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GRODNO. — Plac Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Z 
ŁIDA — ul. Majora Mackiew 

80 
8 
wiązek Ziemiaa 

icza 63 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 0 

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA—ui Mickiewicza 24. 

  

  

Przed przyjazdem parla- 
mentarzystów polskich, 

Paryż, 21 lutego. 

Już za dni kilka przybędzie do 

Francji delegacja polskiego Sejmu i 

Senatu. Należą do niej najprzedniejsi 
przedstawiciele naszego parlamentu. 

+  Objadą całą niemał Francję. Usły- 
szą i wygłoszą dziesiątki mów. Ura- 

* czą ich Francuzi dobrą kuchnią i wi- 
nem. Ci, którzy sięna listę delegacji nie 
dostali, niech swym szczęśliwym ko- 
legom nie zazdroszczą: ich podróż 
pozostawi po sobie we Francji ślady 
trwalsze od piany wypitego szampa- 
na. Pod jednym przecież warunkiem: 
że nasi parlamentarzyści w rozmo- 
wach ze spotkanymi politykami fran- 
cuskimi nie ograniczą się do zdawko* 
wych komplimentów, ale powiedzą 
im, jakie są istotnie nastroje Polski; 
że z drugiej strony postarają się wy- 

czuć istotne nastroje Francji. 
Polska jest bezwzględnie do idei 

sojuszu z Francją przywiązana. Nie 
możemy przecież zapominać, że nie 

t to sojusz dwuch mocarstw o 
jednakowej sile i wpływach. Urzędo- 
wo Francja nie daje nam tego od- 
czuć: nawet swoje poselstwo warszaw- 
skie przemieniła na ambasadę, przez 
co ńasza placówka paryska stała się 
naszą jedyną (obok Watykanu) amba- 
sadą. Ale co myślą o sojuszu fran* 
cusko-polskim wybitni feancuscy pu- 

blicyści? ; 
P. Jakob Bainville pisze w swej 

książce Les Consdqnences. Politigues 
de la Paix: <Polska pojęta jako gwa- 
rancja przeciw Niemcom nie ma środ- 
ków, jakichby potrzebowała aby tę 
rolę móc grać. Nie ona nam będzie 
służyła za punkt oparcia, ale my jej 
będziemy musieli bronić. Będzie ona 
dla nas ciężarem»... (str. 130). 

P. Wladimir d* Qrmesson czyni w 
«w swej książce Nos lllusions sur 
UEarope Centrale taką na str. 9 
uwagę: „Polska zmartwychwstała z 
popiołów jest jeszcze mocarstwem 
bardzo względnem*. A na str. 19 
dodaje: «Losy Polski są teoretycznie 
świetne, ale praktycznie kruche. Ty- 
siąc niebezpieczeństw i tysiąc pożąd- 
liwości czyha na Polskę»... 

P. Alfred Fabre-Luce, ojciec Ro- 
berta (organizującego ze swym kole- 
gą Drieu de la Rochelle ruch „Mło: 
dej Prawicy*) wyraża w swej książce 
La Crise des Alliances taką opinię 
na str. 237: „Tymczasowo i względ- 
nie Polska stanowi najbardziej stały 
czynnik naszej polityki wschodniej. 
Zawsze "zajęta myślą znalezienia 
punktu oparcia na wschodzie Europy 
w celu otoczenia Niemiec, Francja 
uznała Polskę za jednego z głównych 
strażników Traktatu Wersalskiego"... 

Jak- widzimy, ci trzej wybitni przed- 
stawiciele myśli politycznej francuskiej 
zgodni są ze sobą w pesymizmie, z 
jakim sojusznika polskiego z francu- 
skiego punkiu widzenia oceniają. Ża- 
den z nich nie zaleca aby- Francja z 
sojuszu polskiego zrezygnowała. Nie 
czyni tego, bo tak istotnie nie myśli. 
Każdy Francuz politycznie wyrobiony 
wie, że mając Niemcy za sąsiada, 
Francja w każdym wypadku musi 
mieć sojusznika z tamtej strony Nie- 
miec. Najwięksi dyptomaci Trzeciej re- 
pubiiki tę tezę monarchji francuskiej 
uznali za swoją. P. Juljusz Cambon 
wywodzi w swej książce Le Diplomate 
(str. 17), że „polityka zagraniczna da: 
nego narodu musi koniecznie być 
tradycyjną”, że niemniej koniecznem 
jest stosowane „polityki europejskiej 
równowagi* (str. 25). į 

Inny wielki dypłomata francuski 

p. Kamil Barrere, były ambasador w 
Rzymie, pisze na łamach Echo de Pa- 
ris (12-11-27): „Niektórzy nalegają na 
Francję, aby się zamknąła w swoim 
kącie Europy, aby myślała tylko o 
swoich interesach bezpośrednich, aby 
powiedziała Polakom, Czechom, Ru- 
munom i Jugosłow'anom: Niech każ- 
dy myśli o sobie, a... Liga Narodów 
o wszystkich! Podziały Polski i kię- 
Ska pod Sadową uwypuklają w prze- 
szłości nicość tych rad. Zawsze byłem   przekonany, że niemasz Фа Francji 
prawdziwego bezpieczeństwa bez 
równowagi sił kontynentalnych'*. 

Nikt więc we Francji — poza je- 
dnostkami bez wpływu, a często i 
mózgu — nie kwestjonuje pożytku 
sojuszu  francusko-poiskiego.  Atoli 
jedni pomniejszaą ten pożytek . prsy- 
mistycznemi wylewami, a inni wyko* 
rzysiują jednostronnie okoliczność, że 
w ramach sojuszu Polska ma daleko 
mniejszą swobodę ruchu od Francji. 
Aby temu zapobiec mamy do rozpo* 
rządzenia dwa środki: jeden doraźny, 
a drugi stały i decydujący. 

„ Środkiem doraźnym byłoby zorga- 
nizowanie podróży po Polsce dia 
kilkunastu  najwybitniejszych  publi- 
cystów francuskich. Ale ta wycieczka 
musiałaby się zasadniczo różnić od 

  

Co powie nody rząd kodienski 
Polityka wewnętrzna Litwy 

Według wiadomości otrzymanych przez nas z Rygi, W dniu wczo- 

rajszym premier litewski Wałdemaras odczytał deklarację nowego rządu 

litewskiego, który nastał po putschu grudniowym. Szczegółów tej dekla- 

racji jeszcze niewiadomo, natomiast premier W/ałdemaras udzielił wywiadu 

szeregu korespondentom zagranicznym, w którym przedstawił pobiężnie 

mniej więcej treść tej deklaracji. : 

W wywiadzie z współpracownikiem „Siewodnia“ oświadczył premier, 

że głównem zadaniem nowego rządu będzie utworzenie władzy silnej i 

trwałej, czego dokonać można tylko przez zmianę Konstytucji. = Konsty+ 

tucja zmieniona być ma w ten sposób, ażeby rząd opierał się nie na 

Sejmie, ale autorytecie prezydenta republiki, którego władza zostanie 

rozszerzoną. Władza: prezydenta Litwy będzie czemś pośredniem pomiędzy 

kompetencjami prezydenta Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Zaieżeć pre- 

zydent będzie tylko od narodu i wybory jego następować mają, w myśl 

tego projektu, przez głosowanie powszechne. Obierainy na lat 7 zamiast, 

jak dotychczas, 3. 
Rząd nie będzie odpowiedzialny przed sejmem, a tylko przed 

dentem. Liczba deputowanych sejmu ma być znacznie zmaiejszona. 

widywana jest. również reorganizacja samorządów. 

W. sprawie polityki gospodarczej, powiedział Wałdemaras tylko parę 

zdawkowych słów. : : 

Nie więcej udzielił wyjaśnień w sprawie polityki zagranicznej. Uważał 

jednak za stosowne zastrzec się na wstępie, że podróż delegatów kowień- 

skich na pogrzeb Basanowicza do Wilna nie będzie miała żadnych na- 

stępstw politycznych i nie poruszy „sprawy wileńskiej" z martwego punktu. 

jakoby wszystkie partje polityczne na Litwie, zdaniem ministra, zgodne 

są w zapatrywaniach swych na tę „sprawę*. : 

Wszystkie reformy zamierza rząd przeprowadzić przez sejm. O ile 

Sejm wyrazi votum nieufności nowemu gabinetowi — to niech naród cały 

odegra rolę sędziego pomiędzy sejmem i rządem. 

P, Waldemaras o polityce zagranicznej 

BERLIN, 25. IJ, Tel. wł. Berliner Tageblatt ogłasza dziś „wywiad 

swego korespondenta kowieńskiego z litewskim prezesem rady ministrów 

Waidemarasem Na zapytanie jakie są wytyczne rządu litewskiego w poli: 

tyce zagranicznej, Waldemaras oświadczył co następuje: 

Nad całą naszą polityką zagraniczną podobnie jak i dotychczas za* 

wisł również obecnie cień sprawy Wilna. Dopóki zagadnienie to nie zo- 

stanie rozwiązane w sposób zadośćczyniący żądaniom Litwy, będzie ono 

jak kłoda zagradzało drogę do definitywnej pacyfikacji Wschodv. Rozwój 

całej tej spiawy Okazał, że podstawa istnienia Litwy jest zbyt 

slaba. Musimy dążyć do tego, aby również wielkie mocarstwa zachodnie, 

które mimo że nie mają wspólnych z nami granic, zainteresowane są 

w utrzymaniu pokoju na Wschodzie, zagwarantowały neutralność litewskiej 

granicy i warunki bytu narodowego Litwy. Jednem słowem, sprawy 

wschodnie muszą doprowadzić do Locarna podobnie ja i sprawy 

zachodnie. Uświadamiamy sobie wprawdzie, że w chwili obecnej widoki 

dojścia do tego celu są szczególnie nieprzychylne, nie wierzymy też, aby 

w najbliższej przyszłości myśl o Locarnie wschodniem dała się Urzeczy- 

wistnić. 
Konieczność doprowadzenia do ładu całokształtu zagadnień wschod- 

nich na jaknajszerszej podstawie międzynarodowej będzie wzrastała w tem 

większym stopniu, im wyraźniej okaże się niemożliwość posunięcia się 

choćby o jeden krok naprzód przy dalszem stosowaniu metody pozosta- 

wiania nas łasce losu. Rząd litewski będzie zawsze w swojej polityce za- 

granicznej wysuwał na pierwszy pian myśl powszechnego międzynarodo- 

wego paktu na Wschodzie na wzór paktu locarneńskiego, czyniąc to w 

tem przekonaniu, że wcześniej czy później wszyscy inni przekonają się o 

konieczności takiego paktu. ° 

W dalszym ciągu Waldemaras wyrazil ubolewanie z tego powodu, 

iž Niemcy juž w Locarno odrzucili żądania zabezpieczenia swgich granic 

na Wschodzie, co wywołało na Litwie zeniepokojenie będące następnie 

źródłem licznych nieporozumień, nad któremi obie strony powinny ubole- 

wać. Wspominając o zdenerwowaniu, jakie na Litwie wywołała wiadomość 

o rzekomym zamiarze Niemiec porozumienia się z Polską w sprawie za- 

młany korytarza pomorskiego na Litwę, /Wałdemaras stwierdził, że rząd 

litewski uświadamia sobie -dobrze bezsensowność tej pogłoski, co -zreszią 

wynika już z oficjalnych zaprzeczeń Polski i Niemiec. Fakt, że pogłoska 

ta mimo to utrzymuje się dotychczas jeszeze-w kołach litewskich, dowo- 

dzi, jak koniecznem dla Litwy jest uzyskanie lepszej gwarancji. 

