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— ul. Szosowa 172
3-go Mają 64
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— ul. Wileńska 1
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PRENUMERATA
miesięczna
zagranicę 7 zł,

Z

piastyki

* odzesreniem ao domn lnb
Konio
czękowe w
P.K.O

notatki

wiadomo

do 3.

r przesyłką
Nr. Só

frsiony:

w Rosji

W

ul. Majora

ŚWIĘCIANY

ŚWIR

—

WARSZAWA

— Związek Ziemian

WILEJKA

Mackiewicza 63

—

ui. Rynek

9 8

ui. 3-g0 Maja 5

— Nowy Šwiat 46—14

POWIATOWA—u!.

detalicznej

Opiatu

IZBY

ojedyńczego n-ru 20 groszy
niszczona ryczałtem.

cena

pocztowa

rękopisów

niezamówionych

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy,

Mickiewicza 24

oraz

nie zwraca!

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny

z prowincji о 25 proc. drożej

Ogłoszenia

Konkurent Litwy do Wilna

POSELSKIEJ.
Ballinem,
Na wstępie dzisiejszego

posie:

Przed

niedawnym

'czasem

obcho-

wną akcję w

kierunku

cyfrowe i tabelowe o 25 proc. dro

Sejm
Nowa

zbolszewizo-

W

i Rząd.

ustawa

prasowa.

WARSZAWA, 10XII. (£el. wł, Słowa)
najbliższych dniach rząd wniesie

Nietylko dzienni- dzenia Izby Poselskiej na trybunę wszedł pos. Ballin (N.P.Ch.)
i zabrał dzono w Kownie
nader uroczyście wania naszych Ziem Wschodnich. do Szjmu dwie ustawy: jedną o pra”
ków, lecz wogóle wydawnictw pe- głos w sprawie wniesienia do porządku dziennego sprawy pobicia jego i jubileusz poety litewskiego, @-г Ваza
Akcja ta opiera się na środkach
re“ wie prasowem, drugą o karach
rjodycznych nie wolno z Europy po- pos. Wołoszyna na jednym z wieców na Podlasiu. Przemówienie pos.
rozpowszechnianie
nieprawdziwych
sanowicza.
Miejscowa
kolonia
litew»
alnych, na kombinacjach politycznych
za kordon czerwony posyłać. Gazety Ballina naszpikowane było soczystemi «określeniami» pod adresem rządu
wiadomości i zniewagę. władz. Prosowieckie są nudne, z artykułów wieska, też urządziła obchód w jednej z
nuda,
prze-

i marszałek

Rataj kilkakrotnie

rygor ten
mowy

przywoływał

mówcę

da.

nie dał żadnego rezuliaiu i pos Ballin

marszałek

Rataj przerwzł posiedzenie

porządku.

nie zmienił

na pięć minut.

Po

zupełnie

kiedy

tonu

sal w Wilnie.
Zjawili się na uroczy"
stość też tutejsi „przedstawiciele na-

Swej

wznowie-

nudnych gazet można
czasami coś niu posiedzenia pos. Ballin kończył swe przemówienie twierdząc, że naciekawszego wyczytać. Oto zwyczaj. pad na niego i pos. Wołoszyna zorganizowała policja. Jako dowód rze:
ny numer /zwiestji Wsierossijskawo czowy pobicia wyciągnął pos. Ballin jakieś krwawe strzępy, które usłużcentralnawo
ispołnitielnawo
komijego kolega pos. Skrzypa (komunista) cisnął na pulpit vice-premjerowi
tieta sowietow i oto zwyczajna naj: nyBartlowi.
Nie wywcłało to żadnego incydentu.

zwyczajniejsza w tym
numerze
notatka kronikarska, Takich jakich dzie-

siątki przerzucamy codzień w naszych
kurjerach

można

i kurjerkach. Ale

wyczytać, Tytuł:

szkaniowa*.

ile z tego

„idylla mie-

Czytamy:

Zwykle ci którzy zwracają się do gazet
przynoszą swe skargi. Towarzyszka K. przedstawia.pod tym względem zupełny wyjątek.
o re nie prosi, a tylko opowiada i infor:
muje

rodu białoruskiego". Między innemi
wystąpił z mową leader białoruskich

Ojsyłejąc ten wniosek do komisji marszałek apelowsł do przewodni-

czącego komisji administracyjnej, aby ze względu na materję poruszoną
we wniosku, komisja zechciała traktować tę sprawę jako nagłą
i przyszła ze sprawozdaniem już na jedno z najbliższy posiedzeńch.

Ratyfikacja umów

międzynarodowych.

Nasiępnie przyst:piono do pierwszego czytania następujących ustaw
wiecki Wuz. Pięć lat mieszkała w studene- ratyfikacyjnych: 1) układu z Rzeszą Niemiecką
dotyczącego wprowadzenia
kiej wspólnocie, ale ostatecznie trzeba sii ę pewnych zmian po!sko-niemieckiej konwencji
o Górnym Śląsku, 2) konTow.

K.

ukończyła

było usunąć.

dwa

lata temu

so-

kłym

objawem

schlebiania

przez

jednego

z zawodowych

pokoiczek

na

rowiczów

Udało się znaleść

Twerskiej pod 13 w dość podejrzanem mieszkaniu. Gospodarz odsiadywał właśnie karę
w isprawdomie
za utrzymywanie spelunki,
czy za inny samogon. Ale trudno myśleć o
<szlachetnej» kwaterze, kiedy trzeba wybier
rać pomiędzy noclegeri na dworze, a вра*

niem

w nociegowym domu na Orlikach.
Gdy gospodarz mieszkania Czekarnikow

powrócił

z zamknięcia,

będzie

mógł

odrazu

spekulować

zauważył,

na

że

żiłpłoszczadi

wencji

polskc-niemieckiej

3) układu

w

sprawie

z Rzeszą Niemiecką

uregulowania stosunków granicznych,

© zniesieniu

dotychczasowego

zarządu państwowego, istniejącego na podstawie

artykułu 348

trażowego z Danją, 8) traktatu koncylacyjno arbitrażowego
9)
traktatu ekstradycyjnego z Francją. Wszystkie te ustawy
wobec tego, że legalnym sposobem nie uda(przestrzeni

ło się
do

przeznaczonej na mieszkanie).

tow. K.

innych

wyrzucić,

A

więc zabrano się

metod,

pierwszem

czytaniu

do komisji

w twarz i wreszcie pięście w robocie.
Tow. K. jednak nie porzuca swego pokoiku. Wtedy Czekarnikowie podają skargę
do sądu jakoby K. pobiła Czekarnikową.
Na sąd się jednak nie stawiają,

spraw

zsgranicznych.

Dekret. prasowy,

„
„Jakie były te metody łatwo się domyśleć Kilkupiętrowe słowa macierzyste, rzucanie zdechłych myszy,
załatwianie się pod
drzwiami, przy każdej sposobności pluwanie

konwencji

z
Austrją,
odesłano w

Następnie
prowizorjum

w pierwszem

budzetowowe

czytaniu

odesłano

kwariał

pierwszy

na

de komisji
1927

roku,

budżetowe
po

odrzuceniu

ogromną większością
głosów wniosku klubu Niezależnej partji chłopskiej
o odrzuceniu tego prowizorjum w pierwszem czytaniu Zgodnie z uchwałą
konwentu
senjorów komisja budżetowa sprawozdanie o prowizorium ma
. Tamto było w maju 1925 r. A w sier- przedłożyć na czwartkowem posiedzeniu Sejmu.
Następnie przystąpiono do sprawozdania komisji prawniczej o wniopniu ponowna skarga, tym razem już że K.
pobiła 12 letnią córkę Czekarników. A są: sku szeregu klubów w
sprawie
uchylenia
dekre'u prasowego.
Siadka Makarowa, która sama niejednokroMarszałek zakomunikował lzbie
tekst opinji komisji konstytucyjnej,
tnie chciała pobić tow. K. teraz staje do
jaką komisja ta wydała w
związku
z wątpliwościami,
wysuniętemi na
sądu jako Świadek,
(Kl. Pracy).
Narsud krasnoipresnienski do którego poprzedniem posiedzeniu sejmu przez pos. Kościałkowskiego
"trafia sprawa uznaje, że nauczycielka K. ją- Chodziło o to, czy i w jakiej formie sejm może uchylać
rozporządzenia
ko inteligentka <przeuczyła się»
— (<zdurnia- Prezydenta przed ich przedstawieniem
S:jmowl przez rząd. Punieważ po
ła» podpowiada na sądzie Czekarnikowa), odczytaniu opinii komisji konstytucyjnej
nikt głosu
nie zabrał, przeto
Później sąd nie uznaje argumentów komunistki — Świadką K. a opiera się całkowicie Marszałek stwierdził, że opinja ta staje się opinją całego Sejmu. Następnie
na wywodach świadka Makarowej. W końcu zabrał głos
jako referent komisji prawniczej pos. Lieberman (PPS).
wbrew prawu Sowietów sędzia skazuje tow. Mówca ten uzasadnił konieczność
uchylenia
dekreiu prasowego, zwra.
K. na mesiąc pozbawienia wolności I odracając
się
równocześnie
do
Marszałka,
aby
stwierdził,
że uchylenie dekretu
zu oddzje oskarżoną milicjantowi, który z
stanowiło precedensu na przyszłość. Refesali posiedzeń sądu
odprowadza ją
do w drodze ustawy nie będzie
isprawdomu (domu poprawczego). Skargę rent równocześnie postawił poprawkę, iż ustawa o uchyleniu wchodzi w
kasacyjną podaje tow. K, już z za ś:ian życie z dniem 1 stycznia 1927 roku.
Isprawdomu.
Przeciw
wnioskowi
formalnemu o przystąpienie
bez dyskusji do
.

Gubsud

sądził tow.

K.

już gdy

wyszła

głosowania

przemawiał pos. Sochacki (Kom ) Wniosek ten przyjęto. Przed

czyli

poddaniem

pod

z isprawdomu i zasądził ją na 10 dni isprawdomu

kary,

odsiedzianej

z zaliczeniem

że tow. K, należy sę 20 dni reszty. Znów
kasacja do gubsądu. Tym razem gubsui
stwierdza, że wyiok narsudu nie wypływa
z okoliczności, że narsud powinien był bliżej wgiądnąć w osobistości K. i jej gospodarzy, tembatdziej, że «rodzina Ozeksrniko
wów znęcała się nad tow. K., pluta jej w
oczy, rzucała

w

dowicą, warjątką,

nią gnojem,

nazywała

myszy

podrzucała

wniosku

istnieje

komiisji marszałek

rozbieżność

zapatrywań

stwierdził,

iż

po-

co do sposobu

uchylania dekretów Prezydenta. Wobec
tego, zgodnie z rzeczywistością,
uważa, że obecne uchylenie
dekretu
prasowego w drodze
ustawy nie
może
stanowić
precedensu na przyszłość.
Następnie
w drugiemi

trzeciem czytaniu uchwalono ustawę znoszącą dekret z popraw:
ką pos. Liebermana.
żyW końcu po odesłaniu do komisji na wniosek referenta pos. Mą:
pod

pościel i znęcała się innemi sposobami».
Ale nawet po tej decyzji narsud, sądzą:

po raz czwarty uznał tow. K.

cy te sprawę
za winną.

głosowanie

śród członków S<jmu

czyńskiego

(ZLN)

sprawozdania

przedmiocie samoistnego

komisji

skarbowej

poda'ku wyrównawczego

o projekcie ustawy

w

dla pokrycią deficytów

budżetowych gmin wiejskich, Sejm dokonał
wyboru
członka
głównej
Ого i cała skarga. —Nauczycielka K. tyl- komisji rekwizycyjnej na miejsce pos. Wędziagolskiego, który tę godność
Petrażycki.
Na
ko <informuje». Nie skarży się. Tak się wy- złożył. Wybrany został prof. uniwersytetu warszawskiego
męczyła i zdenerwowała, że nie chce dal-. tem porządek dzienny
wyczerpano.
Następne
pos'edzenie we wtorek o
szej drogi sądowej Jedynie o czem pozwala godz. 3iej popołudniu.
Na
porządku dziennym między imnemi sprawosobie marzyć, to by nie widzieć już i nie
budżetowej o prowizorjum
budżetowem
na
pierwszy
patrze£ na rodzinę Czekarnikowych i nie zdanie komisji
siedzieć więcej w isprawdomie
wskutek kwartał 1927 roku.
kłamiiwych donosów.
To jej sprawy.

zajmuje co innego. SPIBRZSEWASEFTZRZE DRZEWO

Nas

Jakim prawem narsud Kr, Priczn. rejonu
pozwaia sobie zamykać tow. K
w isprawt
domie przed terminem skargi kasacyjnej.
Kto zwróci jej dobre imię i zdrowie, strecone w czasie 30 dniowego pobytu z fabrykantkami

samogonu

i prostytutkami.

