej pawilon w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. 
wienia w maju r. 1907. Z początku 
frekwencja dopisywała. Stopniowo J 
dnak, w miarę uciekania ludzi z mi: 
sta na wilegjaturę, publiczność topnia- 

ła i niebawem okazało się, że jej po- 
prostu nie starcza. Mimo to, repertuar 

trzymano dalej na poziomie bardzo 
wysokim. Grano „Balladynę* Słowac- 
kiego, „Romantycznych* Rosłanda, 
„Złote runo* Przybyszewskiego i t. p. 

* Wystawienie „„Hulaj Duszy”, „Kopeiu 
szka* uważało się już za wielkie ustę- 
pstwo i zniżenie lotu. 

  

  

  

    

Sezon zimowy r. 1908 poprawił 
nieco interesy dyrekcji. „Wesele* Wy- 
śpiańskiego zelektryzowało publicz- 
ność. Powodzenie było prawie takie, 
jak „Dziadów w sezonie poprzednim. 

  

EPO. tu przedsta-' 

Śmierć autora zrobiła wrażenie wstrzą 
sające. Wiadomość o niej nadeszła 
przed niedawnym czasem, bo w listo- 
padzie r. 1907. Dziwnym trafem wy- 
sławiano w dniu tym akurat, obok 
fragmentów z „Nocy Listopadowej ', 
nigdzie przedtem nie granych „Sę- 
dziów'. W „Weselu* dał się poznać 
Wilnu p. Osterwa. Równocześnie przy- 
była zespołowi ,naiwna*, obdarzona 

niezrównanym wdziękiem, p. Br. Woj- 
ciechowską, która wkrótce została bra- 

tową dyrektorki. Po ,„Weselu* najwię- 
kszem powodzeniem w tym sezonie 
cieszyła się „Moralność p. Dulskiej”, 
„Sen nocy letniej* (rzecz wystawiona 
bajecznie), „Nora* — olbrzymi sukces 
Gabr. Morskiej, „Staroście ukarany*, 
„Szkoła i kilka innych utworów nie- 
przeciętnej miary. 

Ale po niezłej zimie przyszło lato 
jeszcze cięższe, niż w roku zeszłym. 
Mimo gościnnych występów Józefa 
Śliwiński: go (w „Nowej Dejanirze*, 

  

  

   

„Hamlecie, „Romeu i Julji*), teatr 
często świecił pustkami. Powstała 
wówczas wątpliwość, czy Wilno jest 
w stanie utrzymać teatr polski bez su- 
bsydjum. Aż do tego czasu faktycznie 
subsydjowany był przez boga atą dyre- 
ktorkę, ale już zaczęło się ukazywać 
dno jej szkatuły, 

Należało spieszyć z ratunkiem. Z 
inicjatywy redaktora „Kurjera Litew- 
skiego“ p: Wojciecha Baranowskiego 
powstaje „Towarzystwo Popierania 
Sceny Polskiej* pod przewodnictwem 
mec. M. Malickiego i dr. T. Dem- 
bowskiego (sekretarzem był niżej pod- 
pisany). Wobec trudności, związanych 
z zatwierdzeniem ustawy, Towarzyst- 
wo zaczęło funkcjonować dopiero w 
marcu r. 1909; na prawdziwie skute- 
czną pomoc zdobyć się już nie mogło. 

Subsydjum uchwalone na r. 1909, wy- 
nosiło raptem — 4000 rb. (około 20 
tys. zł.). Pozwoliło to w każdym razie 
dyrekcji p. Młodziejowskiej (już wów 
czas Bolesławowej Szczurkiewiczowej) 
utrzymać się na stanowisku, a nawet 
urzeczywistnić myśl dr. Dembowskie- 
go: t. jj dawać przedstawienia popu- 
larne, na które bilety kosztowały od 
5 do 50 kopiejek (od 25 gr. do zł. 2.50) 

    

   

  

  

  

  

  

Sezon zimowy 1908/9 rozpoczęto 
„Horsztyńskim*. Potem poszły takie 
sztuki, jak „„Mindowe”, „Cyd*, „Śnieg' 
etc. Atoli dawny entuzjazm bezpowro- 
tnie wygasł — frekwencja nie wytrzy- 
muje żadnego porównania z latami po- 
przedniemi. I ostatecznie w lecie roku 
1909 dyrekcja do pewnego stopnia ka- 
pituluje — sprowadza operetkę. Kapi- 

tulacja ta nie jest jednak zupełna. 
Obok „Wesołych wdówek* i „Czarów 
walca”, na afiszu ukazują się takie ty- 
tuły, jak „Skapiec“ Moljera, „Safan- 

duly“, „Radziwit Panie Kochanku“ 
a wreszcie „Lilla Weneda* w niezrów- 
nanej oprawie prof. Ruszczyca. Można 
powiedzieć, że był to śpiew łabędzi 
pierwszej dyrekcji wskrzeszonej sceny 
polskiej w Wilnie. 

      

Sposób wystawienia „Lilli Wene- 
dy* zrobił furorę w całej Polsce teat- 
ralnej. Ze wszystkich większych miast 
jeżdżali się korespondenci, pisma u- 

mieszczały fotogralje poszczególnych 
scen i entuzjastyczne sprawozdania. 

Tegoż roku bawili w Wilnie na 
gościnnych występach dwaj koryfeu- 
sze z dawnej plejady aktorów warsza- 
wskich: Wincenty Rapacki i Bolesław 
Leszczyński (ten ostatni ongi pierwsze 
kroki stawiał w Wilnie). 

Wszystko to niewiele pomogło. Dy- 
rekcja przekonała się, że poziom. na 
którym pierwotnie teatr swój postawi- 
ła, nie da się utrzymać bez rosnących 
wciąż a rujnujących ją deficytów, że 
— pozatem — deficytów tych nie po- 
kryje skromne subsydjum T-wa Pop. 
Sc. Pol. Zorejntowawszy się w sytua- 
cji, — zrezygnowała, 

   

      

  

Dyrekcję objął p. Józef Popławski, 
który szezęśliwie przebrnął lato roku 
1910 w ogrodzie Bernardyńskim. Na 
jesieni wszakże imprezę dotknęła ka- 
tastrofa w postaci pożaru Sali Miej- 
skiej. Z dymem poszedł cały majątek 
Popławskiego. złożony z rekwizytów, 
kostjumów, peruk i £ p. 

Szczęśliwy zbieg okoliczności spra- 
wił, że w tym samym czasie wykoń- 

czono przeróbkę sali „Lutni*. Pozwo- 

liło to nowej dyrekcji. w osobie p. Br. 
Oranowskiego, rozpocząć pr zedstawie- 

nia w dn. 16 listopada 1910 r. Sezon 
rozpoczęto „Księciem Nieztomnym“ 

Słowackiego z prologiem pióra p. WŁ 
Renarda. 

Mimo chwalebnych ambicyj, dy- 
rekcja p. Oranowskiego popadła rych- 
ło w kłopoty finansowe i — dała za 
wygrane. 

Tak oto przedstawia się pierwsze 

pięciolecie odrodzonej sceny wileńskiej 
Trudności i perypetje miały kilka przy 
czyn. Główną z nich. być może, stano- 
wiło to, że chwilowy entuzjazm publi- 
czności, wywołany motywami polity- 
cznemi, brano za jej trwały i zasadni- 
czy stosunek do sztuki. Stąd powstał 
cały łańcuch błędów i zawodnych ra- 
chub: nieliczenie się z wymogami i 

  

   

poziomem szerokich mas. Pozatem, 
daleko posunięta ofiarność p. Nuny 
Młodziejowskiej zdemoralizowała w 

pewnym stopniu społeczeństwo. Co 
łatwo przychodzi, o to się ludzie nie 
troszczą. Konieczność subsydjowania 
teatru nie była wcale śród ogółu po- 
pularna. A gdy wreszcie pewne grono 
osób zdobyło się na skromną zapomo- 
gę, to zrodziła się jednocześnie chęć 
rozciągnięcia nad dyrekcją kurateli 
zbyt daleko posuniętej, a niekompe- 
tentnej. 

Na zakończenie warto przypomnieć 
że jedyną imprezą bezdeficytową była 
działówka, prowadzona przez p. Jana 
Pawłowskiego w ...cyrku. Lokal. z 
którym obyte były najszersze sfery, 
dużo tanich miejsc, repertuar uwzględ- 
niający zarówno wybredne, jak i mniej 
wyrobione gusty — oto, co poufaliło 
masy wileńskie z teatrem. 

ŽŽ 
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Ia. 103 (2345) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ożywienie na pograniczu litewskiem. 

Ruch graniczny sezenowy na pod- 

stawie przepustek granicznych na te- 

renie pogranicza  polsko-litewskiego 

"w b. r. znacznie się ożywił. W ciągu 

połowy kwietnia do Litwy przekro- 

«zyło granicę 9300 rolników Polaków 

z Litwy do Polski przybyło około 

8.450 rolników. Przekraczanie granicy 

odbywa się w dalszym ciągu. W cza- 

sie przekroczeń granicy w b. r. więk- 

szych zajść nie zanotowano. Straże 

litewskie wobec rolników Polaków za- 

chowują się dość poprawnie i nie sto- 

sują szykan jakie miały miejsce w 

latach ubiegłych. 

  

Ucieczka aresztowanych. 
Zawodowy koniakrad, włamywacz oraz podejrzany osobnik. 

W ciągu ubiegłej deby na terenie woje- 

=wództwa zanotowano aż trzy ucieczki are- 

sztowanych. Z aresztu po owego w Świę- 

«ianach zbiegł znany polieji zawodowy ko- 

niokrad Adam Mogiła, którego aresztowano 

przed kilku dniami podezas kolejnego usi- 

łowania kradzieży konia. Za zbiegłym ko- 

niokradem rozesłane listy gończe. 

  

  

Drugi wypadek ucieczki aresztowanego 

zanotowana w Oszmianie gdzie zbiegł z wię- 

zienia niejaki Jan Dźwił. Trzeci zaś iden- 

tyczny wypadek miał miejsce w Oranach, 

gdzie zbiegł z aresztu gminnego niejaki 1g- 

nacy Pachuła. Dotychczas żadnego zbiega nie 

zdołano ująć. (e). 

  

  

Zbrojne starcie na pograniczu sowieckiem. 

