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Warszawa, 4 sierpnia. 

Po długotrwałej pogodzie, a na- 
wet częściowo posusze, nastąpiły w 
kraju deszcze, zagrażające poważnemi 

Zagrożenie pokoju na Bałkanach. 
BIAŁOGRÓD. 4 Vilil. PAT. Rządy jugosłowiański i rumuński po- 

czynili wspólne kroki u rządów mocarstw w sprawie działalności komitetu 
macedońskiego w Buigarji jako też w sprawie stałych napadów band 

  

Refleksje 
Znaną jest pseudo hinduska opo- 

włoskie. 
lica Święta jednak nie potępiła fa- 

Sejm i Hząd. 

Senat nie został zwołany, 

WARSZAWA, 4:VIII. (fel. wł, Słowa) wylewami. Z Krakowa donoszą, że я wiešč naocznych šwia 
wody Wisły, które osiągnęły już 4 bułgarskich, Oba rządy zaznaczyły, że taki stan rzeczy nie może trwać pyj w ciemnej Świata” gie W KA * Posiedzenie Senatu na jutro nie zo- 
metry 60 cmtr. ponad stan normalny, dalej i że rządy zagrożonych państw będą musiały użyć skuteczniejszych mroku zupełnym stał wielki biały słało zwołane. Zdaje się nie ulegać 
zalewając szereg osiedli i dalszych Środków obrony. Rządy mocarstw postanowiły wobec tego interwenjować So, przedmiot czci balwoch walczej. Wystarczyło lat paru rządów wątpliwości, że cała ustawa o zmia- 
przedmieść Krakowa, opadają dziś w Sofji. Gdy ich pytano, jakiem jest czczone Mussoliniego by wszystkich przeko- nie Konstytucji zostanie ogłoszona w 
dość szybko, Natomiast z prowincji 
nadchodzą informacje, iż wylewy 
przybrały tam bardzo poważne roz- 
miary. Silnie wylała Raba, niszcząc 
okoliczne pola, oraz zabierając znaj- 
dujące się już w snopkach żyto i 

Krok już ten faktycznie nastąpił, Przedstawiciele Anuglji, Francji, 
Włoch odwiedzili wczoraj bułgarskiego ministra spraw zagranicznych 

i udzielili mu w imieniu swych rządów rady, aby Bułgarja poczyniła 
wszelkie zarządzenia celem przeszkodzenia napadom band na terytorjum 
Jugosławji. Bułgarski minister odpowiedział, że rząd bułgarski uczynił 
wszystko co było w jego mocy i także w przyszłości będzie się starał o | 

w świątyni bóstwo, jeden mówił, że 
ma ono postać czterech słupów, dru- 
gi — że jest długie i giętkie jak wąż, 
trzeci — że skórę ma szurpawą. Tak 
zwykle naoczni świadkowie jedną 
tylko stronę zjawiska ujmują. 

nać, że nie mogło być mowy o 
opanowaniu sytuacji przez <prawicę». 
Dziś jest jasnem, że gdyby nie Mus- 
solini, to u władzy byłby nikt inny, 
jak komunista. I popolarskie sżeregi 
rzedną coraz to bardziej na korzyść 

Dzienniku Urzędowym, przytem art. 
44 Konstytucji pozostanie w brzmie- 
niu sejmowem. 

W dzisiejszym  „Kurjerze War- 
szawskim* sen. Koskowski w  arty- 
kule poświęconym zatargowi Sejmu z 

pszenicę. Silnie wylał także Dunajec. Utrzymanie pokoju na Bałkanach. Ale najjaskrawiej ta jednostronność faszystów. Doszło do tego, że dawna Senatem uważa, że jego znaczenie 
Wody na tej rzece podniosły się w : 4 į ё odczuć się daje, gdy chodzi o zja. prawica nawet dziennika własnego jest formolne i prawnicze, a nie me- 
W, zalana OR Polityka aprowizacyjna Francji. wiska dziejowe; szczególnie, gdy nie Utrzymać nie może. | tylko komu- Tytoryczne. 
wysoko położona miejscowość Ocho- PARYŻ. 4VIil. Pat. dziś do południu dy. © Suchym spisie faktów jest mowa, niści coś kopią pod ziemią, coraz Minister Zaleski o polityce 
tnica'pod Krošcienkiem. Wylały potoki, 
znajdujące się w pobliżu Zakopanego. 
Większe szkody skonstatowano także 
w powiecie bialskim wskutek wylewu 
Sioty. Most drogowy na Siole pod 
Kobiernicami został przez rwące wo- 
dy zerwany, Pewne szkody skonsta- 
towano też w powiecie wadowickim. 

Jak na czasy.ogórkowe „sensacja* 
„Zz wylewami dobrze robi dziennika- 
rzom krakowskim, którzy zapełniają 
nią szpalty obficie. 

Tymczasem prawdziwa sensacja, 
również rozgrywająca się w Mało- 
polsce, poczyna przygasać. Mówimy 
o wykryciu wielkiej afery szpiegow- 

Izba Deput. rozpoczęła y 
Shusję nad projektem zmierzającym do zapewnienia ludziości w jaknaj- 
pewniejszych warunkach zboża, mąki i chleba. W czasie dyskusji zabrał 
głos minister rolnictwa, który zaprzeczał wiadomości jakoby cudzoziemcy 
zakupywali zboże francuskie w znacznych ilościach. W głosowaniu pro- 
jekt ten przyjęto 550 u głosami przeciwko 6-iu. : 

Kontrprojekt socjalistów przewidujący między innemi utworzenie 
urzędu zbożowego, którego zadaniem byłoby zakupywanie i sprzedaż 
zboża krajowego, odrzucono 350:iu głosami przeciwko 182, Kontrprojekt 
komunistyczny domagający się wprowadzenia monopolu na wwóz i wy- 
wóz zboża zagranicę, odrzucono 345-iu głosami przeciwko 140 tu. Na 
temże posiedzeniu wieiu deputowanych ztożyło projekt rezolucji zmniej- 
szającej liczbę senatorów do 175, a liczbę deputowanych do 350:iu. 

Rząd meksykański wywcłał przesilenie go- 
spodarcze, 

a o pewnej ich syntezie, Bo każda 
synteza wypadków dziejowych jest 
skrótem tylko, tylko mniejwięcej Ścis- 
łem odbiciem prawdy. Już przez to 
samo świadek fatalnie skazany jest 
na jedrnostronność. A mędrzec, gdy 
świadków słucha, nie upiera się Śle- 
po przy świadectwie jednego, nie 
rzuca się do polemiki z innemi — 
lecz wszystkich wysłucha, wszystkie 
zdania porówna 1 nową wytworzy 
syntezę — o której wszelako zawsze 
pamiętać musi, że jest ona tylko skró- 
tem, tylko formułką, i że prawda sa- 

. ma nieskończenie jest większa, bar- 
'dziej złożona — i — nie bójmy się 

mniej mając ludzi, coraź mniej bu-, 
dząc zainteresowania. Coraz mniej 
mając ludzi: bo i od komunistów 
wielu zatraceńców, szalonych łbów, 
zabijaków przeszło do milicji faszys- 
towskiej, za dobrą opłatą, pod twar- 
dem dowództwem, z szumnem has- 
łem faszyzmu. „Skanalizowano ka-- 
nalję"—jak dowcipnie ktoś określił. 
Coraz mniej budząc zainteresowania, 
bo dzisiaj we Włoszech coraz bar- 
dziej dość mają ludzie polityki. Zro- 
zumieli, że z prawa natury rządy 
leżą zawsze w ręku nielicznych 
jednostek, że kłamstwem jest bajka 
o narodzie, który sam sobą rządzi, 
że ci, co siebie „tylko sługami* i wy- 

zagranicznej Polski. 
ARSZAWA, 4.VII, (żel. wł. Słowa) 

Minister spraw zagranicznych p. Au- 
gust Zaleski przyjął przedstawicieli 
prasy zagranicznej i oŚwiadczył im, 
że zasadniczym celem polskim pozo- 
staje pozyskanie stałego miejsca w 
"Radzie Ligi Narodów, że ma nadzieję, 
iż Zgromadzenia wrześniowe nie da 
powodów do nowych rozczarowań, 
że Polska będzie popierała wszystkie 
projekty, zdążające do zapewnienia 
Radzie stałej współpracy niektórych 
krajów, że Rada musi być tak prze- 
budowana, by dawać gwarancję 
bezstronnej oceny wszystkich kwe- skiej Rusinów, kierowanej z Berlina. optymizmu — znacznie piękniejsza. : ! 

W sprawie tej, która narobiła tyle MEKSYK, 4 Vill. PAT. finansist fiarowała swe pośred- Są dziś dwa kraje na Świecie, konawcami ludu głoszą, są zwykle Styj spornych, że wreszcie praw. 
hałasu, prokuratura krakowska, roze- MV pów zdarzyc a r Rów kroczą na czę ludocoka, dwie tylko tchórzliwemi pochlebcami mo- Niczo polski mandat musi być tak 

słała następujący komunikat: 

Kilkumiesięczna obserwacja sze- 

nictwo w sporze kościelnym, podkreślając konieczność rychłego załatwienia 
koniliktu ze względów gospodarczych, dotychczas bowiem wybrano już 
z banków 17 miljonów pezów to jest ponad 8 miljonów dolarów. Dal- 

stolice, w których myśl ludzka do 
najdalszych doszła konsekwencji, dwa 

tłochu, który wodzów potrzebuje, 
nie dworaków. | dziś, gdy warsztaty 

sprecyzowany, by od Polski nie żą- 
dano żadnych koncesyj, niezgodnych 
z jej honorem i jej wielkiemi  intere- regu podejrzanych jednosłek, prowa- sze wycofywanie w takich jak dotychczas rozmiarach mogłoby—zdaniem  miasta, as od nas dalekie, Do- Z SĘ TE sy mno- za 

dzona przez władze wojskowe i po: finansistów — wywołać przesilenie gospodarcze. stępu do jednego bronią czerwone żą, gdy арнаг „ парума —. Jalei mini pa i p po: fi w — wy Р gosp bagnety, drugie. murem "paszportów Włoch cieszy się, że ma pra. _ Dalej minister oznajmił, że pragnie licyjne w Krakowie, Przemyślu i 
Lwowie, umożliwiła zlikwidowanie 
w ostatnich dniach organizacji szpie- 
gowskiej, istniejącej na terenie Ma- 
łopolski zachodniej i wschodniej, 
która rozciągała sieci Swej roboty 
antypaństwowej także na Warszawę 
i Poznań. Organizacja ta dążyła do 
wydobywania tajnych aktów, i ma- 
terjałów wojskowych celem udzielenia 
ich jednemu z ościennych państw. 
Kierownictwo organizacji mieściło 
się w Krakowie, a w skład jej wcho- 
dziły osoby obojga płci, przeważnie 
z pośród młodzieży. 

W związku z wykryciem organi- 
zacji aresztowano w ostatnich dniach 
w Krakowie, Przemyślu i Lwowie 
32 osób cywilnych, które odstawiono 
do aresztów sądu okręgowego kar: 
nego w Krakowie. 

Przedsięwzięto również areszto- 
wanie kilku osób w Warszawie, które 
dotąd nie zostały do tutejszego sądu 
odstawione. 

Rewizje przeprowadzone u aresz- 
towanych ujawniły obfity materjał 
dowodowy przeważnie w postaci 

Ferje letnie parlamentu angielskiego. 
LONDYN, 4—Vill. Pat. Parlament angielski zaczyna dziś ferje letnie, 

które różnić się będą od zwykłych wakacyj tem, że w razie przedłużenia 
się strajku w górnictwie, parlament zbierać się będzie na kilka dni w cią: 
gu każdego miesiąca celem uchwalenia dalszego trwania przepisów o 
stanie wyjątkowym. Ferje parlamentu trwać będą do 9 go listopada. 

Strajk węglowy trwa. 
LONDYN, 4—VIII. Rat. Z wielu okręgów węglowych donoszą, że 

egzekutywy lokalne przyjęły już wnioski konferencji drogą głosowania, 
lecz projekt porozumienia ńapotyka na silną opozycję w okręgach wiel: 
kich jak Lancashire, Durham i południowa Walja. W związku z temi 
wiadomościami dzisiejszy Temes czyni przypuszczenia, że wkrótce jednak 
osiągnięta zostanie wspólna platforma drogą wznowienia rokowań tym 
razem prowadzących już do porozumienia. Według wiarogodnych  donie- 
sień w niektórych wielkich okręgach węglowych górnicy skłaniają się do 
podjęcia bezpoślednich narad z przedstawicielami przedsiębiorców. W każ- 
dym razie od soboty komitet wykonawczy będzie w posiadaniu rezulta- 
tów głosowania w okręgach nad wnioskami ostatniej konferencji związ- 
ku górników. 

‚ Sanacja finańasowa Gdańska. 
GDAŃSK, 4 Vill PAT. Programy sanacji finansów Gdańska „wysu- 

wane przez sfery prawicowe Gdańska, przewidujące pociągnięcie do 

od nas jest oddzielone. Są to dwa 
miasta, o których różne krążą wieści 
i legendy, których same imiona są 
symbolami: Moskwa i Rzym. 

Dzielimy się dziś z czytelnikami 
syntezą z wypadków włoskich, którą 
sobie urobił jeden z przyjaciół na- 
szego pisma po paroletnim pobycie 
we Włoszech, 

* 

Przed zamachem Mussoliniego 
Włochy jęczały w gorączce rozkłado: 
wego parlamentaryzmu. Dwa zasadni- 
cze kierunki zwalczały się w Izbie: 
świadomy swych celów komunizm, 
popierany przez loże W. Wschodu, 
i przeciwna mu, blada grupa „popo- 
larów*. Popolari byli partją, do któ: 
rej najuczciwsi należeli ludzie. Byli 
przytem partją, która Święcie wierząc 
w hasła demokratyczne, stojąc na 
gruncie swobód konstytucyjnych le- 
galnemi środkami, agitacją wyborczą, 
glosowaniaini chciala tamę postawić 
groźnie piętrzącym się falom komu- 
nizmu. Marnie to szło; demokratycz- 

cę i chieb, i że nie potrzebuje myśleć 
o polityce. Najpoczytniejszą gazetą 
stała się «Gazetta dello sport», Ale 
«panem et circenses». Więc gdy jest 
już chleb powszedni, daje się iudowi 
przedstawienia: jedzie Mussolini do 
Afryki, tam duchy Scypionów zaklina, 
opowiada barbarzyńcom o sławie 
Romy, przywozi ze sobą stu arabów 
na wielbłądach, stu farysów na ber- 
beryjskich rumakach, przeciąga przed 
potomkami Kwirytów w nowym try- 
umie, fantazje dżigitów daje im za 
igrzyska. To znowu statek buduje 
powietrzny, miesiąc o nim piszą ga- 
zety, potem prowadzają go loinicy 
nad Rzymem — a potem niesie ten 
statek sztandar Italii na biegun pół- 
nocny, — biuletyny z drogi, kablo- 
gramy, radiogramy — lud się bawi. 
| nikt nie tęskni do agitacji przed- 
wyborczych, do mów wiecowych, do 
partji i do parlamentu. 

Bo też podupadł parlament fatal- 
nie: rozprawia tam coś nad prawo- 
dawstwem, ale czemże jest jego wła- 
dza, gdy prezesa ministrów mianuje 
i odwołuje król, i tylko przed kró- 

szczerze, by polsko niemieckie sto- 
sunki rozbudowały się na tie po- 
rozumienia i były rzeczywiście wolne 
od wszelkiej animozji. Wbrew po: 
głoskom rokowania handlowe polsko- 
niemieckie są normalne. Są pewne 
trudności, jednak minister ma nadzieję, 
że wynik będzie dobry. . Traktat za- 
pewne pójdzie po linji uwzględnienia 
interesów przemysłowych Niemiec a 
agrarnych Polski, 

Dalej minister kategorycznie o- 
świadczył, że Polska nie żywi żadnych 
zamiarów wojennych wobec Litwy. 
Jest przekonaną, że życie samo zmusi 
Litwę do zmienienia swej polityki w 
stosunku do nas, Jest rzeczą niedo* 
puszczalną, by państwo należące do 
Ligi uważało siebie bez żadnych 
podstaw w stosunku wojny z innem 
państwem do Ligi nałeżącem, Bez 
porozumienia z Polską nie może 
być mowy ani o gospodarczym ro- 
zwoju Litwy, ani też o wzmocnieniu 
jej sytuacji międzynarodowej. 