Taką jest to notaika

kronikarska

EEST

Zgon
BIAŁOGRÓD,

Svamis

Mikołaja

10.XIi, Pat. Zmarł

Pasicza.
tu były premjer

Jeszcze trzy dni temu przewodniczył on na
nawczego

PRĘTA

Mikołaj

posiedzenia

Pasicz.

komitetu wyko-

partji radykalnej.

Streseman

nie chce jechać do Rzymu.

Izwiestij. Zóstawiliśmy nawet w tłómaczeniu
wszystkie
barbarzyńskie
nazwy, te szkaradzieństwa dzisiejszej
PARYŻ, 10.XII. Pat, Jak donosi «Petit Parisien» z Genewy minister
mowy rosyjskiej. Ale jakże dużo barw Streseman nie mógł przyjąć zaproszenia Mussoliniego przybycia do Rz;nej plastyki
mieści się w tych wier- mu w celu podpiszniz włosko-niemieckiego
traktatu rozjemczego. Wów-

szach

zwyczajnej,

najzwyczajniejszej

kroniki,

Kio miał tam rację w
73 na uł. Twerskiej?
Czy

domu

inteligentna żydówka,

chaczka

Wuzs

nieinteligertna
karników.

i

Nr.

rodzina

Cze:

odroczenie

podpisania

Rzymu,

seman

będzie mógł

później przybyć

do

seman

odmówił

chcąc

irakiatawi

b. słu-

„towarzyszka”, czy

ludowa

czas Mussolini zaproponował

O

nie

kontrolę

GENEWA.

nadawać

prywatnych

10 Xli. Pat. Rada

Ligi

traktatu o ile Strepropozycji

lecz tej

przesadnego

fabryk

Narodów

Stre-

znaczenia,

broni.

przekazała

wsiępny

projekt konwencji w sprawie kontroli prywatnej fabrykacji broni i amunicji specjalnej komisji. W skład
tej komisji
prócz
państw
będących
Jeśli „tow. K.“ — to notatka ta członkami Rady Ligi wchodzą Stany Zjednoczone i Rosja,
maluje nam życie inteligencji w Ro-

Pokojowa

sji, jako życie, w którem „okoliczno-

ści których się łatwo domyśleć” sia.
nowią otrzymywanie uderzeń zdech'ą
myszą

po

rozrywki,

twarzy

i inne

tego

rodzaju

które za czasów niekultural-

nej autokracji Mikołajów i Aleksandrów

niewątpliwie

których raczej
się domyśieć,

należały

inteligencji

A jeśli inaczej. Jeśli to
jeżeli

pod

wszystko

przypuścimy,

że

właśnie sądy wydające wyrok wbrew
zdaniu

cje?

świadka

komunistki

mają

Wtedy

powiemy,

že

samo

została Davesowi
manowi.

nagroda Nobiż na rok 1925 przyznana

i Chamberlainowi-

był Świadew
komunista,
cofa
nas
wstecz, daleko
wsiecz w czasy Šredniowiecza, gdzie przeciw śŚwiadkowi
szlachcicowi świadczyć musiało aż 12
nieszlachciców, tak ja: w sądach dzisiejszej
Rosji Świadectwo
jednego

a na

rok

1926

Briandowi

i Stresę-

powo-

poczynań

—

w

zupełnie

przeci-

karje-

białoruskiego*,

ro.

występują

przeszkody

zastrzeżoną

w

Konstytucji.

Między innemi
ustawa
wprowadza
przyśpieszenia
procedury
sądowej
w odniesieniu do spraw prasowych
i w tymcelu ma być utworzony przy
sądach okręgowych Trybunał Prasowy. Skład Trybunału Prasowego
bę:

dzie ustalany na lat trzy,

Konwent Senjorów.

wej, prowadzonej

od

lat już, bez zde- ustalenia sposobu załatwienia prowizorium budżetowego na kwartał 1-y

1927 roku. Postanowiono,

že na po-

s'edzeniu dzisiejszym
dyskusji
nad
przedłożeniem rządowem nie będzie

a preliminarz odesłany

„zostanie

do

misarjatu do spraw zagranicznych
z komisji
budżetowej,
w
której ma
na drodze dzisiejszego ideału Kowna Kominternem: Komintern
za pošrė- wygłosić ekspose min, Czechowicz.
—,„odzyskania Wilna*—właśnie z tej dnictyem «Hrainady> i innych czyn: Po załatwieniu prowizorjum
w ko.
wejdzie Oso na porządek dzienstrony, z której
politycy kowieńscy nicków
usiłuje przygotować grunt misji
ny wtorkowego posiedzenia
Sejmu.
spodziewają się pomocy.
wewriętrzny, zaś Komisarjat do spraw W dniu tym odbędzie
się
drugie
i
Wypadnie nam
w tem
miejscu zagranicznych usiłuje stworzyć
wa trzecie czy'anie poczem
prowizorjum
przytoczyć jeszcze raz słowa jednego runki, któreby ułatwiły
zawładnięcie przejdzie do Senatu. Jeżeli Senat nie
z nejwybitniejszych publicystów io* tym gruntem. — Być może, iż zada zgłosi żadnych poprawek
będzie to
tewskich, który na zapytanie, dlacze- ktoś pytanie: Co zatem oznacza w ostatnie posiedzenie Izby Poselskiej

go Łotwa zainteresowana jest w tej konkurencji o Wilno ostatni
przynależności „Wilna do Polski, od- ktat sowiecko-kowieński?
rzekł, że „jeżeli Wilno przestanie być
Różni, różnie komentują tea
poiskiem, stanie się sowieckiem, nigdy polityczny.
Pisaliśmy już na

zaś
liiewskiem*!
Bo
zaiste jakież
realne pretensje w dobie dzisiejszej

miejscu, solidaryzując

dach nie tylko

się

w

z prasą

tra:

W

razie gdyby

Senat

wniósł poprawki, odbędzie się posie:
dzenie Sejmu pomiędzy $ »igtami Bo-

akt żego Narodzenia a Nowym Rokiem.
Następnie po przemówieniu przed
tem
stawicieli wszystkich klubów zdecy-

poglą=

polską,

prze świętami.

dowano,

ale wego

że uchylenie

nastąpić

dekretu

powinno

praso-

w

drodze

rościć mogą Litwini do kraju, które" większością prasy zagranicznej, iż ustawy. Przeciwko tej tezie wypowisgo ludność włościańska jest. w prze- traktat ten cechuje przedewszystkiem dała się lewica, która projektowała uważającej liczbie białoruska,
zaś kul. jednostronność: Litwie nie daje on chylenie dekretu -zwykią uchwałą sejtura od wieków polska?!
Doskonale tę sytuację oceniają w
Moskwie i Mińsku.
W swej między.

narodowej

ekspansji,

jako

nic, wzamian za wielkie korzyści Dsiągane zeń przez Sowiety. Nie będzie-

my powtarzać znanych
pierwszy nek.

już

przesła«

mową. Uchylenie
dekretu prasowego
przez ustawę przeciągnie całą sprawę
iw ten sposób
rząd „zyskuje
na
czasie, aby wnieść nową ustawę pra-

sową, która

jak

wiadomo

pracowaniu.

jest w o-

Konwentu
Dziś jednak możemy powiedzieć,
Senjorów
w
sprawie
dekretu
prasoruś Zachodnią» ze stolicą w Wilnie. że między innemi, jest on jednem z
wego
przesądzająca
uchylenie w
Do tych
planów przystosowana jest takich posunięć
komisarjatu spiaw drodze ustawy zastrzega się jednak,
cała polityka BSSR.
Wyrazicielem zagranicznych, który w porozumieniu że fakt tea nie może być precedentych pianów
były niezliczone afery z kominternem usiłuje wytworzyć wa- sem na przysziość.
O000000000000000000
szpiegowskie, jaczejki komunistyczne, runki, któreby ułatwiły faktyczne i
Staraniem
Organizacji Młodzieży
bandy
dywersyjne,
Komunistyczna niepodzielne panowanie S.S.S.R. nad
Monarchicznej U. S. B.
etap upatrzył sobie Komintern

«Biało-

partja

i dziś Wilnem i Ziemią W»leńską.

Zachodniej

wreszcie,

Białorusi

przedstawicielstwo

go oddziału

mińskie:

i całą
gowską
nich.

Traktat, nie przyznaje Wilna Litwie,
jego przynależność do Polski. W ten sposób

Kominternu— «Białorus: a jedynie kwestjonuje

ka Włościańsko-Robotnicza Hrama.
da», ze wszystkiemi swemi hurikami
wywrotowo agitacyjno-szpierobotą na Ziemiach Wschod-

stwarza precedens do rozstrzygnięcia
„sprawy Wilna* w przyszłości, Kiedy
to rozstrzygnięcie ma nastąpić i na

czyją korzyść, o tem traktat nie wspo*
mina, A może na korzyść S.S.S.R.?...
— Kwestja przyszłości... prawda?— A

Jakżeż ta Hramada ustosunkowuje się do litewskich pretensyj?—Oio
„Nasza Sprawa*
organ Hramady, tymczasem
który

my

uważaćż możemy

za wy-

raziciela opinji moskiewsko-mińskich
sfer rządzących, 7amleszcza list otwarty swego naczelnego publicysty,
p. Antoniego Łuckiewicza. Łuckiewicz
atakuje ks. Stankiewicza za jego mo«
wę z okazji jubileuszu dr. Basanowicza i zarzuca

no Litwie

mu, że „ofiarowuje Wil-

jak - Zagłoba Nideriandy*.

robota mińskiego oddzia«
łu Kominternu wre na:dobre. Agitacja
potężnieje. Hurtki białoruskiej

A jakie jest stanowisko
dy"

Wilna—widzimy
Oczywiście

z

„Naszą Sprawą”

i

lazło Kowno.

wobec Kowna.
Nałeży jednak zaznaczyć, że polityka
zagraniczna Rosji
Sowieckiej tem się różni ad innych
mocarstw,
że posiada dwa oblicza:

zawsze

w sferze mz-

rzeń i planów, — bo Wilno,
wieków,

jak od

tak i nadał pozostanie

jedenSię

w

rzeczywistości uzupełniają

wzajemnie

| zawsze

dążą do

jed.

od ul:

rektora

Parczewskiego
na temat:

«Mniejszość
monarchji a

narodowa w
w republice»,

Początek o godz. Ń-ej wieczorem.
Tegoż dnia po odczycie odbędzie

się doroczne walne zebranie

Organi«

zacji Młodzieży Monarchistycznej.
OODQOQOOOOOO000000000

A
MA AAS CA GA OD CB. i
DLA DZiECI

dla dorosłych ksążki
w

Księgarni

Stow. Naucz.

Polskiego w Wilnie.

nie-

Czy znacie cud—lampę
Jest nią PHILIP3

głośnikową?

MINIWATT

B 406

Kto raz ją miał w swoim odbiorniku,
staje się

jej

entuzjastycznym

zwo-

lennikiem.
Jak czysto odtwarza dźwięk:!

rozerwa!lną częścią państwa polskiego,
wszakże powyższe wywody charakte"

Jak wielką ma

ryżują sytuację w jakiej się dziś zna-

Jak niski prąd żarzenia! (0,1 Amp)

Dia większego
sytuacji

użyjmy

uplastycznienia tej
przykładów.

Przy-

B

B
w

RADJOSLUCHACZE!

pomiędzy

prasą litewską I

nu“, t. j. demaskowanie polityki SSSR

na

sobotę

(wejście

do

fiolitewską,
jest czysto akademicką,
Konkurencyjne zabiegi Moskwy i Kowna

pozostaną

IV

odczyt

Alfonsa

„Naszej Sprawy”,

dyskusja

w sali

Świętojańskiej odbędzię się

tej „Hramalitewskich

pretensji

wobec

Uchwała

w

11 b. m.

„Hra-

mady“, subsydjowane przez Komintern, mnożą się na Ziemi Wileńskiej!

