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Pertraktacje z Sowietami—Pakt 
łotewsko-sowiecki. 

Minister spraw zagranicznych p. 
August Zaleski udzielił jednemu z 
pism stołecznych następującego wy- 
wiadu; 

‚ 1. Jaki jest, panie ministrze, stan 
obecny rokowań Polski o pakt o nie- 
agresji z Sowietami? 

— Bardzo się cieszę z tego pyta- 
nia, bo daje one mi możność odrazu 
wyjaśnić cały szereg nieporozumień 
rozpowszechnionych w opinii. A więc 
niema mowy o żadnem wznowieniu 
pertraktacji, a jedynie ich  kontynuo- 
waniu, gdyż rokowania te nie ulegały 
przerwie. jedynie z powodu zmiany 
na stanowisku naszego posła w Mo- 
skwie, z powodu mego pobytu w Ge- 
newie, a wizytacji przez posła Patka 
naszych końsulatów w Leningradzie 
i Charkowie, tempo tych rokowań u- 
legło pewńej zwłoce. Obecnie poseł 
Patek w czasie pobytu w Warszawie 
otrzymał dalsze instrukcje w tej spra- 
wie, 

2. Jakie znaczenie ma dla Polski 
zawarcie traktatu? 

— Polska prowadzi zdecydowaną 
politykę pokojową i przy każdym 
wysiłku utrwałenia pokoju w Europie 
chce czynnie współdziałać. Zaszczyt- 
ny udział Polski w Radzie Ligi Na- 
rodów nakłada na nas specjalne obo- 
wlązki w dziełe pacyfikacji . Wschodu 
Europy. Wobec tego, że Z. S R. R. 
nie należy do Ligi Narodów, jest dła 
państwa sowieckiego paht o nieagre" 
sji zewnętrzną formą, w którą ujmuje 
ono swój pokojowy Stosunek do 
swych sąsiadów. Przyjmując to pod 
uwagę, Polska chętnie jest gotowa w 
formie paktu dać wyraz swych szcze- 
rze pokojowych zamiarów i nastrojów 
wobec _ ZSRR. 

3. Czy pan minister sądzi, że pakt 
będzie zawarty? 

— Przyjmując pod uwagę, że jak 
już zaznaczyłem, Polska jest ożywio- 
na wobec Z.SR.R. szczerze pokojo- 

pewnienia pokojowe wobec Polski 
niejednokrotnie mieliśmy ze strony 
najbardziej miarodajnych czynników 
rządu sowieckiego, co znajdywalo 
między innemi wyraz w wysuwaniu z 
ich strony projektów o pakcie o nie- 
agresji, trzeba stwierdzić z radością, 

że z obu stron jest dobra wola;skon- 
statowania i formalnego utrwalenia 
tych obustronnych pokojowych in- 

tencji. 
4, jak pan Minister zapatruje się 

na fakt parafowania przez Łotwę u- 
zgodnionych punktów paktu o niea- 
gresji z Rosją? 

— Pomijając już, że dotychczas 
niema wiadomości z Moskwy, aby 
rząd sowiecki zaakceptował stano- 
wisko swego przedstawiciela i dał 
placet ze swej strony na parafowane 
przez p. Arałowa artykuły, konstatuję, 

| že sowiecko-łotewski pakt o nieagre- 
sji interesuje mas przedewszystkiem 
z punktu widzenia interesów samych 
państw bałtyckich. 

Najlepszą gwarancję i skuteczne 
zabezpieczenie niepodległości tych 
państw widzimy w pakcie Ligi Na- 
rodów. Należy przypuszczać, że rząd 

łotewski w niczem nie naruszy swo- 

ich zobowiązań wobec Ligi Narodów, 
której jest członkiem i że w dalszych 
rokowaniach ze Związkiem Sowieckim 
w żadnym stopniu nie osłabi swojej 
łączności z Ligą. 

O ile chodzi o samodzielność po- 
lityki państw bałtyckich, to najlepszą 
gwarancją jej utrzymania jest zacho- 
wanie wewnętrznej solidarności Łotwy 
i Estonji. Wszelkie przejawy tej soli- 
darności rząd polski wita z wielkiem 
zadowoleniem, jak naprzykład, unię 
celną łotewsko-estońską. 

Sądząc z ostatnich enuncjacji rzą- 
du łotewskiego, a zwłaszcza wywiadu 
prasowego premjera  Skujenieksa, 
rząd łotewski zarówno w jednej, jak 
iw drugiej sprawie skłonny jest ra- 
czej nie naruszać swoich zobowiązań 
do Ligi Narodów, ani osłabiać  solį- 
darności lotewsko-gstoūskiej. 

O ile rząd łotewski, należycie o- 
ceniając znaczenie solidarności państw 
bałtyckich, 'w dalszych rokowan'ach 
z rządem sowieckim utrzyma te dwie   > 

ж podsiawowe zasady, to rząd polski 
nie widziałby żadnych powodów do 
zaniepokojenia, ani z punktu widze- 

"nia bezpośrednich interesów Polski, 
ani z punktu widzenia swego stano- 
wiska, jako członka Rady Ligi Naro- 
dów. Nie walczymy bowiem z samą 
ideą paktu, przeciwnie, rząd polski 
jest zwolennikiem wzmocnienia sto- 
sunków pokojowych drogą zawar- 
Cia paktów, które stanowiłyby istotną 
i ogólną gwarancję „pokojową w całej 
Europie Wschodniej. _Mam nadzieję, 
že pertraktacje, które zamierzamy 
podjąć z rządem Związku Sowieckie- 
go, urzeczywistnią ten program poko- 
jowy Polski.   
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Min. zeelens o sooim programie. 
WARSZAWA, 29—]Ii. Pat. (Radio). Z Rygi donoszą: Łotewski mibi- 

ster spraw zagranicznych Zeelens przemawiając wczoraj na zebraniu pu- 

blicznem podkreślił konieczność zawarcia z Rosją Sowiecką paktu o niea- 

gresji, oraz odpierał twierdzenia, jakoby pakt taki czynił Łotwę zależną od 

Rosji, Min: zaznaczył dalej, iż pakt taki nie byłby w żadnym razie skiero- 
wany przeciwko Lidze Narodów. Mówca nazwał fantastycznemi wszelkie 

projekty federacji państw bałtyckich z Rosją. Celem naszej polityki zagra- 
nicznej, mówił minister, jest pokój, zachowaaie neutrałności oraz unja po- 

lityczna i ekonomiczna państw bałtyckich. 
: L di л i 

Zniesienie kontroli wojskowej Węgier. 
"WARSZAWA, 29,III. PAT. (Radjo). Konferencja Ambasadorów pa- 

stanowiła, iż wojskowa komisja kontrola na Wegrzech przestanie funkcjo” 
nować w dniu 31 b. m., jednakże czlonkowie komisji pozostaną na 
miejscu do dnia 15 maja celem dopilnowania pewnych prac, które mają 
być a> wypełnione i ukończenia redakcjj swego ostatecznego spra: 
wozd nia. : 

Ostateczny bilans strajku angielskiego. 
LONDYN. jak widać z zakończenia roku budżetowego, który wypa- 

da 1 kwietnia, deficyt spowodowany strajkiem węglowym jest mniejszy, 
aniżeli pierwotnie się spodziewano. 

Wynosi on od 15 do 20 miljonów funtów szterlingów. Suma ta zo- 
stanie przeniesiona na rachunek długu bieżącego. 

Dzierżawa moncpolu zapałczanego we Francji. 
WARSZAWA, 29—ll. PAT. Francuska rada ministrów uchwaliła 

projekt dotyczący przekazania towarzystwu prywatnemu prawa ekspłoatacji 
monopolu zapałczanego. 

Chamberlnin o sytuacji © Chinach. 
LONDYN. 29.Ii. PAT. Sir Austen Chamberlain zapytany na wczo- 

rajszem posiedzeniu lzby Gmin o szczegóły wypadków grabieży i more 
derstw, dokonanych w Nankinie, na ulicach miasta i w gmachu konsulatu 
brytyjskiego, potwierdził wiadomości, otrzymane dotychczas drogą radjową. 
Minister dodał, że przedstawiciel poselstwa brytyjskiego w Pekinie, Teich- 
man, przebywający obecnie w Hankou, przyjęiy został przez Czena w 
dniu 25 marca, a następnie w dniu 26. Teichman zgłosił na ręce Czena 
energiczny protest w sprawie wypadków w Nankinie i podkreślił, że gwał- 
tów i grabieży dopuszczali się nietylko maroderzy armji północnej, lecz 
również żołnierze regularnej armji kantońskiej oraz moiłoch. 

Zapytany następnie, czy dowódca armji kantońskiej podzielił wywody 
Teichmana co do tego, że grabieży i morderstw dopuszczali się również 
i przeważnie żołnierze armji kanteńskiej, Chamberlain oświadczył, iż 
Czang-Kai-Szek zaprzeczył temu twierdzeniu, dowodząc, _że . sprawcami 
wypadków byli cofający się żołnierze wojsk północnych. P. Chamberlain, 
po zapoznaniu się z wiarogodnemi sprawozdaniami amerykańskiemi i an- 
gielskiemi, nie może przyznać słuszności generałowi ch ńskiemu. Zapytany 
następnie, czy gwarancje bezpieczeństwa życia i mienia, których udzielić 
chce Czang Kai-Szek, mogą być uznane przez rząd brytyjski za do- 
stateczne Chamberlain odpowiedział, że w obecnych warunkach anarchji, pa- 
nującej w wielu prowincjach chińskich, na gwarancjach tego rodzaju nie 
można polegać. Rząd brytyjski zajmuje stanowisko wyczekujące, pragnie 
on Oprzeć swe sądy na faktach, nie zaś na zapowiedziach i obietnicach. 

Mówiąc dalej o położeniu ludności angielskiej w Hankou Chamber- 
lain stwierdził, iż sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, wobec niemoż- 
ności czy niechęci władz kantońskich przywrócenia spokoju w tem mieście. 
Żołnierze chińscy utrudniają komunikację mieszkańców koncesji ze stoją- 
cemi na rzece statkami wojennemi i usiłują przeszkodzić. załodze tych 
statków w porozumiewaniu się z mieszkańcami koncesji. W związku z 
temi objawami, przeczącemi zawartemu niedawno porozumieniu, przedsta- 
wiciel dyplomatyczny rządu brytyjskiego poczynił odpowiednie kroki 
u ministra spraw zagranicznych Czena, który wyraził ubolewanie i zarządził 
wycofanie żolnierzy kantońskich z ferenu koncesji brytyjskiej. 

„ , Na ostatnie pytanie, dotyczące przyszłych losów koncesji w Szanghaju, 
minister nie dał odpowiedzi, wyjaśniając, że w warunkach obecnych nie- 
niemożliwe jest podjęcie jakichkolwiek owocnych rokowań w sprawie 
wyjaśnienia i ustałenia stanowiska prawno - międzynarodowego koncesji 
cudzoziemskich. Minister jest zdania, że o przyszłości osiedli cudzoziem- 
skich wypadnie decydować kolektywnie po naradach, które niewątpliwie 
odbędą między sobą mocarstwa zainteresowane. 

Przygotowania obronne © Szanchaju. 
Koncesja cudzoziemska zabezpieczona. 

WĄRSZAWA, 29 III. PAT. Na posiedzeniu zarządu głównego /kon- 
cesji francuskie] w Szanghaju, traneuski konsul generalny oświadczył, że 
oddziały wojskowe dla obrony koncesji cudzoziemskiej są dostatecznie sil- 
ne aby zapobiec wszelkim zwentualnym napaściom. : 

Agitacja Sowiecka w Pekinie; 
WARSZAWA, 29. Il. PAT. Jak donoszą z Pekinu, rozeszły się tam 

pogłoski, iż Sowiety rozdały w tym miesiącu olbrzymie sumy na cele agi- 
tacyjne. W związku z'tem policja dokonywuje licznych poszukiwań i re- 
wizji roztaczając ścisłą kontrole nad agencjami prasowemi ji dziennikami. 

Komunikaty agencji sowieckiej „Tass* otrzymane przez Wileński 
Oddział P. A. T. drogą radiofoniczną z Moskwy.. 

"Ewakuacja cudzoziemców. | 
NOWY YORK, 29.11, 1927. Odbywa się ewakuacja obywateli ame- 

rykańskich ze wszystkich miast chińskich położonych wzdłuż rzeki Yan- 
Tse. "Rząd Stanów Zjeędn. zamyka konsulaty amerykańskie w Czan-Sza i 
Czin-Tsiana. SR >: - 3 
4 &!ОМрУМ, 29.11.1927. Jak donosi „Daily Teiegraph* wszystkim oby- 
watęlom angielskim, zamieszkującym w okolicach „górnego biegu rzeki 

Yan-Tse zalecono wyjazd do Szanghaju. i } 

Obrona Szanghaju i Kantonu. 
WASZYNGTON, 29.IIi.1927. Nadesłany tutaj przez agenta handlo- 

wego konsulatu amerykańskiego w Szanghaju komunikat głosi: „W Szang- 
haju ma wybuchnąć strajk generalny. Działeiność poczty została zaka- 
'mowana. Handel zamarł. Przygotowania obronne są prowadzone w Szyb- 
kiem tempie. Położenie ogólne jest nadzwyczaj naprężone*. 

LONDYN, 29—|ii. PAT. Korespondent „Timesa* donosi z Hong- 
Kongu, że-na terenie koncesji cudzoziemskiej w Kantonie prowadzone są 
przygotowania do obrony, Okręty wojenne stoją w pogotowiu. 

kampanja antysowiecka w Anglji. 
LONDYN, 29. Ill. 1927. «Westminster Gazet» notuje wznowienie 

kampanji antysowieckiej wśród angielskich kół konserwatywnych. Dziennik 
przytacza pogłoski, jakoby Birkenhead i Churchill wystąpili ponownie z 
żądaniem przerwania stosunków z ZSSR ze względu na wywierane przez 
Sowiety wpływy bolszewickie w Chinach, dodaje jednak, że pogłoski te 
nie znajdują potwierdzenia w kołach rządowych. W kołach tych wskazują, 
że obecny moment nie jest odpowiedni dla podejmowania kwestji przer: 
wania stosunków z Sowietami. . 

  

  

Ukazała sie na półkach księgarskich książka 
STANISŁAWA MACKIEWICZA 

„Kropki nad i. 
Skład główny: Warszawa „Dom książki polskiej%. Plac Trzech Krzyży 8. W Wilnie do nabycia 

we wszystkich księgarniach i w Administracji „Słówa*. 
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Rola sojuszu francusko-polskiego. 
Wymieniono już pożegnalne de- 

pesze, a większość członków naszej 

delegacji parlamentarnej odpoczywa 

już w domowem zaciszu po (rzyty- 

godniowym zgórą objeździe po Fran- 
cji. Prasa stolicy, która jedynie wpły- 

wami politycznemi w tym kraju roz- 

porządza, zachowywała z początku 

pewną rezerwę, zadawalając się tylko 

wzmiankami kronikarskiemi. Ale na 

pożegnanie parlamentarzystow  pol- 

skich większość dzienników wystąpi- 

ło z artykułami, które nie były bynaj- 

mniej zdawkową'grzecznością. Prze- 

ciwnie: były one pełne politycznej 

treści. 
„Przyjaźń francusko-polska—pisał 

Temps — dała już wyniki, których 

wartość uznać muszą najwięksi scep- 

tycy. Ponieważ bezpieczeństwo na 

zachodzie zależy od bezpieczeństwa 

w Europie środkowej i wschodniej, 

Francja nigdy. się nie zgodzi, aby 
Polska pozostawała poza układami 

mającemi na celu wzmocnienie po- 

koju.” 
P. August Gauvain stwierdza. w 

swoim artykule na łamach Journal 
des Debats, że odbudowa Państwa 
polskiego, wspólnemi interesami Z 

Francją związanego, „nie zawiera w 

sobie żadnych powodów wojny*, że 

jedynie Rusini stanowią mniejszość 
narodową mogącą sprawiać Państwu 
Polskiemu pewne kłopoty, ale_ „Pol- 
ska oddaje usługę światu cywilizo- 
wanemu administrując ludnością, któ- 
ra pod panowaniem bolszewickiem 

stałaby się źródłem zarazy i ognia*. 