  

Z pogranicza donoszą, iż onegdaj wie- 

<«zorem w pebłiżu wsi Miadziła w rejonie 

$uchodowszczyzny patorl K. O. P. zauwi ył 

kilku podejrzanych osobników usiłująe 

dostać się na teren polski. 

Na wezwanie ż jerzy przybyli osobnicy nie 

tylko nie zatrzymali się, lecz poczęli ostrze- 

Wiwać patrol i cofać się na terytorjum so- 

Oryginalny pojedynek 
We wsi Wierszuliszki gm. ńskiej 

między parobkami Józefem S y 

a Piotrem Karmazynem wynikła ostra Sprze- 

czka, którą przeciwnicy postanowili roz 

gnąć w drodze pojedynku na kłonice. Orygi- 

malny pojedynek odbył się w lesie. Po kilk 

   

   
  

   

  

  

   

  

   

    

wieckie. W obustronnej strzelaninie został 

ciężko zraniony jeden z osobników niejaki 

Iwan Aksiewicz pochod: z terenu Rosji 

sowieckiej, drugiego zaś zatrzymano, nato- 

miast trzeciemu udało się zbiec. Qbeenie pro- 

wadzi się dochodzenie w kierunku ustalenia 

eo to są za jedni i poeo przybyli na teren 

Polski. 

dwóch wieśniaków. 
minutowej „walce* Sienkiewiez zbił do nie- 

przytomności swego przeciwnika, połamał 

mu ręce i kręgosłup. W stanie beznajdziej- 

jm Karmazyna przywiezione do szpitala 

Jakóba w Włlnie. Sienkiewicza zatrzy- 
(6: 

  

   

      

mano. 
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Gierkany 
(gm. duksztańska). 

Przedstawienie amatorskie, 

        

Dnia 24 kwietnia r. b. odbyło się w Sz 

de powszechnej w Gie ach przedstawie 

  

   
   mie amatorskie. Sztuc: p. L „Poseł 

%omimniarz* byla wyreżyserowana pr 

kierowniczkę tut. szkoły. Biorąc pod uwa- 

  

gę środowisko litewskie sztuczkę odegrano 

bardzo pięknie. Role opanowane doskona- 

le,mimika i ruchy poprawne. 

Jako punkt drugi programu został wy- 

głoszony dłuższy monolog p. t. „Reikia ap- 

‚° (Trzeba ożenić się). Monolog zo- 

stał wygłoszony w ku litewskim. Mo- 

nolog wywołał bur: miechu wśród wieś- 

miaków narodowości litewskiej. Po przedsta 

wieniu odbyła się zabawa taneczna. Do- 

«hód — 27 zł. Część dochodu użyto na po- 

  

  

iv! 

   

Mieįski >> (HAM 
Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 
Następny program: Hadżi Murat. 

krycie kosztów przedslawienia, reszta po- 

Szła na rzecz tut. szkoły. 

Kierownictwu tut. szkoły, które położy- 

ło wiele pracy dla zorganizowania tej im- 

prezy, należy się uznanie. 
B. Ow. 

Uciekinierzy z Rosji sowiec- 

kiej zawiekłi do Polski tyfus 
plamisty. 

Z Wiołeżyna donoszą, iż panująca od 2 

tygodni epidemja tyfusu plamistego w po- 

wiecie rozszerza się z każdym dniem. Do 

chwili obecnej na terenie pow. wołożyńskie- 

go i sąsiednich gmin choruje około 120 

osób, przeważnie dzieci do lat 18. W ciągu 

dwutygodniowego okresu zmarło 5 osób. Za- 

rządzono najostrzejsze środki zapobiegawcze 

'Wiedług otrzymanych wiadomości stra- 

szliwą tę chorobę przynieśli uciekinierzy z 

terenu Rosji sowieckiej. 

  

w-g powieści Elizy Orzeszkowej. 
W rolach głównych: Krystyna An- 

kwicz i Mieczysław Cybulski. 

  

Bezmyślność potwornej zbrodni 
na ul. Kalwaryjskiej. 

Oriowski nie znał postrzelonego Zygmuntowicza. 

W ezwartkowym numerze „Kurjera Wi- 

deńskiego* donosiliśmy © postrzeleniu na uli- 

y Kałwaryjskiej w bramie domu nr. 66 me- 

«hanika Zygmuntowicza przez niejakiego Ju 

styna Orłowskiego szezotkarza Z zawodu za- 

mieszkałego na Łosiówce. Przeprowadzone 

w tej sprawie dochodzenie policyjne ustali- 

ło następujące tego wypadku okoliczności. 

Krytycznego dnia Zygmuntowicz, hędąe 

pijany, skradł, dla celów bliżej nieustalonych 

+ewolwer z mieszkania Romana Rusińskiego 

zamieszkałego przy ulicy Zygmuntowskiej nr. 

4 į udal sie wraz ze skradzionym rewolwe- 

remrem w Stronę uliey Kalwaryjskiej. Wpo- 

pliżu ul. Piwnej spotkał odsprzedawcę gazet 

Antoniego Pachara, od którego zażądał wska 

zania mu najbliższej drogi prowadzącej na 

Antokol. Gdy Pachar wskazał mu drogę 

okólną, Zygmuntowiez zaczął mu grozić re- 

wolwerem. Przestraszony  Pachar wbiegł 

wówczas do mieszkania Stanisława Paździer- 

=skiego gdzie opowiedział o zajściu z Zygmun- 

towiczem. Po wysłuchaniu Pachara Paździer 

ski oraz znajdujący się wówczas w miesz- 

kaniu jego Orłowski udali się na ulicę Kal- 

waryjską i wkrótce spotkali Zygmuntowieza 

ddącego chodnikiem i wymachującego rewol- 

-werem. Orłowski odebrał Zygmuntowiczowi 

srewolwer i począł go prowadzić w kierunku 

komisarjatu tłumacząc pijanemu, że wskaże 

mu najbliższą drogę na Antokol. Wobec pe- 

wnego oporu Zygmuntowicza Orłowski trą- 

cił go przy bramie domu nr. 66 wskutek cze- 

go wynikła pomiędzy nimi bójka. Według 

opowiadania naocznego świadka Orłowski 

uderzył kilkakrotnie Zygmuntowicza ręko- 

jeścią rewolweru w głowę, Paździerski zaś 

bił go ręką po twarzy. Zygmuntowicz na- 

skutek pobicia osunął się na ziemię. Wów- 

czas Orłowski wystrzelił do leżącego trafia- 

jae go w plecy. Po dokonaniu owego czy- 

nu obaj usiłowali zbiec. Przygodny świadek 

zajścia słyszał, jak wychodząc z bramy Or- 

łowski odezwał się do Paździerskiego „do- 

brze zrobiłem, psiakrew*. W chwilę później 

obaj zostali zatrzymani i osadzeni w aresz- 

cie. Wi dniu wezorajszym w szpitalu Św. Ja- 

kóba Zygmuntowicz został poddany operacji. 
Jak się dowiadujemy stan rannego jest na- 
dal groźny. 

Badany Orłowski nie mógł wskazać mo- 

tywów popełnionej przez niego zbrodni. 

Charakterystycznem jest również to, że Or- 

łowski nigdy nie znał Zygmuntowicza i w 

tragiczną godzinę widział go po raz pierw- 

szy w życiu. Wi dniu wczorajszym Orłow- 

skiego osadzono w więzieniu Łukiskiem. (e) 

Pożar w majątku prof. Ruszczyca. 
$paliło się 30 ha lasu. Straty sięgają ponad 30 tysięcy zł. 

Wczoraj nadeszła de Wiłna wiadomość 0 

pożarze lasu w majątku Bohdanów gminy 

%holszańskiej własn. prof. Ruszezyca. 

Pożar rozszerzył się z gwałtowną szyb- 

%ością obejmując znaczny teren dobrego 

„drzewostanu budulcowego. Zarządzona akcja 

małunkowa trwała ponad 5 godzin zanim po- 

=żar złokalizowano. 

Pożar zniszczył 30 ha lasu wartości, wed- 

   

ług prowizorycznych obliczeń ponad 30 tys. 

złotych. 

Przeprowadzone dochodzenie  polieyjne 

wykazało, że pożar powstał naskutek nieo- 

strożnego obchodzenia się z ogniem przez 

pastuchów 12-letniego Fr. Sobolewskiego, 6 

letniego Jana Boryka i 18-letniego Zenona 

Sobolewskiego, którzy rozpalili w nocy ogni 

sko i nad ranem go nie ugasili. (e): 

Potworna zbrodnia pozostaje nadal 
niewyjaśniona. 

Domniemanego sprawcę sąd apelacyjny uniewinnił. 
Mieszkańcy gminy mickuńskiej późnym 

wieczorem dnia 18 marca ub. r. zaalarmo- 
«wani zostali wielką łuną pożaru. 

Okazało się, iż płonie dom mie 
wwłaścicieła folwarku Nowe-Łasze, w 
wileńsko-trockim. 

W. obawie, że w płonącym budynku za- 
-$koczeni zostali w śnie właściciel domu i 
folwarku Potocki i jego służąca, Bronisła- 

wa Mowczanówna, wyrwano okno i tą dro- 

gą dostano się do wnętrza. 

Wi izbie natknięto się na leż 
-dłodze bezwładne ciało Potoc 
wyniesionó na dziedziniec. Okazało się, iż 

P. jest zamordowany, na głowie bowiem 
krwawiły głębokie rany, a gardło było prze- 

"©ięte. 

Rozszerzający się pożar uniemożliwił już 
odszukanie Mowczanówny. : 

Dopiero po ugaszeniu ognia śród zgliszcz 
odnaleziono w znacznym stopniu zwęglone 

zwłoki służącej, na której ciele również skon- 

statowano ślady gwałtownej śmierci. 

Wszystko to upewniło władze bezpieczeń- 

stwa, iż miał tu miejsce napad rabunkowy, a 
po spełnionej zbrodni sprawca usiłował za- 
trzeć ślady, przez spalenie domu i ofiar. 

W, związku z tem podejrzenie padło na 

robotnika, zatrudnionego w folwarku Sta- 

nisława Branickiego, którego też zaareszto- 

wano, a to na podstawie szeregu poszlak, 
"przemawiających na jego niekorzyść. 