Zdaniem
„Naszej Sprawy” Białorusi:
ni (czytaj Sowiety)
większe
mają
prawo do Wilna niż Litwini.
Zdawałoby
się na pierwszy rzut
cka, że słowa takie, zamieszczone na
łamach
nicurzędowej urzędówki Sowietów,
interpretować
*możną
ja„zdradę] sta:
rodzaju
ko pewnego

powsianiowych ani wszelkich prześlz- NEg0,
że

prasy,

WARSZAWA 10 XI (żel wł. Sło«
wa)
W godzinach południowych ode
o zawładnięcie
był się Konwent Senjorów pod prze<Zachodnią Białorusią», akcji plano. wodnictwem marszałka Rataja w celu

wyrastają

MYani Curopejezycy.
czasów po- soficjalnie nie mają ze sobąю nic wspól.:

dowań caratu, powiedzmy,

Ustawa o prawie
prasowem zcstała opracowana przeż Radę
Prawniczą i opiera się o zasadę wolności

Litwy.
W skcji Sowietów

Niema
nad

energję!

lepszej

PHILIP3

lampy
MINIWATT

głośniko wej
B

406.

puśćmy, że jakiś kataklizm umysłowy W takim wypadku na wypadek zwypowoduje przyznanie "Wilna Litwie cięstwa tamtej strony, po ustąpieniu

Europy jedynie ze strachem odsuwa” Komisarjat do Spraw Zagranicznych przez Ligę Narodów, Radę Ambasamy firankę ekna wagonu by spojrzeć ; Komintern. Te dwa czynniki, które dorów i inne instytucje miarodajne.—
arię
me daje
nie zapominający

lecz

stopniu za przestępstwa te karze.

konkurent

między poszczególnemi odłamami|Bia- nerwowania, jakie spotykamy w Ko:
łorusinów. Kłótnia, polemika na ła- wnie, bez próżnego krzyku i demonmach
prasy białoruskiej,
zupełnie stracji czczych i bezmyślnych, widziprzypadkowo i mimowolnie, wykazały my dokładnie te współdziałanie
Kojak olbrzymie

prasę

dotyczy wszystkich
sposobów
szerzenia wiadomości i w jednakowym

i Kom“

jako

o karach za rozpow:
nieprawdziwych
wiado-

mości obejmuje nietylko

rządu kowieńskiego, z jego

<dniami żałoby», zblórkami

Sowiety

jekt ustawy
szechnianie

nierealnych

z Wilna wojsk

polskich, wkraczają

tu

hordy czerwone,

Sprzeciwiają się temu Sowiety, które
Nigdy być może,
marzenia
kodlatego tylko zakwestjonowały przy: wieńskie
o Wilnie tak dalekie nie
należność Wilna
do Polski, że nie byly od urzeczywistnienia jak dzisiaj.

rok rządów bolszewji, że to co sięnego celu, Nie było jeszcze wypadku uznają decyzji w tej sprawie tych Manjacki upór kowieńskich polityków
dziś
w biednej Rosji dzieje, nietylko py posunięcia Komisarjatu spraw za- „burżuazyjnych” instytucji. Przypu- należy już fnazwać głupotąz chwilą
nia jednego żyda tyle ile Świadectwo
pna
e clean
| migany
stawały w sprzeczności śćmy teraz, że wybucha wojna, w gdy stali się oni „igraszką* w rękach
kilku chrześcijan.
komunisty warte więcej aniżeli świad-

ra- czenia kilku bezpartyjnych,

Co wiedy?

ływanie się na to, że w sali

10,Xii. Pat. Pokojowa

rzeczy,

trudno, niż łatwo było

Takie jest życie
władzą S. S S. R
nieprawda.

do

OSLO.

nagroda Nobła.

„ruchu

Kownu,

biących swą karjerę na wiecznej opozycji—stało się kością
niezgody po:

wspólnego

polsko niemieckiej o Górnym Ś ąsku, 4) umowy polsko-niem:eckiej o obopólnej odprawie celnej i paszportowej oraz umowy
polsko-niemieckiej o
wzajemnej kamunikacji kolejowej,
5) międzynarodowej konwencji
i załą
czonego
do
niej statutu
o ustroju międzynarodowym
kolei żelaznych,
6) międzynarodowej konwencji opjumowej, 7) traktatu
koncyljacyjnorarbi-

do

tetem «odzyskania Wilna», «szaulisachrześcijańskich demokratów ks. Stan- mi», modlitwami i manjackiem zaślekiewicz, który oświadczył, że «marze- pieniem jego mężó «< stanu i politynia jubiłata
«o
niepocległej Litwie ków
zagranicznych. — Jedna tylko
jeszcze nie zupełnie się ziściły», re- skcja «Hramady» więcej jest warta,
zumiejąc pod tym pretensje litewskie pod względem sukcesu
realnego
i
do Wilna, Zakończył zaś ks. Siankie- rzeczywistego niebezpieczeństwa
dla
wicz życzeniem, by jubilat doczekał Wilna, co wszystkie deklaracje wszyswego pomnika nie tylko w Kownie, stkich rządów kowieńskich,
mówiące
ale i w Wilnie.
o konieczności <odebrania Wilna»,—
Przemówienie to, które było zwy» razem wzięte, Pod
tym względem

ю
wniosek
umiesz-

Po kilkominutowej przerwie po
wznożieniu
posiedzenia
nagły pos. Baliina z powodu sprzeciwu na porządku dziennym
czony nie został, a jako zwykły odesłany zosłał do komisił,

konkretnych

wieństwie

8© 000000000000000000

je bezbrzeżna,
beznadziejna
Lecz nawet na szpaltach tych

O000000000000000000

zmonopolizowana.

sprsedkży

Redakcja

Incydent z pos.
WARSZAWA, 10 XII (żel wł Słowa)

jest

—

KOSŻZYRSKI

ST.

re6ukeji 243, admeiniatracji 228, drukarni 202

pocztową 4 sł

POSIEDZENIE

kronikarskiej.

Prasa jak

4, otwarta od 6

ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego
NIEŚWIEŻ
—

świadcze”

Straszną krainę stworzył sobie so- gi, wszystkie Szlisselburgi
My ludzie z burżuazyjnej nad wodami Leny.

sądowej cjalizm.

której, z jednej strony występują SoSowiety rozwinęły bardzo intensy- wiety i Kowno, a z drugiej Polska.

i kopalnie do posunięć Kominternu.

przebiegłej dyplomacji sowieckiej.

m.

Si

Głos

Pozn

ańczyka

о

Obozie

Świadczy o dużej

WP.

rutynie,

OWO

nasuwa

Zdziechowski

nie

zapom-

w swem grunie wogóle ludzi, którzy
by myśli swe jasno i zrozumiale po:

trafili wyrazić.

Odrzucając

przypuszczenie

dochodzimy

umyślna,

Dla

do prze:

dwuznaczność

ilustracji

Młodzież
Wszechprywatnych z uczest koli, Halerczycy,
uderzał przedewszyst: polska itd.,) rusimy przypuszczać to
kiem wielki, rozpaczliwy
wprost pe« ostatnie szczególnie Sokół wydaje się
bojówkę
symizm, z jakim wszyscy bez wyjąt- przewidziany na pierwszą
ku patrzeli na
dzisiejsze położenie stronnictwa, Ciekawe byłoby wiedzieć
W

jest

parę

przy-

wiadomo

nas takie zdanie:

Polsk.

Że

z

powodu

zakończenia czy panowie z OWP już

Sokoła

o

strajku w Anglji złoty spadnie — że jego zdanie w tej materji pytali?
Słuchając przez dwa dni obrad
czekają nas niebawem jakieś krwawe

„nie-

drogą

do odzyskania

Wilna.

rozmowach

zatem to nikami zjazdu

kładów:
W inauguracyjnej mowie p. Dmowskiego uderza

stwach było już zapoczątkowane. Nie było więc czasu na dokonanie
zasadniczej reformy. Pozostał stary nieodpowiedni aparat
administracyjny,
dawny system podatkowy, organizacja
sieci szkolnej Zi przedstawicielstw
dyplomatycznych zagranicą.
Kredyty na obronę
kraju nie odpowiadają
również
resursom
państwowym.
Budżet w obecnej formie jest nie do
pogieca.
Nie dokonano w nim bowiem z braku czasu koniecznych
zasadniczych
zmian w stosunku do budżetów z lat ubiegłych, Czego nie
dokonał Gabinet, musi zrobić Sejm, wnosząc cały szereg poprawek.
W końcu mówca porusza
kwestję wileńską,
wypowiadając
się stanowczo za nawiązaniem z Polską stosunków
ekonomicz-

nie posiadał klaracji programowej?
nie, Sądząc według organizacj,
na nych, jako jedyną
Tyle co do enuncjacji oficjalnych, których OWP chce sie opierać (Sa-

by OWP.

Rada Miejska.

miał, iż dzisiaj nie jest już ministrem
Z Kowna donoszą: Na posiedzeniu Sejmu w dn. 7 grudnia, podczas
finansów Rzeczypospolitej, lecz tylko dyskusji budżetowej, wystąpił między inaemi z dłuższą przemową
poseł
własnego stronnictwa (trzeba bowiem frakcji socjal-demokratycznej Kajrys. Poseł oświadczył, że rząd opracowiedzieć, że OWP, chociaż
„ponadw jakiej się kraj znajduje, a
się wyrażać w
poczuciu
hierarchji partyjny" i „ogólnonarodowy”, jest wując budżet, uwzględnił ciężką sytuację,
która
została
stworzona
nie
dzięki
sześciomiesięcznym
rządom obecnej
przy organizowaniu pracy i... walki, jednak zarejestrowany jako stronnictwiększości,
lecz
przez
sześć
lat
panowania
chrz.
dem.
Zresztą
rząd objął
Jakiej to walki? pytamy. Z kim że wo) i czy wobec
tego finansowa władzę w czasie, gdy przygotowanie budżefu w poszczególnych minister
naród polski ma walczyć? Bo jeżeli akcja OWP
nie zostanie sparaližo-

czości, które otaczały formowanie się
OWP., teraz, po jego wystąpieniu na
bezpieczeństwa,
arenę publiczną, w małej tylko mie- chodzi o wrogów zewnętrznych, to wana przez władze
poburze zostały rozproszone. Pochodzi to mamy już w tym celu osobną insty- nieświadome jest szczytnych
chodzi o we- dek?
mowach i tucję—wojsko—jeżeli
wszystkich
z tąd, że we
deklaracjach spotykamy poza bardzo wnętrznych, mamy policję. Że w obu
Zapomocą
uzyskanych
w
tak
sposób
funduszów
słuszną ogólną treścią jakieś w dziw* tych instytucjach hierarchja jest nie- summaryczny
ny sposób wystylizowane zwrotyi zbędna, to prawda. Lecz zasada ta OWP ma zamiar tworzyć siły bojood wieków we. Nie powiedziano nam, czy siły
określenia. Treść ich jest albo zupeł- została już tak ogólnie
nie niezrozumiała
albo conajmniej na całym świecie przyjęta, że chyba te mają walczyć bronią moralną, czy
dwuznaczna—a nie wolno nam chyba nie warto jej było umieszczać w de- też chodzi o fizyczne ich zastosowa”

konania, że pewna

kowieńscy żądają nawiązania
stosunków z Polską]

Poznań, w grudniu
W punkcie 4 spotyka się znów
zdanie, że cywilizacja polska musi

Dziś zakończyły się tu dwudniowe
obrady Obozu Wielkiej Polski. W
rezultacie ich trzeba przedewszystkiem stwierdzić, że mgły tajemni-

przypuszczać,

Soc.-Dem.

„jednak pewne wątpliwości. Boimy się,
czy pan

Nr 788 (1208

jak daleką jest chwila kiedy aamieszki—twierdzenia takie uchodzi-

OWP.

miałem

coraz

to

silniejsze

Oświadczenie Benesza.

Omawiając stosunki z Polską minister oświadczył, iż stosunki te od
czyn jemu chodzi? A uniknionymi kataklizmami byli jesz- gów o skarb i wojsko—i znowu nacze mniemania, że i dzisiejsze sto- przód , do Komitetu Narodowego wiosny r. b. całkowicie się ustabilizowały. Jest to stosunek przyjaznej

dalej silna organizacja
narodu nie
tylko będzie ale i jest juź dzisiaj jego

naro*

du przyjętego określenia <państwo>?
W deklaracji ta sama niejasność
zara przy pierwszym punkcie. Czytamy tam, że OWP. jest organizacją
świadomych
sił narodu. Ponieważ

Ameryka

naród—jak już stwierdziliśmy—organizuje swe siły przedewszystkiem
w

państwie, więc chcąc sens tego zdania zrozumieć trzeba w nim widocznie podkreślić słowa «świadome siły».

konsekwencji

jednak

chciano powiedzieć?
Dalej: «.OWP ma

istotnie

uczynić

naród

polski zdolnym do ujęcia swych
sów we

własne

niu, głoszonemu

ręce».

Takiemu

przed

ośmiu

lo*
zda-

laty,

można było tylko gorąco
przyklasnąć—dziś
jednak
musimy
zwrócić
przewódcom
OWP
uwagę na fakt,

dodać, iż wśród dygnitarzy OWP widzimy

że naród polski już ujął swz losy we ZLN

też

parę osobistości, dotąd

nie związanych,

własne ręce—i to nie dzięki pięknym
przemowom — lecz
krwią
i tru:
dem najlepszych swoich synów!

ka bądź

|

przypuszczając,
się z politykami

dawna

32

zamił.

lata

rzutki,

energiczny

rolnik i hodowca

z praktyką

to woj.

że panowie ci zeszli
ZLN właśnie na pod.

Światopowodzów

się ich żołnierzom.