„Polska — stwierdza sędziwy i wy: 
trawny pisarz fraacuski — o ile bę- 

dzie umiała dobrze się rządzić i jeśli 
nie wpadnie znów w odmęty walk 

partyjnych, niczego nazewnątrz oba- 

wiać się nie potrzebuje.” 

"Pos. Ludwik Madelin, prezes „ar- 
lamentarnej Grupy Przyjaciół Polski 
(którą odróżniać należy od Grupy 
Parlamentarnej Francusko-Polskiej, kie* 
rowanej przez socjalistę Jana Loc- 

quin'a), zamieścił w Echo de Paris 

artykuł zbytnio może podkreśłający, 

że „nasi polscy przyjaciele są zanie- 

pokojeni*, ale zupełnie słusznie stwier- 

dzający, iż „sojusz francusko-polski 
narżuca geografja” i że „żaden mąż 
stanu, nawet gdyby chciał, nie może 

P. S. de Givet pisze z zadowole: 

niem, że „idea konieczności sojuszu 

francusko-polskiego weszła dziś do 

wszystkich rozumnych głów* (Avenir). 

Nie zawsze tak było. z widoczną sa- 
tysfakcją zaznacza p. Jakob Bainville 

na łamach Action Frangaise, że „fran- 
cuskie partje lewicowe, które już się 

wyparły swych połonofilskich trady- 
cji, nawróciły się na... sojusz z Pol- 

ską, oparty nie na entuzjaźmie i u” 
czuciu, ałe na wzajemnej użytecz- 

ności | 
„ W radykalnej Ere Nouvelle p. Lu- 

dwik Laloy umięścił z powodu wizy. 

ty polskich parlamentarzystow sym- 

patyczny artykuł cytujący ustępy z 
książki p. Ludwika Ripaulta p. t. 
Pendant la tourmente. jest to zbiór 
artykułów, jakie p. Ripault ogłosił na 
lamach Radical'a w latach 1916-1923. 
Dzisiejszy prezes federacji radykałnej 
dep. Sekwany jest naszym starym 
i wypróbowanym przyjacielem; pro- 
wadził wytrwałą kampanię za zupełną 
niepodległością i całością Polski. P. 
Edward Herriot napisał do jego książ- 
ki przedmowę, w której daje wyraz 
radości, że Polska ze zwykłym sobie 

idealizmem podtrzymuje Ligę Naro- 
dów. A p. Lalcy konkluduje: „To po. 
święcenie dla tej samej sprawy jesz- 

dze bardziej zacieśnia odwieczną przy- 

jaźń Francji i Polski“. ; 
„ Sojusz + francusko-polski ma więc 

za sobą absolutną większość opinii 
francuskiej, ale nie ma i nie może 

mieć jednomyślności. Należy zresztą 
postawić pewnik, że jeśli cokolwiek 

jest przyjęte w polityce jednomyślnie, 

to albo chodzi o rzecz bezwartoście- 
wą, ałbo przyjęcie jest nieszczere. Nie 

= Paryż, 24 marca, 

odnosi się to do idei sojuszu z Pol- 
ską we Francji. Ci, którzy się za nim 
opowiadają spotykają się z drobną 

ale wyraźną opozycją, muszą swego 

stanowiska bronić, muszą na argu- 

menty odpowiadać argumentami i 
dlatego ich polityka jest tembardziej 

zdecydowana, a ich poglądy przed- 

stawiają wszelkie gwarancje stałości. 
Kto jest we Francji przeciwko So- g 

juszowi z Poiską? Dwa obozy: prze» 

dewszystkiem komuniści, będący wy- 

konawcami rozkazów Kominternu; na* 

stępnie germanofile. Ci pierwsi są 

najmniej groźni, albowiem we wszyst« 

kich sprawach politycznych zajmują 

oni stanowisko z nakazami patrjo- 

tyzmu francuskiego sprzeczne. Nikt 
im więc na słowo nie wierzy. Dlate- 

go też możemy bagatelizować ich na- 
gonkę w sprawie sławetnego  „białe- 

go terroru", która wyraziła się zor- 

ganizowaniem wiecu w Ćzasie pobytu 
naszych parlamentarzystów w Paryżu. 

Ci drudzy — germanofile — dzie- 
Ją się na dwie grupy: lewicową i pra- 

wicową. Germanofile lewicowi spo- 
tykają się między socjalistami, między 

radykałami (mniej) i między inteli- 

gencją pacyfistyczną w (žadne kadry 
partyjne nie ujętą. Tylko jakiś socja- 

lista garmanofil mógł „puścić* w ofi: - 
cjalnym organie partji francuskiej 
(Populaire), w czasie pobytu naszych 

parlamentarzystów w Paryżu, tego 

rodzaju ordynary „dowcip*: „Prezy: 

dent Doumergue przyjął posła pol- 

skiego S... Bandyta polski S... wla- 
mal się do bižuterji..“ Z największą 
przecież swobodą wypowiadają się 

lewicowi germanofile na łamach dzien- 
nika Volontė, organu pana Caillaux, 

redagowanego przez p. Alberta Du- 

barry. Np. dnia 17 marca Temps za- 

mieścił komunikat stwierdzający, że 
„lewica francuska zgadza się bez 

zastrzeżeń na zasadę nienaruszalności 

granic Polski”. Nazajutrz czytaliśmy 

w Volontć: „W chwili kiedy się mó- 
wi o Locarno wchodnio-europejskiem, 
którego niesposób jest zrealizować 

bez poświęceń terytorjalnych, tego 

rodzaju twierdzenie jest albo bardzo 
poważne, albo tendencyjne..,“ 

Germanofilów prawicowych jest 
„we Francji bardzo mało. Jednego z 
nich już nasi czytelnicy (znająż to p. 

"Alfred Fabre-Luce, autor książki Ło- 
carno sans róves. Drugim jest jego 

brat stryjeczny, p. Robert Fabre-Luce 
twórca t. zw. „Nowej Prawicy", któ- 

rym zajmiemy się przy sposobności. 

Podkreślamy, że propaganda tych 

dwu panów jest ciekawym objawem 
patologicznym, ale poza szczupłem 
gronem młodych snobów i kilku pań 
o polityce pojęcia nie mających, 
żadnych nie ma we Francji zwolenni- 
ków. Więcej: ten prawicowy kierunek 

germanofilizmu żadnej nie ma przysz- 

łości. 

Kazimierz -Smozareświki: 
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Ostrzeżenie. 

Do redakcji <Słowa» zwróciło się 
w ostatnich czasach kilka osób z Kresów 
opowiadając jak zostsli oszukani przez 
niejakiego p. Józefa  Siłę-Nowickiego, 
który działa sam i za pomocą kilku a- 
gentów wykorzystując łatwowierność 
osób zamieszkałych na wsi i pobierając 
składki na rzecz <dyrekterjatu Fzszy- 
stów Polskich» względnie na prenume- 
ratę gazety faszystowskiej, której potem 
nie przesyła się. Przedsiębiorczość tych 
panów posuwa się czasem tak daleko, 
że powołują się na <kontakt> z Organi- 
zacją Zachowawczej Pracy Państwowej. 
Pozostawiając wyświetlenie sprawy dy- 
rektorjatu Faszystów Polskich policji 
ryminalnej, uprzejmie prosimy wszyst- 

kich, którzy padli ofiarą pomysłowych 
«faszystów» dzięki powołaniu się przez 
nich na Organizację Zach. Pr. Państw 
© zakomunikowanie wszelkich danych 
do sekretarjatu Organizacji w Wilnie, 
Mickiewicza 4. 
  

  

Sejm i Rząu:. 

Ogłoszenie budżetu w „Dzien- 
niku Ustaw*. 

Po uzupełnieniu przez kancelarję 
sejmową  preliminarza budżetowego 
na rok 1927—1928 wszystkiemi po- 
prawkaml, przeprowadzonemi osta- 
tecznie przez Sejm, preliminarz bud- 
żetowy został przesłany ostatecznie 
do Rady Ministrów celem odda- 
nia do druku. Budżet będzie ogło- 
szony w „Dzenniku Ustaw* w dniu 
1 kwietnia i z dniem tym zacznie 
obowiązywać, 

Wyjazd min. Romockiego. 

P. minister komunikacji. inż, Pa- 
weł Romocki wyjechał do Chełma 
celem obejrzenia na miejscu terenu i 
zdecydowania sprawy przeniesienia 
dyrekcji radomskiej. 

Nabożeństwo za Ś. p. prałata 
Budkiewicza. 

Z Warszawy donoszą: We czwar- 
tek o godz. 10 rano, przed wielkim 
ołtarzem w Archikatedrze, jako w 
czwartą rocznicę zamordowania w 

Moskwie Ś. p. ks. prałata Budkiewi- 
cza, odbędzie się nabożeństwo za 
spokój jego duszy, 

Międzynarodowa konferencja 
kolejowa w Wiedniu. 

WARSZAWA, 28 Iil. PAT. W dn. 
22—26 b.m. odbyła się w Wiedniu 
międzynarodowa konferencja kolejo- 
wa z udziałem przedstawicieli Włoch, 
Austrji, Polski, Czechosłowacji, Wę- 
gier, Jugosławji i Rumunji. Konferen- 
cja ta zajęła się ustaleniem tras ca- 
łego szeregu pociągów towarowych, 
co ma ogromne znaczenie dla ruchu 
tranzytowego. W wyniku prac konfe 
rencji skrócony został znacznie czas 
"przebiegu i postoju pociągów towa- 
rowych przy równoczestem  upro" 
szczeniu formalności celnych. 

Aresztowanie studentów ko- 
munistów w Krakowie. 
KRAKÓW 28 ili PAT. Policja polity- 

cana aresztowała w ostatnich dniach nieja- 
kiego Zygmunta Młynarskiego studenta uni- 
wersytetu Jagiellońskiego pod zarzutem u- 
prawiania dgitacji komunistycznej. Młynar- 
ski był członkiem organizacji młodzieży 
«Życie», a zarazem współpracownikiem ko- 
munizującego pisma «Nowiny». Młynarski 
był w styczności z centralnemi władzami 
partji komunistycznej, skąd też czerpał ma- 
terjały do swych agitacyjnych artykułów. 

  

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
prawnuczka  Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
it. d. Kto (chce poznać przyszłość, 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
NA prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

NADESŁANE 

Idealna Pasta do zębów 

Krem Perłowy 
lhnatowicz Lwów. 
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Kościół Stołpecki. 
Rozpoczęte swego czasu roboty 

dookoła odnowienia kościoła po-do- 
minikańskiego u nas stanęły z powo 
du jak zwykle braku. potrzebnych 
funduszów, i tylko rusztowania świad- 
czą o wysiłkach miejscowego spole- 
czeństwa do odnowienia świątyni. 
Wojna światowa i czas pozostawiły 
na murach kościelnych znaczne ślady. 
Jak z zewnątrz, tak wewnątrz w 
wielu miejscach opadł tynk tu i ow- 
dzie zwietrzałe cegły powypadały i po- 
tworzyły się szczerby, chóry i kruch- 
ta wymagają znacznej reperacji. 

  

Odnowienie kościoła w najdalej 
wysuniętem na Wschód miasteczku 
Rzeczypospolitej ma ogromne znacze- 
nie nawet polityczne. O parę kilo- 
metrów przechodzi granica z Bolsze- 
wją gdzie propaganda antyreligijna 
jest intensywnie prowadzona Chodzi 
więc o zaznaczenie kontrastu. 

Do ofiarności więc całego woje- 
wództwa całej katolickiej ludności 
Kresów Wschodnich odwołuje się ko- 
mitet z ks. Wiktorem Zienkiewiczem 
na czele aby rozpoczęte dzieło odno- 
wienia świątyni doprowadzić do 
końca. Н 

NIEŠWIEŽ. 
— Zbrodniarz ukarał sam 

słebie.Andrzej i Mitrofan Kirykowie 
mieszkańcy wsi Dunajczyce, handlo- 
wali potajemnie wódką. Ktoś zawia- 
domi! o tem Urząd akcyzowy, przy- 
jechała rewizja i nałożyła areszt na 
sto butelek wódki. Kirykowie prze» 
boleć tego nie mogli i odgrażali się 
publicznie, że krwią przypłaci ten, 
kto powiadomił władze.—O tenj czyn 
właśnie podejrzewali Mikołaja Szylu- 
to z tychżesamych Dunajczyc, to też 
30 października r. ub. Andrzej Kiryk 
wieczorem celnym strzałem przez ok- 
no położył Szyluta trupem na miej- 
scu: — Policja wszczęła natychmiast 
dochodzenie, kierując podejrzenie 
przeciwko braciom Kirykom. W re- 
zultacie obaj stanęli przed  są- 
dem 21 marca, oskarżeni z art. 15 i 
453 KK. o udział w zabójstwie Szy- 
luta; zastosowany art. 15 p. o. do 
K. K. przewidywał zastosowanie kary 
śmierci. Jako obrońea występował 
mec. Paliwoda. Andrzeja przywiózł 
policjant z więzienia śledczego z 

Nowogródka,fa Mitrofan odpowiadał 
z wolnej stopy. — Przewód sądowy 
wykazał niezbicie winę Andrzeja Ki: 
ryka, którego poznała żona Szyluta; 
znaleziono nadto w jego mieszkaniu 
karabin oraz raboje identyczne z 
tym który został znaleziony w izbie 
zamordowanego. — Wobec niezbitych 
dowodów winy Andrzej Kiryk został 
skazany na 10 lat ciężkiego więzienia 
a Mitrofan wobec ustalenia alibi 
uwolniony, — Po ogłoszeniu wyroku 
policjant eskortujący z Nowogródka 
skazanego miał go odprowadzić do 
aresztu i w tym celu ' wyprowa- 
dził z ratusza, nie zakuwając jed- 
nak w kajdany: Raptem zszedłszy 
tylko z ganku Kiryk gwałtownym ru-. 
chem wyciągnął nóż z kieszeni i 
pchnął się nim w szyję. — Prawdopo.- 
dobnie miał to być zamach samo- 

bójczy obliczony na efekt, względnie 
powodujący odesłanie do szpitala. 
Brak znajomości jednak anatomji dał 
się desperatowi we znaki, przeciął so- 
bie bowiem arterję senną i w ciągu 
niespełna dwóch minut skonał wola- 
jąc o ratunek. Przybyły lekarz stwier- 
dził już tylko śmierć. — Tak zbrod- 
niarz sam siebie ukarał własną ręką! 

GIERWIATY. 
— Poświęcenie lokalu gmin- 

nego. W związku z nowo utworzoną 
gminą Michaliską pow. Wil.-Trockiego 
z siedzibą w Gierwiatach w dniu 1 
kwieteia r. b. o godz. 8-ej rano od- 
będzie się uroczyste poświęcenie i ot- 
warcie lokalu gminnego w Gierwiatach. 
Uroczystość ta rozpocznie się mszą 
św. odprawioną w tamtejszym kościele 
przez miejscowego proboszcza. 