__ Branicki energicznie wypierał się winy. 
Twierdził, iż dnia krytycznego pracowal, jak 

      

   

zwykle. a nad wieczorem wrócił do swego 
domu, położonego w odległym о 2klm.zaš- 
cianku Zybniszki, 

W, wyniku śledztwa Branicki w grudniu 
ub. roku stanął przed sądem okręgowym pod 
zarzutem podwójnego mordu z chęcią zysku 
i podpałenia, a uznany za winnego, skaza- 
ny został na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Skazany odwołał się do wyższej instancji. 
Wi poniedziałek sprawę tę rozpoznawał 

sąd apelacyjny w składze pp. sędziów: Jun- 
dziłła, Jodziewicza i Limanowskiego. > 

Oskarżał wiceprokurator p. Parczewski, 
który domagał się zatwierdzenia wyroku 
sądu okręgowego. 

Natomiast obrońca z urzędu adw. Teitel 
wskazując na to, iż w sprawie niema kon- 

kretnych dowodów, iż zbrodni dopuścił się 

oskarżony prosił o jego uniewinnienie. 

Sąd po naradzie, przychylając się do wy- 
wodów obrony, wyrok pierwszej instancji 
uchylił i osk. Branickiego uniewinnił. į 

W, motywach swych sąd podkreślił brak 
bezpośrednich dowodów winy podsądnego. 

Młody, bo 26-cioletni, wieśniak zdawał się 

nie wierzyć, iż odzyska wolność. Pod cię- 
żarem bowiem oskarżenia stracił nadzieję 
wykazania iż nie on jest sprawcą ohydnej 
zbrodni. , 

Po 14 miesiącach blisko więzienia, za- 
raz po ogłoszeniu wyroku przed Branickim 
rozwarła się brama więzienia. 

Ka-er. 

KUR J>B.R Wad E EN SKL 

Jubileuszowy Zjazd 
Okręgu Wileńskiego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. 
PIERWSZY DZIEŃ OBRAD. 
W dniu 5 b. m. o godz. 12-ej w po- 

łudnie otwarty został w Auli Śnia- 

deckich U. S. B. X doroczny zjazd 

delegatów Związku Nauczycielstwa 

Polskiego z terenu Wileńskiego Okrę- 

gu Kuratorjum Szkolnego. 

Zjazd otworzył w obecności p. woje 

wody wileńskiego Beczkowicza, p. ku- 

ratora Szelągowskiego, licznych przed 

stawicieli władz administracyjnych i 

szkolnych oraz organizacyj społecz- 

nych. prezes Okręgowego Zarządu 

Związku poseł Stanisław Oobosz. W 

swem inauguracyjnem przemówieniu 

poseł Dobosz w pierwszym rzędzie w 

serdecznych słowach powiłał герге- 

zentantów władz poczem skreślił za- 

rys razwoju organizacji na terenie 

Wileńszczyzny i -Nowogródczyz 

Doskonałe to przemówienie, ob 

poparte danemi cyfrowemi i wy 

zujące doniosłą rolę Ź. N. P. w pracy 

społecznej w naszym kraju omówimy 

w jednym z najbliższych numerów. 

Po przemówieniu inauguracyjnem 

nastąpił długi szereg przemówień po- 

witalnych, które rozpoczął p. woje” 

woda wileński; po p. wojewodzie zko- 

lei przemawiali p. kurator Szelągow- 

ski. wiceprezydent miasta p. Witold 

ż, od imienia federacji prezes dr. 

Zw. Strzeleckiego p. kpt. Pla- 

      

   

   

   
szyński. Zw. Inspektorów Szkolnych 

p. insp. Starościak, Zw. Młodzieży 

Wiejskiej p. Świackiewicz, Zw. Legjo 

nistów p. kpt. Bronisław Świechow- 

ski i inni. We wszystkich powita- 

niach podnoszona była zasługa Zwią 

zku i składane życzenia dalszej owoc 

nej pracy 

Po części ofiejalnej zarządzona z0- 

stała krótka przerwa poczem zabrał 

głos wiceprezes Zarządu Głównego 

Związku p. poseł Juljan Smulikowski, 

który wygłosił przeszło godzinny re- 

ferat p. t. „Nowy ustrój szkolny” 

Nad referatem tym wyłoniła się dłuż 

sza dyskusja, w wyniku której stwier- 

dzić należy, iż ogół naszego nauczy” 

cielstwa z dużem uznaniem i z:całą 

powagą odnosi się do uchwalonej 

przez obie izby ustawodawcze usta” 

wy, która niewątpliwie otworzy no- 

wą erę w rozbudowie polskiego szkol- 

nietwa. 
Dowodem zrozumienia znaczenia 

uchwalonej ustawy omówionej w sk 

Wil* niedawno przez p. senatora 

prof. B. Rydzewskiego jest następują” 

ca, jednomyślnie przyjęta przez zjazd 

uchwała: 
„X-te Zgromadzenie Okręgowe Z. 

N. P. w Wilnie po wysłuchaniu i 

przedyskutowaniu referatu o nowym 

ustroju szkolnym wyraża uznanie i 

podziękowanie p. Ministrowi W. R. 

i O. P. Januszowi Jędrzejewiczowi, 

przewodniczącej komisji oświatowej 

posłance Marji Jaworskiej, oraz ko- 

ledze posłowi Smulikowskiemu, refe- 

rentowi ustawy w Sejmie za przepro- 

wadzenie uchwalenia przez ciała usta- 

wodawcze ustawy 0 ustroju  szkol- 

nym, realizującej postulaty Związku”. 

Wieczorem tegoż dnia odbyła się 

uroczysta akademja, transmitowana 

przez Polskie Radjo, o czem zamiesz- 

czamy osobną relację. 

DRUGI DZIEŃ OBRAD. 
W drugim dniu obrad zjazdu wy* 

głoszono następujące referaty: „Ak- 

tualne zagadnienia zawodowe” i „Žy- 

cie związkowe“. Pierwszy z tych refe- 

ratów wygłosił przedstawieciel Zarzą- 

du Głównego p. Machowski, drugi zo- 

stał wygłoszony przez p. Łyszczaw 

czyka członka Zarządu Okręgu. Po- 

nadto p. generał Dreszer — prezes 

Ligi Morskiej i Kolonjalnej w 

przeszło godzinnem przemówieniu zó- 

prazował cele i zadania Ligi. Panu ge 

nerałowi Zjazd zgotował owację za 

rzeczowe i serdeczńe przemówienie, 

przyrzekając, że ideę tę pópularyzo* 

wać będzie wśród mas w jak haj 

szerszym zakresie. 

TSS BETA SS 
Środa literacka. 

Poświęcona była Marji Szymano- 
wskiej „teściowej* Mickiewicza, za- 
pomnianej, a ongiś tak sławnej na ca- 
łą Europę pjanistce i kompozytorce, 
której wysoki poziom artystyczny i 
umysłowy, wdzięk nieporównany, do- 
broć, dowcip, wesołość, ii co najdziw- 
niejsze w owej epoce, cnotę i oddanie 
się obowiązkom matki, podnoszą 
wszyscy współcześni, nie wyłączając 
takiego ostrego krytyka swoich cza- 
sów jak dr. St. Morawski. Wielbili ją 
wszyscy znani ludzie, we wszystkich 
krajach kędy przejeżdżała z koncer- 
tami. wraz z równie śliczną, ale inne- 
go typu siostrą. P. Mirski zobrazował 
pokrótce dzieje M. Szymanowskiej, 
zatrzymując się dłużej nad jej ser- 
decznym i zażyłym stosunkiem z Go- 
ethem, którego była ostatnią miłością. 
Poczem p. Mirska zagrała, a p. Hen- 
drychówna zaśpiewała, nigdzie nie 
wykonywane utwory tej pierwszo- 
rzędnej sławy polskiej w latach 1823 
i później. Menuety i Mazurki są dość 
banalne, acz melodyjne, Exercices, na 
modłę Humla pisane nie przekraczają 
przeciętności, chociaż posiadają pew- 
ną siłę i dużo harmonijności. Nato- 
miast pieśni: znaną do słów Świte- 
zianki Mickiewicza, Le Saule (piosn- 
ka Desdemony) i Romanses dedyko- 
wane p. Henri Kamieńskiej, odzna- 
czają się rozlewną śpiewnością, o cha 
rakterze pro-romantycznym.  H. R. 

      

   

   

Nad dwoma pierwszemi referata- 

mi rozwinęła się dość ożywiona dy- 

skusja, a trzeba przyznać, że była ona 

postawiona na wysokim poziomie. 

Między innemi energicznie protesto- 

wano przeciwko projektowi podpo- 

rządkowania szkolnictwa władzom а- 

dministrcyjnym, domagano się uregu 

lowania kwestji dodatku mieszkanio- 

wego i innych drobnych reform w 

sprawach administracyjnych i związ- 

kowych przy Okręgu jak np. zmiany 

układu „„Spraw naucz. i t. p. 

Po przerwie obiadowej poseł Do- 

bosz złoż ; 

  

ył obszerne sprawozdanie ż 

działalności Zarządu Okręgowego za 

r. 1931 oraz p. Dracz — sprawozda- 

nie Komisji Rewizyjnej. Po tych spra 

wozdaniach wywiązała się dłuższa na 

mieina dyskusja, wywołana przez pa” 

ru przeciwników zarządu. W rezulta- 

cie jednakowoż wniosek Komisji Re- 

wizyjnej o wyrażenie absolutorjum 

Zarządowi przyjęto jednogłośnie, pre- 

zesowi zaś Doboszowi zgotowano ser- 

deczną owację. Ww. 

Akademja 2 okazįi 10-lecia Okręgu 

Wil. Za Nauczycielstwa Polskiego. 
schodzący po tej pięknej uro- 

i stawali _ przedewszyst- 

      

sprawności śpiewaczej członków chó- 

ru. Po kilku próbach zespołowych, 

co prawda, pod wybornem kierownic- 

twem tak zasłużonej na polu pieśniar 

stwa u nas p. Gawrońskiej, ogromny 

chór śpiewał jak jeden instrument 

muzyczny, jednolicie, cieniując i ope- 

rując efektami glosowemi  znakomi- 

cie. 
Zaczęło się w obecności p. woje- 

wody Beczkowicza, p. kuratora Sze-' 

lągowskiego. zebranego nauczycielst- 

wa i bardzo nielicznie przybyłych go- 

ści z miasta, w Sali Śniadeckich, od 

pieśni Związku, dziarskiej i brzmią- 

cej otuchą. poczem oklaskiwany g0- 

rąco, przemówił krótko i jędrnie p. 

poseł Dobosz. twórca organizacji. 