Z Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 4.Vili. Pat. W Pre- 
i i świadczeń na ten cel również i klasę robotniczą, wywołują wśród socjal- liberalne, konstytucyjne zdobycz. K o P L Ё. { 
listów, materjałów fotograf., przybo- i = › = 9 ne, liberalne, konstytucyj yCZE, jem jest on odpowiedzialny; gdy Zydjum Rady Ministrów odbyło się 
rów do tajnej kosdtoda dak | t. p., demokratów silne wzburzenie ks že — zdaniem Pra ius ulegalizowane w XIX wieku są raczej ao as ini A kada is tylko p o godz. 17-iej posiedzenie Rady Mi: 
kióry oddany został do użytku demokratycznego — oczekiwać ńależy burzy, która może wybuchnąć w bronią w ręku komunistów, niż za- prezesa ministrów zależą! nistrów, w rezultacie którego uchwa- sądu. najbliższym już czasie. й 3 S k porą dia nich, I cała walka sprowa- lony został między innemi szereg 

Organ socjal-demokratów Danziger Volkstimme zapowiada niedwu-  gzała się do kolejnego obalania ga- ® 
Natomiast podane w niektórych 

dziennikach wiadomości o znalezieniu 
przy rewizji broni, materjałów wybu: 
chowych, kultur bakcyli i t. d. nie 
odpowiadają prawdzie. 

Wskutek dokonanych aresztowań 
należy uważać powyższą organizację 
szpiegowską za zlikwidowaną, a 
wstępne dochodzenia władz wojsko: 
wych i policyjnych za ukończone. 
Dalsze śledztwo toczy się w sądzie 
śledczym w Krakowie i osłonięte jest 
ścisłą tajemnicą, której istota ujawnio- 
nych czynów wymaga. 

Ze względu na znaczną ilość o 
sób podejrzanych i rozmiar materjału 
dowodowego potrwa śledztwo to 
prawdopodobnie przez dłuższy okres 
czasu, w ciągu którego dalsze wyja- 
śnienia urzędowe nie będą udzielane. 

Tymczasem donoszą z Pułtuska o 
nowej katastrofie lotniczej. 

Ppułk. Płodowski, zastępca szefa 

znacznie na wypadek odrzucenia programu sanacyjnego wysuniętego nie: 
dawno przez socjalistów przesilenie w Senacie, w którym zasiadają obec 
nie także przedstawiciele socjal demokratów. 

Pogrzeb Ś. p. Jana Kasprowicza. 
ZAKOPANE, 4.VIII. Pat. Dziś o godz. 9tej mn. 15 przy sprzyja- 

jącej pogodzie odbyło się wyprowadzenie zwłok wielkiego poety Jana 
Kasprowicza z Harendy na Stary Cmentarz w Zakopanem. 

Kondukt pogrzebowy otworzyła orkiestra pułku podhalańskiego 
i kompanja honorowa. W pogrzebie brały udział delegacje Sokoła, Straży 
pożarnej, związku górali z powiatu Nowotarskiego, Koło Zakopiańskie, 
delegacje młodzieży akademickiej, koło adwokackie i t. d. 

Za trumną postępowała rodzina zmarłego. Następnie delegat rządu 
wojewoda krakowski p. Darowski, delegat Min. Spraw, Wojsk. i marsz. 
Piłsudskiego geu. Galica, dalej profesorowie Uniwersytetu lwowskiego z 
rektorem Porębowiczem i prof. Romerem, przedstawiciele Sejmu i Senatu 
oraz niezliczone tłumy publiczności. 

Wśród mnóstwa wieńców na szczególną uwagę zasługiwały wieńce 
od rządu i marszałka Piłsudskiego, ż 

Kondukt prowadz ł proboszcz parafji ks. Tobolak. w asysteucji du- 

binetów, do coraz głębszego bezwła- 
du, w cieniu którego rósł komunizm. 
A jednak marzyli popolari o tem, że 
kiedyś, jakimś bliżej nieokreślonym 
cudem, znajdą się oni u władzy, 
pognębią „iewicę*, zachowają wszyst- 
kie swobody parlamentarne, zaprowa- 
dzą praworządność, że jakoś potrafią 
zażegnać febrę przesileń, że uratują 
Włochy wraz z parlamentaryzmem. 
Byle legalnie, byle bez gwałtu. 

W tej chwili zjawił się Mussolini. 
Wyszedł ze spiskowych podziemi le- 
wicy. W parlamencie nie miał odpo- 
wiednika. Nie był ani prawicą, ani 
lewicą. Wśród „czarnych koszul”, 
które kijami opanowały bezwładny, 
roztrzęsiony Rzym, widziano najgor- 
sze męty społeczne. Bez ;krwi zajęto 
miasto—ale gwałtów stało się co nie- 
miara; a wkrótce potem zasztyletowa- 
nie Mateottiego przypomniało /naj- 

A jednak początkowa opozycja 
<prawicy» nie przeszła bez skutku. 
Chodzi o to, że legendą: jest abso- 
lutna wolność faszyzmu od wpływów 
antychrześcjańskich. Loże «Wielkiego 
Wschodu» skasował wprawdzie Mus- 
solini z godnym najlepszej sprawy 
hałasem; ale loże «Szkockiego rytu» 
zostały, i te podobno niemałe dziś 
mają znaczenie. Jest jednak i kato- 
licki kierunek w faszyzmie, reprezen- 
towany przez «Corriere d'italias. 
Koło niego grupują się wszyscy 
katolicy, którzy zrozumieli, że czasy 
parlamentu przeszły, że Mussolini 
rządzi i rządzić będzie, że wkoło nie- 
go tworzy się nowa oligarchia; že 
walka z faszyzmem jest zwalczaniem 
prądu, który zły sam w sobie nie 
jest, który przeciwnie wiele ma w 
sobie nowego i dobrego, a przez to 
zbyt jest silny, by ulec wobec stru- 

wniosków ministra Pracy i Op. Społ. 
zmierzających do przedłużenia pań- 
stwowej pomocy doraźnej dla bez- 
robotnych. 

Następnie Rada Ministrów przyjęła 
przedstawiony przez ministra spraw 
wewnętrznych projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczpiitej o cudzoziem- 
cach. 

W dalszym ciągu Rada Ministrów 
przystąpiła do rozważania wniosku o 
utworzeniu przy min. spraw, rady 
prawniczej, której zadaniem ma być 
opinjowanie z punktu widzenia praw= 
niczego projektów ustaw wydawa- 
nych przez Pana Prezydenta na pod- 
siawie pełnomocnictw udzielonych 
przez Sejm. Dyskusja szczegółowa 
nad powyższym wnioskiem będzie 
podjęta jeszcze ną następnem posie- 
dzeniu Rady Ministrów. 

P. Konstanty Srokowski. 
WARSZAWA, 4.VIli (tel.wł, Słowa), 

    

lotnictwa wojskowego, wyleciał oneg- chowieństwa. Nad mogiłą wygłoszono szereg przemówień. Pierwszy mroczniejsze czasy Borgiów i Comor: pjęszałego — parlamentaryzmu. Jakiž p. K : ) 
daj z jołajwka mokotowskiego na sa- imieniem rządu przemawiał reprezentant Min, Oświaty p. Skotnicki, na- Ludzie, nawykli do myślenia U- jest skutek dawniejszej opozycji po- Oa as Tip wski, znakomity 

; EA i iazku literatów L i ici ‚ stalonemi szablonami XIX wieku, o- publicysta, który ostatnio pisywał w kz molocie „Potez*, kierując się w stro- stępnie reprezentant związku literatów Leopold Staff i przedstawiciel Uni 1 a » polarów? Ten tylko, że wpływy krakowskiej „Nowej Reformie*, zo» ! 
nę Pułtuska. wersytetu lwowskiego prof. Porębowicz. bracający się wśród gotowych for- katolickie w  faszyzmie się opóźniły. iai naczelnym tenai 65 «Nowego 

Ppułk. Płodowskiemu towarzyszył 
mechanik. : 

O godz. 4, kiedy aparat znajdo: 
wał się niedaleko Pułtuska, pilot za- 
uważył defekt w motorze, wobec 
czego zaczął planować. Na nieszczę* 
ście teren był nieodpowiedni do lą- 
dowania i aparat po dotknięciu zie: 

mi' wywrócił się. 
Lotnicy wyszli z Przygody cało; 

aparat został strzaskany. 

  

Trumnę złożono prowizorycznie ną Starym Cmentarzu w grobowcu 
Diuskich, 

Wystawa przemysłu tureckiego. 
GDYNIA, 4 Vili. PAT. Wczoraj o godz. 7 ej wieczorem przybył tu 

okręt turecki Kara- Denis z wystawą przemysłu tureckiego. Na spotkanie 
okrętu wyjechały na granicę polskich wód terytorjalnych dwa oktęty wo- 
jenne oraz kilka hydroplanów, które następnie towarzyszyły okrętowi 
tureckiemu aż do portu. Po zarzuceniu kotwicy na pokład Kara-Denis 
udali się celem powitania gości: wojewoda pomorski dr. Wachowiak jako 
przedstawiciel rządu, poseł turecki w Warszawie, wojewoda śląski Bilski, 

mułek parlamentaryzmu, nie mogli 
pojąć, że zamach był prawowitą re- 
akcją na legalne bezprawie; oszoło- 
mieni byli zupełnie. Czy Mussolini 
to minister, czy dyktator? Liberał, czy 
konserwatysta? Prawica czy lewica? 
Te i tysiączne inne stawiano pytania, 
a żadne ze starych rozwiązań nie 
odpowiadało, żadna įstara etykieika 
nie pasowała do nowego zjawiska, 
Faktem jest, że Mussoliniego, dawne- 
go socjalistę, równie gwałtownie 

i zmalały; a jasną jest rzeczą i pisa- 
no już o tem wiele, że tylko faszyzm 
katolicki może być prawdziwą prze- 
ciwwagą materjalistycznego komu - 
nizmu. 

* 

Z zapałem mówi nasz informator 
o Mussolinim. Mała postać o ener- 
gicznych rysach i głębokich oczach, 
ruchy skromne, głos prawie niešmią- 
ły, który wówczas tylko grźmieć za- 

Kurjera Polskiego», półurzędowego 
organu rządu. Koła polityczne war- 
szawskie przyjęły objęcie przez pana - 
Srokowskiego redakcji „Now. Kur. 
Pol.“ z wielkiem uznaniem, gdyż 
oddawna uważano powszechnie, że 
jest to jedyny człowiek nadający się 
na tak odpowiedzialne stanowisko. 

MEYSEUNNOOWCK ZZ DTZNEKOWKCĆ ATLAS 

Dr. M. Obiezierski - SAB prezes komitetu przyjęcia p. Kiltynowicz z członkami komitetu przyjęcia zwalczali dawni koledzy partyjni — czyna, gdy mówi do Włochów o ° 
Maszyny do czyszczenia siemienia | Otaz SZereg innych osobistości ze sfer rządowych i przemysłowo han- jak i dawna prawica — popolari. Ci sprawi: ltalji. Skromny, pracowity PIRYY CIA. inianego dlowych. : > ostatni może jeszcze gwałtowniej. człowiek. 1 kto się wsłuchał w echa  WANZEKKZKZNNKTWANNNA WAWA 

TRESZCZOTKI i TRIEURY 
oryginalne SZULTEGO 

poleca reprezentant fabryki 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. li:a. 

— 

Po otwarciu wystawy przez posła tureckiego woj, pomorski Wa- 
chowiak powitał w imieniu -rządu polskiego gości tureckich w porcie 
polskim. Wieczorem o godz. 9-iej i pół w sali kasyna w Gdyni rozpoczął 
się obiad wydany przez komitet przyjęcia dla gości tureckich. W czasie 
obiadu dłuższe przemówienia wygłosili: imieniem rządu polskiego woje- 
woda Wachowiak i imieniem rządu tureckiego poseł Jahia: Kamel Bey. 

„Il Popolo*, organ „popolarów, pe- 
łen był najgwałtowniejszych „napaści 
na uzurpatora. Zarzucano mu wszyst 
kie zbrodnie. Głoszono, że nikt uczci- 
wy faszystą być nie może; omal że 
nie stwierdzono, że poza popolarami 
nikt nie może być katolikiem. —Sto- 

. 

jego czynów, ten łatwo uwierzy, że 
ten człowiek nie pracuje dla siebie, 
ale dla kraju, że nie chce panować 
i zbierać owoców panowania — lecz 
tylko nieść na barkach ciężar rządów. 
Król panuje—on tylko rządzi. | wie- 
rzy się chętnie opowieściom o jego 

skromnem ‚ ргуматет mieszkaniu 
gdzieś na czwartem piętrze, o Kru- 
cyfiksie na stole, o ukochanych 
skrzypcach—i o ulubionej maksymie: 
„Non nobis, Domine, non nobis sed 
nomini tuo da gloriam*, 

Cath, Romanus, 

   



ECHA KRAJOWE 
  

Jeszcze w sprawie zamku w Miednikach, 
W początkach ubiegłego miesiąca 

zamieściliśmy korespondencję z Mie- 
dnik, w której autor opisując obecny 
stan zamku miednickiego, wyraża z 
tego powodu żal, zwłaszcza w ustę- 
pie tyczącym opuszczenia starych 
komnat królewskich. Autor podkreśla, 
że odpowiedzialność za to ponosić 
winna plebanja, na gruncie której 
zamek znajduje się obecnie. 

Powyższa korespondencja dotknęła 
proboszcza w Miednikach, który nad- 
syła nam obszerne pismo w tej spra- 
wie. W myśl zasady audiatur et al- 
tera pars,zamieszczamy uwagi księdza 
proboszcza, 

Na wstępie proboszcz wyraża ubo- 
lewanie, że autor poprzedniej kore- 
spondencji, przez  nieświadomość, 
oskarżył plebanję o dewastację zamku 
i pisze dalej: 

Nie będziemy się wdawali w roz- 
trząsanie kwestji czy błotnisty zamek 
Miednicki był specjalnie iubiany przez 
św. Kazimierza, co jest bardzo wąt- 
pliwe wobec słabego zdrowia i roz- 
winiętej choroby piersiowej u Świę- 
tego. Pobyt Jego w Miednikach raczej 
tem się tłumaczy, że zdala od życia 
dworskiego, szukai na ustroniu sa- 
motności. 

Przejdziemy do wyświetlenia na 
jakich podstawach zechciał szanowny 
Autor oprzeć-swe oskarżenia. Czyta- 
my we wspomnianym numerze «Sło- 
wa:» „Szczupłe wprawdzie posiadaliśmy 
wiadomości historyczne co do prze- 
Szłości zamku. Wiedzieliśmy tylko, 
że był budowany przez Witołda W. 
Ks. Łit.* Otóż istotnie „autor* ma 
szczupłe wiadomości historycziie. Za- 
mek Miednicki jest jeden z najstar- 
Szych zamków na Litwie, a współ- 
czesny jest Krewskiemu. Budował go 
nie Witold, jak twierdzi autor, gdyż 
Witold był synem Kiejstuta, a prze- 
cież wiadomo, że Kiejstut tragicznie 
zginął w zamku Krewskim. W. zam- 
ku zaś Miednickim dłuższy czas prze- 
bywał Oigierd, więc początki tego 
zamku znacznie są wcześniejsze od 
czasów Witolda. Teraz przechodzimy 
do „królewskich komnat na ścianach 
których widnieje jeszcze szary tynk 
pokojowy, po którym biegną rozply- 
wające się już w szarzyźnie tła jakieś 
malowane szlaki...* 

Rzecz się ma inaczej. Mianowi- 
wicie przed wojną wszechświatową, 
wiaściciel majątku Miedniki przybu- 
dował do muru oborę i tynk szary 
ze sziakami również należy do obo- 
ry jako współcześnie wykonany. 
Więc istotnie obora ta nie ma nic 
wspólnego z komnatami zamkowemi. 