Udział w nabożeństwie jak i w 
uroczystości wezmą przedstawiciele 
Rządu, samorządu 'i społeczeństwa. 

ŁUŻKI. 
— Pogrzeb weterana powsta- 

nia 1863 roku. We wsi Szanterewo 
gm. jJeźwińskiej pochowano przed 
kilkoma dniami zwłoki weterana po- 
wstania 1863 r. Ś.p. Stanisława Ma- 
cikowskiego Miejscowe dowództwo 
Korpusu Ochrony Pogranicza wyde- 
legowało na pogrzeb oddział składa- 
jący się z czterdziestu żołnierzy i o- 
ficera celem czynienia honorów woj- 
skowych należnych prochom zmarłe- 
go. W pogrzebie wzięła tłumnie u- 
dział miejscowa ludność wiejska. 

Głosy publiczności. 
Replika Kołu Polonistów. 
Pan S. Ś. (nazwisko redakcji zna- 

ne) nadesłał nam obszerą replikę na 
wydrukuwany.w Nr. 71 „Słowa* sąd 
zbiorowy akademickiego Koła Polo- 
nistów o „Śnie" Kruszewskiej. 

Niemogąc jednemu  teatralnemu 
incydentowi poświęcić nadmiernie du- 
żego miejsca, ujmujemy to, co pisze 

p. Ś. w następujące streszczenie 
głównych tez: 

Ocena «Snu» jest łatwa. Majacze» 
nia senne mogą zgoła sensu nie mieć, 
Lecz w sztuce Kruszewskiej przebły- 
ska treść ideowa: psychika współ- 
czesnej polskiej zbiorowości. Trud 
też nie wielki wyłuskać ową ideę ze 
sziuki. Mamy z jednej strony uwi- 
docznioną bezmyślność, uwielbianie 
czczej formy, bierność, szarzyznę, 
bezwład społeczeństwa—z drugiej dy- 
namikę uczuć narodowych, ideę walki 
ucieleśnioną w  Dziewczynce, rwącej 
się do czynu i ofiary. 

Wszystko to atoli bynajmniej nie 
jest wyrażone w wystarczającej mierze 
mocao i głęboko. Np. „negacja rze- 
czywistości polskiej wyraża się w 
sztuce p. Kruszewskiej w szeregu 
długich i nużąco beztreściwych sied- 
miu obrazów*. Ubóstwo myśli, «rato- 
wanie kompletnej pustki treściowej 
efektami scenicznemi łatwemi i ba- 
nałnemi». 

Dla zbudzenia uśpionych sumizń 
współczesnej Polski—pisze p. S$. $.— 
dla sięgnięcia do głębi duszy naro- 
dowej irzeba mieć lwi pazur nie pa- 
zurek kociaka. Banalna próba psy- 
chicznej analizy społeczeństwa wolnej 
Polski, okraszona kilku  patrjotycz- 
nemi, płytkiemi wykrzyknikami i na- 
iwnemi obrazkami satyrycznemi dziew- 
czynki majaczącej we śnie może być 
tylko „niesmaczną tragi-farsą*. Bluź. 
nierstwem jest samoz estawianie utwo- 
ru p. Kruszewskiej z któremkolwiek z 
dzieł Mickiewicza, Słowackiego, Wy- 
śpiańskiego. 

W żakończeniu wyraża p. S. Ś. 
swoje współczucie dla świetnego ze- 
spolu Reduty, że tyle pracy i nakładu 
włożył w rzecz «zgoła takiego trudu 
nie wartą». 

Tyle pan S. Ś. 
Na tem wszelkie dałsze komento- 

wanie sztuki p. Kruszewskiej zawie- 
szamy. Teraz już czas niech robi 
swoje. Nie omieszka wynieść «Sen» 
na zasłużoną wyżynę—lub pogrzebać 
jak błyskotliwą tyłko efemerydę. 
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'Niebezpieczny rozwój lotnictwa niemieckiego. 
WARSZAWA, 29—ili, PAT. (Radio) Z Brukseli donoszą, iż w czasie 

obrad nad budżetem ministerstwa spraw zagranicznych referent budżetu 
zwrócił uwagę Izby na olbrzymie zbrojenie łotnicze Niemiec. Wielkie ilości 
samolotów, jakie Niemcy posiadają, a które obecnie służą dla celów han- 
dlowych, w każdej chwili mogą być przystosowane do użytku wojsko- 
wego. Vandervelde potwierdził te obawy i podkreślił, że jeżeli Niemcy nie 
zaprzestaną produkcji samolotów, będzie to poważnem niebezpieczeństwem 

dla pokoju Europy. 

Poseł Rauscher w Berlinie. 
BERLIN. Poseł niemiecki w Warszawie Rauscher przybył z Warsza- 

wy do Berlina i złożył w ministerstwie spraw zagranicznych sprawozdanie 
z rokowań z rządem polskim. Dziś popołudniu odbyła się rada  gabine- 
towa, na której zastanawiano się nad kwestją polsko-niemieckiego traktatu 
handlowego. 

BERLIN. Donoszą o przybyciu do Berlina posła niemieckiego w 
Warszawie Rauschera, «Berliner Tagehlatt» stwierdza, że pobyt p. Rau- 
schera mu na celu omówienie szczegółów A rokowań  polsko-nie- 
mieckich, Ponieważ można się spodziewać, że ol ywatele niemieccy w Pol- 
sce w najbliższym czasie nie będą wyda ani, więc, jak twierdzi dziennik, 
najbliższem zadaniem rokowań polsko-niemieckich będzie uregulowanie 
kwestji osiedleńczej, która ma stanowić część składową traktatu polsko- 
niemieckiego. Rozmowy p. Rauschera, 
na celu ustalenie wytycznych dła tych 

które ma on odbyć w Berlinie, mają 
rokowań w sprawie osiedlenia. 

Następnie dopiero mają być prowadzone rokowania w sprawie taryfy cel- 
nej. jak twierdzi dziennik, rokowań tych p. Rauscher nie będzie prowa* 
dził sam, iecz zapewne w tym celu zostanie powołana do życia ponownie 
delegacja polska i niemiecka. 

Zmiany na stanowiskach w armji sowieckiej. 
BERLIN. Według utrzymujących się tu uporczywie |pogłosek, zakoń- 

czoną ma być reorganizacja armji czerwonej i ustalona obsada naczelnych ' 
stanowisk armji sowieckiej. 

Głównodowodzącym armji czerwonej ma zostać znany strategik so- 
wiecki Kamieniew, dowódcą frontu wschodniego autor planu ofenzywy na 
Warszawę z 1920 r. O. Tuchaczewski, dowódcą frontu południowego 
komisarz ludowy wojny — Woroszyłow, frontu wschodniego — Lasze- 
wicz, północno-wschodniego Uborewicz, kierownikiem zaopatrzenia armji— 
Legorow. 

W wypadku dokonania tych nominacji, obecny komisarz wojny Wo- 
roszyłow ustąpiłby z zajmowanego stanowiska. 
reorganizacji armji czerwonej ma być 
wietrznych S. S. S. R. . 

Szczególny nacisk przy 
położony na wzmocnienie sił po- 

Kasyno węgierskie wysadzone w powietrze, 
BIAŁÓGRÓD, 29—Ill. Onegdaj w nocy nieznany sprawca wysadził 

w powietrze węgierskie kasyno *w miejscowości Neusatz. Podłożona pod 
gmach bomba ekrazytowa eksplodowała. Dwie ściany zwaliły się. W są- 
siednich domach wyleciały z okien wszystkie szyby. Policja aresztowała 
2 członków znanej organizacji Orjusza. Jeden z nich był dziennikarzem. 
(AKSA T ISK AVI SALES DIT TN IO TERZ O ZOZ 

Konferencja w sprawie 
koronacji M. B. 

W celu wyboru komitetu organi- 
zacyjnego i wykonawczego uroczy- 
stości Koronacji M. B. Ostrobram- 
skiej, kióra się odbędzie w Wilnie w 
dniu 2 lipca rb., w dniu dzisiejszym 
odbędzie się, pod przewodnictwem 
JE ks: arcybiskupa Jałbrzykowskie- 
go, w Sali obrad Urzędu Wojewódz* 
kiego w Wilnie, konferencja przed- 
stawicieli władz rządowych, samorzą* 
dowych, kościelnych i społecznych. 

organizacji uroczystości 
Ostrobramskiej, 

W konferencji tej wezmie udział 
prawdopodobnie około 900 osób. 

Jak nas informują, na uroczystość 
powyższą przybędzie do Wilna p. 
Prezydent Rzplitej Mościcki, Marsza* 
łek Piłsudski, członkowie Rządu. 

Ponadto spodziewany jest przyjazd 
do Wiina około 200.000 pielgrzymów 
wyznawców Kościoła Katolickiego z 
całego świata. 

Zamieć Śnieżna nad Wilnem. 
"Jak się dowiadujemy, panująca ubiegłej nocy i w ciągu dzisiejszego przed- 

południa wichura i śnieżyca poobalała w wie u miejscach słupy telegraficzne, 
skutkiem czego w obecnej chwili wszelkie połączenie, zarówno telefoniczne, 
jak i telegraficzne Wilna z Białymstokiem, Warszawą, Brześciem, Baranowicza- 
mi i innemi miastami jest niemożliwe. 
Landwarowem i Rudziszkami z powodu šniežycy i gołoledzi. W/ 

Najwięcej ucierpiała linja pomiędzy 
wszelkiego 

prawdopodobieństwa, przeszkody te dadzą się, przynajmniej częściowo, usunąć 
w ciągu dnia jutrzejszego. 

ciągu dnia wczorajszego wszystkie dorożki w mieście wyjechały na 
sankach. Właściwie <sanna» rozpoczęła się już w niedzielę. Tym razem, należy to przy- 
znać szczerze, saneczkowanie nie budziło już 
bądź co bądź, koniec marca — to wiosna nawet u nas. | 

Prima Aprilis zrobi nam o tyle miłą niespodziankę, že zmyje Śnieg nadchodzący 
doszczętnie. 

radości jak się rzecz miała w jesieni; i 
Niejnsg, jednak nadzieję, że 

Tylko czapka i krwawe ślady zostały po nieznanym 
Patrol K O. P'u podczas obcho- 

du granicy zauważył w pobliżu słupa 
Nr. 574 nieznanego osobnika prze- 
k adającego się w stronę Rosji.. Na 
okrzyk „stój* nieznajomy począł ucie* 
kać. Oddano do niego kilka strzałów 
jeanak zbieg umknął. Przypuszczalnie 

był to kurjer sowieckiego wywiadu, 
jakiemi organizacje szpiegowskie po- 
siłkują się przy przesyłaniu materjału. 
Na miejscu ucieczki znaleziono czap* 
kę i ślady krwi, co mówi niezbicie, że 
uciekający został raniony. 

Straszliwe odkrycie, 
W dniu wczerajszym na posterunek 

policji I on PP. zgłosł się 
niejaki Łotokow Stefan i dyżurującemu 
przodownikowi oświadczył, iź przy ul. 
Rudnickiej Nr 17 w pobliżu lokalu gdzie 
mieściła się ongiś zlikwidowana przez 
organa bezpieczeństwa organizacja komus 
mistyczna, wysiępująca OONSIĆ pod 
nazwą <Związek Igła» została znalezio- 
na czaszka ludzka. Po złożeniu zeznania 
Łotokow wyjął zawiniętą w papier czaszkę 
stawiając ją na stole. AMY 

Z zeznań Łotokowa wynika, iż czasz- 
ka została znaleziona przez Tkaczonka 
Adama. O wypadku powiadomiono nie- 

DE o Ów 

Książka o Beethovenie 
(Dokończenie) 

/ A teraz waobraźmy sobie, że na 
te dwa zasadnicze typy naracji p. 
Hulewicza schodzi jakby jakaś mgła. 
I stonowuje całą książkę, jak malarz 
doprowadzający obraz swój do jed- 
nolitej ekspressji. Ten opar, ta frazeo- 
logja bardzo a bardzo osobista, ten 
sui generis ornament, to piętno indy- 
widualne, ten upust istnej Žpassji 
splatania i rozplatania wyszukanyc 
słów, podbijania myśli wyżej, wyżej, 
że nikt już nawet sensu nie dostrze- 
że — to trzeci typ Naracji p. Hule- 
wieza. |, nie wahajmy się powiedzieć: 
zabójczy dla jego dzieła tak pełnego 
mozołu, wiedzy, kompetencji i eru- 

dycji. : 
Ach, jeśliby nie ta zaprawa! 

_ Składają się na nią: przydane do 
ściśle biograficznej opowieści własne 
autora superlatywy tudzież... jakby 
monologi samego Beethovena mające 
malować staa jego duszy. | fioritury 
autora i te rzekomo Beethovenow- 
skie ekspektoracje — nie potrzebują 
komentarzy. Wystarczy dosłownie 
przytoczyć kilka „ozdobnych* lub 
„głębokich * albo „górnych* frazesów. 

Otp np. taką zaraz fanfarą wita 
p. Hulewicz przyjście na świat Bee- 
thovena: 

„Któż z nas mógłby ujrzeć jak 
zniża się gęstwa chmury nad czoło 

Adama takiego i dobrotliwie trąca 
pałcem jego rękę, wzniesioną z nie- 
mocy, i daje pomazanie elektrycznej 
iskry ducha? W ta iej chwili milcze 
nie zaślubia "samotność. Ziemia vw 
najświętszej unji wzbiera falą eksta- 
zy... Zrodził się człowiek boski. 
Wstrzymały się na jedno mgnienie 
wszystkich gwiazd obroty w kornem 
wszechklęknięciu, wsłuchane w szmer 
zapłodnienia swojej myśli na nowe 

wieki*. ; 
Czytamy tuż zaraz dalej, że mały 

Beethoven „w czas uczy się odzew- 
nętrzniać punkt ciężkości i wszelką chy- 
żość mijających fal sprowadzać do 
wnętrza, do odśrodkowego sensu* — 
lub też, że „Salonowa politura wy- 
"chowania bezskutecznie usiłuję przy- 
 lgnąć do cierpkiej skóry młodego 
Ludwika* — że po Śmierci matki „w 
ogromnem, pustem sklepieniu jego 
piersi gruz osypywał się głucho...” 

domu u państwa Breuningów 
czytywano zazwyczaj ;wieczorem przy 
lampie.  Natychmiasij p. Hulewicz 
przypasuje sobie koturny i pisze: 
„W ciasnem, aksamitnem kolisku wie- 
czornej lampy... w cieniutkiej porce- 
lanie zapijanej kawy barwnemi tęczy 
zsłamują się krystalicznie słodkie ry* 
my liryki Mathissona i Ossjanowe 
fantazje.. a Szekspir  przemožnym 
głosem skanduje samą, szczerozłotą 
treść bytu w poszmerach oceanów 
bijących wieczystym rytmem o flanki 

tułaczej nawy odysejskiej“. + 
P. Hulewicz ani rusz nie może 

powiedzizė najprostszej rzeczy natu- 
ralnie i bez silenia się na zawrotne 
metafory. jeżeli ma np. powiedzieć, 
że ojciec Beethovena upijał się coraz 
częściej, powie: „Smutny zewłok oj- 
cowski w biały dzień wysypia ostat- 
nie pijactwo“, + | 

Jeszcze w biały dzieńl 
Jeżeli spostrzeże zakręt Renu, — 

napisze: „O dziewięć mil stąd ojciec 
Ren zamyślił się błękitnym, regular- 
nym znakiem zapytania*. Tak będzie 
piękniej i niezwyklej. 

A dopieroż alokucja Beethovena 
do własnego uchal 

„Ucho moje—powiada— bracie mój 
serdeczny, niższy |odemnie ale mójl... 
Czy ty pojmujesz, cośjty nasiebiewzięlo 
wrosnąszy w kształt mojej wielkiej 
czaszki? Czy ty nie drżysz od stra- 
chu przed oną straszliwą ofiarą, jaka 
się na ciebie kiki stores położyła 
całunem radosnym? (Bywają radośne 
całuny — choć bardzo rzadko. Nie 
trzeba tylko zaraz myśleć o tešcio- 
wejl)* Zaś Beethoven wypomina uchu 
swemu, že po „opušcilo“ (ma zna- 
czyć że ogłuchł). „Czy ty wiesz—pra- 
wi — żeś na to jeno przyszło aby w 
jednej strasznej chwili zerwać brutal- 
nie własną ręką io, co ciebie łączy ze 
mną — i pójść i odejść — i tam, 
przed Sądem jedynym  klęknąć o- 
krwawione, wydarte, kaleczne (takl), 

zwłocznie komisarza posterunku, który 
wszczął energiczne dochodzenie celem 
ustalenie pochodzenia znalezionej czasz 
ki ludzkiej i stwierdzenia, czy czaszką 
znajdowała się w domu przy ul. Rud- 
nickiej Nr 17 przypadkowo, czy też w 
skutek dokonanego mordu. 

Jednocześnie prawie rozeszła się po- 
głoska, że w domu tym mieści się pie- 
karnia żydowska, gdzie. według zwyczaju 
wypiekane są mace na święta żydowskie. 

Na miejscu zebrał się tłum ludzi, 
który uparcie twierdził, że dokonano tu 
mordu rytualnego. Zebranych rozproszyła 

policja. SAS 

nieswoje*... 
Lecz to klęczące przed Sądem, o- 

krwawione ucho spełniło nakaz. Aby 
dopełniła się ofiara wielka i płodna. 
Innemi słowy: tragiczna  głuchota 
wyszła Beethovenowi na dobre. je- nienia» (rzecz dzieje się w Andante paliło się pro: 
Szcze go większym uczyniła. : 

O Sonacie Waldsteinowskiej nie. 
chce p. Hulewicz filozofowačbo „wej- jak może «dusza parować słodkawym na $ 

"ście w nią odrzuca pośredników”, 
Sonata Wałdstejnowska „nie zamie. 
rza nic, niczego nie wyobraża, nicze- 
go nie przedstawia... Do niczego nie 
zmierza, nie chce mic. Nie stwarza 
muzyki, jest muzyką, W sobie samej 
poczyna się i kończy i przeto nie- 
skończona jest w świętości absolut- 
nego koła*, Myślę jednak, że ni.- 
koniecznie trzeba być sonatą Wald- 
stejnowską aby w sobia samym po: 
czynać się i kończyć. Oto np. pióro, 
które w tej chwili trzymam w rę- 
ku.,One też samo w sobie poczyna 
się i kończy a przecie nie jak sonatą 
Waldsteinowską. Tylko, że z mojego 
pióra nie można, jak w  sonacie 
Waldsteinowskiej „zachłysnąwszy się 
najprawdziwszem życiem runąć w 
spienione nurty rzeźwego i czystego 
ronda”. 

Czy mamy zauważyć, że p. Hule- 
wicz lubi pojedyńcze wyrazy niezwy- 
kłe, jak np, miezmylny, zwidzenie i 
tp.) Uszczknijmy po drodze «jeden z 
tych spacerów wielogodzinnych, któ- 
re nie należą do nikogo i są piękne, 

Wrażenia muzyczne. 
Recital Ireny Dubiskiej. 

Po wspaniałem zaprezentowaniu 
się, jako wykonawczyni tak duchowo 
mało przystępnych i technicznie nie- 
pospolicie trudnych dzieł Karola Szy- 
manowskiego, znakomita skrzypaczka 
—artystka święciła prawdziwy  try- 
umf w czasie recitalu, którego całko- 
wity program wykonała sama, bardzo 
dobrze sekundowana przez akompan- 
jatorkę G. Scłomonowównę. Prze- 
śliczne wykonanie pięknego koncertu 
Karłowicza było punktem kulminacyj- 
nym poranku dla nas, szczerych wiel- 
bicieli talentu jego, tak przedwcześnie 
wydartego z grona twórców muzyki 
polskiej, przez los nieubłagany. Cały 
„szereg najrozmaitszych utworów  za« 
poznał nas z wielostronnością talentu 
artystki, wzbudzającej podziw głęboką 
muzykalnością, siłą tonu—najzupełniej 
wyjątkową w drobnych rękach nie- 
wiešcich—przepyszną techniką i ży: 
wym temperamentem, zawsze utrzy- 
mywanym w granicach wysoce este- 
tycznych. Był to niewątpliwie jeden z 
najpiękniejszych koncertów, jakie się 
słyszało. 

Orkiestra narodowa St. Namy- 
„słowskiego. 

Z godnym . uznania pietyzmem, 
prowadzi dalej Stanisław Namysłow- 
ski—zapoczątkowane przez ojca dzie- 
ło. Orkiestra, mająca już swą sławę 
ustaloną w. krzewieniu znajomości 
ludowej muzyki polskiej, po kilku- 
letniej niebytności u nas, wystąpiła 
ponownie z |koncertami na scenie 
«Reduty», przypominając się swym 
dawaym wielbicielom i zdobywając 
nowe ich zastępy. Jak i dawniej, naj- 
większe powodzenie towarzyszyło 
istotnie doskonałemu wykonaniu mu- 
zuki ludowej, stanowiącej prawdziwą 
specjalność zespołu. Werwa, dosadna 
rytmiczność, wyborne  zespołenie 
wszystkich wykonawców  najkorzysie 
niej występuje w tym dziale progra* 
mu, wywołującym pochwały bez za- 
strzeż:ń. Mniej pomyślnie wychodzą 
dzieła symfoniczne, wymagające więk- 
szej obsady instrumeatalne, z ko- 
nieczności utracające częściowo swą 
barwność dźwiękową przez przysto- 
sowanie do mniejszej orkiestry, cho- 
ciaż i tutaj niejedno było godne 
szczerego pokiasku. Najmniej zada: 
walniająco był ujęty „Menuet* Pade- 
rewskiego, którego zbyt prędkie tempo 

_ i trochę ciężko z nadmiernemi akcen- 
ami wykonana część pierwsza nie 
miała wytwornej lekkości, tak właści- 
wej tej stylizowanej muzyce. 

Niewą!pliwie zainteresuje bardzo 
wielu, pamiętających tak pomyślne 
pierwsze wysiępy, które się tu od- 
były, utalentowanej i niezwykie mu- 
zykalnej śpiewaczki  koloraturowej, 
pod pseudonimem Ireny Larar, że 
młoda artystka, po odbyciu studjów 
zagranicą i wielkiem powodzeniu na 
koncertach: w Wiedniu, w Zagrzebiu, 
w Pradze, w Krakowie i innych mia- 
stach, o czem świadczą oryginaln:, 
wyborne krytyki, zamierza przypomnieć 
Się naszej publiczności na własnym 
koncercie we środę, ah marca rb. 
na scenie „Reduty*. Przez pamięć 
dla swej matki, niegdyś prymadonny 
opery cesarskiej w Petersburgu, zmie- 
niła artystka swój dawny pseudonim, 
przyjmując nowy—O/ga Olgina, pod 
którym to pseudonimem matka jej 
była powszechnie znaną i wielce ce- 
niorą artystką. 
; Michał Józefowicz. 

RKZNNURONNANANU пннннонинанив 

ž Była blurolistka 
zredukowana, mająca na AE 
ciężko chorych rodziców — starców, 
znajduje się obecnie bez żadnych 

środków do życia. © 
Błaga przeio ludzi o litościwem 

sercu, o pomoc pieniężną, by nie 
umrzeć z głodu, wraz z rodzicatmi. 

Ofiary przyjmuje administracją 
| «Słowa» dla «Biuralistki». 

uuusuuzkuzuNNKZENNUNNNANNBNNM 

bo zamykają się w sobie bez pamięci 
o czemkolwiek», albo gdzieś ną in- 
nem miejscu pieśń, co «spłynęła w 
alabastrowy basen cichutkiego 
arpedźja i legła na fermacie zabliž- 

z sonaty Appassionata), : 
Lecz nie zastonawiajmy się głębiej 

oparem pragnienia»; nie przyglądajmy 
się zbyt blisko Beethovenowi «tkwią- 
cemu głęboko pod gwarną powierz- 
chnią życia i w mrocznych labiryn- 
tach kopalnianych Piątej Symfonji, 
kującemu podziemne jej formy z czare 
rego djamentu, rozświetlając ciem- 
ności globowego łona języczkiem 
płomienia, który nad czołem zawiesił 
mu Duch Święty»... Oto nadszedł 
czas miłości. Książka p. Hulewicza 
nie rozpada się na rozdziały lecz na 
«Czasy». Czas burzy, czas południa, 

czas solenny j t. p. aż i ostatni roz« 
dział zatytułowany jak «Czas Nieusta- 
jący».Obejmuje wieczność Beethovena 
glorji Gloria sempiterna.  Nieu- 

stająca. ; 
Otóż jesteśmy w «Czasie Miłości» 

i — oczywiście — przed obliczer 
Teresy Brunswick, **) 1 

„Była istotą rzadką—pisze p. Hu- 
lewicz. Była, o ile są tacy, pełnym 
człowiekiem. Każda rzecz w jej wnę- 
trzu była rzeczą praw 'ziwą... W naj- 
głębszą noc można było ją zawołać, 
i zawsze była. Interwał między jej to- 

Z SĄDÓW. 
Redaktor hromadzkiej „Iskry* 

skazany. > 
W czerwcu r. ub. Hramada białoruska 

rozpoczęła wydawać czasopismo «lskra». W 
numerach 2 i 3 tego czasopizma umieszczo- 
ne zostały artykuły pod tytułem: «Trujące * 
gazy», «Dary kresom» i <Zabójstwa». Autor 
pierwszych dwóch mówiąc o ustawie języ- 
kowej wyraża się, że posunięcia rządu w 
tej sprawie zatruwają zdrowy odruch społe- 
czeństwa białoruskiego. 

Auior wspomnianych artykułów nazywa 
działalność władz ciemiężycielską w stosun- | 
ku do ludności białoruskiej, Nieujawniony 
autor artykułu <Zabójstwa» mówi o rzeko- 
mer mordowaniu i katowaniu przez policję 
i funkcjonarjuszy KOP'u aresztowanych. 
KA odpowiedzialny czasopisma <lskra» 

„chał Herrmaanowicz pociągnięty został do 
kę ero czę awa że bė = 

nia wczorajszym sąd okręgo d 
przewodnictwem <iego Sau ilg 
chylit się do wniosku podprokuratora Rauze 
i skazał redakiora Hermanowiczą w myśl 
z i 132 KK. na dziesięć miesięcy wię- 

a. 

O napad na folwarek Wyżany. 
Przed kilku laty, wieczorem zimnego 

dnia listopadowego do folwarku Wyżany 
pow. Wileńsko-Trockiego wkroczyło czte- 
rech, ubranych w wojskowe mundury i wy- 
ważywszy Okno zrabowali mieszkanie wła- 
ściciela folwarku p. M. Romanowskiego za- 
bierając mu 110 rb. złotem 1 cenne rzeczy. 
P. Romanowski, widząc, że bandyci prze: 
stali zwracać na niego baczną uwagę wy- 
skoczył przez okno chcąc uciec, Stojący na 
warcie bandyta dał strzał, Kula raniła Ro- 
manowskiego w policzek. Spłoszenitym wy- 
strzałem bandyci zbięgli pozostawiając ran- 
nego i część łupu. Śledztwo nie pomogło 
do wykrycia sprawców, wyjaśniło się tylko, 
że jeden z nich nazywany przez kolegów 
«porucznik» był hersztem bandy, 

o pewnym Czasie Romanowski idąc 
Kalwaryjską ulicą spostrzegł owego  «<po- 
rucznika». Pierwszy napotkany posierunko- 
wy aresztował go na żądanie poszkodowa- 
nego. Zatrzymany stawiał opór i gdyby nie 
pomoc przechodzącego żandarma, posterun- 
kowy zmuszony byłby użyć broni. 
„Okazało się, że jest to niejakiś Hry- 

gielewicz. W dniu wc orajszym sąd  okrę- 
gowy pod przewodnictwem sędziego Jodze- 
wWicza skazał Hrygielewicza na siedem lat 
więzienia ciężkiego. T. 

EZARGÓŁEGI KIRUOACSEEH AAS ARZAWZ ACER ZZ 

Literatura i Sztuka. 
© Karin Michaelis znakomita autorka 

duńska słynnej książki «Wiek niebezpieczny» 
bawi w Warsząwie. Przyjmuje ją Polski 
Kiub Literacki (Pen-club). Poselułwa duńskie 
wydało raut na jej cześć. Karin Michaejis 
wygłosiła odczyt p. t. <Miłość, małżeństwo, 
rozwód». Używa języka niemieckiego. W 
warszawskim Penclubie powitano ją przemó- 
wieniem w języku duńskim. 

© Trzydziestolecie zgonu Asnyka 
będzie upamiętnione w sierpniu b. r. wmu- 
rowaniem tablicy pamiątkowej w skałę nad 
Mors:iem Okiem w Tatrach (kórym Asnyk 
poświęcił cały cykl najpiękniejszych poezyj 
swoich). Utworzył się Komitec obchodu w 
Warszawie. Łącznisiem między nim a Wil- 
m s prot. A. Parczewski (Kaliszanin, jak 
snyk), 

©  Jubileusz- Rodziewiczówny od: 
święcono i w Krakowie. Odbyła się akade- 
mja, na której obecny był wojewoda, 

— eo Wacław Sieroszewski jeździł do 
Londynu i do Pragi gdzie go nader uroczy- 
ście przyjmował i fetował tamtejszy Świat 
literacki z tamtejszemi Penclubami na czele. 
W Pradze obecny był na uroczystem Śnia- 
daniu minister Benesz. 
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4 Nowość wydawnicza 
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„POJEDYNEK“ 
ze stanowiska polityki kryminalnej. + 

Cena 1 zł. 60 gr. 
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NADESŁANE 

Niedoszła samobójczyni. 
Rozpacz z powodu wypadania 

włosów które grozi młodej kobiecie 
w konsekwencji łysiną, była tak wiel- 
ką, że chciała sobie życie odebrać.” 
W ostatniej chwili połeciła jej starusz- 
ka 70-cio letnia środek na porost 
włosów „MIA* (wyrobu firmy Henryk 
Żak), który staruszka używała z do- 
brym skutkiem. W krótkim czasie wy- 
rósl włos bujny w kolorze natural- 
nym a niedoszła samobójczyni jest 
wesołą i pełaą życia. W. konkursie 
wyznaczonym za najpiękniejsze fryzu- 
ry dostała nawet pierwszą nagrodę, 
wszystko dzięki środkowi „MIA* fir- 
my Henryk Żak. 