Poczem chór odśpiewał mało zna- 

ne wyjątki z pięknej opery Moniuszki 

Milda, z których zwłaszcza „Modlit- 

wa do bogini*, brzmiała czysto, i pły- 

nęła na falach rozlewnej harmonji, 

oparta na violinach głosowych w sub- 

telne fale eteru. 

O dziesięciu latach pracy zawodo- 

wej mówił przydługo nieco p. Stu- 

biedo, oddając hołd pracy p. Gałązki 

i p. Dobosza, oraz odrazując twardy, 

konsekweniny wysiłek nauczycielst- 

wa, zrzeszonego w Związku w celu 

wychowania pełnoświadomego, twór- 

czego obywatela państwa i dążącego 

do tego celu, mimo nieprzyjaznych ży 

wiołów wśród własnego społeczeńst- 

wa. (Niestety, abstynencja właśnie 

niekt. przedstawiecieli społeczeństwa 

była tego smutnym dowodem). 

P. Adamski deklamował wiersze 

o pracy nauczycielskiej i cokolwiek 

monotonnie piękny wiersz Or-Ota 

„Litwo, ty nie jesteś już tą dawną 

Liewą”.. Z zaciekawieniem oczeki- 

wano następnych purodukcyj chóru, 

gdyż bodaj po raz pierwszy miał się 

(po 13 latach rozwóju szkolnietwa i 

oświaty) ozwać oficjalnie głos melo- 

dji naszej ziemi. Ostatnio aż nadto 

alarmowano o tem, że wieś nasza prze 

staje śpiewać, że nowych, narzuco- 

nych melodyj nie przyjmuje do co- 

dziennego użytku, a starych wstydzi 

się lub pod wpływem szkoły i melo- 

dyj mazurskich, zapomina. Zatracają 

się w ten sposób właściwości ziemi 

naszej, jej wdzięk i charakter, jej 
dusza, która przecie wydała ludzi, 

jakimi historja obu krajów, Polski 

"i Litwy, poszczycić się może. Otóż 

zostały wykonane trzy melodje ukła- 

du Rogowskiego: „Ach ty, duj“, tęsk- 

ny, rozciągły śpiew melancholji i re- 

zygnacji spokojnej, smętnej i bardzo 

jmelódyjnej ze swem  „żabiąganiem” 

beż końca, bardzo dobrze oddaneńi, 

„Za harami, za lesami*, skoczniej: 

szą ma nutę i tempo, zaś „Przyleciały 

gąski* najmiękcej, najsłodziej brzmia 

ło, swemi rozciągłemi akordami, Gał- 
kowskiego „Oj ju la lu* wykonane 

na tle cichego chóru przez p. Plejew- 

ską, jest śliczną kołysanką, zaś Ar- 

changielskiego „Zielona łączka”, 

skocznem tanecznem tempem żwawo 

podrywała głosy do przerzucania me* 
lodyjnych przejść od sopranów dó 
basów. 

Słuchając tych melodyj, tak bli- 
skich sercu i pamięci każdego z nas, 
którzyśmy wyrośli kołysani temi śpie 
wami w dzieciństwie, czy to przez 

proste piastunki, czy to słuchająć w 

dali letniego wieczoru powracających 

dziewcząt od sianokosu czy żniwa, 

zapamiętując się w te rozciągłe, do 

nieskończoności wyciągające zda się 

duszę z człowieka, tęskne nuty, czuło 

się ile w tem jest uczucia, ile wieków 

niedoli, rezygnacji, ukojenia melo- 

dją... I żal ogarniał, że tak to jest do- 

tąd lekceważone, zapomniane, że ta- 

kiego chóru nie pokazano na Zjeździe 

Krajoznawczym w Warszawie, gdzie- 

by brzmiał tak różnie od innych, jak 

różni my jesteśmy, z tym ludem zżyci 

i wiele od niego nieświadomie przyj- 
mujący, zwłaszcza za dni młodości. 

P. Gawrońskiej, twórczyni tych 
pięknych wyników śpiewnych, robio- 

no długą owację i obdarzono, jak i 

p. Dobosza, kwiatami. 
Hel. Romer. 
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Teraz 
gr.90    

OLEJ OLIWNY |) |J(ff 
sławny na cały świat olej piękności 

Olej oliwny chroni cerę — zachowuje jej młodość 

i piękność. Czy można jednak użyć do wyrobu 

mydła tyle oleju oliwnego, by mydło to nabrało 

wartości kosmetycznych ? Palmolive odpowiada: 

— tak! i przedstawia obok naocznie, jaka ilość 

oleju oliwnego zużyta zostaje do wyrobu jednego 

tylko kawałka mydła Palmolive. Dalszymi skład- 

nikami są oleje paira i orzechów kokosowych. 

Trzy te oleje mięsza się z sobą według recepty, 

stanowiącej naszą ścisłą tajemnicę. * 

Przeszło 20000 specjalistów kosmetyki cąłego 

świata poleca od szeregu lat mydło Palmolive. 

Niech Pani usłucha ich rady i używa również 

mydła Palmolive dla dobra Śwej urody. 

Prawdziwe mydło Palmolive sprzedawane jest tylko w zielonem 

opakowaniu z czarną oposką i złotym napisem Palmolive. 
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mA Oziš: Eufrozyny. 

Sobota Jutro: Stanisława. 
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Szestrzeżezia Zakładu Ketoaratogi! U. 6. 8. 

w Wilnie z dnia 6/V — 1332 reka. 

Ciśnienie średnia w milimetrach: 756 

Temperatura średnia - 11 C. 

2 majwykszsi Ą- 209 C. 

z majniższa —- 9) С. 

Opad: — 

Wiatr: południowo-zach. 

fendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 

sze kolejne posiedzenie Rady Miejskiej Ma- 

gistrat zamierza zwołać na dzień 19 b. m. 

Na posiedzeniu ma być złożone wreszcie 

sprawozdanie z rewizji gospodarki dokona- 

nej przez organa samorządowe w kinie miej 

skim. O ile Komisja Finansowa do tego cza- 

su upora się z nowym preliminarzem bud- 

żetowym zostanie on również wniesiony na 

porządek dzienny posiedzenia. > 

— Kolonje letnie dla najbiedniejszych 

dzieci. Wi drugiej połowie bieżącego miesią- 

ca rozpoczynają się kolonje letnie dla naj- 

biedniejszych dzieci szkół powszechnych. W 

związku z tem Magistrat przystąpił już do 

kwalifikowania dzieci na kolonje. 

W. roku bieżącym z powodu rozpaczli- 

wie ciężkiej sytuacji finansowej miasta zak- 

resSRczbowy kolonij został bardzo poważnie 

w stosunku do roku ubiegłego ograniczony. 

ARTYSTYCZNA. 

& — Ostatnie dwa dni wystawy „Motywów 

Wileńskich*. Jutro w niedzielę 8-go maja 

zostanie zamknięta wystawa „Motywów Wi- 

leńskich, Mickiewicza 6. 

Ażeby jak najszersze masy społeczeństwa 

mogły skorzystać Z okazji obejrzenia tej cie 

kawej wystawy, dyrekcja ustaliła na dziś i 

jutro po 20 gr. za wejście. $ 

Wystawa otwarta od 10-ej r. do 7-ej w. 

SPRAWY SZKOLNE. 

młodzieży szkół Śred- 
że Kuratorjum Okrę- 

pó; 

— Čzyn społeczny 
nich. Dowiadujemy się, : ę 

gu Wileńskiego organizuje w dniu 8 maja 

r. b. o godz. 12-ej w południe, w teatrze na 

Pohulance popis chórów i orkiestr szkol- 

nych. 
Ogółem wystąpi przeszło tysiąc młodzieży. 

Całkowity zysk przeznaczą się na Kolonje 

Letnię dlą dzieei zagróżóhych gruźlicą. 

Spodziewamy się, że zarówiły żę wżglę: 

du na piękny cel jak i wysiłek miodžiežy; 

Gfiarni zawsze Wilnlanie pośpieszą tłumnie 

do Teatru. 
Powtarzamy: niedziela, 8 maja o godzinie 

12-ej w południe w teatrze na Pokhulance. (e 
ny miejsc od 30 gr. do 2 złotych. 

— Ferje letnie w szkołach. Władze szkoi 
ne zarządziły rozpoczęcie feryj letnich we 

wszystkich szkołach z dniem 28 czerwca. 

Z POCZTY. 

— Dyrekcja P. i T. zawiadamia; że z dn. 
831 maja 1932 r. zostanie zwinięta agenčja 

pocztowo-telegraficzna Sławatycze koło Śła: 

nima pow. Włołkowysk, woj. białostockie. 

WOJSKOWA. 
— W sprawie podatku wójskowćgó. WY- 

dział podatkowy Magistratu przystępuje do 
rozsyłania nakazów płatniczych na podatek 
wojskowy. Wł związku z tem miarodajne 
władze wyjaśniły, że osoby, którym wymiar 
podatku dokonany zostanie niedokładnie ma 
ją możność odwołania się z prośbą o zre- 
widowanie i naprawienie błędu. O ile w na- 
kazie płatniczym wymiar podatku wynika 
z niewłaściwego ujęcia stosunku płatnika do 

obowiązku służby wojskowej, przyczem płat 
nik posiada na to dowody i dokumenty wi- 
nien zgłosić się do referatu wojskowego Ma- 
gistratu. Wówczas błąd niezwłocznie bę 

dzie skontrolowany i naprawiony. O ile płat 
nik nie posiada możności pokrycia podatku, 
gdyż należy do kategorji bezrobotnych, osób 
ubogich lub wogóle korzystających z dobro- 
dziejstw opieki społecznej, w takim wypad- 
ku winien zwrócić się do wydziału podatko- 
wego Magistratu. O iłe wydział podatkowy 
względnie wojskowy wydadzą orzeczenie 
ujemne dla płatnika, może on odwołać się 

do Ministerstwa Skarbu. 
— Kto winien stawić się przed Komisją 

Poborową. W. najbliższym dniu poboru ro- 
cznika 1911-go w poniedziałek 9 maja przed 
Komisją Poborową (Bazyljańska 2) winni 
stawić się wszyscy mężczyźni urodzeni w ro- 
ku 1911-ym z nazwiskami rozpoczynającemi 
się na literę C z terenu 1, 3. 4, 5 i 6 komi- 
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sarjatów P. P. oraz literę D, zamieszkali w 

obrębie 1, 2. 3 i 4 komisarjatów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

—- Posiedzenie Wydziału Woj. Zw. In- 

walidów. W dniu 4 maja r. b. odbyło się po 

siedzenie Włydziału Woj. Zw. Inwalidów 

Woj. R. P., na którem załatwiono szereg 

spraw nałury organizacyjnej i gospodarczej. 