Co się tyczy zagadnienia Kłajpedy, to obecny rząd litewski zawsze 

bardzo ostro występował przeciwko k>nwencji w sprawie Kłajpedy. Rząd 

litewski uważa za bardziej wskazane porozumienie się bezpośrednie z lud 

nością kłajpedzką, jednakże nie może być osiągnięte kosztem niewątpliwych 

praw przysługujących Litwie w stosunku do Kłajpedy. 
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ZAWIADOMIENIE. 
zawiadamiamy 

Klijentelę, że p. Stanisław  Stoberski 
że wszelkie dane jemu przez 

nas upoważnienia utraciły swoją moc. 

Zakłady budowy młynów, 
fabryki maszyn i odlewnie 

„LECHJA“ Sp. Hke. dawniej 
Kujawski, 

Niniejszem 

przestał u nas pracować i Ё 
Ё 
F 

uw Lublinie. 
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dotychczasowych tego rodzaju przed- 
siębiorstw. Nie warto ludzi inteligent 

nych i zajętych po to klopotač, aby 
ich przewieźć po Polsce w wagonach 
sypialnych, szpikować  zdawkowemi 
mowami i paść naszą ciężką kuchnią. 
Trzebaby takiej wycieczce odjąć moż- 

Jiwie charakter urzędowy. Musiałaby 
ona być rozłożona na kilka tygodni, 
musiałaby być dobrze przygotowana, 

musiałby wybranym Francuzom to- 
warzyszyć odpowiednio dobrany prze- 
wodnik, musieliby oni mieszkać wszę- 

dzie raczej w domach prywatnych niż. 

po hotelach, co przecież nie powin- 
noby ograniczać ich swobody. Jestem 
przekonany, że tak przygotowany ob- 

jazd dziesięciu wybitnych  publicys- 

tów byłby dla polityki polskiej pierw 
szorzędną zdobyczą, albowiem Pole 
ska—której oni mimo wszys ko nie 
znają—prz mówiłaby do tych  pesy- 
mistów 1 sceptyków bardzo wy- 
mownie. 

A środek stały? Jest nim praca 
nad wewnętrzną konsolidacją Państwa 
ze szęzególnem uwzględnieniem spraw 
gospodarczych. Uchodzimy bowiem 
па zachodzie za ludzi nie umieją- 
cych dobrze gospodarzyć, a to — 

szczególnie w oczach Anglo-Sasów— 
wystarcza, aby naszą rolę w ечго- 
pejskiej równowadze dzielono przez 
dwa conajmniej. й 

Kazimierz Smogorzewski. 

Sprzeczne informacje prasy 
niemieckiej, 

BERLIN, 25 II. (Tel. wł). Berli- 
ner Boersen Courrier donosi z War 
szawy, że rząd litewski pod wpływem 

dyplomacji angielskiej powziąść miał 
decyzję w kierunku zmiany swej do- 
tychczasowej polityki wobec Polski. 
Zmiana ta ma w najbliższym czasie 
doprowadzić de podjącia przez Litwę 
rokowań z Polską w sprawach spor- 
nych. 

Rząd litewski miał w komisji 
spraw zagranicznych sejmu  litew- 
skiego złożyć już oświadczenie tej 

treści, że zawarcie z Polską kompro= 
misu jest dla Litwy koniecznością. 

W związku z tem dziennik zazna« 
cza, że wysoce znamiennem jest uU- 
przejme przyjęcie deputacji litewskiej, 

która przybyła do Wilna celem wzię- 
cia udziału w pogrzebie d-ra Basa 
nowicza. 

BERLIN, 25 II. (7el..wł.) Stojąca 
blisko rządu Deutsche Allgemeinę 
Zeitung zaprzecza lansowanej przez 
prasę niemiecką wiadomości o dojściu 
do skutku porozumienia między. Pol- 

ską a Litwą. Dziennik stwierdza bądź 
co bądź, że istnieją na Litwie koła, 

które życzą sobie porozumienia z 
Polską celem nawiązania wzajemnych 
stosunków gospodarczych. W  dal- 
szym ciągu swych wywodów  dzien- 
nik wyklucza możliwość / podobnego 
porozumienia, które dojść miało do 
skutku za pośrednictwem Anglji. 

       

  

Sejm i Rząd. 
"Stan zdrowia Marszałka 

Piłsudskiego. — 

WARSZAWA, 25 II. (żel. wł. Słowa) 
Stan zdrowia premjera Marszałka Pił- 
sudskiego uległ znacznej poprawie, 
jednakże prerujer nie opuszcza jeszcze 
łóżka. 
Kancelarja notarjalna w Wo: 

łożynie. 
WARSZAWA. 25.1. Pat. Rozpo- 

rządzeniem ministra sprawiedliwości z 
dn. 14 lutego 1927 r. została utwo- 
rzona z dn. 1 maja r. b. kancelarja 
notarjalna w Wołożynie w okręgu 
Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Z Rady Ministrów, 
WARSZAWA, 251, PAT. W dniu 

dzisiejszym o godz. 5-ej po poł. od- 
było się pod przewodnictwem p. wi- 
ce-premjera Bartła posiedzenie Rady 
Ministrów. W połowie posiedzenia 
przybył do gmachu  Prezydjum p.Pre- 
zydent Rzeczypospoiitej. Na posiedze- 
niu tem uchwalono między innemi: 

Projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej w sprawie  utworze- 
„nia gmin wyznaniowych _ żydowskich 
na obszarach powiatów „Białostockie- 
go, „Bielskiego i Sokólskiego woje- 
wództwa. Białostockiego, wniosek mi- 
nistra reform rolnych w sprawie Za- 

sad wynagrodzenia za nieruchomo- 
ści ziemskie przejęte na rzecz Pań- 
stwa z mocy art, 2 ustawy z dnia 17 

grudnia 1920 r. (na cele osadnictwa 

wojskowego) projekt rozporządzenia 
Prezydenia Rzeczypospolitej w spra- 
wie przerschowania wkładów ośzczęd 
nościowych złożonych w walutach 
pełnowariwściowych w PKO. 'za po- 
średnictwem instytucyj państwowych 
polskich. 

Rewjzyta Metropolity Dyoni- 
zego w Konstantynopolu. 

WARSZAWA. 25.11. Pat. W kon- 
cu marca wyjeżdża do Konstantyno- 
pola, Aier, Białogrodu i Sofji spe- 
cjalna delegu ja z metropolitą Dyo- 
nizym na cz le w celu oddania wizy” 
ty patrja natowi ekumenicznemu i 
nawiązaria z tym patrjarchatem oraz 
z innemi autokefalicznemi kościołami 
wschodriemi ścisłych stosunków koś- 
cielnych i osobistych. » 

W sklad delegacji wchodzą: J. E 

Metropolita Dyonizy, głowa autoke- 

falicznej cerkwijprawosławnej w Polsce, 
biskup Aleksy Qromadzki, biskup 

djecezjalny grodzieński, radca Jan 

Strzembosz, delegat M-stwa Spraw 

Zagranicznych, radca Marjan Borow- 

ski, delegat M-stwa W. R. i O.P. 
p. Jerzy Roszczycki, sekretarz św. 

synodu prawosławnego w Warszawie 
i ks. kanonik Michał Borecki, czła- 

nek konsystorza warszawskiego. 
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Dwa składniki patryjotyzmu. 
Nacjonalizm a imperjalizm 

Rządy Mustafy Kemal Paszy w 

Angorze są najdalej idącym  przykła* 

dem czystego nacjonalizmu. Turcja 

utraciła międzynarodowe znaczenie w 

świecie muzułmańskim przez zniesie- 

nie Kalifatu, ale zato wypędziła Gre- 

ków ze swego małego terytorjum i 

rozstała się ze swoją stolicą, która 

była Wschodu Rzymem i Paryżem, 

lecz gdzie nie sami zamieszkiwali Tur- 
cy. Jestem autorem teorji przeciw- 

stawiającej nacjonalizm  imperjaliz- 

mowi. Turcja Kemala Paszy jest naj- 

jaskrawszą kartą ilustracyjną nacjoxa- 

lizmu. Natomiast Anglja i jej stosu- 
nek do kolonii, do przeróżnych - 

dów metropolji jest ilustracją impe- 
rjalizma. ол 

Kipling gdy opisuje Indje, to Indje 

te kocha jak własną ojczyznę. Dumą 
każdego Anglika jest, że jego Król 

panuje nad taką ilością przeróżnych 

ludów. Dążenie, aby w Imperjum Je- 

rzego V-ego pozostali sami tylko 

etniczni Anglicy, uważałby każdy im- 

perjalista angielski za nonsens, za 
bluźnierstwo przeciw państwu. A u 
nas dla p.p. Dmowskich i Grabskich 

jest zawsze ideałem dążenie, aby Pol- 
skę zamieszkiwali sami tylko, Polacy. 

Nacjonalizm w polityce,jest rów- 
noznaczny z dążeniem, aby w państ- 

wie zamieszkiwała jedna tylko naro= 
dowość i aby ekonomiczne korzyści 

z państwa ciągnęla tylko ta narodo- 
wość panująca. 

Imperjalizm dąży do zapewnienia 

państwu jaknajrozleglejszego  teryto- 
rjum, stąd musi też i obce łudy przy- 

puszczać i do państwowej współpracy 

i do wspólnych ekonomicznych ko- 

rzyści. 
W Dzienniku Wileńskim ukazał 

się kiedyś artykuł, w którym ubole- 

wano, że pucybut który siedzi na- 
przeciw dworca kolejowego jest Ro- 
sjaninem i żądano od policji aby 

miejsce to zabezpieczyła dla pucybu- 
ta— Polaka. Pomimo całej drobiazgo- 

wości tego żądania, stanowiło ono 

doskonałą ilustrację nacjonalizmu. To 

jest właśnie nacjonalizm. 37 
Imperjalizm — ten wyraz, ma „złą 

prasę* w całej Europie. Używa się 
on zwykle, kiedy należy potępić Niem- 

ców za ich „ausrotten* wobec Pola: 

ków, Anglików za eksploatację sła« 

bych ludów, Rosję za zduszenie nie- 

podległości sąsiadów. Stąd imperja- 

lizm stał sią obecnie wprost kwalifi- 

kacją naganną, 

Dlaczego? 
Jest to skutek przejęcia się zasadą 

nacjonalizmu, która dąży, aby każda 

ruskoj*, mógł być bezgrzeszny, jak 

polski, tak szlachetnie przedstawiony 

przez nasz mesjanizm, — lecz to był 

imperjalizm, 

Nie nazywam patryjotyzmem tego 

co mówią endecy. Jest to walka ga- 

tunków Darwina, przeniesiona do sto- 

sunków społecznych. Jest to hasło 

walki klas, przeniesione do walki mię- 

dzy narodowościami. Odebrać zaro- 

bek rasie żółtej —wołają tragarze por- 

towi w San Francisko. Odebrać karcz- 

my żydom — grzmi się u nas i jed- 

nocztšnie tłómaczy się, że część zie- 

mi dawnej Rzeczypospolitej” trzeba 

było oddać bolszewikom. Niezależnie 

od sluszności czy niesłuszności 1ус№ 

okrzyków — to nie jest patryjotyzm 

jeszcze. Patryjotyzm składa się z dwuch 

czynników: 1) przywiązania do ojczy- 

stej kultury, języka, literatury, prze- 

szłości i 2) przywiązania do  ejczy* 

stego terytorjum. Czynnik historyczny 

i czynnik ferytorjalny. Imperjaliści to 

drugie uczucie patryjotyzmu rozszerza- 

ja na ziemie przez siebie *zdobyte. 

Na tem polega też usprawiedliwienie 

imperjalizmu. Imperjalista angielski— 

Kipling kocha swoje Indje, imperjali- 

sta polski - Sienkiewicz — swoje ste- 

py ukraińskie, dzikie pola. 

Dawna Polska. 

Dawna Polska była niewątpliwie 

państwem  imperjalistycznem, Gdy 
wywolujemy zjawę naszych zwycięstw, 

to po stronie polskiej widzimy pułki 
nietylko polskie, lecz litewskie, koza- 

ckie, tatarskie. Gdy myślimy o lu- 
dach Rzeczypospolitej, — to widzi- 
my' barwną mozaikę. Polska była 

także Rzeczypospolitą, — to-- znaczy 
państwetn pozbawionem elementu siły, 

stałości i wytkniętych celów. Republi- 
kańskość Polski była przyczyną jej 
upadku, lecz praca nad tworzeniem 
ż tej mozaiki ludów jednego „pań- 
stwowego narodu" wygląda imponu- 

jąco. Ci, którzy w wieku XIX-stym 
krwią płaciii za wierność idei państwa 
polskiego, w ogromnej ilości wypade 

ków etnicznie nie byli Polakami, lecz 

Litwinami, Rusinami, nawet Niemcanii. 

Defetyzm tkwiący w nacjona- 
lizmie. 

Skoro raz staniemy na gruncie 
nacjonalizmu, ma gruncie zasady 

etnicznej Polski, „prawa samostano- 
wienia” to ze słabą wiarą idziemy ku 

hasłom Polski mocarstwowej. Swój 
pochód naprzód po odzyskanie ziem 

odziedziczonych po Polsce królew- 
skiej i Wielkiem Księstwie musimy 

przykrywać mukulaturą argumentów 

grupa etniczna, posiadająca własny i często niezupełnie doskonałych sta* 

język, posiadała też i własne niepod- tystyk. Musimy sami przed' sobą” się 
ległe państwo. Z puktu widzenia tej usprawiedliwiać, że odegrywamy tę 
teorji włączenie jakiegokolwiek ludu role wielkiego państwa, którą wyzna- 
do swego państwa jest rzeczą niee 
moralną. My—Polacy samiśmy zre- 
sztą roznieśli zasadę nacjonalizmu po 

wszystkich krajach, gdyż w XiX w. 

odpowiadała oria naszemu dążeniu 

do rezurekcji państwa. Stąd nawet 
metody typowo zacjonalistyczne, jak 

niedopuszczanie przez Niemców szkół 

polskich ludowych, jak chęć Niem- 

ców przerabiania Polaków na Niem- 

ców. nazywało się błędnie Imperja- 

lizmem, podczas gdy pojęcie imperja- 

lizmu jako dążenie do zdobycia naj. 
rozleglejszego terytorjum nie może 
być połączone z wynaradawianiem. 

Która z maksym okazała się bar- 

dziej twórcza w polityce? Imperjalizm 
czy nacjonalizm? Pytanie jest trudne, 
gdyż zasada nacjonalizmu mie tak 
dawno zapanowała na świecie. Lecz 
należy uznać, że wszystkie państwa, 

które mają coś do powiedzenia w 

historji, były to państwa imperjali- 

styczne. Imperjalizm ten mógł być 

grzeszny jak ten „sobiratielej ziemli 

czyła nam historja. 

W roku 1917 z jednym słuchaczem 
Uniwersytetu Jag. w Krakowie rozma- 
wiałem o założeniu koła Litwy i Ru- 
si. Oburzał się na samą myśl—twier- 

dził, że to jest imperjalizm. W roku 
1919 spotkałem go, jak jako żołnierz 

maszerował na Mińsk. Džwigal tor- 
nister z entuzjazmem. Twierdzę, że 

był niekonsekwentny. 

Historja zmusiła nas do wyrzecze- 
nia się konsekwentnej zasady nacjo* 

nalizmu. Lecz teoretycznie nadal jej 
hołdujemy. | to jest przyczyną, że 

na rozwój naszego państwa nie ma“ 
my trafnego poglądu. 

Cat, 

T Tali LŽ PY ЧОИ 

Poseł Stetson. 

WARSZAWA, 25.]l. Pat. Poseł 
amerykański Stetson powrócił do 
Warszawy i objął urzędowanie. 

  

E6-10 SZOPKA Akademicha 
w dniu 25, 26, 27 i 28 lutego 
b. rr w Ognisku Akademickim : 
ul. Wielka 24 o godz. 8 m. 15. 

Ceny miejsc od 50 gr. w górę. ]
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NOWE TROKI. 

— Karnawał w Nowych-Tro- 
kach- Grono pań, żon oficerów 22 
Bacnu K.O.P. z żoną d-cy Baonu p. 
Zciją Budrewiczową na czele, urzą- 
dzilo w dniu 20 lutego br. w salach 
kesyna oficerskiego „Wieczór muzy- 
kalno-wokalay* połączony z tańcami, 

Dochód z zabawy przeznaczyły panie 
na cel kościoła w Rykontach gminy 

Trockiej. > 
Szlachetny cel i gorliwe zabiegi 

komitetu, dążące do uświetnienia za- 

bawy i jej materjalnego powodzenia 

zostały w zupełności osiągnięte. 
Licznie zebrani goście wszystkich 

sfer miasteczka i okolicy wesoło i 

przyjemnie spędzili wieczór ten w ka- 
synie ofic. : 

Część koncertową wypełniły de- 
kiamacię utworów Konopnickiej i 

Asnyka, wypowiedziane przez p. por. 
Bednarską, piekna gra na skrzypcach 

p* Lisinieckiej, przy  akompanjamen- 
cie p. Rutkowskiej, dyr. Sem. Naucz. 

oraz śpiew p. kpt. Rosińskiej, nagro- 

dzone zostały rzęsistemi oklaskami. 

Wśród beztroskiego humoru 

rozlosowano liczne i ładne fanty ofia- 

rowane na ten cel przez mieszkańców 

miasta i okolicy, liczne inne wesołe 

atrakcje jak wędka szczęścia, loterja 

amerykańska, wróżby cygańskie Uroz- 

maicały dalszy ciąg zabawy tanecznej, 

która przy dźwiękach orkiestry 5 pp. 

Leg. i pod wytrawnem kierownictwem 
kpt. Borkowskiego, por. Hussa i por. 

Iwańskiego przeciągnęła się do bia- 
łego ranka. ` 

Bufet pod kierownictwem gospo- 
darza kasyna kpt. Rippera spełniał 

godnie swoje zadanie, karmiąc i pojąc 

miłych gości przedobremi zakąskami, 

przygotowanemi bezinteresownie przez 

panie komitetowe, które nie szczędząc 

kosztów i zabiegów, przyczyniły się 

do powodzenia zabawy, której po- 

ważny czysty zysk aż kilkaset zło- 

tych wynoszący zawdzięczać należy 

wszystkim paniom z 22 Baonu K.O. 
P. z p. majorową Budrewiczową jako 
inicjatorką i p. kot. Ripperową, która 

jako „spiritus movens“ zabawy z ca- 

łą energicznością troszcząc SiĘ O 

wszystko, przyczyniła się przedew- 

szystkiem do tak pięknego rezultatu 
materjalnego i udałego powodzenia 

zabawy. tedy, 

Rysownik „DUNCIO“ 
wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 

piórkiem 1 więglem, jakto: reklamy, 

winjety, ilustrację „książek 1 Ł p. 

rzeczy. Dowiedzieč się można, 

kawiarnia-piekarnia <Udziałowa» róg 
Mickiewicza i Garbarskiej. 

Do siedu Glosennego: 
Owies żółty Lochowa 

Il odsiew, 

Owies rychlik Sobieszyński 
w Odsiewach i oryginalny, 

Jęczmień Marchijski 4-rzędo: 
wy Il odsiew oryg. Heinego, 

Zboża oryginalne Svalofskie, 
Koniczyny, seradela oraz inne 
nasiona pastewne 

poleca 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr. 9, 

Adr. tel, „Rolnicze“, tel. 323, 

      

      

   

   

        
  
  

POKŁOSIE. 

Gdy się z pcla.. gazety codzien- 

nej zebrało całe żniwo wiadomości 
politycznych, społecznych, „bieżących”, 
miejscowych, telegraficznych,  telefo- 
nicznych, „pantoflowych* etc. etc, 
pozostają tu i owdzie na tem polu 
gazety codziennej, kłosy,'kłoski, zdzie- 
bełka pustej słomy ale też bywa, że 
i całe garsteczki zboża—których nikt 
nie podniósł, których nikt jakoś nie 
spostrzegł. 

To właśnie jest pokłosią, po któ- 
re się oto zginamy, Wzrok raz po 
raz zatrzymuje się na czemš. Dro- 
biazg? Nie koniecznie. 

W gazecie nic niema „liszniego” 
„(jak się u nas wciąż jeszcze mówi). 

ażda literka w gazecie jeżeli nie 
mówi to oznacza coś. Suggestyjny 
jest każdy wyraz; byłe się nad nim 
choć przez mgnienie oka zastanowić. 

Ot—dla przykładu—ów wizerunek 
na pierwszej stronie ostatniego dodat- 

ku ilustrowanego dó wychodzącego 
w Warszawie codziennego „Naszego 
Przeglądu” (nasz ma znaczyć, w tym 
wypadku: żydowski). 

Podpis pod wizerunkiem: Baruch 
(Benedykt) Spinoza. Okazja do poda- 
nia wizerunku jest. Równo 250 lat 
temu umarł wielki filozof-panteista. 
Pismo katolickie dałoby podpis pod 
wizerunkiem: Benedykt (Baruch) Spi: 
noza. A najprawdcpodobniej owego 
„Barucha* zgoła by pominęło. Wręcz 
przeciwnie poczyna sobie dziennik 
obsługujący sprawę żydowską w Pol- 
sce. Dla niego właśnie najcenniejszem 

MUROWANA-OSZMIANKA. 

— Zebranie kółka rolniczego. 
W ubiegłą niedzielę w Murowanej- 
Oszmiance odbyły się dwa zebrania 
kółka rolniczego. 

W trakcie pierwszego zebrania o- 
mawiano sprawę założenia mleczarni 
spółdzielczej. przyczem właściciele 
zgłosili 130 krów. Po dyskusji na 
ten temat przeważyło mniemanie, że 
narazie organizowanie takiej mleczar« 
ni jest przedwczesne i ostatecznie 
postanowiono założyć filję mleczarni 
w Cudzieniszkach. 

W następnym dniu wysłuchano 
referatu na temat: „Mechaniczna u- 
prawa gleby*. 

Po referacie 
skusja. 

wywiązała się dy- 

RADOSZKOWICZE, 

— Kursy rolnicze. W dniu 23 
i 24 bm. z inicjatywy prezesa kółka 
rolniczego, burmistrza m. Radoszko- 
wicz p. Zaniewskiego odbyły się kur- 
sy rolnicze zorganizowane przez ine 
struktora wileńskiego towarzystwa 
rolniczego p. Żywieckiego. : 

dniu pierwszym przybyło 
czterdziestu słuchaczy. 

Podniesienie się tej ilości w dwój- 
uasób w drugim dniu jest najlep- 
szym wskaźnikiem żywego zaintere- 
sowania się kursami. 

Tematem prelekcji były następujące 
sprawy: Mechaniczna uprawa roli, spra- 
wy związane z organizacją mleczarni i 
nawożenie. 

Wobec projektowanego  spro- 
wadzenia na wiosnę nawozów sztucz- 
nych, ostatni temat poruszony był na 
specjalne życzenie obecnych. 

MOŁODECZNO. 

— 10.000 zł. na ałacje przyspo- 
sobien'a wojskowego. W wyniku 
akcji przysposobienia wojskowego do 
budżetów wszystkich gmin i miast 
powiatu Wilejsko « Mołodeczańskiego 
zostały wstawione na rok 1927 
— 28 sumy na wychowanie fizy- 
czne tak, że powiat ten będzie roz- 
porządzał ogólną sumą 10.000 zło- 
tych, która to suma przeznaczona zo- 
stała do wydatkowania powiatowemu 
Komitetowi P. W. i W. F. Ponieważ 
większość gmin nie posiada gruntów 
własnych, Staroswto zwróciło się z 
prośbą do Pówiatowego Urzędu Ziem- 
skiego o wyznaczenie z gruntów pare 
celowanych w r. b. działsk po 2 ha 
na urządzenie placów sportowych 
przy każdej gminie. Wobec przychyl- 
nego załatwienia tej prośby już w 
najbliższych miesiącach 9 gmin otrzy- 
ma działki na place sportowe, pozo- 
stałe gminy będą otrzymywały działki 
stopniowo w miarę przydzielania grun- 
tów do parcelacji, tymczasowo zaś 
korzystać będą z wojskowych placów 
sportowych. 

Wszystkie urzędy gminne w po- 
wiecie zostały powiadomione o obo- 
wiązku udzielania lokali na zebra- 
nia stowarzyszeń sportowych, a leka: 
rze rejonowi i posterunki P, P.otrzy- 
mały nakaz udzielania pomocy sani- 
tarnej członkom tych stowarzyszeń 
bezpłatnie. Ponadto do umów z po- 
cztami gminnemi został wstawiony 
warunek dostarczania bezpłatnego 
pręt wojskowej kadrze instruktor- 
skiej 

Chamberlain nie przyjął posta $.S.Ś.R. 
LONDYN, 25 Il. PAT. W kołach dyplomatycznych słychać, 

że rząd rosyjski poinformowany 0 zamierzonym kroku rządu 
angielskiego, polecił swemu londyńskiemu przedstawicielowi 
Rozenhoicowi wręczyć rządowi angielskiemu notę, w której 
zawarte było zażalenia rosyjskie pod adresem rządu angielskiego, 

Gdy Rozenholc we środę po południu zjawił się w urzę- 
dzie spraw zagranicznych i poprosił o audjencję u Chamberlaina, 
oświadczono mu, że minister spraw zagranicznych jest zajęty 
i proszono go, aby zjawił się na drugi dzień. W rzeczywistości 
doręczomu mu tego samego wieczora notę angielską zredago- 
waną w ostrzejszym tonie. Notę ogłoszono w Londynie przed 
nadejściem jej do Moskwy. 

boy BAK 

Koncentracja wojsk syberyjskich.| 
LONDYN, 25—lIi. Pat. Daily Mail donosi z Tokio, iż otrzymano 

tam wiadomości, o koncentracji wojsk syberyjskich na granicy Mandżu- 
dk Wojska te wzmocnione zostały ostatnio przez oddziały przybyłe z 

osji. 
Zwycięstwo armji kantońskiej, 

k 
LONDYN. 25 Il. PAT. Zwycięstwo armji kantońskiej obchodzone 

było wczoraj bardzo uroczyście w Hankou. Manifestanci urządzili olbrzy- 
mi pochód, kłóry przeszedł przez dzielnice europejskie, nigdzie jednak nie 
doszło do zaburzeń. 

Generałowie Sung i Czang porozumieli się. 

LONDYN, 25—1Ii PAT. Wbrew dotychczasowym doniesieniom, пай 
deszła tu wczoraj wieczorem wiadomość, że generatowie Sun-Czuan-Fang 
i Czang-Tsun-Czang porozumieli się w sprawie obrony Szanghaju. 

Deklaracja korpusu dyplomatycznego. 

PIEKIN, 25.11 (PAT). Akredytowany tu korpus dyplomatyczny przyjął 
jednomyślnie deklarację, w której w związku z wypadkami wojennemi w 
okolicy Szanghaju mogącemi mieć poważne następstwa dla bezpieczeń: 
stwa życia i mienia cudzoziemców, wyraża przeświadczenie, że dowódcy 
armji zwałczających się stronnictw podejmą wszelkie kroki w celu zapo- 
bieżenia zajściom, któreby zmusiły władze cudzoziemskie do wydania we 
własnym zakresie niezbędnych zarządzeń. Podobną deklarację ogłosił poseł 
francuski w sprawie koncesji francuskiej w Szanghaju. 

WSTORZAZATERAOZZA GER REA EDBAK RECO DEAD LEO RA SZTACZOWAZĄ ВСа 

Nowe powstanie w Marokku. : 
PARYŻ. 25 Ii. PAT. Le Journal donosi z Rabatu, o wzra- 

stającej wciąż agitacji wśród dysydentów w hiszpańskiej strefie 
Maroka. Powstańcy szczepu Klatma posuwają się w kierunku 
Tarzout. Wielu krajowców ucieka na terytorjum strefy francuskiej. 
Hiszpani ewakuowali Babsib. 

Monarchiści niemieccy chcą zabrać Kłajpedę. 
„Elta* donosi, że dnia 16 Il. "odbylo się posiedzenie Memeibundu w 

sali Deutsche Bitrger Ressourse w Królewcu, pod przewodnictwem zna- 
nego monarchisty kontradmirala Kūsel'a 

Kontradmirał Kiisel, jako przewodniczący, w wypowiedzianej mowie 
specjalnie podkreślił konieczność popierania pozostałych w  Kłajpedzie 
współrodaków. Nawoływał zebranych do podtrzymania ducha i pracy 
wśród kłajpedzkich Niemców, do podtrzymania w nich niemieckości, szcze- 
gólnie teraz kiedy się odbywają wybory do kłajpedzkiego sejmiku. Kontr- 
admirał Kisel twierdził, że jeszcze raz Niemcy muszą dowieść Litwinom, 
że Kłajpeda jest i będzie krajem wybitnie niemieckim, a nie litewskim, 
Mowę swą kontradmirał Kilsel zakończył zdaniem, że Kłajpeda musi 
wrócić do swojej macierzy—Niemiec. 

Niemcy naruszyli terytorjum francuskie, 
PARYŻ, 25. II. PAT. Petit Journal donosi ze Strasburgu, iż funkcjo- 

narjusze tajnej policji niemieckiej wkroczyli w sposób nielegalny na tery- 
torjum francuskie i aresztowali pewnego alzatczyka oskarżonego o zabój- 
stwo obywatelki niemieckiej popełnione w Palatynacie 12 b. m. 

Uu 

Dalsze aresztowania członków „Hromady''. 
Organa bezpieczeństwa w dalszym ciągu z całą energją oczyszczają kraj 

z wrogich elementów komunistycznych, pozostałych jako odpryski wielkiej anty- 
państwowej organizacji bolszewickiej, Białoruskiej Hramady, 

W mocy na 23 b. m. ma terenie gm. Jaźnieńskiej pow. Dziśnieńskiego 
aresztowano prezesa hurtkąa Hramady Pawła Miotłę, sekretarza hurtka Bazy- 
lego Szanina, Piotra Szenda, Pawła Sakowicza, Jakóba Kopcia, H. Kaduszko, 
Szymana Harciniaka, Włodzimierza Wołyńca, Pawła Filipowicza i Antoniego 
Filipowicza. Wszyscy pozostawali w ścisłym kontakcie z Mińskiem i uprawiali 
szpiegostwo na rzecz Rosji Sowieckiej. 

Podczas rewizji u aresztowanych znaleziono odezwy komunistyczne, 
plakaty antypaństwowe i inne rzeczowe, a obciążające materjały. 

i najważniejszem jest to, że słynny nia) lub o zmarłym poecie żydowskim 
autor Traktatu teologiczno polityczne: Ichoaszu? : 
go i niešm ertejneį „Etyki* miał na Mialby się tam kto u nas intere- 
imię Baruch. Mówi to więcej niż np. sować np. warszawskim odczytem 
że pochodząc z rodziny portugalskiej d-ra Miesesa o pochodzeniu żydów 
urodził się w Amsterdamie. polskich? Dr. Mieses doszedł po mo- 

Można zrodzić się i w Kopenha- zolnych studjach do wniosku, że ży- 
dze, jak np. Brandes i być żydem. I 
umrzeć jako jeszcze jeden wielki żyd, 
których było zawsze i jest pełno na 
calutkim świecie. Największa dziś na 

obu półkulach globu... tenisistka jest 
też żydówką. Obecnym przywódcą 
amerykańskiego żydowstwa jest mr. 
Louis Marschall (ktoby poznał po na- 
zwiskuł); wysoki komisarz palestyń:ki 
zwie się Herbert Samuel i jest też 
żydem, obecnie prezesem liberałów 
angielskich, a jego b. zastępca i b. 
sekretarz rządu palestyńskiego zwie 
się sit Wyndham Daeeds i jest tylko 
wielkim przyjacielem narodu żydow- 
skiego. Bal—znany dobrze czytelni- 
kom „Słowa* znakomity pisarz rosyj- 
ski M. A. Ałdanow, autor „Dziewią- 
tego Termidora*, „Mostu djabelskie- 
go” i innych świetnych powieści hi- 
storycznych jest rodowitym—żydem. 
Dużo, dużo niespodzianek może przy- 
nieść nam pokłosie... po gazetach i 
i czasopismach rzucanych w kąt. 

Czy kto u nas spostrzegł zgon 
Achada Haama a osobliwie towarzy* 
szące mu manifestacje wszędzie gdzie 
naród żydowski ma swoje ogniska? 
Prawie, prawie do pokłosia prasowe" 
go należał pobyt w Warszawie p. 
Włodzimierza Żabotyńskiego przewód- 
cy sjonistów-rewizjonistów., Kto coś 
kolwiek wie u nas o poetce hebraj- 
skiej Eliszewie (Rosjance z pochodze- 

dzi polscy; 1) nie są bynajmniej se- 
mitami, że 2) nie pochodzą od mon- 
po chazarów i 3) przyszli do 
olski z krajów alpejskich (gdzie mieli 

swoje siedliska już w 2 wieku po 
Chrystusie) a przywędrowali do Pol- 
ski przez Czechy, Albo czy kto zwró- 
cił uwagę na powieść Józefa Opato- 
szu (pseudonim; nazwisko właściwe: 
Opatowski) „Rok 1863-ci* i na wystę- 
pującą na jej kartach postać Cyprjana 
Norwida? O ile nam wiadomo, jedy- 
nie „Wiadomości Literackie" dały 

sprawozdanie, A zarówno pierwsza 
część trylogii „W lasach polskich”, 

jak wyżej wymieniona, druga zasłu- 

gują na zainteresowanie się niemi o 
wiele, wiele większe, niż... pierwszą 
lepszą „lekką komedją" fraacuską lub 
węgierską wystawioną w teatrze. Na- 

wsi—o ile wiemy—nikt, dosłownie 
nikt w prasie polskiej nie... spostrzegł 
wiadomości podanej z Kowna da 
„Naszego Przeglądu”, że matka Ś.p. 
arcyciskupa Matulewicza była żydów- 
ką. Czy tak jest w istocie? Czy może 
nie tak? Czy może tylko da się za- 
stosować i w tym wypadku Mickiewi- 
czowskie „z matki obcej”? 

Nie przestaniemy powtarzać: za 
mało znamy żydów—w ogóle a w 
szczególności naszych, stanowiących 
tak niemałoważną część łudności Rze- 

czypospolitej, Nie staramy się ich po- 

znać. A jest to wielki błąd, który się 
kiedyś będzie mścić—fatalnie. 

Za poważny temat na ten karna- 
wałowy czas? 

Dobrze. Pomówmy o c<Souris 
d'Hótel» najświeższej bulwarowej atra- 
kzji paryskiej, z teatru Edouard VII, 
Autorzy Gerbidon i Armont. Boha- 
rka.. zawodowa, a prześliczna zło- 
dziejka hotelowa. Żyje z nią quand 
mćóme niejaki lekkomyślny gracz z 
Monte-Carlo. Lecz Rita jest nałogo- 
wą kleptomanką, a jej ojciec krupje- 
rem przy ruletce... też niewiele sobie 
r.biący z cudzej własności — o ile 
jej sobie nie przywłaszcza. Uczciwy imć 
pan Jean ani domyśla się, że wygrywa 
tylko dzięki... opiekowaniu się jego 
stawkami przez papę teścia... A po- 
tem rzecz się dzieje w Dinard. Ko» 
chankowie rozeszli się lecz znowu są 
razem. Teraz już Jean jest „szczurem 
hotelowym” i dybie na porifel pewne« 
go przebogatego brazylijczyka. Lecz 
to była tylko mistyfikacja. Niepotrze- 
bvie Jean miał wyrzuty sumienia... 

Wierutne głupstwo lecz djalog aż 
się iskrzy a sytuacje przezabawne. 
Pikantności też mnóstwo. Zaś Mila 
Spinelli, w czarnych trykoiach, gra 
podobno bajecznie. Bawiącemu się 
aryżowi niczego więcej nie trzeba. 

W wiedeńskim teatrze An der 
Wien wystawiono nową  operetkę 
Oskara Straussa p. t. „Krolowa“, 
Prawie komedja, W  Szwajcarji, w 
„neutralnym* kraju przebywa eksce- 
lencja Tonczew prezydent którejś z 
powojennych republik, W jakimś arcy- 

Nieudana demonstrącja 

Posiedzenie sejmowej komisji 
wojskowej. 

WARSZAWA, 25—1I. Pat. Sejmo- 
wa komisja wojskowa prowadziła w 
dalszym ciągu dyskusję nad wnios- 
kiem ZLN o zabezpieczeniu granic 
Państwa. 

Pos. Cieplak (Str. Chł,) oświadcza 
się przeciwko wnioskowi, gdyż @у- 
skusja nad stanem obronnym Pań- 
stwa byłaby szkodliwa. Pos. Anusz 
(Wyzw.) zgłosił wniosek wzywający 
rząd do zapoznania Sejmu z ujawnio* 
nemi przygotowaniami niemieckiemi 
do wojny zaczepnej z Polską. 

Pos. Malinowski (PPS) zgłasza 
poprawkę do wniosku posła Anusza, 
aby sprawa ta była rozpatrywana ns 
łącznem posiedzeniu komisyj spraw 
zagranicznych i wojskowych. Pos. Za- 
łuska (ZLN) uważa, że sprawa jest 
doniosła i prosta, albowiem wbrew 
traktatom nasz sąsiad zachodni 
wzniósł fortyfikacje, które mają cha- 
rakter zaczepny wobec Polski. Robo- 
ty te trwają od 1922 r. Wobec faktu 
tego musimy zająć stanowisko. Niem. 
cy waiczą z nami nietylko przez po- 
sunięcia dyplomatyczne ale także 
przez wznoszenie fortec, a więc ko“ 
misja wojskowa jest terenem najbar- 
dziej odpowiednim do poruszenia tej 
sprawy. Pos, Polakiewicz (Str. Chl-) 
podkreślił konieczność jednomyślności 
w sformułowaniu wniosku i wyraził 
wątpliwość czy komisja ma prawo 
wymagać by rząd przemawiał. 

Po dalszych przemówieniach *po- 
słów Anusza, Sadzewicza (ZLN) i 
Załuski wybrano specjalną podko* 
misję celem uzgodnienia i zredago* 
waniu wniosku. Podkomisja ta ustali: 
ła brzmienie wniosku w następującej 
formie: „Wobec ujawnienia zbrojnych 
przygotowań ze strony Niemiec do 
zaczepnych wystąpień przeciwko ca: 
łości Polski, zagrażających przez to 
pokojowi europejskiemu, Sejm wzy- 
wa rząd do zdania sprawy przed 
Sejmem względnie przed jego komisją 
wojskową, co wiadomo rządowi o sta- 
nie tych przygotowań Niemiec i czy 
przedsięwziął dostępne mu środki na- 
tury politycznej i wojskowej celem 

Dominikańska, 3|5 o godz. 7 min, 30 wieez. (GD) 

przeciwstawienia się niebezpieczeństwa. 
zagrałającemu Polsce ze strony nie- 
mieckiej”. Poprawka posła Malinow- 
skiego, aby wniosek był rozpałrywa- 
ny na łącznem posiedzeniu komisy 

zagranicznych 
— upadła, poczem komisja przyjęła 
jednogłośnie wniosek zaproponowany 

spraw wojskowych i 

przez podkomisję. 
Przyp. red, jak widać z przebiegu 

dyskusji w komisji, demonstracja en- 
deków nie udała się. ZLN chodziło 
przedewszystkiem o podkreślenie bra- 
ku zaufania do szefa rządu a secun- 
do o wywołanie dyskusji, która w 
chwili obscnej wobec sytuacji wytwo- 
rzonej przez przęrwanie rokowań 
handlowych polsko-niemizckich i roz- 
poczęcia kroków w celu wznowienia 
ich, mogłaby wywołać zupełnie zbye 
teczne komplikacje. 
RESTA LKS SAS EPS 

Budżet na rok 1927=28. 
Zakończenie prac w senackiej 

komisji budżetowej. 
WARSZAWA, 25—li. Pat. Sanacka 

komisja skarbowo-budżetowa po 6-ciu 
tygodniach żmudnej pracy ukończyła 
w dniu dzisiejszym prace nad  preli- 
minarzem budżetowym na rok 1927— 
28. W dniu tym odbylo się głoso- 
wanie nad poprawkami i wnioskami 
zgłoszonemi podczas dyskusji. 

Z waźniejszych poprawek w bud- 
żecie M-stwa Spraw Zagranicznych 
przyjąto na wniosek posła Buzka 
(Piast) zwiększenie wydatków na de- 
legata polskiego przy Lidze Narodów 
w Genewie o 150,000 oraz skreślo- 
ną przez Szjm sumę na różnicę kure 
sów walut w Bukareszcie, Rzymie i 
Paryżu. W budżecie Prezydjum Rady 
Min. na wniosek sen. Szarskiego 
(Ch. N) wstawiono 25,000 zł. dla ko- 
respondentów zagranicznych P. A. T 
Wniosek referenta o przywrócenie. 
skreślonej przez Sejm sumy 1.100.000 
zł. funduszu dyspozycyjnego ministra 
spraw wewaętrznych, poparty przez 
przedstawiciela rządu, w głosowaniu 
upadł wszystkiemi głosami z wyjąt- 
kiem głosu referenta. Zaznaczyć wre- 
szcie należy, że rząd nie zgłosił wnio- 
sku o przywróceniu  skreślonych 
przez Sejm kredytów na M. P.i Tel, 
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ROLNICY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

niezastąpionym nawozem azotowym 

pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

Saletra Chilijska, 
którą nabywać można po najniższych cenach w firmie: 

Barański, Barcikowski i $-ka 
Warszawa, ul. Zgoda 1, Teiefon 131—62, 101—37.     
  

paradnym hotelu zajmuje apartamen- 
ty, w których stawali monarchowie 
i udzielni książęta. Spotkanie z ...eks- 
królową Heleną, którą p. Tonczew 
zdetronizował. Następuje z jej strony— 
rewanż. Rozkochuje w sobie najwię- 
kszego swego wroga i kompromituje 
go politycznie na śmierć. Kwita byka 
za indykal 

Podobno muzyka prześliczna a 
Hubert Marischka w roli Tonczewa 
niezrównany. 

Trzecia nowość — poważna — to 
Johna Galsworthy sztuka w 9 obra- 
zach z prologiem p. t. „Ucieczka“ 
(Escape). 

Galsworthy, jest, jak wiadomo, 
synem słynnego londyńskiego adwo- 
kata. Sam jest zawołanym prawni- 
kiem; kocha juresprudencję. Jest też 
wielkim miłośnikiem człowieka. Mo- 
cno pod tym względem przypomina 
Dickensa. Już w pierwszej jego ko- 
medji, młodzieńczej „Srebrne pudełko 
do papierosów* zostaje wzruszająca 
młoda służąca mylnie posądzona o 
kradzież, a w potężnej tragedji „Spra- 
wiedliwość*... nikt nie zapomni, kto 
raz ją widział tej sceny, kiedy to no- 
cą wśród przejmującej ciszy zaczyna* 
ja więźniowie pukać do drzwi swoich 
cel. Nic — tylko kurytarz więzienny 
huczący od tych kołatań jak wielkiem 
oskarżeniem.. przeciwko rzekomej 
„Sprawiedliwości* ludzkiej. 

Wstrząsającej mocy  „Sprawiedli- 
wości* najaowszy uiwór sceniczny 
Galsworthy'ego nie ma; natomiast prze- 
wyższa ją zwartością i wspaniałością 
budowy. I Dickensowski humor prze- 
cudnie ową „Ucieczkę* opromien a. 

TH 

  

Bohaterem jest... gentleman-zbrodniarz, 
šcislej: wlamywacz. Zupelnie jak w 
adetektywnym» filmie kinowym. Zło. 
czyfńica, zbrodniarz działający pod im- 
pulsem najszlachetniejszych intencyj. 
Krótko mówiąc: ostatni potomek... 
szlachetnego zbójcy, Karola Moora. 

Warszawski Teatr Polski powiniene 
by ową „Ucieczkę* zagrać bezpo- 
średnio po „Zbójcach”, któremi wła- 
śnie swoją publiczność uracza. 

® 

„ Niewiadomo co było niedawno 
większą sensacją: śmierć słonia Indja- 
rani'ego z londyńskiego ogrodu г0- 
ologicznego czy rozwód Charlie 
Chaplina. 

W roku 1920 maharadża Behary 
w otoczeniu wspaniałej Świty odwie- 
dził Londyn i wśród innych bogactw 
przywózł ze sobą także największego 
ze swych słoni, którego podarował 
łondyńskiemu ogrodowi  zoologicz- 
nemu, 

Słoń ten ważył pięć i pół tysiąca 
kilogramów, był cztery metry wysoki, 
pięć metrów długi. Trąba jego miała 
dwa i pół metra długości przytem 
wspaniałe kły czyniły zeń okaz do- 
tychczas w Europie niewidziany, 

Wedlug wskazówek indyjskiego 
mahuta Saida Alego zbudowano Фа 
słonia pomieszczenie, biorąc w rachu- 
bę olbrzymie siły zwierzęcja. Wkrótce 
słoń wraz z ciemnoskórym przewo- 
dnikiem stał się atrakcją ogrodu zo- 
ologicznego Na szerokim grzbiecie 
słonia umieszczona była wielka lsktyka 
z aksamitnym baldachimem i trzema 
ławeczkami każda o trzech siedzeniach* 
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KURIER GOSPODARCZY ama dsaie TAdy Miska. () оо ВАРФ 
ZIE WasGcHOB RICH dy Miejskiej po zagajeniu obrad przez ny przez tego ostatniego jest ujęty S4q doraźny o napad na trakcie 

m © 8 w 2 prezydenta Bańkowskiego, vice-pre- niefstiowo | Saigo" Salaęki w Nao" Z wycakiidmce 
wą, która jest niewątpliwie emanencją faktów, to należy, mojem zdaniem, zydent p. Łokuciewski oświadczył, iż snute stąd nie odpowiadają rzeczy- Onegiaj Sąd Okręgowy w składzie 

4 ю A ; uderzyć w najsłabszą stronę Niemiec. zrzeka się w imieniu prezydjum i ław- wistości. Kończąc przemówienie rad. wice prezes O wsianko (przewodniczący) 
sA. Współpraca Rządu galicyjskiego sadyzmu biurokratycz- д "e nie „amen daw ke nich z ników podwyżki płac, przekazując sumę ny Engiel stawia wniosek o przyjęcie Penia airis AR Kontai , K 

| ze sferami gospodarczemi "ego, nie mamy podstaw do twier- kraju drzewa w okrąglakach, choćby tej podwyżki w wysokości 8.160 zł. budżetu. Po przemówieniach radn. spr ia Laida nodimis Bolas 
Państwa, dzenia, by rząd obecny—z właściwą nawet z chwilową szkodą dla naszego na rzecz jednorazowego subsydjum Godwoda oraz szefa Sekcji Podatko- ryszkami na trakcie Lidzkim W swoim 

tylko p. Wł, Grabskiemu arogancją— leśnictwa. Niemcy są bowiem wielkim dia T-wa przeciwgruźlicznego. wej p. Chądzyńskiego około 1 m.30 czasie obszernie pisaliśmy o tej ohydnej 
lekce sobie ważył przestrogi życia, Konsumentem tego materjału i obyć . Z kolei przyjęto wniosek w spra- przystąpiono do głosowania nad po- go En ES As 

się bez niego nie mogą. Pozatem Wie prolongaty oplat dodatkowych prawkami i wnioskami poszczegól. gółów. 
: > trzeba również wstrzymać jakąkolwiek za energję elektryczną na akcję po- nych mówców. Trzej oskarżeni Juljan Baranowski, 

wet Sowiety. Że na tym gruncie chcą wysyłkę produktów hodowlanych — mocy bezrobotnym. W sprawie znie- W głosowaniu odrzucono 6 kolej- Jan Krywas, Jan Przyjemski napadli w 
jeszcze kogoś przelicytować nasi de- jeżeli zaś Niemcy tych produktów nie sienia miejskiego taboru asenizacyj- nych wniosków radnego Godwoda ai o is KE 
mokraci, — temu się nie dziwimy: będą otrzymywać, wówczas życie w nego stwierdzono konieczność jego dotyczących zwiększenia do 25 proc. pądu jeden z bandytów strzelił z tyłu 

W ekspose wygloszonem na ро- 

siędzeniu Senatu w dniu 30 lipca ub. 7 RZ - 

_ toku ówczesny premjer prof. Kazi- resztą arogancji tej wyzbyły się na- 

"mierz Bartel, omawiając przyszłość 

Rzeczypospolitej Połskiej, powiedział 

  

  
   

     

     
   

     

   

    

  

  
między innemi: ь : CE Niemczech znacznie podrożeje. Z tem likwidacji, wobec zwiększonej ilości podatku inwestycyjnego od nierucho- w głowę Komarowiczowi, którego nastę- 

„Rozwój gospodarczy Polski ma ACE — wat gra o aż zaś rząd niemiecki Kao Gł się taborów prywatnych, z któremi miejski mości, i nierealnych bo nie posiada- pnie wyrzucono z sań. Po dokonaniu 
przed sG2 wielką przyszłość. Zhar- BR ROR 8 W" liczyć, tabor konkurować nie może. _ ___ jących pokrycia wniosków ©  wsta- ali pir eit A aaa zdało 

а “а огобикс! — гоМисхе) 1 Sui —ski. Jeżeli zaś chodzi o sprawę likwi- Około godziny 10-tej przystąpiono wienie w budżecie szeregu sum na rozpoczęli poszukiwanie kupców. Natra- 
POZOROM ie Woki : EE dacji, to musimy tak postępować, jak do obrad nad budżetem na rok 1927/28. cele utworzenia lub poparcia insty- fił się Zenobjusz Wierszyłowicz. Zbyt 

przemysłow R ROZW Wywiad zp. ministrem gdyby nie były prowadzone w tej ma- Pierwszy zabiera głos radny Studnicki tucji użyteczności pubiicznej. niską cena oraz pośpiech z jakim pra- 
własnych w, nadmiar rąk Niezabytowskima terji jakiekolwiek pertraktacje. Wy- podkreślając nierealność budżetu i Po odrzuceniu wniosków radny PY tat: alk Wiera b lotna 
ludzkich į: witość robotnika, y ' konywać się winno to co przewiduje poddając ostrej krytyce całą gospo: Godwod demonstracyjnie opuszcza Dodać NMAŻY, SE Żanny Kosmkiowicz db; 
MOŻNĆĆ w a morze—rzadko Wapółnracownik: «Dzienx Pa T.aktat Wersalski i układ wiedeński. darkę miejską. Między innem: mówca sałę posiedzeń, zrywając z braku wlókł się do wsi Bojaryszki i zeznał wo- 
Aa dci czynniki fundamen- znańskiego», który towarzyszył w — W jakim czasie, zdaniem Pana Stwierdza, że elektrownia miejska w quorum debaty nad budżetem. Po- bec PA a poczem Ao 

tame cd lospodarczego. Po- podróży Panu Paros dac To- ika może być zrealizowana re d s 2 Kap a Aris tę > ać ac od a. Część S przewodniczący zamknął WIEGWSA cądo. st; ° $ т : 4 > . forma rolna? оспоси, а dała tylko ysiące. nyc omaga się głosowania bsz wy i rozpoczęły się przemówienia. 
tencjonalna IŠC naszego gospo- p i as ans zs — Ponieważ cały byt ekonomicz- roku 1926 jeszcze gorzej: dochód miał quorum, uważając iż głos radnego 7 Oskaržyciei publicsay podpr. Bagiń- 
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przez aleje parku. Tylko poprzedni sięcznie i przyznano jej prawo wy- żywe 1600-1400, bite 7.00 — 11.00, zły za Papiery Procentowe go), Janowi Wcźniakowi (w. Wojcie- jaciół Nauk. W sobotę, dn. 26 lutego b. r. 
dozorca nie mógł pokazać się na o. chowywania dzieci. й : sztukę, | 27 5 pr. pożycz. konw. 58 i pół 59,50 59,— chowice pow. Oszmiańskiego), Jerze- p R wiecz. odbędzie się w sali Dzie- 
czy słoniowi. ja wolę historję o słoniu niż o Dolarówka 48.75 48.51, 49.75 mu Rebowi (w. Stymonie pow. Osz- par rog M Posiedzenie naukowe Wydzia- 

Na jego widok Indiarani podniósł rozwodzie Chaplina. Ce J: т Pożyczka kolejowa 101,— 101,50  — айЗ . 0 m 2 р°с- + 32" tu I Tow. a> Nau. „Na porządku: 
W į g 3 о | it i Jan Bulhak a a 4,5 proc. listy zast. ziems. zł. 50,25 50, —50,10 mians kiego) oraz ; Adelinie ie! ewi- 1) reterat prof. T. B. Modelskiego: O autor- 
ąbę i wiercił grubemi kopytami głę- agiellońska 5 proc. warsz. złotowe 50,50, 59:25,  — czównie (w. Kozaczyzna p. Šwis- stwie jednej z prac Trembeckiego. 2) Коти- 

bokie dziury па twardej drodze. r" zawładamia że Nr jego telefonu 45 proc złotowe 55,— 5475, 04,05 cieński). nikaty a) prot. St. Pigonia: O autorstwie 
Dzieci mogły znowu siadywać na jest 968. 10 proc. złot. m, Lublina 81. jednego wiersza S. Goszczyńskiego. b) pro 
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Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- 
cy domów przy ulicy Słowackiego 6-a, Ste- 
fańska 30 i 32, Piłsudskiego 36 i 38, 

Do III Komisarjatu ul.: Mickiewicza 
Nr, 54, 56, 58, Stioma 1, Jakóba Jasińskie- 
go 17, 19, Tartaki 5, 7, 9, 11. 

Do IV Komisarjatu, ul.: Swietłana 
8, 10, 12, 20, 22, 24, 5, 9, 11, 15. 

Do VI Komisarjatu, ul.: II Rękaciszki 
d. Żubryckiego, Afanasjewa, Stonecznai I, 
2,13. 17: © 

T. E. Modelskiego: O pierwszym utworze J. 
Klaczki. 

Wstęp wolny dla członków i gości wpro- 
wadzonych. 

‚ — # Koła Polonistów. Z przyczyn, 
niezależnych od Zarządu Koła, niedzielny 
(27-11) odczyt p. Janas Wyszomirskiego 
jest odwołany. O terminie następnym dal- 
Szym nastąpi ogłoszenie w prasie. 

TEATR i MUZYKA. 

— Z Teatru Polskiego. «Wielka księż- 
ma i chłopiec hotelowy». Świetna kome- 
dja Savyoira pod powyższym tytułem grana 
dziś będzie przedostatni raz przed zejściem 
na czas dłuższy z repertuaru. 

„ Akt III — kabaret w Deauville jest entu- 
zjastycznie oklaskiwany. i bisowany. 

Jutro po raz ostatni. «Wielka księżna i 
chłopiec hotelowy». 

— Daisiejsza popołudniówka. Dziś 
punktualnie o g.5-ej pp. grany będzie na- 
da, «Pociąg-widmo» po cenach najniż- 
szych. ч 

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro 
o godz. 3 m. 30 pp. grana będzie amerykań- 
ska komedja «Potęga reklamy». . 
‚ ‚ — sPiomienna noc>., Malownicza i 
interesująca ta. sziuka ..graną będzie raz tyl- 
ko w poniedziałek najbliższy. .. : 

— Pożegnanie karnawału. Pod, po: 
wyższym tytułem we wtorek 1 marca Teatr 
Polski daje urozmaicone widowisko. składa- 
ne. Drugą część wypełni intermezzo karna- 
wałowe pod tytułem «Krójewicz Karnawał», 
pióra W. Stanisławskiej...... o - a цу 

an ižsza premjera. «Uśmiech 
losu» —.W. Perzyńskiego „grany bedzie w 
środę popieicewą dn. 2 marca.; Zaintereso- 
wanie ogromne,=' > w #, 8 ; 

— Poranek-koncert R. Etkinówn 
Teatrze Polskim. Śwłetna pianistka Róża 
Etkinówna, taureatka konkursu im. F. Cho- 
pina, wystąpi w Wilnie raz jeden па-Коп- 
cercie w Teatrze Polskim jutro, w niedzielę 
o g. 12 m. 30 pp. 

W interpretacji tej wybitnej pianistki 
usłyszymy utwcry Chopina, Bacha, Brahm- 
sa, Ravela, Skriabina i inne. 

Piasa stołeczna wyraża się z entuzja- 
zmem o występach Róży Etkinówny. 

Bilety w cenie od 50 gr. nabywać moż- 
na w kasie Teatru Polskiego 11 — 9 w. bez 
Przerwy: s 

— Kalendarz Teatru Polskiego. 
Sobota 26 b. m. o g. 5-ej pp. <Pociąg- 

widmo», o g. 8 m, 15 w. <Wielka księżna i 
chłopiec: hotelowy»; == 

niedziela 27 b. m. o g. 12 «m.30-pp. 
fecitai fortepianowy R. Etkinówny, o g. 3 
m. 30 pp.—<Potęga reklamy», o g. 8 m. 15 
w.—«Wielka księżna i chłopiec hotelowy»; 

poniedziałek 28 b. m. o g. 8 m. 15 w. — 
<Płomienna noc»; 

wtorek 1 marca o g. 8 m. 15 w. — Po- 
żegnanie karnawału; 

środa 2 marca—premjera «Uśmiech lo- 
su»— Wł. Perzyńskiego, t 

— «Reduta» na Pohulance. «Brat 
marnotrawny». Dziś 0 g. 8-ej w. po raz 
10-ty znakomita komedja w 3-ch aktach 
Oskara Wilde'a <Brat marnotrawny» w ob- 
sadzie premjerowej z Ireną Solską (Lady 
Braknel) i Juljuszem Osterwą (Aldżernon) 
na czele, 

— Niedzielna popołudniówka w 
«Rednucie». Dla uprzystępnienia jaknajszer- 
szym warstwom poznania świetnej komedji 
Oskara Wilde — jutro w niedzielę o g. 4-ei 
pp. po cenzch od 20-gr. «Brat marnotrawny» 
w obsadzie premjerowej. — › 
.  — Poranek koncertowy w <Redu- 
cie». Narzecz <Domu Dzieck2» przy Ogni- 
sku Kolejowem Wil. Dyr.—odbędzie się ju- 
tro o g. 12 m. 30 pp. występ tenora Opery 
Warszawskiej p. Miecz. Saleckiego i basa b. 
Cesarskiej Opery w Moskwie p. Miecz. Wo- 
rotyńskiego. 

W programie arje i duety z oper: <Stra- 
szny dwór», <Halka», «Manon. Lescaut», 
«Faust» i innych. 

Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 
Bilety nabywać można w biurze «Orbis» 

w dzień przedstawienia w kasie teatru od 
g. 10-ej rano. 

LEON DAUDET. 

0 KREW WŚRÓD NOCY: 
— No, cóż? — zapytał Maufre z 

niepokojem, wchodzącego sędziego. 

— Ostatnie przedstawienia «Brata 
marnotrawnego» w <Reducie>». Jutro i w 
poniedziałek o g. Sej w. ostatnie 2 przed- 
stawienia, przed objazdem po kresach, Świet- 
nej w swojej satyrze i djalogach, 3-ch akto- 
wej komedji Oskara Wilde'a «Brat marno- 
trawny» w obsadzie premjerowej z Ireną 
Solską i Juljuszem. Osterwą na czele. 

— Teatr Rewji <Kakadu>. Tylko 2 dni | 
w sobotę 26 i niedzielę 27 lutego o godz. 7 
19 wiecz., występy obecnego zespołu arty- 
stów «Kakadu» w nowej rewji w 2 czę- 
ściach 12 obrazach p. t. <Serwus Wilno» 
Szczegóły w programach. 

RADIO. 

— Program stacji warszawskiej. 
.  15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 
i meteorologiczny. 

15.30—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45--1710. Odczyt p. t.. <Zycie mró- 

wek», wygł. prof. Adam CZARKGWaki, (dział 
«Przyrtoda»). 

17.15— 18.40. Koncert. _ 
Koncert popołudniowy. Wykonawcy: Or- 

kiestra P, R. pod dyr. Jana Dworzkowskie- 
go, p. Helena Galecka (śpiew) i Janina Ro: 
senberg (tortep.). 

Częsć 1. 1. a) Brzeziński: Polonez staro- 
świecki Nr.1. b) Kontski: Przebudzenie lwa, 
wykona orkiestra. 2, Moniuszko; Arją «Su- 
knio, Coś mnie tak ubrała» z op. «Hrabina», 
odśpiewa p. H. Galecka. 3. a) K. Szyma- 
nowski: Btluda b moll. b) Albeniz: Triana, 
wykona p. J. Rosenberg. „. 

Część li. 4.; Bizet: Arja z opery <Poła- 
wiacze pereł». b) Landowska: Chochlik, od- 
Śpiewa p. R: Galecka, 6. Liszt: a) Warjacje 
na temat Paganiniego. b) Impromptu, wy- 
kona p,J. Rosenberg. i 

18.40—19,00.. Rozmaitošci. ; 
19.00—19.25. Odczyt p. t. «Jan Lemaf- 

ski» wygł. red. Zdzisław Dębicki (dział <Li- 
teratura polska»), 

19.30—19.45, Komunikat rolniczy. 
19.45—20.10. Pogawędkę z działu <Ra- 

djokronika» wygł. Dr. Marjan Stępowski. 
20 10—20. Przerwa. Przypuszczalnie 

komtinikaty. 
20.30—22.00. Koncert... „| 
20.30..Audycją wieczotńa. «Przygoda Jó- 

zeta Karczochą» — Kornela Makuszyńskiego, 
w wykonaniu artystów sceń warszawskich. 
Słowo wstępne wygłosi autor... . 

21.30. Koncert wieczorny. Muzyka iekka. 
22.00—22.30. Sygnał Czasu, Komunikaty. 
ło" Transmisja muzyki tane- 

cznej, 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
= Samobójstwo. Dn. 24 bm. otruła 

sią się esencją octową żona sierżanta 1 p. p. 
leg. Stanisława Salaba (Kalwaryjska 70). - 

Desperatkę pogotowie odwiozło do szpi- 
tala Św. Jakóba. Przyczyna usiłowania sa- 
mobójstwa me e wa 
1 =Klejberg oczyścił Brudnego: Abrau 
Brudny (GDEE ut Wileńska 15% Ido. 
wal iž Inkasent jego Wulf -Kiejenberg (Glę- 
bokin ul. Warszawska 45) zdefraudował 
2954 zł. 97 gr. i zbiegł w kierunku granicy 

bolszewickiej. t 
Pościg zarządzono. 

Ofiary. 
— Na dobroczynne cele Czerwonego 

Krzyża Zofja Swiątecka zł. 5. 

      

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 
itd. wyzdrowiała; odnawia przyję- 
cia, od godz. 10 zrana do 8-ej wiecz., 
ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie ma schody i 

na lewo,     

stronie oskarżonego. Opowiadano so- 
bie z zachwytem szłachetne stano- 
wisko panny Celestyny, oczekując z 
dnia na dzień cofnięcia powództwa 
cywilnego. Reporterzy napastowali 
służbę z La Pocholle, lecz nie mogli 

— Nie zjadł mnie, łecz i ja go uzyskać żadnego Wyjaśnienia słów Ju- 
nie zjadłem. Kręcimy się w kółko. pi! Mówieno, że siostra zamordowa+ 
Wobec braku dostatecznych dOwo- negg miała zaatakować testament je- 
dów trzeba będzie powrócić do twier- go na zasadzie pewnych danych, 

dzenia © chorobie umysłowej, musi $wiądczących o współudziale w zbro- 
go zbadać znowu Edmond, lub КЮ @п 'spadkobierczyń 

inny, Aptekarz Laudrivant, od piętnastu 
Lecz prokurator zaprotestował Ży- qTat osiadły przy ulicy du Piatze, cie- 

szył się ogólnem poważaniem. Był ta 
mały człowieczek łysy, © twarzy zmię- 
tej i drwiącej, znawca swego fachu, 
kawaler, lubiący żyć wesoło. Swego 
czasu zajmował się on polityką i agie 
tował gorąco zą perry lecz „i 

: ы raz pożegnał się z poliiyczuemi wal- 

prawdepodobnie spotka nas niepo- em zweścii a > ecaioskia 
Bolen: ku psychologii. Obserwował ludzi z 

— Musimy zdać sobie sprawę Z amatorstwa by się zabawić, dostar- 
podwójnej gry, jaką prowadzą Caval- czął medykamentów całemu miastu, 

cat i Clavisse — zauważył Quincar- cjęsząc się ogólnem zavfaniem, dzię: 
non. о ki wypróbowarej dyskrecji. Stałym 

— Uprzedzono mnie z Paryża, — klijentom nie odmawiał żadnych usług, 
rzekł Maufre poważnie, — że w kole natomiast ludziom nieznajomym nie 

konfidentów powstaje niepokój, jeśli byłby się zgodził nawet za złote gó- 
nieszczęściem dla nas, będziemy zmu- ry udzielić jakiejś trucizny chronicz- 

wo: 
— Ach, dziękuję! Mam już dosyć 

Edmonda i Pietrefretata i wszystkich 
tych ekspertów, którzy pozwalają po- 
miatać sobą Reverchotowi i ucierać 
sobie nosy, jak mak chłopcy. Nie 
powinniśmy ukrywać przed sobą, że 

szeni aresztować i oskarżyć jednego nej, w rodzaju morfiny, lub kokainy.. 

z nich, — to mówiąc prokurator zwró+ Niktnie znał lepiej tajemnic wszystkich 

cił się ku sędziemu śledczemu, pod- mieszkańców miasta, lecz mało też 
nosząc groźnie palec do góry,—roz- osób mogloby się poszczycić taką 

pęta się wówczas taka burza, taki wiernością dia zasady tajemnicy za” 
skandal, jakiego nie pamięta żaden wodowej. Przed przybyciem do Lug- 
z nasl S dunu, mieszkał on w LB w - 

i zył w ziemię, nie chciał rem zamordowany został mą: ulji 

on aipokcić, ih wspólników opo- Moneuse, w której był zakochany. 

wiadaniem zajścia z  Estancelinem, Morderstwo «starego Gonereta> 

które uważał za objaw o wiele groź- było dla aptekarza-psychologa praw- 

niejszy od intryg Ciavisse'a i Julji. _ dziwą ucztą duchową. ledził on u- 

W cukierniach, restauracjach, przy ważnie całą sprawę, udając jedno- 

ogniskach rodzinnych i wśród służby, cześnie bardzo słabe zainteresowanie 

wszędzie omawiano szeroko morder- Nią, wobec stałych klijentów, jakiemi 

stwo Gonereta. Pismo Gerarda de la byli „mieszkańcy La Pocholie. Zada- 

Tombiolla stanowiło decydujący mo- walniał się on wysłuchiwaniem ich 

ment w ustałeniu opinii publicznej po opowiadań, nie płosząc ich najmniej- 

SŁO w © 

  

  

  

$ SALA Edas " W sobotę 26-go lutego o godz. 11 wiecz. Ostatni Bai Maskowy : 
« «= е 

в „Ka adū я Maski nie obowiązuj. 
Dąbrowskiego 5. rj POZEGNANIE KARNAWAŁU. 4 Wstęp 3 S > 

Ф M. Dzis premiera! Film o wielkiej wartości artystycznej odtwarzanej przez największe gwiazdy ekranu д 
$ Kino. a. Bernard Goetzke boliater filmu <indyjski Grobowiec». Wszechówiatowej sławy tragik Hans Miren- 
4 Teatr „Polonia “tu dorf, Hrabina Esterhaze, Nila Astera i Henryk Stuari p. t. > = 

B i : 66 wstrząsający dramat obiitujący w szereg scen, które nadługe 
: st = „Niewolnica Morza pozostają nłezatarte w pamięci. Wielka bitwa morską. 

‹Ф ul. A, Micklewicza 22, № Setki ludzi w strachu przed śmiercią szukają ratunku w spienionych falach morskich. Potężne 
ė Mi działa rozpoczynające swą pieśń śmierci. Na tym tle snuje się intryga rmmiłośna. Film ten wstrząsa 
4 Mi do głębi duszy potęgą swego realizmu. Bilety honorowe nieważne. 
ы m Początek seansów o g. 4. 6, 8 i 10.15. Spiecjslny układ muzyczny. 4 
  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Ošwiatowy 
Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

Dziś będzie wy- 
'šwietlany film: 

- ° «s wesoły dramat w 10 aktas: 
„Karjera Chaplina W rolach głównych Chania i Sydnež 

Chaplin. W poczekalni koncerty Radjo. Ostatni seans o godz.. 10. 
Qr*testra. pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego Kasa czynna; od godz. 4 m. 
Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. