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odro 
Dnia 27 paždziernika 1864 roku w 

Starym Ratuszu wileńskim wystawio- 
na została „Norma Belliniego. Był to 
ostatni spektakl połski. Pożegnalny. 
Po nim rozległ się twardy głos Mura- 
wiowa: zawiesza się wszelkie polskie 
przedstawienia w Wilnie. 

Zakaz trwał lat czterdzieści jeden. 
Przyszedł wreszcie przełomowy rok 

1905. 
Lipiec 1905. 

W lipcu 1905 roku w warszawskim 
„Wedrowcu“ czytano taką notatkę: 

„l, oto po tyłu latach, latach prób 
ciężkich, zewnętrznego letargu i na 
samem dnie serca tajonych  nadziei, 
nad piękną ziemią litewską i starym 

ciepły powiew, budzący myśli zmart- 
Lini powi grodem przeleciał znów 
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wiałe i smutkiem osnute dusze. 
Wilno odzyskało to, czego wzbra- 

miano mu tak długo: jego mieszkań- 
com - Polakom przyznano wreszcie 
prawo jawnego miłowania swej nio- | 

  wy ojczystej, drogiej, 
bo, własnej. 

„I nastał dzień wielkiego święta 
Mowa ta ozwała się znów głośno i 
potężnie, i powracała wsparta przez 
wielką mistrzynię narodów —- sztukę. 

„W dniach 5, 6i 7 lipca odbyty 
się w prastarej stolicy. L:twy. trzy 
pierwsze przedstawienia teatralne po 
połsku.. Na obchód ten użyczyła Wil- 
nu Warszawa, co miała najlepszego: 
posłała mu artystów swych, którym 
w udziale przypadła misja zaszczytna. 
Do Wilna wyruszyły najlepsze siły te- 

ukochanej 

atru Rozmaitości, ci wszyscy, którzy, 
nas tutaj tak często odrywają od zie- 
mi i przenoszą w wyśniony świat 
ideałów, pragnień i marzeń. Z dumą 
j szczerą radością posyłałiśmy bra- 
ciem dalekim, a jednak tak bardzo bli 
skim, tych czarodziejów, by wywarli 
nad nimi moc swoją i wstrząsnęli Si- 
łą talentu i urokiem polskiej mowy. 

„ł nie zawiodły nas nadzieje. Trzy 
dni pobytu artystów warszawskich w 
Wiłnie były dla niego jednym ciągiem 
najszłachetniejszych wzruszeń, wyłe- 

        

   

  

Lewis zina? Czyja wina? 
„Obra daatyczńy m. 1-gm akola, 

ka Stankiewicza: 
Karlowiecka, wdowa + panf Marcello 

yk; malars : pan Ładnowski 
Służący + 8 pan Jasieląki 

МА7 , ЗОМА 
Gęomadja w 3-h aktach 

Al=hr. Fredry. 

    

  

Hzatna Wacław 
Elwira; jego оаа 

$ Alfred 

man Ładnowski 

pani Lidowa 
pan Nowicki 

ja pani Lutomska 
Służący „ Е pan Jasielski 

Karcz dzieje sę-* doma-.hr Wacława. 

OŻJDZIĘ 
Fraszk teza + lm abcie 

chała Bałuckiego 
Хы уа 0. .- 002ES50 0 
Malwina, jego żona „ ‚ 

    

- pan Nowicki 
..... pani Lutomska 

"Kamilla, siostra Mulwiay —. . pani Trapszo-Chodowiecka 
Zygoum, krewuy Władysława . pan Wolski 

Rzecz dzioje się aa ws'—u Władysława, 
е оя ® ооавне Вр е 

sai _W_ MARKOWSKIEGO Bięty a ora 
B JUTR ski, 2) Marcowy kawaler | 

Afisz pierwszego przedstawienia polskiego 
w Ogrodzie Botanicznym dn. 5 lipca 1905. 

    
    

wem uczuć gorących, ukojeniem wie- 
lołetnich tęsknot. 

„Jak umiała, gościła Litwa w 
swych progach zdawna upragnionych 
przybyszów, jak umiała radowała się 
i wchłaniała w siebie to, co przywo- 
zili jej oni. I chociaż to wszystko trwa 
ło tak krótko, pozostało nietylko 
wspomnieniem, ale zaczątkiem no wej 
ery kulturalnego rozwoju, który wresz 
<ie przedarł się poza sztuczne tamy. 
W. sam środek życia tych rzesz, które 
los zgiął już .ku ziemi, wkroczyło 
znów triumfalnie piękno, wkradły się 
znowu hymny ukochanych dźwięków i 
oskrzydłając dusze, rozwarły przed 
niemi rozległe horyzonty przyszło- 
ści”. 

To pierwsze po czterdziestu latach 
przedstawienie polskie, o którem z ta 
kiem wzruszeniem mówi stary nunier 
„ Wędrowca”, odbyło się w Letnim 
"Teatrze Botaniczeskawo Sada. W pol- 
zu Obszczestwa  Skoroj Medicinskoj 
Pomoszczi. Tak głosiło Przedwaritiel- 
noje Objawienie. 

Odegrane zostały trzy sztuki. Och, 
nie zainteresowałyby one nas dzisiaj! 
Czyja wina? Mąż : żona. O Józię. 
Sienkiewicz. Fredro. Bałucki. Taki był 

«program prezentacyjny, z którym wy- 
stąpiłi artyści warszawscy. Ale była 
to przedewszystkiem prezentacja pu- 
bliczna mowy polskiej. Ale tej prezen 
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1906 — 1931 
tacji dokonali ludzie, których nazwi- 
ska wielkiem jaśnieją blaskiem w hi- 
storji teatru polskiego. Marcello. Lii- 
dowa. Trapszo. Ladnowski. Wolski... 

Artyšci warszawscy odjechali. Po 
nich przyjeżdżali na krėtszy lub dtuž- 
szy czas inni. Najdłużej gościł zespół 
Knake - Zawadzkiego. Nie był to 
wszakże stały teatr polski. Trzeba by 
ło, aby przyszła ta, której inaczej, jak 

  

Bolesław Szczurkiewicz 

wskrzesicieiką sceny polskiej w Wil- 
nie nazwać niesposób.. Nuna Młodzie- 
jowska. 

17 października 1906. 
„Kurjer Litewski“ х dnia 27 wrzes 

nia 1906: „Stały teatr polski rozpo- 
czyna w Teatrze Miejskim przedsta- 
wienie dn. 17 października... Trupa p. 
Młodziejowskiej... reżyserja p. Po- 
pławskiego.... 

„Kurjer Litewski“ z dn. 17 paždzier 
nika 1906: „W; dniu  wczorajszyim 
przybył do Wilna jerzy Żuławski. Zna 
komity poeta wypowie dziś ze sceny 
qeatru Miejskiego „Prolog*, napisany 
przezeń umyślnie na otwarcie pierw- 
szego sezonu stałego teatru.... 

„Kurjer Litewski“ 2 dn. 19 paždzier 
nika 1906: „Wznowienie stałego tea- 
tru polskiego w Wilnie powitało spo- 
łeczeństwo nasze nietylko z łatwem 
do zrozumienia zadowoleniem, lecz 1 
uroczyście. Do ostatniego miejsca za- 
pelniona sala Teatru Miejskiego, od- 
świeżona i wyrestaurowana, przęd- 
stawiała widok niezwykły, a żywo 
przypominający najświętniejsze czasy 
teatru polskiego w Wilnie — przed 
laty. W krzesłach, w lożach, na bal- 
konie — gdzie rzucić okiem: przed- 
stawiciele i  przedstawiciełki wszy- 
stkich sfer i warstw społeczeństwa 
naszego tutejszego, tout, Vilna —rzekł 
by Francuz, a nietylko całe Wilno, ale 
i sporo osób z pośród obywatelstwa 
wiejskiego, przybyłych naumyślnie dia 
wzięcia udziału w powitaniu trupy. p. 
Młodziejowskiej, w powitaniu równo- 
uprawnienia mowy polskiej na scenie 
wileńskiej. W lożach urzędowych za- 
siedli p. generał - gubernator Krywi- 
cki wraz z szefem kancelarji swojej 0- 
raz p. gubernator Lubimow. W lożach 
i w pierwszych rzędach parteru st:oj 
ne tualety oraz traki. Nastrój serdecz- 
ny i podniosły... Kierowniczkę trupy 
polskiej witają grzmiące oklaski całej 
sali. P. p. Bronisław Umiastowski i 
Wacław Łastowski w imieniu Komite - 
tu Obywatelskiego składają na scenie 
wspaniały kosz kwiatów. Wiją się o- 
deń wstęgi amarantowe ze złotym na 
pisem: Witajcie! Eutuzjastyczne okla- 
ski towarzyszą tej powitałnej owacji..'* 

Nuna Młodziejowska. 

Od tego momentu do dnia 28 lu- 
tego 1910 roku Nuna Młodziejowska 
włada sceną polską w Wilnie. W cią- 
gu lat niespełna czterech daje 834 
przedstawienia. Dziady, Wesele, Eros 
i Psyche, Mazepa, Lilla Weneda, Sen 
srebrny Salomei, Sędziowie, Ahaswet, 
Uczta Herodjady, Złote runo, Faust, 
Wróg ludu, Monna Vanna, Hamlet, O- 
tello, Król Lear, Skąpiec, Ojciec -- i 
wiele innych polskich i obcych rze- 
czy ujrzało i podziwiało Wilno w o- 
wej epoce. 

„Pani Młodziejowska — pisywały 
ówczesne dzienniki — ponosi ogrom- 
ne straty, poprostu topi swój fundusz 
na cel patrjotyczny — zaszczepiania 
w Wilnie polskiej sceny... Pani Mło- 
dziejowska wpakowała kilkanaście ty- 
sięcy w przeróbkę baraku w po-Ber- 
nardyńskim ogrodzie na teatr letni... 
Gorąca patrjotka zrobiła ze swej kie- 
szeni dar Wilnu... Artyści w pocie czo 
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KILKA DAT I FAKTÓW Z DZIEJÓW 
idzonego Teatru Polskiego © Wilnie 

ła pracują nad coraz nowemi sztuka- 
mi... Bardzo często mozolna praca za 
ledwie zabezpieczyć może miesne po- 
wodzenie nowej sztuce na dwa - trzy 
przedstawienia. Rozmawiałem o tem z 
p. Popławskim (reżyserem)... Ze 
smutkiem stwierdza ten wytrawny ar- 
tysta obojętność publiki wileńskiej dla 
wysiłków trupy... Pani Młodziejowska 
prisiła magistrat o zniżenie opłaty od 
każdego występu w sali miejskiej, któ 
ra nie ma akustyki i innych wygód, i 
zawsze daje straty. Magistrat  odrió- 
wił.. Rada Miejska, składająca się z 
samych prawie Polaków, obawia się 
zarzutu ze strony Żydów i Rosjan...” 

Stare gazety bywają wymowne. Fo 
gorących falach uniesień i entuzjaz- 
mu napływały, jak widać, zimne fa- 
le obojętności. Ale była jeszcze 
chwila, gdy „entuzjazm doszedł do 
najwyższego napięcia. Zdało się, iż 
publiczności zabrakło już mocy. Ręce 
bezwładne opadły same“... Byta to 
chwila... pożegnania. Nuna Młodzie- 
jowska opuszczała Wilno. Trudno. 1a 
ki już był, widać, los. 

„Czy przypadek chciał — pisano 
wówczas w Wilnie — czy przypadek 
chciał, że na przedstawienie posegnal 
ne wybrano „Wesele*? Może bez- 
wiedna, ale głęboka. i subtelna ironja 
tkwiła w tem zestawieniu . momentu 
pożegnania z Weselem. Jak stały re- 
tren, jak memento zawisły nad widow 
nią słowa: czapkę wicher niesie, róg 
huczy po lesie... ostał ci.się ina 
SZNUT....* 

Ale w owej chwili pożegnania 
deszcz nieustających kwiatów pokrył 
scenę... Nuna Młodziejowska odjeż- 
dżała. Rozstając się, mówiła: „gdy 
warunki złożą się pomyślniej, gdy po- 
wstanie teatr nowy, może wkrótce, 
może za lat kilka powróci do Wil- 

Kronika następnego dziesięciolecia 
1910 — 1920 

Rok 1910 — to wyjazd Nuny Mło 
dziejowskiej. Koniec r. 1920 —- to ob- 
jęcie dyrekcji przez Franciszka Rych- 
łowskiego. W ciągu tych łat dziesię- 
ciu teatr wileński nie ma stałego kic- 
rownictwa. Przechodzi różne koleje i 
często bywa w tarapatach.. Ale trwa. 
Trwa przedewszystkiem dlatego, że 
na czele jego stoją ludzie uparci, а-- 
wzięci i mocni, którzy powiedzieli, 
że utrzymają go. Nie zmogła też ich 
ani cenzura rosyjska, ani obojętność 
do teatru pewnych czynników, ani nie 
ustanne troski o finanse, ani okupacja 
niemiecka, ani rządy bolszewickie. 
Rozbijało się to wszystko o ich wolę, 
o ich patrjotyzm i miłość sztuki. 

Byli to kolejno: Józet Popławski 
(1910), Bronisław Oranowski (1911), 
Juljusz Strycharski i Jan Pawtocki 
(1911 — 1913), Wojciech Baranow- 
ski 1913), Książek. (1914), Konsor- 
cjum pod kierownictwem J. O'Rour- 
ke i Zbigniewa Śmiałowskiego (1915), 
sam Zbigniew Śmiałowski w ciężkich 
latach niemieckich (1915 — 1918), 
wreszcie Henryk Cepnik. 

W tych latach, gdy losy często 
zmienne i niepewne bywały, dokonał 
się wszakże fakt doniosły: dn. 12 paź 
dziernika 1913 roku nastąpiło. otwar- 
cie wielkiego teatru na Pohulance. 
Scena polska, która tułała się i w bu 
dzie cyrkowej, i w starym ratuszu, w 

m 

Teatr Polski w budynku cyskowym na placu Łukiskim. 

sali miejskiej i w ogrodzie po - Ber- 
nardyńskim — znalazła gmach godny 
siebie. 

A dnia 27 kwietnia 1919 roku, t. 
zw. Działówka Artystów, którą przez 
cztery najgorsze lata prowadził nieu- 
męczenie Zbigniew Śmiałowski, ten, o 
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5RASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“ 
BiENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DABROWICA (Polesje) — Ksjęgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC -— Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S Mates 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

DSTAWI 

K, Malinowskiego, 

i 
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K. Smarzyński, | 

ki, | 
WARSZAWA — 

TWA: CIELST 
. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego, 

OWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
£ SZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskjego, ui, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

Tow, Księgarni Koi, „Ruch“, 
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KAWAWY ZAWACH NA PREZYDENTA FRANCJI 
Emigrant rosyjski strzela do Prezydenta Doumera. — Tajemnicze 

tło zamachu. — Prezydent umierający. 
PARYŻ, (Pat). W dniu 6 maja po południu, w chwili 

gdy prezydent republiki Doumer, otoczony przez byłych 
kombatantów, znajdował się na międzynarodowej wy- 

JAK DOKONANO ZAMACHU? 
PARYŻ. PAT. — Zamach na pre- 

zydenta Doumera miał miejsce o godz. 
15 min. 30 na wystawie, zorganizowa- 
nej przez byłych kombatantów - lite- 
ratów. Rosjanin Gugulow, przyłożyw- 
szy rewolwer do głowy prezydenta, dał 
4 strzały. Prezydent upadł. Morderca 
dał wtedy piąty strzał, raniąc w rękę 
znanego pisarza Claude Farrere'a. 

Minister obrony narodowej Puetri, 
który znajdował się w chwili zamachu 
przy boku prezydenta Doumera, tak o- 
powiada przebieg zdarzenia: 

Usiłowałem rozbroić mordercę, — 
mówił minister — lecz było to niemioż- 
liwe. Musieliśmy rzucić się na niego w 
pięciu, by obezwładnić mężczyznę oi- 
brzymiego wzrostu. 

Prezydent Doumer, trafiony w oko- 
licy prawej skroni padł szepcąc: „Czy 
okiem, padł na ziemię, szepcąc: „Czy 
to możliwe?" — Liczna publiczność, 
która zbiegła się w sali sprzedaży, po- 
czątkowo sądziła, słysząc odgłosy 
strzałów, że jest to wybuch aparatu, 
używanego przez fotografów do oświe- 
tlenia magnezjowego, lecz niebawem 
zdano sobie sprawę, że chodzi o za- 
mach na prezydenta Doumera. Na wy- 
stawie zgrupowani byli niedaleko pre- 
zydenta Doumera liczni pisarze fran- 

cuscy. Podczas, gdy znajdujący się na 

sali lekarz udzielał prezydentowi pierw 
szej pomiocy lekarskiej, morderca zo- 
stał zatrzymany i oddany w ręce po- 
licji, 

CO OŚWIADCZYŁ 
PO ZAMACHU GUGULEW? 

„WIEM, ŻE MNIE ZABIJECIE“. 

Morderca urodził się w roku 1895. Po za- 

machu Gugulew długo zachowywał milcze- 

nie, a następnie oświadczył, że chciał zamor- 

dować prezydenta republiki, ponieważ Fran- 

cja pomaga bolszewikom, a Europa i Ame- 

ryka dostarczają Sowietom pieniądze. 

Gugułew jest wzrostu bardzo wysokiego, 

ubrany w czarny garnitur. Mówi głosem mo- 

notonnym, robiąc wrażenie recytowania wy- 

uczonej lekcji. Odprowadzony natychmiast 

do komisarjatu policji, początkowo Gugulew 

odmawiał wszelkich zeznań. 

Gugulew przebywał w ciągu 2 lat w Pra- 
dze. Obecnie z żoną mieszka stale w Mona- 
co, gdzie prowadzi działalność polityczną. 
Ma nawet grupę swych zwolenników. Do 

Paryża przybył wraz z żoną. Gugulew jest 

literatem i pod pseudonimem Paweł Brede 

napisał kilka książek o Rosji. Na tej podsta- 

wie uzyskał pozwolenie wstępu na wystawę 
książki w dniu wizyty prezydenta. || | 

Po dokonaniu zamachu Gugulew oświad- 

czył władzom: „wiem, że mnie zabijecie, ale 

uważałem za swój obowiązek zrobić to, co 

zrobiłem. Jestem wielbicielem Hitlera i Mus- 

stawie książki, nieznajomy esobnik rzucił się na niego, 

dając 5 strzałów z rewolweru. Prezydent został raniony 

trzema kulami. Ranny jest także znany pisarz Claude 

Farrere. Morderca został rozbrojony. Jest nim Rosjanin 

Paweł Gugulew dr. medycyny. Morderca został oddany 

do dyspozycji władz. Prezydent Doumer odniósł między 

innemi ciężką ranę w głowę. Ferrere ranny jest w rękę. 

Qbaj ranni zostali przewiezieni do szpitala Beaujon. 

PARYŻ, (Pat). Prezydent Doumer jest umierający. 

PIERWSZE WRAŻENIE W PARYŻU 

PARYŻ, (Pat). Wiadomość o 
zamachu na prezydenta Doumera 

rozeszła się z błyskawiczną 

szybkością, powodując wszędzie 
niezwykłe wrażenie. O godzinie 
5-ej po południu ukazały się na 

mieście nadzwyczajne dodatki, 

podające szczegóły zdarzenia. 

Na ulicach tworzą się tłumy pu- 

bliczności, gorączkowo omawia- 

jące dokonany zamach. 

Koło kliniki, w której znaj- 
duje się obecnie prezydent, na- 
pływ publiczności jest tak wielki 
że musiano zarządzić specjalną 
służbę policyjną dla zachowania 
porządku. Morderca przesłuchi- 
wany jast obecnie przez władze 
policyjne, w obecności prokurą- 
tora generalnego republiki oraz 
prefekta policji paryskiej. 

GDZIE TRĄFIŁY KULE 

PARYŻ, (Pat). O godzinie 16-ej 

lekarze, po gruntownem zbadaniu 

prezydenta, wydały następujący 

biuletyn: 

Prezydent został raniony kulą 

w tył głowy za uchem oraz 

drugą kulą, która utkwiła rów- 
nież w głowie pod uchem. Po- 
czątkowo sądzono, że prezydent 

został trafiony również i w 
brzuch trzecim nabojem. Badania 

nie wykryły jednak żadnej rany 

w dolnej części ciała. Prezydent 
dotychczas jest nieprzytomny. 
Wypowiedziął kiika nieżrozumia- 

łych słów. W klinice, da Której 
został natychmiast po.zamachu 
przewieziony, zastosowano trans- 

fuzję krwi dla wzmocnienia pa- 

cjenta. 
U łoża prezydenta znajduje 

się zięć. Przybył również prem- 
jer Tardieu w towarzystwie kilku 
ministrów. 

  

soliniego, ale nigdy nie brałem od nich pie- 
niedzy“. ; 

CZY MIAŁ WSPÓLNIKÓW? 

Jednocześnie zaprzecza energicznie, jako- 

by miał współników. Twierdzi, że działał na 

własną rękę, oraz że członkowie jego związ- 

ku, do którego należał, nie odgrywali żadnej 

roli w. zamachu. Pomimo to jednak liczni zna 

jomi Gugulewa będą badani przez władze 

co do stosunków, jakie łączyły ich z zabójcą, 

ażeby wyjaśnić, czy stowarzyszenie, o Któ- 

rem wspominał, ma jedynie na celu wzajem- 

ną pomoc, czy też tendencje polityczne. 

Jednocześnie wdrożono dochodzenie w 

Monaco, Boułogne - sur - Seine i dzielnicy 

łacińskiej w Paryżu. W lutym 1931 roku Gu- 
gulew robił starania u władz francuskich o 

uzyskanie pozwolenia na pobyt, czego mu 

jednak odmówiono. Gugulew szukał wów- 

czas protekcji u niejakiego Aleksandra Za- 

górskiego, prezesa związku zawodowego го- 
syjskiea pracowników we Francji. 

W CHWILI PISANIA DEDYKACJŁ 
Podczas rewizji osobistej znałeziono przy 

Gugulewie książeczkę z napisem: „Paweł Gu 
gulew, byty przywódca iaszystów  rosyj- 
skich". W sali wystawowej, zanim dokonał 
zamachu, zatrzymywał się przy wielu sto- 
iskach, prosząc o dedykowanie mu szeregu 
ksiażek. W ten sposób podszedł wreszcie do 
stoiska pisarza Claude Farrere'a i właśnie 
w chwili, gdy autor pisał dedykację, Gugu- 
lew, korzystając z momentu, gdy nikt na nie 
go nie patrzyi, wyjął rewolwer i strzelił kil- 
kakrotnie do prezydenta Doumera. 

JEST NADZIEJA URATOWANIA 
LONDYN. PAT. — Z Paryża dono- 

szą, że jest jeszcze nadzieja uratowa- 
nia życia prezydenta Doumera. 

S III III S IIS 

którym napisał Czesław Jankowski, iż 

w latach klęsk potrafił on utrzymać 

ciągłość żywej polskiej sceny w Wil- 

nie — Działówka Artystów doczekała 

wreszcie chwili niezwykłej: Dnia tego 

cały jej zespół grał „Kościuszkę pod 

Ractawicami“. Grał dla wojska pol- 

skiego i dła Wilna, wyzwolonego w 
dniu 19 kwietnia 1919 roku. 

Franciszek Rychłowski. 

W pierwszy dzień, Bożego Narodze- 
nia r. 1920 Teatr Polski w Lutni wy- 

stawił „Jasełka* Lucjana Rydla. Dnia 

zaś 6 stycznia 1921 r. otwarto go u-: 
roczyście, wystawiając Sędziów 
Warszawiankę. Rozpoczęła się ośmio+: 

letnia, wytrwała i pracowita, dyrek- 
cja Franciszka Rychłowskiego. 

Wilno znało go już dawniej. Za“ 
czasów Nuny  Młodziejowskiej, gdy 

stanął po raz pierwszy przed publicz- 

nością wileńską w roli Poety z We- 

sela. I gdy następnie grał, na naszej 

scenie w ciągu dwóch sezonów 1907 

— 1908 1 1908 — 1909. Od r. 1920 

został już tu po dziś dzień. 

Franciszek Rychłowski prowadził 

teatr polski w Wilnie od 25 grudnia 

1920 r. do lata 1929 roku. Praca jego i 

działalność obejmowały współcześnie 

lub kolejno wszystkie cztery sceny, 

któremi rozporządzało Wilno. Prowa- 

dził on Lutnię o repertuarze komedjo- 

wym i dramatycznym;. Teatr Po- 
wszechny  w.gmachu po-ratuszowym, 
gdzie przeważały widowiska popular- 
ne; Teatr na Pohulance z wielkim re- 

pertuarem (opera, balet, operetka), 
wreszcie Teatr Letni w ogrodzie po- 
Bernardyńskim, gdzie grywano tarsę, 
wodewil i operetkę. Wystawił ogółem 
kilkaset sztuk dramatycznych i30 oper 

i operetek. 
Scenie polskiej zasłużył się do- 

brze. 

Reduta 

Powstała ona w roku 1919 w War 

szawie. Stworzyli ją dwaj ludzie, któ- 

rych słusznie fanatycznymi entuzjasta- 

mi teatru nazwać trzeba: Juljusz Oster 

wa i Mieczysław Limanowski. 

| Po warszawskich sukcesach i tri- 
imfalnym objeździe Kresów, latem 
1924 roku, przenosi się Reduta na sta- 

ide do Wilna w sierpniu r. 1925. W r. 