Przechodzimy do «lip staruszek», 
szukamy dębu «Dewajtisa» 1 jakoś 
niemożemy istotnie znaleść. Pytarty 
czy nie widział kto—czy nie pamięta 
kto «Dewajtisa»... nikt. Wiara kato- 
licka tak głęboko zapuściła korzenie 
i tyle już pokoleń wyrosło w tej 
wierze Świętej, że pamięć o przed- 
miocie kuitu pogańskiego całkiem 
wygasła. Wprawdzie rosną dęby ko- 
ło muru na wałach okazałe i grube, 
nikt też ich nie rąbie, ani sprzedaje, 
ale nie są to dęby czczone przez 
pogan. Ani „lip staruszek* niema, 
ale ne z naszej winy, gdyż, jak pa- 
mięć może sięgnąć i tradycja, już 
ich wcale nie byio. | autor w rzeczy- 
wistości się nie mylił, "gdy to twier- 
dził. Ale na jzkiej podstawie mógł 
twierdzić, że to wszystko padło pod 
siekierą kupca żydowskiego!?... 

Ale jeżeli chodzi o uczczenie i usza- 
nowanie pamiątkowego miejsca histo: 
rycznego, a tem bardziej uświęconego 
dla nas pobytem Św. Kazimierza, patro- 
na kościoła miejscowego potrafimy to 
uczynić, W czasie inwazji nieprzyja* 
cielskich i różnych przejść i rewolu- 
cji poprzedzającej wojny, niszczyło 
SIę wszystko i co się dało rabowano 
na wszystkie strony... Myśmy te 
chwiłe na straży przeżyli z naraże- 
niem siebie, chroniąc tę pamiątkę 
od zagłady i całkowitego zniszczenia. 
Potrafimy ją i nadal uchronić i za- 
bezpieczyć nietylko od zniszczenia, 

  

Kwestja teatralna. 
Ul. 

Mechanizm nowej, gruntownej i 
radykalnej organizacji Teatrów Rze: 
czypospolitej Polskiej, zaproponowa- 
nej przez p. M. Krywoszejewa, przed- 

 slawia się jak następuje: 
Cały teren teatrów Rzeczypospo* 

litej Polskiej podzielony ma być na 
okręgi: warszawski, krakowski, lwow- 
ski, poznański I wileński. 

Na czele stoi Dyrekcja Główna 
(z siedzibą w Warszawie); okręgami 
kierują Dyrekcje Szczegółowe. 

Dyrekcja Główna—w porozumie: 
niu ż Radą Repertuarową (ziożoną z 
prezesów i artystycznych kierowników 
Dyrekcyj Szczegółowych, z dyrekio- 
rów poszczególnych trup, z przed- 
stawicieli dramatopisarzy, z recenzen- 
tów teatralnych i muzycznych, z de: 
legata kierownictwa finansowego 
etc.)=ustala repertuar. 

Sztuka wystawiona na jednej ze 
scen głównych, po zejściu jej ze sce 
ny, ma być wystawiana kolejno na 
innych scenach w premjerowym swym 
montażu oraz pod pierwotną swoją 
reżyserją, grana zaś ma być przez 
trupę každego z miast głównych 

ale nawet czynimy staranie w miarę 
możności i środków własnych, gdyż 
kredytów nie mamy, zabezpieczyć, 
poprawić i do ładu jakiegoś ją do- 
prowadzić. 

Proboszcz Miednicki 

Bolączki Druskienickie. 
'Druskienlki, 2-go sierpnia. 

Zła pogoda 'w Królestwie i prze- 
pełnienie Krynicy i Ciechocinka spra- 
wiło, że mamy dawno oczekiwany 
tłok. Bawi obecnie w. Druskienikach 
przeszło pięć tysięcy kuracjuszy, a w 
tem około osiemdziesięciu procent 
stanowią żydzi. Nudzą się ludziska, 
mokną w dzień, tańczą wieczorem, a 
czasem dają się obdzierać ze skóry. 
Jedyna przyjemność to pokier i dan: 
cing w „Parku“, 

Co innego jest gdy słońce świeci. 
Wszystko co żyje, młode i stare, hoże 
i niemrawe śpieszy na plażę. 

Mój Boże, biedna zapomniana 
plaża. Nikt ani pomyśli o urządzeniu 
bodaj najprymitywniejszych szop do 
rozbierania. Amator kąpieli ść musi 
na górę, by tu w okopach starych 
przebrać się w kostjum kąpielowy. 
Ale zato co za kąpiel w Rotniczance, 
Stary zniszczony organizm czuje się 
jak po kuracji dr. Woronowa, a co 
juź tu mówić o młodych. Straszne 
rzeczy i bądź tu człowieku cnotliwy 
po takiej kąpieli. A jakie wycieczki 
można aranżować do Rajgrodu! Praw- 
da, ;že trzeba umieć przebrnąć pia- 
sek ciągnący się na przestrzeni trzech 
kilometrów, ale potem co za widok. 

Ale to wszystko w pogodę, a te- 
raz deszcz. 

Biedni kuracjusze tłoczą się /pod 
parasolami przy barometrze i cze- 
kają. Czekają na pogodę. Mniej cierp- 
liwi piją «naszą wodę». t<Nasza wo- 
da» płynie w parku i ma tę dobrą 
własność, że o ile nie pomaga, to 
przynajmniej nie szkodzi. Nic więc 
dziwnego, że ma powodzenie. 

Pozatem nic u nas nowego nie 
dzieje się. Ceny rosną jak na droż- 
dżach. Wejście do parku kosztuje 
75 groszy, a o innych trudno nawet 
pisać. Ludzie płacą i płaczą. 

Płaczą ale przyjeżdżają, a o to 
głównie chodzi przecież. 

Z Wilna bawi w Druskienikach 
prezes sądu p. Restytut Sumorok z 
synem. 

Pięknie położora willa «Omega» 
gości tego zasłużonego męża. 

TUHANOWICZE 
— (t) Kuratorjum nad pamiąt- 

kami. W lipcu r. b. ukonstytuowało 
się Kuratorium nad  pamiątkowym 
majątkiem Tuhanowicze w województ- 
wie Nowogródzkiem. Park i dwór 
w Tuhanowiczach pamiętny zamie- 
szkiwaniem tam w latach 1818 do 
1820 Adama Mickiewicza, w czasie 
wojny uległ zupełnemu zniszczeniu. 
Teren parku został zryty okopami, a 
ż budynków pozostały zaledwo funda- 
menta. Ponieważ właścicielka majątku 
p. Józefa Tuhanowska darowała go 
Państwu, obecnie rozciągnięto nad 
nim zarząd i opiekę państwową, 
sprawowarą przez urząd wojewódzki 
w Nowogródku. 

Nowopowstałe Kuratorjum pod 
przewodnictwem wojewody Nowo: 
gródzkiego p. Marjana Januszajtisa 
opracowało projekt stopniowej re- 
stauracji Tuhanowicz. Na pierwszym 
planie jest ogrodzenie parku i wy- 
budowanie ćstróżówki dla dozorcy 
stałego. Z Warszawy został wezwa- 
ny ogrodnik planista, który na pod- 
stawie dokonanego obecnie zdjęcia 
pomiarowego zajmie się: przywróce- 
niem parkowi pierwotnego wyglądu 
przez usunięcie dzikich zarośli, wy- 
cięcie krzewów i tp. Następnie na 
wniosek konserwatora zabytków p. 
Jerzego Remera, postanowiono za- 
miast odbudowy dworu i oficyn w 
ich pierwotnym kształcie, (co po- 
ciągnęłoby za sobą znaczne koszta) 
wybudować w parku na miejscu 

(Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań 
i Wilno) które sztuka obchodzi, 

Oto jest sama rdzeń zasadnicza 
projektu. 

Idźmy dalej. 
Nowa organizacja przewiduje, że 

skoro w ciągu sezonu scena każdego 
teatru głównego wystawi tylko dwie 
sztukį 2002, 10 každa ze scen głów: . 
nych, więc warsz wska, krakowska, 
lwowska, poznańska i wileńska, da 
dziesięć premjer, a jeżeli każda ze 
scen głównych wystawi jeszcze jaką 
jedną sztukę z kategorji utworów 
scenicznych wymagających specjalnej 
obsady tudzież jakie dwie sztuki z 
repertuaru t. zw. wielkiego, funda- 
mentalnego, to każdy z'teatrów „łów: 
nych (w Warszawie, Krakowie, Lwo- 
wie, Hoznaniu i Wilnie) będzie w 
możności—wykosztowawszy się tylko 
na pięć premjer—dać na swojej sce- 
nie—siedmnaście premjer! 

Tym też trybem trupy <okrężne> 
(jak je Projekt Organizacji nazywa) 
tudzież teatry „dzielnicowe, utwo- 
rzone (również według Projektu) w 
wielkich miastach dla sfer pracują 
cych, będą mogły | rozporządzać, 
pierwsza 25-ma premjerami, drugie 
około 20-ma, 

Oczywiście, że projekt przewiduje 

S5ŁOW O 

Metropolita Djonizy U p. mini- 
stra Sujkowskiego. 

«Woskresnoje Cztienje» donosi, że 
Jego Eminencja ks. metropolita Djo- 
nizy, głowa Kościoła Prawosławnego 
w Polsce, odwiedził ministra W. R. 
i O. P. p. Sujkowskiego i odbył z 
nim dłuższą konferencję w sprawach 
dotyczących Kościcła Prawosławnego 
w Polsce. ` 

Podczas tej konferencji omówiono 
przedewszystkiem sprawę stałego sta- 
tutu Kościoła Prawosławnego w 
Polsce, sprawę rozpatrzenia projektu 
tego statutu, opracowanego przez 
Św. Synod Kościoła Prawosławnego, 
przez Rząd Rzeczypospolitej. Następ- 
nie przedstawił ks. metropolita p. 
ministrowi projskt reformy prawo- 
sławnego szkolnictwa duchownego 
w Polsce, prosząc o przyśpieszone 
rozpatrzenie tego projektu przez mi- 
nisterstwo W. R: 1 O. P. celem u- 
możliwienia przeprowadzenia reformy 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Ks. metropolita zwrócił się rów- 
nież do p. ministra z prośbą o ure- 
gulowanie sprawy zatwierdzenia nor- 
malnego statutu prawosławnych bractw 
duchownych w Polsce przez mini- 
sterstwo W. R. i O. P. 

W ciągu konferencji poruszono 
również kwestje budżetowe i finan: 
sowe oraz omówiono sprawę рагсе- 
lacji dóbr Kościoła Prawosławnego w 
Polsce. Ks. metropolita Djonizy po- 
ruszył kwestję otworzenia zapieczętc- 
wanych przez władze administracyjne 
cerkwi prawosławnych oraz uznania 
obywatelstwa duchownych prawo: 
siawnych. (Rps ). 

Zamach polityczny: w 
Grodnie. 

Donoszą, że w nocy г 31 па 1 
sierpnia około godz. 1 na ui. Napo- 
leona w Grodnie w'tajemniczy Spo- 
sób został postrzelony Michał Suryn, 
znany socjalistyczny działacz biało- 
ruski. Zamachu dokonano przed do- 
mem, w: którym mieszka Suryn. Strze- 
lono do niego 8 razy, 2 kule trafiły 
Suryna, jedna w obojczyk, druga w 
nogę. Ranny resztkami sił dowiókł się 
do hotelu Handiowego, gdzie prze- 
jazdem będąc w Grodnie mieszkał 
poseł białoruski Rogula, z którym 
Suryn bezpośrednio przed zamachem 
dokonanym na niego dłuższy Czas 
konferował i od którego właśnie 
wracał. Charakterystycznem jest, że 
Suryn po otrzymaniu ran nie po: 
szedł ani do pobiiskiego mieszkania 
swego, ani na posterunek policji, 
tylko do hotelu. : 

Suryn zamierzał w dniu 1 sierpnia 
wystąpić na wiecu, zwołanym przez 
posłów Taraszkiewicza i Wołoszyna 
z Białoruskiej Hromady, 

Suryna po opatrunku w stanie 
ciężkim przewieziono do szpitala. 
Dziś stan jego był poważny. Ogólnie 
przypuszczają na zasadzie istnieją- 
cych poszlak, że zbrodniczego ' za- 
machu dokonano na tle politycziem. 

t. zw. murowanki, w której mieszkał 
Mickiewicz, domek w stylu dworku 
polskiego, przeznaczony na sghro- 
nisko dla turystów i mały zbiór pa- 
miątek Mickiewiczowskich w repro- 
dukcjach. Znajdzie się w nim również 
podręczny komplet - dzieł Wieszcza. 
Zaprojektowanie domu powierzono 
prof. Juljuszowi Kłosowi. 

DZISNA. 

— Sprawy szkolne. W dniu 2 
b. m. rozpoczął się w Dziśnie koń- 
cowy kurs hu.nanistyczny dla. nau: 
czycieli szkół powszechnych, niepo: 
siadających pełaych kwabfikacyj. 

Prelegentami ta tym kursie” są: 
dyrektor gimnazjum p. Tadeusz Sta- 
niewski i panna Usewiczówna że 
szkoły powszechnej w Nowo-Wilejce. 

Kandydatury na prelegentą p. Bo- 
rowskiego Kuratorjum Srkolne nie 
zatwierdziło. 

uproszczenie lokomocji zarówno dla 
trup, jak dla montażów, własne wa- 
gony osobowe i towarowe, ога «ро- 
spody teatralne» w miastach prowin- 
ejonalnych, przeznaczonych dla per- 
sonelu+ artystycznego, gratisowe prze- 
jazdy, dodatkowe wynadgradzanie ar- 
tystów trup okrężnych i t. p. 

Otwórzmy nawias. Czyliż ta część 
projektu p. M. Krywoszejewa nie 
przypomina żywo tego, co już za- 
częła realizować Reduta obježdžając 
miasta i miasteczka ze swojemi  pa- 
roma sztukami, z własnym tych sztuk 
montażem? To czego domagał się 
p. M. Krywoszejew już dobrych pięć 
lat temu, to powoli zaczęło wcho: 
dzić w praktykę — siłą rzeczy, siłą 
okoliczności. * : 

Co do opery, to projektowane 
jest wydzielenie z opery warszawskiej 
i poznańskiej ruchomych zespołów 
operowych, któreby dawały abona* 
mentowe cykle wieczorów operowych 
w miastach mających sceny do wi- 
dowisk operowych przystosowane. 

Organizacja Teatrów  Rzeczypo- 
spolitej Polskiej prowadzić też ma 
ze wspólnej kasy wszystkich teatrów 
—widowiska. rozrywkowe, jako to 
operetę, krotochwiłę, a nawet teatry 
kinematograficzne. Opereta ma być 

Zniknięcie wysokiego urzędnika. 
Według wiadomości z Kowna, minister. spraw wewnętrznych powiadomi: 

ło policję kryminalną o sensacyjnem zniknięciu naczelnika kancelarji minister: 
stwa spr. wew. Grabowskiego. Wysoki urzędnik znikł bez wieści. Wszelkie 
poszukiwania nie dały narazie rezultatów. £achodzi podejrzenie, że ucieczka 
ma podkład polityczny. 

Jednocześnie sygnalizują z Szawel, że dotychczasowy naczelnik okręgo- 
wego więzienia szawelskiego, uciekł dn. 30 lipca zagranicę. 

„Czystka w Kownie. 
z Kowna donoszą, że nowy rząd usunął ze stanowisk 

wyższych urzędników policji politycznej, którzy dopuszczali 
nadużyć. Względem wszystkich wytoczono sprawy karne. 
towano. 

wszystkich 
się wielkich 
Wielu aresz- 

Przymusowe potępienie, 
Z walk partyjnych w Rosji. 

Z Moskwy donoszą, że C. K. partji, rozesłał na całe 
specjalnych delegatów, z przygotowanemi zawczasu re- Rosji Sowieckiej 

terytorjum 

zolucjami celem urządzania wieców, potępiających opozycje. 
Na tego rodzaju wiecach, obecna jest zazwyczaj milicja 

rezolucje. potępiające przyjmowane pod bronią i w ten sposób 
oporu. Rezolucje te głoszą, że Zinowjew, Trocki i Kamieniew 

lub wojsko 
są bez 

utworzyli 
blok, skierowany przeciwko prawowitej władzy sowieckiej. 

Czy jest sowiecka polska republika? 
: WiEDEN, 4 Viil (PAT). „Neue Freie Presse* donosi, że w tutejszych 

kołach sowiec«o rosyjskich ntc nie wiadomo o stworzeniu autonomicznej 
polskiej republiki sowieckiej na południowym wschodzie Rosji sowieckiej. 
Koła te uważają, iż wiadomość ta dotyczy utworzenia sowietu lokalnego, 
który istnieje już od dłuższego czasu na Ukrainie. Jest tam między vinne- 
mi sowiet czeski* obejmujący 50000 Czechów, następnie polski, żydow- 
ski i inne. 

Co to ma znaczyć? 
LWOW, 4VIIi PAT. Donoszą z Rosji, że ton prasy sowieckiej ata- 

kującej Poiskę z powodu jej rzekomo agresywnych zamiarów wobec Lit- 
wy przybiera coraz ostrzejszy charakter, 

Skazanie komunistów w Budapeszcie. 
BUDAPESZT, 4 Villi. PAT. W 

zapadł 
procesie przęciwko komunistom 

dziś wyrok, mocą którego 5 ciu oskarżonych skazano na karę 
więzienia, a mianowicie Rakossy'ego na 8 i pół lat ciężkiego więzienia z 
zaliczeniem 10 miesięcy aresztu śiedczego, Reinbergera—na 8 lat. Coriego 
— ma 4 lata, Gógos — na 3 i pół lat, 
4 miesiące ciężkiego więzienia. 

Tragiczne katastrofy. 

wreszcie Khemana na 2 lata i 

+ LONDYN, 4.Vili PAT. Doncszą z Rio-de-Janeiro, že na rzece Ama-. 
zonce zatonął parowiec, przyczem 25 osób zginęło. ' 

MADRYD, 4 VIII PAT, Odłamek skały spadł na tramwaj. Jedna -0s0- 
ba została zabila. 4 odniosły rany. 

Powrót podróżników. 
RZYM, 4.VIil (PAT). Wczoraj wieczorem przybył tu z Neapolu gen. 

Nobile wraz ze współtowarzyszami 
powitali podróżników przedstawiciele 
prezentanci licznych instytucyj. 

JEFEFIEFEFEFEFREFE 
Tymczasowa Komisja ‚ 

TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO m. WILNA 

niniejszem podaje do wiadomości pp. cztonkėw Towarzystwa, iž w dniu 5 
września 1926 roku, o godz. 5:ej wieczór, w lokalu Tymczasowej 
"przy ulicy Trockiej Nr. 19 odbędą się zebrania wyborcze dla dokonania 

wyborów na pełnomocników Towarzystwa 1 ich zastępców. 
Listy osób, mających psawo uczestniczenia w zebraniach wyborczych 

wywieszono w biurze Tymczasowej Komisji (Trocka 19) dla ich przejrzenia 
w godzinach urzędowych (12 — 2 i 5 — 7) przez wyborców, którzy mają 
prawo do 19 sierpnia b. r. wnosić do Tymczasowej Komisji sprzeciwy 
przeciwko nieprawidłowości lub niedokładności tych list. : 

Oztonkowie Towarzystwa życzący uczestniczyć w wyborach proszeni 
są o zgłoszenie się do biura Tymczasowej Komisji w celu otrzymania 
specjalnego biletu na prawo wstępu do sali zebrań. 

UWAGA! Zebrania uważane będą za prawomocne bez względu 
na liczbę przybyłych na nie osób, 
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Zamiast TRANU 
poleca się znany 
i od lat wielu za- 
lecany przez 
WPP. Lekarzy 

Wystrzegać się naśładownictw. 

ruchoma, wzorując się na operze, ko- 
rzystając z aparatu montażowego o- 
peretki warszawskiej i częściowo z 
jej zespołu. Lekkich komedyj oraz 
fars zakwalifikuje, Rada Repertuarowa 
centralna po pięć dla pięciu scen 
głównych, co przy ruchomości tych 
rozrywkowych widowisk, da każdemu 
teatrowi okręgowemu _ dwadzieścia 
pięć premier iekkiej komedji i kroto- 
chwili w ciągu sezonu. 

Założenie wreszcie na dużą skalę 
przez organizację Teatrów Rzeczypo- 
spolitej Polskiej własnej wytwórni 
filmów da możność nawet zyskow- 
nego eksportowania tak wysoce dziś 
popularnej „sztuki niemej*. 

Projekt reorganizacji teatrów za: 
pewnia aktorowi liczne korzyści na» 
tury duchowej i materjalnej, jako to: 
studjowanie ról nie z poniedziałku 
na wtorek, lecz przez całe miesiące, 
obfitą liczbę prób, pracę w zespole 
stałym a zgranym, zaopatrzenie eme- 
rytalne, stabilizację i t. p. 

Autorom dramatycznym oraz kom-- 
pozytorom muzycznym zapewnia no- 
wa Organizacja tantjemy od takiej 
ilości przedstawień, o jakiej dziś jed- 
nak żaden autor lub kompozytor ma- 
rzyć nawet .nię może, czyli zapewnia: 
mu dochód nader wzmożony. 

wyprawy do bieguna, 

Wilno, Dąbrowskiego Nr. 3 m. 6 

Jecorol 
Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej 

Sprzedaż we wszystkich aptekach 1 składach aptecznych. 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski“ 
i marką ochronną—trójkąt ze statywem. 
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Przyszła organizacja Teatrów Rze- 
czypospolitej Polskiej nie ma być żad- 
nym -monopolem. Teatralnej inicjaty- 
wie prywatnej zostawia się: szeroki 
teren.. Projekt przewiduje udzielenie 
zapomóg teatrom prywatnym 0 wy- 
sokim poziomie artystycznym i jed- 
nolitym repertuarze. Projektowane 
jest zorganizowanie w stolicy i in- 
nych centrach teatrów kameralnych 
tudzież studjów eksperymentalnych. 

Jednem z najpilniejszych zadań 
nowej organizacji ma być niezwłocz- 

rozpoczęcie zarówno budowy, 
jak przebudowywania gmachów teat- 
ralnych w różnych miastach. Projekt 
wskazuje szczegółowo źródła, skąd 
fundusze budowlane mogą być z 
łatwością zaczerpnięte. 

* > ° 

Reasumuję zarówno ideę przewod- 
nią, jak pian nowej proponowanej or- 
ganizacji: 

Zasadą przewodnią jest: obniżenie 
kosztów ponoszonych obecnie przez 
pojedyńcze teatry w Polsce—innemi 
słowy, oszczędność w ludziach i ma- 
terjale. Główną drogą prowadzącą do 
osiągnięcia tego cełu jest ruchomość 
prowincjonalnych zespołów aktorskich, 
montażu,.a nawet reżyserj:; zużytko- 
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U Dyrektora Osterwy w garderobie. 
Plany «Reduty»: — repertuar — koncerty 
muzyczne — wystawy obrazów współ 
czesnych małarzy—w ieczory autorskie— 

wyjazd zagianicę. 

Niemiłosierny deszcz zapłakał w sobotę 
zielone afisze Reduty, zapowiadające smu- 
tnym krakowianom, którym Bóg nie pozwolił 
wyjechać na wakacje, misterjum na Zamku 
wawelskim. Tak więc stało się, że panujący 
dotąd za siedmioma górami i siedmioma 
borami w Wilnie, wylądował tego dnia 
Osterwa za kulisami teatru Słowackiego 
ubrany w czerwony frak «Lekkoducha» zae 
miast na dziedzińcu wawelskim w kostju: 
mie <Księcia Niezłomnego». 

Właśnie po drugim akcie Modrzewski 
w papierowejękoronie, szukał w namaszcze- 
niu w szczelinach desek sceny zeszłorocz: 
nych wspomnień a gruby Chmielewski gdzieś 
w kącie kulis skubał poważnie nalepioną 
brodę, gdy powiedział mi dyrektor Osterwa: 

— I jutro w niedzieję z powodu deszczu 
może się «Książe» nie udać.. Urządzimy 
więc na Wawelu to mistesjum we czwartek 
dnia 5 sierpnia... Tymczasem gramy w Tar: 
nowie 3go, a w Przemyślu 4-go sierpnia... 
Żałuję, ze warunki podróży nie pozwałają 
na dłuższy pobyt w Kiąkowie i wystawie- 
nie <Wyzwoienia» .. 

Zaczem usiedliśmy na krótką chwilę w 
garderobie. 

— Wielkie są marzenia:—mówił.—Prag- 
uąłbym stworzyć kiedyś filją Reduty w Krako- 
wie, który posiada tyje sentymentu dla teatru. 

Tymczasem praca dla propagandy pol- 
skošci przykuje mnie jeszcze na kilka lat do 
Kresów. Wschodnich. Na linji dwudziestu 
miast od Grodna przez Białystok, Brześć, 
Pińsk, Barauowicze, Lidę, Wołkowysk, Sło: 
nim, — winna Reduta spełnić swoje wielkie 
posłannictwo. Wszak czekają tam serca i 
ręce rozwarte... Przyszły rok wileński będzie 
poświęcony współpracy z drugim teatrem 
«Lutnia» z ul. Mickiewicza, z którego dytek- 
1огет Rychłowskim omówiliśmy zgodnie 
wspólną działalność. Redula w tym roku da 
Wiinu repeituar Moliera («Świętoszek») i 
Szekspira (<Sen nocy letniej» — który już 
długo przygotowujemy) — oraz misterja na 
woinem powietrzu... Wyspiańskiez0... 

„ Napomknąlem coś o ośmioleciu działal 
ności Reduty, które przypada w tym roku 
na dzień 29 listopada .. 

To pocąga za sobą właśnie nowe 
zadania i nowe cele... Zakreśliłem szeroki 
plan dla ambicji Reduty. Na Pohulance da- 
my Wilnu poznać: koncerty współczesnej 
muzyki —wystawę malarstwa —i—cykl wie- 
czorów literackich. Zuaną sprawą porazki, 
ktorej padł ostatnio ofłarą w Wiinie koncert 
orkiestry symfonicznej, nie przejmuję się. 
Właśnie to podnieca mnie do wytrwania. 
Muszę wzbudzić w Wilnie zainteresowanie 
dla nowej formy mużycznej, kultywując kon- 
certy symfoniczne, kameralne, Śpiew i ope- 
rę, przy współpracy prof. Luawiga. Co dwa 
tygodnie w świetlicy Reduty urządzać bę- 
aziemy wystawę obrazów malarzy współ- 
czesnych wraz z prof. Ruszczycem, Matusia- 
kiem, Remerem, Roubą.. Przyrzekło nam 
obrazy wielu malarzy z Krakowa, Lwowa, 
Warszawy i Poznania. Cykle wieczorów li- 
terackich poświęcone będą poszczególnym 
grupom najmłodszej Polski, między innemi 
< Czartakowi+, «Litartowi» i t. d. Chodzi je- 
dynie o warunki mieszkaniowe, aby móc 
gości przyjąć. Z tymi to wieczorami autor- 
skim projęktuję objazdy po Kresach... 

Roziegł się dzwonek. Należało się śpie* 
szyć z rozmową. Za drzwiami, w korytarzu 
Ronard komenderował głośno sześcioma 
skautami uzbrojonymi według woli Szania- 
wskiego w dziecinne strzelby. 

— No, a sytuacja finansowa? — zapy* 
tałem z dziennikarskim pośpiechem. 

— Myliłby się pan sądząc, że to sprawa 
równie przykra jak rok temu. Długi Redaty 
nie są tak groźne w porównaniu z deficyta- 
m: innych teatrów. Przy życzliwości rządu 
wybrniemy z opresji. a owocna praca 
wkrótce pozwoli zrezygnować nam, z sub» 
wencji,... Kiedy tylko zdobędziemy ekwipu- 
nek potrzebny, skorzystamy z zaproszeń Ju! 
gosławji, Czechosłowacji i Finlandji... 

— Proszę na scenęl.. Zaczynamy — 
wsunął ktoś głowę przez drzwi. Z I. 
GERT ROMABALIZANR SZWARC WALZORD 

Znamienny list Kalinina, 
„Krestjanskaja Gazeta" ogłasza 

korespondencję wymienioną pomiędzy 
Kalininem a pewnym włościaninem 
obarczonym liczną rodziną, który w 
listach swoich uskarża się, że rząd 
sowiecki nie przychodzi mu z po- 
mocą. Ogłoszone listy Kalinina posia- 
dają znaczenie zasadnicze. Pisze on, 
że dopiero z chwilą całkowitego wpro- 
wadzenią w życie ustroju sowieckiego 
każdy obywatel będzie miał prawo 
żądać pomocy od państwa, 

Obecnie państwo jest zbyt słabe, 
aby mogło pomagać w każdym wy- 
padku, który na to zasługuje. W ii- 
ście Kalinina jest ustęp, który rzuca 
ciekawe światło na stosunki sowieckie. 
Pisze on: Każdy każdy obywatel, 
wchodząc w związki małżeńskie, po- 
winien się zastanowić nad tem, czy 
będzie mógł zapewnić utrzymanie 
swoim potomkom. Obywatel, który 
jest nędzarzem, nie powinien wyda- 
wać na Świat pokolenia nędzarzy. 

  

wanie jednych i tych samych  deko- 
racyj, kostjumów i rekwizytów nie 
na jednej scenie, lecz na scenach ca- 
łego szeregu teatrów w Państwie. 
Utworzenie zaś sporej liczby zespo- 
łów aktorskich, tak zwanych trup o- 
krężnych, da szerokie pole dla pracy 
artystom, kładąc zarazem kres próż- 
niaczemu  balastowi, obciążającemu 
dziś tak dokucziiwie niemal wszystkie 
trupy. 

Projekt“ przewidując racjonalne 
niedobory, wskazuje zarazem na mo- 
gące go pokryć dochody. W  osta- 
iecznym wywodzie oraz 'po skrupu- 
latnem rozważeniu strony finansowej, 
projekt przewiduje, że zorganizowane 
na racjonalnych podstawach „Teatry 
Rzeczypospolitej Polskiej*, prowadzo- 
ne sprężyście i fachowo pod wzglę- 
dem gospodarczym a wytrawnie i 
czujnie pod względem artystycznym— 
dawać muszą w ogólnym rezultacie: 
zyski, które obracane będą bądź na 
powiększenie kapitału emerytalnego i 
obrotowego, bądź na różne inwesty- 
cje. 

Tu niech wtrącę uwagę, że gdy 
autor Projektu Organizacji, p. M. Kry- 
woszejew ujął swojego czasu (w 
1908:ym) ster finansowej gospodarki
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KURJER GOSPODARCZY: 
ZIEM WSCHODNICH 

W sprawie handlu na- 
sieniem Inu na Kresach 

Wschodnich. 

Jakie ma znaczenie nasienie Inu 
dla wewnętrznego rynku, dając olej 
dla fabryk a makuchy na pokarm dla 
bydła, a wobec tego jak pożądanem 
jest aby jaknajwiększa ilość tego pro- 
duktu pozostała w kraju, chyba każ- 
dy rozumie i nad tem nie będziemy 
się zastanawiali. 

Nie mamy jednak dostatecznej 
ilości fabryk w kraju a i te które 
exystują nie maja tyle pieniędzy, 
wzgjędnie kredytu, aby. móc całą 
potrzebną ilość nasienia Inu w krót- 
kim czasie zakupić i zmagazynować, 
więc część tego tak cennego dla nas 
towaru musi być exsportowaną za- 
granicę. 

Chodzi więć aby ten exsport 
przynosił przynajmniej jaknajwiększą 
korzyść dla naszego kraju. 

Nasienie Inu jest to pierwszy pro: 
dukt który rolnik po dłuższej przer- 
wie może sprzedać, jak również jest 
ono pierwszym towarem który ku- 
piec u rolnika w jesieni nabywa. Ten 
właśnie pośpiech w sprzedaży i 
kupnie jest przyczyną nerwowego i 
nieporządnego handlu tym produk- 
tem. 

Nasienie Inu zjawia. się na rynku 
w większej ilości w końcu września 
i znika za parę miesięcy. Zanieczysz- 
czone, wilgotne i nisko-procentowe 
zostaje wysłane zagranicę i tem psu- 
je nam opinję a raczej potwierdza 0- 
pinję zagranicznych kupców, że to- 
war z Polski jest niesumiennie sprze- 
dawany. 

Handel więc faktycznie trwa kilka 
miesięcy, krajowe olejarnie kupują tyle 
tylko tego produktu na ile im pie- 
niędzy i kredytu starczy, zapasu na 
całą kampanję z powodu braku go- 
tówki zrobić nie mogą, również rol- 
nicze towarzystwa nie są w stanie 
kupić nasienia Inu ile rolnicy na za: 
siewy wiosenne potrzebować będą, 
gdyż cały zapas wywozi się zagra- 
nicę. 