  

nem a oceanem Beethovena musiał 
topnieć, zbliżać się ku połączeniu w 
cały akord..." Dzieje miłości Beetho- 
vena i Teresy Brunswick — pisze p. 
Hulewicz—to „wieczne misterjum, co 

stym słupem, oczyszcza* 
jące, chłonne i niespelnione. | teraz 
trwa w głębi wieków, jak niedostęp- 

więtość w niecce (tak) relikwia- 
rza”, A 

To jest najwyższa kwinta zawrot- 
nej frazeologji autora „Bożego Przy- 
błędy". Co zaś do najwyższego to- 
nu zachwytu, to pada on u p. Hule- 
wicza na Allegro Dziewiątej Symfonii. 
Jest to—pisze—istota złożonej gma- 
twaniny życia ujęta w formułę o zna- 
czeniu wieczystem. .Gdycy—powiada 
—po za niem, po zatem olbrzymiem 
Allegro, nie istniał żaden utwór mu- 
zyczny, już w dostatecznej potędze 
usprawiedliwiłoby ono rację bytu sztu- 
ki muzyćznej, Nie można więcej po: 
wiedzieć. 

A cała Dziewiąta Symfonia? 
„To jakby jaka Biblja, To księga 

ksiąg Muzyki. Сг 

**) A Eleonora von Breuning? A Nanet- 
ta Stein, a Magdalena Willmann (z którą 
Chciał Beethoven żenić się)? A Dorota Ert- 
mann, Marja Bigot, Marja Pachler-Koschek, 
aistynna Betina von Arnim, a Giulia bra- 
bianka Guicciardi? A Teresa Malfatti, a Ma- 
rja Erdódy, a Amalja Sebald?... Jeśliśmy 
którą przeoczyli, niech nas usprawiedliwi — 
liczba, doprawdy, nie mała. 
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tego obszaru, według obliczeń 

' regulowanie ciężarów i długów, 

" tych dzierżawców, 
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KURIER GOSPODARCZY 
Wojewódzka Rada na= 
prawy ustroju rolnego. 

(Dokończenie). 

W dalszem swem przemówieniu 
© działalności Wileńskiego urzędu 
ziemskiego, p. prezes Łączyński za- 

aczył bezwątpienia największą rolę 
jaką w obecnej przebudowie ustroju 
rolnego odegrywa scalenie. 

Biorąc pod uwagę, że mniejsza 
własność ziemska posiada na terenie 
województwa obszar 1775326 ha z 

OUZ 
wynika. że scalenia wymaga około 
1500000 ha. 

Z tego zgloszono od początku 
istnienia urzędów ziemskich 371625 
ha, co stanowi około 1/4 obszaru 
wymagającego scalenia. 

Zakończono komasację w okresie 
sprawozdawczym na obszarze 73046 
ha, co wynosi 48 proc. obszaru pod- 
legającego scaleniu. 

Największe napięcie prac scalenio- , 
wych przypada na rok 1926. W stosun- 
ku do wykonania prac scajeniowych w 
różnych stadjach na rok 1926 przypa- 
da z całego okresu 47 proc. wszyst- 
kich spraw rozpoczętych na gruncie; 
4306 proc. wszystkich spraw zakoń 
czonych na gruncie, oraz 59,1 proc. 
spraw zakończonych prawnie. 

Co do rozwoju akcji scaleniowej 
według powiatów, to tak samo róż- 
nice dwóch ich grup, które spowo- 
dowały różnicę w ilościowem wyko- 
maniu prac parcelacyjnych i serwitu- 
towych—występują one i w scaleniu. 

Z ilości prac opracowanych przez 
powiatowe urzędy ziemskie i 
nadesłanych do wdrożenia 65,3 proc. 
przypada na powiaty zachodnie i 34,7 
proc. na wschodzie, co zaś do za- 
kończenia prac scałeniowych, na po- 
wiaty zachodnie przypada 71,8 proc., 
a wschodnie 28,2 proc. 

Pożyczki są wydawane przez Pań- 
stwowy Bank Rolny: 

1) na nabycie gruntów w listach 
zastawnych 8 proc. opiewających na 
złote w złocie na zasadzie przepisów 
z dnia 14—l 1926 r.; pożyczki te P. 
B. R. wydaje do wysokości 2]3 ceny 
szacunkowej nabywanych gruntów; 

2) na zasadzie przepisów z dnia 
12.Vili.1926 r. są wydawane pożycz- 
ki w listach zastawnych do wysokoś- 

+ 50 proc. sumy szacunkowej. Po: 
życzki te mogą być udzielane na u- 

cią: 
kach żących na parcelowanych  mająt 

oraz na koszta parcelacji. 
Warunkiem uzyskania _pożyczek 

długoterminowych jest posiadanie 
hipoteki sporządzonej czystym wpi* 
Sem; ; 

3) pożyczki gotówkowe na zasa- 
dzie przepisów z dnia 23 Х1.1926 r. 
z funduszu zapomóg i kredytu ulgo- 
wego przyznaje prezes O.U.Z. 

a) na nabycie gruntów w Wyso- 
kości różnicy pełnego szacunku okre 
ślonego przez P. B. Roln. a požycz 
ką długoterminową przez niego wy 
płaconą; 

b) na zagospodarowanie; 
Termin spłat pożyczek na naby- 

cie gruntów jest 5,15,25 i 35-letni z 
okresem ulgowym od 1 roku od 3 i 
5 lat; na zagospodarowanie termin 
jest 5, 10 i 15 letni z 4-letnim okre- 

sem ulgowym; ; 
4) požyczki przy Scaleniu są 4 

proc. wydawane na a) przeniesienie 
budowy, b) meljorację, c) na nabycie 
gruntów przy sąsiedzkiej parcelacji 
łącznie ze scaleniem do wysokości 
100 próc. rzeczywistej wartości naby- 
wantgo gruntu i d) na koszta tech- 
nicznego przeprowadzenia scalenia. 

Pożyczek scaleniowych za okres 
sprawozdawczy udzielono 1.300 go- 
Spodarzom 165 wsi Scalanych na o-. 
gólną ilość 678 345 złotych, co w sta- 
Sunku do ilości wsi scalanych daje, 
że z pożyczek korzystało ich 50 proc, 

Osadnikom. wojskowym wydano 
866 pożyczek na sumę 798,189 zł., 
osadnikom cywilnym 698 pożyczek na 
Sumę 518.298 zł. 

Co do czynności komisji uwłasz- 
czeniowych przy powiatowych urzę* 
„dach ziemskich, to kontygent podpa- 
dający pod formalne wymagania usta- 
wy spraw jest bardzo mały, czego do- 
wodem jest niski procent uwłaszczo- 

to też ustawa 
Uwłaszczeniowa wymaga nowelizacji 
Obecnie dokonywanej przez M. R. R. 

Ogólem odbyło 'się posiedzeń 
Kom, Uwłaszcz. 54. Spraw zgłoszono 
404, z czego odmówiono w 103 wy: 
Padkach, odroczono 98, umorzona 
43, uwłaszczono 28, co stanowi 6,9 
broc. zgłoszonych spraw. 

W drugiej części swego przemó- 
wienia 'p. Prezes O. U. Z. przystąpił 

do zlustrowania planu robót urzędów 
ziemskich na rok 1927—28. 

„_ Według kalkulacji Urzędu Ziem- 
skiego z ogólnego obszaru większej 
Własności ziemskiej po potrąceniu 
Obszaru lasów, nieużytków i podsta- 
Wowych norm władania, oraz grun- 
ów rozparcelowanych w okresie Spra- 
Wozdawczym i wykupionych na cele 
teformy rolnej pozostaje jako obszar 
Użytków rolnych podpadających pod 
Przymus parcelacyjny około 50.000 ha 
i wskutek tego punkt ciężkości refor- 
My rolnej przechyli się na uruchomie- 
Nie części nieżyików, które w posia- 
daniu większej własności stanowią 
146,763 ha oraz części gruntów ро- 
leśnych, które stanowią 263.917 ha, 

Zapotrzebowanie na ziemię w wo- trzeby elementu miejskiego robotni- 
jewództwie Wileńskiem kalkuluje się czego i urzędniczego, a to drogą par- 
w sposób następujący: 1) na uzupeł- celacji podmiejskich gruntów i nadzie- 
nienie drobnych gospodarstw poniżej lania drobnemi działkami tego właśnie 
10 ha (których nalicza się w woje- elementu, Większość gospodarstw na 
wództwie 41.400) potrzeba 124.000, Wileńszczyźnie należy do typu samo- 
2) na zakończenie osadnictwa woj- wystarczalnego w tem zrozumieniu, 
skowego 30.000 ha i 3) na zaspoko- że za pomocą swej produkcji zaspa- 
jenie potrzeb służby folwarcznej i kaja li tylko potrzeby własne nie do- 
drobnych dzierżawców około 20.000 starczając prawie nic na rynek, wo- 
ha czyli łącznie 174.000 ha. bec czego miasto od takiego drobne- 

Na pokrycie tego Okręgowy Urząd go rolnika prawie nic nie kupuje jak 
Ziemski posiada: 1) zapas gruntowy również odwrotnie włościanin nie ko- 
Urzędu Ziemskiego 37616 ha, 2)plan rzysta z produkcji miejskiej, co w 
parcelacyjny na rok 1928 10.400 ha, znacznym stopniu oddziaływuje ha- 
3) przeznaczono do przymusowrgo mująco na rozwój uprzemysłowienia” 
wykubu z listy imiennej 1926—27 r. mast. Kardynalnym warunkiem tego 
3093 ha, czyli łącznie 51109 ha. rozwoju jest pogłębienie siły nabyw- 

W związku z wejściem w życie czej drobnego rolnika, co zapewnia- 
rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z loby wytworzenie się pojemnego ryn- 

dnia 1.11-27 r. prace przy likwidacji ku wewnętrznego i wzmocniło w ten 
serwitutów pójdą w szybszem tempie. sposób stan gospodarczy całego Pań- 

Z. ma do załatwienia 308 spraw. stwa. Chcąc wzmocnić gospodarczo 
Plan robót scaleniowvch na rok drobnego rolnika, należy dokonać 

1927—28 przewiduje 65 000 ha z cze- komasacji i upełnorolnienia. przyczem 
go 41435 ha są to sprawy nowe, po- to ostatnie powinno postępować lącz- 
zostałe zaś zostały rozpoczęte w ła- nie z akcją scaleniową, albowiem tyl- 
tach ubiegłych. ` ko przy scalaniu gospodarstw agrar- 

Pozatem zostało zgłoszonych do nie zdrowych koszta techniki się kom- 
scalenia 139.000 ha. ` pensują. 

Przy scaleniu w wielkiej mierze  Ježeli chodzi o sprawę upelnorol- 
będzie stosowane  upelnorolnianie, nienia, to na podstawie cyfr przyto- 
bądź drogą sąsiedzkiej parcelacji, bądź czonych -przez p. prezesa Łączyńskie- 
na mocy stosowania art. 15 ustawy go, widocznem jest że jeżeliby nawet 
o reformie rolnej z dnia 28,XII-25 ro- każdy hektar parcelowany szedł na 
ku, a także będzie stosowane prze- upełńorolnienie, to i wtedy sprawa 
siedlanie małorolnych. | ‚ uzdrowienia stosunków rolnych nie 

Na terenie 18 gmin specjalnie zostałaby rozstrzygnięta. Dlatego też 
zniszczonych prace scaleniowe będą należy dążyć do wyzyskania tego о- 

otoczone opieką, oraz dła- ludności gromnego odsetka nieużytków, które 
będą stosowane ulgi w opłatach za posiada Wileńszczyzna, a to drogą 
techniczne prace aż do zupełnego rozwinięcia na szeroką skalę robót 
zwolnienia. 4 meljoracyjnych. Dla usprawnienia tych 

Potrzeby ludności pasa nadgra- prąc, podzielonych dotychcząs pomię: 
nicznego, która pozostawiła część dzy trzema resortami: Min. Rob. Publ., 
swych gruntów w republice sowiec- Rol. i Ref. Rolnych, zostanie powo- 
kiej, również zostaną uwzględnione. łąny specjalny organ meljoracyjny. 

Wobec słabego rozwoju przemys- — P. Minister. zaznaczył, iż w odnie- 
łu w miastach nie można liczyć па sjeniu do sprawy osadnictwa wojsko- 
odpływ ludzi ze wsi. dlatego trzeba wego bdzie stanowczo się domagał 
im powiększyć ich rolny warsztat wypełnienia przez Państwo swego 
pracy przez powiększenie. zdolności przyrzeczenia w stosunku dob. ocho- 
użytkowej gospodarstw, co da SiĘ tników, rekrutujących się z pośród 
osiągnąć przez meljorację. _ miejscowej ludnošci, przez nadzielenie 

Meljoracje są pożądane o typie jch ziemią. Tego rodzaju postępowa- 
najprostszym (rowy otwarte); w „roku nie da możność usunięcia tych anta- 
1927 przewiduje się wykonanie tych gonizmów, jakie panują wśród lud- 
prac na obszarze 41 wsi scalanych ności tutejszej w stosunku do ošad- 
wynoszącym 3.700 ha oraz na obSza* ników: Należy pamiętać, że. kwestja 
rze 14 majątków parcelowanych — parcelacji nie jest zagadnieniem  po- 
2.900 ha. a ° ‚ daży ziemi, lecz popytu na nią, wo- 

Oprócz meljoracji O. U. Z. będzie bec czego należy ten popyt zwiększyć 
zwracał uwagę na kwestję ;budownic- przez rozszerzenie i usprawnienie akcji 
twa w gospodarstwach scalonych kredytowej. P. Minister oświadczył, że 
głównie w miejscowościach zniszczo- jąko członek obecnego Rządu musi z 
nych. | przyjemnością stwierdzić, że za. okręs 

Chwila scalenia gospodarstwa jest dziewięciu miesięcy stosunki ekono- 
momentem przełomowym dla rolnika. miczne wsi znakomicie się poprawiły. 
Z powodu braku wiedzy rolniczej Obserwujemy zjawisko że produkty 
często wraca on znów do pierwot- przemysłowe prawie że nie wzrosły 
nych form gospodarstwa dlatego ko- w cenie, gdy tymczasem produkta 
niecznem jest danie mu w tym mo- ro'ne poszły dwa razy w górę. Tego 
mencie natychmiast po zakończeniu rodzaju stan rzeczy powoduje wśród 
sprawy przez mierniczego, jakuajwięk- mas rolniczych dążność do prywatnej 
szej pomocy ugronomicznej, która kapitauzacji oraz podniesienia stopnia 
musi mu być udzielona i przez Pań- siły nabywczej drobnego rolnika. 
stwo i przez organizacje rolnicze oraz Pomoc agronomiczna w postaci 

sejmiki. instruktorów rządowych jest koniecz- 
Na tle wygłoszonego referatu wy- na. Tacy instruktorzy byliby łączni- 

wiązała się ożywiona dyskusja, w to- kami pomiędzy s„ołecznemi organi- 
ku której zarysowała się zgodna opi- zacjami rolniczemi a wsią skomaso- 
nja zgromadzonych 'w szeregu spra- waną. 
wach, mających pierwszorzędne zna- W sprawie działalności ustawo- 
czenie dla naprawy ustroju „rolnego. dawczej w zakresie przebudowy ustro- 
W sprawie parcelacji stwierdzono, ju rolnego p. Minister zaznaczył, że 
że w (celu zapewnienia ' powodzenia prace nowelizacyjne są już w toku 
akcji parcelacji _ prywatnej , należy i mają w pierwszym rzędzie za za- 
zwiększyć popyt na ziemię w 'drodze danie usunięcie trudności komasacyj- 
wydajnej pomocy kredytowej dła ma- nych, uregulowanie sprawy hipotek, 
łorolnych. Obok tego wobec szczup- zreformowanie włościańskiego prawa 
tego zapasu ziemi w ; Województwie spadkowego, ustawy uwłaszczeniowej, 
na cele upełnorolnienia wielki nacisk uregulowanie sytuacji wsi przykordo- 

winien być położony na odpowiednie nowych, które utraciły część swych 
rozwinięcie prac meljoracyjnych, któ- gruntów przy wytykaniu granicy oraz 
reby dały możność wykorzystania Opracowania rozporządzenia dotyczą- 
wielkiego procentu istniejących w cego oszacowania gruntów przejętych 
Województwie nieużytków. W odnie- ną rzecz Państwa w myśl ustawy z 
sieniu do komasacji stwierdzono, że dnia 17 gruntów 1920 r. w celu wy- 
ze wszechmiar dążyć należy dO Za- płącenia poszkodowania za przejęte 
bezpieczenia na przyszłość już doko- grunty byłym ich właścicielom. 
nanej pracy, a to w kierunku Zapo- P. Minister na zakończenie swego 
bieżenia możliwości ponownego _PO- przemówienia zwrócił się do zebra- 
działu już scalonych objektów. WEd- nych z gorącym apelem rozbudzenia 
ług przekonania Rady da się to ©- wśród społeczeństwa poczucia ko- 
siągnąć zapomocą dwóch *środków: nieczności współpracy czynnej z wła- 
1) modyfikacji włościańskiego ustawo- dzami ziemskiemi, gdyż od tego bę- 
dawstwa spadkowego i 2) pomocy dzie zależeć Szybkość -i sprawność 
agronomicznej dla wsi celem podnie- akcji naprawy stosunków rolnych, a 
sienia poziomu kultury rolnej. Wobec co zatem idzie szczęście i dobrabyt 
zbyt słabo zwartej w chwili obecnej miljona ludzi. P. Minister podzięko- 
struktury społecznych organizacji rol- wał P- Wojewodzie i zebranym za 
niczych, pomocy agronomicznej będą gorliwe zainteresowanie się . sprawą 
musiałyby podjąć się narazie „Czynni- prac jego resortu oraz p. Prezesowi 
ki rządowe, co wszakże będzie mu- Łączyńskiemu za jego wyczerpujący 
siało być stale koordynowane z dzia- referat, 
łalnością organizacji społecznych. lo oświadczeniu p. Ministra p. 

Po zakończeniu dyskusji zabrał vw/ojewoda Raczkiewicz wobec. wy- 
głos p. minister Staniewicz, który w czerpania porządku , dziennego za- 
swem przemówieniu, jakto zaznaczył mknął obrady Rady. (—) 
na wstępie, pragnął dorzucić do refe- 

ratu p. prezesa Łączyńskiego krótkie” NIN we 
zobrazowanie tej idei, która zawsze GIEŁDA WILEŃSKA. 
rześwieca mu w jego pracach. ‚ 

P KE Wilno, dnia 29 marca 1927 r. P. Minister podkreślił, że kwestii 
agrarnej nie można traktować w oder- Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zt, 100 41,40 41,90 
Papiery państwowe. 

waniu od zagadnienia rozwoju miast. 
Widzimy na przykładzie Wileńszczyz- 

ny, że z upadkiem gospodarczym Dolarówka 5 dol. 51 ; 
na skulek przejść wojennym Wilna 8 proc. państw. poż. kon 1 zł. w zł. 
oraz innych miast województwa znacz- [1,69 (97*/4 proc.) 
nie również pogorszyły się stosunki * 

5 Złoto. «= 
ospodarcze tutejszej wsi. Należy więc 

$ szelkienńi siłami dążyć " temu, aby Ruble 4,71 Н 

wytworzyć warunki sprzyjające gospo= f . 

aaa podźwignięciu się miast. Już Bank Polski zł. 100 123 

w roku następnym w planie robót 
trzeba będzie również uwzględnić po- 
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    D-r Konstanty Borzobohaty 

dłagoletni i oddany współpracownik Powiatowej Kasy Chorych w Wilnie, 
organizator i kierownik przychodni w Nowej Wilejce, zmarł 28-go marca 

1927 r., o czem z głębokim żalem zawiadamia 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna. 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

SU M 

> -r Konstanty Borzokohaty 
ezłonek Wileńsko-Mowogródzkiej Izby Liekarskiej 

zmarł 28 marea r. b. w Mowo=VVilejee. 
Cześć Jego pamięci! 

Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekarska. 

"KRONIKA 

  

    
        

    

    

rolnictwa“, a p. Z. Ihnatowicz, na- 
czelnik wydz. wytwórczości zwierzę- 
cej M. R. i D.P. p. t. „Organizacja 
zbytu produktów zwierzęcych na tle 

  

ŚRODA Е korz FE ‚ Aokie. wrażeń tegorocznych Targów Wschod- ‚ ystanie z ogrodu Bernardyńskie- _. "R się 8 
BO os] Wsch. sł. o g.5m.17. go w sezonie letnim 1927 r. 9 Spra- a m“ Ša ai 

ieli wa koncertów symfoni h s DASZ: 
Pina. ZO ZZA Gie Bernatdyńiski © sezėniei teki prof. R 3 B. mov bedzie o „Zna- 

: 1927 r. 10, „ czenie badań geologicznych w go- Balbiny p. r. 10. Sprawa poranków muzy- &ообатсе Kraju*, a dyr. inż. Z. Chmie- cznych w ogrodzie Bernardyńskim w 
Spostrzeżenia meteorologiczne: Zakład sezonie letnim 1927 lewski z Warszawy: „Pierwiastki twór- i В 1 1im r. 1l. Sprawa A > > А ao A łach, o wydzierżawienia teatru letniego w cze spółdzielczości rolniczej w szcze- 

gólności spółdzielczości mleczarskiej*. ogrodzie Bernardyńskim na sezon i 4 ; 
anie | 757 letni 1927 r. 12 Wniosek utworzenia t“ Aoc m z referatów prowadzona 
WE - _ Komisji dla spraw teatru polskiego DS ons L Ajas Baris M ei At м “ je Lens | ARA G przy ul. kępa kg woj 13. Podanie tekarzy Polskich. Dnia 1 kwietnia. 1927 r. 

właścicieli nieruchomości przy ul. Sa- (piątek) o godz. 8-mej wieczorem odbędzie 
Opad za ma š tjaniki w sprawie zwolnienia od oplat się w Bibijotece Publicznej i Uniwersytec- 
bę w mm. kanalizacyjnych. kiej zebranie członków na którem pp. St. 
wik * „ Gliński, F. Jurewiczówna, M. Kotwiczówna 
AA ) Południowo Waciodni — (0) Z posiedzenia miejskiej i M. Popowska wygłoszą <Pogadanki o Ksią- 

przeważający - Komisji rewizyjnej. Na poniedział- żce», miane z Okazji miesiąca. Książki w 
U wagi: Pochmurno, Deszcz 

Minimum za dobę—30 C Tendencja baro- 
metryczna spadek ciśnienia. PARA NSEWIE Konitoli hol 

е prawie kontroli hotelėw. „ 
URZĘDOWA. Następnie Komisja, biorąc pod uwa- k 

— (o) Konierencja w sprawie gę wysokość kaloryjności węgla kon- jż posiedzenie Rady, wyznaczone na 
drogowej. Dnia 28 marca, w urzę- cernu „Progres” oraz nadwyżkę w dzień 30 marca br. zostaje przesunię- 
dzie wojewódzkim, z udziałem przed- wadze, przyjęła do wiadomości uchwa- te na dzień 6 kwietnia br. i odbędzie 
stawicieli inspektoratu armji Nr. 1 w łę Magistratu o zamówieniu węgla w się o godz. 8 wieczór w sali obrad 

Wilnie, -D. O. K, III, - Wiłeńskiej dy- tym koncernie dla elektrowni miej- Rady Miejskiej г tym samym porząd- 
rekcji kolejowej, Wileńskiej dyrekcji skiej Wreszcie, przysłany przez kiem dziennym. ' 
poczt i telegrafu, Okręgowej „dyrekcji Związek miast polskich projekt rewi- RÓŻNE. 
łasów państwowych, Kresowego zji rachunkowości Magistratu Ko- as Nier otrzebna rozrzutność 
ds ej R bog Joyce o uchwaliła przyjąć do zastoso- AO, z niepokojeniem ludzi 
echników, owarzyszenia kupców, wania. ! AS 
Stowarzyszenia przemysłu i handlu, — Likwidacja Komisji obywa- S ata Eno za 
odbyła się konf :rencja dła ustałenia i telskich przemeldunkowych. Z tlaj A GE iais = Bij | A 
uchwalenia sieci dróg wojewódzkich racji ukończenia prac obywatelskich ty, as Badas | skoriyrta ią ab 
w myśl art, 35 ustawy: drogowej. Komisji przemeldunkowych  stopnio- Ganoieńmij słusznie: = 2 

Zebrani uchwalili aby projekty wo, w miarę ostatecznej likwidacji Nie będąc odosóbniońyny tr na 
sieci dróg wojewódzkich były roze- spraw ściśle w zakres ich wchodzą- rzekaniu Na niektóre Ataka orządki 
słane przedstawicielom wszystkich za- cych są one likwidowane. ocztowe, przytoczę tu A aoc 
proszonych na konferencję instytucyj, W dniu wczorajszym przestały 3 akis z a" f4. marca. r i 
żeby każdy delegat był przygotowany funkcjonować komisje przy II i VI Nadeszł do mite dB Wala 16 
dla omówienia tej kwestji. Wobec tej komisarjatach, Dziś zlikwidowane zo- marcd 4 sól ocztowe: 2 list 
uchwały, konferencja została odro- staną Komisje przy I i IV komisarja- zwykle ze ie S ia as id 7 

czona. „, tach, a jutro zakończy swoją działal- list zwykły i 1 przekaz pieniężny ze 
— (0) Ułatwienia przy wyda- ność Komisja przy V  komisarjacie. szjąku Mołodeczańskiego. Zdawałoby 

waniu dowodów osobistych. Wła: Główna Komisja likwidacyjna nie bę- się, że można było otrzymać to 
dze zwróciły uwagę па sprawę wy- dzie czyana do dnia 4 kwietnia rb. wszystko od 2-ch listonoszów, a jed- 
dawania paszportów krajowych, a mia- poczem przyjmować będzie interesan- nak było inaczej; te cztery obiekt 
nowicie na to, że biedniejsza ludność tów w sprawach _przemeldunkowych otrzymałem tegoż 14. marca ak z ) 
nie może się zaopatrzeć w dowód w lokalu przy ul. Szeptyckiego Nr. 11. szy od godziny 10 do 11 i L ać 
osobisty. W zasadzie paszport ma — Posiedzenia komisji oby- aż od = różnych on zy 
być wydawany bezpłatnie, jednak w watelskich w sprawie cen na chodzacych co 2 žodzini dwa 
rzeczywistości każdy petent ma do mięso i artyk spożywcze W sy daw 2 cit demono służ- opłacenia za wyciągi z ksiąg stano- związkh ze znacznem podrożeniem bę gi, aerial o ia 
wych, wyciągi meldunkowe, metryki i mięsa. dochodzącem w stosunku do 6 Ргг ю !аі‹іт] rz: dku, jeżelib 
t d., tak że w niektórych wypadkach jesieni o sto procent i w związku z rz b do aż 14 Ei ei 
SC» osobistego sięga 20— OE nieuzasadnionem podniesie- : objekty z Lakis szłaku Lidzkie- 
30 zł. niem się cen na artykuły pierwszej i ięciański 

jak się dowiadujemy, sprawa ta potrzeby, zwłaszcza produkty koda. * ona: ow: 
będzie uregulowana w ten sposób, njalne, w dniu jutrzejszym i. sobotę ie 3 sam każ Sh A dešiniai 
by petent składał podanie'na paszport odbędą się w Komisarjacie Rządu Ciekawa. więc 5 óle rzecz, czy 
krajowy bez załączników (wyciągów dwa posiedzenia obywatelskiej Komi- ten orządek nds z braku ©- 
it d.) a władze w drodze docho- sji do badania cen. Tematem obrad SZARA i bici niepokojenia służ- 
dzenia z urzędu skontrolowałyby Komisji będzie zatwierdzenie nowych by dorówij i ebywateli, czy może, 

w najlepszym razie, przez filantropję, zgodność podanych w formularzu cenników na wspomniane produkty. 

UNIWERSYTECKA by dać bezrobotnym pracę przy roz- 
iRaeacy| A AA w książkach 

ldunkowych. ten sposOb pasZ- mmm nm ima mi ms ac 
a kalkulowiłby się bardzo Biba, = Egzaminy - magisterskie na Poszealn sów, a odźwiernym stałe 
natomiast wyrobienie trwałoby nieco Wydziale Humanistycznym Uni- M adidas, 

dłużej. $ ao: r Anoat zimowym PE ta instrukcyjne Zw. Ofic. Re- „bieżącego roku akademickie, ZY osy ti MEJSKA.. 3 60 do egzainaów marias zerwy. Zarząd Koła Związku Oficerów  re- 
zerwy przypomina kolegom, iż kursa instru- 

— (x) Posiedzenie Rady Miej-.55 osób, składająe 80 egzaminów, z kcyjae (dla oficerów rezerwy  kawalecji i ar- 
skiej. We czwartek, dnia 31 marca których 69 dało wynik pomyślny. e A się każdej środy w  godzi- 
r. b. odbędzie się w Magistracie po- ZEBRANIA i ODCZYTY dla alicaiów WARNA A ZAJ 
siedzenie Rady Miejskiej. : (na Antokolu) o tejże porze. je 

Na posiedzeniu tem rozpa'rzone Wykłady akademickie i — — Zatwierdzenie aresztu. W 
będą następujące sprawy: 1. Budżet wykształconych. zjazd rolników. tych dniach na posiedzeniu sesji go- 
dodatkowy na okres od 1/IV 1927 r. W okresie od 2—6 kwietnia rb. od- spodarczej I. Wydziału karnego roz- 
do 31/ii 1928 r. 2. Wnioski przenie- będą się w Wilnie urządzane stara: patrywano sprawę sponfiskowanego 
sienia kredytów z jednych S$-Ów bud- niem Oddziału Wileńskiego T-wa dla na wniosek urzędu prokuratorskiego 
żetu I-go kwartału 1927 r. do innych. popierania navki rolnictwa i leśnictwa czasopisma „Nasz Gołas* J 10. 
3. Wniosek wyasygnowania kredytu Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego _ Konfiskatę zatwierdzono. 
z dochodów kinematografu miejskie oraz Zw. Kółek i organizacyj rolni: — Fan Zasztowt na indeksie 
go na opłacenie podatków skarbo- czych Z. Wileńskiej lll akademickie klasowych związków zawodowych. 
wych, nałożonych na kinematograi. wykłady rolnicze i II zjazd agrono- Okręgowy Komiiet klasowych związ- 
4. Wniosek skasowania w Sekcji Rze- mów (wykształconych rolników). ków zawodowych w Wilnie wydał 
źni i Rynków jednego etatu na ra- Wykłady akademickie odbędą się opinję, w myśl której zastępca preze- 
chmistrza i utworzenia natomiast I w dniach 2, 4, 5 i 6 kwietnia co- sa zarządu Kasy Chorych p. Zasz- 
etatu kasjera kasy pomocniczej. 5. dzienie o godz. 10, 12 i 17-ej, w Sali towt nie może być przyjęty w po- 
Wniosek w sprawie wydzierżawienia Kolumnowej U. S, B. czet członków kl. zw. zawodowych. 
Dyrekcji gimnazjum im. J. Lelewela Zjazd agronomów rozpocznie się Dzcyzja ta oparta jest natwierdzeniu, 
placu przy ul. Mickiewicza 40. w dniu 3 kwietnia o-godz. 9 min. 30 że z tytułu zajmowanego stanowiska 
6. Referat w sprawie opłacenia załe- nabożeństwem w kaplicy św. Kazi- p. Zasztowt jest przedstawicielem 
głych. podatków skarbowych za gmach mierza w Katedrze. klasy eksploatującej robotników. 
teatru polskiego przy ul. W. Pohu- O godz. 11 rano w Sali Sniadec- ŻYCIE BIAŁORUSKIE 
lanka. 7. Wniosek w sprawie utwo- kich nastąpi otwarcie zjazdu następ- ` 
rzenia stadjonu sportowego na Gó- nie prof. J. M. Pomorski z Warsza- — Obchód białoruski. Z oka- 
rze Boufałowej. 8. Sprawa opłat za wy wygłosi referat: „O nauczaniu zji 9 tej roczn'cy proklamowania nie- 