Objaw

ten jest raczej korzystnym prognosty-

kiem dla powodzenia OWP., którego
ogranizacja

CASCARINE
LEPRINCE
Erczy

słuszeństwie.

oparta

jest na ślepem

Łatwo

po-

bowiem będzie

kierować ludźmi,
powodującymi się
mniej
własnem rozumowaniem, wię*

cej zato nastrojami nad niemi opiekuńczo roztaczanemi,
O ile jednak cele idealne OWP,
pozostały i nadal nieco mgliste, o ty:

i SKUTKI

ZATWARDZENIA

le cele materjalne

aptecznych

dzieliśmy

W. Z. P, Nr. 34 Wilno, 15.VI1 1925 r

nam

się

przedewszystkiem

o

ciekawym systemie, jaki ma być za»
stosowany celem zebrania funduszów.
OWP.

E Mieszkowski
Mickiewicza

przedłożono

z jasnością i ścisłoścą, nie pozostawiającymi nic do życzenia. Z ust pana Jerzego Zdziechowskiego dowie-

Sprzedaż w aptekach i składach

#)

bądź

pesymistycznego

udzieliła

Jarocin. (Pozn.)

2

to urzędnicze,

stanowis-

glądu.
Uzasadniona melancholja

myśle roln. i leśnym. Śmigielski.

PRZYCZYNY

które do nie:

wysokie

swych

wychodzi

szeregach

co zdrowe

jest w

z

założenia,

skupia

iż w

wszystko,

narodzie.

Uważa

zatem każdego Polaka za powołane:
go do Świadezeń na rzecz OWP.

22

KAPELUSZE * «.

Wysokość

świadczeń

ustalać

będą

komisje szacunkowe na mocy zeznań
płatników. Względem opornych stoVelour, meloniki, mar. Borsalino, Habig i in
sowany będzie przymus, co do form
CZAPKI: ciepłe podróż., sport. i stud.
którego pozostawiono nas jednak
dotychczas
Lies

a

O pomnik Mickiewicza.
h

OWO SZAMAN

w niepewności.
CZ O

O

Plan

TZW

łem

i

zdumiewa:

się coraz bardziej.

Prżedewszystkiem. jak

mogli

sę:

dziowie konkursu udzielić lą nagro:
dę

projektowi

zasadniczym

nieodpowiadającemu

warunkom

ogłoszorego

konkursu?
Dotąd zdaje się, mimo

wielkiego

konkurwarunki,

omawiające jego cel, zadanie i ramy.
Tworzyły one t. zw. program konkursu.

Warunki te wyjaśniały
mu

pomnik

społeczeństwu

jakim

celu i na co zbiera od nich składki
Komitet Budowy. Dając składki, two=
rząc z nich fundusz, przeznaczony do

wypłacenia

nagród,

społeczeństwo
Z

głos pochodzą

rdzennego

ziemiań*

stwa wielkopolskiego. Jednocześnie zanotu*
jemy inny głos, bo z organu chadecji, z
Krakowa, z <Głosu Narodu». Czytamy tam
wyrażnie negatywną odpowiedź na hasło
rzucone przez p. Romana Dmowskiego.
Głos Narodu pisze wyrażnie
«Sytuacja jest jasna! Stronnictwo Ch. D.
<nie przyłącza się do akcji wszczętej
przez
<Dmowskiego, Dilączego?
<Naprzód dlatego, że — jak to na zjeź
«dzie lwowskim zauważył ks. prof. Szydel:
<ski — «Obóz Wielkiej Polski» jest niczem
<lnnem, jak «nową firmą obozu Narodowej
«Demokracji», a wezwanie Dmowskiego —
«zaproszeniem do poddania
się komendzie
«Narodowej Demokracji.
<Że to ma być <komenda»,
wynika z
«przebiegu obrad <O. W. P.» w Poznaniu,—
<z zarysu statutu («ustrój hierarchiczny»,
<mlanowani, a nie wybierani <oboźni» i tp)
<przedstawionego przez samego Dmowskie:
<go. Stronnictwo, któreby się w tych wat
<runkach przyłączyć chciało do <OWP», mu:
«siałoby sobie zdać sprawę z tego, że się
<nietylko musi zlikwidować, ale i z zamknie:
<temi oczyma poddać ślepemu posłuszeństwu
<kiiku mianowanych osobistości.
Są to argumenty proste i jasne, Jak
widać najbardziej sympatyczne dla akcji p.
Dmowskiege stanowisko z gazet nie:endec'
kich zajęła Warszawianka. Dlaczego właśnie
ona, która tak wyraźnie podkreśla brak łącz=
ności ze ZLN a nawet błędy tej partji, któ«
ra opowiadała się nawet za rządem i td. i td,
Dlaczego? Tego doprawdy my z Wilna wy*

T

STI

nego

na

budżetu

styczeń,

luty

nadzwyczaj-

i marzec

1927

r. na inwestycje z pożyczek
otrzymywanych przez Maglstrat ze skarbu
Państwa 'dla zatrudnienia
bezrobotnych, uchwalono preliminarz w wysokości 300.000 zł. czyli po 100 000
zł. na każdy miesiąc.
Pozatem upoważniono Magistrat
do wyjednania u Skarbu Państwa tej
sumy, jak również pozostałości z do*
tąd przyznanych przez
Skarb
Pań:
stwa pożyczek, w wysokości
66.259
zł, k'óre będą użyte na roboty inweSstycyjne przeznaczone
na grudzień.
omawianiu

radni Godwoi

powyższego

i Zasztowt

punktu

poruszyli

sprawę masowego zwalniania robotników od robót kanalizacyjnych, co
stwarza jeszcze większe bezrobocie.
Wyjaśnienia w tej sprawie udzielili p. p. orezydent
Bzńkowski i vprezydent Łokuciewski,
podkreślając
iż

prowadzenie

robót inwestycyjnych

jest zależae nie od Magistratu,
od

pożyczek

mywanych ze

lecz

inwestycyjnych

Skarbu Państwa,

otrzy-

AKN

IT

STS

as

Tymczasem

nagrody

po

przyznaniu

i

Szukalskiemu,

rezygnacji p. Bańkowskiego i rozwią:
zanie Rady Miejskiej. Radny
cki wysunął również projekt

swą

ze

sta prof,

lub

rzeźbiarskiej, w charakterze stylowego
i technicznego

opracowania,

pod wa-

toniką placu.
Warunki zdaje się dość wyraźne.
Wszelkie prace, nieodpowiadające tym
warunkom, powiany były być wyeliminowane z oglądu,
jako znajdujące

mia-

Gutkowskiego.

Po wyjaśnieniu sprawy o reżygna»
przez

radnego

p. D-ra

zgody aby pozostał na swem stanowisku do przyszłych wyborów Rady
Miejskiej, ewent. pozostania
na tem
stanowisku do 1-ро kwietnia r. 1927,
lub ostatecznie do zakończenia rewizji wojewódzkiej _ przeprowadzanej

obecnie w Magisiracie.

ва

SEBZEGOGAESGKA*
ĘŽNICZKA ILI

BEABEGEBEREA|

TEATR
„OPERETKA WODEWIL:
(Ludwisarska

4)

Dyrekcja: Dowmunt, Winiaszkiewicz
i Kochanowski.

ARAB
З ZGEZSEM`

°

Dziš 11 b. m. i dni następnych
powtórzenie wczorajszej Sperekki
„KSI
której wykonanie, jako też treść zyskały uznanie publiczności,
c
P. WIKTORJA
KAWEC A, M. Downiunt, Janina Sokołowska, (urocza wodewilistka) oraz p. J. Redo,
darzeni byli raz poraz szczeremi brawami, Powodzenie operetki zapewnione.
Orkiestra, balet i malownicze kostjumy zyskały ogólny poklask.

ЗВВаGE
SBEBS

SALA MIEJSKA $.
ul.

Ostrobramska

э

Dział Kulturalno-Oświatowy
Magistratu m. Wilna

CYKL
Poran

ków

Muzyc
A

STT

7

Niedziela, dnia

Pani Piejewska, chór Tow.
Mu:
Lutnia pod
pod kierawnietwah p Kapelm.
:
2 W. Szczepańchóralne Chopina, Moniuszki, orkiestra wykona
Griega, Paderewskiego, etc.

KASA CZYNNA

w dniu 12 grudnia od godz.

I została
objętych

10.е) гапо'

ы

щ

liczenia się ze stylem

a

1926 roku

Parter 80 gr, Amfiteatr i Balkon 40 gr.

nych, @

tory, zmuszając do robienia sytuacyj,
Ratusza i td. i td

12 grudnia

4-ty Poranek Wokalno-Orkiestrowy
W wykonaniu bierze udzict art. opery
batutą p. Leśniewskiego oraz orkiestra
skiego, w programie pieśni oraz utwory
szereg kompozycji

stów, uczestników konkursu, Komitet nagroda
i sędziowie wprowadzili. w błąd, z prac,
skierowali ich wysiłek
na fałszywe kursu.

I-ej do poważnego

EBESZEGUBND

SS O bee

SIS

ś Początek punktualnie o g. 12 m. 45 po południu.
Q CENY MIEJSC;

przyznana którejś Pomnik obecny nie stanowi wyjaikg.
kon- O głębokich jego studjach mógł” już
warunkami
lepiej nie pisać p. Matusiak,

ani też

Komitet Budowy może dojść lub o jego znawstwie form ciała ludzkie»
nie dojść do wniosku, że plac Ratu- go. Kształtowanie Szukalskiego jest

najwyższą na- szowy .nie nadaje się na miejsce wybitnie nieorganiczne, czysto
zdo»
pomnika. Jest to wszakżę inna spra- bnicze. Ciała jego—to konglomeraty
wa,

mająca
nań

z

danym

konkursem

wspólnego, ani

nic

nie

wpływać,
Przykro pisać o tem

nie

mogąca

różnych,
z pasją
rozdłuby wanych
grudek,
przeważnie w myśl zasady,
że „mięsień zbyteczny
nigdy nie za-

minie, który szkodzi”. Ot, dia
spójrzmy
tyle lat pracowałem w wydawnictwzch na lewe ramę przykładu
Mickiewicza, gdzie
artystycznych, w organizacjach i szkole bardzo hipotetyczne

nictwie artystycznem Wilna.
Odbył
się pierwszy na

skalę występ
ski, i
Wstyd,

wi:Iką

Wilaa wobec człej Pol-

tak nieładnie

się

zakończył.
я

śniowe

przeplatają

się

lub bułka „plecionka",
Nie potrzebuje

wypukłości mię:
jak warkocze

też

p.

Matusiak

wmawiać
wilnianom, że to «nowa
Sztuka»,
«rzecz jeszcze Świeża» lub
coś podobnego.
Względnie nowem,
może być u Szukalskiego tylko upu-

Projekt Szukalskiego.
społeczeń" chociażby za cenę trzykrotnie wyższą : Pisząc te słowa,” mam przed sobą dobanie do modnych obecnie form
w sobie od nagrody, lecz magradzać jej nie kilka dokładnych zdjęć projektu po: rzeźb i
masek indyjskich, Inków lub

stwem, złamali pokładane
zaufanie.
mieli prawa, tembardziej oddawać nań
Zrobili to również z krzywdą u- pieniędzy, zebranych
w całkiem inczestniczących w konkursie artystów, nym celu (patrz warunki konkursu).
tematu, kiórzy zupełnie słusznie mogą im z
Stwarzanie
takich _ precedensów

zupełną
swobodę w ujęciu
w interpretacj: architektonicznej

Studni:
powo-

iania na stanowisko precydenta

uznali, grodę przyznali pracy, której autor
Budowy
konkursu i komitet
ten jakgdyby wiedział zawczasu co ma
jak doniosła prasa, że projekt
z myśleć o tych wszystkich uciążliwych
„tie harmonizowalby najzupełniej
całem swem otoczeniem, ze stylem ograniczeniach. Jednem słowem, spro
byłego Ratusza, z charakterem placu wokowano stratę olbrzymiego nakłami umowy między nimi a społeczeń- Ratuszowego“.
(Na to
się zresztą du pracy u kilkudzesięciu
artystów.
stwem i na podstawie
który.h mieli wszyscy godzą, bo cóż
mieć Warunki okszały się komedjaą, a, fun
może
wydać sąd.
wspólnego wielki rytm
szlachetnych dujące
konkurs,
społeczeństwo
i
Otóż dwa pierwsze warunki pro- kolumn
Gucewicza, z histerycznie po- łatwowiernych artystów wystrychnięto
gramu brzmiały: $ 1 Pomnik Mickie- szarpaną sylwetą nagrodzonego
pro: na dudków.
wicza ma stanąć na placu Ratuszo jektu),
Jeżeli projekt Szukalskiego spodowym w Wilnie w otoczeniu zabudoA więc sędziowie udzielili najwyż- bał się sędziom, to mogli oni zwrówań zwartych przed gmachem b. Ra* Szą nagrodę pracy
sprzecznej z wa- cić się do społeczeństwa z prośbą o
tusza. Plan sytuacyjny o skali 1 :500 runkami konkursu? Tak, i złamali tem pozakonkursowy
zaknp
tej pracy,

pierwsi umowę

#

Sprawa ta wywołała obszerną dyskusję, przyczem radni
Godwod
i
S'udnicki złożyli wnioski o przyjęcie

cji prezydenta

TSS TTT

sędziowie

r.