Rezultatem jest to, że nasze krajo- 
we olejarnie, z braku ;nasienia Inu, 
przestają funkcjonować a nawet co 
gorsza sprowadzają z powrotem w 
zimie nasienie lnu z Rygi i Ameryki, 
które w tym samym opakowaniu z 
Rygi powraca, naturalnie płacąc nie- 
raz © pięćdziesiąt centów na pudzie 
drożej; co do rolników to stałe na 
wiosnę ziarna na posiew dostać nie 
mogą, 

Tski jest stan Handlu nasieniem 
Inu, jego niedomagania i fatalne skut- 
ki dla naszego przemysłu i rolnic- 
twa. 

Musimy się zastanowić jak złemu 
zaradzić. 

Przedewszystkiem nałeżałoby 
wstrzymać wywóz nasienia Inu za: 
granicę przynajmniej do Nowego 
Roku, aby dać możność fabrykom 
krajowym zakupić odpowiedni zapas 
nasienia, przeprowadzić spokojnie 
kalkulację i zraleść nabywców na 
wyprodukowany towar. 

Przeznaczone po Nowym Roku 
na wywóz siemię lniane musi * być 
bezwarunkowo oczyszczone, prze- 
sortowane i mające 95—98-proc. czy- 
stości co, przy dostatecznej ilości 
„treszczotek“ w kraju i innych ma: 
szyn do czyszczenia siemienia, łatwo 
jest handlarzom osiągnąć. 

Aby dać możność rolnikom о- 
trzymać w danej chwili potrzebną 
gotówkę, wobec wstrzymania na ra- 
zie exsportu,—trzeba zorganizować 
skup i magazynowanie nasienia Inu 
i ta ilość, —rzucona na rynek przez 
producentów, którą nie mogą nabyć 
fabryki krajowe,—musi być skupioną 
i zmagazynowaną, towar ten w dal- 
szym ciągu musi być oczyszczony, 
w razie potrzeby przesuszony, aby 
mógł przeleżeć. do Nowego Roku. 

Część tego należy sprzedaćż fa- 
brykom krajowym względnie po 

Nowym Roku 
war mający wysoką 
tego rodzaju operacji stracić nie. 
podobna; cena zaś nasienia lnu 
oczyszczonego i magazynowanego zna- 
cznie wzrośnie tak że opłaci sowicie 
rozchody 't. j. procenty od kapitału i 
koszta magazynowania. 

Ponieważ mało mamy w kraju 
elewatorów przeto musimy pomyśleć 
o sposobie magazynowania tego za- 
kupionego towaru. 

Otóż między budynkami, które 
można па ten cel użyć i są odpo- 
wiedniemi, jest olbrzymi, murowany, 
czteropiętrowy gmach blachą kryty 
w Wilejce przy kolei, zbudowany 
przed samą wojną, dotychczas pusty 
należący do fabrykanta Mozera mo: 
gący pomieścić od 300—400 wago- 
nów nasienia lnu, pozatem na ten 
cel może być użyty skład biura „Pa- 
cifik” w Wilnie, który może zma« 
gazynować conajmniej 100 — 200 
wagonów. 

Zakup potrzebnej. ilości nasienia 
Inu do magazynowania można oddać 
na komisję miejscowym organizacjom 
jak Syndykat rolniczy, współdzielnia 
rolna, Centrala. Kółek Rolniczych i 
spółkom operującym tym. towarem— 
nadzór zaś nad zmagazynowanym to- 
warem należy powierzyć fachowemu 
człowiekowi z ramienia i pod kontro- 
lą Banku Rolnego. 

Na zakup powinien Bank Rolny 

zagranicę, jako to- 
markę, na 

wydać organizacjom gotówkę w for" gej 
mie awansu, następnie wydawać całą 
sumę pod zmagazynowany i przy* 
jęty towar. 

Ponieważ cena nasienia Inu waha 
się około dolara za 16 klg. (1 pud), 
więc na wagon potrzebujemy od 
6—7000 zł. a na 300 wagonów po- 
trzeba mniej więcej 1.850.000 zł. 

Taka ilość zmagazynowanego nasie- 
nia lnu dałaby możność uregulować 
handel tym towarem, dać potrzebną 
ilošė produktu olejarniom krajowym, 

  

pozostawić odpadek w kraju, przygo: 
tować odpowiedni towar zagranicę i 
dać tak potrzebną, w tym czasie, go- 
tówkę rolnikom. 

Hieronim Mohl. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (0) Sprawa umarzania za- 

ległości podatkowych. W związku 
z wydaniem przez władze skarbowe 
specjalnego okólnika w sprawie u- 
morzenia zaległości podatkowych. <do- 
wiadujemy się, iż dotyczyć on bę- 
dzie tych wypadków, gdy chodzi o 
płatników, zrujaowanych przez kry- 
zys gospodarczy. Organiżacje ku- 
pieckie będą miały. prawo /przedsta- 
wiać władzom skarbowym wykazy 
tych/ osób z pośród swych „członków, 
maa za pyte zachwia- 
na sku! yzysu ekonomicznego. 
Wykazy te będą brane' pod .uwsgę 
przez urzędy skarbowe :przy decydo- 
waniu jakie zaległości należy uznać 
za nieściągalne i -jako takie umorzyć. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4-sierpnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 9,04 9,06 9,02 
Hołandja 365,40 366,30 | 
Londyn 4420 4431 4409 
Nowy-York 9.07 9.09 9.05 
Paryż 26,10. 26, 26,04 

26,93 (00 2688 
Szwajcarja 175,90 176,34 17546 

M y 5 
e ga 24,50 24.56 124,44 

Stokhotm 24350 24410 242,90 
Papiery wartościowe. 

Pożyczka «dolarowa 65,75 (w złotych 587, 
kolejowa 146,00 14: 

5 pr. pożycz konw. 45, 43 — 
pr. pożyczk, konw, - = 
—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 30,30 30.20 — 

Redaktor „Kurjera Gospodarcze- 
o“ przyjmuje interesantów w 
kaluredakcji od g.5 do 6'pop. 

€odziennie oprócz:świąt. 

  

"KRONIKA 
Wsch. si, og, 3 m. 53 

Zach. sł. o g. 19 m. 32 

  

U RZĘDOWA 
— (t) Komisja wojewódzka 

opracowuje projekt reorganizacji. 
W związku z ukończeniem fgeorgani- 
zacji w Centrali Min. Spr. Wewn., w 
Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęła 
pracę specjalna Komisja -ztožona z 
przedstawicieli wydziałów, mająca na 
celu opracowanie w ciągu sierpnia 
projektu reorganizacji Urzędu Woje- 
wódzkiego. 

— (t) Delegat Ministerstwa 
badał rozmiar klęski nieurodza- 
ju. Bawił ostatnio w Wilnie delegat 
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pań- 
stwowych fp. Łuszczewski, którego 
przyjazd miał na celu zbadanie roz- 
miarów klęski nieurodzaju ozimin, wy- 
wołanej tegoroczną suszą oraz nader 
niekorzystnemi. warunkami, przy któ- 
rych odbyły się siewy w roku ubieg- 

Nie ogranicza się do materjału 
otrzymanego z Urzędu Wojewódz- 
kiego p. Łuszczewski wyjeżdżał w 
towarzystwie naczelnika wydziału 
rolnictwa i weterynarji p. Szaniaw- 
skiego do pow. Brasławskiego, gdzie 
zwiedził gminy najbardziej „dotknięte. 

Skonstantowano przytem, że ole. 
na gruntach lżejszych oziminy urodziły 
średnio, o tyle na ciężkich urodzaj 
jest słaby. W niektórych miejscowoś 
ciach ludność nie zbierze i nasion. 

Kredyty przeznaczone Wojewódz- 
twu na pomoc siewną-wynoszą 105 
tys. złotych. Obecnie „Urząd Woje: 
wódzki poczy '+ starania 0 powigk+ 
szenie tych k iytów. 

zę ZEE OZON 

w teatrach rządowych warszawskich, 
dokazał w krótkim czasie tej sztuki, 
że nietylko przestały one dawać defi- 
cyt lecz zaczęły dawać zyski, które, 
jeśli się nie mylę, już w  1910:tym 
czy najdalej 1911-tym, dosięgnęły po- 
kaźnej, na Ówczesne czasy sumy, stu 
tysięcy rubli. A pamięta dobrze każdy 

" na jak wysokim. poziomie stały wów: 
czas w Warszawie teatry rządowel 
Ma tedy p. Krywoszejew za sobą — 
praktykę i rutynę; może się też po- 
wołać na sukcesy dużo mówiące, na 
prejudykaty nadające jego  рггуриза- 
czeniom niemałą powagę, 

Teraz, na ostatek, co do:idei prze- 
wodniej całego projektu. „Organizacji 
Teatrów Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Oto te wytyczne: 
1. Dać dobry teatr nietylko miesz- 

kańcom stolicy, lecz i prowincji, a 
zarazem wyrobić — nawet na najdal- 
szym  partykularzu, — publiczność 
teatralną, rozumiejąca i miłującą sztu- 
kę teatralną. 

2. Uniezależnić byt i rozwój teat- 
ru od uzdolnień i dobrej woli kie- 
rownika-jednostki, lecz ująć kierow- 
nictwo teatru w stałą a racjonalną 
organizację. 

3. Stworzyć teatr samowystarczal - 
ny pod względem materjalnym, aby 

wyzwolić go wreszcie od wszelkich 
subwencyj i zapomóg państwowych 
i komunalnych, a co za tem idzie — 
od neerencji elementėw  niefacho- 
wych. 

T Zabezpieczyć byt aktora, za- 
pewniając mu liczne korzyści natury 
materjalnej i duchowej, regulując za- 
razem kwestję emerytury. 

5. Popierać twórczość rodzimą, 
zapewniając autorom dramatycznym 
oraz kompozytorom muzycznym do- 
chód nader wzmożony, wreszcie 

6. Dać widzowi repertuar, ułożo- 
ny według rucjonalnego, dobrze ob: 
myślanego programu. 

Jest to' oczywiście ' tylko szemat, 
jest to tylko ujęcie Projektu w jego 
linjach najbardziej, aby się tak wyra- 
zić. suggestyjnych. W szczegóły np. 
natury technicznej, nie wchodzę.Cho- 
dziło mi jedynie o danie wyobraže- 
nia © zaprojektowanej Organizacji.”) 

D. N. 

Cz, Jankowski, 

— -— 

*) Której „„Ustawę'' mam przed sobą 
w pełnym tekście i w ostatecznej redakcji. 

— (t) Nowo-Wilejka i W. So- 
leczniki będą miały targi. Wła- 
dze Wojewódzkie udzieliły -zezwole- 
nia na jarmarki; W Nowej Wilejce, 
które odbywać się będą we wtorki i 
piątki każdego tygodnia, a przedmio- 
tem targu będą płody rolne oraz ar- 
tykuły żywnościowe, oraz w Wiel- 

kich Solecznikach, gdzie jarmarki bę- 
dą się odbywały raz na tydzień w 
poniedziałki, a przedmiotem targów 
będzie inwentarz żywy, płody rolne, 
wszelkie artykuły spożywcze oraz 
wyroby miejscowego drobnego prze- 
mysłu. 

— (k) Powrót z urlopu. Po- 
wrócili z urlopu p. Bronisław Prasza- 
łowicz, komendant PP. woj, wileń- 
skiego i p. Aleksander Reszczyński 
komendant PP. m. Wiłna i, z dniem 
dzisiejszym obejmują urzędowanie. 

moczešnie udaje się na urlop 
p. Garwacki, zast. komendanta PP. 
m, Wilna, 

— Urlop kuratora Ryniewi: 
sa Dnia * deja A r. kurator 
okręgu sz. o eńskiego 
dr. Antoni Ryniewicz, - wskstut we 
dłuższy: urlop wypoczynkowy, 

„Zastępstwo objął naczelnik wy- 
działu szkolnictwa średniego pan dr. 
Zygmunt Fedorowicz. 

MIEJSKA 
— (п) Z posiedzenia miejskiej. 

komisji gospodarczej. Dnia 2 go 
sierpnia, pod przewodnictwem mec. 
M. „Engła, odbyło się. posiedzenie 
miejskiej komisji gospodarczej. 
„ Po wysłuchaniu podania związku 
inwalidów 0 zmianie warunków u- 
mowy na wydzierżawienie i budowę 
kjosków do sprzedaży. gazet, komisja 
uznała za niemożliwe rozważanie no* 
wo-projektowanych zmian i wyraziła 
opinję, że magistrat powinien wez- 
wać związek inwalidów do. podpisa- 
nia umowy zgodnie z. zobowiązani 
na pismie z dnia 19 kwietnia r. b., 
w przeciwnym razie należy ogłosić 
nowy konkurs. 

Pozatem komisja uznała za: możli- 
we pobierać tenutę dzierżawną kwar- 
talnie z góry i doszła do wniosku, 
że miasto nie może gwarantować 
zakazu sprzedaży gazet w promieniu 
70 ów. od kjosków. 

astępnie rozpatrywane było po+ 
padanie Wład. Lebeckiego w m 
dzierżawy majątku miejskiego Pona- 
ry. Dzierżawca prosił 0*umorzenie 
wszczętej przez magistrat: sprawy Są: 
dowej, о przyjęcie a conto tenuty 
dzierżawnej za rok  1925—2000*zł. i 
o zmniejszenie. tenuty dzierżawnej za 
rok 1925 i dalsze lata o 30 proc. 

Komisja uznała, iż należy przyjąć 
2000 zł. a conto zaległej należności 
za rok 1925 bez umorzenia sprawy 
sądowej. Wrazie wpłacenia 2000 zł. 
wejść do rady miejskiej 0. zmniejsze- 
nie o 30 proc. tenuty dzierżawnej, za 
rok 1925, Co do zmniejszenia tenuty 
za dalsze lata, to-komisja orzekła, iż 
obecnie ta sprawa nie jest należycie. 
uzasadriona. 

W końcu rozpatrzono podanie Mi- 
chała Blinstruba w sprawie dzierżawy 
miejskiego folwarku Tupaciszki. 

„Komisja uznała za możebne wy- 
dzierżawić Blinstrubowi folw. Tupa- 
ciszki, bez opłaty pieniężnej na 5 lat, 

wzamian za wybudowanie domu w 
tym folwarku. 

— (x) W sprawie stworzenia 
biura meldunkowego na Zwie- 
rzyńcu. W dniu wczorajszym do 
viceprezydenta m. Wilna p. Loku- 
ciewskiego zgłosiła się delegacja 
właścicieli nieruchomości na Zwie- 
rzyńcu z:prośbą © utworzenie w 
dzielnicy tej biura meldunkowego. 

Zaznaczyć należy, iż dotychczas 
wszyscy właściciele domów na Zwie- 
rzyńcu zmuszeni są meldować swych 
lokatorów w biurze meldunkowem 
przy ul. -Kalwaryjskiej nr. 73, co 
stanowi zbyt dużą odległość od tej 
dzielnicy. 

Magistrat m. Wilna postanowił 
po załatwieniuformalności prośbie tej 
zadośćuczynić. 

— (x) Zaprowadzenie „segre- 
gatorów* w biurze adresowem. 
W celu uproszczenia pracy przy wy- 

dawaniu petentom 
wykazów adresowych magistrat m. 
Wilna zaprowadzi w Wil. centralnem 
biurze adresowym t. zw. segregato: 
ry. Nadmienić należy, iż segregatory 
te, które są nadzwyczaj praktyczne 
w 'użyciu, zaprowadzone są już 
wszystkich centralnych biurach adre» 
sowych większych miast polskich. 

— (x) Kolonja pracowników 
miejskich. Jak nas informują, zwią- 
zek wników miejskich zamierza 
stworzyć dla swoich członków włas- 

ną kolonię. 
W celu tym w najbliższych dniach 

zarząd tegoż związku złoży do Ma: 
gistratu m. Wilna odpowiedni me- 
morjał. 