Pozatem Zarząd Woj. przyjął do wiado- 

mości zgłoszenie p. Profica o urlopie, powie- 

rzając równocześnie funkcje przewodniczą 

cego p. Iwanickiemu, wžceprezegowi Zw. 

— Uwadze inwalidów. Zarząd Woj. Zw. 

Inwalidów R. P. powiadamia swych człon- 

ków, iż komisja wojskowa-lekarska dla in- 

walidóów w maju r. b. będzie urzędowała w 

7 21 — dla inwalidów, zamieszkałych w 

Wilnie, oraz w dniach 14 i 28 maja r. b. 

dla inwałidów wojennych zamieszkałym w 

Postawach. 

  

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Pecwiaey! Dnia 8 b. m. (w niedzielę) 

o godz. 18 odbędzie się herbatka dyskueyi 

na w lokalu przy ul. Mickiewicza 44 m. 

(dr. Łukiewicz). Zostaną wygłoszone referaty: 

z cyklu „Przeszłościowych” ob. Niekrasz“St. 

„Wspomnienia Kowieńskiej P. O. ME 

„Przyszłościowych* ob. Staniewicz Wit. 

Wymieniona herbatka towarzyska będzie 

ostatnią przed Walnem Zebraniem Koła, któ 

re się odbędzie 18 b. m. 

— Referat na temat regjonalny. W Tow. 

Miłośników Historji Reformacji Polskiej im. 

Jana Łaskiego (ulica Zawalna 1) odbędzie 

się dnia 9 maja o godz. 20 zebranie z nastę- 

pującym porządkiem dziennym: 

1. Krótki referat p. W. Gizberl-Studnie- 

kiego na temat: „Usiłowanie z przed 60 la- 

ty rusyfikacji kościołów rzymsko-katolickie- 

go i innych chrześcijańskich w byłym zabo- 

rze rosyjskim”. 2 
2. Dyskusja. 
Gościę miłe widziani. 

— Ustawa samorządowa. 
dnia 8 b. m. o godz. 18 w N 
Reprezentacyjnego odbędzie się odczyt dy- 

skusyjny na temat: „Ustawa Samorządowa”, 

który wygłosi zaproszony przez Pr j 

Klubu Społeczengo p. poseł dr. K 
Duch. z 

Należy się spodziewać, iż aktualność te- 

matu, zwłaszcza w ujęciu wybitnego znawey 

samorządów, jakim jest dr. Duch, zapewni 

powodzenie odczytowi i zgromadzi całą elitę 

intelektualną wileńskiego społeczeństwa. 

  

   

  

   
  

  

* Wstęp bezpłatny. 

W. niedzielę 
ałej Sali Pałacu 

  

   

    

mierz 
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RÓŻ 

— boterja dła bezrobotnych. Ostatnią w 

tym sezonie imprezą na rzecz bezrobotnych 

organizowaną przez Wiojewódzki Kom. do 

Spraw Bezrobocia będzie w 

towa w drugiej pon 
tet zebrał w tym celu o oło 3.000 rzeczywi 

cie wartościowych pantów, które będą roze. 

grane. Ponieważ cena biletu ma YYNOSIC wi 
ko 50 gr., a iłość ićl 

nieją dla nabywców biletów 

  

     

  

   

  

   
   

  

mieżona, ist“ 
atkowe szan 

  

se zdobyc aimalnym kosztem cennych 
przedmiotów. Ryzyko przegranej w „Lo: 
terji na beżróbołnych* jest wykluczone; 
gdyż wszysikie numery biewygrywajace o0- 
trzymają specjalne t. zw. „łinty pocieszenia” 
Bliższe szczegóły zostaną ogłoszone nieba- 
wem, narazie zaś Komitet podaje dó w 
domości, że sprzedaż biletów rozpocznie 
już 16-go maja r. b. 

— Czy wódka stanieje? Dowiadujemy się 
że w związku ze znacznym spadkiem kon- 
sumpcji wyrobów alkoholowych brana jest 
obecnie pod uwagę zniżka cen spiryłulsu 
i wódek zwykłych dla celów domowych. 

Projektowana jest zniżka cen na wódkę 
zwykłą w granicach do 10 procent, zaś na 
spirytus w granicach od 10 do 15 proc. 

ZABAWY. 
— Wieczór Towarzyski. Zarząd Ogniska 

Podof. Zaw. Garn. Wil. podaje do wiado- 
mości członków i ich rodzin, że dziś o godz. 
20 w lokalu własnym urządza „Wieczór To- 
warzyski“. 

Wstęp bezpłatny. 
Na miejscu obficie zaopatrzony bufet. 

Przygrywać będzie orkiestra jazz-band. 

WYCIECZKI. 
— Wycieczka Podofie. do Nowicz. Za- 

rząd Ogniska Podoficerskiego Garnizonu Wi- 
leńskiego organizuje wycieczkę do miejscowo 

ści Nowicz w dniu 15 maja b. r. dla człon- 
ków i ich rodzin oraz zaproszonych gości. 

„Zapisy przyjmuje sekretarjat Ogniska co- 
dziennie od godz. 18—22 w lokalu własnym 
ulica Tatarska. cz ; 

Popierajele Przemys! Krajowy 
E A RAE ZO KŁ WCG 
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KINA I F ILMY ю 5% wielu mężczyzn, on jest wzorem angieł- dzo ciekawym według obszernego a urozma- Z A. Z. S-u, 
— skiego gentelmana wedle utartego szablonu, iconego programu. Bilety w kasie Teatru е Doroczne Wine Zebranie Sekeji Wioslar- 

„SZANGHAJ EXPRESS" SEK EE : sio Ani go ik Speos 4 s g . Ona ilnie wybrało w dni ja 1932 r. no- 
(Helios). od tego czasu zdołała pozyskać swój interesu wielki mecz tennisowy paryski Racing Club Se Legja. 2 a S ių S ARE 

Zastanawiałem się nieraz nad sztuką is Ara nd i anja i Dioras We czwartek rozpoczął się niezmiernie  konała Jędrzejowską — J. Stolarowa: 6:4, Prezes — Michał Turło, wiceprezes—Emri 
Sternberga i podziwiałem interesującą ewo- tyczne przeżycia rzucają sobie ich oboje ciekawy mecz tenisowy pomiędzy zespołem 6:4, Po pierwszym dniu Racing Club pro-  Tuhan-Baranowski, członkowie zarządu: Sta- 

Film od filmu > PER, A 3 franeuskieh pierwszorzędnych graczy a war- wadzi 2:1. nisław Bartoszewicz, Eugenjusz Wilc rea lucję, którą ona przechodzi. 
tego świetnego żeby nie powiedzieć — wiel- 
kiego reżysera różni się stosunkowo ogrom- 
nie. „Stosunkowo* dlatego, że środki któ- 
remi Sternberg operuje są bardzo subtelne 
i różnice choć wielkie, nie zaznaczają się 
zbyt jaskrawo. Jakiż kontrast z tem stano- 
wi np. sztuka filmowa sowiecka, ostra, moc- 
no zabarwiona, operująca efektami: o ekspre- 
sji jaskrawej nieco „kanciastej* nawet na- 
rzucającej niedwuznacznie tę czy inną myśl. 
Porównajmy np. delikatne przejścia z nakła. 
danemi zdjęciami sceny następnej, z intere- 

jącą, doskonale umotywowaną symbolika 
w filmach Sternberga z raptownemi prze 
ciami montażowemi filmów sowieckich. Te 
przejścia Sternberga to także swego rodzaju 

aż, ale jakże trudny, jakiej wymagający 
maestrji że sorlej jakże zarazem piękny 
w ujęciu tego reżysera. Oto dzwon lokomo- 
tywy ruszającego expressu, kołysze się wa- 
hadłowo uderzając w łępy, nieznośny ton. 
Oto znika on powoli na rzecz innego obrazu, 
który równocześnie na nim występuje — 

głowy Marleny Dietrich — „Miss Lily-Shan- 
hai“. Lity-Shanhai ma liczne do tego powo- 
dy, żeby głos dzwonu lokomotywy boleśnie 
przepełniał jej głowę. Takich momentów jest 
dużo. Patrzymy na ten film z wielką, sub- 
telną przyjemnością, podziwiając ciągle mi- 
strzowskie pociągnięcia, albo lepiej dotknię 
cia jego twórcy. To są istotnie tylko „dotk- 
miecia“. Sternberg cieniuje niemi swoje dzie 
ło, które, jeśli o jego formę idzie, wykoń- 
czone jest we wszystkich kierunkach. Nie 
umiem tego powiedzieć jak dokładny jest 
cały arsenał akcesorjów, ja wypełnione są 
wszelkie postulty stylowe danego šrodowi- 
ska, ale to co jest, według rzeciętnie przez 
każdego, mniej więcej, oc anego inteligen- 

ta, posiadanych wiadomoś 
jest imponujące. 

Nastrój typy, charakterystyka sytuacji 
ogólnej — wszystkie dziwactwa i groźby żół- 
tego wschodu odtworzone są w barwach — 
jak jużeśmy rzekli — subtelnych, ale zara- 
zem, pełnych świateł i cieni zagadkowego dla 
nas świ dając jakąś odurzającą niemal, 
intensywnie na widza i słuchacza, działa- 
jącą atmosferę, 

Przyczynia się do tego niewątpliwie i fa- 
buła ze swoją sensacyjną akcją zrobioną 
tak przekonywująco, że wydaje się ona nie 

utworem literackim, ale reportażem, dzwo- 
niącym jakże znajomemi nam z kolumn wszy- 

stkich dzienników św „, nutami wieści z 
objętego odwiecznym, aż się prawie wierzy 
że wiecznym — pożarem morderczych bojów 
kraju. 