1926 rozszerza swą działalność i na 

Grodno, tworząc dwie odrębne grupy, 

pozostające jednak pod naczelnem kie 

rownictwem Osterwy. 

Działalność Reduty w Wilnie i na 

Kresach, była niezwykle owocną. „Na- 
leży w niej podkreślić — pisze Wiktor 
Piotrowicz w swojem studjum o niej 

(„W nawiasie literackim“) — obok 
zdobyczy artystycznych, zdobycze spo 
łeczne i społeczno-wychowawcze. Dwa 
czynniki: ściśle artystyczny i wybitnie 
społeczny przyświecały jej działalno- 
ści, odkąd osiedliła się w Wilnie i pro- 
wadzić zaczęła teatr objazdowy. Oto 
trochę statystyki: w r. 1925 objazd 
obejmuje 25 miast, zespół daje 106 
przedstawień w ciągu trzech miesięcy; 
następnie przez lipiec i sierpień 1926 
r. Reduta dokonała objazdu czterech 
województw północno-wschodnich:i w 
ciągu 81 dni odwiedziła 40 miasteczek, 
dając w nich 105 przedstawień, któ- 
rych świadkami było przeszło 50 tysię 
cy widzów. Pierwszy inauguracyjny 
wyjazd Reduty na prowincję w r. 1924 
objął 49 miasteczek, przyczem frekwen 
cja publiczności przekroczyła cyfrę 46 
tysięcy widzów; wreszcie w r. 1927 
odbyto w zimie wyprawę, dając 43 
przedstawienia, latem zaś tegoż roku 
w ciągu 64 dni 83 przedstawienia. Oto 
zwykła wymowa cyfr: Przeszło 100 ty- 
sięcy wdzięcznych widzów i kilkaset 
przedstawień. Trud i wysiłek ogrom- 
ny“. 

Ostatnie lata 

W kwietniu 1929 Reduta opuszcza 
Wilno. Teatry polskie po niej obejmu- 
je dyr. Aleksander Zelwerowicz, pro- 
wadząc je do roku zeszłego. Czasy te 
pamiętamy wszyscy. Są one całkiem 

świeże i do historji nie należą jeszcze. 

ф Wysz. 
| —



Ferdynand Ruszczyć jako inscenizator " 

SŁ O 

GŁOSY Z DALSZEJ I BLIŻSZEJ PRZESZŁOŚCI 
„Życie Polskie'* w zeszycie majo- 

wym r. 1914 pisało tak: 
Ferdynand Ruszczyc z równym za- 

pałem urządzał niezwykłe bale i ) 
dziejskie zabawy dla dzieci, co i V 
stawę przemysłu ludowego na Litwie 
i Białej Rusi, malował aiisze, projekty 
na suknie, kostjumy, marki, nalepki, 
dekorował sale, wydał ćały szereg ksią 
żek, zdobionych przez się graticznie— 
w prowincjonalnej drukarni potralił 
wydać wspaniałe albumy Starego Wił- 
na, które mogą zaimponować nawet 
pierwszorzędnym zakładom graficznym 
a w ohydnej budzie cyrkowej zainsce- 
nizował w sposób poprostu niezwykły 
„Warszawiankę“, którą opatrzył nie- 
tylko dekoracjami własnego pomysłu, 
ale i meblami pożyczonemi ze... swo- 

ж 

     
czą 

  

Ferdynand Ruszczyc. 

jego mieszkania. Żaden obchód, żadna 
uroczystość, żaden odruch społeczny i 
narodowy nie obszedt się bez jego 
współudziału — powoli stał się artys- 
tycznym dyktatorem Litwy, despotą, 
który zdołał narzucić poczucie i szacu- 
nek dła sztuki nawet najuporniejszym, 
nawet najbardziej kanciastym mózgom. 
Podczas tego całego okresu pracy wi- 
doczne jest, że pomysły inscenizator- 
skie pochłaniały go  przedewszyst- 
kiem... : 

ŚWIĘTO SZTUKI POLSKIEJ. 

Czesław Jankowski w Nr. 29 „Ty- 
godnika Ilustrowanego“ z dnia 17 lip- 
ca 1909 roku napisał tak: 

Świętem sztuki polskiej, a w szcze- 
gólności świętem teatru polskiego w 
Wilnie było wystawienie Lilli Wenedy. 
Głębokie wrażenie, jakie wieczór dnia 
12 czerwca wywarł na widzach, za- 
wdzięcza 'Wilno pietyzmowi p. Nuny 
Młodziejowskiej i pracy artystycznej 
Ferdynanda Ruszczyca, którego pomy- 
sły dekoracyjne przyczyniły się w o- 
gromnym stopniu do podniesienia na- 
stroju i wytworzenia pomiędzy sceną 
a widownią prądu szczerej poezji. 

Prasa wileńska podkreśliła zgodnie 
zapał, z jakim publiczność witała nie- 
śmiertelne dzieło Słowackiego w tej 
pięknie stylizowanej oprawie, jaką mu 
nadał Ruszczyc, a jakiej nie miało ono 
dotychczas na żadnej scenie polskiej. 
Pomysłowość artysty okazała się nie- 
tylko bogatą, ale i śmiałą. Dość powie- 
dzieć, że w obrazie przedstawiającym 
pobojowisko, Ruszczyc dał zdumione- 
mu oku widzów wypukłe sklepienie 
niebieskie, z błyszczącemi na niem sie- 
dmioma gwiazdami Wielkiej Niedźwie- 
dzicy. Wywołało to eiekt niezwykły, 

"a teatr grzmiał od oklasków ku czci 
artysty, który pierwszy po Wyspiań- 
skim wszedł na scenę z myślą twórcza, 
zdolną do łamania wszelkich przesz- 
kód na rzecz piękna wysnutego z wła- 
snych wizyj. 

„ Całe przedstawienie miało też dzię 
ki temu linję artystyczną niezwykle 
czystą, wolną od jakichkolwiek zbo- 
czeń i załamań. Obrazy takie, jak sala 
Lecha, las Druidów, ustawiony w dwa 
półkola, grób Julji Alpinuli, z rozta- 
czającym się poza nim krajobrazem 
alpejskim (w prologu), grób wróżki 
wenedyjskiej i cela pustelnicza Św. 
Gwalberta (czaszka ludzka), były sty- 
lizowane świetnie i stały na wysokim 
poziomie współczesnej sztuki dekora- 
cyjnej, zapoczątkowanej przez Gordo- 
na Craig'a. 

Wystawiona w ten sposób Lilla 
Weneda była więc nietylko aktem hot- 
du dla genjuszu Słowackiego, ale jed- 
nocześnie wydarzeniem znamiennem w 
życiu kulturalnem Wilna i momentem 
wogóle dła kultury teatralnej polskiej 
duże posiadającym znaczenie. 

  

RUSKIN LITEWSKI. 
W „Kurjerze Wileńskim* z dnia 

4/17 lutego 1911 roku czytamy nastę- 
pującą recenzję. Napisał ją Benedykt 
He 

   

    

Żywe obrazy — to banalność w 
porównaniu z tem, co nam pokaza! we 
środę Ruskin litewski — Ferdynand 
Ruszczyc. Nie wiem, czym odczuł na- 
leżycie jego zamiar. Ale oto, jak mi się 
ten zamiar wyobraził. Moment twór- 
czości poprzedza w fantazji artysty wi- 
zja, żyjąca, choć wymarzona jedynie; 
plastyczna, choć mgłą dali zasnuta. 
Wizja taka, przeniesiona na papier, 
płótno, czy w marmur wkuta — sztyw- 
nieje, poniekąd nawet martwieje. Jej 
czar istotny trwać może tylko chwilę. 
Krótką chwilę snu poety. I właśnie uro 
kiem tych rozwiewnych, przelotnych 
wizyj, które na widok obrazu jednego 
twórcy tylko inny twórca w duszy swej 
odtworzyć potraii zapragnął po- 
dzielić się z nami autor „Ziemi%. To 
sprawił. My, ludzie powszedni, ludzie, 
dla których Piękno jest przedewszysi- 
kiem tylko wyrazem, weszliśmy w nie. 
Poddaliśmy się wrażeniom, dostępnym 
jedynie poetom. 

Osiem było tych obrazów, a jeden 
od drugiego cudniejszy.... 

Tak pisał krytyk teatralny w r. 1911. 
o riszczycowskiej inscenizacji ośmiu 
obrazów Waltera Crane'a, Burne-jo- 
nes'a, Holliday'a, Rossettiego i Wat- 
ts'a. Inscenizacja nosiła tytuł: „Sny o 
Pięknie”. 

GODNE WIELKICH GMACHÓW. 

Wieczór wczorajszy w historji te- 
atru wileńskiego złotemi winien być 
zapisany zgłoskami... Żaden teatr na 
świecie niema gotowego na każde we- 
zwanie artysty tej miary, co Ruszczyc, 
który nietylko z właściwym mu zapa- 
łem podjął się inscenizacji całości „Or- 
lęcia*, ale szczegóły najdrobniejszych 
rekwizytóy sam opracował, ale sam 
nawet ręką, która chlubne dla malar- 

  

stwa polskiego tworzyła dzieła, malo- 
wał dekoracje... 

I ten stylowy, w harmonijnych bai- 
wach utrzymany, apartament Marji Lu 
dwiki w Baden. I ten czarodziejski, baj 
kę jakąś wyśnioną, przypominający o0- 
gród Schoenbrunnu w nocy. I ten po- 
kój lakowy, istne arcydzieło malarstwa 
dekoracyjnego. I ten a la Craig insce- 
nizowany fragment historycznego pola 

  

Zbigniew Śmiałowski. 

pod Wagram — wszystko to razem 
składało się na całość imponującą, wy- 
rywającą się z drewnianych ścian na- 
szego quasi-teatru, godną wielkich 
gmachów, sztuce dramatycznej poświę 
conych... Wszystko to sprawiło, że pra 
ca Ruszczyca... dała nam taką całość 
piękną, o jakiej pewnie długo śnić bę- 
dziemy, a nie zapomnimy nigdy. ' 

Takie są słowa Czesława Jankow- 
skiego z dnia 2/15 grudnia 1912. roku 
o inscenizacji „Orlęcia*. 

WSZYSTKO JAK ONGI. 
W „Kurjerze Litewskim" z r. 1912 

Wojciech Baranowski pisze pod wra- 
żeniem „Warszawianki'': 

Bez skazy artystycznej było tło. 
Nic dziwnego: stylizował je Ruszczyc. 
Wszystko więc wyglądało, jak ongi, 
za owych pięknych czasów, kiedy to 
pan Dełavigne, zapalny francuski po- 
eta, skomponował strof kilka... to nie 
pokaz teatralny... to prawdziwa czy- 
sta sztuka. Pietyzm. I od tego zwięk- 
sza się jeszcze czar... 

„ MISJA RUSZCZYCA. 
Czesław Jankowski w „Kurjerze Li- 

tewskim* z dnia 15/28 stycznia 1913 
o „Wieczorze poezji”: 

Coraz wyraźniej, coraz śmielej za- 
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rysowywa się misja Ruszczyca na uko- 
chanej przezen Litwie, misja szerzenia 

śród nas miłości dla piękna. Z uinoś- 
cią podążamy zawsze na każde wezwa 
nie tego artysty. Podążamy z uinością, 
już przekonani, już nauczeni doświad- 
czeniem, że każdy wieczór ruszczycow 
ski, pełen cudnych wrażeń, długo nie- 
zapomniane daje nam uroki. Ruszczyc 
wykazał nam w niedzielę płastycznie, 
jakie cuda kryją się-w każdem słowie, 
wielkiej puścizny wieszczów naszych... 

Najpierw ujrzeliśmy inscenizację 
wstępu do „Nieboskiej Komedji*. Po- 
wiał ze sceny majestatyczny urok ci- 
chej, gwiaździstej nocy, pełnej tęskni- 
cy i tajemniczości... nocy nad brzegiem 
wzburzonego morza... Gniewne fale o 
rozsrebrzonych grzywach biją z potę- 
żną siłą w granitowe złomy wybrzeża 
i śpiewają hymn rytmiczny... 

Druga część wieczoru poświęcona 
była jednej chwili twórczości Adama 
Mickiewicza. 

Widzimy wieszcza w skromnem je- 
go mieszkanku w Paryżu, w r. 1833. 
Stoi on oparty o iramugę weneckiego 
okna, patrząc na morze dachów, ita 
szczyty wieżyc stolicy świata i myśli 
w zadumie głębokiej, w smutku i tęsk- 
nocie: O czem tu dumać... 

Lecz oto zginęła z przed oczu po- 
ety panorama Paryża, a ukazała się 
drgająca prawdą rzeczywistości zjawa 

        

Juljusz Osterwa. 

podwórca uniwersyteckiego w Wilnie... 
Z wnętrza kościoła św. Jana dobiegały 
doń ostatnie po skończonem nabożeń- 
stwie dźwięki organów. A gdy umilkły 
organy, rozwarły się wierzeje świątyni, 
skąd poprzedzany przez pedelów, wy- 
sunął się senat uniwersytecki, z rękto- 
rem Malewskim, Lelewelem, Śniadec- 
kim, Groddeckim... za którymi Czeczot, 
Domeyko i on sam Mickiewicz 
wśród filaretów — podążali do murów 
wszechnicy. Wyciągnął mistrz ręce do 
tej wykwitłej nagle z jego duszy, wy- 
gnańca, zjawy... 

Lecz oto znów druga snuje mu się 
wizja przed oczyma: najcudniejszy irag 
ment gór wileńskich, wartkim nurtem 
Wilenki okolony... 

Marzenia, wizje, — prysły! Znów 
widzimy wieszcza w jego skromnym 
pokoiku, przez wielkie okno czerwienią 
się szeregi dachów paryskich. Lecz 
przeznaczenie spełniło się... I kreśli te 
pierwsze, w sercu każdego Polaka i 
Litwina, wyryte słowa: Litwo, ojczy- 
zno moja... To wszystko pokazał. nam 
Ruszczyc. 

11 PAŹDZIERNIKA 1919. 

Naczelnik Państwa w Wilnie. O- 
twarcie uniwersytetu. Uroczystości na 
Pohulance. „Nasz Kraj'* z dnia 13 paž- 
dziernika pisze: 

„Program zapowiadał prolog, uryw 
ki z „Legjionu* Wyspiańskiego, „Odę 
do młodości, wreszcie fragment Zyg- 
munta Augusta i Barbary*. Proi. Rusz- 
czyc... drogą wysoce indywidualnej 
koncepcji... stworzył całość widowi- 
ska... zostawiła ona głębokie i nieza- 
tarte wspomnienie na uczestnikach u- 
Toczystości uniwersyteckich. 

'С1 z Wilnian, kfórzy dnia owego 
byli w teatrze na Pohulance, przypom- 
ną sobie, jak Naczelnik Państwa, acz 
kurtyna już zapadła, długo nie powsta- 
wał ze swego krzesła. 

LWI PAZUR MISTRZA. 
„Dziennik Wilenski“ z dnia 17 lu- 

tego 1924 r: 
W inscenizacji Cyda czuć się dawał 

Iwi pazur mistrza: gobeliny prologu 
i układ obrazów — przepiękne, mar- 
murowy krużganek pałacowy, o mister 
nych kolumienkach spiralnych, oraz 
perspektywiczne skrzydła pałacowe— 
w prawdziwej kąpieli słońca i mocne- 
go błękitu kastylskiego nieba. Kostju- 
my piękne, stylowe. To też w gorących 
wywoływaniach i oklaskach łączono i- 
miona świetnej artystki Ireny Solskiej 
i znakomitego malarza Ferdynanda 
Ruszczyca. 

NATCHNIONA WIZJA. 
Nie mogę nic więcej nadto powie- 

"lzieć, że wszystko było na wysokości 
i nie w szczegółach trzeba się gubić, 
ale że okiem ogarnąć należy tę całość, 

która dzięki Ruszczycowi, zatriumto- 
wała na scenie. - Ruszczyc, bo o nim 
trzeba na pierwszem miejscu wspom- 
nieć, dał tę swoją wielką, natchnioną 
wizję poezji Wyspiańskiego. 

Tak pisał Mieczysław Limanowski 
w „Słowie' dnia 2 grudnia 1930 roku 
o wystawieniu „Nocy Listopadowej“. 

* 

Te głosy z dalszej i bliższej prze- 

wo 

MOSKWA. PAT. — Tass donosi z 
Chabarowska: Niektórzy z pośród z 
górą 100 obywateli sowieckich, aresz- 
towanych w Charbinie, pod zarzutem 
uprawiania akcji prowokacyjnej, są 
torturowani przez żandarmerję japoń- 
ską, oraz policjantów  białogwardyj- 
skich, pozostających na służbie policji 
chińskiej. Stwierdzono, że torturom 

SOWIECKA NOTA 
MOSKWA. PAT. — Tass donosi: Wobec 

aresztowań i znęcania się nad obywatelaini 

sowieckimi w Charbinie, konsuł generalny 

ZSSR. w Charbinie Sławucki wystosował da 

komisarza dypłomatycznego w Charbinie pi- 

smo, w którem zaznacza, iż kilkakrotnie 

zwracał «wagę na prowokacyjny charakter 

działalności rosyjskich policjantów białogwar 

dyjskich, Którzy dokonywują aresztowań 

wśród obywateli sowieckich, zupełnie niewin 

nych, usiłują ich samych oraz instytucje s0- 

wieckie kompromitować, oraz poddają oby- 

watefi sowieckich najdzikszym torturom w 

celu zmuszenia ich do przyznania się do iik- 

cyjnych zbrodni. : 

Konsul Siawucki w pišmie swem protes- 

tuje energicznie przeciwko bezprzykładnemu 

bezwstydowi policjantów białogwardyjskich, 

wymieniając przyteni kilka ich nazwisk. 

Jedynie w próbie zagrożenia stosunkon:, 

istniejacym między ZSSR. a Mandżurją, oraz 

pokojowi na Dalekim Wschodzie — głosi 

pismo protestacyįne — należy szukać moty- 

Dzielimy się z czytelnikami szere- 
giem wspomnień i przeżyć osobistych 
p. Nuny Młodziejowskiej z okresu pro- 
wadzenia w Wilnie wskrzeszonej sce- 
ny polskiej. 

Jak ważną, niemal dziejową spra- 
wą, było w czasach ówczesnych stwo- 
rzenie w Wilnie stałej sceny polskiej, 
zdają sobie sprawę ci, co pamiętają ten 
okres ucisku i prześladowań polskoś- 
ci. Czas jednak zaciera szybko w pa- 
mięci to wszystko, co wstrząsnęło do 
głębi duszy i wywołało szczery ból. 

Szybko zasklepiają się rany... po- 
zóstają jednak niezatarte wspomnie- 
nia... 

** 

W miłym, przytulnym saloniku ho- 
telu George'a miałem możność rozma- 
wiania o dawnych czasach z.pp. Szczu 
kiewiczami. 

Snuliśmy złotą nić wspomnień i prze 
żyć. 

       

  

rześladowania komunistów w Mandżurii 
poddani zostałi m. i. wyższy urzędnik 
dyrekcji kolei wschodnio-chińskiej Gaj 
duk, oraz jego żona, urzędniczka tejże 
dyrekcji. Aresztowania dokonywane są 
głównie przez żandarmerję japońską, 
która po wstępnem przesłuchaniu w 
podziemiach generalnege konsulatu 
Japonji w Charbinie, przekazuje aresz- 
towanych chińskiej policji śledczej. 

PROTESTACYJNA 
wów akcji prowokacyjnej, skierowanej obec- 

nie bezpośrednio przeciwko konsulatowi ge- 

neralnemu ZSSR. i przedstawicielowi ZSSR. 

w dyrekcji kołei wschodnie-chińskiej. 

Konsul Sławucki w zakończeniu swego. 
pisma składa odpowiedzialność na władze 

        

Wybary du sejmiku kłajpedzkiego 
RYGA. 5 5. — Z Kłajpedy nadeszły 

następujące wyniki głosowania do Sej- 
miku kłajpedzkiego: Ogółem głosowało 
42.888 osób, co stanowi 97 proc. ogól- 
nej ilości uprawnionych do głosowa- 
nia. Dzielnik wyborczy wynosi 2.168. 

Największą ilość głosów zdobyła 
niemiecka partja rolników — 22.610, 
zdobywając 10 mandatów, przy poprze 
dnich wyborach otrzymała 15.910 gło- 
sów. Niemiecka partja ludowa — 
17.650 głosów (8 mandatów). Poprzed 
nio 13.709. Litewska lista nacjonalisty    

    

ducha polskiego. 
Wilno pod każdym względem na- 

dawało się do urzeczywistnienia mego 
projektu. 

Wiedziona intuicją, zetknę- 
łam się z ówczesnym prezydentem mia 
sta p. Michałem Węsławskim i redak- 
torem ,,Kurjera Litewskiego p. Czesła 
wem Jankowskim. ' 

Myśl moja przyjętą została entuzja- 
stycznie. 

l oto na najbliższem posiedzeniu 
komisji teatralnej z udziałem przedsta- 
wicieli władz rządowych zapadła je- 
dnomyślna uchwała, polegająca na 
przyjęciu w całokształcie mojej propo- 

zycji. ` 
Kurtuazja ze strony ' władz rosyj- 

skich była wyjątkowa. 
Nie zdążyłam dotrzeć do domu, snu 

jąc rozmaite plany, gdy  wybitniejsi 
przedstawiciele władzy z gubernato- 
rem Lubimowym na czele — złożyli mi 

  

Nuna Mlodziejowska. 

Wiele faktów i niezmiernie cieka- 
wych epizodów, charakteryzujących 
ówczesne stosunki, poruszyła p. Nuna 
Młodziejowska. 

„Gdyśmy po raz pierwszy przybyli 
do Wilna, a było to wiosną r. 1906, 
pragnęłam stworzyć w Wilnie teatr 
polski, któryby promieniował na całe 
kresy, budząc wśród społeczeństwa 

  

Obecny dyrektor Teatrów Wileńskich 

Mieczysław Szpakiewicz. 

szłości, sławiące Ferdynanda Ruszczy- 
ca, jako inscenizatora i jednego ze 
współtwórców sztuki teatralnej w Wil- 
nie, w dniu jubileuszu Teatru Polskie- 
go, niech staną się również wyrazem u- 
czuć, które my wszyscy żywimy dla 
Wielkiego Artysty i Obywatela. 

wizytę. 
W kwietniu r. 1906, po załatwieniu 

niezbędnych formalności, wyjechałam 
z Wilna, z zamiarem zorganizowania 
zespołu dramatycznego. 

Udało mi się skompletować towa- 
rzystwo, składające się z szeregu wy- 
bitnych artystów pod reżyserją Józefa 
Popławskiego. Cały zespół przewieźliś- 
my do Mińska, gdzie mając do swej 
dyspozycji gmach teatralny, przygoto- 
wywaliśmy repertuar, który w sezonie 
zimowym miał być zużytkowany w 
Wilnie. 

Po dokładnem wypróbowaniu sze- 
regu sztuk, rozpoczęliśmy sezon w Wil 
nie 4/17 października. Inauguracyjne 
widowisko — było składane: „Pan Be- 
net* Fredry, „Pieśń Przerwana” E. O- 
rzeszkowej i jeden akt z „Mazepy* J. 
Słowackiego. ' 

Teatr Polski, nie posiadając wlas- 
nego lokalu, grał 3—4 razy w tygodniu 
w gmachu po-ratuszowym, gdzie się 
stale mieścił teatr rosyjski, oraz 2—3 
razy tygodniowo w sali miejskiej, mało , 
akustycznej i nieprzystosowanej do wi 
dowisk teatralnych. 

Warunki dzierżawy sali miejskiej 
były wysokie. Magistrat pobierał 75 
rub. od wieczoru. 

Zmieniając ustawicznie teren swej 
pracy, koczując wprost z jednej sceny 
na drugą, przetrwaliśmy dość pomyś|- 
nie sezon — do Wielkiego Postu. 

Nadmienić należy, że ówczesny se- 
zon teatralny trwał od jesieni do Wiel- 
kiego Postu, letni zaś sezon obejmował 

(MY Z. ligą IM 

ag 
Bezpodstawne pogłoski 

© zmianie na stanowisku 

posła poiskłego w Berlinie 

WARSZAWA 6. V. (tel. własny). 
W zwsązku z wiadomościami, które 
ukazały się w kilku pismach © tem 
jakoby w niedługim czasie miała na- 
stąpić zmiana na stanowisku posła 
polskiego w Berlinie i stanowisko te 
miał objąć p. Michał Sokołnicki poseł 
polski w Kopenhadze. Ag. Iskra ka- 
iegorycznie zaprzecza tym pogłoskom. 
Żadne zmiany nie są wogółe przewi- 
dywane: 

BDT 
POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

— KUruj SAMODZIAŁY. LNIANE! 

czna otrzymała 6.868 głosów — 3 man 
daty, poprzednio — 1961 głosów. Li- 

tewska partja rolnicza — 4.509 gło- 

sów — 2 mandaty, poprzednio 6.856 
głosów. Socjal-demokraci — 4.929 gło 
sów — 2 mandaty, poprzednio 6.880. 
Komuniści — 5.279 głosów, 2 manda- 
ty, względnie 3, po dnio otrzymali 
oni 2.062 głosy. Niemieckie partje mie 

szczańskie jeden mandat z resztek, i bę 
dą miały razem 19 mandatów czyli ab- 

solutną większość. 

  

     
   

   
okres od maja do jesieni. 

Zbliżało się lato. Nałeżało raz- 
strzygnąć trudny problem teatru let- 
niego. W gmachach zimowych trudn 
było liczyć na jakąbądź frekwencję. 

To też powstała myśl gruntownego 
przerobienia pawilonu powystawowe- 
go w ogrodzie po-bernardyńskim.. 

Zbudowanie gmachu, przeznacza 
nego wyłącznie do użytku sceny pol- 
skiej — było niemożliwością. 

Znaleźliśmy jednak pewne obejście 
prawa przez uzyskanie zezwolenia na 
odrestaurowanie starego pawilonu wy- 
stawowego. 

Roboty budowlane prowadził ar- 
chitekt Klein. Pierwotny kosztorys ro- 
bót został znacznie przekroczony, na- 
rażając mię na poważne straty. 

Po dokonaniu w Teatrze Łetnini 
niezbędnych urządzeń, sprowadzilišmy 
wybitnego art. malarza Klopiera, któ- 
ry przygotował cały szereg zasadni- 
czych dekoracyj. 

Teatr Letni, — wybudowany cał- 
kowicie moim kosztem, bez mini:nal- 
nego udziału ze strony miasta, — wy- 
wołał ogólne zadowolenie. 

Wilnu przybył nadwyraz miły te 
atrzyk, położony w uroczym zakątku 
ogrodu po-bernardyńskiego, na ue 
pięknego krajobrazu. 

W r. 1907 za inicjatywą p. Szczur- 
kiewicza powstał projekt stworzenia 
instytucji, która miałaby na celu opie- 
kowanie się teatrem polskim, wspó!- 
działanie rozwojowi polskiej sztuki sce 
nicznej, jak również podniesienie kuł- , 
tury estetycznej wśród społeczeństwa 
miejscowego. Myśl ta wkrótce znalazia 
żywy oddźwięk. Przy gorącem popat- 
ciu prasy, w szczególności przy wspó!- 
działaniu red. W. Baranowskiego i B. 
Hertza, powstało Towarzystwo popie- 
rania polskiej sztuki scenicznej. 

Towarzystwo liczyło przeszło 300 
członków, opłacających składki wysa- 
kości 20 rub. rocznie. Z pośród społe- 
czeństwa polskiego jedynie p. H. Kor- 
win-Milewski wyraził swój sprzeciw 
ze względów czysto zasadniczych. Nie 
chciał należeć do pomienionego Towa- 
rzystwa i nie opłacił składki człon- 

   

  

kowskiej. 
Następnego dnia jednak, przesłał 

mi list, powiadamiający, że otwiera 
konto w Banku na 300 rub. rocznie do 
mego uznania. 

Zarząd Tow. pop. sceny nie ogra- 
niczał się jedynie do spraw określe- 
nych statutem, pragnął wywierać 
wpływ na kształtowanie repertuaru, 
obsadę sztuk itd. 

Wywoływało to częstokroć niepa- 
rozumienia i niesnaski. 

Mało się orjentując w  zamierze- 
niach teatru, Zarząd Tow. proponował 
naprzykład dawać widowiska, składa- 
jące się z utworów  jednoaktowych, 
sztuk niescenicznych, lub zgoła nieod- 
powiednich. 

Tymczasem entuzjazm i zapał pub- 
ficzności malał. To, co dawniej było 
świętością i wywoływało głębokie 
wzruszenia, — spowszedniało i ni 
budziło należytego oddźwięku. Ро- 
zostawiona tylko samej sobie, bez żad- 

nej pomocy z zewnątrz, bez poparcia 

finansowego, borykać się musiałam z 

trudnościami materjalnemi, które ро- 
ważnie nadszarpnęły moją fortuną. 

Następnie p. Nuna Młodziejowska 
zobrazowała swe wrażenia i refleksje 
z powodu pierwszego wystawienia 
„Dziadów*, „Wesela*, „Sędziów* i 
„Lilli Wenedy*. Poruszyła również in- 
teresujący i prawie nieznany stosunek 
społeczeństwa wileńskiego i władz ro- 
syjskich do Teatru Polskiego. 

Sprawy te, tak niezmiernie cieką- 
we, znajdą odźwierciadlenie w jednym 
z najbliższych numerów „Słowa”. 

Z. S. 

   

   

  

    

  

  



Po dwunastu latach niezawistego 
życia Łotwy dokonały się w łotew- 
skiej polityce wewnętrznej duże zmia 
iy. Mniejszości narodowe, które sta- 
nowią czwartą część ogółu ludności, 
które odgrywają w życiu państwowem 
społecznem i gospodarczem Łotwy 
wybitną rolę i które dotychczas bra- 
ły udział we wszystkich rządach, od 
jesieni roku ubiegłego znajdują się w 
opozycji. Od tego czasu rozpoczęła 
się tak zwana era przebudzenia naro- 
dowego, którą znamionuje dążenie do 
oparcia państwa łotewskiego na wy- 
łącznie  nacjonalistycznych podsta- 
wach. i 

Nacjonalizm łotewski przejawiał 
się już od samego początku tworzenia 
Państwa.. Że względu jednak na mic- 
szankę zamieszkałych w Łotwie naro- 

na zróżniczkowanie same- dowości i 
go narodu łotewskiego, nacjonalizm 
ten nie zdołał się skonsolidować i о- 
degrać roli decydującej. 

jesienią r. ub.. po wyborach do 
czwartego sejmu układ sił politycz- 
nych Łotwy uległ znacznej zmianie. 
Mniejszości narodowe utrzymały swe 
stanowiska.. Przegrał natomiast skraj- 
ny odłam prawicy i  socjal-demokra- 
ci. lch kosztem wzmocniły się znacz- 
nie grupy centrowe, które szły do wy 
borów pod hasłem jaskrawego nacjo- 
nalizmu. 

Socjal-demokraci , którzy mieli już 
za sobą „zasługi* w postaci wysunię- 
cia głośnej sprawy  „polonizatorów *, 
lecz ze względów taktycznych nie mo- 
gli stanąć podczas wyborów na grun- 
cie czysto nacjonalistycznym, stracili 
w Sejmie 6 mandatów. Podobnie skraj- 
na prawica czyli t. zw. bergiści, któ- 
rzy wypowiedzieli się przeciwko ło- 
tewszczeniu katedry ryskićj, utracili w 
wyniku wyborów 2 mandaty. Z powo- 
du niewyraźnego stanowiska w spra- 
wie katedry ryskiej utraciła również 2 
mandaty najsilniejsza po socjal-demo- 
kratach partja „Związku Rolników*. 
Ten „błąd'* wytknęła większość dele- 
gatów na ostatnim kongresie partji. 
Sukces odniosło natomiast centrum de 
mokratyczne, które nie krępowało się 
wcale, używając do agitacji wyborczej 
tak wysuniętych przez socjal - demo- 
kratów „polonizatorów*, jak i kwe- 
s(ji katedry ryskiej. W tej ostatniej 
sprawie przeprowadzony został nawet 
przed wyborami do Sejmu plebiscyt. 

Zaznaczyć należy, że sejm łotewski 
jest najwyższym gospodarzem kraju. 
Nie może go rozwiązać prezydent 
Państwa, nawet w wypadku gdyby 
sejm okazał się nie na wysokości za- 
dania. Prezydent może rozwiązać 
sejm jedynie po odwołaniu się do na- 
rodu. W tym celu należy jednak ze- 
brać absolutną większość głosów 
wszystkich obywateli, mających pra- 
wa wyborcze. Nie udałoby się tego 
niewątpliwie dokonać. W związku z 
tem plebiscyt taki nie był dotychczas 
praktykowany. 

Sejm łotewski. nie może się po- 
szczycić pracowitością z tej prostej 
przyczyny, że składał się on i składa 
z przedstawicieli mnóstwa ugrupowań 
politycznych i społecznych, których 
interesy i dążenia są różnorodne i z 
trudnością dające się pogodzić. W 
skład czwartego sejmu łotewskiego 
wchodzą przedstawiciele przeszło dwu 
dziestu różnych grup polityczno - spo- 
łecznych, z których 7 grup mniejszo- 
ściowych stanowi osobny blok złożo - 
ny z 17 posłów, frakcja socjal - demo- 
kratów reprezentowana jest przez 21 
posłów, frakcja komunistyczna przez 
7. posłów. Pozostałe 11 grup narodo- 

-wych są reprezentowane przez 55 po- 
słów. Tych 55-ciu posłów stanowi о- 
becnie podstawę rządu koalicyjnego. 
Na pierwszy rzut oka, jest to liczba 
wystarczająca, by rząd mógł się utrzy- 

    

  

    
   
    

    
    
   
   
   
   
    

    

   
   
    

  

    

      

     

    

    
   
    

    
   
   
   
   
   
    

   
   
    

   
   
   
    

   
   
   

mać. Przy bliższem zapoznaniu się z 
istotą rzeczy, łatwo zauważyć jednak, 
że nic tych 11 grup nie łączy za wyjąt- 
kiem haseł nacjonalistycznych. W zwią 
zku z tem sytuacja rządu, opierają- 
cego się na tak luźnej koalicji jest nie- 
pewna. Jak trudno dają się pogodzić 
interesy tych grup, można sądzić z te- 
go, że od chwili zebrania się czwarte- 
go Sejmu przeszły całe 2 miesiące za- 
nim wreszcie po wielu wysiłkach wy- 
łonił się rząd M. Skujeneek'a i to bez 

trzech ministrów: spraw  wewnętrz- 
nych, zagranicznych i finansów. Dopie 
ró później gabinet ministrów został 
uzupełniony. Jednak już po paru mie 

siącach, minister finansów Zemgals wy 
sunięty przez centrum demokratyczne, 
zrzekł się swej teki, nie mogąc zyskać 
w koalicji większości dla realizacji 
swego planu polityki finansowej. Fo- 
tel ministra finansów wakuje po dziś 
dzień, gdyż grupy koalicyjne nie mogą 
się porozumieć. Nie znajdują one 
wspólnego języka, będąc zbyt rozdrob- 
nione i wysuwając zbyt wielkie żąda- 
nia o charakterze osobistym. Tak np. 
Frakcja osadników i małorolnych przy 
tworzeniu rządu zażądała kategorycz- 
nie teki ministra spraw wewnętrznych. 
Tej samej teki zażądała również i irak 
cja Związku Rolników. Pertraktacje 
trwały kilka miesięcy. Ministra spraw 
wewnętrznych wciąż jeszcze nie było, 
wreszcie osadnicy stanowczo postawili 
kwestję i zagrozili wystąpieniem z ko- 
alicji. Dopiero wtedy Związek Rolni- 
ków ustąpił. Niedawno frakcja postę- 
powców letgalskich wystąpiła z koali- 
cji rzekomo dlatego, że cukrownia bu- 
dowana była nie w Rzerzycy a w 
Kreucburgu. Faktycznie zaś, jak dono- 
szą źródła poinformowane, letgalczycy 
wystąpili z koalicji dlatego, że nie po- 
wierzono im sprawy nominacji urzęd- 
ników w Letgalj. W swoim czasie 
letgalczycy domagali się bowiem po- 
wierzenia im kontroli nad nominacją 
urzędników w Letgalji. Pozatem jed- 
ną z przyczyn wystąpienia z koalicji 
było niezadowolenie letgalczyków z 
ministra pracy i opieki społecznej, któ 
rego odwołali, jako swego kandydata, 
lecz którego dymisji Skujeneek nie 
przyjął. Po przyjściu letgalczyków do 
opozycji groziło rozpadnięcie się koa- 
licji, W związku z tem zaszła koniecz- 
ność zaspokojenia ważniejszych ich 
żądań. lnne grupy również stawiają 
żądania, od których zaspokojenia, czy 
niezaspokojenia zależy los rządu. 

Już na samym początku widzieliśmy 
że sytuacja rządu narodowego, opiera- 
jącego się na 11 ugrupowaniach o 
sprzecznych interesach nie jest trwała. 
W związku z tem próbowano przycią- 
gnąć socjal-demokratów i stworzyć t. 
zw. wielką koalicję bez mniejszości na- 
rodowych, komunistów i drobnych u- 
grupowań. Jednak wśród socjaldemo- 
kratów zaznaczyły się dwa kierunki. 
Jeden z Cielensem na czele wypowie- 
dział się za udziałem koalicji burżua- 
zyjnej, drugi zaś z Mendersem na cze- 
le, wypowiedział się przeciwko koali- 
cji. Przekazano sprawę do rozstrzyg- 
nięcia kongresowi partji. Kongresu nie 
cierpliwie oczekiwali nietylko socjalde- 
mokraci, stronnicy koalicji, lecz i sa- 
ma koalicja, gdyż po przyciągnięciu 
socjaldemokratów do rządu, spodzie- 
wała się koalicja znacznego wzmocnie 
nia i odżegnania się od natrętnych i 
nienasyconych pomniejszych grup koa- 
licyjnych. Nadzieje te jednak zawiodły. 
Na kongresie socjaldemokratów wziął 
górę kierunek lewicowy z Mendersem 
na czele. Socjałdemokraci uchwalili nie 
brać udziału w rządzie przy obecnym 
składzie sejmu, w którym nie mogą oni 
w żaden sposób zebrać większości, zło 
żonej z pokrewnych im grup .politycz- 
nych. + 

W ten sposób luki, jakie się wytwo 

TEATR WILEŃSKI PRZED STU LATY 
W październiku 1931 roku minęło 

dwadzieścia pięć lat od chwili powsta 
nia, raczej wznowienia stałego po!- 
skiego teatru w Wilnie. Uroczystości 
jubileuszowe przeniesione zostały na 
maj roku bieżącego. Przy okazji tych 
uroczystości przypomni sobie Wilno 
postać sławnej aktorki i założycielki 
wznowionego teatru wileńskiego p. 
Nany Młodziejowskiej - Szczurkiewi- 
czowej. Dorobek sceny: wileńskiej z 
dwudziestopięciolecia ostatniego, wy- 
maga osobnej pracy, któraby uwzgłęd 
niła działalność wielu wybitnych ak- 
torów, zanalizowała szeroki repertuar 
i kulturalną rolę naszego teatru. — 

Praca taka musiałaby jednak uwzględ- 
nić, w ogólnych przynajmniej zary- 
sach, historję teatru wileńskiego. 
Wznowiony bowiem w 1906 roku te- 
atr wileński ma bogatą przeszłość. O- 
statnie karty historji teatru wileńskie- 
go, przed zupełnem jego zamknięciem 
w 1863 roku, są bardzo charakterysty- 
czne i ciekawe ze względu na stosun 
ki teatralne, zamiłowania  publiczno- 
$ci i, tak różne od dzisiejszych, wa- 
runki istnienia. —— Przedział prawie 
półwiekowy zatarł łączność życia tea- 
tralnego w Wilnie, odgrodził teatr dzi 
siejszy od tego z ubiegłego stulecia. 
Cofając się więc teraz myślą o lat 
dwadzieścia pięć, cofnijmy się jeszcze 
więcej, o lat — dajmy na to — sto, i 
zobaczmy, jak wówczas wyglądał te- 
atr wileński. 

Okres międzypowstaniowy 1831—- 
1863 — to ostatni etap życia teatral- 
nego w Wilnie. W Wilnie w latach 
1831 — 36 pracowało pod kierowni- 
ctwem Józefa Rogowskiego ,Towarzy- 
stwo dramatyczne”, dając  przedsta- 
wienia co czwartki i niedziele. „To- 
warzystwo* musiało walczyć z wiel- 
kiemi kłopotami finansowemi. Reper- 
tuar, składający się z lekkich kome- 
dyj, zrzadka dramatu i opery, nie był 
kasowy. Przedstawienia uzupełniano 
pantominkami i baletem, lecz i to nie 
ratowało sytuacji. 

„Powarzystwo* miało zdolnych 
aktorów, jak Górska, Surewicz, Ka- 
żyński. (zarazem kompozytor), lecz 
brakowało energicznego  kierownic- 
twa. Pewna część niepowodzeń finan- 
sowych kryła się także w ogólnej de- 
presji społeczeństwa po upadku po- 
wstania listopadowego. Odprężenie 
przyszło w 1836 r. gdy dyrekcję tea- 
tru wileńskiego objął Schmidkofi. Ze- 
spół z nowym zapałem staje do pra- 
cy. Na repertuar wchodzą rzeczy war- 
tošciowsze: „Zemsta“ i „Dožywocie“ 
Fredry, sztuki popularnego wówczas 
autora niemieckiego _ Kotzebue'go, 
„Zbójcy** Schillera w tłumaczeniu Ka- 
mińskiego, ówczesnego dyrektora tea- 
tru lwowskiego, i wiele innych 
sztuk, świetnie ujętych  aktorsko. 
Stwierdzają to sprawozdania teatralne 
w „Kurjerze Litewskim", gdzie gra 
aktorów stawiana jest narówni z naj- 

SŁ O W O 

Ameryka na drodze ku inflacji? 
PROJEKT ZWIĘKSZENIA OBIEGU DOLARÓW. — 9 MILJARDÓW. — 
VETO PREZYDENTA HOOWERA. — MANEWR URZĘDU SKARBU 

Nowy kurs polityki łotewskiej 
rzyły w nacjonalistycznym gabinecie 
M. Skujeneck'a wypada w dalszym 
ciągu łatać powierzchownie przy po- 
mocy gibsu narodowego. Faktycznie 
zaś wypada w dalszym ciągu zaspaka- 
jać żądania grup, gdyż jak zaznaczyliś- 
my, nic oprócz nacjonalizmu nie wią- 
że ze sobą owych 11 nacjonalistycz- 
nych ugrupowań. W tym kierunku też 
się zmierza. 

Nacjonalizm płynie na wierzchu i 
hałaśliwie stara się zagłuszyć niepoko- 
jące trzeszczenie koalicji,  chwiejącej 
się wskutek wewnętrznych nieporozu - 
mień. Okrojono już nieco kulturalną 
autonomję mniejszości narodowych; 

wydano ustawę językową, która z grun 

tu zmieniła używanie zakorzenionycih 
od dawnych czasów i w ciągu 12 la. 

niepodległego życia łotewskiego języ- 

ków. Następnie dąży się do złotew- 

szczenia wszystkiego tego, co zdawien 

dawna miało swe odrębne narodowe 

cechy. To, co w ciągu stuleci tworzy- 

ło się i narastało usiłuje się obecnie 

zniszczyć jednem pociągnięciem pióra. 

Słusznie powiada „Socjaldemokrats'* 

że cały ten wrzask „odrodzenia naro- 

dowego** jest niczem innem, jak chęcią 

koalicji osłonięcia swej bezsilności i 

odwrócenia oczu społeczeństwa od tar 

gów, jakie się odbywają między gru- 

pami koalicji i poszczególnymi ich 
członkami ze względów czysto materjal 
nych. Co się tyczy nowego kursu poli- 
tycznego obecnego rządu w stosunku 

do mniejszości narodowych, to według 

tegoż „Socjaldemokrats'a* jest on naj- 

lepszą kopją polityki carskiej. Mocne 
to słowa. Kto jednak przypomina sobie 

agitację przedwyborczą i sprawy „po- 
lonizatorow“', ten stwierdzi, że i so- 
cjaldemokraci nie są bez winy. Różni- 

ca na tem tylko może polega, że so- 
cjaldemokraci, którzy przed wyborami 
próbowali dosiąść konika narodowego, 
później go odrzucili, podczas gdy wy- 
znawcy „odrodzenia narodowego” w 
dalszym ciągu na koniku tym jadą. 

Wobec zdecydowanego stanowiska 
socjałdemokratów nieuczestniczenia w 
rządzie koalicyjnym przy obecnym skła 
dzie sejmu, nowy kurs „odrodzenia na- 
rodowego* utrzymany będzie, należy 
się spodziewać i nadal. 

Inny skład koalicji bądź prawico- 
wej, bądź lewicowej jest przy obec- 
nym sejmie nie do pomyślenia, zwła- 
szcza, że obecnie niemożliwą jest rze- 
czą utworzenie koalicji według daw- 
nych zasad z mniejszościami narodo- 
wemi. Mniejszości dotychczas nie ka- 
pitulowały. Możliwość takiej koalicji 
zachodziłaby więc wtedy, gdyby za- 
przestano kursu „odrodzenia narodo- 
wego“. Nie zgodzi się zaś na to ani 
gwałtownie wybujałe centrum demo- 
kratyczne, ani postępowcy, ani wresz- 
cie niegdyś ustępliwy, lecz obecnie u- 
legający bardzo psychozie „odrodzenia 
narodowego'* Związek Rolników. 

Mimo wszystkich przypuszczeń i 
proroctw o rychłej śmierci koalicji „na 
rodowego odrodzenia”, egzystuje ona 
w dalszym ciągu w obecnych warun- 
kach, wytworzonych przez system ło- 
tewskiego demokratycznego parlamen- 
taryzmu o daleko posuniętych swobo- 
dach. 

Gdyby koalicja dzisiejsza miała kie 
dykolwiek runąć, to w takich warun- 
kach pozostaje tylko rozwiązanie sej- 
mu i rozpisanie nowych wyborów. Na 
razie jednak wcale się na to nie zanosi. 

RZS 
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oraz różne inne narzędzia do uprawy 

roli i łąk poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

  

  

lepszemi zespołami europejskiemi. —- 
Być może sprawozdawca przesadzał, 
lecz publiczność wileńska istotnie ob- 
darzała w tym okresie teatr wielka 
sympatją. 

Niedługo jednak  potrwały dobre 
czasy. Schmidkoff, jako Niemiec, dą- 
żył do utrzymania stałej opery  nie- 
mieckiej. Pociągnęło to za sobą wiel- 
kie koszty, deficyt i ostatecznie 
Schmidkoit musiał w 1838 roku u- 
stąpić. „Towarzystwo dramatyczne”, 
ciesząc się sympatją publiczności, po 
stanowiło utrzymać teatr na dotych- 
czasowym poziomie. Wybrano „Radę 
starszych“ i nie szczędząc kosztów, 
wystawiano z wielką starannością 
Moliera, Szekspira, Rossiniego, Bogu- 
sławskiego, oraz nowe sztuki europej- 
skie w przekładzie członków zespołu. 

Własnemi siłami: « zorganizowano 
operę w gmachu przy: ul. Wileńskiej 
(w pobliżu kościoła św. Katarzyny). 
Dużo pracy poświęcił tu Każyński, zy 
skując uznanie publiczności. Wytężo- 
na praca zespołu dała świetne wyniki 
artystyczne, lecz finansowo i tym ra 
zem nie przyniosła pożądanych rezul- 
tatów. Nie mając żadnych subsydjów. 
„Towarzystwo ledwie koniec z koń- 
cem wiązało. Usiłowano ratować się 
t. zw. beńefisami, czyli przedstawie - 
niami na dochód jednego z aktorów. 
Okazało się jednak, że kapryśna i 
zmienna publiczność faworyzowała 
tylko swoich ulubieńców, ignorując 
mniej sympatycznych i 
aktorów. " 

Zly stan materjalny zmusza „То- 

popularnych 

Izba reprezentantów przyjęła wczo- 
raj projekt ustawy wałutowej, zmierza- 
jącej do zmniejszenia siły nabywczej 
dolara. Wedle tej ustawy siła nabyw- 
cza dolara miałaby być obniżona do 
poziomu siły nabywczej w latach 1921 
do 1929 w stosunku do zasadniczych 
cen hurtowych. Amerykańskie banki e- 
misyjne miałyby być upoważnione do 
utrzymania tej siły nabywczej przez 
kontrolę kredytów i pieniędzy obiego- 
wych, czyli zapotrzebowania kredyto- 
we miałyby być każdorazowo uwzglę- 
dniane przez zwiększenie środków plat 
niczych. Bankom emisyjnym przysługi- 
wałoby prawo wydania nowych bank- 
notów na sumę 9 miljardów dolarów. 
W dyskusji, poprzedzającej przyjęcie 
tego projektu ustawy, podkreślali jej 
przeciwnicy, że przez wydanie 9 miljar 
dów nowych banknotów dolarowych, 
obieg banknotów zostałby podwojony 
i Stany Zjednoczone weszłyby na dro- 
gę inilacji. 

VETO PREZYDENTA HOOVERA. 
WASZYNGTON. Banki emisyjne 

nie podporządkują się uchwałe Kon- 
gresu o zwiększeniu liczby banknotów 
do sumy 9 miljardów dolarów. Prezy- 
dent Hoover oświadczył, że założy ve- 
to przeciwko tej uchwale, wobec cze- 
go sprawa inflacji odroczona została 
na czas dłuższy. 

* 

Według iniormacyj prasowych, wia 
demość o tem, że prezydent Hoover 
zamierza założyć veto, jest tendencyj- 
nie puszezaną pogłoską przez Urząd 
Skarbu St. Zjednoczonych, w celu prze 

DRĘCZĄCA ZAGADKA 
ZA I PRZECIW 

ST. ZJEDNOCZONYCH. 
ciwdziałania gry giełdowej. Fakt, że 
Arieryka znajduje się w przededniu 
wyborów prezydenckich, również po- 
głoskę powyższą czyni mało prawdo- 
podobną; Hoover bowiem nie zechce 
się przed wyborami narażać kongre- 
sowi. 

Naieży stwierdzić, że ewentualny 
spadek kursu dolara nie poczyni szko- 
dy bankowości polskiej, jeśli chodzi bo 
wiem o Bank Polski, to od kilku mie- 
sięcy prowadzi on politykę uparcia o- 
biegu pieniężnego wyłącznie na złocie, 
zatrzymując jako pogotowie kasowe 
minimałne rezerwy w dewizach zagra- 
nicznych, które i tak przeważnie skła- 
dają się nie z dołarów. Banki prywat- 
ne, również oddawna licząc się z moż- 
liwością katastrofy dolara, wyzbyły się 
tej waluty. Tak więc poniosą ewentu- 
alne straty 

CIUŁACZE DOLAROWI, 
którzy okazywali większe zauianie do 
dolara, nież do złotego polskiego. Obe- 
cnie po wejściu w życie uchwalonego 
biliu, utracą oni 33 procent swych 0Sz- 
czędności, dając w ten sposób poda- 
runek rządowi Stanów Zjednoczonych. 

SYTUACJA BARKU POLSKIEGO 
Jeśli chodzi o sytuację Banku Pol- 

skiego, w związku z ew entualną ob- 
niżką kursu dolara, to jak już powie- 
dzieliśmy, 
NIE WPŁYNIE ONA ZUPEŁNIE NA 
POGORSZENIE SIĘ POŁOŻENIA 

BANKU POLSKIEGO. 
Ogłoszone sprawozdanie za ostat- 

GŁOŚNEGO PROCESU 
GORGONOWEJ 

  

POWTÓRNE BADANIE ŚLADÓW KRWI 

W dziejach t. zw. „słynnych procesów 
niewiele znajdziemy zagadek tak  tajemni- 
czych, jak morderstwo w willi inż. Zaremby. 
Więc i dziś, gdy dzieli nas od wyroku kilka- 
naście dni, opinja śledząca proces jaknajsu- 
mienniej, błąka się w gąszczu przypuszczeń 
i poszlak o wielkiej skali prawdopodobień- 
stwa, obciążających Gorgonową. 

Sprawa Gorgonowej emocjonuje nietyl- 
ko serca, ale i umysły, gdyż jest splotem 
przeciwieństw, z któremi niewątpliwie bory- 
kać się bęczie niejedna instancja sądu. Wszy 
stkie zaś będa miały utrudnioną pracę przez 
dochodzenie pierwiastkowe, jeżące się od ra- 
żących zaniedbań. 

Rozprawę przeciwko Gorgonowej odro- 
czono jak wiadomo na dwa tygodnie do dnia 
14 b.m. 

Rzecz prosta, po tym terminie trybunał 
obradować będzie w tym samym składzie. 
Ani skład sądu, ani skład ławy przysięgłych 
nie ulegnie zmianie. 

Powtórne badanie śladów krwi, na róż- 
nych przedmiotach, stanowiących dowody 
rzeczowe, postanowiono przeprowadzić w 
Państwowym Zakładzie Higjeny w Warsza- 
wie. 

Wysłano więc do Warszawy futro oskar- 
żonej, świecę, chustkę z piwnicy, 2 klamki, 
drzazgi od drzwi piwnicznych,  zeskrobiny 
krwi z muru i kawałki szyby z okna ogrod- 
nika Kamińskiego. 

Według doniesień prasy, proiesor Ludwik 
Hirscheld prowadzić będzie badania w kie- 
runku wykrycia grup O. A. B. 

Jak się dowiadujemy, profesor Hirschield 
zastosuje przy tej doniosłej analizie Środki 
stanowiące najnowsze zdobycze nauki, a 
mianowicie, umożliwiające wyodrębnienie no 
wych grup krwi, odkrytych przez uczonego 
poiskiego przed kilkoma miesiącami — M. i 
N. Przy zastosowaniu tej metody analiza da- 
je wyniki w 40 proc. wypadkach, gdy przy 
ograniczeniu się do grup wymienionych wy- 
żej, jedynie w 15 Ba wypadkach. 

Wiana, czy niewinna? 
Zabiła, czy nie zabiła? 
Jakąż odpowiedź na te pytania znajdą w 

swych sumieniach przysięgli? Któż to może 
przewidzieć? 

warzystwo* do zlikwidowania teatru 
przy ul. Wileńskiej. „Grupa śpiewna'* 

pod kierunkiem Każyńskiego, przenosi 
się do teatru „Polskiego* w Ratuszu 
i wraz z grupą dramatyczną w dal- 
szym ciągu wytrwale pracuje. Wy- 
trwałości trzeba było wielkiej, aby u- 
trzymać poziom artystyczny i nie dać 
się zgnębić biedzie. — Na dobitkę wa- 
runki polityczne zmuszały do przy- 
krych ustępstw na rzecz rządu ro- 
syjskiego. Przedstawienia w teatrze 
„Polskim* składać się musiały ze 
sztuk polskich i rosyjskich, dawa- 
nych zwykle w drugiej części progra- 
mu. 

Okres dziesięcioletni 1844 — 1853 
pomimo ciągłego zmagania się z kło- 
potami materjalnemi chlubnie świad- 
czy o kulturze artystycznej zespołu. 
Dyrektorem był w tym czasie Sure- 
wicz. Działalność „Towarzystwa* ma 
pewne określone drogi. Repertuar z0- 
stał ustalony w ten sposób, że naczel- 
ne miejsce zajęły sztuki polskie. Fre- 
dro („Damy i huzary*, „Pan Jowial- 
ski” i in.), Korzeniowski, Bogusław- 
ski raz po raz zjawiali się na scenie 
wileńskiej, Z rzeczy obcych dawano 
tylko wartošciowsze. Ilošciowo reper- 
tuar był nieznaczny, ale zato opraco- 
wany nadzwyczaj starannie. Rekord 
powodzenia wzięły w tym okresie 
„Damy i. Huzary* z Surewiczem w 
roli rotmistrza. Również i „grupa 
špiewna“ pod kierownictwem Każyń- 
skiego wykazywała wielką ruchliwość 
Wystawiono szereg oper, między in- 
nemi dano w 1847 roku po raz pierw- 

Cóżby się jednak stało, gdyby ława przy 
sięgłych na pytanie: — „winna* odpowie- 
działa: — Tak! a trybunał opierając się na 
tem orzeczeniu, wydał wyrok śmierci? 

Jakie szanse miałaby wówczas oskarżona? 
Przysługiwałoby jej przedewszystkieni 

prawo wniesienia kasacji do Sądu Najwyž- 
szego, który może zawiesić wyrok z kilku 
powodów, a temi są: ы 

1) Pogwalcenie procedury, a więc niedo- 
kładności w czasie przewodu sądowego. 

2) Oczywista pomyłka sędziów przysię- 
głych przy dawaniu odpowiedzi na posta- 
wione pytania, wypływająca z nieporozumie- 
nia istotnej treści tych pytań. 

3) Stwierdzenie nadużyć przy ierowaniu 
orzeczenia 0 winie, a więc przekupstwa przy 
sięgłych, przymusu wywartego na nich i t.p. 

Gdyby Sąd Najwyższy skasował ten wy- 
rok, sprawa wróciłaby ponownie do Sądu 
Okręgowego i musiałaby być jednak rozpa- 
rywana przez inny komplet sędziów i inną 
ławę przysięgłych. 

Gdyby wreszcie wyrok skazujący stał się 
prawomocny, skazanej przysługuje prawo 
odwołania się do łaski p. Prezydenta Rzpli- 
tej, 

I jeszcze jedna możliwość: 
dent nie korzysta z prawa łaski. 

W tym wypadku wykonanie wyroku mu- 
siałoby ulec odroczeniu, gdyż Gorgonowa 
znajduje się w odmiennym stanie. 

Wediug przepisów karnych skazana znaj- 
e się w stanie odmiennym nie może 

ona przed urodzeniem dziecka i od- 
karmienieni go. 
£KSPORT węgla sowieckiego do Polski za- 
łamai się. 

Alarmy prasy polskiej i racjonalne stano- 
wisko społeczeństwa wobec węgla bolsze- 
wiekiego, odniosły zwycięstwo. 

Dziesiątki wagonów antracytu, wysyłane- 
go do Polski, nie dały Przedstawicielstwu 
Handolwemu Sowieckiemu zysku, lecz nawet 
bolszewicy do tego interesu dołożyli kilka- 
dziesiąt tysięcy złotych. Z tych powodów 
zmienili Zarządy Oddziałów P.H.S. w Stołp- 
cach i Zdołbunowie. Dotychczasowy perso- 
nel został zwolniony, a placówki te objęli in- 
ni pracownicy. \ 

Pan Prezy- 

  

     

  

szy w Wilnie, wówczas jeszcze dwu- 
aktową „bHalkę* Moniuszki. 

Z pomyślnym rozwojem artystycz- 
nym nie szedł jednak w parze roz- 
wój finansowy. Ogłaszano, że „do- 
chód przeznacza się na polepszenie 
„Towarzystwa dramatycznego”, ale w 
praktyce nie dawało to większych ko 
rzyśc. Dużo było w tym okresie 
„przedstawień magicznych'* trup wę- 
drownych i innych podobnych im- 
prez widowiskowych, które odciągały 
publiczność od teatru. Trzeba było nie 
zważając na to, trwać na stanowisku, 
szczególnie, że istnienie sceny pol- 
skiej stawało się koniecznością naro- 
dową, gdyż coraz częściej ukazywaty 
się opłacane przez rząd rosyjski sztu- 
ki dla młodzieży w rodzaju „Boże, 
Caria chrani* itp. Cel takich przedsta- 
wień był wyraźny. Z pomocą „Towa- 
rzyshtu dramatycznemu* przychodzi 
jeden z tympatyków teatru Adam Ho- 
noty Kirkor, zakładając pismo perjo- 
dyczne „Radegast*, poświęcone sce- 
nie i życiu teatralnemiu.. Dochody z 
tego pisma przeznaczono na zasilenie 
funduszu teatralnego. Społeczeństwo 
przychylnie ustosunkowane do „To- 
warzystwa“, nie odmawia swego po- 
parcia. Sytuacja zaczyna się popra- 
wiać, — 

- Wypadkiem losu dane było teatro- 
wi wileńskiemu zabłysnąć mocnem 
światłem przed zupełnym <upadkietn, 
przed zamknięciem w 1864 r. — O. 
stdtni okres był  najświetniejszy. W 
końcu 1853 r. przybył do Wilna utalen 
towany aktor Szlagier występujący pod _ 
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nią dekądę kwietnia r. b. wykazaio 
wzrost zapasu złota o 51.000 zł. Jedno 
cześnie podkreślić należy, wzrost port- 
ielu weksiowego o 29 milj. zł. i wzrost 
pożyczki zastawowej o 4 milj. zł., co 
wskazuje na powiększenie się obrotu 
wewnętrznego. Również wzrósł obieg 
biłetów bankowych 6 blisko 90 miljo- 
nów złotych. 

Bank Polski, który stosuje 
POLITYKĘ DEFLACY]JNĄ, 

w ostatniej dekadzie kwietnia mógł po- 
zwolić sobie na powiększenie obiegu 
biletów bankowych, gdyż pokrycie 0- 
biegu tych biletów i natychmiast plat- 
nych zobowiązań jest stale wyższe o 
kilkanaście procent ponad pokrycie 
statutowe. Obecnie stosunek ргосет- 
towy pokrycia obiegu biletów banko- 
wych i natychmiast płatnych zobowią- 
zań Banku Polskiego wyłącznie złotem 
wynosi 44,98 procent, a więc o 14,98 
PONAD POKRYCIE PRZEWIDZIANE 

PRZEZ STATUT BANKU. 

Panika na giełdzie 
WILNO. Wieść o zamiarach infia- 

cyjnych rządu amerykańskiego wpły- 

nęła ujemnie na kurs dolara. 

Jeśli chodzi o Wilno, to wczoraj na 

giełdzie tutejszej wybuchła formaba 

panika, spowodowana masowem wy- 

zbywaniem się pieniędzy Stanów Zjed- 

noczonych, którego kurs spadł w о- 

brotach prywatnych do 8,36. 

AL UA A M 
Eleganckie 

po najniższych cerąch 

KAPELUSZE i CZAPKI 

E. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

J i A OO 

POWSZECHNY SOBÓR CERKWI 
PRAWOSŁAWNEJ 

„ Dziennik lubljański „Slovenec* do- 
nosi w numerze z 27 ub. m. o zamie- 
rzeniach serbskich kół prawosławnych 
zwołania powszechnego soboru wszyst 
kich Cerkwi prawosławnych. Sobór ta- 
ki ma być dla prawosławia ostatnią de 
sku ratunku wedłe zdania serbskich 
dygnitarzy kościelnych. Głównym ce- 
lem soboru ma być wyswobodzenie się 
prawosławia z pod jarzma przestarza- 
iych tradycyj. Okoliczność, że Cerkiew 
nie zdobyła się na sobór taki już od 
1000 lat zgórą, uważana jest wprost 
za tragiczną. Nie odpowiada prawdzie, 
jakoby tegoroczny zjazd ogólnoprawo- 
sławny na górze Athos miał być tym 
soborem powszechnym. Zanim  bo- 
wiem zwołany zostanie sobór pozosta- 
je do uporządkowania wiele trudnych 
spraw, które należałoby uzgodnić. Do 
takich należy sprawa Cerkwi bułgar- 
skiej, odłączonej od 60 lat, odstąpienie 
Cerkwi rosyjskiej, wreszcie rozłam w 
patrjarchacie jerozolimskim. W obec- 
nym stanie rzeczy sobór powszechny 
nie byłby w Stanie spełnić swego za- 
dania, przeciwnie, mógłby się jeszcze 
bardziej przyczynić do większego roz- 
łamu. 

W OB GD UB 2 AB L ! 

Józef Horyd 
LEKCJE GRUPOWE 

RYSUNKU i MALARSTWA 
Atelier Wileńska 48 — 1. 

S O I T NTT SI WORKA IT S IL O TIK III SY IS L UIA III S IA TS ITA IIS TIPAI 

pseudonimem Leonin. Szybko wysuwa 
się na czoło i dzięki swej energji i zdol 
nościom organizacyjnym zostaje dy- 
rektorem zespołu. 

Dotychczasowy dyrektor Surewicz 
obejmuje reżyserję. — Tak ułożone 
siły kierownicze nadały „Towarzy- 
stu nieznany dotąd rozmach. Usunię= 
te zostały stałe niedomagania finanso- 
we. Społeczeństwo, widząc rzetelną 
pracę, nie szczędziło pomocy. . Stwo- 
rzono listy ofiar, które znacznie zasi- 
lały kasę teatru. Obok tego wytwo- 
rzyła się nadzwyczaj serdeczna atmo- 
stera i zażyłość między zespołem a 
publicznością, co dodawało chęci do 
pracy. Wewnątrz zespół był również 
bardzo zżyty. 

Blisko teatru stał 'w tym okresie 
Wład. Syrokomla, poeta wileński. — 
Prócz tego, że dostarczał sztuk dla 
sceny, był gorliwym propagatorem 
idei teatru wśród społeczeństwa wi- 
leńskiego. — Teatr stał się wykładni- 
kiem, a jednocześnie i przewodni- 
kiem gustu publiczności. Szczególny 
nacisk kładziono stale na sztuki poi- 
skie. Przemawiają ze sceny wileńskiej 
— Korzeniowski, Fredro, Małecki, Sy 
rokomła i Odyniec. Zrzadka dawano 
rzeczy obce, głośne zagranicą. Teksty 
tłumaczyli sami aktorzy, przeważnie 
Szlagier. Oprawa techniczna została 
odnowiona. Nowe dekoracje namalo- 
wał znany w Wilnie artysta - malarz 
Winc. Dmochowski. Rekwizytornia zo 
stała powiększona i zaopatrzona w 
niezbędne przedmioty, które przedtem 

(Dalszy ciąg na str. czwartej).



GŁOSY CZYTELNIKÓW. 

W „Słowie* z dnia 5 kwietnia czytamy 
okólnik: p. Kuratora, intencją którego jest 
„nietylko oddanie hołdu zasłudze š. p. bi- 
skupa Bandurskiego, ale jednocześ 
wywarcie i utrwalenie wpływu wielki 
obywatela na imlodziež“. 

Zarządzenie godne najwyższej pochwa- 

    

= 

      

nich. Kuratoria *Wileńske iego 
strowski, jako ten, w którego B zložono 
całokształt pedagogicznego kierunku, będzie 

i ywal owego uświadamiania i u- 
wpływu ideologii $. p. biskupa 

. Jerzy O- 

    

   

  

Jak potworne i ne tkwi w tem za- 
rządzeniu nieporozumienie — będą świad- 
czyły zestaw następujące: kazanie bi- 
skupa Bandu go z dnia 2j grudnia 1915 
r. „Pogański przez tyle wieków nu- 
rzający się w bezdennych głębinach zbrod- 

„win, to noc ciemna, ponura, wot 

2 ia stus — Światłość z 
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1 1а 
ы…пшм w cien nościach, a ciemności jej 
nie ogarnęły, a przemoc zła nie złamała do 
bra, a zwierzęca niskość ludzko: nie zga- 
Siła plomiennej zorzy wywyższenia Lechów 
wpatrzonych w iemskie Światła”, dalej 

niu z dnia 28 maja 1916 roku czyta- 
ystjanizm, odrywając człowieka od 

bytu na ziemi, porywał go w 
wit ku nowym światom*. 

Pan Ostrowski p. w swojej „Żywej 
szkole 15, co następuje: „Chry- 

stjanizm opiera się na twierdzeniu, że skoro 
wszelkie dążenie do zaspokojenia skłonno- 
ści prowadzi do konfliktów ze światem ze- 
wnętrznym, wywoluje konieczność przezwy- 

: słowem, skoro chcenie 
wywołuje uczucie braku, którego nigdy usu 
nąć się nie da i skoro dążenie do zas 
je również wywoluje uczucie przykre, 
nasuwa się rozwiązanie przez „niechcenie'', 

żeń wogóle. To też 
istotą chrystjanizmu jest wyrzeczenie się 
wszelkich skłonnc i pozostanie w pozycji 

biernej i negatywnej. Chrystjanizm wyrze 
ka się więc kłonności poznawczej i zaprze- 
cza wartości samodzielnemu badaniu, gło- 

  

  

    

    

    

    

   

  

     

        

      

    

      

    
    

     

   
ząc ubóstwo umysłu przy potędze wiary, 

uznaj wyrzeka się skłonności miłosnych, 
stłumienie tych dążności za ideał, 
się dążności do dobrobytu, 
współzawodnictwa, skłonności do 

twierdzania się, do poczucia istnienia i wzra 
stania twojego „ja“ * głos: ąc pokorę, uniż. 
nie się, wyrzeczenie się swej samodzielnoś- 

ambicji, nawet godności — jako stan 
więty, a wreszcie dążności do zachowa- 

nia swego bytu, obrony własnej i rozwoju 
fizycznego. Etyka ta, pragnąc, usunąć kon- 

ilikty międzyjednostkowe przez unicestwie- 
nie osobowości ludzkich, jest zaprzeczeniem 
natury ludzkiej. To też konsekwentny chrze 
ścijanizm jest niemożliwy do przyjęcia dia 
ludzkości i rzeczywiście droga rozwojowa 
tej ostatniej poszła całkowicie w innym kie 
runku. Wzrost kultury wyraża się we wzra 
staniu potrzeb, a nie ich  wyrzekanie się, 
społeczeństwo jest tem wyższe kulturalnie, 
im członkowie jego mają więcej potrzeb. 

W kazaniu z dnia 25 grudnia biskup Ban 
durski mówi: „Ilekroć ludzkość odstąpi od 
zasad Chrystusowej Ewangelji, tylekroć mia 
sto miłości — nienawiść, miasto sprawied- 
liwości — gwałt, miasto wolności — tyra- 
nja, masto pokoju — srogie panowały woj 
ny. Na tle powszechnego bezprawia po- 
wstała straszna zawierucha obecna, która 
przewala się po przez całą Europę. 

W kazaniu z dnia 3 maja1916 r. mówi 
dalej: „Nigdy jednego kroku nie wolno 
nam zrobić po drodze, która mija się z de- 
kalogiem, z etyką katolicką, z nakazem Bo 
żym, po drodze, która nie jest drogą praw- 
dy, cnoty i sprawiedliwości.* 

A p. Ostrowski (str. 77) pisze co inne- 
go: jak znamiennem jest ustosunkowywa- 
nie się kultury dziecka do etyki zależnie od 
tego, czy uwzględnia ono drogę naturalną 
dążeń, czy im przeczy: samo pojęcie „cno- 
ta“, „cnotliwy“ — jest odczuwane przez 
młodzież, jako ciężar, jako przymus narzu- 
cony, a ideał tej cnotliwości wydaje się na 
wet śmieszny”. 

Kazanie biskupa Bandurskiego z dnia 9.1. 
1916 r.: „Gdyby dla bliźnich, rodaków, ludz 
kości nie trzeba było ofiarnej służby czy jed 
nostek, czy pokoleń, nie mielibyśmy dziejów 
bohaterskich czynów, nie wpatrywalibyśmy 
się w przykłady świętych i wielkich dusz, 
jako w tęczowe blaski poświęceń ofiarnych 
Rzeczy Ojca Niebieskiego, to nie, dobro о- 
sotiste, jednostkowe, nawet jednej rodziny. 
—to właśnie w największem poświęceniu ży 
cia całego w podporządkowaniu , siebie i 
swoich dla wielu — bywa się na służbie 
podniosłej i trwa w rzeczach Ojca Niebie- 
skiego, który jest Ojcem wszystkich ludzi; 
Tylko ci zdolni są ocenić wielkość i potę- 
gę najwyższego poświęcenia u zaparcia się 
R ktorzy nad ziemię wyżej wzbijają du- 
cha“. 

    

   

  

     

   
     

  

  

   

   

Krwi ofiarnej cześć” i „Żywa szkola“ 

  

P. Ostrowski zaś twierdzi, (str. 79), „że 
najw za miłość twórcza jest zarazem na 
istotniejszą potrzebą miłującego, jest reali- 
zowaniem swego „ja”. Miłość taka nie „po 
święca* się, nie uw że spełnia „ofiarę 
w boleściwem zaprzeczaniu własnych po- 
trzeb dia potrzeb cudzych, lecz przeciwnie, 
zadowala najwyższy twój popęd, — popęd 
twórczy i rozwija popęd ten w istotach, na 
które oddzialywa“ 

W kazaniu biskupa Bandurskiego z dn. 
11. I. —19l6 roku czytamy: „Bo wszystko, 
co wielkie, wzniosłe, szlachetne, potężne w 
swej prawdzie, to staje się słodkie i lekkie 
dla dusz, które pragną życia górniejszego 

  

    

     

      

     
nad małostkowość, a wszystko co samolub 
ne, niskie, zwierzęce, to gniecie ciężarem 
ku ziemi i utrudnia czynu każdego ruch 
próbny. Są jarzma słodkie i brzemiona lek 

Są ofiary dające szczęścia skarby w 
trudy, rozsnuwające blaski 

zołami spracowanych. W sluż- 
boga, cnoty, prawdy, i miłości jarzmo 

słodkie, a brzemię lekkie, bo to jarzmo Chry 
stusow k byw Jai w życiu, w pozna- 
niu obowiązków wobec Boga i  wiecz 

i, jak w zrozumieniu i odczuciu obowią- 

w wobec narodu i Ojczy: 
U p. Ostrowskiego na str. 96 czytamy: 

„Najlepiej byłoby, gdyby armja beziacho- 
wych „społeczników, działająca u nas, za- 

dla własnego swego dobro- 
bytu, starając się dojść do periekcji w swo 
im zawodzie. Dalej na str. 185 czytamy: 
„Nam, Polakom, którzy najbłahszą czynność 
robimy dła „tej biednej Ojczyzny”, lub „dla 
tych kochanych bliźnich”, którzy „poświęca 
my się* pracy społecznej czy nawet zawo- 
dowej — dobrzeby zrobiło przejęcie się fi- 
lozoiją i psychologją sportową. Wprowadź 

czynnik zainteresowania osobistego do 
elkich naszych czynności, a znajdziemy 

w pracy. więcej radości i osiągniemy lep- 
sze wyniki”. 

W liście do robotników w Warszawie we 
ześniu 1916 r. tak pisze biskup Bandur- 

„Znośną jest praca dla każdego, kto 
pamięta i rozumie wartąść pracy, podjętej 
dla dobra bliżnich, owej pracy, poświęconej 
nie swemu zarobkowi, nie swej wygodzi 
ale dobru i pożytkowi braci. Dla si 
pracować, dla swego chleba, dla swej wy- 
gody i pychy ,— toć rzecz pospolita i łat- 
wa. 

Jest to zupełnie naturalne, zwierzęce sta 
ranie się o to, ażeby życie zabezpieczyć od 
głodu, Ale pracować dla drugich z myślą, 
że się pracuje dla dobra ogólnego, dla tych 
których wprawdzie się nie zna, ale którzy 

kie...    

   

    

  

    

  

     

    

    

  

   

  

     

    

  

    

   

  

   

  

     

jako bracia, korzystają z pracy, to 
znaczy pracować dla mil niego, to 
znaczy stać się wy szym nad zwykłe prag- 

  

nienia i cele osobiste, to znaczy wznit 
ducha wyżej nad prawa i żądania zwyczaj 
ne, cielesne*. 

Pan Ostrowski na str. 92 ubolewa, że za 
mało się w wychowaniu młodzieży kultywu 
je instynkt gniewu, który jest elementem 
twórczym. 

Biskup Bandurski mówi na str. 139 w o- 
dezwie swojej „Co za dziwna noc*. — „Co 
rok powraca ta noc wspomnieniem o «Bożej 
Dziecinie, co pokój całemu  zwiastowało 
światu, wspomnieniem o tym, który przy- 
szedł ogień rzucić na ziemię niczego nie 
pragnął, jeno, by był zapalon ogień miiości, 
oliary i poświęcenia, bez którego niemasz 
pokoju między ludźmi „wiełki ogień dobroci, 
co człowieka-zwierzę w człowieka-ducha 
zamienia i sposobnym go czyni do pełnie- 
nia najszczytniejszych cnót i ogromnych o- 
bowiązków człowieka. 

Na zakończenie dodam, że idea harcer- 
stwa według biskupa Bandurskiego oparta 
być winna na ideach filareckich (str. 14). 
P. Ostrowski harcerstwo opiera na instynk- 
cie łowieckim, a kształcenie ambicji w dzie- 
ciach na sportach. 

Książki biskupa Bandurskiego, którego cu 
downa postać urosła do znaczenia symbolu, 
muszą być kodeksem wychowawczym dla 
naszych dzieci, ale nie w interpretacji pana 

   wizytatora okręgowego, zbyt bowiem rady- 
kalne różnice dzielą te dwa światopoglądy 

  

—chrześcijański i pogański. 
* 

Ostatnio w mowie swojej powiedział puł 
kownik Sławek, że Polsce chodzi o „gatu- 
nek* a nie o ilość, nie o tłum. Rozporządze 
nie p. Kuratora było chyba rozliczone na 
tłum nie czytający ani dzieł biskupa Ban- 
durskiego, ani tembardziej „Żywej szkoły” 
p. Ostrowskiego. 

„Gatunek jednak ten myślący i myśle- 
nie swoje opierający na historycznej trady- 
cji naszego kraju, niekonsekwencje te widzi 
i podkreśla. Marja Obiezierska. 

UA AU KĄ 

Dr. Krzemiański 
Chorcby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6, 

Kwiatowa 7, tel. 14 25, 
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PRZECZYTAJCIE UWAZNIE!       
  

   
     

  

    
       

chemii 

i medycyny, 
opracowane 

na podstawach 

naukowo- 
lekarskich.   

s „DW UWATKI” „PREPAROWATKI 

Wynalazki Patent: Nr. i3498 | POTRÓJNE” 
Św. Ochr. Nr. 152 Patenty: Nr. 8983 

z dziedziny Nr. 13852 
Sączek z waty nasyconej kwasem winnym I cy- 
trynowym © wadze 0,06 gr.—zobojętnia (unie- 
szkodliwa) nikotynę w 100%/,*/,. Patent N015498, 

Sączek z waty nasyconej cytrynianem żelaza 
w połączeniu z kwasem winnym i cytryno- X 
wym. całkowicie neutralizuje zabójcze dzia I 1 
łanie tlenku węgla, amonjaku I kwzsu pru- Nd 

skiego. Patent Ni 13498. ja 
Przestrzeń wolna, przeznaczona do utrzymania *— VŽ 
odpowiedniej wysokości temperatury, niezbę- 
dnej do wydzielania emanacji radjoaktywnej. 

Sączek z waty nasyconej azotanem toru, za- += 
bijającym w dymie tytoniowym wszelkie za- 
razki, oraz wytwarzejącym emanację radjo- \ 
aktywną, stosowaną—jak zaznaczono w paten- | 
<le—w wypadkach przewlekłych chorób pier- ' 
siowych, szczególnie gruźlicy, Patent AG 13852 

QAlizy z bibułki fliigran. 

„DWUWATKI NR. 44" 

amoniaku i kwasu pruskiego. 

piersiowych. szczególnie gruźlicy.   

„PREPAROWATKI” _ 

Sączek z waty nasyconej eytrynianem żelaza 
w połączeniu z kwasem winnym t cytryno= 
wym o wadze 0,06 gr.—zobojętnia (unieszko- 
diiwia) nikotynę w 100'/,'/,, oraz całkowicie neu- 
tralizuje zabójcze działanie tlenku węgla, 

Patent Ni 15498. 
Przestrzeń wolna, przeznaczona do utrzymania 

odpowiedniej wysokości temperatury, niezbę- 
dnej do wydzielania emanacji radjoaktywnej. 

Sączek z waty nasyconej azotanem toru, za- 
bijającym w dymie tytoniowym wszelkie za- 
ruzki, oraz wytwarzającym emanację cadjo= 
aktywną, stosowaną — jak zaznaczono w pa 
tencie — w wypadkach przewiekłych chorób 

Patent Nt 13852. 

Gllzy z bibułki samospalającej się. 

Zastosowane w ostat- 
Pałeni: Nr. 13498 | „DEVI” nich dniach do 
Św. Ochr. Nr. 152 Patenty: Nr 8983 | wszystkich wyrobów 

Nr. 13498 
Nr. 13852 | FABRYKI GILZ 

JOKI 
W. Kwašniewski 

i F. Pacholczyk 
w Warszawie 

ul. Leszno 108. 
Tel. 266-42, 293-099.   

  

    

    

WEIMAR 
NA „ŚRODZIE LITERACKIEJ" 

Środy Literackie odbywają się we- 
dług pewnego ceremonjałi. Powstał 
on na drodze historycznej ewolucji, ni- 
gdy nie został zaprotokułowany i trwa 
siłą tradycji. Jak każda tradycja jest 
piękny, niezwruszony i owiany senty- 
mentem. 

Program ceremonjału składa się z 
następujących aktów: 

Powitanie członków, sympaty- 
ków i wprowadzonych gości. Нопогу 
czynią M. et Mme Basile. 

2. Gong, otwierający zgromadzenie. 
3. Przemówienie P. Prezesa Związ 

ku Literatów. Zależnie od okoliczno- 
ści i przedmiotu zebrania, bywa ona 
iniórmujące, powitalne, pożegnalne, 
prezentacyjne, wspominkowe, podzwon 
ne, jubileuszowe etc. Zawsze wszakże 
podniosłe i nastrojowe. 

4. Część pierwsza posiedzenia i u- 

L 
„ Przerwa. Herhata. Ciastka. Cer 

  

  

cle. 
Os CZ 

czystości. 
1. Pożegnanie członków, sympaty- 

ków i wprowadzonych gości. Honory 
czynią M. et Mme Basile. 

8. Ewentualna biesiada towarzy- 
ska. St. Georges, Bristol. Nigdy Eu- 
ropa. 

O onegdajszej Środzie Literackiej 
która odbyła się ściśle według trady 
cyjnego ceremonjału, czytaliśmy już 
we wtorek sprawozdanie w zapowie- 
dzianym komunikacie. Przytaczamy 
je na tem miejscu raz jeszcze, zmienia- 
jąc tylko futurum na periectum: 

— Wieczór 4 maja w Związku Li- 
teratów zapowiedział się niezwykle cie 
kawie. Poświęcony był znakomitej a 
zapomnianej pianistce i kompozytorce 
Marji Szymanowskiej, przyjaciółce Goe 
thego. O „Marji Szymanowskiej w 
weimarze* mówił świetny prelegent i 
znawca przedmiotu prof. Józef Mirski 
z Warszawy. Znakomita pianistka p. 
Marja Mirska wykonała kompozycje 
fortepianowe Szymanowskiej, a pieśni 
jej odśpiewała p. Wanda Hendrichów- 
na, chlubnie Wilnu znana artystka. U- 
twory Marji Szymanowskiej odznacza- 
ja się wybitnym talentem i smakiem: 
znamionuje je subtelny styl swej epoki. 
Onegdajsza więc -roda Literacka by- 
a związana w ten sposób z obchodzo- 
nem obecnie przez cały Świat stule- 
ciem zgonu Goethego. 

BAAAAAAAAAALALAAAAAAAASALAAAAAL AAA SAM AAA 

ROLNIKU! ŻĄDAJ WORKÓW LNIA- 
NYCH, ZAMIAST — JUTOWYCH. 

ść druga posiedzenia i uro- 

  

  

(początek na stronie 3-ciej) 
trzeba było ad hoc wyszukiwać. 
Zespół miał lepsze warunki pracy, 
też stale wykazywał 
gry. Ulubieńcami Wilna byli naów- 
czas: Szłagier, Surewicz i Deryng. 
Siły żeńskie były słabsze, jeżeli nie li- 
czyć młodo zmarłej w 1860 roku Wan 
dy Leszczyńskiej, która Świetnie się 
zapowiadała. — Przy teatrze stworzo 
no rodzaj szkoły dramatycznej. Adep- 
ci uczyli się sztuki aktorskiej, patrząc 
na grę doświadczeńszych, sławnych 
kolegów, a następnie sami występo- 
wali kolejno w poszczególnych ro- 
lach. — Do zdobyczy organizacyjnych 
należała także kasa stypendjalna na 
studja dla dzieci aktorów. Dochody 
były obracane na ciągłe ulepszenia 
technicznie, a pewien procent przezna- 
czono na kapitał zakładowy mające- 
go powstać w przyszłości gmachu tea 
tralnego. 

Tak szeroko zakrojona praca wy- 

to 
wysoką klasę 

   

magała stałego wysiłku i natężenia. 
To też nie ustawano ani na chwilę. 
Podczas feryj letnich organizowano 
wyjazdy do Kowna, Mińska lub Grod 
na. Dla zasilenia funduszów sprowa- 
dza „Towarzystwo* muzyków i u- 
rządza koncerty. 

Jednocześnie dla podniesienia frek- 
wencji obniża dyrekcja ceny miejsc 
na wszystkie przedstawienia. Daje to 
ten skutek, że przeciętnie 70 — 90 
proc. biletów jest wysprzedane. Gdy 
w 1859 roku zjawiły się w Wilnie me 

nażerje i cyrki, teatr nie świecił już 
pustkami, jak kiedyś w 1844 roku. — 

Doskonale to świadczy z jednej stro- 
ny o wartości teatru, z drugiej znów 
o zamiłowaniach publiczności, którą 
teatr sobie wychował. — Repertuar z 
tego okresu, jak już wyżej jest zazna- 
czone, opierał się głównie na sztu- 
kach polskich. 

Podczas, gdy Warszawa trzyma 
się wciąż przestarzałych tłumaczeń 
trancuskich, Wilno 

nowe ioryginalne, a przedewszyst- 
kiem polskie. Wysuwa to scenę wi- 
leńską na czołowe miejsce. Świadczy 
o tem uznanie społeczeństwa, które 
wyraża „Towarzystwu podziękowa- 
nie za „prawdziwie obywatelską dba- 
łość o rozwój teatru". — Największe 
powodzenie zdobyły sztuki Syrokomli 
-— szczególnie dramat historyczny 
„Kasper "Karliūski“, Korzeniowskiego 
„Karpaccy górale*, „Okrężne” i „Ży- 
dzi“, Małeckiego b ist żelazny” (tra- 
gedja historyczna z czasów Michała 
Korybuta), Anczyca „Łobzowianie*, 
Kraszewskiego „Miód kasztelański* i 
A. E. Odyńca po raz pierwszy wysta- 
wiona „Barbarra Radziwiłłówna”. Dla 
odmiany dawano lekkie komedje i wo- 
dewile francuskie, a z obowiązku jed- 
noaktowe „urzędówki* rosyjskie. —Z 
oper zasługują na uwagę: „Faworyta* 
Dionizetti'ego. _ „Ernani* Verdi'ego, 
„Wolny strzelec* Webera i uzupełnio- 
na czteroaktowa już „Halka* Moniusz 
ki“, 

daje tylko rzeczy 

Opery kosztowaly bardzo wiele za- 
chodu i pieniędzy. Dla zrównoważe- 
nia budżetu wystawiano w czasie wiel 
kiego postu, gdy normalne przedsta- 

wienia były zawieszone, żywe obrazy 
ze znanych dzieł, połączone z dekla- 
macją i muzyką. 

Wystawiono w ten sposób kilka 
obrazów z „Pamiętników Paska, „Pa 
na Tadeusza”, „Konrada Wallenroda, 
„Grażyny* itp. 

Charakter patrjotyczny teatru wi- 
leńskiego utrzymany był do ostatniej 
chwili. Rok 1863 odwrócił uwagę spo- 
łeczeństwa od spraw teatralnych. „To 
warzystwo' nie miało już tych środ- 
ków, co dawniej, utrzymywało jednak 
że dawny poziom, spełniając tem czyn 
obywatelski i krzepiąc ducha za- 
trwożonego lesami powstania społe- 
czeństwa. KE 

Niedlugo potrwał 
Upadek powstania styczniowego za- 
trzymał bieg życia polskiego, zasłu- 
szył wszelki śmielszy głos. 

W 1864 roku Wilno teatru już nie 
miało. Zginęły świetnie zapoczątkowa " 
ne tradycje wielkiej sztuki i zespo- 
łowej organizacji. — Przez lat zgórą 
czterdzieści nie było w Wilnie stałego 
teatru polskiego. 

Dopiero w sezonie 1905 — 6 ro- 
ku słyszy znów Wilno ze sceny pol- 
ską mowę. Dwadzieścia pięć lat  ist- 
nienia tej sceny — to odrębna i bo- 
gata karta dziejów teatru wileńskie- 
go, na którą dni jubileuszowe rzucą 
światło wspomnienia. 

Tad. Cieszewski. 

DIG 

ostatni okres. 

do kontemplac 

SZYLDY w WILNIE 
Wszyscy się rozpływają nad pięknością 

Wilna. Istotnie i i jpi     

  

      
   

świata, jak 
kowe — pejzaż. Prawda i to, ktoby 
chciał w calej pełni piękno pejzażu wileń- 
skiego odczuć i zrozumieć, ten musi do Wil 
na przyjechać w maju, lub czerwcu, albo 

zas głębokiej zimy, t.j. gdy istnieją naj- 
ące atmosieryczne warunki 
tego piękna. 

Lecz choć całość wileńskiego piękna jest 
polączona z pejza „tem niemniej samo 

iasto ze swemi zabytkami przeszłości, a 
za z dziełami sztuki XVII XVIII wie- 

ak jest ciekawe, że dumą napawa serce 
każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 

ięki szemu wszyscy Polacy, a zwła 
72 anie, obowiązani są do obywatel- 

skiej troski, gdy chodzi o podniesienie splen- 
doru Wilna, lub gdy chodzi o energiczną wal 
kę z małomiasteczkowem oszpecaniem tego 
miasta. 

Jako jeden z licznych czcicieli uroku Wil- 
na, od dawien dawna zwróciłem uwagę na 
niechlujne szyldy w Wilnie. 

Brzydota pod względem  liternictwa, 
kształtu i plamy barwnej na murze wileń- 

1 szyldów jest wyjątkowa. Najdotkliwiej 
- daje się to widać i czuć, gdy przyjedzie się 

do Wilna np. bezpośrednio z Krakowa. Smak 
artystyczny większości szyldów wileńskich 
jest tak niski! Nawet nie małomiasteczkowy, 
ale... potworny! Nawet Warszawa, słynna 
dawniej ze swej szyldowej szpetności, stoi 
pod tym względem wyżej od Wilna. 

Całokształtu zagadnienia szyldowego nie 
sposób mi wyczerpać w tym krótkim arty- 
kule. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną 
bardzo ważną sprawę. Uważam mianowicie 
za absolutnie niedopuszczalne umieszczanie 
szyldów, sterczących, wystających poza linję 
murów w dzielnicach zabytkowych i na 
starych domach. 

Aby mię kto nie posądził o pewien brak 
konserwatorskiego zrozumienia, zastrzegam 
się, że doskonale doceniam wartość wywie- 

szek-gmerków — wskaźników firm, które ja 
ko cudne nieraz sylwetki, ożywiają monoto- 
nję starych, gładkich murów miasta i przy- 
czyniają się. do malowniczości starych ulic. 
Niestety, w Wilnie nic z tego rodzaju „szyl- 
dów nie pozostało. 

Nie oto mi chodzi. Lecz gdy widzę po- 
twornie brzydkie, wielkie niebieskie okulary 
przy ul. Ostrobramskiej, przesłaniające cu- 
downy obraz Matki Boskiej (nawiasem mó- 
wiąc, podczas koronacji obrazu, dzięki p. 
kons. Remerowi, ta skandaliczna brzydota 
czasowo została usunięta! pytam się dlacze- 
go nie nazawsze?) Albo gdy spostrzegam na 

  

   
   

    

    

   
   
   

      

wąziutkich ulicach śródmieścia sterczące, 
skandaliczne wprost „wysterki* — blachy z 
gryzmołami liter i towarów, przybite na sta- 
łe do murów — (a coraz ich więcej jest, co- 
raz więcej!) — żałość zalewa serce. Ciekaw 
więc jestem, czy jest w Wilnie jakiś artysty 
czy inspektorat magistratu, taki jak np. w 
Warszawie? A jeśli nie — to dlaczego? A 
jeśli tak — dlaczego nie działa? Przecież szyl 
dowa sprawa w Wilnie stanowczo jest cie- 
kawsza, niż sprawa szyldów np. w AVarsza- 
wie! Przecież piękno Wielkiego Wilna — 
miasta pejzażu jest słynne z propagandy tu- 
rystycznej całego świata, przecież do Wilna 
ludzie zjeżdżają się nietylko z Polski, ale i 
z zagranicy, nie dlaczego innego, tylko dla 
jego słynnego piękna. Przecież Magistrat z 
obywatelami, i kupcami dzięki temu ciągną 
bezpośrednie zyski, przecież... Ale dosyć! 
Sprawa jest jasna i ważna. 

Jeśli napisałem w tytule „szyldy w Wil- 
nie”, to tylko dlatego, że nie chciałem na- 
pisać — „Skandal wileński — szyldy — brzy 
dota w miešcie!“ 

Aby zachęcić wpływowych ludzi Magistra 
tu wileńskiego, mających władzę działania 
artystycznego, do... faktycznego działania, 
niech mi wolno będzie zacytować wiado- 
mość, którą wyczytałem w lutym b.r. w jed- 
nej z gazet warszawskich (Kirjer Wars. 
25-111) o szyldach tamtejszych. Mianowicie: 

Inspektorat artystyczny magistratu, w po- 
rozumieniu ze starostwami grodzkiemi, prze- 
prowadza lustrację wszystkich ulicznych 

  

   

    

< kich, 
szyldów w Warszawie w celu usunięcia ta- 

które szpecą miasto. Stwierdzono, że 
jeszcze wiele szyldów, zawieszonych jest bez 
pozwolenia, co sprzec j 

obowiązującemi. Zdarza się 
ły sklep posiada po 5—6 s. 
oblepione są dolne kondygnacje domów. Wia 

iciele przedsiębiorstw skłaniani są obecnie 
do zgłaszania się do inspektoratu artystycz- 
nego w celu dokonania formalnoś 

W ten sposób wiele starych, zniszczonych 
i nieestetycznych szyldów będzie usuniętych. 

Więc j Warszawa, która nie ma ambi- 
cji być najpiękniejszem miastem Świata tak 
dzała, to jakżeż energicznie powinno działać 
Wilno? Przecież wolno i nałeży zmusić nie- 
kulturalnego kupca — sklepikarza do pow- 
ciągnięcia jego  reklamiarskiej, szyldowej 
brzydoty, oszpecającej miasto! Napewno i w 
Wilnie jest cały szereg nowych, sterczących 
jak Szubienica obrzydliwości szyldowych, 
które są zawieszone bez pozwolenia. Nape- 
wno iw Wilnie jest moc wstrętnych, zni- 
szczonych i nieestetycznych szyldów, które 
napewno już dawno powinne być usunięte. 
Gdzie są najmilsi w świecie nasi ludzie, Wil- 
nianie, stojący na straży piękna Wilna i sta- 
le działający? Gdzie jest kupiectwo kultu- 
ralne, które dla swych własnych, dobrze zro 
zumnianych celów turystycznych, powinno 
przemówić w tej sprawie? Chcialbym do- 
prawdy, aby Wilno rok w rok — przynaj- 
mniej na prima Aprilis obchodziło „swe szyl- 
dowe imieniny!! 

A zatem: Szyldy, brzydota Wilna, muszą 
zniknąć! P. Śledziewski. 

       
   

   

  

     

        

  

MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
LIGI NOWEGO WYCHOWANIA 

W NICEI 
W połowie kwietnia odbyło się w sali 

Kuratorjum zebranie ogólne Wileńskiego To 
warzystwa Nowoczesnego Wychowania, na 
którem omawiano sprawę wzięcia udziału w 
Vl-ym Kongresie Ligi Nowego Wychowania 
jaki ma się odbyć w Nicei w końcu lipca 
roku bież. 

Wiceprezes T-wa p. Andrzej Jasiński w 
wyczerpującym referacie przedstawił zgro- 
madzonym zarys historyczny powstania i 
działalności Międzynarodowej Ligi Nowego 
Wychowania, która zawiązana została w r. 
1921, jednocząc pionierów ruchu pedagogicz 
no - społecznego wszystkich narodów świa- 
ta. Od roku 1921 odbyło się 5 międzynarodo 
wych kongresów Ligi. Sprawozdanie z 0- 
statniego kongresu, odbytego w 1929 roku, 
w Danji w Helsingór, zreferowała p. Wac- 
ława Fleury, barwnie i zajmująco przedsta 
wiając zarówno prace Kongresu, jak też 
związane z ńim wycieczki i rozrywki. Na 
zakończenie odczytany został prospekt pro- 
jektowanego w roku bież. Kongresu w Ni- 
cei, na który składa się obszerny program. 
Zasadniczym tematem obrad Kongresu bę- 
dzie „Stosunek wychowania do ewolucji spo 
łecznej”. Zagadnienie to będzie rozwinięte i 
opracowane na zebraniach ogólnych, oraz 
na posiedzeniach 7-miu sekcyj. Ponadto w 
czasie Kongresu odbywać się mają 4 kur- 
sy naukowe, obejmujące zagadnienia psy- 
chologji nowoczesnej, reformy programów, 
nowych metod nauczania oraz sztuki piękne. 
Podczas Kongresu otwarta będzie wystawa, 
reprezentująca nowoczesne szkolnictwo Fran 
cji oraz krajów, które zechcą zawczasu zgło 
sić eksponaty. 

Wycieczki turystyczne w Alpy i do 
Włoch przyczynią się ponadto do urozmai- 
cenia czasu uczestnikom Kongresu. Koszta 
podróżu i udziału w Kongresie wraz z u- 
trzymaniem i mieszkaniem w Nicei na prze 
ciąg 2-ch tygodni obliczyć się dają na su- 
mę od zł. 500. 

Wileńskie T-wo Nowoczesnego Wyclo- 
wania reprezentować będą na Kongresie p. 
p. W. Fleury i A. Świdzińska. 

  

  

Odezwa do rolników ziem północno- 
wschodnich 

SIEJCIE LEN! 
W ciągu dwóch ostatnich lat byliśmy 

świadkami upadku naszego Iniarstwa. Ni- 
skie ceny na włókno lniane, którego często 
nie można było sprzedać — zniechęciły rol 
ników do Inu. 

Rząd,doceniając doniosłe znaczenie lniar 
stwa, powziął w ostatnich miesiącach sze- 
reg doniosłych decyzyj, celem ratowania tej 
ważnej gałęzi rolnictwa. Zostały wprowa- 
dzone cła na przywożone z zagranicy włók 
no Inu, konopi, bawełny, juty, sizału i ma- 
nilli, 

Komitet Ekonomiczny Prezydjum Rady 
Ministrów uznał (uchwałą z dnia 18 marca 
b.r.) — popieranie wytwórczości i spoży- 

cia krajowego Inu i konopi. i  zastępowa- 

nie zagranicznych surowców  wlokienni- 

czych surowcami krajowemi — za jedną z 

najpilniejszych spraw gospodarczo - pań- 

stwowych Polski. 
Urzędy państwowe otrzymały polecenie 

zakupywania wyrobów  Inianych zamiast 
bawełnianych. Monopol Solny, przemysł cu 
krowniczy i nawozów sztucznych przecho= 
dzą na worki Iniane. Lecz nietylko przymfus 

w urzędach i ństwowych instytucjach 
spowodował przejście na len. Większa trwa 
łość i moe Inu spowodowały, że społeczeń- 
stwo coraz bardziej zaczyna rozumieć, iż 
len jest tańszy od bawełny. Zachodzi prze- 
to obawa, że Inu może w Polsce zabraknąć 
co byłoby katastrofą dla rolnictwa i dla ca 
łego kraju. 

W związku z niskiemi cenami na wszel- 
kie włókno, zmniejszyła się na całym świe- 
cie uprawa bawełny i juty, co rokuje w 
niedalekiej przyszłości zwiększenie ceny na 
wyroby z włókna zagranicznego. Wtedy i 
ceny na włókno Iniane wzrosną. Jeżeli Inu 

tej wiosny nie zasiejemy, to nietylko nie 

skorzystamy z wyższych cen, lecz będzie- 
my musieli drogo płacić zawłókno zagra- 

niczne. 

ROLNICY! A więc siejcie len na własny 

użytek, żeby nie kupować wyrobów z ba- 

welny i juty i żeby móc pokryć zapotrze- 

bowanie na wyroby Iniane dla wojska, szpi 
tali, przemysłu i ludności miejskiej. 

TOWARZYSTWO LNIARSKIE W WILNIE. 

    

Prosimy przeczytać przedruki i odpisy patentów, orzeczeń i świadectw, znajdujących się w pudełkach. 

Wynalazki sprawdzone i potwierdzone przez najpoważniejsze instytucje rządowe i naukowe w kraju. 

Za skuteczność wynalazków przyjmujemy całkowitą odpowiedzialność 

W _WIRZE STOLICY. 
ILE SĄ WARTE STARE GARNKI 

Duży olejny obraz Siemiradzkiego już 

trzeci miesiąc tkwi w Salonie Sztuki — nie- 

ma nań amatora, nikt nie chce dać 1200 zł. 

— Kto dziś kupi dzieło sztuki? — biada 

  

   

ja melancholicy, — nawet obrazy umarłych 

mistrzów nie idą — koniec Świata! 

Są jednak rzeczy, które idą — i to na 

całego. Stare garnki, stare talerze, stare #- 

liżanki. Gdybym nie był obecny na licytacji 

Ceramiki Polskiej w Domu Sztuki — nie u- 

wierzyłbym, że jest tylu warjatów na swo- 

bodzie. 

Saska porcelana! Iluż 

stwierdziwszy, że za stodolą, a przed chle- 

wikiem mają Świetną glinę, zakładało fabry- 

ki porcelany. Glina rzeczywiście pierwszo- 

rzędna, porobili znaczne inwestycje, ulepili 

kilkadziesiąt garnków, nie zarobili odrazu 

miljonów, rozzłościli się, zniechęcili, zarzu- 

Cili cały interes. Dziś talerze z Baranówki, 

Korca, Ćmielowa czy Belwederu są rzadko- 

ścią, idą na wagę złota. 

Za 3 złote można dostać w każdym skle- 

pie śliczny, biały, przeźroczysty prawie ta- 

łerz, tu pan z młoteczkiem podnosi brudno- 

biały, grubachny, z kwiatkiem na dnie 

talerz i obwieszcza: 120 zł. 

— 130. 

— 140. 

— 150. 

— Stuk, stuk, puk. Przyznane. 

bierze talerz z Baranówki za 150 zł. 

Niema tanich rzeczy. Filiżanka ze spod- 

kiem — 130 zł.; wazonik z przykrywką — 

280 zł.; waza z przykrywą — 450 zł.; im- 
bryk biały otoczony wieńcem liści, malowa- 
nych srebrem — 330 zł.: 12 filiżaneczek ze 

spodkami w kwiaty — 1600 zł.; 

120 zł.; 12 czarek ze złotym wianuszkiem na 

žėltem tle — 850 zł.; dwa wazony w kształ 

cie tulipanów — 1660 zł.; talerz z bronzo- 

wym brzegiem — 510 zł. 

Ledwo coś pokażą, ogłoszą ceny — wnet 

kupione. Na każdy wyszczerbiony talerz, na 

posklejany jak mozajka kubek, są amatorzy. 

Miseczka wystrzępiona i brudna, w której 
pewnie pies latami pił wodę, czy kąpał się 

kanarek — ta miseczka idzie za 80 zł., ale 

jest z Bielotyna, ma to napisane ztyłu!. ° 

Koszyczek ażurowy, Ornament z nieza- 

pominajek, brak jednego uszka, — ani ład- 

ny, ani przydatny do czegokolwiek, ani wo- 

gėle nic, lecz jest marka: B. HOH, t. j. z 

Białej Radziwiłłowskiej — wydzierają go 
sobie, przelicytowują — idzie za 1750 zł. 

Z Korca stosunkowo jest dużo, więc i 

ceny mniejsze: sosjerka upstrzona w liście 
— 90 zł.; talerze głębokie po 70, wazon 

gruszkowaty, żółty — 650 zł. Spodeczek, — 

któryby się stłukło bez żalu — 30 zł. Sala- 
terka, z której sałataby lepiej nie smakowa- 

ła, niż z innej — 320 zł.; mlecznik koloru, 

naśladującego mahoń — 510 zł. 

Naturalnie, wszystko kupują żydzi. Spo- 
ro katolików siedziało na sali, przy tym lub 
owym garnku w takie lub owe kwiaty, — 
wzdychali ciężko, jedna pani łzy roniła: ,, 

że też nic kupić, nie mogę, — skarżyła się 

— takbym chciala!“. 

Wszyscyby tu chcieli. Na widok pęknię- 
tej, obłupanej misy z zielonym  kwiatusz- 
kiem na dnie błyszczą pożądliwe oczy, Cis- 

ną się do stołu. Tajemnica dla laików, co 

ciagnie ludzi do tych starych szczątków? 

Opowiadają sobie, że panna Luszczew- 

ska wyszła ostatnio zamąż za pana Trembe- 

ckiego, arcybogatego człowieka. Nie podaro 

wał jej ani jednego kwiatka, ani jednej bran 

soletki, — nic. Ale, gdy weszła do nowego 
mieszkania, osłupiała — Ściany od góry do 

dołu obwieszone staremi talerzami z polskiej 

podcelany, każdy talerz w kwiaty, każdy 

kwiat inny, ani jednego dubletu! Królewski 

prezent! Lepszy niż samochód. 
Przyjrzyjcie się, na czem jadacie, co jest 

na odwrocie miski waszego psa. Może przy 

padkiem zobaczycie napis: Dowbysz, Emil- 

czyn, Korzęc, Małachowska, Siedliska, Lubar- 
tów, Koło, Gromadzice, Bielotyn, Ceyzik, 
Baranówka albo poprostu litery B., M. U. 

K., P, A, CCC. — wtedy odstawcie ten Ta 
lerz z pietyzmem na bok, powieście go na 

ścianie, pokazujcie gościom, mówiąc: — tu 

wisi 200 zł!! Albo sprzedajcie go jakiemu 
pomylonemu, a pieniądze włóżcie w P.K.O. 

Karol. 
'YvvYvvvtvvvn 
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ЫМАБ 
SOBOTA 

о: 7 
Domiceii 

jstro 
Stanisława 

| ata 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorolegicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 6 maja 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: +11. 

"Temperatura najwyższa: -r20. 

Temperatura najniższa: -+9. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: połhdniowo-zachodni. 

Tendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

Wsenód słońca g. 4.18 

Zachód słońca g. 19.36 

URZĘDOWA 

— Ustawa Samorządowa. W nie- 
dzielę dnia 8 maja o godz. 18 w Małej 
Sali Pałacu Reprezentacyjnego odbę- 
dzie się odczyt dyskusyjny na temat: 
„Ustawa Samorządowa”, który wygło- 
si zaproszony przez Prezydjum Klubu 
Społecznego p. poseł Kazimierz Duch. 

Należy się spodziewać, iż aktualność 
tematu, zwłaszcza w ujęciu wybitnego 
znawcy samorządów, jakim jest p. dr. 
Duch, zapewni powodzenie odczytowi 
i zgromadzi całą elitę intelektualną wi- 

leńskiego społeczeństwa. 

MIEJSKA 
— Rada Miejska. Najbliższe posiedzenie 

Rady Miejskiej jak przypuszczają w kolach 

miejskich, ma być zwołane na dzień 19 bm. 

Na porządek dzienny wejdzie wreszcie 

sprawa gospodarki kina miejskiego i zarzu- 

tów, stawianych w związku z tem ławniko- 

wi Łokucijewskiemu, oraz preliminarz bud- 

żetowy, o ile do tego czasu będzie on odpo- 

wiednio zestawiony. 

— Ratowanie Bazyiiki. Wczoraj 
wieczorem wyjechali do Warszawy inż. 
Wojciechowski i prot. Kłos, którzy 
wezmą udział w konferencji w mini- 
sterstwie Robót Publicznych w sprawie 
budowy mauzoleum królewskiego i re- 
montu Bazyliki. 

— Magistrat szuka nowych lokali szkol- 
nych. Spodziewany przyrost dzieci w przy- 
szłym roku szkolnym zmusza magistrat do 
pomyślenia już obecnie o odpowiednich lo- 
kalach, dla nowych szkół powszechnych. 

Zgłoszenia przyjmowane są przez wydział 
szkolny. który przed rozpoczęciem pertrak- 
tacyj wysyła na miejsce komisję, która wy- 
powiada opinję co do zdatności lokalu dla 
szkoły. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— „Peowiacy”. Dnia 8 b.m. (w niedzielę) 

o godz. 18-ej odbędzie się herbatka dysku- 
syjna w lokału przy ul. Mickiewicza 44 m. 
20 (dr. Łukiewicz). Zostaną wygłoszone re- 
feraty: z cyklu „Przeszłościowych* ob. Nie- 
krasz St. „Wspomnienia Kowieńskiej P. O. 
W." i „Przyszłościowych* ob. Staniewicz W. 
Wymieniona Tperbatka towa: ka będzie о- 
statnią przed (valnem zebraniem Koła, które 
się odbędzie 18 b.m. 

— Studjum Akcji Katolickiej. W niedzie- 
lę 8-go b.m. o godz. 13-ej w gmachu głów- 
nym USB. p. Rektor Alfons Parczewski wy- 
głosi odczyt na temat: „Największy brak 
współczesnej kultury i cywilizacji. r 

Odczyt p. Rektora Parczewskiego zainte- 
resować winien każdego naszego inteligenta 
zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy obok 

* wielu niedomagań i przesileń, widoczne jest 
także przesilenie w dziedzinie kultury i cy- 
wilizacji współczesnej. 

— Walne zebranie Caritas. W niedzielę 
dnia 8 maja 1932 r. o godz. 12.15 odbędzie 
się w Wilnie przy ul. Metropolitalnej 1. wal 
ne zebranie Archidjecezjalnego Związku To- 
warzystw Dobroczynności „Caritas* z nastę 
pującym porządkiem dziennym. 1. Zagajenie 

prezes Rady, Związkowej p. Antoni Sa- 
(ki. 2. Wybór prezydjum. 2. „Akcja dobro 

czynna w Akcji Katolickiej” — referat pre- 
zesa Archidjecezjalnego Instytutu Akcji Ka- 
tolickiej p. Stanisława  Białasa. 4. „Zasady 
pracy dobroczynnej i jej organizacja” — re- 
ferat ks. superjora Jana Rzymełki. 5. Dysku- 
sja. 6. Sprawozdanie z dotychczasowej dzia- 
łalności Związku — referuje p. Tadeusz Bi- 
recki. 7. Wybór Rady Związkowej. 8. Wnio- 
ski. 9. Zakończenie walnego zebrania. 

Na tem walnem zebraniu Archidjecezjal- 
ny Związek Towarzystw  Dobroczynnošci 
„Caritas* w Wilnie rozpocznie swoją działal 
neść dobroczynną, — obejmującą wszystkie 
obszary życia. 

— Litewskie Towarzystwo Naukowe w 
Wilnie, założone dnia 7 kwietnia 1907 roku 
zwołuje dnia 7 — 8 maja rb. uroczyste 
walne zebranie członków T-wa i _ niniej- 
szem zawiadamia o tem wszystkich swoich 
przyjaciół i sympatyków. Zebrania odbędą 
się w lokalu gimnazjum im. Witolda Wiel- 

  

   

NIKA 
kiego przy ul. Dąbrowskiego 5.: dnia 7 ma 
ja o godz. 19, a 8-go maja o godz. 16. 

— Resursa Rzemieślnicza. — Walne do- 
roczne zebranie członków Resursy Rzemieśl 
niczej odbędzie się dnia 8-go maja o godz. 
12 w sali własnej — Niemiecka 25,. Przyby 
cie wszystkich członków konieczne. 

— Zebranie Koła b. Wychowanek 
Gimnazjum SS. Nazaretanek odbędzie 
się w niedzielę 8 bm. o godz. 4 pp.— 
Omawiany będzie projekt wycieczki 
do Legaciszek. 

SZKOLNA 
— Ferje w szkołach. Tegoroczne ferje let 

nie w szkołach rozpoczną się 28 czerwca i 

będą trwały do 1 września. 

AKADEMICKA 
— Zarząd S.M.A. podaje do wiadomości, 

że w dniu 8-V 1932 r. ódbędzie się Walne 
Zebranie Sodalicji Marjańskiej Akademików 
z następującym programem: 

a) godz. 8 — Msza św. ze wspólną komu 
nją św., b) godz. 9.30 śniadanie i fotogra- 
fja, c) godz. 10 walne zebranie. 

Zebranie odbędzie się w lokalu sodalicyj- 
nym przy ul. Wielkiej 64. 

— W niedzielę dnia 8 maja w Ognisku 
Akademickiem Wielka 24, odbędzie się Po- 
tańcuika wiosenna Koła Przyrodników. 
Wstęp bez zaproszeń 2 zł., akademickie I zł. 

SKARBOWA 
— Ulgi podatkowe dia gospodarstw zni- 

szczonych podczas wojny. — Min. Skarbu 
przedłużyła na bieżący rok podatkowy sto- 
sowanie ulg w podatku dochodowym dla 
gospodarstw, zniszczonych podczas działań 
wojennych. Zarządzenie to zostało wydane 
z uwagi na trwający jeszcze powc y 
stan zniszczenia i orządkowania go- 
spodarstw rolnych na terenie niektórych wo 
jewództw wschodnich. Ulgi polegaj О 
trąceniu sum wydanych na odbudowę 
szczon bundynków gospodarczych c 
przemysłów” rolnych. 

Ulgi te mają 
szarze lzby Skar 
terenie następujących powiatów „leż: 
obrębie Izby Skarbowej w Nowogródk 
baranowickiego, słonimskiego, nowog 
kiego, stołpeckiego i szczuczyńskiego. 

RÓŻNE 
— Przyjazd gości i delegatów na 

jubileusz Teatru Polskiego. W związku 
z uroczystościami jubileuszowemi Te- 
atru Polskiego, w dniu dzisiejszym 
przybędą do Wilna przedstawiciel Mi- 
nisterstwa WR. OP. dr. Władysław 
Zawistowski, oraz przedstawiciel ZAS. 
P.'u, dyrektor zarządzający p. jan Pa- 
włowski, pozatem przybędą reprezen- 
tanci innych scen polskich. 
— Czyn społeczny młodzieży 

Szkół średnich. Dowiadujemy się, że 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

organizuje w dniu 8 maja r.b. o godz. 12-ej 
w południe, w teatrze na Pohulance popis 

chórów i orkiestr szkolnych. 

Ogółem wystąpi przeszło tysiąc młodzie- 

ży. Całkowity zysk przeznacza się na Ko- 

lonje Letnie dla dzieci zagrożonych gruźlicą. 

Spodziewamy się, że zarówno ze wzglę- 

du na piękny cel, jak i wysiłek młodzieży, 

ofiarni zawsze wilnianie pośpieszą tłumnie do 

teatru. 

Powtarzainy: niedziela 8 maja o godz. 12 

w południe w teatrze na Pohulance. Ceny 
miejsc od 30 groszy do 2 złotych. 

— Jubileusz 25-lecia pracy kapłań- 
skiej ks. kan. Miłkowskiego. W r. 1931 
przypadał jubileusz 25-lecia pracy ka- 
płańskiej ks. Kanonika Stanisława Mił 
kowskiego. 

Komitet zawiązany dla uczczenia 
imienin, oraz tego jubileuszu, uprasza 
wszystkie stowarzyszenia katolickie 
paraiji św. Jana, oraz wszystkich pa- 
raijan o jaknajliczniejsze przybycie na 
Mszę św., która przez Jubilata zostanie 
odprawiona dnia 8 maja o godzinie 11 
w kościele św. Jana, po nabożeństwie 
wspólne złożenie życzeń w sali para- 
fjalnej. 

— Ruch graniczny z Litwą. Ruch granicz 

ny sezonowy na podstawie przepustek gra- 

nicznych na terenie pogranicza polsko-litew- 
skiego w r. b. znacznie się ożywił i osiągnął 
rekordową liczbę przekroczeń. W ciągu dru- 
giej połowy kwietnia do Litwy przekroczyło 
granicę 9500 rolników Polaków, z Litwy do 
Polski przybyło około 8450 rolników. Prze- 
kroczenia granicy odbywają się w dalszym 
ciągu we wzmożonem tempie. 

— Dolary Lindbergha w Wilnie— 
Policja śledcza otrzymała z Warszawy 
nakaz sprawdzenia, czy w bankach i 
kantorach wymiany wileńskich nie znaj 
dują się w obiegu dolary, wręczone 
przez Lindbergha bandytom jako okup 
za zwrot dziecka. 

— Uroczystości Moniuszkowskie a woj- 
Skowość. W początku czerwca r.b. odbędą 
się w całej Polsce uroczystości związane z 
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25 POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERJI 
W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. Gorzuchowskie 
WILNO, UL. ZAMKOWA 9. 

50 premji po 10.000 zł. 
Znacznie zwiększona ilość wygranych 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą Konto pocztowe 80.365, 

LOS 

    

losu 10 zł. 
СОНа 

An 

* demją zarządzono 
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W czwartek w dzień nia ul. Niemiec 
kiej i Trockiej miało miejsce zajście 
pomiędzy publicznością żydowską, a 
zwiedzającymi miasto delegatami na 
Zjazd Bratnich Pomocy Akademickich. 

Jeden ze studentów został strącony 
z chodnika. 

W chwilę potem koło akademików 

ВОМО 

Zaišcie na ul. Niemieckiej 
zebrał się tłum, który zajął groźną po- 
stawę, wygrażając laskami. 

Wczorajsze pisma žargonowe po- 
święcają temu wypadkowi duże miej- 
sca, określając go jako próby wywoia- 
nia nowych, podobnych do listopado- 
wych, wypadków. 

  

POŻAR LASU POD BOKDANOWEM 
WILNO. Onegdaj wiaściciel majątku 

Bohdanów gm. hoiszańskiej p. Ruszczyc za- 
stał powiadomiony o pożarze jego lasów. — 
Po przeszło 5-godzinnych zmaganiach się z 
żywiołem, pożar zdołano z wielkim trudem 
zlokalizowač. Pastwą pożaru padło około - 

20 ha lasu młodego, wartości około 30 tys. 
złotych. Ustalono, że pożar powstał wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z обтет 
przez pastuchów Zenona Sobolewskiego lat 
18 i innych. 

Utarczka na granicy 
WIŁNO. Z pogranicza donoszą, iż oneg- 

wieczorem w pobliżu wsi Miadziła w re- 

Suchodowszczyzny patrol KOP. zauwa- 

kilku podejrzanych osobników, usilują- 

cych pód osłoną nocy dostać się na teren 

Na wezwanie żołnierzy przybyli osob- 

e tylko nie zafrzymali się, lecz poczę- 

li ostrzeliwać patrol i cofać się na terytórjum 

sowieckie. е 

     

    

Po obustronnej strzelaninie został ciężko 

zraniony jeden z osobńików, niejaki Iwan 

Aksiewicz, pochodzący z terenu Rosji so- 

wieckiej, drugiego zaś zatrzymano. Nato- 

i trzeciemu udało się zbiec. 

„ Obecnie prowadzi się dochodzenia w kie- 

runku ustalenia, co to są za jedni i po co 

przybyli na teren polski. 
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TYFUS PLAMISTY w WOŁOŻYNIE 
ZAWLECZONY Z ROSJI SOWIECKIEJ 

WIŁNO. Epidemja tyiusu plamiste- 
go w powiecie wołożyńskim rozszerza 
się coraz bardziej. Obecnie na terenie 
powiatu i gmin sąsiednich choruje о- 
kełe 120 osób, przeważnie dzieci do 
lat 16. W ciągu 2-tygodniowego okre- 
su zmarło 5 osób. W związku z tą epi- 

jaknajdalej 

  

60-leciem zgonu Stanisława Moniuszki. Z ini 
cjatywy Związku Stowarzyszeń śpiewaczych 
Ziemi Wileńskiej, utworzył się specjalny Ko- 
mitet Obchodu. Podczas obrad komitetu wy 
łonił się wniosek, aby w uroczystościach Mo- 
niuszkowskich wzięły udział orkiestry woj- 
skowe, celem popularyzowania utworów S. 
Moniuszki. Połączone orkiestry garnizonu 
Wilna i Nowej-Wilejki — wystąpią z mon- 
stre-koncertem, który ma się odbyć na wol- 
nem powietrzu w ogrodzie Bernardyńskim. 
Pozatem orkiestry wojskowe wygrywać bę- 
dą na placach publicznych w miejscu, oraz 
na peryferjach. Program produkcyj składać 
się będzie wyłącznie z utworów S. Moniu- 
szki. 

  

TEATR I MUZYKA 
— Jubileusz 25-lecia Teatru Polskiego w 

Wilnie. Oto nadszedł dzień, w którym docze- 
kaliśmy się wielkiej uroczystości,  chlubnie 
świadczącej o kulturze miasta — jaką jest 
25-iecie istnienia wskrzeszonego Teatru Pol 
skiego w Wilnie. Jest to nietylko święto akto 
rów, — ten dzień swięcić będzie całe spo- 
łeczeństwo wileńskie, a 7 maja zostanie nie- 
zatartem wspomnieniem na karcie historji 
Teatru w Wilnie. O godz. 8 wiecz. otworzą 
się wrota Teatru na Pohułance, aby przemó- 
wić do zebranych — słowami nieśmiertelne- 
go Fredry, który cały kunszt, dowcip i hu- 
mor zawarł w swej najcudniejszej komedji 
„Zemsta“. Ujrzymy jak po tylu latach sztu 
ka Fredry wciąż tętni życiem i najserdecz- 
niej przemawia do Świadomości widza. W 
Słowo wstępne wygłosi prof. J. Wierzyński 
„Zemście* wystąpią gościnnie: dyr. Młodzie 
jewska w roli „Podstoliny” i dyr. Szczurkie- 

    

   

wicz, jako „Milczek“. Pozatem wezmą udział 
P.p.: Szurszewska, Wołłejko, Wyrwicz-Wi- 
chrowski, Milecki, Dejunowicz, Karpiński, 

  

Czapliński, Dobrowolski, Skolimowski i inni. 
. Po drugiej odsłonie l-go aktu odbędzie 

się akt uroczysty, na którym uczczą zasługi 
wskrzesicielki polskiego Teatru w Wilnie p. 
Nuny Młodziejowskiej — przewodniczący Ko 
mitetu józei Folejewski, vice-prezydent mia- 
sta W. Czyż, przedstawiciel Ministerstwa 
W.R. i O.P. dr. Władysław Zawistowski. 
przedstawiciel ZASP'u dyr. Jan Pawłowski i 
dyr. M. Szpakiewicz. 

Zniżki — ważne. Akademicy i młodzież 
szkolna korzystają ze specjalnych ulg. 

Jutro w niedzielę 8 maja o godz. 8-mej 
wiecz. „Car Lenin“. 

— Dziš w teatrze Lutnia przedstawienie 
zawieszone z powodu 25-lecia wskrzeszone- 
go Teatru polskiego w Wilnie. 

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

NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI 

— „Zemsta* — Fredry — na Pohulance. 
Dyrekcja Teatrów, chcąc uprzystępnić naj- 
szerszej publiczności Wilna wzięcie udziału 
w świetnej komedji Fredry — daje dziś o 
godz. 4 po poł. po cenach zniżonych, przed- 
stawienie popołudniowe p.t. „Zemsta z u- 
działem Nuny Młodziejowskiej i dyr. Szczur 
kiewicza. 

— Koncert baletowy Ł. Sawiny-Dolskiej. 
W niedzielę 8 maja odbędzie się koncert 
artystki baletu Ł. Sawiny-Dolskiej w teatrze 
„Lutnia”. W programie wszystkie nowe tan 
ce w wykonaniu p. Sawiny-Dolskiej, oraz u- 
czenic jej studjum. Biorą udział starsza i 
młodsza grupy. Koncerty p. Dolskiej są bar- 
dzo popularne i zawsze mają wielkie powo- 
dzenie. 

Biłety w kasie teatru „Lutnia” od 50 gr. 
do 3 zł. 50 gr. Początek o godz. 4 po poł. 
W wyznaczonym dniu koncertu upływa 5 
lat pracy p. Sawiny-Dolskiej w sztuce bale- 
towej. 

> CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Szanghaj-Express. 

Holiywood: Melodja szczęścia. 

Casino: Na dworze króla Artura. 

Stylowy: żółty kapitan. 
Światowid: Syn bogów. 

Mimoza: Miasto miłości. 

HARCERSKA 
— Walny Zjazd Oddziału Wileńskiego Z. 

H. P. W niedzielę dnia 8 maja br. odbędzie 
się Wałny Zjazd Oddziału Wileńskiego Zw. 
Harcerstwa Polskiego. Porządek Zjazdu na- 
stępujący: 

Godz. 9,30 Msza św., celebrowana przez 
J. E. Ks. Biskupa Kazimierza Michalkiewi- 
cza (kościół św. Michała, ul. Wolana) 

„ Godz. 10,30 otwarcie Zjazdu w I termi- 
nie. — Godz. 11 otwarcie Zjazdu w Il ter- 
minie. — 1. Zagajenie, wybór prezydjum, — 
Przemówienia powitalne. 2. Oodczytanie pro- 
tokółu poprzedniego Walnego Zjazdu. 3. Od- 
czytanie wniosków i odesłanie ich do komi- 
syj. 4. Sprawozdania: a) Zarządu Oddziału 
Wil. Z. H. P. b) Komendantki Chorągwi Har 
cerek. c) Komendanta Chorągwi Harcerzy. 
d) Komisji Rewizyjnej. 4. Dyskusja. Udzie- 
lenie absolutorjum. 6. Wybory Zarządu Od- 

ъ 

idące 

średki zapobiegawcze. 
£ polecenia wiadz centralsych na 

tereń zagrożony sprowadzona została 
specjalna kolumna przeciwtytusowa 0- 
raz przybywa delegat ministerstwa spr. 
wewnętrznych. 

Chorobę przyniesli jakoby ucieki- 
nierzy z terenu Rosji sowieckiej. 

  

ĆWICZENIA SZEREGOWYCH 
W ROKU BIEŻĄCYM 

— Komendant PKU Wilno — Miasto podaje 
do wiadomości szeregowych rezerwy, że na 
mocy art. 77 Ustawy o powszechnym obo 
wiązku wojskowym pan minister spraw 
wojskowych zarządził powołanie na @м 
czenia w roku bieżącym następujących ka- 
tegoryj szeregowych rezerwy (do podofi- 
cerów zalicza się podoficerów PW. i armii 
zaborczej oraz starszych szeregowców PW. 

kół podoficerskich), do sze 
regowców zalicza się starszych szeregow- 
ców i szeregowców, którzy nie posiadają 
ukończonej szkoły podoficerskiej.) : 

Wszystkich podoficerów i szeregowców 
rezerwy broni, służb oraz marynarki wo- 
jennej, którzy podlegali powołaniu na ćwi- 
czenia w latach ubiegłych „lecz ćwiczeń 
tych nie odbyli z jakichkolwiek powodów. 
Ponadto w piechocie podoficerowie i, szere 
gowcy z rocznika 1906, podoficerowie z 
roczników 1904 i 1901. 