— (x, Kto będzie zarządzał 
kuchnią dla bezrobotnej inteli- 
sgencji. Jak juž donosilišmy zawodo- 
wy.związek pracowników handlowych 
biurowych, mieszczący się przy za- 
ułku Bernardyńskim 8, którego kie- 
«nek polityczny, jak nas informują, 
jest dość niewyraźny, złożył w swo- 
im czasie prośbę do Magistratu o 
zezwolenie na kierownictwo kuchni 
miejskiej nr. 2 dła bezrobotnej inte- 
ligencji, Obecnie dowiadujemy się, 
*ł polski zaw. związek pracowników 
handlowych i biurowych, wchodzący 
w skład chrześć. zw. zawodowych 
zamierza wnieść do Magistratu pro- 
test przeciw ewentuatnemu zezwole- 
miu na powyższe. Trudno przypuścić 
aby Magistrat popierał związki, które 
a: dość  niewyraźną  poli- 
tykę, 

— (k) Spekulacja. W ciągu u- 
biegłego miesiąca urząd do walki z 
lichwą i spekulacją pociągnął do 
adpowiedziałtności sądowej przeszło 
70 osób za pobieranie nadmiernych cen 
za artykuły pierwszej potrzeby. 

' — (0) Wycieczka Połaków z 
Łotwy. Wczoraj bawiła się w Wil- 
nie wycieczka Polaków z Łotwy, zło- 
żona częściowo z nauczycielstwa, 
częściowo z uczni pod kierownict 
wem dyrektora. Dyraburskiego gim- 
nazjum potskiego. Poza obejrzeniem 
zabytków wileńskich, wycieczka zwie- 
dziła ogród. Botaniczny. Zwiedzenie 
tego ogrodu było wiełkim pożytkiem, 
bo nauczycielstwo z zainteresowa- 
niem notowało polskie nazwy róż- 
nych krajowych roślin. Z Wilna wy- 
cieczka wyjeżdża przez Warszawę i 
Kraków do Zakopanego. 

— (x) Przynaglenie opłaty 
zaległości kosztów utrzymania 
policji państw. jak wiadomo zwią- 
zki komunalne zgodnie z ustawą by- 
ły zmuszone w'swoim czasie pokry- 
wać 1/4 część "kosztów utrzymania 
policji państwowej. W roku zaś u- 
biegłym odnośne władze zwolniły 
pomienione związki od tych opłat z 
warunkiem że wszystkie zaległości 
opłacone będą w trzech równych ra- 
tach w ciągu lat 1920, 1927 i 1928 
Wobec powyższego urząd wojewódz- 
ki w Wilnie, na mocy zlecenia min. 
spraw wewn, zwrócił się w dniu 
wczorajszym do Magistratu z powia- 
domieniem, Iż pół raty na rok 1926 
musi być niebawem przez Magistrat 
opłacone. W innym zaś wypadku 
nałożony będzie sekwestr na wpływy 
dodatków komunalnych do podatków 
państwowych. 

— (x) Spółdzielnia. prac. min. 
rob. publ. zamierza budować 

| kolonje: Od niejakiego czasu spół- 
dzielnia pracowników min. robót 
publ. ubiega w komitecie rozbu- 
dowym: Wilna. o: odstąpienie jej pla- 
cu państwowego położonego między 
ulicami Kościuszki, Holendernia i 
Przejazdem, w celu budowy na nim 
własnych-kolonji. Wobec tego, iż 
wspomniany plac jest własnością rzą- 
dową, przeto komitet rozbudowy 
zwrócił się do Magistratu z prośbą 
o poczynienię u odnośnych władz 
kroków o przekazanie tej  nie- 
ruchomości. na: rzecz Magistratu, któ- 
ry od siebie plac ten będzie mógł 
odstąpić pomienionej spółdzielni. 

—. Ładna: polszczyzna! Po ro- 
gach: ulic razlepiono temi dniami za- 
wiadomienie o zabawie tanecznej. 
Rozpierały się na niem dużemi litera- 
mi „kwiatki* językowe w rodzaju: 
„Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
św. Stanisława Kostki urzandza (do- 
słownie tak!) zabawe taneczną w 
lokalu gimnazjum etc“, A. dalej: 
„Wchód przeznaczony. na cele koltur: 
oświaty (1)*. 

Pytamy: czyliż już żadna władza 
szkolna. nie wgląda w takie kalecze- 
nie mowy polskiej przez młodzież, 
jej pieczy oddaną? \ 

— Broń Boże, nie na olejno! 
Właściciele znanego sklepu  jubiler- 
skiego przy św. Janie zapragnęli—co 
im się szczerze chwali! — odświeżyć 

front sklepowy. Umyślili go tedy po: 
malować olejną farbą przystosowując 
kolor do zabarwienia kościelnego 
gmachu. Wyszpachlowali, przygoto- 
wali grunt pod farbę olejną. Nagie: 
halt! Pan kierownik Działu Sztuki 
i Kultury przy urzędzie wojewódzkim 
zabrania malować frontu sklepowego 
olejną farbą; poleca użyć farby kie- 
jowej.. 

Pp. właściciele sklepu ponieśli 
stratę i doznali zrozumiałej irytacji; 
my zaś pytamy: dlaczego nie wolno 
w Wilnie malować choćby całej ka- 
mienicy olejną farbą, kiedy np. domy 
najschludniejszych miast, np. w Ho- 
landji, malowane są „na olejno*? 

Powtėre: kio w Wilnie jest odpo- 
wiedzialny za estetykę w wyglądzie 
miasta: magistrat, p. Komisarz Rządu 
czyli też p. Remer? Kito ma w tej 
dziedzinie dyskrecjonalne prawo za- 
braniać lub pozwalać, i co za tem 
idzie, jest za wygląd miasta odpowie: 
dzialny? 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (t) Przedstawiciele mini 
sterstwa kontrolują akcję pomocy 
doraźnej. Bawią w Wiinie przed: 
stawiciele Ministerstwa Pracy i O: 
pieki Społecznej pp. nadinspektor 
dyrekcji funduszu bezrobocia Rawa- 
Grabowiecki i inspektor K, Balicki. 

Panowie ci przybyli w celu zor- 
ganizowania komisji kontrolnej, która 
po ukompletowaniu się rozpocznie 
przeprowadzanie kontroli akcji do- 
raźnej pomocy państwowej na tere- 
nie m. Wilna. ‚ 

Prace komisji rozpoczną się jesz- 
cze w tym tygodniu i potrwają 
dni kilka. 

— (t) Ministerstwo chce wie: 
dzieć, co dzieje się w okręgach. 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz: 
nej rozesłało do wszystkich urzędów 
pośrednictwa pracy okólnik, w kró- 
rym zaznacza się, że urzędy te obo- 
wiązane są co tydzień wysyłać do 
Ministerstwa raporty o  wolnych 
miejscach i poszukujących pracy. 

— () Кю może otrzymać 
pracę? Państwowy Urząd Pośred- 
nictwa Pracy poszukuje robotników 
na wyjazd. 150 ciu robotników do 
obrabiania kostek granitowych i 600 
dziewcząt lub chłopców do robót 
przy kulturach leśnych. 

Zainteresowani mogą zgłaszasię 
do biura pośrednictwa pracy — Za- 
walna 2. 

WOJSKOWA 
— (t) Zakup koni dla wojska. 

Wobec zbiiżających się jesiennych 
zakupów koni dla wojska komisja 
remontowa Nr 1 wyznaczyły terminy 
zakupu i miejscowości spędów koni 
remontowych na terenie województwa 
wileńskiego w Głębokiem — 20 paź. 
dziernika i w Wilnie 23 października. 

Prócz tego wyznaczone zostały 
terminy w województwie Nowogródz- 
kiem: w Lidzie 27 września i w Nie- 
świeżu 29 września. 

(x) Jeszcze ' dodatkowy 
przegląd poborowych. W dniu 
13 bm. w lokalu, przy ul. Ostrobram- 
skiej Nr. 5 odbędzie się dodatkowy 
przegląd poborowych roczn. 1905 i 
innych, którzy we właścwiym terminie 
z jakichkolwiek bądź przyczyn nie 
stawili się do przeglądu. 

— (i) Stowarzyszenie rezerwi- 
stów i b. wojskowych zapisuje 
na członków. W związku z zało- 
żeniem Stowarzyszenia rezerwistów i 
byłych wojskowych R. P. w War- 
szawie, z upoważnienia Centrali po- 
wstała Komisja organizacyjna wyżej 
wymienionego Stowarzyszenia na 
okręg Wileński, w celu zespolenia 
wszystkich rezerwistów i b. wojsko- 
wych, bez względu na ich poglądy 
polityczne, zdążając ku spotęgowaniu 
siły obronnej Narodu i Państwa, co 
jest w obecnej sytuacji wprost ko- 
niecznością dziejową, i przystąpiła do 
działalności na ierenie okręgu Wileń- 
skiego. Zorganizowano zapisy rezer- 
wistów i b. wojskowych, którym dro- 
gą jest niezawisłość Ojczyzny, na 
członków Stowarzyszenia, 

Do zapisów na członków zwy: 
czajnych i nadzwyczajnych uprasza 
Się zwrącać: Wilno, ul, Dominikań: 
ska 13 lokal Pomocy Žolnierzowi 
Polskiemu, od godz. 18 do 20 co- 
dziennie, oprócz niedziel i świąt. 

POCZTOWA 

— (t) Gromady muszą mieć 
swego listonosza. Dotychczas do- 
ręczanie poczty mieszkańców gmin 
dokonywane było przez sołtysów. 
Ponieważ było to uciążliwie dla soł: 
tysów, a ponadto powodowało na- 
rzekanie ludności na  niedoręczanie 
poczty i wywoływało niesłuszne nie- 
raz posądzenia, Min. Spr. Wewn. 
zarządziło, by każda gromada, która 
nie ma poczty zaangażowała specjal- 
nego listonosza wiejskiego. Listo- 
nosz taki będzie doręczał korespon- 
dencję tym  adresatom, którzy nie 
zastrzegli sobie jej osobistego od 
bioru na poczcie. Za doręczenie ko: 
respondencji listonosze mogą pobie- 
rać opłatę ustaloną przez Radę gmin- 
ną lub zebranie gromadzkie. 

KOLEJOWA. 
— (k) Z Wilna do Mińska. 

Na nowo. uruchomionej linji kolejo- 
wej, bezpośredniego połączenia Wil- 
no—Mińsk, przez stację graniczną 
Zahacie, dn. 3 bm, przeszedł pierw- 
szy pociąg towarowy do Mińska, na« 
ładowany węglem polskim, ogólnej 
ilości 19 wagonów. Tegoż dnia wie- 
czorem z Rosji do Polski przybył 
na tę stację pierwszy pociąg. so- 
wiecki naładowany rudą. 

Obiad. 
Pada deszcz. Ulice są paste. Bramy — 

pełne ludzi. Wszyscy patrzą do góry: Kiedy 
przestanie? 

Ale deszcz pada nieustannie. 
W kawiarence siedzą ludzie wilgotni i 

jedzą. Patrzą w okno. Głucho stukają łyżki 
1 widelce 

— Panu..“ 
— Chłodnik, proszę. ‚ 
Nawprost — pani. Pani ma rękę w ban- 

dażu. 
— Co to? —-pytam, 
Uśmiech. 
— To z wioślarstwa. 

m. 
— Jeździliśmy łódką daleko. Teraz boli, 

o jak boli. Pewno starło śię. 
— Biedna pani... Płakała? 
-— Nie. Tylko w kinie płaczę. I w te- 

— O, 0, 0... 
— Zawsze chodzę na dramaty, Nie lu- 

bię wesołych rzeczy. | płaczę. 
— Dlaczego? 
— Nie wiem. Myślę sobie, że to wszy- 

stko sztuczne, a mimo to... Nie powinnam 
chodzić do kin i do teatrów na straszne 
dramaty,. a chodzę. 

— lo żle. Pani pewno jest wrażliwa. 
— Pewno, Niech pan weźmie zrazy z 

kaszą. Dobre. 
— Dziękuję. 
— Nie wiem .czy jestem wrażliwa... Ale 

jak jestem w kinie, to nie myślę o niczem, 
pz patrzę i patrzę... zdaje się jakbym tam 

a... 

si — Oh, jak pada!.. 
— Okropnie. Tak smutno wtedy. Zrazy— 

dobre? 
— Owszem, dziękuję. Co pani czyta? 

Dekamerona. Hm. Ale już wypogodziło. 
Muszę iść. lie płacę? 

— Pan zjadł zupę, befsztyk, pół piecze* 
ni, zrazy, kompot... 

— Jezus Marja! Oto skutek deszczu. Z 
musu konsumuje się 3 obiady, Dowidzenia 
pani. 

— Dowidzenia. 
Sch. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (t) Zebranie w sprawie or- 
ganizacji rady wojewódzkiej or- 
ganizacyj społecznych i gospo: 
darczych. W dmiu dzisiejszym od- 
będzie się zebranie celem omówienia 
spraw związanych z organizacją rady 
wojewódzkiej organizacyj społecznych 
i gospodarczych ziem wschodnich na 
województwo wileńskie. 

Porządek dzienny .przewiduje: 
1) Sprawozdanie z działalności 

tymczasowej rady. 
2) Skład rad powiatowych i wo- 

jewódzkich. 
3) Konstrukcja organizacyjna rad 

powiatowych i wojewódzkich. 
4) Wybory komisji organizacyjnej 

oraz wolne wnioski. 

— (x) Posiedzenie komitetu 
wyborczego do Kasy Chorych. 
W dniu dzisiejszym 0 godz. 7-ej 
wiecz. w lokalu zawodowych związ- 
ków chrześcijańskich przy ul. S-to- 
Jańskiej 3 odbędzie się posiedzenie 
komitetu wyborczego w sprawie przy- 
szłych wyborów do Kasy Chorych 
m. Wilna. W posiedzeniu tem wezmą 
udział przedstawiciele: stowarzyszenia 
lekarzy Polaków, stowarzyszenia tech- 
ników, przedstawiciele bankowców, 
pracowników miejskich i ligi robot- 
niczej. 

Posiedzenie powyższe odbędzie 
się z inicjatywy posła na Sejm ks. 
prał. Olszańskiego. | 

— (x) Doroczne zebranie wal- 
ne. W sobotę, dnia 7 b. m. o godz. 
6.ej wiecz. w lokalu zaw. zw. chrz. 
odbędzie się walne doroczne zebranie 
polskiego związku pracowników han-" 
dlowych i biurowych. 

Na posiedzeniu tem prócz całego 
szeregu spraw fachowych dokonany 
będzie wybór nowego zarządu. 

  

NADESŁANE 

28 lipca w Sądzie Pokoju była 
rozpatrywana sprawa pana Henryka 
Bułharowskiego, zamieszkałego przy 
ul. Królewskiej 7, który ukrył prze- 
znaczone na licytację przez Kasę 
Chorych pianino. Sprawa była roz- 
patrywana poraz trzeci, gdyż dwa 
razy oskarżony nie stawił się do Są- 
du i sprawę każdorazowo odraczano, 
Na ten raz został sprowadzony już 
przez policję. 

Po wysłuchaniu stron Sąd skazał 
Bułharowskiego na 3 miesiące wię- 
zienia, wyznaczając jednocześnie kau- 
cję w wysokości 500 zł. za pozosta- 
wienie na wolności, celem wniesienia 
skargi do instancji wyższej, 

Ponieważ pozwany tej sumy nie 
wniósł sędzia zarządził natychmias- 
towe osadzenie p. Bułharowskiego w 
więzieniu. 
  

RÓŻNE 

— Po zgonie Kasprowicza. 
Związek Literatów Polskich wysłał 
do Zakopanego telegram następującej 
treści. « Wielmożna Pani Marja Kas- 
prowiczowa, Związek Literatów Pol- 
skich w Wilnie składa głęboki hołd 
potężnemu duchowi, co stworzył 
nieśmiertelne Hymny prometejskie i 
dał niezrównany wyraz ludzkiej nie- 
doli a Szanowną Panią prosi o przy- 
jęcie serdecznego wyrazu współ- 
czucia z racji niepowetowanej straty, 
którą wespół 7 Nią poniósł naród 
polski. Czesław Jankowski, prezes». 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski («Lutnia») Dziś po 

raz czwarty ciesząca się coraz większem ро- 
wodzeniem. pełna poezji komedja Nico- 
demi'ego <Gałganek> z uroczą L. Pilatti w 
roli tytułowej. Utaientowana ta artystka 
wstępnym bojem zdobyła sympatję publicz- 
ności wileńskiej. Resztę obsady « tworzą: I. 
Brochwicz, H. Hochendlingerówna, J. Łu* 
biakowski, A. Suchcicki, L. Wołłejko, St. 
Brusikiewicz i F, Żukowski, 

Pod kierunkiem utalentowanego režy- 
sera Karola Wyrwicza-Wiehrowskiego — 
rozpoczęto przygotowania de wystawitnia
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lekkiej komedji Caillaveta i Flersa <Osiolkoi 
wi w żłobie dano»; granej obecnie z wiel- 
kiem powodzeniem w Warszawie. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Zespół operetki warszawskiej 
rozpoczyna dziś swą gościnę w Wilnie w 
"Teatrze Letnim — piękną i melodyjną ope- 
retką Lehara «Frasquita», która grana bzdzie 
tylko dwukrotnie. W roli tytułowej wystąpi 
świetna jej odtwórczyni Marja Czerniawska— 
prmadonna operetki krakowskiej. Pozatem 
w _ rolach głównych ukażą się ulubieńcy 
Wilna: M. Dowmnnt, L. Sempoliński, J. Ko- 
złowską M, Dowmuntowa, Na przedstawie- 
nin dzisiejszem zaprezeutuje się Wilnu sze- 
reg nowopozyskanych wybitnych sił arty- 
stycznych: M. Cybulski, S. Marski, S. Las- 
kowski i inni, Zespoły chóralne i orkiestro- 
we pod dyrekcją wybitnego kapelmistrza 
operetki warszawskiej M Kochanowskiego. 
Balet pod kierunkiem i z udziałem A. Ża- 
bojkinej. 

W przygotowaniu <Blękitna krew> — 
W. Kollo. Początek o g. 8 m. 15 w, Kasa 
czynna dziś od 11—1 w Teatrze Polskim 
p» iod g. 3-ciej pp. w kasie Teatru 
etniego. Bilet nabyty na przedstawienie 

teatralne daje prawo wejścia do ogrodu o 
każdej porze. 

, — Koncerty Symfoniczne. Dziś odbę- 
dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 15 
koncert popularny Wil. Orkiestry Symfoni- 
cznej pod dyrekcją M. Salniekiego. 

W programie: Bach, Drigo, Noskowski, 
Eban, Desormes, Mascagni, Moszkowski, 
Rossini, Langer, Thomas i Moniuszko. 

, Ceny miejsc normalne: wejście—50 gr., 
miejsca rezerwowane — 1 zł, ulgowe 
30 gr. Początek o g. 8-ej wiecz. 

Występ Laury Kochańskiej w 
ogrodzie po-Bernardyńskim. Znakomita 
śpiewaczka operowa, primadonna opery bue 
karesztańskiej Laura Kochańska wystąpi raz 
jeden w sobotę najbliższą 7 b, m, na kon- 
abe Wil. Orkiestry Symfonicznej w ogro- 

le „Bernardyńskim. : 
wietna ta śpiewaczka obdarzona nad- 

wyraz pięknym głosem — odśpiewa arje 
operowe (<Tosca», <Aida», <Pikowa dama>) 
oraz szereg pieśni Griera. 

Zapowiedź występu L. Kochańskiej — 
wywołała żywe zainteresowanie, 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— (x) Aresztowanie podejrza- 
nych, którzy chcieli uciec do 
Litwy. Onegdaj w rejonie podocinku 
Wojtowo organa straży pogranicznej 
przytrzymały dwóch podejrzanych 
osobników niejakiego Byrona Jana 
i Jankielewicza Jośke, którzy usiłowali 
przekroczyć „nielegalnie granicę pol- 
skołlitiewską Wobec zachodzącego 
podejrzenia, iż wymienieni działają na 
rzecz Litwy, przeto odesłano ich do 
dyspozycji władz odnośnych. 

— Topiel w studni. Dn. 4 b. m. przez 
nieostrożność wpadł do głębokiei studni syn 
dozorcy domu Nr 6 przy ul. Kalwaryjskiej 
Sdetni Józef Wieliczko. Trupa wydobyła 
straż ogniowa. 

— Koniokradztwo. We wsi Zamosie 
low. Mołodecz. z pastwiską skradziono 2 
onie wartości 830 zł. na szkodę Józefa i 

Mikołaja Ponochów. 
— Kradzieże. A. Bogusławskiemu (Za- 

rzecze 25) z lodowni skradziono mięso Oraz 
słoninę wartości 640 zł. 

— N. Łapiduchowi (Kalwaryjska 1) skr- 
dziono ubranie wartości 600 zł. 

+04964696060676 
Z SĄDÓW. 

Bandyci—włamywacze przed 
sądem. ; 

įJutro Sąd okręgowy rozpozna 
sprawę szajki bandyckiej, która winocy 
na 15 lipca 1925 roku napadła we 
wsi  Łabuciowce pow.  Brasław- 
skiego na mieszkanie Eudokji Dzie- 
midowicz. 

Złoczyńcy dostali się przez wy 
jęcie okna i zrabowali różne rzeczy. 

_ Tej samej nocy pastusi wsi Ruk- 
szy gm. Jodzkiej zauważyli pięciu 
osobników niosących coś w wor- 
kach. 

Na okrzyk: stój! nieznajomi rzucili 
się do ucieczki porzucając worki. 
Pastusi rzucili się dopędzać uciekają- 
cych wówczas jeden z nich—Siedziu- 
kiewicz, znany pod pseudonimem 
„Szatybelko“ dał kilka strzałów. Po- 
mimo to wszystkich sprawców ujęto, 
są to: Lejsza, Siedziukiewicz, Parfio- 
now, Pietkun, Borowkow i Safronow. 

Wszyscy też zasiądą na ławie o- 
skarżonych i grozi im kara ciężkiego 
więzienia. 

Przyjazd gości bałtyckich, 
Przedstawiciele przysposobienia 
wojskowego Łotwy, Estonii, Fin- 

landji w Polsce. 

W dniu 3 bm. pociągiem po- 
śpiesznym z Rygi przybyli do st. 
granicznej Turmonty przedstawiciele 
organizacyj przysposobienia wojsko- 
wego państw bałtyckich w liczbie 9 
a mianowicie: Łotwy, Estonji i Fin: 
landji, którzy osobiście asystować bę- 
dą w marszu polskich organizacyj 
przysposobienia wojskowego „szla- 
kiem kadrówki*. Jako delegaci z Es- 
tonji przybyli: komendant estońskiego 
przysposobienia wojskowego pułk. 
Wende, kapitan Lepp i kapitan Frei- 
berg. Z Finlandji: pułk. Malberg, ko- 
mendant główny przysposobienia woj- 
skowego i b. minister wojny, kap. 
Kontio i kap. Hapakowski, z Łotwy 
pułk. Bolsteins komendant główny, 
kap. Latis i por. Biirgers: Powitanie 
gości na stacji miało charakter entu 
zjastyczny. Jako przedstawiciele miej: 
scowych władz stawili się: starosta 
pow. Brasławskiego p. Januszkiewicz 
w otoczeniu niższych funkcjonarjuszy 
administracyjnych i samorządowyeh. 
Tutaj gości podejmowano obiadem, w 
czasie którego serdeczne przemówie- 
nia wygłosili pułk. Bolsteins i kap. 
rez. Młodkowski. 

Zaznaczyć należy, iż z Wilna na 
powitanie gości przybyli do Turmont 
prezes okręgowego związku strzelec- 
kiego p. Witold Abramowicz, komen- 
dant okręgowego związku strzeleckie - 
go p. Młodkowski, inspektor Muzycz: 
ko i kap. Kawalec z ramienia wojsko: 
wości, Po skończonym obiedzie przy 
dźwiękach orkiestry wojskowej pociąg 
opuścił stację Turmonty udając się w 
kierunku Wilna. 

W czasie odejścia pociągu licznie 
zgromadzona na dworcu publiczność 
serdecznie witała odjeżdżających go- 
ści. Na dworcu w Święcianach powi- S$ 
tała przybywajacych gości zagranicz- 
nych kompanja honorowa „Strzelca, 
a orkiestra odegrała hymny narodo- 
we, przyczem zebrana publiczność 
osypała przybyłych kwiatami. Goście 
przeszli przed frontem kompanji ho- 
norowej, zaś starosta Święciański p. 
Żórawski wygłosił przemówienie w 
języku francuskim. Okrzykom na cześć 
zaprzyjaźnionych państw Bałtyckich 
nie było końca. W dalszej podróży 
prawie na każdej stacji, których dwor- 
ce były udekorowane we flagi po: 
mienionych państw, kompanje strzel: 
ców pełniły warty honorowe, 

Punktualnie o godz. 10 wiecz. 
pociąg pośpieszny z gośćmi przybył 
do Wilna. Po wyjściu gości z wago- 
nu witali ich przedstawiciele władz 
wojskowych na czele z pułk. Bobia- 
tyńskim, w imieniu władz administra- 
cyjnych zaśzastępca komisarza rządu 
p. Iszora. Kompanja honorowa pre- 
zentowała broń przyczem orkiestra 
odegrałą hymny narodowe: Estonii, 
Finłandji, Łotwy i Polski. W imieniu 
sekcji kobiet zw. strzeleckiego powi- 
tała przybyłych p. majorowa Doba- 
czewska. W czasie wręczania bukietu 
kwiatów p.  majorowa wygłosiła 
do przybyłych przemówienie w 
języku francuskim. Po krótkiej, lecz 
serdecznej wymianie zd”ń pociąg ru- 
szył dalej w kieruaku Warszawy, 

Zaznaczyć należy, iż goście zagra: 
niczni z uznaniem wyrażali się o po- 
stawie oddziałów strzeleckich 1 wzru 
zeni byli strdecznem przyjęciem, 
sgotowanem im w granicach Polski, 
Delegaci zamierzają obserwować od- 
marsz przysposobienia wojskowego z 
Krakowa aż do Słomnik, poczem 
zwiedzą szereg miast polskich i uda: 
dzą się do Kielc, gdzie przedstawieni 
będą marszałkowi Piłsudskiemu. 
£30030060080000090600005006060000000 

Doktór | Kobieta-lekarz 

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—1 i5—8 | od 125 Chor. kobiece 
oraz spec. weneryczne, moczopłciowe i 

S. L 20 

Zatarg automobilistów 
i toreadorów, 

W czasie międzynarodowych wy- 
ścigów samochodowych w San Se- 
bastien automobiliści angielscy, zwłasz: 
czą zaś major Seagrave, głośno kry: 
tykowali walki byków. W odpowiedzi 
na to Stowarzyszenie Matadorów 
zwróciło się listem otwartym do spor- 
towców angielskich, wzywając ich 
do zejścia na arenę w czasie walki, 
chociażby w. charakterze spektatorów. 
Major Seagrave wyraził gotowość, w 
swojem oraz swoich towarzyszów 
imieniu, pojawienia się na arenie pod 
warunkiem jednak, że uprzednio paru 
matadorów wsiądzie do samochodów 
wyścigowych, prowadzonych w tem- 
pie 150 kilometrów na godzinę. Do 
turnieju nie doszło—matadorzy zostali 
na arenach, automobiliści w samo- 
chodach. 

Następcą Dzierżyńskiego, 
Kierownictwo rosyjskiego G.P. U. 

objął doktor Mężyński, dotychczasowy 
dyrektor zagraniczqąego wydziału tej. 
instytucji. Mężyński jest z pochodze- 
nia Polakiem, z zawodu jest lekarzem 
i przebywał dłuższy czas zagranicą 
zwłaszcza w Anglji i w Szwajcarii, 

Przez pewien czas był generalnym 
konsulem rosyjskim w Berlinie a po: 
tem komisarzem ludowym dla spraw 
finansowych. 

Nominacja Mężyńskiego, jak i po- 
zostawienię wydziału wewnętrznego 
G. P. U. w rękach Jagody, świadczą, 
że kurs, zaprowadzony przez Dzier- 
żyńskiego będzie bezwzględnie utrzy- 
many. 

Bezpośrednim następcą Dzieržyn- 
skiego na stanowisku przewodniczą- 
cego Naczelnej Rady Gospodarczej 
ma podobno zostać Kuibyszew, jeden 
z najbliższych przyjaciół politycznych 
talina, 

Nominacja Mężyńskiego na stano- 
wisko szefa G. P. U. dowodzi, że 
instytucja ta będzie kierowana w tym 
samym duchu jak za panowania 
Dzierżyńskiego. Mężyński będąc kiero- 
wnikiem wydziału zagranicznego G, 
P. U.— swą bezwzględnością prze- 
wyższał Dzierżyńskiego. 

Nowości wydawnicze. 
— +Comoedia>, interesuje się żywo 

przyszłym sezonem teatralnym w Wilnie. 
Według informacyj tygodnika poważny te- 
а dramatyczny będzie miał swoje siedi- 
sko na Pohulance a lżejszy reperiuar go- 
ścić będzie w Lutni, Prowadzić będą imprezę 
do spółki dyr. Osterwa i dyr. Rychłowski. 
A teatr «śpiewny»? Co z nim będzie nie wie 
nawet <Comoedia». 

— Stanisław Rodkiewicz: <Z prze” 
szłości miast polskich». Str. 25 formatu 
małe kwarto. Warszawa 26. 

Jest to wierny odpis, nawet z zachowa- 
niem pisowni oryginału, przywiłeju (ordy- 
nacji) wydanego miastu Łask przez jego 
właściciela, pana i dziedzica Teofila Wojcie- 
cha hrabiego na Załuskach_ Załuskiego, 
kasztelana buskiego, w roku 1790-tym. Przy- 
wilej ustanawia uposażenie miasta, mieszczan, 
lokatorów, określa ich prawa i obowiązki etc. 
Dokument bardzo ciekawy z przełomowej 
w Rzeczypospolitej chwili kiedy nowe usta* 
wy. miejskie zaczęły być wprowadzane w 
życie. Ordynację pisał mąż doświadczony i 
mądry, biegły, jak widać, jurysta, dobry ad- 
ministrator. * ай 

— «Pamiętnik Zjazdu, przedstawi: 
cieli Sejmików Powiatowych w i926- 
tym». Str. 281. Wydanie wytworne, ilustro- 
wane. Warszawa. Nakładem Biura Zjazdów 
Samorządu Ziemskiego. 1926,, 

Pamiętnik zawiera referaty wygłoszone 
na ostatnim zjeździe przedstawicieli sejmi- 
ków powiatowych, mianowicie pp. Oajew- 
skiego, Dalbora, Osmołowskiego Jerzego, 
Dolańskiego, Jaroszyńskiego, Żaroski, Ihnna- 
towicza — tudzież obszerne sprawozdania, 
Książkę zdobią dobrze odbite ilustracje t 
wykresy obrązujące pracę samoiządu powia: 
towego. Cena 10 złotych. 

— St. Rodkiewiez: «Staszicowskie 
Fundacje w Warszawie». Str. 20. Z wize- 
ruakiem Staszica, Warszawa. 1926. 

— «СугиНКа» opuścł itocznie drukar- 
skie numer dziewiąty. W <Cyrulixu»—Dow- 
cipów bez liku. — Jakże ma być trudno o 

W O 

Miejski Kinematograf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY |. 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) | i 

   
   

  

Nr 180 1190) 

Dziś będzie wyświetlany film 

„PRZYGODY MARYNARZA“ dram. w 8-miu aktach, 
NAD PROGRAM: <ZACZAROWĄNY PAŁAC» — farsa w 2-ch aktach. 

ORKIESTRA pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon i amfiteatr — 25 gr. 

KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30. 
; POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz, 3<«iej, w powszednie dnie o godz. 5-tej. 

  

(gh! JESTEŚ CZLONKIEM CZes pomyśleć o reklamie!!! 

L 0. PP 
Od lat 50 zgórą znane, a obecnie 

najbardziej rozpowszechnione 

Pługi 
Sucheniego 

pojedyńcze, dwu — trzy — i cztero: 4 
skibowe pługi obrącalne, oraz radełka | 
otrzymywać można w Syndykatach, 
Spółdzielniach i Składach Rolniczych. 

  

Przy nabywaniu zwracać uwagę 
na mi a trmę J. Sucheni, z, 

ochronną. Aby pług i po zdarcu się 
dalej dobrze pracował — fabryka do- 

* starcza własne lemiesze, płozy, rozkła- 
dnie i t. p. części na zapas. 
Zarazem polecamy odpowiedzialne 

„Brony sprężynowe 
na rurkach i na kantówce (jako 
trwalsze), a także lekke i ciężkie 

Bronki 2 i 3 polowe, 
Po cenniki i objaśnienia należy 

zwracać. się pod adresem J,SUCHENI, 
poczta Gidie, wój. Łódzkie.     

  

TEZ 
DRUKARNIA B. 

на pinys B 
m =; Kwaszelnia 23.27 a a 

B c) przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące. 

  

Ford a lotnictwo. 

Na łamach <Nene Freie Presse» z dn. 
28-VII pojawił słę interesujący artykuł Hen- 
ryka Forda o lotnictwie i jego przyszłości, 

_ Między innemi wielki przemysłowiec 
pisze: «Samolot interesuje nas z tego wzglę” 
du, iż jest on maszyną transportową, a my 
jesteśmy fabrykantami silników. Łatwiej bę 
dzie nam dzisiaj spopularyzować go wśród 
ludzkości, niż przed laty samochód, gdyż 
ogół ma pojęcie już o silnikach. Organizacją 
masowej wytwórczości samolotów. zajmuje 
się syn Forda Edsel, ktėry jest zdania, že 
tak jak jego ojciec stworzył tani samochód, 
dostępny dla każdego, tak on da światu ta- 
kiż samolot. 

Od kwietnia 1925 r. utrzymuje Ford 
dwie Hnje powietrzne: do Cleweland i Chi- 
cago. Linje te służą dla celów eksperymen- 
talnych 1 osiągnięte dotychczas wyniki są 
doskonałe, gdyż przy codziennym ruchu nie 
zdarzył się ani jeden nieszczęśliwy wypadek. 

Samoloty wyprodukowane dotychczas 
przez c st PA z metalu i są 
pojemności mtr. sześciennych, mogącyc. 
unieść 1080 k, ERO 

: „Ford uważa, że samiolot komunikacyjny 
winien być sporządzony z metalu, gdyż je- 
dynie metal daje możność masowej produk- 

cji; winien być jednopłatowcem, gdyż on 
jest najekonomiezniejszym w użyciu ! winien 
posiadźć siłę nośną nie mniejszą, niż 1,6 kg. 
płatnego obciążenia na 1 konią parowego, 

Doświadczenia Forda wydają Świetne 
rezultaty r typy. produkowanych samolotów 
są coraz lepsze tak, že ma on nadzieję już 
w najbliższym czasie przejść na produkcję 
masową. 

„Wielki przemysłowiec kończy swój at- ' 
tykuł uwagą, że przyszłość lotnictwa nie po- 
lega na sensacji, a na regularnej komuni- 
kacji pasażersko towarowej i zauważa, że 
wpływ samolotu na nasze życie będzie oi- 
brzymi. 

„ Jak dowiadujemy się, Polska Linja Lot 
nicza zwróciła się do Forda w sprawie do: 

o miesiącu SIERPNIU 
Ogłoszenia i różne reklamy do 

Biuro Reklamowe STEFANA 
GRABOWSKIEGO w Wilnie 

Garbarska 1, tel. 82. 

wszystkich pism PRZYJMUJE 
na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 

Kosztorysy i oferty na żądanie wysyła natychmiast. 

RTM RZE AERO WOORE RCA KC TT ROZW KC EPC RCT TPS TARESZEE 

E 

Bu SPÓŁDZIELNIA R 
m KRESOWEGO ZWIĄZKU 

E_ u ZAWALNA! 
Komunikujemy, iż na sezon 
stale sprzedajemy ze składu 

i na worki (100 klg:) 

B 

B workami 

TELEFON 1—147 

CUKIER KRYSZTAŁ 

zaś ze sklepu na Kalwaryjskiej Nr. 2 w detalu. 
Na żądanie pp. Roinikom wysyłamy cukier 

za zaliczeniem kolejowem po 
= wypłaceniu zaliczki 35 zł. za worek. 

  

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chi 
rurcja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby.  Porce- 

E 

OLHAa“ e 
lanowe korony, Mi» ZIEMIAN B ckiewicza 11—8. Woji 

EE skowym i urzędnikom 
zniżka. 

jagodowy Ea W. Z, P. 4503. 

Zawalna 1 в : 

аа ЗаПОСНОЙ 
@ „mERcEDES> 45 H. 

P. szešcioosobowy na 
chodzie TANI1O 
SPRZEDAM. 
Warszawa, ul. Leszno 

24, Wasilewski. 
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Bezkónkurencyjne sę myć wod, 
Reiko = Do cegły, 
olejnych, 

Wino, Trocka 11 m. 9. 
WSZELKIE MATERJAŁY BUDOWLANE, 

BA ki ik i lik kis TSA 2 

mineralne 
„SILE X” 

ne pękają i nie łuszczą się, dają 

drzewa, papy etc, 

Przedst. T./H. G, PIOTROWSKI. 
Opisy, ceny, próby 

parokonna okazyjnie 
do sprzedania. 

Wileńska 8 u Stefa 
nowicza 

  

lANINO (mato 
užywane) do 

sprzedania z po- 
wodu wyjazdu. Dow. 
się: Biuro ogłoszeń 
J. Karlin, Niemiecka 22 

Pokój 
do wynajęcia 

blowany. 
W. Pohulanka 17 m. 16 

    

Kolory dowolne, 
tynku, żelaza, 

YT
Y N
T
 

ume- 

— na żądanie. 

  

  

Е 
W Wilnie ul. A. Mickiewicza 

Podania o. przyjęcie do wszystkich klas począwszy 
od klasy 10-ej do 4:ej włącznie przyjmują się codziennie 
od godz.ęl0-ej do 2 popł. 

W roku szkolnym 1926/27 otwarte zostaną 
dwie klasy wstępne: polska i francuska. 

Dzieci przyjmuję się od lat 7. 

Liceum Francuskie 

G Szydłowskiej 

wygodami po- 
szukuje w czystej 

dzielnicy niedaleko od 
centrum Oferty z 
podaniem warunków 
adresować: Wołożyn, 

Biułoguski 

Pokoje 
pojedyńcze lub dwa 

do wynajęcia, 
Wejście niekięp ujące. 

Ofiarna 2 m. 16. 

    

Nr 11 m. Й. 

    

  Stancje 
dia uczni lub uczenic, 

  

PO R DARMO 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona Skrz. pocz Nr 627. 

OPRAWIONY 

w ramie wartości 30 złotych 
rozmiaru 35x45 może otrzymać każ- 

dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 

adresu i znaczku poczt, za 16 gr. , 

Opieka solidna, forte- 
pian na miejscu. Po- 

moc w lekcjach. 
Ofiarna 2 m. 16 a. 

ТК T 

    

Do sprzedania 
Pies wyżeł tresowany 

dowiedzieć sę: 
Wielka Pohulanka 28-3 

gub. książ. wojsk., 
wyd. przez P. K.   

Poszukuję [0500] 
zarządzającej gospodarstwem domowym w 
majątku zlemskim, Poprowadzę wzorowo 
ogrodnictwo, drobiarstwo, Świniarnię. Po- 
sadę objąć mogę od zaraz lub 15 VIII r. b. 
Oferty: pod <Ziemianka> do Administracji 

<Słowa». Т, Skórne ul, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot. nie—Gdy piszą Tuwimy, Słonimscy, Lecho- stawy płatowców komunikacyjnyhh dla na- 
Bristol), W. Zdr, P. Nr. 31. nie? szej żeglugi powietrznej, ZY + + + Ф + ФФ + 

GALERJA PORTRETOWSOWIECKICH 

Teodor Szalapin. 
Z teki pośmiertnej Arkadjusza Awer- 

czenki, 

Pisma donoszą: 
„W czasie przedstawienia w tea: 

trze Manyjskim  Szalapin, śpiewający 
rolę Gremina w operze „Eugenjusz 
Oniegin* zerwał z siebie szlify ofi- 
cerskie—na znak protestu! przeciw 
pochodowi gen. Judenicza na Peters- 

burg. 

Oto mała historja: 
Dotychczas wszystkie wybryki 

Szalapina tłomaczono jako skutek ar: 
tystycznej nadwrażliwości, jako wpływ 
chwili, jako wspaniałe podniecenie 
nerwów, tak czułych na fluidy uno- 
szące się w powietrzu. Mówiono o 
Szalapinie: „Zrobił to nagle, nieprzy- 
tomnie, pięć sekund przed tem nie 
wiedział że to zrobi*. 

W ten sposób tłomaczono nagłe 
odśpiewanie rewolucyjnej „Dubinusz* 
ki*,z czem wystąpił Szalapin w 1905 
roku. 

I tak samo tłomaczono ten gest 
Szalapina, kiedy to w 1909 roku gdy 
cesarz nieboszczyk wszedł do loży, 
Szalapin ukląkł przed nim. 

Taksamo zapewne będzie się tło- 

maczyło i owe dzisiejsze zerwanie 
szlif oficerskich. 

Za pozwoleniem. Właśnie zerwa- 
nie szlif oficerskich naprowadza mię 
na pewne podejrzenia. Podejrzenia: 
czy te wszystkie improwizacje nie 
były takiemi improwizacjami, do któ: 
rych się przygotowuje przez trzy mie- 
siące. 

Oto moje dedukcje: 
Wszyscy prawdopodobnie wiedzą, 

że przed ciężką chwilą degradacji ofi: 
cera, która wymaga zerwania szlif 
i złamania szpady — tę właśnie efek- 
towną, symboliczną scenę przygoto“ 
wuje urniejętnie urzędowa  reżysecja. 

Gdzieś w kącie, przed egzekucją, 
podcinają szlify i nadłamają  bre- 
szczot oficerskiej szpady. 

Oczywista, robi się to ze wzglę: 
dów praktycznych, robi się aby rze» 
czy poważnych nie zmieniać w śmiesz- 
ną pustotę. Trzeba przecież w spo- 
sób zręczny i zdecydowany zerwać 
szlify, rzucić ich o ziemię, trzeba z 
łatwością złamać szpadę i odrzucić 
a. od siebie złamane kawałki 
stali. 

Umiejętna reżyserja musi przecież 
zapobiedz temu, aby scena degradacji 
nie zamieniła się w widowisko Śmiesz- 
ne, kiedy człowiek chwyta za szlify, 
targa, rwie, szarpie i nie może oder: 
wać. Nie można przecież dopuścić, 

aby ręka sprawiedliwości  szarpała 
winowajcę za szlify po całym pokoju, 
aby urzędnik degradujący zrywał je 
przez pięć minut czerwieniejąc i sa- 
piąc ze zmęczenia, aby z wysiłkiem 
przysiadał i podskakiwał, aby męczył 
się nad szpadą przez kwadrans, walił 
nią o spuchnięte z gorliwości kolano, 
aby wreszcie z rezygnacją prosił o 
pomoc dwuch najsilniejszych drabów 
wybranych a pośród przerażonej pu- 

bliczności. : 
Szalapin jest zbyt dobrym aktorem, 

za dobrze zna scenę i znaczenie tea- 
tralnego efektu, aby nie pamiętał o 
tej okoliczności. Szalapin wie także, 
że krawiec teatralny szyjąc mundur 
Gremina szyje go na dziesiątki lat, 
nie przewidując aby z munduru tego 

ktoś zrywał szlify; przyszywa te szli- 
fy, jak się patrzy. 

I właśnie dlatego twierdzę, że im- 
prowizacja Szalapina nie była impro- 
wizacją. T 

„Rzecz się miała w sposób nastę- 
pujący: 

„Macieju — powiada w wigilję 
przedstawienia Szalapin do swego 
służącego — podetnij trochę szlify na 
mundurze Gremina. i 

— A poco to panu Teodorze lwa- 
nowiczu? ? 

— To do ciebie nie naležy. Ja 
mam swą wyższą politykę, a ty jesteś 

wesz. Zrób tak, aby szlify trzymały 
się jak na słowie honoru, 

Ale w takim razie—za pozwole- 
niem, w takim razie i spontaniczne, 
odruchowe śpiewanie «Dubinuszki» 
wydaje mi się także podejrzane. 

A czy to nie było tak? 
Rok 1905, Gabinet pułkownika 

żandarmerji. 
Woźny melduje: 
— Attysta Szalapin, chce widzieć 

pana pułkownika. 
: Prosić... prosić... Co za szczę- 

śliwy wypadek. Czemu jestem obo- 
wiązany, że widzę drogiego gościa? 

— A ot, tak sobie... zaszedłem po- 
gawędzić..'A pan rewolucją się cią: 
gle zajmuje, panie pułkowniku... Spis- 
ki pan łapie, che che... 

— A tak che-che, zdarza się. 
Żadna praca nie hańbi, Pewno 

wszystko młodzież, wszystko zielone 
głowy? : 

— Przeważnie. 
— Pewnie «Dubinuszkę», ciągle 

śpiewają? 
— Bywa. | 
=Acóż z tą «Dubinuszką» ciąg: 

nie pan za to zaraz do kozy? 
— Ale gdzieżtam. «Dubinuszka» 

to rzecz niewinna. Za to najwyżej 
można zrobić wymówtę, 

— „Ach tak. Dowidzenia panu. Ja 

już sobie pójdę”. 
l tego samego dnia wieczorem, 

Szaląpin groźnie, odważnie, dumnie, 
wspaniale, śpiewał „Dubinuszkę*. 

A publiczność szeptała: «Cóż to 
za wrażliwy człowiek». 

g 

A latem 1909 roku wezwał Sza. 
lapin swego krawca, prawdopodob- 
nie tego samego Macieja i powie- 
dział: 

— Jutro przed przedstawieniem, 
wszyjesz mi mate poduszki do spod: 
ni. Tak właśnie, aby wypadły na sa- 
me kolana. : 

— Poco to panu Teodorze Iwa- 
nowiczu?, 

— Niej twoja rzecz: Polityka 
bracie jest zajęciem wysokiem, a ty 
co? — drąg, helota. 

* 

Mojem zdaniem, kiedy  Judenicz 
wejdzie do Petersburga, w pierwszym 
rzędzie rozentuzjazmowanego tłumu 
stać będzie Szalapin i rzucając nieza- 
pomniane błyski ze swych pięknych 
oczu, zaśpiewa dźwięcznym basem 
„Trójkolorowy sztandar”, 

— Macie Szalapina—z szacunkiem 
powiedzą w tłumie — nie wytrzyma- 
ło serce rosyjskie, zaśpiewał sponta- 
nicznie coś bardzo pięknego. 

U. — Wilno na 
imię Stanisława Be- 
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zuszko, zam. przy ul. 
znająca dobrze języki  Antokol 86 m. 6, 
niemiecki, francuski, _ unieważnia się. 
angielski, poszukuje 

KOREPETYCJI 4 
zą pokój z utrzyma- CHMISTRZYNI 
niem. Zgłoszenia: poszukuje pracy 

wykwalifikowana «Korepetycje» Rekla- 
mą isa Poznań, zna kuchnię. 
Aleje świadectwa, 

Marcinkowskiego 6.  Szkaplerna 58—6. 

Ma 

  

  

A spontaniczność ta powstała w 
tym samym dniu, kiedy Maciej pod- 
cinał szlify oficerskie. Maciej podci- 
nał Szlify, a Jakubek z polecenia swe- 
go patrona cicho przekradał się 
przez granicę strefy zajętej przez 
armję ochotniczą, aby kupić świeżut- 
ki egzemplarz „Trójkolorowego sztan: 
daru*. 

Ach szeroka, niezmiernie szeroką i 
zagadkowa jest dusza rosyjska. 

" Dużo w sobie wmieścić może ta 
dusza rosyjska. ' 
„1 czasem przypomina mi ona zną- 

komitą „Kupę Pluszkina* z Gogola: 
„Co mianowicie znajdowało się 

w tej <Kupie» nie można było do- 
brze rozeznać, gdyż pył na niej za- 
siadał w takiej ilości, że ręce każde- 
go ktoby chciał się dotknąć, odrazu 
robiły się podobne do rękawiczek — 
ale z niekształtnej masy różnej róż- 
ności, wydzielał się profil drewnianej 
łopaty i kawałek starej podeszwy." 

Tak i tutaj. Wszystko tu znaj. 
dziemy: cesarską tabakierkę z mono- 
gramami, koroną, czerwona szmata 
krwią świeżą splamionej chorągwi, 
dyplom z tytułem solisty nadworne- 
go, nuty Internacjonału i dyskretnie 
Schwowany  rąbek  trėjkolorowego 
sztandaru. 

Wszystko tu razem. 

  

Węydewca Stanigław Macklewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski 
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