Dembowskiego, uchwalono
wysłać
do p. Bańkowskiego
delegację, w
celu wyjednania u p. Bańkowskiego

nie możemy.

zankcjonowało zarazem warunki pro: się poza nawiasem danego konkursu.
Nagrody mogły dotyczyć żylko programu konkursowego.
Sędziowie konkuisu, przyjmując jektów warunkom konkursu odpowiamandaty sędziowskie, stawali się jak- dających,

runkiem jednak by pomnik zapro:
fundujące- jektowany harmonizował z architek«
w

od przedstawiciela

tłómaczyć

oburzenia wśród ogółu artystów wat- oraz widok fotograficzny placu otrzy:
szawskich, nikt nie podniósł w tej muje na żądanie każdy z uczestnie
najważniejszej sprawie głosu. Pozwa* czących w konkursie artystów.
$ 2.
lę więc ją wyjaśnić na tem miejscu.
Pomnik winien mieć charakter mo:
Konkurs na pomnik Mickiewicza, numentalny. Pozostawia się artystom
zgodnie z prawodawstwem
sów, miał ściśle określone

Powyżej przedstawiamy
cy

ten

Jako rodowity wilnianin z wiel: by rzecznikami woli ofiarodawców,
kiem zaciekawieniem odnosiłem
się wyrażonej w waiunkach
konkursu.
do sprawy ozdobienia Wilna pomni- To też przed przystąpieniem do oglęsędziokiem Mickiewicza.
Przejrzałem
do- dzin nadesłanych projektów.
odczytali watychęzasową polemikę, wywołaną re- wie przedewszystkiem
zultatami rozstrzygnięcia
konkursu, runki konkursu (patrz protokuł sądu
otrzymałem ścisłe i dokładne zdjęcia konkursowego), będące niejako punkta:
z prac nagrodzonych...

S. C.

z

Nie będziemy daiecy prawdy,

stawie

1

w znanych majątkach
Poznańskiego,
Szuka stanowiska ew. na Kresach.
Zna się również na leśnictwiei prze«

|

zajmowały

skow<.

Administrator
kaw.

rozpoczęto obrady.

sprawie

Obniżenie stopy procentowej.

to

10987

Czyżby

"MIEJ 'Woyj

stwa.

Warszawa.

logicznej

dochodzimy zatem do takiego
przeciwstawienia: Świadome siły narodu
organizują się,w formie OWP—inne,
a więc nie świadome, w formie pań:

Kowalski,

W _ dalszej

W

będzie „moókrą”.

Ap.

na organizację

języku

posiedzeniu Ra+

W sprawie tej powzięto uchwałę
która z każdym dniem pogłębia się Zi wzmacnia.
sunki w kraju są tego rodzaju, że le- w Paryżu, do armji Halera,
tak ja* pokojowej współpracy,
poczynić
starania u odnośnych władz
piej już nie żyć, niż patrzeć na nie. koś dziwnie długo w Francji
prze- Że spokojem można stwierdzić, że ostatnie zmiany |w polityce wewnętrzo
jaknajorędsześwyjednanie
potrzebnej
Polski
nie
wywarły
żadnego
wpływu
na
stosunki
pomiędzy
obu
pzń:
Gdy chciałem koniecznie dowiedzieć trzymanej—a potem do Poznania, do
nych
sum
i
polecono
radnym
p. p.
stwami
i
że
nasza
współpraca
z
ministrem
Zaleskim
w
ostatnich
miesiąsię od jednego z panów „oboźnych* separatystycznych rządów Rady
Lu
Korolcowi i Godwodowi interwenjo— taki tytuł noszą dygnitarze OWP dowej z jej prywatnym
skarbem i cach, a zwłaszcza w czasie obrad genewskich, pomimo drobnych wyjątwać w tej sprawie u p. Wojewody,
— w czem to mianowicie widzi de- prywatnem wojskiem pod rozkazami ków, była jaknajbardziej ścisłą i przyjazną,
oraz
u odnośnych władz w WarszaStosunki
z
Rosją
znajdują
się
w
tym
samym
stadjum,
w
jakim
były
wody otaczających nas jakeby okrop: Dowbor Muśnickiego—wreszcie
do
wie.
ności? otrzymałem odpowiedź: „choć* owych strasznych dni, kiedy na War- na początku roku. W końcu Sprawozdanie wskazuje na stałość zagra:
Z kolei na wniosek
Magistratu
by w tem, że jadąc samochodem do szawę szła czerwona
nawałnica, a nicznej polityki Czechosłowacji.
*' uchwalono przedłużyć termin
pobiePoznania spoikałem kilka furmanek, ND. usiłowała tworzyć tu unas swą
rania
opłat
dodatkowych
za
energję
jadących
po nieprzepisowej stronie: własną armję zachodnią.
elektryczną, w wysokości 10 proc. za
oto skutki przewrotów
majowych!“
l z tłoku patryjotycznych
frazeNOWY YORK 10 XII Pat. 19-tu członków „wielkiego jury związ:
1 kilowat
godziny
do 1 kwietnia
sów wyłaniał się coraz wyraźniej
(autentyczne!)
kowego” uchwaliło rezolucję, w której potępiają ustawę o trunkach wy1927
r.,
które
to
sumy
przeznaczone
stwo- skokowych t. zw. „volstead*,
Ten zasadniczy pesymizm można cel: zdobyć duże fundusze,
jako przyczyniającą się do powiększenia
są
na
fundusz
dorzźaej
pomocy
dla
rzyć
coś
w
rodzaju
wojsk
stronnicjednak poniekąd wytłómaczyć, przyliczby „niebezpiecznych i bezlitośnych zbrodniarzy” oraz domagają się od
bezrobotnych.
w Polsce
patrzywszy
się głównym menerom twa—a wówczas.. panami
kongresu zmiany tej sytuacji. Zaznaczyć należy, że w skład wielkiego
W sprawie reorganizacji przymuOWP.
Są to przeważnie członkowie będziem my—my, którzy jedyni jesteś- jury związkowego wchodzi ogółem 23 członków.
sowego
wycieru kominów, na wniomy
do
rządzenia
krajem
powołani.
lub sympatycy Związku Ludowo Nasek radnego mec. Jasińskiego uchwaDobrze się stało, że pan Dmow:
rodowego, gdyż tak szumnie reklalono pomienioną sprawę przes'ać do
przemówieniu zamowani Ch. N., Ch. D., Piasty i NPR ski w końcowem
komisji
gospodarczej dla zaopinjoznaczył
wyraźnie:
nie
jesteśmy
rewoluodznaczali się na zjeździe wyłącznie
WARSZAWA, 0—Xli, Pat. Bank Polski obniżył z dniem 10 bm.
wania,
co
do skutków wynikłych ź
cjonistami,
nie
chcemy
i
nie
będziemy
prżez swą nieobecność. Że zaś wo*
stopę
procentową do 9,5 w stosunku rocznym,
prz; musowego wycieru.
dzowie potężnego ongiś ZLN popa- zwalczać obecnego rządu, Dobrze
W końcu omawiano sprawę zgłozapewniedli ostatniemi czasy w pewnego ro- się stało, bo bez takiego
szonego
pisma prezyaenta
p. Bańnia
postronny
słuchacz
byłby
wyniósł
dzaju melancholje, tego nawet najza:
kowskiego o rezygnacji jego ze stanozjazdu conajmniej
ciętszy przeciwnik
nie może im brać z Poznańskiego
Ra
z dniem 1 stycznia
za złe. Dla ścisłości wypada jeszcze silne w tym kierunku wątpliwości.

jedyną ostoją. Pozatem — czemu tak
świetny mówca używa stow: „organi
zacja narodu*
zamiast ogólnie w
polskim

Dembowskiego

Przy

PRAGA, 10—XIl, Pat. Na wczorajszem posiedzeniu
komisji
spraw
zagranicznych sejmu odczytane zostało sprawozdanie ministra Benesza o
sytuacji międzynarodowej
w
Europie
do czasu wyjazdu ministra na
urłop.
'
W sprawie polityki Małej Ententy sprawosdanie zaznacza, iż prowadzona ona jest coraz bardziej w duchu ogólno europejskim. Mała Ententa

czyn nasz będzie potrzebny — kiedy ły między
nimi za pewniki, którym wrażenie, iż słucham tylko jakby eprzeciwka
jedynym ratunkiem Ojczyzny
będzie równie
mało
przeczyć
można
jak cha rzeczy, już
skąd inąd dobrze —głosi sprawozdanie—nie jest wcale związkiem zwróconym
Węgrom.
Przeciwnie,
państwa
Małej
Ententy
stale
dają
wyraz
swem
silna organizacja
narodu”.
Jaką to twierdzeniu, że 2 razy 2 jest 4, Lecz mi znanych. Myśl biegła
wstecz, do
:
chwilę ma p. Dmowski na myśli? i o po za temi w bliskiej przyszłości nie- czasu Ligi Narodowej, do jej żabie- pragnieniu i usiłowaniom msjącym na <elu zbliżenie z Węgrami.

jaki mianowicie

Na czwartkowem

dy przed przystąpieniem
do obrad
nad
porządkiem
dzienaym
radny
Studnicki złożył interpelację w sprawie kanalizacji, poczem po wyjaśnieniach prezydenta Bańkowskiego i dr.

tego powodu wytoczyć sprawę, Prze- podrywa
w
zasadzie
autorytet sęcież gdyby, powiedzmy, warunki kon dziów, deprawuje samą ideę konkurkursy opiewały, że pomnik ma stanąć sów. Społeczeństwo ma zupełne prana zboczu góry, nad Wilenką, za o- wo w tym wypadku
ani grosza nie
jakżeż ina dać na wypłacenie l-ej nagrody, jako
grodem Bernardyńskin,
czej wyglądałyby nadesłane projekty. przyznanej wbrew
jego
zobowiązaA któż może przewidzieć, coby
ar- niom, wyrażonym w warunkach kontyści wykonali, gdyby ich nie krępo- kursu. Odwrotnie, ma prawo żądać
tematem aby decyzja sądu została unieważniopoza
wały żadne warunki
„Pomnik Mickiewicza"? O takl Arty: na, jako formalnie nieprawidłowa, a

mnika Mickiewicza Szukalskiego. Jest
to właśnie praca, która take spodobała
się jurorom, że dla niej złamali warunki konkursu,

go

Peru, jakie wywiózł
z pobytu
w
Ameryce. W
gruncie
rzeczy Zaś, z
ducha swego i typu, rzeźby jego są

właśnie stare, są dziećmi najgorszego

Wystawa zbiorowa ;St. Szukalskie- okresu
w

Warszawie

zapoznała nas z mi

nim, jako z wyjątkowo zdolnym cyzelatorem,
wirtiuozowskim
jubilerem

szczegółów, przepojonym gadulstwem

secesji,

wraz z jej termatowe-

pseudogłębiami,

symbolizmami

nieorganiczną
deformacją ciała ludze
kiego. Jest to jakby ten stary, sece-

i

syjny Biegas, tylko w precyzyjnie wycyzelowanej szacie.
wać rzeźby
jako całości. Wszystkie
Dlatego ja osobiście, jako zdecy*
prace tego zdumiewającego szlifierza dowany klasyk, dumny jestem z pro*
detali z punktu widzenia rzeźby, j:ko testu wileńskiego społeczeństwa. W
bryły, są tylko
nieporozumieniem. tym odruchowym akcie sprzeciwu
literackiem

i

nie

umiejącym

opano:

-
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KRÓNIKA
dujemy

O

Zach. si. og.

wileńscy

w

ten sam

biu:

Urządzenie tej wystawy projektuje letyn, pod inną jednakże nazwą.
el.
się w ogrodzie Bernardyń skim,
Posłowie
bizloruscy
sądzili

3 m. 38

IN.M. P. Lor.

wi:

gowskiego i na przyległych placach.
W związku z powyższem, w celu
poparcia organizacji tej wystawy po:
szczególne sejmiki powiatowe w Wi:

tych

cze wyższych

pie-

otrzymać zapomogi. Generalna Dy

kaja

Jak słychać delegacja
nie zdołała
wyjednač uwzględnienia szeregu po-

rekcja Poczt i Telegrafów zwiększyła
na grudzień sumę kredytu
przeznaczonego
na
zapomogi
i nagrody
pieniężne dla personelu zatrudnionego

je

cen

karskie.

na

artykuły

— () Pocztowcy

stulatów piekarzy wileńskich.

1 +20C

až)

docznie,

°

>

SZKOLNA

będą

dytu

21 tysięcy

obecnie

—
„

(t) Zmiany w Województwie
inspektor

Dotychczasowy
samorządowego

wydziału

urzędu wojewódzkie-

go p. Jaq Chmielowski

przeniesiony

zostaje do urzędu
województwa Noa*
wogródzkiego, gdzie obejmie stano:
wisko naczelnika
wydziału samorzą-

dowego.
Opuszczone

przez

p.