Wątek intrygi miłosnej, której bohatera- 
mi są — angielski oficer i dama, o wielo- 

mówiącem nazwisku „Lily-Shanghai* ma dość 
sentymentalne zabarwienie w rezultacie. Ona 
nie kryje się z tem, że na to nazwisko złoży- 

  

     

  

  

   

   

   

    

   

  

   

    

   

  

    

  

znów w objęcia. Czy na długo? On twierdzi 
że na zawsze. Zresztą tego sobie życzy de- 
spotyczna amerykańska publiczność i ule- 
gać jej musi nawet — Sternberg... (sk). 

TEATR I MUZYKA 
— Jubileusz 25-lecia Teatru Polskiego w 

Wilnie. Oto nadszedł dzień, w któr 
czekaliśmy się wielkiej uroczystości, 
nie świadczącej o kulturze miasta jaką 
jest 25-lecie istnienia yskrzeszonego Teatru 
Polskiego w Wiilnie. Jest to nietylko święto 
aktorów, — dzień ten święcić będzie całe 
społeczeństwo wileńskie, a 7 maja zostanie 
niezatartem wspomnieniem na karcie his- 
torji Teatru w Wilnie, O godz. 8 wiecz. otwo- 
rzą wrotaTeatru na Pohulance, aby prze- 
mówić do zebranych. — słowami nieśmiertel 
nego Fredry, który cały kunszt, dowcip i 
humor zawarł w swej najeudniejszej komed- 
ji „Zemsta“ Ujrzymy jak po tylu latach, 

sztuka Fredry wciąż tętni życiem i najserde- 
czniej przemawia do świadomości widzo. W 
„Zembście* wystąpią gościnnie: dyr. Młodzie- 
jowska w roli „Podstoliny* i dyr. Szczur- 
kiewicz jako „Mijlczek*. Pozatem wezmą 
udział p. p.: Szurszewska, Wbłłejko, Wyr- 
wiez-Wichrowski, Milecki, Dejunowicz, Kar- 

piński, Czapliński, Dobrowolski, Skolimowski 

1 inni. 

Po drugiej odsłonie I aktu odbędzie się 
akt uroczysty, na którym uczczą zasługi 
wskrzesicielki polskiego Teatru w Wilnie p. 
Nuny Młodziejowskiej — pp. Poseł i Re- 
daktor Zwierzyński, Prezydent Miasta Fole- 
jewski, Prezydent Czyż, przedstawiciel M. 
W. R. i O. P. dr. Władysław Zawistowski, 
przedstawiciel ZASP-u dyr. Jan Pawłowski 
i dyr, M. Szpakiewicz. Zniżki ważne. 

Jutro w niedzielę dnia 8 maja o godz. 
8 w. „Car Lenin*. 

— W| Teatrze Lutnia. Przedstawienie za- 
wieszone z powodu 25-lecia wskrzeszonego 
Teatru polskiego w Wilnie. 

Jutro w niedzielę dnia 8 maja o godz. 
8 w. szampańska komedja, pełna humoru 
i werwy p. t. „Dama w jedwabiach“, 

POPOŁUDNIÓWIKI NIEDZIELNE. 

— „Zemsta* — Fredry — na Pohułanee. 
Dyrekcja Teatrów, chcąc uprzystąpić naj- 
szerszej publiczności Wilna wzięcie udziału 
w świetnej komedji Fredry — daje jutro o 
godz. 4 p. p. po cenach zniżonych, przedsta- 
wienine popołudniowe p. t. „Zemsta“ z u- 
działem Nuny Młodziejowskiej i dyr. Szczur- 
kiewicza. 

— Koncert artystki baletu Ł. Sawinej- 
Dolskiej, który odbędzie się w niedzielę 8 
maja przy współudziale starszej i młodszej 
grupy uczenie jej studjum, obiecuje być bar- 

  

   

          

„Lutnia* od 50 gr. do 3 zł. 
o godz. 4 p. p 

„Na ślepym torze w Ogisku 
Łolejowem. 

50 gr. Początek 

  

Właściwym tytułem  Il-ej rewji 
kolejowej winien być raczej .„Na wła- 
ściwym  torze*, poniew istotnie 

  

twórcy jej weszli na właściwą dr :gę. 
Program rewjowy, prawie całkowicie 
oparty jest na motywach kolejowych. 
nabiera właściwego pieprzyku humo: 
rystycznego w środowisku kolejarzy. 
Pod względem artystycznym stoi na 
znacznie wyższym poziomie niż po- 
przednie, pomimo mniejszego zespołu. 
Humor w dobrym smaku, bez wul- 
garności jest przyjemną niespodzian- 
ką bywałcom rewjowym. Prym trzy- 
ma dowcipna, utrzymana w stylu re- 
gjonalnym konferensjerka p. Szember 
ga. Stróż stacyjny wileńską polszczy- 
zną krytykujący zarządzenie władz w 
sposób nieszkodliwy, wywołuje salwy 
śmiechu. Ładne w układzie i wvko- 
naniu tańce plastyczne p. Radwana 
i p. Rymkiewiczówny. Śpiew p. 
szewskiej wywoływał żywe oklaski. 
Przemiłe piosenki, w doskonale zgra- 
nym i w olonym chórze „rewel- 
lersów* z p. Świętochowskim i Rew- 
kowskim na czele bardzo życzliwie 

jmowane były przez publiczność. 
„yka, acz niebogata w instrumen- 

tację, lecz godniie wypełniała całość 

Di- 
1 

  

   

szawską Legją. Zespół francuski składa się 
z następujących osób:  Brugnon, du Plaix, 
Gentien i panna Adamoff. Legja reprczento- 
wana jest przez ezołowych tenisistów pel- 
skich: Tłoczyńskigo, braci Jerzego i Maksa 
Stolarowów i p. Jędrzejowskiej. 

W pierwszym dniu Tłoczyński wygrał z 
du Plaix w czterech setach: 2:6. 6:8, 6:1, 
7:5, Brugnen wygrał z M. Stolarowem: 6:3, 
5:7, 6:0, 6:0. Para Adamofi — Gentien po- 

  

rewjową. Ze względu na łalwą opra- 
wę dekoracyjną, nieduży zespół wy- 
konawców i kolejowy charakter re 
wji. nadaje ona się w zupełności na 
obwiezienie po większych ośrodkach 
kolejowych Dyrekcji Wileńskiej 

RADJO 
SOBOTA. DNIA 7 MAJA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu, 12.10: Poranek szkol. 
ny ze Lwowa. 12:45: Audycja dla poboro- 
wych. 13.20: Kom. meteor. 14.10: Program 
dzienny. 14. Muzyka hebrajska i popu- 
larna (płyty). 15.15: Wiadomości wojskowe. 
15.25: „Mala skrzyneczka“. 15.50: Audycja 
dla chorych. 16.20: „Struktura 
skiego“ — odczyt 16.40: Słuchow 
dzieci. 17.05: „O powołaniu oficera" 
czyt. 17.25: Transmisja międzynarodowego 
spotkania tenisowego 18.00: Transmisja na- 
bożeństwa majowego z kaplicy w Ostrej 
Bramie w Wilnie. 19.00: Tygodnik litewski. 
19.15: Kwadrans akademicki. 19.30: Kom. 
Wił. Tow. Org. i Kół Roln. 19.40: Wiadomoś- 

ci sportowe. 19.45: Prasowy dziennik radj. 
20.00: Feljeton. 20.15: Koncert życz: 
Koncert, 21.55: „Złoty mniej — złot 
feljeton. 22.10: Koncert chopino 

Komunikaty i muzyka taneczna. 23.0 
ku* — odcinek z docinkami. 23.30: 

ne i nowe tańce. 

NIEDZIELA, dnia 8 maja 1932 roku. 

10,00: 'Fransm. nabożeństwa ze Lwowa. 
11,58: Sygnał czasu. 12,10: Kom. meteor. 
12,15: Poranek symfoniczny z Filharm. 14,00 
Aud. rolnicze i muzyka. 15,55: Aud. dla 
dzieci. 16,20: Audycja dla w kich — 
17,15: Kącik językowy. 17,30: „Józef Pił- 
sudski* — odczyt wygł. min. Jędrzejewicz. 
17,45: Pogadanka z cyklu „Kobieta ma głos” 
18,00: Koncert. 00: Piosenki  Htewskie. 
1-,20: Co się dzieje w Wilnie, — pogad. 
19,40: Program na poniedziałek. 19,45: Słu- 
chowisko. 20,15: Koncert. 27,55: Kwadr. li- 
teracki. 22,10: Recital śpiewaczy, 22,40: Kom. 
i muzyka taneczna. 
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WARSZAWA, 6. 5. (Pat). — Drugi dzień 
spotkań tenisowych paryskiego Racing-Clubu 
przeciwko Lcgji przyniósł dwa spetkania i 
2 porażki harwom Legji. Po dwóch dniach 
Racing-Club prowadzi 4:1. 

Mecz pomiędzy Brugnon, Gentien przeciw 
parze Jerzy Stolarow, Tłoczyński zakończył 
się łatwem zwycięstwem pary francuskiej 
w trzech setach 6:2, 6:1 6:3. Spotkanie mię- 

dzy Jędrzejowską a panią Adamoff zakończy 
ło się porażką Jędrzejowskiej, która uległa 
niespodziewanie łatwo w 2 setach 1:6, 4:6. 
Jędrzejowska wykazała zupełny brak formy 
małą regularność, częste błędy. Roku ubiegłe- 
go  Jęlrzejowska grała znacznie lepiej. 

    

KONKURSY HIPPICZNE. 

GRUDZIĄDZ, 6. 5. (Pat). — W czwar- 
tek odbył się w Grudziądzu dalszy ciąg kon 
kursów hippicznych. W, konkursie imienia 
Prezydenta Rzeczypospolitej pierwsze miej- 
sce zajął rotmistrz Szumski (Centrum Wy- 
szkolenia Kaw.) na koniu Owoc, drugie — 
por. Strzałkowski na Winesie, trzecie por. 
Komorowski z 1 pulku ułanów na koniu 
Wałek. 