W kawalerji podoficerowie z roczników 
1906, 1904 i 1901. szeregowcy z rocznika 
1006. W artylerji podoficerowie i bombar 
djerzy (aspiranci ze szkół podoficerskich i 
kursów centralnych z. wynikiem pomyśl- 
nym) roczników 1906, 1904 i 1901. Kano« 
nierzy z rocznika 1906. W aeronautyce pod 
oficerowie i szeregowcy rocznika 1906. — 
W saperach podoficerowie z roczników — 
1906, 1904 i 1901. W łączności podofic 
rowie i szeregowcy z rocznika 1906, 5 
i 1904. W samochodach podoficerc 
roczników 1906, 1906 1904. W 
rji podoficerowie i szeregowcy z 
1906, podoficerowie z roczników 1 
1901. W broniach pancernych podoficero- 
wie z roczników 1906, 1904 i 1901. Szere- 
gowcy z rocznika 1906, 1904 i 
regowcy — niektóre kategorje ze wszyst- 
kich roczników, którzy otrzymają imienne 
karty powołania. W służbie zdrowia podo- 
ficerowie z rocznika 1906, 1904 i 1901. W 
służbie weterynarji podoficerowie i szere- 

>w 1906, 1906 i 1901, sze 
у które kategorje (którzy otrzy 

mają imienne karty. powołania) z roczni- 
ków 1906, 1904 i 1901). W taborach pod- 
oficerowie z roczników 1906, 1904 i 1901. 
W marynarce wojennej podoficerowie, star 
si marynarze i marynarze z rocznika 1906. 
W Wojskowym Instytucie "Geograficznym 
niektóre kategorje ze wszystkich roczników, 
którzy otrzymają imienne karty powołania. 

Śkłać Fortepienów, Piania, Fistajmócji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

działu Komisji Rewizyjnej i Sądu Hercerskie- 
go. 7. Prace Komisyj. 8. Sprawozdania Ko- 
misyj i wnioski. 9. Zakończenie Zjazdu. 

Obrady będą się odbywały w sali Śnia- 
deckich Uniwersytetu S. B., ul. Świętojań- 
ska. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Autobus wpadł do rowu. Jadący 

do Lidy autobus wskutek nieuwagi szo 
tera wpadł do rowu, ulegając uszko- 
dzeniu. Kilku pasażerów zostało poka- 
leczonych. : 

— TRUP W RZECE. W dniu wczoraj- 
Szym podczas połowu ryb w rzece Wilji w 
pobliżu wsi Buchta gm. trockiej wyłowiono 
zwłoki nieznanej kobiety w wieku lat 20— 
25. Powiadomione władze śledcze zarządzi- 
ły dochodzenie, celem ustalenia tożsamości 
kobiety, oraz zbadania powodu jej zgonu. 

— ZBIEGLI Z ARESZTÓW. Wczo- 
raj z aresztów śledczych w. Święcia- 
nach, Oszmianie i Oranach przy po- 
mocy wyłamania krat zbiegło trzech 
niebezpiecznych aresztantów. Ze Świę- 
cian zbiegł Adam Mogiło, z Oszmiany 
Jan Dawil i z Oran Ignacy Pachula.--- 
Za zbiegłymi rozesłano listy gończe, 
oraz zarządzono poszukiwania. 

— Zginęła młoda dziewczyna. Poli - 
"cja poszukuje 17-letniej Marji Mosz- 
kówny (Śniegowa 28), która przed pa 
ru dniami wyszła z domu i więcej nie 
wróciła. 

   

        

   
  

          

   

    

  

  

OFIARY 
Zamiast kwiatów na grób ś.p. Józefy 

Butkiewiczówny na restaurację Bazyliki skła 
da Zofja Paszkowska 15 zł. (piętnaście zło- 
tych). 

  

1901. Sze- q 

DZIESIĘCIOLECIE 
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

Od czwartku dnia 5 bm. do soboty 
dnia 7 bm. odbywają się w Sali Śnia- 
deckich obrady dzi go dorocznega 
zgromadzenia członków Związku nau- 
czycielstwa Polskiego Okręgu Wiłeń- 
skiego. Zjazd ten jest jednocześnie ob- 
chodem z okazji dziesięciolecia istnie- 
nia Z. N. P. na Wileńszczyźnie, w re- 
ku 1922 bowiem powstała w Wilnie 
Komisja Zarządu Głównego Związku 
Polskiego Naucz. Szkół Powszechnych, 
z której wytworzył się istniejący obec- 
nie“ Zu Na P. 

Okręg wileński obejmuje Kurator- 
jum Szkolne wileńskie (tereny woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkie- 
go) i skupia przeszło trzy tysiące człon 
ków. Prezesem wileńskiego okręgu Z. 
N. P. od lat pięciu jest poseł na Sejm 
Stan. Dobosz. , 

Zjazd otwarty został dnia 5 bm. o 
godz. 12,30 + 

Prócz delegatów oddziałów powia- 
towych oraz członków związku, w zjeź 
dzie wzięli udział: wojewoda wileński 
p. Beczkowicz, kurator Okr. Szk. Wil. 
p. Szelągowski, b. minister poseł proi. 
Staniewicz, rektor U. S. B., prof. ja- 
nuszkiewicz, proi. Ehrenkreutz, prof. 
Rydzewski, wyżsi urzędnicy Kurator- 
jum, Inspektorowie szkolni, oraz przed 
stawiciele organizacyj społecznych. — 
Zarząd główny Z. N. P. reprezentował 
wiceprezes Zarządu p. poseł J. Smuli- 
kowski. 

Do prezydjum 
depesz. 

Po zagajeniu i powitaniu gości, wy 
głoszony został przez p. posła Smuli- 
kowskiego referat o „Nowym ustroju 
szkolnym". 

W wyniku dyskusji, która się po 
referacie rozwinęła, uchwalono wnio- 
sek, wyrażający uznanie twórcom no- 
wego ustroju szkolnego. 

Na zakończenie zebrania inaugura- 
cyjnego wyłoniono trzy Komisje: 1) 
matki, 2) wnioskową, 3) weryfikacyj- 
ną. — Pierwszy dzień zjazdu ukorono- 
wany został uroczystą akademją ku 
uczczeniu dziesięciólecia Z. N. P. na 
ziemiach północno - wschodnich. Aka- 
demja odbyła się o godz. 20 w sali 
Śniadeckich U. $. В. 1 zawierała: za- 
gajenie, reierat p. Stubiedy p.t. „Dzie- 
sięć lat pracy związkowej'* oraz dział 
koncertowy. 

Pieśni, osnute na melodjach ludo- 
wych „ziemi wileńskiej wykonał Chór 
Nauczycielski łącznie z chórami Wyż- 
szego i Państwowego Kursów Nauczy- 
cielskich w Wilnie, pod dyr. p. Broni- 
słowy Gawrońskiej. 

Z okazji dziesięciolecia Związku 
wysłano depesze do P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsud- 
skiego i Ministra WR. i OP. Jędrzeje- 
wicza. 
WRTYRTUKZZOWUECEŃ: FRKRRROK DUKRA NSS 

BEZ BOZIEWICZA. 
lózei Sienkiewicz — zacne, szia- 

checkie nazwisko. Piotr Karmazyn —- 
dobra to krew, lepsza może od Sien- 
kiewiczów. Wieś Wierszuliszki — sam 
dźwięk tego słowa budzi echa dalekiej, 
bujnej przeszłości. A że Karmazyn i 
Sienkiewicz z Wierszuliszek, obydwaj 
dzisia parobkami są — niczego to nie 
dowodzi. Nie takie rody upadały. 

To też, gdy w czystej nadto pofol- 
gowawszy, upust fantazji dając, zru- 
gał jeden drugiego a po pysku sprał, 
— starym obyczajem uznali, jako znie- 
wagę takową a plamę na honorze krew 
jeno zmywa. Nie radząc się zgoła Bo- 

  
   

     

     

  

nadesłano szereg 

     

ziewicza, sekundantów ni konsyljarza 
nie szukając, na udeptanej ziemi sta- 
nęli. Kłonice mocno w garść ułapiw- 
szy, ciosy straszliwe na całość swoją 
ni zdrowie niepomni, zadawać sobie 
poczną. Aliści okazało się wrychle, iże 
Sienkiewicz, jako i urody większej i w 
barach bardziej rozrosły, oczewistą 
nad adwersarzem dzierży przewagę.— 
Zebrawszy się tedy w sobie, kłonicę 
z rąk Karmazyna wytrącił i raz i drugi 
po ręcach go i po głowie palnął. Padł 
temten, krwią zalan. 

Na miejsce pojedynku przybyła po- 
licja, spisując obustronny protokół. 

PIJANY ORŁOWSKI STRZELAŁ 
DO LEŻĄCEGO. 

WILNO. Ranny podczas onegdajszego 
zajścia na ulicy Kalwaryjskiej jan Zygmun- 
towicz (Mostowa 3), był w .czwartek ope- 
rowany w szpitału św. Jakóba. 

Stan jego jest bardzo ciężki i lekarze nie 
czynią nadziei utrzymania go przy życiu. 

Zygmuntowicz jest znanym policji awan- 
turnikiem i godnym naśladowca swego bra- 
ta, zwanego „burmistrzem”, który zginął w 
roku ubiegłym w bójce ulicznej. 

Jak wynika ze śledztwa policyjnego, Zyg 
muntowicz na krótko przed zajściem, dostał 
się do mieszkania p. Romana Rucińskiego 
(Zygmuntowska 4), skąd skradł rewolwer.. 

Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
kradzież rewolweru jest związana z jakimś 
planowanym rozbojem, do którego Zygmun- 
towicz przygotowywał się. 

Na ulicę Katwaryjską trafił on, będąc już 
zupełnie pijany. Tam właśnie spotkał sprze- 
dawcę gazet Antoniego Pachara, którego 
spytał o drogę na... Antokol. Rozzłoszczony 
uwagą, że źle idzie, Zygmuntowicz bez żad- 
nej przyczyny zagroził Pacharowi rewolwe- 
rem. Na widok broni gazeciarz uciekł do 
mieszkania swego znajomego J. Orłowskiego 
(Finna 1) (nie Żyrłowskiego, jak to podał on 
przy aresztowaniu), opowiadając 0 swej 
przygodzie. 

Orłowski, będąc również pod dobrą datą, 
wybiegł po chwili wraz z Pacharą na ulicę 
i dopędziwszy Zygmuntowicza, odebrał mu 
rewolwer. W drodze do komisarjatu Orłow- 
ski uderzył Zygmurtowcza, wywołując tem 
bójkę. 

Gdy Zygmuntowicz upadł na ziemię, Or- 
łowski wystrzelił do niego, traliając w plecy. 
Po oddaniu strzału sprawca usiłował zbiec, 
lecz został jak wiadomo, przez policjanta u- 

jety. 

Przebieg akademji transmitowany 
był przez rozgłośnię wileńską. 

W drugim dniu obrad, w piątek 6 
bm. o godz. 9-tej wysłuchano dwóch 
referatów: p. Machowskiego p. t. „Ak- 
tualne zagadnienia zawodowe* i p. 
Łyszczarczyka p. t. „Życie Związko- 
we“. Po dyskusji i przerwie obiadowej 
przystąpiono do odczytania sprawo- 
zdania Zarządu Okręgu Wileńskiego 
Z. N.P. za rok 1931 oraz Komisji Re- 
wizyjnej za tensam okres. 
Obrady piątkowe pozwoliły wyczuć 

nastrój zjazdu. W czasie dyskusji nad 
sprawozdaniami wyraźnie uwydatniła 
się destrukcyjność roboty ludowców z 
pod znaku Centrolewu, którzy za wszel 
ką cenę usiłowali zepchnąć obrady na 
tory polityczne. 

Mimo krzykactwa i warcholstwa 
(na korytarzach omal nie dochodziło 
do rękoczynów!), zjazd uchwalił wnio- 
sek Komisji Rewizyjnej o absolutorjum 
Zarządowi, a specjalnie wyraził podzię 
kowanie za ofiarną pracę prezesowi p. 
pos. St. Doboszowi. 

Wieczorem odbył się raut w Kasy- 
nie garnizonowem. 

Dziś, w sobotę— trzeci i ostatni 
dzień obrad zjazdu. Obradują dziś ko- 
misje, a płlenum dokona wyborów Za- 
rządu Okręgowego, Sądu Honorowego 
i Komisji Rewizyjnej. 

Wrócimy jeszcze do omówienia ca- 
łokształtu prac Zjazdu, podamy wyniki 
tych prac i oświetlimy charąkter obrad 
zjazdowych. T.C. 

  

  

DWA MIESIĄCE ARESZTU I 5000 ZL. 
ODSZKODOWANIA ZA PODRABIANIE 

FIRMY 
Niedawno w Wydziale V Sądu Okręgowe 

go w Łodzi odbyła się rozprawa przeciwko 
Abramowi Lewinowi, właścicielowi kilku ka- 
mienic i fabryki gilz „Bristol“. Wedle aktu 
oskarżenia Lewin umieszczał na swoich wy- 
robach nazwę „Preparowatki* zarejestrowa- 
ną w Urzędzie Patentowym przez znana fa- 
brykę gilz „Sokół* i dotyczącą specjalnej fa- 
brykacji gilz z watą, która neutralizuje we- 
dle specjalnego patentu nikotynę. 

Po przesłuchaniu świadków i po wywo- 
dach prokuratora i adw. Stan. Kawczaka, 
Sąd skazał Lewina na 2 miesiące bezwzględ- 
nego aresztu i zasądził 5000 zł. powództwa 
cywilnego. Surowy ten wyrok, skazujący 
kupca łódzkiego, obudził wielkie zaintereso- 
wanie nietylko w kołach handlowych, ale i 
wśród szerokiej publiczności, która często 
pada ofiarą bezwartościowych artykułów, 
podszywających się pod nazwy uznanych 
wyrobów. ż 

  

DZISIEJSZY JUBILEUSZ 25-cioLECIA 

TEATRU POLSKIEGO W WILNIE. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI. = 
g. 10 rano. Nabożeństwo w kościele po- 

Bernardyńskim. Mszę św. odprawi J. E. ks 

biskup K. Michalkiewicz. Pienia religijne wy 

kona chór „Lutni* wileńskiej pod batutą p. 

Kasztelana. g. 8 wiecz. Uroczyste przedsta- 

wienie komedji A. Fredry „Zemsta* z udzia- 

iem p. Nuny Młodziejowskiej, poprzedzone 

słowem wstępnem prof. Józeia Wierzyńskie- 

go. Zniżki ważne. Akademicy i młodzież szkoł 

na korzystają ze specjalnych ułg. g. 11 wiecz. 

Raut w małej sali miejskie. ul. Hetmań- 
skiej. Wstęp:3 zł. 

Bilety do teatru i na raut nabywać mo- 

żna dziś w kasie zamawiań w teatrze „Lut- 

nia” od 11—4 pp., od godz. zaś 5 pp. w 

kasie Teatru Miejskiego na Pohulance. 

  

  

Warunki przyjęcia 
bo SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIE- 

CHOTY W OSTROW! MAZOWIEC- 

KIEJ NA ROK SZKOLNY 1932-1933. 

Na skutek licznych zapytań o warunki 
przyjęcia do Szkoły Podchorążych Piecho- 
ty, artylerji, kawalerji, lotnictwa lub inży- 
nierji, podajemy następujące wyjaśnienia: 

Każdy, kto chciałby zostać oficerem 
zawodowym piechoty, kawalerji, artylerji, 
lotnictwa lub inżynierji, winien wnieść do 
dnia 1 lipca br. podanie do Szkoły Podelio- 
iążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, 
gdzie odbędzie się pierwszy rok nauki 
wspólnej dla tych wszystkich broni. 

Nauka i utrzymanie bezpłatne. 

Do podania należy dołączyć: 
1) metrykę urodzenia, 2) Świadectwo 

dojrzałości, 3) świadectwo obywatelstwa 
polskiego, 4) własnoręcznie napisany życio 
rys z dokładnym adresem, 5) dwie ioto- 
grafje z czytelnym podpisem, 6) zalegalizo- 
wane zezwolenie rodziców. względnie opie- 
kunów, na wstąpienie do Szkoły (jeżeli kan 
dydat jest niepełnoletni), 7) Świadectwo 
zdolności fizycznej do służby wojskowej, — 
wystawione przez lekarza wojskowego, rzą 
dowego, lub samorządowego. Kandydaci — 
którzy przechodzą bezpośrednio ze szkoły 
średniej, przedstawiają ponadto odpis kar- 
ty wychowania fizycznego, 8) świadectwo 
moralności, wydane przez władze policyjne 
— jeżeli kandydat nie przychodzi wprost 
ze szkoły Średniej, 9) oświadczenie osobi- 
ste pod skutkami prawa o niekaralności są 
dowej i nieznajdowaniu się pod śledztwem. 
W wypadku, gdy kandydat był karany są- 
downie lub znajdował się pod śledztwem— 
podać szczegółowy opis przewinienia, na- 
zwę sądu i wymiar kary, 10) oświadczenie 
osobiste pod skutkami prawa o chorobach, 
które przebył (z zaznaczeniem: 'w domu 
czy w szpitalu), czy choroba została wy- 
leczona całkowicie, czy też częściowo ewen 
tualnie czy choroba pozostawiła jakie zmia 
ny w organizmie, 11) zaświadczenie PKU. 
o stosunku do służby wojskowej (o ile kan 
dydat jest w wieku poborowym), 12) za- 
świadczenie przysposobienia wojskowego i 
wych. fizycznego. 

Wiek kandydatów od 17 do 22 lat. Kan-, 
dydaci do Szkoły będą wezwani na koszt 
własny do Ostrowi Mazowieckiej, między I 
lipca a 5 sierpnia na badanie lekarskie i 
egzamin konkursowy z historji i geografji 
Polski, nauk o Polsce współczesnej, litera- 
tury polskiej , matematyki oraz fizyki w 
zakresie szkoły średniej. 

Szczegółowe warunki przyjęcia wysyła 
Szkoła Podchorążych Piechoty na żądanie 
bezpłatnie.
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Šwieto narodowe 
u dzieci 

Dnia 2 bm. Wileńskie Towarzystwo O- 
i nad Dziećmi urządziło w sali schront- 

ińskiego 20, uroczysty 
narodowego 3 

  

Na wstępie został wygłoszony odczyt o 
znaczeniu i istocie konstytucji 3-go maja. 
Resztę programu wypełniły produkcje dziat 
wy schroniskowej. Bardzo miłe i wdzięcz- 
ne były fantazje sceniczne pięcio- i sze- 
ścioietnich sierotek z Gniazdka św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Maleństwa z przeję- 
ciem odtwarzały swoje role. Opowiastki o 
zajączku i przebudzeniu pszczółek pełne 
były bezpośredniej szczerości, która znalaz- 
ła uznanie wśród widzów. — Efekt popisów 
scenicznych dzieci ma nadzwyczajny urok, 
szczególnie, gdy „artystami* są takie maleń 
stwa. 

Zkolei wystąpiły także dzieci starsze z 

  

    

zakładów wychowawczych Wil. Tow. Op. 
nad Dziećmi. — Odegrały one 2-aktową 
baśń H. Zbierzchowskiego p. t. 

     

  

    

niewidka i pałec - nicruchom 
dzice, chcący da 
godziwą rozrywkę, 
dzać je na takie prze 
aktor i dziecko — 
mieją. Dowodem tego by уе 2 
nie młodszej części widowni na widok dwo 
ru królewny i przygód biednego pastuszka. 

Organizacja wieczoru dobra. Przerwy 
krótkie i urozmaicone produkcjami orkie- 
stry. Scena zbudowana solidnie. Przypu- 
szczać należy, iż przedstawienie zostanie po 
wtórzone, jak również zorganizowane Z0- 
staną dalsze. Imprezy te winny znależć po- 
parcie wśród szerszego ogółu, gdyż dochód 
przeznacza się na cele sierocych zakładów 
Wil. Tow. Op. nad Dziećmi. 

Równocześnie podkreślić należy staran- 
ność, z jaką zorganizowane było przedsta- 
wienie, co daje gwarancję, iż i na przy- 
szłość public: ć (szczególnie ta młodsza) 

się nie zawiedzie. 1, 6 

   

  

  

  

„PLAN W.“ 
SPRAY 

Angielska wytwórnia B(ritisch) I(nterna- 
tional) P(ictures) nie odznacza się zbytnim 
polotem. Filmy jej są raczej konwencjonal- 
ne, bez śmielszych chwytów. Przetwarza 
się motywy wypróbowane i gdzieindziej 
już wielekroć stosowane. 

Odbiło się to i na „Planie W.“. Scena- 
rjusz tego filmu nie jest przeciętny, lecz w 
vykonaniu krojono go podług norm 

bardzo już otrzaskanych.. 
Oficer wywiadu angielskiego robi śmia- 

ły wypad na tyły frontu niemieckiego, aby 
zdobyć plany okopów. Po różnych perype- 
tjach udaje się mu to kosztem ran, ża któ- 
jednak otrzymuje nagrodę w postaci urlo 
pu do ukochanej. 

Wszystko byłoby dobre, gdyby się reży: 
ser zabrał do pracy inaczej! Przedewszy 
stkiem skondensować należało napięcie, któ 

re ginie zupełnie rozwleczone w niepotržeb 
nem motywowaniu i długich scenach. Za 
mało skrótów! Obraz w połowie niemal jest 
wodnisty. Sam tytuł i założenie opiera się 
na pewnego rodzaju sensacyjności (pomija- 
jac już mocno fantastyczny pomysl podkopu 
pod pozycje angielskie) — trzeba więc by 
io nastrój ten utrzymać! 
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ORGAN KOLEGJUM 
HERALDYCZNEGO 

PRZEDPŁATA: Kwartalnie z przesyłką — zł. 9.— 

Cena zeszytu zł. 3.— 

„KONTO „HEROLDA“ W P. K. O, Nr. 22941, 

Widz z niecierpliwością oczekuje wyjaś 
nienia tajemniczej owej „maszyny Miillera“ 
otrzymując wkońcu  dekoracyjnie zresztą 
ładny obraz podziemi, podkopu niemieckie- 
go. A więc cały „Plan W.* — to tylko pod 
kop... A cóż to za „Maszyna Miillera*? —. 
Niewiadomo. 

Przygody szpiega są o tyle dobre, o ile 
nierealne. Pomysły z naklejaniem znaków 
niemieckich na samolot i przebieranie się 
w mundur — dobrze znane. Blado wypadł 
wątek romansowy (wykonawcy przeciętni) 
który w ckliwym happy - end'zie zupełnie 
był niepotrzebny. Pełną nonsensu była sce- 
na czułego pożegnania uciekającego z ukra- 
dzionemi planami szpiega. — Wybuch po 
gigantycznej scenie z „Aniołów piekła" wy- 
gląda na zabawkę. Sceny wojenne ciekaw- 
sze. — Naogół film nie utrzymuje widza w 
napięciu takiem, jakiego się po niesamowi- 
tym tytule (na ekranie) spodziewać można. 
‚ Nad program dobry filmik makietowy. 

„SZANGHAJ — EXPRESS" — „HELJOS* 

„Odkrywca* Marleny Dietrich — Józet 
von Sternberg, czołowy reżyser Paramountu, 
jest niewątpliwie bardzo zdolny. jego filmy 

i > mają swój styl, w którym Sternberg stale 
się utrzymuje. Bohaterką jest kobieta o ta- 
jemniczej przeszłości, źle rozumiana ргхех о- 

e, ukryta w głębi pód powłoką obojęt- 
п Oglądaliśmy to w „Marokku* w 
„XK — 2T' i teraz znów w „Szanghaj — ex- 
pressie“. 

Marlena Dietrich jest punktem centralnym 
filmu. Dokoła niej wiruje świetnie ułożone 
tło. — Clive Brook oficer (lekarz angielski), 
Werner Oland (wódz chińskich rewolucjoni- 
stów), Anna May Wong (dziewczyna chiń- 
ska) i kilku mocnemi pociągnięciami naszki- 
cowane osoby poboczne. 

W pędzącym pociągu (doskonały je: 
montaż nakopjowanych scen ruchu), rozg 
wa się akcja. — Jeden rozdział dramatu ż 
ciowego kobiety i mężczyzny przewija się 
w skłębionem wężowisku różnych uczuć. Ż 
najtajniejszej głębi wyziera potężniejsza nad 
życie miłość, która też wkońcu zwycięża. 

Nasuwa się porównanie z „Biękitnym ex- 
essem', gdzie również akcja toczyła się w 

pędzącym pociągu. Podczas jednak, gdy 
tam uwaga widza rozbita była na wszystkie 
drobne szczegóły, tutaj łąc: ona w jed- 
no ognisko. Zasadnicza również różnica jest 
w samem założeniu. 

O ile „Szanghaj-express* jest ciekawy, 
jako filmowe ujęcie tematu, o tyle sporo ma 
nierealnych momentów. Ale widza mniej ob- 
chodzi, czy właśnie tak wyglądają stosunki 
na Dalekim Wschodzie. Dlatego też chętnie 
każdy identyfikuje zdarzenia z tego filmu z 
aktualnemi bądź co bądź zdarzeniami chiń- 
skiemi. 

Wykonawcy są ujęci w ramy stylu Stern- 
berga. Tajemnicza powolność ruchów, zdła- 
wiona jakby namiętność drzemie w posta- 
ciach bohaterów. Anna May Wong, jest ra- 
czej epizodyczna, ale tem niemniej Świetna. 
Marlena Dietrich dobrze znana, choć dla od- 
miany nie gra już nogami i ciałem. Gra tyl- 
ko jej twarz z upiornie podniesionemi brwia- 
mi. Wielkie bogactwo ma ta aktorka, tem 
większe, że dobrze na ekranie wyzyskane. 
Clive Brook w miarę, zamknięty, w miarę 
opanowany. Werner Oland wychodzi z roli 
„czarnego charakteru" z maestrją specja- 
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listy. 

Nieznośne są wkopjowane na całą szero- 
kość obrazu napisy — białe na białem tle 
przeważnie. 

Na sali duszno. Tad. C. 
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». BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Po wypiciu herbaty z jakimiś pla- 

cuszkami, komisję zostawiono w poko 
ju na konferencję, 

Naczelnik GPU. zabrał głos pier- 
wszy: " 

— Czy rozumiecie cokolwiek w 
całej tej historji? Bo ja nic a nic! 

— Tak, niezrozumiała sprawa, — 
przyznał Jakowlew. — Jasnem jest tyl 
ko to, że on nie jest Wierszyninem, 
boby nie wyjechał... Ale dlaczego on 
to zrobił? 

— Właśnie to jest ciekawe. O 
„wrieditielstwie“ nie może być mowy, 
przeciwnie niechby takich „wrieditie- 
lej" było jak najwięcej! Kradzież 
ależ rachunki w idealnym porządku. 
Z rejonu, donoszą, že „partrobota“ 
znacznie się podniosła dzięki jego u- 
działowi. A jego reieraty w Odesie... 
Rzadko się u nas tacy ludzie zdarza- 
ją! 
. — Cóż więc mamy robić? —zapy 
tał Jakowlew. 

— Według mnie, jest tylko jedno 
wyjście: zlikwidować całą tę sprawę, 

żeby się nie ośmieszyć.. I pożałować 
trzeba, żeśmy takiego pracownika wy 
straszyli. Nikt o tej całej sprawie nie 
wie — i dobrze, rozgłaszać nie bę- 
dziemy, powiemy, że Wierszynina od- 
wołali do centrum. Nie mamy za co 
go prześladować. Sami jesteśmy: win- 
ni, że dotąd nie mamy telegrafu 
żadnej komunikacji z Moskwą. 

Sorokin siedział milczący, zamyś- 
lony... 

Po godzinie samochód mknął w 
kierunku Odesy. Jego jasne, rażące 
fary rozświecały stepową drogę. 

Sorokin uśmiechał się do siebie. 
Il. 

Jak różnobarwna wstęga ciągnęły 
się obecnie dnie Oli. Życie „Wuzu* 
wciągnęło ją w swoją orbitę. Rozpo- 
częła się praca: Ola z zapałem zabra- 
ła się do nauki i udziału w kółkach i 
stowarzyszeniach. 

W pokoju w bursie zamieszkały 
„oprócz Ity i Oli dwie medyczki z 
trzeciego kursu, które dnie całe spę- 
dzały w klinikach i na wykładach, a 
wieczorami wracały wyczerpane i 
zmęczone do domu. Ida również mia- 
ła dyżury w klinice, Ola miała więc 
pokój przez cały dzień do wyłączne- 
go swego użytku. Hałaśliwe sale, wy 
kładowcy, nowi znajomi z „rabia- 
ków" i studenci -, praca partyjna, 
bawiły ją i cieszyły. Ola kupiła za- 
raz trochę książek do nauki, wypoży 
czyla częściowo z bibljoteki i“ bar- 
dzo poważnie zabrała się do nauki. 

Wkrótce odpowiedzi jej zwróciły 
uwagę profesorów, stawiając ją w 
rzędzie wybitniejszych  słuchaczów. 
Ambitna dziewczyna postanowiła wy- 
sunąć się na czoło w tem gronie. 
Dzięki otrzymanemu stypendjum, nie 
potrzebowała pracować, jak inni, dla 
zarobku. Mogła więc znaleźć czas na 
czytanie i wypoczynek. Wiele go- 
dzin spędzała w bibljotece. 

Rozpoczynała dzień o 7-ej rano, 

  

  
Przyroda i Technika — kwiecień. Ostatni 

numer przynosi 4 ciekawe artykuły, a to 
1) dr. Łastowieckiego p.t. „Teorja względ- 
ności o doświadczenie", 2) dr. Żejmo-Żejmi- 
sa p. t. „Typy i struktura ludności Polski“, 
3) dr. B. Szabuniewicza p.t. „Z badań nad 
przyczyną powstania ruchów serca”, 4) dr. 
Moniaka p. t. „Przewidywania i przyczyny 
przymrozków majowych”. 

Działy notatek informują czytelnika o naj 
nowszych zdobyczach wiedzy, m. in. o naj- 
nowszych postępach w chemji witaminów o 
metodach fizykochemicznych, 
wykrywaniu dwu ostatnio zdobytych dla nau 
ki pierwiastków chemicznych i o wielu in- 
nych ciekawych, a pouczających wynikach 
badań naukowych. 

Tygodnik flustrowany (Nr. 18). W arty- 
kule wstępnym p.t. „Curzi Malaparte i kpt. 
Rollin* poddany został rewizji i oświetlony 
należycie stosunek autora głośnej dziś książ- 
ki „Technika zamachu stanu” do spraw pol- 
skich, w szczególności do wydarzeń w r. 
1930. — Fragment Goetla „Na południu In- 
dyj' zawiera sporo spostrzeżeń i uwag o 
życiu i kulturze dalekiego lądu. — Artykuł 
Leona Chwistka „Zwycięstwo nowego teatru 
we Lwowie* przynosi obszerną relację o wy 
stawieniu „Dziadów'*, które jest największ 
dziś sensacją teatralną w Polsce. — Resztę 
n-ru wypełniają artykuły i materjały bieża- 
ce, oraz obfite ilustracje. 

Światowid — Nr. 19. Gorgonowa i Dro- 
żyński przed sądem. Prof. Samojłowicz w 
Krakowie. Polscy artyści filmowi w Afryce. 
Syn króla Hedżasu w Rzymie. Miljon róż- 
nych wiadomości z całego świata. 
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Pamiętaik Hermana Diamanda, zestawio- 
ny z urywków listów do żony. т 

Kraków, 1932, nakładem Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego (stron 320) ce- 
na 10 zł. 

Zmarły przed rokiem wybitny parłamen- 
tarzysta i przywódca socjalistów polskich, 
poseł dr. Herman Diamand, ceniony przez 
wszystkie obozy polityczne, jako niepospoli 
ty znawca spraw gospodarczych, miał zwy 
czaj w czasie pobytu na sesjach parlamen- 
tarnych lub zagranicą (np. gdy bawił w 
Berlinie, jako członek komisji polskiej do 
rokowań o traktat handłowy Zz Niemcam)— 
dzielić się swemi spostrzeżeniami i uwaga- 
mi listownie ze swoją żoną. Wdowa zesta- 
wiła chronologiczne wyjątki z jego fistów, 
dotyczące spraw publicznych. W ten sposób 
powstał niejako pamiętnik obejmujący prze 
szło lat 35 (1895 — 1932) i zawierający 
ciekawe sądy o ludziach i zdarzeniach. — 
Tembardziej interesujące są te sądy, ile że 
dotyczą jednostek wybitnych i zjawisk po 
litycznych, wyrażone zaś są poufnie, a więc 
szczerze i bezpośrednio, bez obsłonek ofi- 
cjalnych. Dlatego ten zbiór listów Diaman- 
da stanowi wielce ciekawy przyczynek do 
historji okresu pelnego burz i zmian dzie- 
jowych. 

Radio wileńskie 
SOBOTA, 7 MAJA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Poranek szkolny ze Lwowa. 
12,45 Audycja dla poborowych z War- 

szawy, pogadanka muzyka. 
14,15 Muzyka hebrajska i popularna — 
15,15 Wiadomości wojskowe z Warsza- 

wy. 
15,25 „Mała skrzyneczka“ — listy dzieci 

omówi Ciocia Hala. 
15,50 Audycja dia chorych ze Lwowa. 
16,20 „Struktura państwa polskiego” 

odczyt dla maturzystów z Warsz. wygł. dr. 
W. Lipiński, 

16,40 „O powołaniu oficera” 
Warsz. wygł. I. Targ. 

17,25 Transm. miedzynarodowego spot- 
kania tenisowego z Warsz. (Merlin — Ra- 
cing — Club (Paryż) — Tłoczyński — (Le 
gia (Warszawa). 

18,00 Transm. nabożeństwa majowego z 
kaplicy w Ostrej Bramie w Wilnie. Transm. 
na całą Polskę. 

19,40 Wiadomości sportowe z Warsza- 

=*'gdcz.Fz 

wy. 3 
21,55 „Złoty — mniej złoty — wiecej“ 
22,10 Koncert chopinowski z Warsz. (Zo 

fja Rabcewiczowa). 
23,00 „Akuku“ -— ойстеК z docinkami. 

Redaktorowie —Jerry i Teddy. 
23,30 Dawne i nowe tańce (płyty). 

po śniadaniu, składającem się z nie- 
zbyt smacznego chleba i herbaty, 
biegła na wykłady, które trwały od 
8-ej do 1-szej. Dwie godziny traciła 
na obiad w stołówce studenckiej, 
gdzie musiała długo stać w kolejce. 
Stamtąd szła do czytelni, albo czyta- 
ła w domu, a od 7 — 8-ej rozpoczy- 
nały się zebrania i praca partyjna. 
Poszukiwania osób, chętnych do wy- 
głaszania odczytów, porozumiewanie 
się z innemi kołami itd.... 

Pewnego dnia po sprawozdaniu w 
„studkomie*, kiedy wszyscy zaczęli 
się rozchodzić, Ola zobaczyła w ręku 
sekretarza jakieś kołorowe bileciki. 

— Co to za bilety? — zapytała. 
— To z kasy robotniczej, przy- 

sytają mi do sprzedania: opera — 30 
kop., dramat — 20 kop., kino — 11 
kop. 

‚ , — Można kupić? 
— Naturalnie, codzień! Czy nie 

czytaliście ogłoszenia na korytarzu? 
Ola czytała ogłoszenie, ale nie 

przypuszczała, że bilety mogą być tak 
tanie. 

Od tego czasu każdy wolny wie- 
czór spędzała Ola na galerji teatru, al 
bo w dusznej sali kina. Podobała się 
jeji opera i dramat i kino. Nieste- 
ty, niewiele miała wolnych  wieczo- 
rów. Kółko „Marksistowskie* przecią 
gało się do dziesiątej, a inne zebrania 
też nie dawały chwili wytchnienia. 

A jednak późnym wieczorem, kie- 
dy Ola kładła. się spać, a gadatliwa 
Ida, opowiadała o wypadkach w kli- 
nice, o rozmowach swoich z doktora- 
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Dźwięzowe 

Kino 

HELIOS Arcydziła ćźw ękowe znakomitego reżysera 
JÓZEFA STERNBE GA. Rekordowa obsada: 

Początek o godz. 2 ej. 
Dziś! Największa i najsłynniejsza sen sacja doby obecnej 

Szanghaj-EXpress 
Marlena Dietrich, Anna May Wong 

i usjwytworniejszy gwiazdor ekranu CLIVE BROCK. Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Chinach 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe, Początek seansów o godz. 2, 4,€£, 8 i 10. 30. 

Na pierwszy Seans ceny Zni żone. 

  

Dźwiękowe kino Dziś! Najpiękniejsza 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 dźwiękowym filmie 

tel. 15-28 

pa'a kochanków urocza 

w przebojowym śpiewno* 

Jeannette Gaynor i Charles Farrel 
KELOBJA $ZCZĘŚCIA 

Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4,6, 8i 1030 w dnie świąt, o godz. 2 ej. 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
ml. Wielka 47. Tel. 15-41. 

  

  

Rekord humoru, fa: 

aktorów osiąguie 

Na 

Huragan Śmiechu, zacnwyt, podziw i entuzjazm wzbudzi 
największa komedja sezenn p. t. 

a tworze 
Króla Artura" 

W rol. gł. Maureeu O'Sullivan, Villi Rogers oraz 
Myrna Loy. 

ntastyczności teinatu, potężnej wystawy i gry 

bezwątpienia potężny film „Na  Oworze 

Króla Artura". Nad program: Dodatki dźwiękowe, 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 

pierwszy seans ceny zniżon 

  

Dziś ostatni „dzień EP B A HB | iii 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Jutro wielka premjera! 

Dziewcze z nad Wol 
Przepiękny dźwiękowiec okraszony crarującą muzyką, śŚpiewami i tańcami rosyjskiemi, 
W roli słównej iga Sym, Ewslina Holt i inni. Początek o godz. 2,4, 6, 8 i 10.15 w. 

N» 1.szy Seżns ceny zniżone. 

LOTERJA NA BEZROBOTNYCH 
Ostatnią w tym sezonie imprezą na rzecz 

bezrobotnych. organizowaną przez Woje- 

wódzki Komitet do Spraw bezrobocia, bę- 

dzie wielka Loterja Fantowa, w drugiej po- 

"łowie maja r. b. Komitet zebrał w tym celu 

około 3000 rzeczywiście wartościowych fan- 
tów, które będą rozegrane. Ponieważ cena 

biletu ma wynosić tylko 50 gr., a ilość ich 

będzie ograniczona, istnieją dla nabywców 

biletów wyjątkowe szanse zdobycia minimal 

nym kosztem cennych przedmiotów. Ryzyko 

przegranej w „Loterji na bezrobotnych' jest 

wykluczone, gdyż wszystkie numery niewy- 

grywające, otrzymają specjalne t. zw. „fan- 

ty pocieszenia”. Bliższe szczegóły zostaną 0- 

głoszone niebawem, narazie zaś Komitet po- 

daje do wiadomości, że sprzedaż biletów roz 

pocznię się już 16 maja br. 

PW i A OOOO WANA 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Drni Gu- 
staw Ziółkowski zamieszkały w Drui przy ul, 
Warszawskiejł pod Nr. 11 na zasadzie art. 
1030 ust. post. cyw. ogłasza, że w dniu 21 
maja 1932 roku o godz. 10 rano odbędzie 
się w tabryce Międzyrzeczu gm. Leonpolskiej, 
pow. Brasławskiago sprzedaż przez publiczną 
licytację ruchomości nalerących de Fabryki 
Masy Drzewnej „Międzyrzecz* składających 
się z 40,000 kg. masy drzewnej, świerkowej i 
2-ch koni oszacowanych na sumę 8.650 zł. 
zajętych na zaspokojenie należneści Komau- 

— nalnej Kasy Oszczędności w Wilnie, 

Komornik Gustaw Ziółkowski 

Ji P L A) M TAA 

YTYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYTYYYYYYYYT 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
Rewiru I-go zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Zakretowej 2, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 13 maja 1932 roku od go- 
dziny 10 rano w Wiluie przy l. Konarskie- 
go 22 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości należących do Francisz- 
ki Szamborowiczowej, skł: dających sięz domu 
drewnianego krytego gontem z dwoma gan- 
kami ma rozbiórkę oszacowanego na sumę 
zł. 1.700.— 

Komornik Wł. Matuchniak 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD 

mi, Ola nie słuchała jej prawie, mając 
pełną głowę wspomnień z „sowcho- 
zu“ i obraz Andrzeja Michajłowicza 
przed oczyma. 

Już od trzech tygodni go nie wi- 
działa! Prawda,, że to teraz najgoręt- 
szy czas pracy, żniwa i młócka ra- 
zem, — ale czyż rzeczywiście on nie 
był ani raza w Odesie? A może był,, 
„ie Mie zaszedł do niej? Ola nie chcia 
ła w to uwierzyć, — to było niemoż- 
liwe! Był dla niej taki dobry, tyle dla 
niej zrobił, uważał się za jej przyja- 
ciela — nie, nie mógł być w mieście 
i nie odwiedzić jej! 

Coprawda nie odpisał na jej list-- 
pewnie nie miał czasu. 

A Ida wciąż dokuczała:. 
— Dziwna z ciebie kobieta, alei 

twój mąż nielepszy! Już od trzech ty- 
godni tu jesteś, a on ani myśli ciebie 
odwiedzić! 

-— Bo pracy ma moc, ani chwili 
czasu do stracenia! — tłumaczyła Ola. 

— Cóż to znaczy? On nie może 
przyjechać? A ty, czy, jesteś chora? 
Wsiadłabyś do pociągu w dzień gd- 
poczynku i pojechała! Oho, żebym 
tak ja miała męża, tobym nie siedzia 
ła po trzy tygodnie, nie widząc go. 

— Ale ja też nie mam czasu! 
— Posłuchajcie - no tylko! Ona 

nie ma czasu! Ależ ja nawet nie chcę 
tego słuchać! Chyba tęsknisz do nie- 
go? 

— Tęsknię! 
szczerze Ola. - 

— No, to dosyć tego! 
niecznie! 

odpowiedziała 

Jedź ko- 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Gredzkiego w Wilnie 
VII rewiru, zamieszkały w Wiluie przy ul, 
Połockiej 14 m 3, zgodnie z art. 1030 U.P C. 
obwieszcza, iż w dniu 17 maja 1932 r. o go- 
dzinie 10 rano w Wilnie przy ul. II Raduń- 
skiej (bocznica Trauswil) Nr. 16 odbędzie się 
z zastosowaniem art. 1070 U P. C. sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomeg> na- 
leżącego do firmy "M Kantorowicz i Sz, Fi- 
szer, składającego się z materjałów piśmien- 
nych, oszacowanego na sumię złotych 749 gr, 
45 na zaspokojenie pretensji firmy D-H Gu- 
staw Loth i innych wierzycieli. 

Komornik sądowy A. Uszyński. 

AAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A 

(AAAMAMAAAAAGALAAAAAI 

  

  Lb TT ITA 
Leka rze Kosmstyki 
TTT 
Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne į moczoplcio- 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 
DYYYYYYŃ 

Kosmetyka 

Leczniczej 

„Cedib“ 
J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

został przeniesiony 

na ul. Mickia- 
wicza 1 m. 11 

  

  

      

r———=——za nama 
GABINET „POSady 

Racjonalnej TYYYYYYYYYYTYYYVYYYVY? 

! 0'5 Z т Potrzebna Talija 
Z ej wykwalifikowana 

Micklewicza21—4 , Modystka 
Zgłoszenia „Creations 
Lucyna* Wileńska 25. 
aid DARE 

LEFO 

12-120 
Uli DOBRA 6 

KOPIOWANI 
PLANÓW 
uż KąupowiEs 

Wilno» 

kobiecą 
Urod konserwa- 

je, о®К а- 
nali,: odświeża, пзцуа 

jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twsrzy, 
Masaż cisła, elektrycz- 
uy, wyszczuplający (pa- 
nie), Natryski „Hormo- 
na* weding prof, Spnh- 
la. Wypadanie w.usów, 
łupież.  ladywidnaine 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostet- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—% 

W. Z. P. 43 

  

  

     

      
         

  

moren 

Ola westchnęła tylko — gdybyż 
mogła pojechać tam na jeden dzień! 

Ida zaczęła zaściełać swe łóżko, 
energicznie rozrzucając wszystko, 0- 
kazując tem swe oburzenie. 

— Kiedy tak, to nie jesteś kobie- 
tą kochającą, ale niedołęgą do nicze- 
go! — zdecydowała bezapelacyjnie 
żydówka, — Gdybym była mężczyz- 
ną, nie mogłabym kochać takiej ko- 
biety, jak ty. 

To mówiąc, zgasiła światło demon 
stracyjnie i zaczęła się układać do 
spoczynku. 

Ucichło wszystko, a Ola zaczęła 
rozmyślać o stosunku swym do An- 
drzeja Michajłowicza. Nawet obce о- 
soby zwracają uwagę na to, że coś tu 
jest nie w porządku!... 

Ola czytała dużo 0 miłości i u 
Puszkina i w balladach Żukowskie- 
go i u innych poetów... Już jako mło 
da dziewczynka, wyciągnęła wniosek 
jasny: każda dziewczyna spotka tego, 
kogo pokocha i który jej uczucie bę 
dzie odwzajemniać, ale na szczęście 
w miłości trzeba umieć czekać. Gdy- 
by Tatjana Puszkina nie pośpieszyła 
z wyjściem zamąż, za jakiegoś gene- 
rała, miałaby wzajemność Oniegina i 
byłaby szczęśliwa! ! 

To też Ola, cierpliwa i wytrwa- 
ła, z.natury, umiała czekać na tę 
chwilę nadejścia miłości. Ale, teraz 
wszystko tak dziwnie się zawikłało, za 
mglito!... 

Najpierw przyjemne, przyjaciel- 
skie rozmowy, potem jego opieka i 
pomoc. Jakieś nowe uczucie zaczęło 

ŽIV A i O ЫВН НЫОННОЙ 

KRYNICA „CARLTON“ 
Hotel Pensjonat pod zsrządem Marty Lo- 
renz poleca pokoje słoneczne z balkonami, 
z bieżącą wodą ciepłą, zimną, centralnem 
ogrzewaniem, utrzymaniem — lub bez, 
Autobns hotelowy do dyspozycji gości. 

Ceny niskie. 
Zamówienia przyjmuje Zarząd, 

J A ЫМНЫ ЫН НЫ НКИННИННИНКИ КЫ 
AR AAAAAAAGAAA AK AD 

Poszukuję 
pracy. Lokale 

(Kursy miernicze, PLA aa ViveT i ias a asai 
ca ua komasacji, ma- е 
tura) Kupię taśmę mier- POKÓJ 
niczą. Zakretowa 50—2 umeblowany do wyna- 

  

E: tel. jęcia przy ul. Uniwer- 
syteckiej 9—15, 

Wykwalifiko- MIESZKANIE T 
wana 

manicurzystka posz. DO WYNAJĘCIA 
kiwana od zaraz. Za-4 pokoje ze ;wszelkie- 
kład tryzjerski Pallera mi wygodami i ogród- 
W. Pohulanka 19, tel.kiem w centrum mia- 
9-91. sta: Pańska 17. 

Młoda Krawcowa DO WYNAJĘCIA 
poszukuje stałej posa- 2 pokoje duże, jeden 
dy, może zarządzać mały, wszelkie wygo- 
domem, opiekować się dy, dys Montwił- 

  

dziećmi, przyjmie chęt- łowskiggzaułek 11 od 
nie posadę na wyjazd, 4—95, 
Posiada bardzo Pf WWW 
rełerencje. Zgłoszenia 

  

do Adm. „Słowa* dla 
Bom ag cm , КоРНО 
uaaaaakAAŁAŁAŁARAŁA _1 SPRZEDAŻ 

‚ЭБЕТОРИАОРДАОЗН ЧЯРЛОЗ ТЯ 
TVYVYYYVVYVYVYVVYYYS Letniska "Pra 

эуччч 2 maszyny 

Letniska do pisania „Royal“ i 
do wynajkcia 2—3—4 „Ideal“. Bonifraterska 
pokojowe z (suchniami)8 m. 3, 
w suchej miejscowości 
nad Wilją. Sosnowy las Okzzyjnie!lł 

Odległość od różne pozostałe z Pe 
ilna 13 klm. w stro-| licytseji rzeczy oraz 

nę Niemenczyna, ko- samochody 
munikacja autobusowa, Sprzedaje tanio 
Informacje osobiście i LOMBARD 
telefonicznie ul Mice 
kiewicza 33, m. 6, tel. 
12-12, 

ul. Biskupia 4, tel, 
14-10 оа Ю — 21 

5—7 ppoł.     

  

  

  

wzrastać w jej sercu, tęsknota, chęć 
widzenia się z nim, rozmowy.. I teraz 
czuła, że brak jej tego przyjaciela, że 
choć dobrze jest pracować i uczyć 
się, wesoło nawet, ale tęskno do... 
„sowchozu”. Ida umiała wydobyć z 
głębi serca te uczucia Oli, jej prosty i 
rubaszny pogląd na miłość i małżeń- 
stwo, nie pozbawiony jednak pewnej 
egzaltacji, budziły nowe refleksje w 
mózgu Oli. 

Ola przyznała się wreszcie przed 
sobą, że kocha Wierszynina, co mia- 
ła robić? Dziecinna filozotja zwycię- 
żyła: wierzyła, że trzeba umieć cze- 
kać na szczęście, że musi ono na- 
dejść! 

HI 
Tej nocy Ola miała przykrysen. 

Snito jej się, žė /Wierszynin pędził 
konno ku niej, a ona stała na wyso- 
kiej górze. Ale jakieś kudłate psy ska 
czą koło konia i przeszkadzają mu 
biec. A góra z Olą zaczyna odsuwać 
się i nagle staje się okrętem, który - 
odpływa coraz dalej i dalej... Ola 
wzywa Wierszynina, przesyła mu zna 

ki rękami, a jacyś ludzie zatrzymują 
ją i krzyczą: „dosyć, dosyč!“. 

— Dosyć tego wylegiwania się, 
czas na wykłady! — słyszy nagle Ola 
wyraźnie, otwiera oczy i widzi nad 
soba Idę z ręcznikiem w rękach. 

Medyczki już myją się i śpieszą, 
jak zawsze, ocierając mokre szyje i 
ręce. Zaczynała się codzienna krząta- 
nina: stuk kubków i blaszanych pu- 
dełek z cukrem, wyciąganie z pod łó- 
żek koszyków z zapasami. 
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