Domach Ludowych Polsk. Mac. Szk. Dia 
dal peel pogadanki przewidziana jest na- 

oda. 
— Z Kasy Chorych. Zarząd 

Kasy Chorych m. Wilna komunikuje, 

kowem posiedzeniu miejskiej Komisji 
rewizyjnej przyjęto do wiadomości



  

nej sali Georges'a był następujący: 
przy stole prezydjałnym zasiedli: pos. 
E. Jaremicz i pos. B. Rohula, leaderzy 
„Sielańskiego Sojuzu*, sen. Bohdano- 
wicz i p. Karuzo (prezes Centralnego 
Komitetu Ch. D. Biał.); nieco później 
ptzybył «ks. „pos. Ad; Stankiewicz 
pool Centr. Kom. Ch. D bia- 
ór.VEGIO I ) EEG wubew x 
„* Około godz. 8 wieczór wobec licz- 

nie zgromadzonych przedstawicieli 
„społeczeństwa białoruskiego, polskie- 
go i litewskiego, oraz młodzieży bia- 
łoruskiej, pos. Е. Jaremicz wygłosił 
po białorusku krótkie przemówienie 
inauguracyjne, po nim zabrał głos w 
dłuższem przemówieniu po białorusku 
poseł B. Rohula, referując przebieg i 
znaczenie obchodzonego aktu histo- 
rycznego; dałej zaś nastąpiły mowy 
powitalne: p. Welecki, prezes t-stwa 
oświatowego „Rytas“, wital społe- 
czeństwo białoruskie w imieniu Lit- 
winów wileńskich przemawiając po 
białorusku; mec. Stef. Mickiewicz — 
w imieniu społeczeństwa polskiego 
(po polsku); mec. W. Abramowicz — 
po polsku;.pos. S. Helman,—po pol- 
sku w imieniu polskiej lewicy sejmo- 
wej, wreszcie dr, J. Stankiewicz — po 
| 0 i ' 

kPo skończonych przemówieniach 
pos. Jaremicz odczytał depesze powi- 
talne od: „U. N. D. O.* (Ukraińskie 
Zjednoczenie Narodowo Demokratycz- 
ne); pos. Pławskiego (P. P. S.); pos. 
P. Wasyūczuka i pos. Kozickiego 
(ukraiński klub poselski), pos. d-ra 
Wygodzkiego, pos. Siuczynskiego i 
sen. d-ra Rubinsztejna (Żydowski 
Klub Poselski); pos. L. Chomińskie- 
go; K. Okulicza . dyrektora depaita- 
mentu wyznań M. W. R: "i (O. P. 
Swianiewicza, wreszcie pismo od pra: 
<owników drukarskich  „Sialanskiej 
Niwys, iošk a 

dukcje mieszanego chóru białoruskie: 
go Instytutu Gospodarstwa i Kultury 
pod kierownictwem p.. Al. Stepowi- 
cza, który ladnie wykonał szereg bia 
łoruskich pieśni ludowych, żakończo- 
nych. hymnem białoruskim „Ad wie- 
ku my Spali*. 

TEATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. Koncert 

O. Oiginy'Lerar w Reducie. Dziś o g. 
8:ej w, w Reducie wystąpi znakomita śpie- 
waczka koloraturowa Olga Olgifa, znana już 
Wiłnu pód nazwiskiem Larar, artystka Opery 
w Belgradzie. % 

Ostatnio p. Olgina występowała w Ope- 
rze Warszawskiej, gdzie krytyka tachowa 
wyrażała się o niej z wielkiem uznaniem. 

W programie arje operowe i pieśni. 
Pczostałe bilety w cenie od 50 gr. do 

3 zł. 50 gr. nabywać można w biurze <Or- 
pis» (Micsiewicza 11) i od g. 5-ej pp. w ka- 
sje teatru. 

— Premjera <Cyda», Jutro o g. 8-6] 
w. po raz pierwszy 5 aktów poematu boha- 
terskiego P. Corneijle'a «Cyd» w  przekła- 
dzie St. Wyspiańskiego. ‚ 

Teatr Polski (sala +Luinia»). 
«Szał> — Mórć. Dziś po faz drugi grana 
bęazie sensacyjna sztuka Mćić «Szał», której 
premjera przyjęta byla nadwyraz gorąco» 

— «<Płomienna noc». Uinbiona sztuka 
publiczności wileńskiej <Płomienna noc» gra« 
na będzie raz jeszcze we czwartek. : 

— «Nina» — Kampfa, ktėra na pierw- 
szych dwuch przedstawieniach wypełniła 
doszczętnie salę Teatru Polskiego, grana 
"będzie w piątek najbliższy. : 
` — Kalendarz repertuarowy Teatru 
Polskiego. Dziś środa—<Szał»; jutro czwar: 
tek — <Płomienna noo; piątek — <Nina>; 
sobota — <Szał». 

— Stulecie zgonu L. v. Beethovena 
w Wilnie. Sobotni foncert, który odbędzie 
się w gmachu Teatru Polskiego, przybierze 
specjalnie uroczysty charakter hołdu dla 
prochów nieśmierteinego kompozytora, któ 
rego stulecie Śmierci cały Świat obchodzi. 

  

JACK LONDON. 

» KSIĘŻNICZKA. 
— Otóż któregoś dnia przyszło m czyzną w pełnem znaczeniu tego wy- 

do głowy spojrzeć na_ księżniczkę, i 
zakochać się w niej. Tak było istot: 

nie. Byłem zakochany jak zając mar- 

cowy, potem „zaś szalałem jeszcze 
więcej. Nawróciłem się. Porayslcie 
tylkol tylko Pomyślcie,. 'co może 
zrobić z człowiekiem kobietal Praw- 
dę mówię.  Nawróciłem się, Za- 
cząłem chodzić do kościoła, Słuchaj- 
ciel Nawróciłem się zupełnie. Oczyści- 
łem duszę przed Bogiem i zerwałem 

stosunki z tłumem rozpusinikow -na 
wybrzeżu. Śmieli się z tego mojego 
pomysłu i pragnęli wiedzieć co mam 

na celu, 
— Mówię wam, że nawrócilem się 

i oddałem się szczerze i namiętnie 

praktykom religijnym, odtąd też na- 
brałem tolerancji ` 
гпай religijnych. Oddaliłem najlepsze- 
go kapitana z powodu niemoralnego 

życia. To samo uczyniłem Z kucha- 

rzem, a nigdy nie było w Manatoma- 
na lepszego kucharza. Z tego powo- 

du odszedł mój główny urzędnik, Po 

raz pierwszy w dziejach handju sku- 

nery moje przewoziły na zachód Bi- 

bije w swych ładunkach. Zbudowałem 
małą pustelnię przy ulicy ocienionej 

drzewami mango tuż obok domku 
zajmowanego przez Ebenezera Nais- 

Na zakończenie odbyły się рго- ° 

W interpretacji Jadwigi Kružanki usty- 
szymy najnowsze pieśni z towarzyszeniem 
cytry. Ceny miejsc od 30 gr. 

— Koncert. Zarząd Związku Polaków 
z Kresów Zakordonowych powiadamia, że 
w sobotę 2 kwietnia rb. w sali Związku 
Zawalna i odbędzie się koncert z łaskawym 
udziałem: 

4 Ps Br. Stadenowej — (fortepian), p. M. 
Skowroūskiej-Szmurtowej | (śpiew), p M. 
Chmarzyny. (špiew).i-p. Jodko (cytra)..... 

— Wieczór tercjałowy 'w Konserwa- 
torjum. Kolejny wieczór tercjałowy ucz- 
niów i uczenic Konserwatorjum Muzycznego 
w Wilnie odbędzie się w piątek, d. 1 kwie- 
tnia og. 7 30 w. w sali. Konserwatorjum 
(pl. Orzeszkowej 9). Grać b,dą: wychowańcy 
klas: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, špie- 
wu solowego i instrumentów dętych. 2 

Karty ws'ęou w Kancelarji Konserwa- 
torjum cd g. 4—7 w. 

— Wieiki koncert religijny. 
We środę dnia 6 kwietnia r.b. odbeę- 

dzie się w sali Śniadeckich U. S. B. 
poraz pierwszy w Wielkim Poście 
wielki koncert religijny z udziałem 
połączonych chórów wileńskich „Echo 
Bazyliki Wileńskiej, Ogniska Kolejo- 
wego i innych, pod batutą p. prof. 
Władysława Kalinowskiego.  Partje 
solowe między innemi wykona p. Sko- 
wrońska-Szmurłowa. „W programie 
szereg utworów religijnych Moniuszki, 
Szuberta, Gounoda, Carleza i t. d. 
oraz Rheinbergera wspaniały utwór 
muzyczny, nieznany dotychczas w, 
Wilnie. „Stabat Mater Dolorosa". 

Całkowity dochód „przeznaczony 
na cele kulturalno-oświatowe związku 
Stowarzyszeń Młodzieży „Polskiej „w 
Wilnie. Niewątpimy,że całe religijne 
Wilno ze względu na treść koncertu, 
jak również na piękny cel, jaki orga- 
nizatorom w tej imprezie przyświeca, 
wypełni po brzegi salę  Śniadec- 
kich U. S. B. 

RADJO 
— Program stacji warszawskiej. 
15.00—15.25. Komunikaty, -- gospodar- 

Czy i meteorologiczny. 
15:30—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45—17.10. Program dla dzieci (p. W. 

Tatarkiewiczówna i B. Hertz). 
17.15. Koncert popołudniowy. Wykona- 

wcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Józefa Ozi- 
mińskiego i Lidja Wrocka (harfa). 

18,40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—1925. «Skrzynka pocztowa» — 

korespondencję bieżącą omówi Dr. Marjan 
Stępowski. " 

1930—19.45. Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Odczyt p. t. <Bogactwa 

naturalne Polski», wygł. prof. „Aleksander 
Janowski (z cyklu «Co każdy o Polsce wie- 
dzieć powinien»). 

20.10—20.30. Przerwa. 
komunikaty. 

20.30. Koncert. Na zakończenie sygnał 
Czasu. Komunikaty. 

20.30. Koncert wieczorny. Muzyka ope- 
retkowa. | 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Skrytobójcze morderstwo. 

We wsi Dziadowicze gm, Drohiczyń- 
skiej przed kilkoma dniami miało 
miejsce skrytobójcze morderstwo, ofiz« 
rą którego padł 26 letni Józef Der 
kacz znienawidzony przez komunizu- 
jacych wysłanników , Moskwy za swój 
wrogi dla ich działalności stosunek. 

Strzał śmiercionośny _padł przez 
okno w chwili, kiedy Derkacz nie 

Przypuszczalnie 

przeczuwając tic złego jadł kolację. . 
Śmierć nastąpiła natychmiast. 

iedztwo nie doprowadziło, na ra- 
zie, do ujawnienia mordercy jednak 
jest to rzecz najzupełniej jasna, że 
„mamy tu do czynienia z utajoną 
akcją terorystyczną. 

— Skutki pijaństwa. Dn. 29 bm. prze- 
chodząc ul. Bakszią vędąc w stanig nietrze- 
źwywm upadł i złamał sobie nogę Edward 
Brywid (Popławska 8). Poszkodowanego po- 
gotowie przewiozło do szpitala Św. Jakóba. 

„— A gdzie była matka? Dn. 29 b. m. 
napił się esencji octowej póitoraletni Cze- 
sław Janczewski (Pekėj 46). 

Wezwane pogotowie ratunkowe po u- 

i nieodstępnego towarzysza i przeko- 
nałem się, że był tak dobry i słodki 
jak garnek miodu. Był przytem męż- 

razu. Umarł potem jak mężczyzna, 
chciałbym wama to opowiedzieć, gdy- 
by opowieść moja nie była zbyt dlu- 
gą bez tego szczegółu nawet, ; 

Większa jednak była zasługa księż* 

niczki niż misjonarza jeśli wyrażałem 
czynami moją wiarę, szczególnie zaś 
zasługi te objawiły się w mem głów- 
nem dziele, w Nowym Kościele, Na- 
szym Kościele, Kościele królowej 

matki. i 
Biedny nasz kościół, — rzekła 

raz po modlitwie wieczornej. Byłem 
nawrócony zaledwieod dwuch tygod- 
ni. Taki mały, że kongregacja nasza 
nie będzie nigdy liczniejsza. Dach za- 
cieka. Król John, mój ojciec nie chce 
dać ani grosza. Ma jednak dużo pie 

dla wszystkich wy. niędzy w skarbcu. Manatomana nie. 
dest biedne. Zarabiają i wydają dużo 
pieniędzy. Dochodzą mię plotki o sza: 
lonych wybrykach na wybrzeżu. Nie- 
spelna przed miesiącem więcej w 

karty w ciągu jednej nocy, niż potrze- 
ba na podtrzymanie naszego biedne- 
go kościoła w ciągu całego roku. 

— Powiedziałem jej, że to praw- 
da, ale że fakt ten miał miejsce przed- 
tem nim poznałem światło. (Dziwnie 
mi nie szło wówczas). Powiedziałem, 
że odtąd nie brałem wódki do ust i 

  

    

  

  

  

niedzieję ou god». 12, w dnie powszednie od godz. 3. Cena biletów: parter—80 gr., 
balkon—40 gr. W dnie powszednie na pierwsze 
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seansy ceny biletów zniżone: 
  

* "W. Źdr. Nr. 31. 

  

    

  
ul. Mickiewicza 42, 
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® олклоо- : 
$ Tex: „Helios* 

ul, Wileńska 38, 

Ostatnia sensacja Paryża! 
Najgłośniejszy szlagier sezonu! 

DUFLOS, Akcja filmu rozwija się na tle zapełnionej 
szej plaży Świata Biarritz Na scenie: WŁADZIO Z 
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   "SWĘDZENIE. 
i KRWAWIENIE 

a ŻABKA CHE MICZNO-FARMACLUTYCZNA | 

| „AP,KOWALSKI” 
je WARSZAWA Т 

CHCESZ OIRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowa kore- 
spondencyjne prof. Sekutowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 9. 

) wości * kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafii, pisania na maszy- 
nach. Po ukończeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 
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dzieleniu pomocy pozostawiło dziecko na 
opiece rodziców, 

— Samobójstwo ucznia. W nocy na 
20žbm. w celu pozbawienia się. życia wy- 
„strzałem z rewolweru w okolicę serca prze- 

> strzelił NEA gimnazjum im. Zygmunta 
Augusta 22 letni Antoni Tubilewicz (Sło- 
wackiego 1). Desperata w stanie ciężkim do- 
stawiono do kliniki litewskiej. > 

Przyczyna samobójstwa prawdopodobnie 
nieporozumienie z nauczycielem. 