Przed konkursem im. Prezydenta odbył 
się konkurs ujeżdżania koni. W| pierwszej 
serji nagrodę zdobyli:: pierwszą — por. Ku- 
lesza na Wampirze, drugą por.Sokołowski 
na Watasze, trezcią por. Stricker na Tajfu- 
nie. W! drugiej serji nagrody uzyskał: pier- 
wszą rtm. Kuchcicki na Nasturcji, drugą por. 
Mossakowski na Orzechu, trzecią por. Strzał 
kowski na Partyzancie. 

  

    

  

  

    

DZIŚ ROZPOCZYNAJĄ SIĘ MISTRZOSTWA 
PIŁKARSKIE WILNA. 

Dziś na boisku Makabi odbędzie się 

pierwszy mecz z cyklu rozpoczynających się 
rozgrywek o mistrzostwo klasy A. Pierwsi 
do boju stają Makabi i Lauda. Wobec utra- 
ty przez Laudę szeregu swoich najlepszych 

graczy, przed klubem pocztowców w mistrzo 
stwach a nie zarysowują się zbyt 

otkaniu dzisiej- 
a jest ruty- 

mistrza Wilna. 

    

  

      
  
  
  

   szem zdecydowan: 
nowany zespół w 

W! niedzielę dr na Ogniska zmierzy się 

z benjaminkiem kl. A. 6 p. p. Leg.. który 
już zdążył zaprezentować się z najlepszej 
strony zwyciężając wysoko Makabię. 

ROZGRYWKA 0 KLASĘ A. 

W; sobotę dnia 7-go b. m. na boisku Ż. 
FG „Makabi* zostaną rozegrane zawody 
w pił ę nożną o mistrzostwo klasy „A” po- 
między AE: Poczt. Zw. Sport. „Lauda“ 
a Ž. T. G. S. „Makabi 

Początak o godz. 16.30 — zawody zosłaną 
poprzedzone spotkaniem „Lauda* II — „Ą 
kabi“ II, o mistrzostwo rezerw. 

        

Władysław Pieślak i Bolesław Mare 
Ref. pływacki — Wiktor Stankiewicz, ref. 
turystyki — Tadeusz Szumański. 

Komisja sportowa — Lech Bey 
zimierz Bartoszewicz i Konstanty 
lewicz. 

  

    
    Sekcji czynny na przystan£ 

wioślarskie jście od ulicy Tadeusza 1 J 
ciuszki) w godzinach 16—18-ej, 

        

OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO. 

W ubiegły czwartek 
sezonu kolarskiego. Uroczystość  zainguro- 
wano nabożeństwem w ciele św. Kazi- 
mierza, poczem nastąpiła defilada kolarzy 

ulicami miasta « wycieczka do Landwa— 
rowa, 

NA WILENSKIM BRUKU 
ZWŁOKI TOPIELICY WPOBLIŻU 

ZAKRĘTU. 
W. dniu wczorajszym rybacy zajęci poło— 

wem ryb na rzece Wilji pomiędzy į 
kiem Zakręt a miejscewością Buchty, wyło- 
wili zwłcki nieznanej kobiety w wieku lat 
20—25. Zwłoki prawdopodobnie niedługo 
przebywały w wodzie, gdyż zaledwie zaczę- 
ły się rozkładać Nazwiska topielicy narazie 
nie ustalono. Zwłoki przewieziono do kostni-- 
ey przy szpitalu św. Jakóba. Powiadomio- 
ne władze Śledcze wszczęły dochodzenie, ce- 
lem ustalenia tożsamości kobiety oraz usta- 
lenia przyczyn jej zgonu, bowiem dotychczas 
nie została wyświetlone czy ma się tu do 
czynienia z samobójstwem czy też nieznaną 
kobieta padła ofiarą nieszczęśliwego wypad- 
ku. ałbo co również jest możliwe, zbrodni. 

ARESZTOWANIE PRZEMYSŁOWCA 
LEŚNEGO W WILNIE. 

W. dniu wczorajszym z rozporządzenia 
władz sądowych aresztowany został w Wil- 
nie kupiec leśny Chaim Biełkind zamieszkały 
przy ulicy Zawalnej Nr. 8. 

Aresztowanego odstawiono w tymże dniu 
do dyspczycji władz sądowych. (e). 

ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE MŁODEJ 
DZIEWCZYNY. 

Onegdaj do policji zgłosiła się Anna Mo- 
szkowa zamieszkała przy ulicy Targowej Nr.. 
28 i zamełdowała o tajemniczem zaginięciu 
jej 17-letniej córki Magdaleny, która według 
zeznań Moszkowej wyszła w dniu 3 b. m. z 
domu i dotychczas nie powróciła. P. Mosz- 
kowa przypuszcza, iż córka jej uległa jakie- 
muś nieszczęśliwemu wypadkowi, gdyż do- 
tychczas nie byłe wypadku, żeby córka jej 
na tak długo opuszezała dom rodzicielski. 
Policja wszczęła za zaginioną poszukiwania. 

nastąpiło otwarcie 

  

  

  

     

    

Dziś początek o godz. 2-ej po poł. Największa i najsłynniejsza sensacja doby obecnie RORELBROROB ELE MASZYNISTKA Akuszerka 
Bźwięk. Kino-Teatr 

HELI0S 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Rekord. 

obsada: Marlena Dietrich, 
Nad program: Atrakcje tzwkikowa. 

SZANGHAJ-EXPRESS 
Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Chinach. 

Anna May Wong 
i najwytworn. 

gwiazdor ekr. 

Arcydzieło dźwiękowe 
znakomitego reżysera 

Józefa Sternberga. 

Clive Brook 
Na |-szy seans ceny zniżone 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dat Najpiękolcjiza 
para kochanków 

MELODJA SZCZĘŚCI 
Jeannette Gaynor i Charies Farrel w przebojow, śpiewno” 

dźwiękowym filmie 

Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 
6, B i 1015. w dnie świąt. o g. 2-ej, Na 1-szy seans ceny znizone, 
  

Dziś! Huragan śmiechu. zachwyt, podziw i entu- 
z wzbudzi największa komedja sezonu p. t. 

Dźwiękowe Kino 

CASTNO|* 
Wielka 47, tel. 15-61. | Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

m PLAN W? 
RE dźwiękowiec okra- 
szony czarującą muzyką, 
špiewami i RA rosyj- 

skiemi p. t. 

„284 "ostatni dzień! 
  Bźwięk. Kino-Tsatr 

PAM 
miiea Wielka 42. 

rol. gł: Maureen O'S$ullivzn, Wili Rogers oraz Myrna Loy. 
tężnej wystawy i gry aktorów osiągnie bezwątpienia 

Początek o$godz. 2, 4, 

Początek 
o g. Ż-ej 

NA DWORZE KRÓLA ARTURA 
Rekord humoru, fantastyczności tematu, po- 

potężny film „Na dworze króla Artura" 
6, 8 1 10:15. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

JUTRO wielka premiera! 

Dziewczę z nad Wołgi 
  

ówyck 160 SYM, EWELINA HOLT <= NY "sea: Ceny) zniżone 

KINO KOLEJOWE | pąco-pozętmej JeQNYy JUgo w acne, fimie kymu. SpPrZYSIĘŻEŃIE trzech „o... 
OGNISKO 
folbok dworca kolejow.) 

Sr, dramat pięknego dziewczęcia z baru 

  
palni srebra w Argentynie. Wtrącenie niewin. do więzienia. 

Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. 

Partnerem Jenny Jugo— piękny Enrico Benfer. 
Pełne niesłych. napięcia. 

Następny program: Droga zatraceń. 

Kradzież planów ko- 
Poszukiwanie mordercy 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. ||, tel. 15-61 

Dziś! Wielki podwójny program! 
Dwie godziny huragan śmiechu! 

Humor! Zabawa! Przepych wystawy! 

Pat i Patachon w Luna Parku 
komików doby obecnej w 10 aktach. 100% rewja dźwiękowa p. t. WIELKA PARADA FOXA. 

Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. 

Arcyzabawne awan- 
tury 2-ch największ. 

Ceny od 40 gr 
  

Niebywała sensacja! 
Dramat cy- 

KINO -TEATR Dziś podwójny program! 

ganerji wiel- MIMOZA./ Miasto miłości ;:7'::- 
Najpiękniejszy film doby obecnej. Bogactwo i przepych 

ul. Wielka Nr. 25 | W roli głównej bożyszcze kobiet iwan Petrowicz. 

Hoot Gibson — król kowboyów w filmie p. t. 

Krwawy porachunek 
| 
| 

|| 
| 
| Pierwszy raz w Wilnie. 

| grywa trio koncertowe. 

Od godz. 7-ej wiecz. przy- 

— Ceny miejsc zniżone. 
  

  

Przetarg. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Peństwowych w Wil- 

nie ogłosiła na dzień 25 maja 1932 roku przetarg pu- 
bliczny na roboty ziemne, budowlane i mostowe. 

Termin składania ofert do dnia 25 maja 1932 r. 
Bliższe szczegóły w „Monitorze Polskim* Nr. 102 

z dnia 4 maja 1932 roku. 

Dyrekcja Gkręgowa K. P. w Wilnie.   

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców.     

  

Do sprzedania 

3 nii. kamieni 
ciosanych na cokol 
(Kalwaryjska 52), 

Saraceński zauł. 6 

u właściciela domu. 

„Obciąg browaru.   

E 
El 

E 
[>] 
El 
Ei 
E 
[>] 

OGŁOSZENIA 
„Kurjera Wileńskiego" 

PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 

САЕ ЕЕЕ 

a 
EJ 
Ee] 
e] 
E] 
EJ 
Ы 
EJ 
le] 
Ei 

poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 

b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować doAdm 
„Kurjera  Wileńsk." 
pod „Maszynistka“ 

  

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet 
Jazz nadający się do 
tańca i (apa pro- 

dukcy 
2 WYNAJĘCIA 

w. Jakóbska 14—2 

Restaur. „Ziemiańska* 
podaie:do wladorości iż 
wydaje smaczne obiady 
i kolacje po cenach zniż. 
Podczas obiadu i kolacji 
przygrywa trio. Gabinety. 

Czynna do 3 w nocy. 