Chmielow-

skiego
stanowisko
obejmuje p. W.
lszora, dotychczasowy zastępca Komisarza Rządu na m. Wilno.
|

— () Ekspczytury

litycznej

Swego

policji po-

nie zostaną

czasu

zniesione.

podawaliśmv

wiado-

mość © zniesieniu ekspozytur policji
politycznej i o przystąpieniu do tej

sprawy.
Obecnie jak się dowiadujemy w
odniesieniu do województw wschod

nich zarządzenie
to zostało wstrzymane i wspomniane ekspozytury zo*
staną znów powołane do życia.

SAMORZĄDOWA

— (o) Ograniczenie

nakłada:

mła podatków przez władze komunalne. Min. spr. wewnętrznych
wydało rozporządzenie o nakładaniu

podatków
i gminy.

przez
W

magistraty,

myśl

tego

nia, podatki inwestycyjne

sejmiki

rozporządze-

nakładane

być mogą jedynie w razie niezbędnej
potrzeby wówczas, kiedy dany
wydatek na inwestycje,
konieczny
dla
dobra publicznego, nie może być w
żaden sposób pokryty z dochodów
normalnych, przyczem taki nadzwyczajny podaiek inwestycyjny nałożony

być może w formie dodatku

do jed-

nego z podatków bądź to państwowych, bądź kamunalaych. Rozporzą-

dzenie © dodatku musi ściśle ustalać
czas, w

ciągu

którego

płatnik

jest

lokowane

w

przy ulicy O: nika

gmachu

Jest pisze

p.

leńskiego Koła Instytutu Białoruskiego Go:
spodarki i kultury, z ramienia którego było
urządzono przedstawienie w N. Wilejce, w
imię prawdy prosi o zamieszczenie następującego sprostowania.
rawdą jest, že po skoficzonem przed:
stawieniu w sali «Ada» dnla 5 XII został
zaaresztowany nieznany gospodarzom zaba*

wa

i p. Józefa

Jednocześnie panowie

— ($ch) Konferencja prezesów
zrzeszeń akademickich. Prezydjum
Zrzeszenia Akademickich Kół prowine
cjonainych w Wilnie donosi nam, że
w dniu dzisiejszym, t. j. 11-eg0 bm.

jak również jutro (12-30

b. m.)

o zaprotestowanie

ci

prosili

przeciwko

identy-

fikowaniu Białoruskiego
akcją Hramady, z którą
łączy absolutnie

— (es)

od:

Nie

Instytutu z
Instytut nie

wyliczyli się.

Jak

dnienia życia akademickiego.

W

swoim

czasie kuratorjum

— Wieczór dyskusyjny.
W dniu 11 tekę Wydziału Sztuki U. S. B.
Punkt zborny na miejscu, ul. Św, Angrudnia b. r. o g, 7 m. 30 w lokalu Ogniska
Akademickiego staraniem Stow.
Mł. Ak. ny 4 (gmach pobernardyński),
«Odrodzenie» odbędzie się wieczór dysku:
TEATR i MUZYKA,
syjny. Referat p, t. «Wpływy rewolucji bolszewickiej> wygłosi koi. Rusiecki, . poczem
— Reduta na Pohulance. Dzisiaj
nastąpi dyskusja. Akademikom wstęp wolny. po raz trzeci komedja Moliera «Świętoszek».
Jutro o godz. 4—ej po poł. <Mazepa»
J.
ZEBRANIA I ODCZYTY. Słowackiego,
wieczorem
<Świętoszek»
po
raz czwarty.

okręgu

szkolnego wileńskiego zmuszone było
zamknąć
# przyczyn
technicznych
dwie szkoły powszechne
żydowskie
z językiem wykładowym
hebrajskim

mianowicie szkoły w Radoszkowiczach

`

Nadmienić należy,

Kto dzisiaj

iż jest

to już

skiego, jest korzystniejszą.]

na Łukiszkach i Stefańskie.
Panu
Beckett
towarzyszy
żonka.

małe

powinien zgłosić się do komisji przemeldunkowej.

0 zmianę porządku studjów

ZSĄDOW.

prawnych.

żadna wspólna akcja.

między boiskiem a placem dla zababędzie się w Wilnie Międzyśrodowi: dowiadujemy się, szereg osób biorąwy. Co do boisk, to istotnie jest po”
w akcji «Tygodnia AkaPrezesów
Zrze- cych udział
żądane
aby
znajdowały się po za skowa Konferencja
demika»
nie
wyliczyło
się dotychczas
szeń Akademickich Kół Prowincjonalmiastem — pod warunkiem, że dojazd
nych, na którą" zapowiedzieli
swe Komitetowi z powierzonych im bile:
będzie łatwy—natomiast place dla zaprzedstawiciele wszystkich tów i sum ze sprzedaży tychże,
bawy muszą znajdować się w pobli- przybycie
, Komitet „Tygodnia* wydał w tej
miast uniwersyteckich.
żu szkoły, aby każda wolna godzina
Uroczyste
otwarcie
Konferencji mierze komunikat, w którym kategomogła być przez dziatwę szkolną wynastąpi w soboię d: 11 b. m. o godz. rycznie prosi o wyliczenie się z tych
korzystana dla ruchu na świeżem po12ej w auli IV U. S.B, w obecno: pieniędzy do 'dn. 15 b. m. w przewietrzu.
razie będzie zmuści grona profesorskiego
i przedsta- ciwnym bowiem
Co zaś do tego, że mógłby na wicieli
szony kierować podobne sprawy do
Stowarzyszeń
akademickich.
placu Bosaczkowym
stanąć np. poZjazd budzi w kołach
uniwersytę: sądu koleżeńskiego,
mnik, to zanim stanie—pisze dr. Bro— Wileńskie Koło Związku Bibljo:
ckich duże zainieresowanie ze wzglę- tekarzy Polskich. Dnia 12—go grudnia
kowski—niech kilka pokoleń dziatwy
du na mzjące być poruszone zaga- 1926 r. (niedziela) o godz. 12-tej w połupohasa sobie
po placu tymczasem z
dniu zwiedzać bęaą Członkowie Koła Bibljo:

korzyścią dla zdrowia,
— Otwarcie szkół hebrajskich.

inwestycyjne.

propozycja banków angielskich

zaciągnięcia przez Magistrat pożyczki.
Jk
się dowiadujemy,
Magistrat
m. Wilna skorzysta prawdopodobnie
z. tej drugiej propozycji, która według
oświadczenia prezydenta p. Bańkow-

Da I Komisarjatu właściciele domów Staro-Szlachturna Nr 7, 9, Podgórna a, 7,
lub rządcy przy ulicys Sawicz Nr 4, 7,7 | 9, m
Nr 3, Sierakowskiego Nr 8,
8, 10, 11, 12, 14,
Do II Komisarjatu: Nieświeska NN 11
“Do V Komisarjatu: Trębacka Nr 50,
wy
osobnik
będący w stanie nietrzeźwym
za jakieś okrzyki na sali, Natomiast nieprawe (d. Stankiewicza), 13:a, 14, 18, 20 i 24, oraz 60, 62, 64, 3, 11, 15, 17, 19, 25, 27, 33. 33b,
dą jest, że jakoby ów osobnik
wygłosił ja* posesje: Bożyskich, Pawłowiczów, Druskon* 33a, Trynopol nr 1, 2, 2b.
Do VI Komisarjatu: 1. Kościuszki 5,
kiekolwiek przemówienie. Qdczyt i przedsta: ta, Limonowicza, Pawlukojcia, M, Druskonwienie z udziałem chóru białoruskiego not ta, Tumanowicza, Możejko, Kołyszko, A. 15, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35a, Filarecka 15,
Połocka 9,
siło charakter akcji wyłącznie kulturalno« Druskonta, Biszewskiego i Życzko.
Do III Komisarjątu: Podgórna Nr 5'
oświatowej nie zaś politycznej».
®©

Świderskiego. Wstęp wolny.
AKADEMICKA.

dr. Brokowski—różnica

minową pożyczkę, w wysokości od
5 do 10 miljonów dolarów na roboty

notatki:
<W związku z wzmianką

porucznika

Truskowskiego,

Szulborskiej - Świderskiej

Co mówi dziekan prof.

ław Komarnicki.

Ministerstwo

Wyznań

Bójka

p. Wac-

Religijnych

na weselu

śmierci
We

czyn

wyiblesiczo.

wsi Czechy

>

gm. Worniańskiej

mieszkiwała urocza

za:

Filomena Butlewiczów-

i Oświecenia Publicznego zwołało ria na, dokoła której uwijał się rój wielbicieli.
Wybrańcem jej okazał się Adam Subotkie23-go listopada konferencję przedsta- wicz,
który w rezultacie powodzenię swoje
wicieli wydziałów

prawnych

kich

wszyst-

opłacić musiał życiem,

publicz-

. Wincenty Matułajć popchnął Subotkier
wicza „i wszczął awanturę,
= której
wypchnięto go z chaty. Subotkiewicz wi.
dząc, że nie da sobie rady począł uciekać,
jednak podczas pogoni legł przybity kołka:

uniwersytetów państwowych.
„ „Często zdarza się, że odrzuceni kandyS. B. reprezentował dziekan e tworzą blok aby zemścić się na zwy*
wydz. prawnego, prof. dr. „Wacław cięzcy.Tak było 3 i tym razem, |
Komarnicki. Głosy o zamierzonej rePodczas wesela, na którem byli wszys*
wizji systemu studjów prawnych od- cy plan został zrealizowany.
dawna

już nurtowały

opinję

ną, w szczególności rzeszę akademic-

ką, dlatego nieomieszkaliśmy
prosić
p. dziekana o łaskawe udzielenie nam
uchwały konferencji.

mi

powyrywanemi

z płotu.

Przewieziony

szpitala Św. Jakóba zmarł nie odzyskaw:
że za- do
szy przytomności.
sadniczych zmian w systemie siudjów
omniemani zabójcy, a więc: Br. Guprawnych nie będzie. Jakkolwiek po: dojc, Br, Lisowski, W. Matułajć, j« Baze.

„— Z góry uprzedzę pana,

rządek
obecny tych studjów
wpro- wiczi M. Kikilicz stawieni zostali przed sąd
wadzono
tytułem
próby na 4 lata, ZY.
rzewód sądowy nie ustalił, że właśnie
jednak
wprowadzanie
radykalnych ci z pośród
goniących zabili Subotkiewicza.
zmian
nie uznaliśmy
za wskazane, Oskarżyciel publiczny podprokurator Baglń:

Po owych czterech latach wszystkie ski zrzekł się oskarżenia w stosunku do Ba
— Dziś pierwszyjfodczyt prof.
Bilety sprzedaje biuro «Orbis» codziennie wydziały prawne miały
zakomuniko- zewicza i Kikijicza,w stosunku do reszty pro
Obecnie jsk dowiadujemy z pole- dr. Jana Rostafińskiego. Prof. dr. od 10—430,
o surową karę. Sąd po przerwie uwzglę.
w niedziele I święta od 10—13. weć Ministerstwu swe opinje
co do sił
cenia kuratora Ryniewicza szkoły zo” Jan Rostafiński, który w r. 1924—25 Kasa Reduty czynna jest od 5—ej po poł.
dnił motywy obrony adw Matjasza i Lisow*
wprowadzonego systemu. skiego i wydał wyrok uniewinniający.
stają ponownie uruchomione.
— występy Ludwika
Solskiego w celowości
z raamienia rządu tureckiego przepoKonferencja doszła do wyniku, że
Teatrze
Polskim.
Dziś i juiro ostatnie
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA wadzał badania nad hodowlą zwie- przedstawienia komedji obyczajowej <Poli- przy dalszej organizacji "należy trzy-

i Kozianach.

w Anatolji i przy tej tyka i miłość», która ze względów repertua- mać się istniejącego porządku,
gdyż
okazji miał możność zwiedzenia tak rowych musi w poniedziałek ustąpić miej. zbyt częste zmiany przedstawiają się
sca «Wielkiemu Fryderykowi»— Nowaczyń«
rolników. Jak się dowiadujemy
w mało dostępnej dla
europejskiego skiego,
niewątpliwie zapełni widownię Tea- dla studjów niekorzystnie.
środę ubiegłą odbyło
się posiedze- turysty
krainy oraz dokonania
licz-

— Żydzi organizują

rząt domowych

związek

nie żydowskich
rolmków i ogrodników, którzy
warsztaty
swej
pracy

nych

tru

Polskiego do ostatniego miejsca.
Dotychczasowe przedstawienia tej aktui
alnej komedj! publiczność
przyjęła bardzo
serdecznie, a Ludwika Solskiego wprost 0:
wacyjnie.
— Premjera poniedziałkowa. Ostatnią
premjerą z udziałem Ludwika Solskiego bę:

bardzo ciekawych zdjęć, wyglo-

si dziś w Sali Sniadeckich odczyt

obowiązany do uiszczenia go, Oraz
jasno wskazywać cel i przeznaczenie. posiadają na terenie woj. Wileńskiego.
MIEJSKA,
Na zebraniu powyższem zgroma«
— (x) Wyjazd wice prezydenta dzeni uchwa'ili założyć związek rol
m Wilna do Warszawy.
W dniu ników żydowskich.
wczorajszym wice-prezydent m. WilWyłoniono komitet
tymczasowy,

ъ

Józefa Leszkowicza,

Henryka

strobramskiej 5 są pozbawione dzie*
dzińca. Dzieci—a jest ich z górą 700
— nie mają placu dla tak bardzo potrzebnego ruchu
na świeżem powietrzu i wyładowywania energji.
Naj:
bliższym
terenem
jest właśnie plac
Bosaczkowy.
Przeto też obrany został na plac zabawy
dla dziatwy ze
szkół powszechnych Nr 3 i 38

W ostatnich dniach'Magistrat otrzy. druga

mał od pewnego konsorcjum
angielskiego pismo, w którem konsorcjum
to proponuje Magistratowi długoter-

adresem władz polskich,
— Jeszcze jeden protest. Wczo:
Posłowie angielscy w Wilnie,
raj zgłosiło do naszej redakcji dwuch
panów z ramienia „Białoruskiego InDziś pociągiem
rannym przybyli Ministra Sprawiedliwości na zwiedzestytutu Gospodarki i Kultury" pro* do Wilna z Warszawy dwaj przed- nie szeregu więzień. W Wilnie posząc o żamieszczenie
następującej stawiciele angielskiej niezależnej partji słowie angielscy
zwiedzą
więzienie

Z UNIWERSYTETU.
nem urządzeniu «na Bosakach» boisza
| Pcłudniowo zachodni
—
Promocje.
W sobotę dn. 11
ka sportowego otrzymaliśmy od d-ra
Pochmurno. Deszcz. Mgła. Mi» Stefana Brokowskiego, naczelnego le b. m. o godz. 12-:j i pół odbędą się
Uwagi:
mimum za dobę — 20 C.Tendencja barometKolumnowej
Uniwersytetu
karza szkół powszechnych m. Wilna w Auli
ryczna spadek siśnienia.
promocje na doktora wszechnauk lewyjaśnienie następującej treści:
==
Szkoły powszechne Nr 3 i 38 roz* karskich następujących osób: Porucz-

URZĘDOWA.

się na

Nowa propozycja pożyczki dla Wilna,

robotniczej,
posłowie
Arthur Shepw «Słowie» z herd i John Beckett,
zło- dnia 8 XIl o aresztowaniu na zabawie w N
Panowie ci
uzyskali
zezwolenie
Wilejce k
Poczobuta, Zarząd Wi

Suma tego kre-

wynosi

iż władze nie poznają

dze administracyjne
zarządziły konfiskatę „Sprawozdania*
na tej zasadzie, iż zawiera ono jak i biuletyn
szereg kłamstw i oszczerstw pod

mogli

w okręgu wileńskim.

— Boiska i place dla zabawy. tych.
W związku z notatką © zam erzo-

drukiem

podstępie i nadali biuletynowi gd
ą«lnformacyjne Sprawozdanie».

POCZTOWA.

u władz centralnych. Jednem z zadań
nie
delegacji było wyjednanie jesz-

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
Meteorologji U. S. B.
z dnia 10—XII 1926 r.

a

ścili ponownie

dniach wysłali specjalną delegację do
Warszawy, która
wraz
z centralą leńszczyźcie zamierzają wyasygnować
kupców żydowskich
w
Warszawie na ten cel po 3.000 zł.
miała interwenjować w szeregu spraw

Wsch. sł, o g. 7 m. 08

Ml Dzis

piekarze

r. 1928 w Wilnie wystawy północnej.

p.

t: „Autem i arabą przez Azję Mniejszą”.
Odczyt
ilustrowany licznemi
przezroczami.
Dochód przeznaczony
na rzecz bibljoteki
Koła Rolników

dzie

«Wielki Fryderyk» — Nowaczyńskiego.
— Niedzielny odczyt A. Nowaczyń:

— A jednak
zipewne..?

pewne

poprawki

DPDO
MALL
IN SA NSI

GIELDA

Dowizy

— Tak, w ramach tego porządku Dolary

WARSZAWSKA

10 grudnia
i waluty:
Franz
8,98

wprowadziliśmy pewne ulepszenie, jak Holandja _
np. przesunięcia niektórych przedmio: Londyn «3
Nowy-Yorž
tów na poszczególnych
latach stud- Paryż
jów, albo znów dokonaliśmy
zwięk- Praga

TZ

360,75
4370
9—

35,60
26,72
17435

i920

|

e.

Sprz.
9,00

Kupno.
8,96

361,65 _ 359,85
43,81

43,59

9,02

8.98

3550
| 135,59
26,78 |
26,66
174,78
173,92

przy Ч. $. В. w Wilnie, Bilety w
Szwajcarja ‚
ilości Wiedeń
w Teatrze Polskim. <Moja wizyta szenia względnie zmniejszenia
cenie 1 zł. dla dorosłych i50 gr. dla skiego
127,25
127,59
126,93
w Kownie» oto temat odczytu, który A. No- godzin wykładowych.
na p. Łokuciewski
wyjechał na kil- którego zadaniem będzie przeprowa" młodzieży do nabycia przy wejściu. waczyński wygłosi w Teatrze Polskim w
Włochy
39,20
3030
39,10
Uznaliśmy
dalej,
że
sama
organi- Belgja
125,55
125,86
1 25,24
kudniowy pobyt do Warszawy.
dzenie rejestracji żydów
zatrudnio- Początek o godz. 7 wiecz.
niedzielę o g. 12 m. 30 pp.
zacja „studjów czteroletnich i system Stokhoim
—
=
E“
Pozostałe bilety są da nabycia w kasie
W związku ze swoim pobytem w nych na roli i opracowanie
stalutu
egzaminów przejściowych corocznych
Teatru
Polskiego
od
g.
11—ej
rano.
SPORTOWA,
Papiery
wartościowe.
Warszawie p. wice-prezydent poczyni projektowanego związku.
podstawę
— «Skąpiec>— jako popołudniówka. Sianowi
i tego zmieniać Pożyczka dolarowa _ 1950 80.—
Wskład komitetu zostali wybrani;
starania w Ministerstwie Pracy o wy»
—
— Sekcja Narciarska Akademickiego Ludwik Solski wystąpi w niedzielę o g. 4:ej
ne
należy,.
ю
kolejowa
_87—
87,50 87,—
jednanie odpowiednich sum na zapo- dr Margolis, Gizundheit, Jeremiasz, Związku Sportowego w Wilnie powiada- pp. w «Skąpcu» —
Moliera. Ceny biletów
5 pr. pożycz konw.
48,— 4835
48,15
mogi

doraźne

Wilna oraz

dla

bezrobotnych

m.

sprawie
dostarczenia
odpowiedniej
ilości wagonów w celu przewiezienia
węgla dla elektrowni miejskiej.

1

Szapiro, Jonasz Szapiro,

— (x) Wypłata dalszych kupo
nów pożyczek miejskich. Na mocy zarządzenia Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych

p. Wojewoda

polecił

i mia

j. Szabad

w Ministerstwie Kolei w inni.

— (x) Rozdawanie

mąki,

kar:

0.
„ opału
bezrobotnym.
Z początkiem przyszłego tygodnia
Magistrat

m.

Wilna

przystąpi

dopodobnie do rozdawnictwa
bezrobotnych

kartofli i mąki.

Pozatem Magistrat zamierza

praw*

o Walnem Zgromadzeniu członków
mającem się odbyć w lokalu Związau (Baki
szta 11) dn. 12'grudnia r.b. o
zinie 5 pp.
Po Zebraniu wygłoszona
będzie pogadanka z przezroczami o wycieczkach narciar=
skich w górach,
Goście mile widziani.

— Osobiste,

Stanisław

Mackiewicz

rów- Konstanty Syrewicz wystąpili z Syndykatu
dziennikarzy

wileńskichi nadal

pożyczek

—

gistrat m.

Według

obligacyjnych.

(x) Zapomogi
Wilna

miejskie. Ma

wyasygnował

ostat

obliczeń

v.-prezydenta

Wilna p. Łokuciewskiego
tych,

które

obliczone

m.

z zasiłków

są od

13—15

nio dla instytucyj dobroczynnych w zł, na osobę, będzie korzystać około
Wilnie 18,601 zł, jako pozostałość 4.000 bezroboinych.
::pomogi za listopad i 16,690 zł.
— (x).- Organizacja wystawy

A

a conto grudnia

rb.

— Piekarze znowu domagają
sią podwyżki cen. Jak się dowia-

wykazał

się

rdzeń

kultury

północnej w Wilnie.
W ostatnm
czasie stworzył się w Wilnie komitet
organizacyjny, w celu urządzenia
w

miast», za możliwe wznieść pomnik Szuką'skiego nawprost klasycznego ratuDobre
Sza, jeżeli giosował za nim
i impre świadectwo kultury artystycznej! Czyż

które nigdy nie b,ło mieszczańskiem,
a przez
to nigdy
nie było gie-

bą

podatną

zjonizmu

dia 'rozwoju

i secesji,

w jego łonie tradycja

Drzemią

jeszcze

by lapsus przy restauracji

głowic w

wielkiej, zorga- kośc. Św. Kazimierza dowodzić miał
nizowanej, monumentalnej architektu- jakichś głębszych niedomagań?
Przecież
warto
się wmyśleć w
ry o kulturze łacińskiej. Jak w początku

XIX

nazwa

„sźkoły

(zawdzięczając

+

\

wieku,

L.

tak

i

dzisiaj

słowa,

które

architekt
prof. Kłos,
sądu
konkursowego
do protokółu
(i ręka mu nie

Śleńdzińskiemu) jako sekretarz

WYPADKI!

! KRADZIEŻE,

towania.

konkursu

obnażył

jekty pod

każdym względem. Ujmuje
w
wysoce artystycznem
ujęciu... istotę... Mickiewicza* i „Pewna

tylko najgłębiej

właściwe oblicze artystyczne sędziów
. kotkursu,
przynajmniej
wileńskich, egzotyczność
formy... nie powinna
właściwy ich stosunek do piękna na- być przeszkodą w realizacji projektu",

szego grodu. Liczne enuncjacje o
kochanem Wilnis, o jego przeszłości,
przyszłości i tp, okazały się fikcją.
Wielki, wspaniały rytm, zaklęty w ratuszowych kolumnach Gucewicza, nie
znalazł drogi do ich uczucia. Najspo"
kojniej w świecie wybrali mu za to"
warzysza placu obcy charakterem, z
meksykańska

kalskiego.

secesyjny projekt Szu-

jeden prof. Ruszczyc
jest w po»
rządku, był bowiem i do dziś pozo(okładki,
winjety,
stał secesjonistą

plakaty i tp.)
Ale konserwator
stoi oficjalnie

na

Remer,

straży

architektury miasta,
uć i rozumieć, on

klóry

. zachowania

który ją winien
również uważał

Ważkie, odpowiedzialne słowa.

w pomniku

Sropena.

Są

to skutki

braku zasadniczych form konstrukcyj.
nych w budowie grupy.
Przyznajmy
się, wobec tej poszarpanej
Ssylwety

p. Matusiak

sili

slę

dowodzić,

Бо!ас2Же

pr. pożyczk. konw,

—gproc.

listy zast.

«iemskie przed,

3675

GIEŁDA

36,50

WiLEŃSKA.

Wilno, dnia 10

grudnia

1926 r.

Na końcu postanowiono do re Dolary St. Zjeda, — 8,991/3
formy studjów w powyższych ramach New-jork--9,00'/: 8,99
przystąpić na wiosnę na podstawie Marki niemizckie—4,79 4 78 4781/2
ankiety, którą Ministerstwo mą roze: Tow, Kręd. m. Wilna—34,5 33,5

żę symbolów.