łem, że dach niezwłocznie zostanie 
naprawiony przez robotników  chrze* 
ścijańskich, których sama wybierze 
wśród członków kongregacji. Przejęta 
była jednak myślą o wielkiej przebu- 
dowie, aby Ebenezer Naismith mógł 
kazać przed licznie zgromadzonym 
tłumem—świętą była—mówiła o du- 
żej świątyni: ‹ 

— Jesteś bogaty, Masz wiele sku- 
nerów i kupców na odległych wys- 
pach i słyszałam o poważnej umowie, 
jaką podpisałeś by zdobyć robotnika 
do niemieckich plantacjj w Upolu. 
Powiadają, że po Sweitzerze jesteś 
najbogatszym ze wszystkich handiow- 
ców. tutaj. Chciałabym, aby część tych 
pieniędzy była użytą na chwałę Bożą. 
Rylby to piękny czyn i szczyciłabym 
się, że znam człowieka, tego 
dokonał ; 

— Powiedziałem jej, że Ebenezer 
wygłosi to kazanie, że wybuduję ko- 
ściół dosyć wielki, by mógł pomieścić 
te tłumy ludu. 

— Tak wiełki jak kościół katolic- 
ki? spytała. 

— Była to ruina katedry, wznie- 
Sionej za czasów, gdy cała ludność 
się nawróciła, i rozkaz ten miał sze- 
roki zakres. Lecz trawiła mię miłość, 
i odparłem, że kościól. który zbuduję 
będzie jeszcze większy. 

— Lecz ma to trzeba pieniędzy, 

który 

łomaczyłem. Zaś na zebranie pienię- 

mith. Uczyniłem zeń mego przyjaciełanie miałem karty w ręku. Powiedzia-żdzy irzeba czasu. 

leczen'e 

Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

Kąpiele siarczano-słone i mułowe, wodolecznictwo, leczenie 

światłem, kąpiele 

Dojazd: Stacja kolejowa Kielce, skąd automobilam do zakładu 

000060 060660 0608066068 

      Najprzedniejs 
js! 

objektów wodnych: Powiat 

92,50 ha; Powiat Brasławski: Gr. 

wierowo, Głuboczyca i Swiellošė 
166,47 ha. 

Przetarg odbędzie się dn. 14/IV. 1927 r. o godz. 
10-tej w Urzędzie Wojewódzkim w. Wilnie — 
Marji Magdaleny Nr. 2 — Wydział Rolnictwa i 
terynarji pokój Nr. 27, 

szelkich informacyj dotyczących warunków 
przetargu udziela Inspektorat Majątków Państwowych 
Wydziału Rolnictwa i Weterynarji od godz. 
13-tej codziennie oprócz świąt. 

(Lt 11 

— Masz ich wiele, rzekła. Niektó- laty. Wypłaciłem też procent od tej stkiem z moich plantacji trzciny (ėu- 

słoneczne. 

ALBORI 
OWC _ ET > 

do prania i do mycia 

Przefarg. 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniej- 

szem przetarg na wydzierżawienie na 
1. IV. 1927 r. do 1. IV: 1938 r. wymienionych niżej 

Święciański — Grupa 
Nr. 22 jez. Kreton i Kretoniszcze obszaru 931,18 ha; 
Gr Nr. 55 jez Gieruciszki i Kierocie (wstęp) obsz. 

Nr. 34 jez.: No- 
wiato — obsz. 90 ha; Gr. Nr. 44 jez.: 
Róża (część), Olksna, Żyłma, liga, Gulbinka, Żyłmaj- 
tis, Lunelka, Wisoginia i Lunajcie — obsz. 1 
ha; Gr. Nr. 49 jez.: Obstra — obsz. 
wiat Wilejski: Gr. Nr. 33-a — rzeka Wilja od Swie- 
tan do Zalesia, obsz. 73 ha, Powiat Dziśnieński. Gr. 
Nr. 48 jez. Dołboje (wstęp) obsz. 32 ha. Powiat, Po- 
stawski Gr. Nr. 54 jez.: Spory, Swiatka, Swita, 

—— 6 600608 05088858 Duży pokój 

m + BUSKÓ w 13 
| ® 

Państwowy Zakład Zdrojowy ś 
® ° ® re. " e š 

ziemi Kieleckiej. 2 Lekcyj francus- 
kiego udziela raty. 
nowana nauczycielka' 
Mickiewicza 45 m. 4. 

psrier—60 gr., balkon—30 gr. wi Smiałot k 
ю я miaiowska 

т r ' Požyczk ‘ 3 23 przyjmuje od godz. |CZKĘ „Człowiek 7 autem“ (L'homme а° Ё Hispano) 2 do ap a L ių Šu AE kawie 

Porywający uramat erotyczny w 11 akt. z najwytworniejszą gwiazdą. francuską HUCUETTE AP, ZRZALWI. |. COZOGRIB 
| pzepisinėmi ciałami kobiecemi najmodniej- 2 —-WZP- Nr 63 ai A 

IRLICZ. eg 6 W If we kaucjonowane 
* ©. 0 Son ul. Mickiewicz 21, 

weneryczne, MOCZO- tel. 152, 

płelowe i skórne. ul. 
umeblowany Wileńska 7, tej. 1067. kradziono _ kartę 

z „elekirycznośią „ao 00 0 e» zwolnienia wyd. 
balkonem do wynaję- Po długim pobycie w przez komisję 

(róg ni. Konarskiego). 
  

Pianino do sprzeda 

——— 
  

dolarów 
de 1 roku ulokuje. 
my zaraz. Zabez- 
pieczenie 1 hipo- 

teki. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6. 1 piętro 

© 
od godz. 1—3, 

jm 

  

ZNOŚCI 
MEW YA | 

    
     ogłasza przetarg 

  

nia r. 
Dowództwa 21 

częściową. 
Bližszych 

    

termin ad 

   
   

  

"4837 VI. 

Dziśniszcze, 

  

1295,04 
1056,60 ha; Po- 

i 

na parcele 
Wor- 

(wstęp) — obsz. 

yć ;B-cia 
: MEBLE 

11 do 5 
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rzy mówią, że masz więcej pieniędzy sumy. | 
niż król, mój ojciec. = 

— Mam większy kredyt, wyjašni- 
— Ргаса!  Plantowałem trzcinę 

cukrową — pierwsza plantacja hand: 
łem. Lecz nie rozumiesz spraw. pie-.lowa w Manatomana. Sprowadziłem 
niężnych. Trzeba mieć pieniądze, by 
otrzymać kredyt. To też z pieniędzmi, 
które mam i z kredytem, jaki posia- 
dam, będę pracował, by zarobić wię- 
cej pieniędzy i otrzymać większy kre- 
dyt i kościół będzie wybudowany, 

— Pracować! Była to prawdziwa 
niespodzianka dla mnie samego. 
Wprost zadziwiająca jest ilość czasu, 
jaką człowiek znajduje gdy wyrzeknie 
się zabaw, gry w karty i wszystkich 
pochłaniających czas rozrywek wybrze- 
ża. Nie straciłem ani sekundy mego 
nowo odkrytego czasu. Pracowałem 
jeszcze. więcej. Pracowałem za sześciu 
ludzi. Wyruszyłem sam w drogę. Każ- 
dy kapitan odbywał szybsze wyciecz- 
ki niż kiedykolwiek przedtem, zara- 
biał więcej, jak również ci, co łado- 
wali towary, oni to pilnowali, by mo- 
je skunery nie traciły czasu w drodze. 
Ja zaś pilnowałem, by oni zwracali 
na to uwagę. 

— Dobrzel Byłem tak dobry, że 
aż to mię bolało. Sumienie moje sta- 
ło się tak wraźliwe, że bolały mię 
ramiona od dźwigania wciąż tego 
ciężaru. Przejrzałem nawet moje daw- 
ne rachunki i wypłaciłem Sweitzerowi 
za pięćdziesiąt paczek tytoniu, jakie 
ściągnąłem mu w Fidżi przed trzema 

Wydawca Stanłsław Mackiewicz Redakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ORoszenia Zenon Ławiński. 

całe statki murzynów z Małaita, z 
wysp Salomońskich, tak że miałem 
tysiąc dwieście czarnych głów do 
pracy na plantacji. Posłałem pusty 
Skuner do Hawai po rozebrane ma- 
Szyny do cukrowni i po Niemca, któ- 
ry twierdził, że obeznany jest Z pra- 
cą plantacyjną. Przybył, obciążył mnie 
trzystoma dolarami kosztów miesięcz- 
nie; miałem więc fabrykę. Sam 
ją instalowałem z pomocą kilku me- 
chaników, których sprowadziłem z 
Oueesland. 

— Oczywiście miałem rywala. 
Nazywał się Motomoe. Byl nim naj- 
wyższy wódz po królu Johnie. Był 
to krajowiec czystej krwi, wysmukły 
piękny mężczyzna, który wyraźnie 0- 
kazywał wszystko, co mu się niepo- 
doba. Niepodobało mu się wcale, gdy 
zacząłem często przebywać w pałacu. 
Dowiedział się szczegółów historji 
mego życia i opowiadał o mnie naj- 
gorsze rzeczy. Najsmutniejsze to, że 
wszystko prawie było niezaprzeczoną 
prawdą. Udał się nawet do Apji, by 
jeszcze więcej się dowiedzieć — jak 
gdyby zamało mu było tego co zeb- 
rał na wybrzeżu, Manatomana!  Drwił 
z mojej pobożności, z tego, że biorę 
udział 'w modlitwach, a przedewszy- 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

cia, ul. Dobra 1, m. 2 Paryżu i w Anglji poborową, w Oszmiae 

— — francuskiego „ 
znanej firmy 

nia. W4 Pohulanka 17, Mickiewicza 37—17. 
m. 28, od 10 — 12 i Wejście od 

3—6. 
  

1.000 — 3.000 

Telef. 9—05 | 

(ŁU 
RUS     

    
     

głoszenie przetargu. 
Dowództwo 21 baonu K. 0. P. 

dostawę artykułów żywniościowych 
oraz paszy na okres 3 miesięczny, 
który się odbędzie w dniu 14 kwiet- 

i b. o godz, O-tej 

z 

| „EEE | w xażdej śurie ta 

baonu w Niemen - 
czynie. Oferty mogą być przedkła- 
dane na dostawę 

informacyj 
można w kancelarji, kwatermistrza 21 
baonu od godz. 8 do 3rtej. 

Kwatermistrz 21 baonu 
(—) Kónig, kapitan. 

У0›Ф @фФр а0>Ф че 
Upowažniony przez M. R. R. 

MIERNICZV 

J. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Micklewicza 42, m. 7. 

Przyjmuje do PARCEEACJI 
i LIKWIDACJI majątki ziem. 

4 skie mając stale chętnych nabywców 

00200002902909000000 
3000000924PPOURROROPĘCONUBOCAE 

ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. 
ŁÓŻKA angielskie, 
WÓZKI dziecinne. 

Sprzedaż również NA RATY. 

.udziefam lekcji języka nie, na imię Jana 
Wojechowskiego, 

szki, gm. Polańska. 
— 

kradzioną kartę 
demobilizacyjną 
wydaną przez 

13 pułk ułanów, i Do sprzedania książkę służby stanu 
FLET niedrogo  oiicerskiego _ wyd. 

wiadomość przez P. K. U. W; 
ul. Antokolska 74—8. i Ak „ LTD Dąbrowski. wrynowicza Zygmun- 

ta, unieważnia się. 

i angielskiego 
  

ulicy 
Ciasnej. 

  

KUPIMY 
dom za 6 — 7 tys. 
dolarów w centrum 
lub w pobliżu, w 
punkcie handlo- 

wym 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152 

    

AN ADAMOWICZ 
ur. dn. 14 X 1912 r. 
w Wilnie, poszu« 

a ojca swego Jana 
Adamowicza, zam. w 
Wilnie od r. 1915. 
Ktokolwiek wiedziałby 
© pobycie tegoż pro« 
szońy jest powiado- 
mić 3 pułk. Saperów 
w Wilnie <Orkiestr=>. 

—< ‘ 

niežn. 
Wileńskie Biuro 

| Na oprocentowanie 

Komisowo-Handlo- 

1 dobre zabezpie. | 

we kauojonowane 
ul. Mickiewicza 21, 
o tel. 152» 

  

czenie  lokujeny 
każdą kwotę pie- 

obstalowana 
nowa kryta gobeliną 
kilimową, ckazyjnie do 
sprzedania, Ul: Mikio 

wicza 42, m. 7. 

Gotówkę 

KASZLU 
Ala d 4Е 

OWALSKI: waRszówa 

oprocentowanie 
lokujemy najdo- 
odniej pod mocne 

i pewne gwarancje 
D. H.:K. 
Gdańska 

nieograniczony na 

«Zachęta» 

6, 1 piętro, w budynku tel 9. OR 
       

    
    

   
     

całkowitą lub 

zasięgnąć | „ osobnem wejściem 
do wynajęcia. 

Tatarska: 11 m. 1. 

  

Lekarz Dentysta 

L. Augustyno- 
WIGZOWA "risżę а niska 6. 

Przyjmuje od. godz. 
1ej do 7:ej wiecz. 

Wydź. Zdr. Nr 8, 

FOLWARK 
do sprzedania 

w odległości 6' klm. 
od Wilna 15 h. z za- 
budowaniami i ogro- 
dem owocowym, w 
uroczej miejscowości 
w pobliżu rz. Wilji 
Wiadomość codziennie 

    

*
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Olkin 

od 8 do 9 rano i 
5 do 7 wiecz M. Po- 

hnianka 16 m. 2, 

i 

00000640664404445 

LA 

kiowej. Wyżwał mię na pojedynek 
i usunąłem się z jego drogi. Groził 
mi i jak się dowiedziałem później 
miał zamiar uderzyć mię w głowę. 
Widzicie, pragnął księżniczki równie 
gorąco ak i ja, ja jednak pragnąłem 
jej goręcej. ; 

— Lubiła grać na fortepianie. Ja 
również, niegdyś. Nie 
tego, gdym usłyszał ją po raz pier- 
wszy. Sądziła, że ślicznie gra, kocha- 
na dziewczyna! Znacie taką grę, to 
mechaniczne raz-dwa-trzy, jak grają 

m. wieś  Karszni- | 

( 

OTOMANA | 

Pokój duży 

„
P
 

mówiłem jej) |   uczenice. Teraz powiem wam coš Za- 
bawniejszego. Gra jej była: dła mnie 
piękna. Bramy niebios otwierały sę R 
gdy zagrała. Widzę jeszcze Siebii 
satnego, jak znużony po całodzien- 
nej pracy leżę na matach, na weran- 
dzie pałacu i spoglądam na nią, sie- 
dzącą przy fortepianie, pogrążony w 
zupełnym idjotyzmie szczęścia. TĄ 
wyobrażenie, że ładnie gra było jed” 
ną płamą na jej doskonałości i ko“ 
chałem ją za to. Ściągało to ją nieja” 
ko do mego ludzkiego poziomu. 
Gdy grała swoje raz-dwa-trzy tum“ 
tum-tum, znajdywałem się w siódment 
niebie, Opuszczało mię znużenie. Ko” 
chałem ją i miłość ta czysta była jak 
płomień, czysta jak miłość moja dla 
Boga. |, wiecie, w mej bujnej wyob” 
raźai zakochanego  piątała się wciąż 
myśi że Bóg musi tak wyglądać jak 
ona. 
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