  

  

ob Eksploat. Browaru 

Ak. „E. Lipski” 
tel. 16-19 połeca piwa 
pilzneńskie i marcowe. 

Własny 
automat Wielka 38 

  

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

lac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 

Tuskulańska 6—2   

LETNISKA 
do wynajęcia 2—3—4 po- 
kojowe (z kuchniami) w 
suchej miejscowości nad 
Wilją. Sosnowy las, plaża 
Odległość od Wilna 13 
klm. w stronę Niemenczy- 
na, komunikscja autobu- 
sowa. Informacje osob 
cie i telefonicznie — ulica 
Mickiewicza 33, m. 6, 

telefon 12-12 

  

  

WYNAJMUJE 
6-cio pokojowe mies 
nie, Wiłeńska 34/6 
wiedzieć się u właściciel- 

ki 4—5 pp. 

Do wynajęcia 
duże 

luksus. pokoje 
umeblowane ze wszyst- 
kiemi nowóczesnemi wy- 
godami z prawem uży- 
wania telefonu, nadające 
się na biuro. Teatralna 4, 

   

  

  

Pierwszorzędny 
salon gorsetów i bielizny 

Sz. Sznejderowej 
przeniosł się z ul. Szope- 
nowskiej Il na ul. Mic- 

kiewicza 46, m 19 

Zakład Fryzjerski 
damsko-męski p. £. 

„Emanuel“, Wilenska 10 

podaje do wiadom., že dla 
akadem. i ucząc. młodz. 
50% rabatu. 8524 
  

Salon damsko-męski 
1. Bergera, Rudnicka 18, 
Strzyżenie i ondul. | zł. 

. męskie 70 gr. 
Golenie — — 40 gr. 

Manicure — 70 gr. 
  

Fryzjer damski 
„ELISABETH“ 

Trocka 1], telefon 6-64, 
wykonuje wszelką robotę 
w zakresie fryzjerstwa. 

Ceny dostępne. 
  

   

m. 8, tel. 12-33 

POKÓ umeblo- | 1000—DOLARÓW — 1000 
wany sprzedaje się przy ul. An- 

duży z oświetl. elektrycz, | tokolskiej, Pośpieszka 

do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej || m. I 

    

gub Nr. 222, 224, 2259 
228 od rowerów za r. 

1931, wyd. przez Magis- 
trat m. Wilna na im. szo- 
fera Rubina, uniew. się. 

    dom drewniany. Nadaje 

się na handel. 
Dowiedzieć się ul. 

kowa 20 m 
Zam- 

  

  

nieważnia się zgubioną 
legitymację U. 5. В. 

naim. Lejby Gorodiszcza   

Dr GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłełowa 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567, 6677 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wilenska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

DL. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

Dr. med. J. Genzel 
Choroby nerwowe. 

Przyjmuje od godz, 9—10 
ol 
Rudnicka 7, m 7, 

Lekarz-Dentysta 

P. Zarchi 
ul Wielka 18 

Zęby sztuczne na złocie 
i kauczuku, godz. przyjęć 
od 9—2 i od 4—7 wiecz. 

Akuszerka 

LUA LAKTETOKA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ułica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Marja Areną 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3.93 

  

  

  

  

  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. I6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry,. 
W. Z. P. 48. 8323 
  

  

Qd rokn 18*3 istnieje 

Wilenkin 
uł. TATARSKA 20 

jadalna, sypialne i ga- 
binetows, kredansy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warenkach 

"
<
a
 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI, 

8324 

  

  

Tam mmm III 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow, 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, šw. Jaiska Ar. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla * 
urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
=="TANTO = 

L
L
 

|
 

    
SOLIDNIE       G

i
z
a
 

  

— Owszem, tudzież śliczna istot- 

  
SYDNEY HORLER. 23) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. 

Swoją drogą, ' słowo „operacja 
wprawiło Holidaya w drżenie. Ten 
człowiek o zimnych, rybich oczach i 
obleśnej cerze był straszny. Ujrzaw- 
szy, jak wdycha biały proszek. 
Holiday stracił ostatnią nadzieję. 

— Zechce pan być grzeczniejszym 
—rzekł doktór. Wypowiedział te sło- 
wa sycząco, z akcentem jak gdyby 
Chińczyka. — Czy mam panu przy- 
pomnieć o fakcie, że jesteś człowie- 
kiem w mojej mocy? 

— Zabić mnie nie możesz: jestem 
zbyt drogocenny — szydził Holiday. 
Jakkolwiek było to cudaczne, prze- 
cież mieściła się w tem pewna po- 
ciecha. 

Zanim Merritt zdążył odpowie- 
dzieć na dole rozległo się stukanie. 

— Jest to pan nazwiskiem Be- 
neHi — powiedział Merritt; — praw- 

dopodobnie będzie jeszcze mniej cier- 
pliwy w wysłuchiwaniu pańskich nie- 
dorzeczności niż ja. Przepraszam. 

Wyszedł ze strychu. 

Zostawszy sam, Holiday zaczął się 
szarpać jak obłąkany.  Zostawiony 
przez Merritta rewolwer - uśmiechał 
mu się ironicznie. Gdybyż można wy- 
swobodzić choć jedną rękę... 

Ale związano go umiejętnie; im 
więcej się targał, tem bardziej prze- 
konywał się o tem. 

Opadł zniechęcony ostatecznie, a 
w tejże chwiłi dziwny szmer kazał 
mu spojrzeć do góry. 

Zrazu sądził, że dostał pomiesza* 
nia zmysłów. 

Bo z okienka w powale zwisała 
para nóg w .jedwabnych  pończosz- 
kach. 

16. NA ŁEB NA SZYJĘ. 

Holiday nie spuszczał wytrzeszczo 
nych oczu. Ze wszystkich zdumiewa” 
jących zajść tej nocy, to oto wydawa- 
ło się najniemoż iwszem. 

Kształtne nóżki, śliczne nóżki. Na- 
leżące do — kobiety. 

Ale cóż może kobieta — jakakol- 
wiek kobieta robić na dachu tego do” 
mu grozy? 

Milezał oszołomiony. 
Nogi spuszcezały się niżej. Kobieta, 

kimkolwiek była ona, chciała zejść na 
strych. Już dostrzegł jej ciało. Spus 
czała się bardzo ostrożnie. Wres 
zeskoczyła na krzesło — tak lekko, że 
nawet Holiday nic prawie nie usły” 
szał. 

— To pani! 
Wykrzyknik ten mimowoli wyr- 

wał się z ust. Spadająca tu „z nieba“ 
dziewczyna była jego przelotną zna” 
jomą z ekspressu. 

Poza krėciutkiem „och“ na widok 
jego opałów, nic nie odrzekła. Była 
to widocznie osoba praktyczna, gdyż 
nie tracąc próżnych słów. jęła gorącz 
kowo rozwikływać jego więzy. 

   

    

cie 

  

— Musi pani stąd uchodzić pręd- 
ko — natychmiast! Benelli jest na do- 
le — szepnął jej pośpiesznie. 

Odpowiedź wprawiła go w zdu- 
mienie: 

— Właśnie za Benellim przyby- 
łam tu. Widziałam, jak śledził pańs- 
ki dom w Londynie. 

— Ależ... on tu może wpaść lada 
chwila. 

— Zaraz, zaraz, niechno pana wy- 
swobodzę! 

I znów szarpała jego więzy tak 
gwałtownie, że złamała sobie pazno” 
gieć aż kilka kropel krwi się wysą- 
czyło. Nareszcie jednak prawa ręka 
Holidaya była wolna. 

— (zy pan poradzi sobie sam, gdy 
ja tymczasem ' stanę na straży w 
drzwiach? — spytała. 

Kiwnął głową, nie mając siły od- 
powiedzieć. Dosłownie zapomniał ję 
zyka w gębie. Nadejśsie ducha nie bar 
dziejby go oszołomiło. Wszak Staden- 
feld powiedział, że ten dom jest na 
wsi; skądże więc wzięła się tutaj ta 
dziewczyna w jedwabnych pończo- 
chach, w balowej sukience?.. Zesko- 

czyła z dachu; no dobrze, ale przed- 
tem? Jak się na dach dostała? 

Nagle przypomniał sobie jej ttuma 
czenie. Zauważyła Benellego na 
Mount Street i podążyła za nim. Ale 
nawet to nie wyjaśniło jeszcze wszy* 
stkich magicznych tajemnic. 

Nareszcie był wolny. Wstał niez- 
ręcznie cały czując się obolałym. Ze 
słabości w głowie mu się kręciło. 

— Nie jest pan chory? Nie skrzyw 
dzili pana? 

Stała przy drzwiach, w każdej rę- 
ce trzymając po rewolwerze. Jeden 
wyglądał na zabawkę, ale w drugim 
poznał Holiday broń, zostawioną 
przez Merritta. 

— Obiecywali mi różne przyjem- 
ności — odparł. — Jest tu niejaki 
Merritt, którego nazywają oni „dokto 
rem“. Przygotowywal mię, gawędząc 
o jakiejś „operacji*, 

Mówiąc to wszystko, Holiday miał 
wrażenie, że gada przez sen albo roz 

mawia z sobą samym. Niepodobna, 
by Walerja Insall znajdowała się tu 
we własnej osobie z krwi i ciała. 

— Stadenfeld był tu? — spytała. 

ka, którą zwie on Lulu. Dla jakichś 
niepojętych powodów ta pani mnie 
nie lubi. Za jej to sprawą trafiłem w 
ten cały bigos. Ale o tem potem, dłu- 
ga to "historja. Możeby mi pani dała 
jeden z rewolwerów? O ile wiem, o- 
baj są na dole Merritt i Benelli, i jest 
mi zupełnie wszystko jedno, z którym 
uporać się najpierw. 

Lekko utykając, skierował się ku 
drzwiom. 

Lecz ona go zatrzymała. 

— Nie — oświadczyła głosem nie 
bardzo pewnym. — Nadzwyczajnie 
mi się dziś powiodło, ale nie kuśmy 
więcej szczęścia. Jest pan osłabiony 
— nie damy sobie rady z tymi dwo- 
ma drabami. Daj Boże, byśmy zdąży* 
li uciec. 

— Jak? 
Walerja Insall podniosła rękę. 
— Tamtędy, którędy przyszłam. 

  
Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz*”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40, 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

  

 