I to ma, zdaniem

p. Ma-

NADESŁANE
— Dyrekcja
Państwowej
Rzemieślniczo - Przemysłowej

nie

powiadamia

rodziców

i

Szkoły
w Wil-

opiekunów

uczniów iż w niedzieję 12 grudnia odbędzie
gmachu
w
się niedziela wywiadowcza
Szkoły Wielka 5! o godz, 12—1 1/2 p.p.

jącej.. utartemi

i zużytemi szablona-

=mi", Sędziowie.
chcieli być
szukali ekspresji
ruchu„nowoczei.. literatury, No, i znaieźlil Wszystkie trzy
pomnik Mickiewicza Pronaszki wy- niepotrzebnie, bo zadania nie rozwią: Woine żarty. To ani „symbol przegrywa na całej linji, ma przynajmniej zai. A jakżeż przypadkowo naraz Szłości”. ani „niewoli*, to poprostu prace nagrodzone są wybitnie litera
ckie. Pierwsza zaś nagroda najbardziej
sylwetę,
ma bryłę.
A więc
pod pod Mickiewiczem zmienia się szczyt półinteligentne barbarzyństwo.
nierealna,
i pieniądze zmarnowżne.
ы
.
względem
sylwety
całości
Sprawa cokółu, przechodząc w krzywe, seceNie może więc projekt ten prź =
Niebezprzedstawia się źle i pomnik nie na- Ssyjne formy wraz z poręczą, wrasta- wyższać innych, ani pod
względem Mają
z.
czego
być
dumni.
pieczną jestrzeczą zwoływać do sądu
daje się do postawienia na placu. jącą w plecy figury. To

na to prof. Kłos?

Może więc projekt
Szukalskiego
pobija inne pod względem
archiiek-

tury? Że nie odpowiada zasadniczemu warunkowi konkursu, to znaczy

ulturą pomnik
Szukalskiego,
Więc może pod względem
Można o tem pisać w Wilnie

szpalty, ale przecież to kpiny.
nie odczuwamy dystansu jaki

jest (w górnej To dolna połowa.

Na

niej zupełnie

sylwety, bo sylweta jest zła, ani pod konkursowego ludzi, których dojrzała
względem architektury, bo ma nieu- twórczość upływała pod znakiem“ se
zasadnioną więź architektoniczną, więc cesji i siońc zakopiańskich. Mogą być
chybatylko gadulstwem pseudo-symbo" nieprzyjemne niespodzianki.
licznem i wykończeniem szczegółów.
P
a
i
*

treści? Bo też to nie rzeźba monumentalna,
długie nie projekt pomnika, tylko skończony

sen sem,
onamógłSzopen.
jestobozie
non
mieć swe
racje
dwa
dzi eścia lat temu.
Ale żeby dzisiaj

Czyż w sobie kunststiick zdobniczy, jubi« wybierać projekt Szukalskiego, forsodzieli lerski bibelot. Nie widać w nim то- wać umieszczenie go wśród rasowej

nie harmonizuje z architekturą placu, te wszystkie przedmiotowe symbole
się, pod jakiemi to o tem jużeśmy
mówili. Trudno jest od Mickiewicza? Jakie to małe, liche
wzgłędami*
projekt coś przewyższyć w zaletach, których wobec niego, te rany z krwią, „pod.
Szukalskiego przewyższą inne.
się samemu
nie posiada wcale. Ale trzymane lewą ręką", orły heraldyczne,
Zadaniem projektu był pomnik może projekt sam w sobie jest zbu- ten człowiek bez skóry, te skrzydła
architektonicznie? — Cokół z głowy, ten miecz japoński jako tęwolno stojący na placu, a więc na: dowany
dający się do oglądania ze wszyste pomnika
jest
symetryczną,
prosto: cza (nie nad grupą,
a przerzucona
kich stron, Takiej
sylwety projekt kątną i rozwiązaną osiowo piramidą. przez kolano), ten secesyjny szereg

tyłu

га

Szukalski umyślnie utrudnił sobie za« tusiaka „wygrywać całą głębię Mickie"
danie, przesuwając
z osi główną wiczowskiego ducha*,
a prof. Kłos
część pomnika.
Jeżeli utrudnit — to pisał w
protosóle że „najgłębiej,..*

Zastanówmy
„wszystkiemi

nie posiada. Od

ппа

— Otrucie się: W nocy na 10 b. m, słać wszystkim: radom
wydzialowym
otruła się esencją octową 23—jetnia Anna
w
celu
wyrażenia
swych
opinij.
pe
wystąpił
z
syndykatu
Cze
Poprzednio
Dziemczuzowa (Kolejowa 9 m. 13), która
Niewątpliwie
przyjechała z Wołkowysza. Desperatkę poprzyczyni się to do
sław Karwowski.
towie ratunkowe odwiozło
do szpitala ustalenia
już ostatecznego
studjów
— Podstęp się nie udał. Nie: jydowskiego.
prawnych.
E. Sch.
zważając już na uprzednią konfiska— Nieostrożność. Jenta Jezierska (maj.
"ETO
tę zarządzoną
przez władze admini- Rekliszki pow.
NONE
KICZ, będąc w gościnie
— Pożar,
b.m.
stracyjne Biuletynu Klsbu Poselskie: u siostry swojej Cyny Bajderowej Sz0%6,
powst
w domi modlitwy przy ul, w. Pokiutanka: 2
na 3) orzez nieostrożność napiła się kwasu
go Białoruskiej Włościańsko-Robotni* octowego.
Poszkodowanej udzielił pomoc; y Straż ogniowa natychmiast ogień stłumiła.
czej Hremady,
posłowie białoruscy JE ze stowarzyszenia <«Miszmeres Choj: Przyczyna pożaru nieostrożne obchodzen
ie
w dniu wczorajszym 10 b. m. wypu- m.
się z ogniem,
za

nie jest buSądząc z ogólnej fotografji wystawy, dowa architektoniczna, to amorfizm
wileńskiej" łączy się wpisał
w całej Polsce z pojęciem spokojne- drgnęła): „Pomnik ten (Szukalskiego) szereg projektów posiada wymaganą secesji. Pod tym względem niektóre z
go, organicznego, klasycznego kształ: przewyższa uderzająco nadesiane pro- sylwetę. Więc kto „przewyższa*? Co oz
znacznie przewyższały swą

Wynik

Г

1

nie ponoszą

magistratowi przystąpić do wypłaty nież wydawać kaszę jęczmienną, mąkę członkowskiej
współodpowiedzialności
. losy tej instytucji.
dalszych kuponów półrocznych miej« żytnią i opał
skich

obfity w treść i pełen poczucia estetyki,

RÓŻNE.

,wśród

Коп!егепс}а”

zniżone od 20 gr. do 2 zł. 50 gr.
egzaminów
jesiennych,
— Koncert Kameralny. Dziś o godz. odbywanie
9—ej wieczór w Klubie Handl. Przem. (ul. pragnąc całkowicie zostawić je w tere
Ad. Mickiewicza 33a) odbędzie się koncert mime jednym, wiosennym. Uznaliśmy,
kameralny poświęcony utworom muz, Bacha, że dwa terminy w wysokim
stopniu
zorganizowany przez
znanego
wirtuoza:
skrzypka Aleksandra Kontorowicza. Program dezorganizują studja,

dłoni na krzywej poręczy i & @,

żliwości

rozwinięcia

wartości

pla-

architektury

wileńskiej,

zaś przeciw

wyborowi

to już

pree-

sżyczzych przy powiększeniu, Lichtarz, chodzi granice zdrowego rozsądku
broszka lub przesspapier mogą być i taktu,
feaomenem zdobnictwa, nie staną się
Co najciekawsze. że nawskroś litemimo to monumentalne
przez
po- racki pomaik wybrali oficjalna: wilenwiększenie,
owszem,
cyzelatorskie scy matadorzy piastyki, zaprotestował
szczegóły,

skali,

w

mające

dużej

fałszywe,

rację bytu

w małej

wydadzą się puste i p. Czesław Jankowski.

właśnie literat,

Składamy mu

zato ja i wielu plastyków
i architepołowie)
zupełnie
niezrozumiałą niespodzianie, pod kątem, umieszczoIm mniej właściwym” plastykiem
Olo znaczenie słów „przewyższą któw Warszawy uznanie. Nie będzie
gmatwaniną rzemieślniczo zdobionych na nieproporcjonalnie duża postać, jest rzeźbiarz, im mniej potrafi ivypo- pod każdym względem". Teraz do- on potrzebował jak Rejtan leżeć u
f orm, w
zarysie ogólnym nic nie wraz ze skrzydłami w masie swej zsu- wiadać swe myśli przez sarną budowę piero rozumiemy, o co szło sędziom, stóp wzniesionego pomnika według
wyrażającą, Cyzelatorskie walory dobre nięta z osi, tworząca bocznejobciążenie, kształtu,
terz więcej
wspierać
się gdy w drugiem głosowaniu odrzucali lszej nagrody. Skompromitowała ona
są tylko dia bliskiego oglądu, dia najmniejszem echem'nie zrównoważo: musi na szczudłach grubej, przedmio- projekty, które zdaniem ich „wykazy- tylko swych obrońców i nieprędko
jakiego zresztą są przeznaczone. Z na w obojętnie prawidłowym cokóle. towej symboliki, W nagrodzonym pro- wały większą sprawność techniczną i im to zapomną artyści i społeczeństwo.
odległości
giną,
i sylweta
masy, Połączenie góry z dołem
roki przez jekcie pomnika idea Mickiewicza zmie. opanowanie całości. jednakże.. część
wieńczącej cokół, robi wrażenie jbar= to wrażenie nieuzasadnionej architek- nia się w rupieciarnię tendetnych, jak ich nie wychodziła poza granice przeStanisław Woźnicki.

dziej poszarpanej płachty, niż wierzbat onicznie

przypadk owości.
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tonów

genjalnie

pod pałeczką genjalnego dyrygenta
rycz, który ogląda
reprodukcje two- zagranego
«Tańca Anitry»
— Czem
ich Borysie Grygorjew,
obrazów w pan to tłumaczy?
czasopiśmie „Żarptica*, tamten SieCo?
mion Siemionycz, który czyta moje
— Ot to, że on tak nadzwyczaj-

Niedawno,

siedząc

licytacja,

mości za

JA.

я
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$tasłsiaw

‚ *) Ten maleńki genjalny chłopczyk jeździ! po Rosji z nadzwyczajnem powodze-
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składki
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się

NAŚIĆ

rzecz

Karzełki mają twarze
pomarszczone,
stare, a Willy Ferrero
ma
typową

w hypnozie może

robić tylko to,

potrafi zrobć również

w życiu

co

nor

przedmiotów.

Ot,

akrobatów...

uwaža

pan,

Opowiadają,

jak

że

malych

kości

im łamią i nawet
gotują w mleku,
aby kości były miększe.
— Ale, co pan bajel Któż słyszał,
aby dyrygenta gotowano w mleku?
— Ja nie mówię dosłownie — w
mleku. Może w całkiem zwykły sposób znęcamo się.
Chwycą za włosy
i nuże:
„dyryguj,
draniul*
Płacze
chłopczyna,
lecz dyryguje.
Czasem

«/z Częceaw

letu, a szczur przechadza

się w

stro-

pobliżu mężczyznę, lecz w żadnym
wypadku nie można
sprawić,
aby

po — angielsku,

—

Doprawdy?

—

No

— A więc, pan sądzi, że rodzice
znęcali się nad nim?
Dziwaczna hijeśli potezal — obrażony wzruszył ramio-

angielskiego.

oczywista.

Karwowski

Odpowiedzialny

natyc hmiast
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i

nami.
— A więc
tak, bierzemy

według pana dzieje się
najzwyklejszego miłe:

go chłopaczka, znęcamy się nad nim,
tłuczemy go, ile wlezie — chłopiątko

już

po roku czy dwóch
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że fesorowie badalil

budzi powszechny zachwyłt?!... Upraszcza pan zagadnienia.
— Bardzo proszę!
Ot pyta mnie
pan wciąż; wytłómacz proszę, wytłó:
macz. A jak pan sam to tłómaczy?
— TE
Willy Ferrero?
—
Tak.

— Hm! Zgoda.
A więc
w tym
wypadku—ja poprostu nie mogę po-

jąć: co to takiego?..

Nie mogłem
tej rozmowy,
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j uż
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Wszystko to,

coście mówili,
może
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— Jeśii w tym wypadku znaleźć piękne, lecz czemu nie pomyślicie o
można
wytłómaczenie,
to jest ono czemś znaczaie prostszem,
niż ele
bardziej
skomplikowane.
Ostatnie ktryczne przewodniki czy kombinacja
zdobycze techniki optycznej...
luster...
— Pan sądzi — za pomocą
— Mianowicie?
luster?
— Mianowicie, że chłopiec jest
— To znaczy?
poprostu genialny!
Przepraszam—zaprotestował
— Wie pan, lustro pod pewnym
stakątem:. żonglerży dochodzą do tego, rzec'twórca teorji o znęcaniu się. To
26...
właśnie,
byłoby zbyt proste rozwią”
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z
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Pomyślcie; na czerwonych fotelach
który
własnoręcznie
robił portrety
stędzieli
za mną ludzie, dla których
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obrazy.
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larzem,
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siedział za Sa
malował na innym papierze.
| cóż tancerze, śpiewacy i pisarze, z Szala*
a myślil
Urządzono tak, że ma. pinem i Pawłową na czele, zajęli się
eńki malarz z genialną dokładnością hurtownym handlem wołowemi skó*
powtarza wszystkie jego ruchy i ma- rami? Ja znam się trochę na buchal*
terjj—będę prowądził księgi.
luje bardzo podobnie.
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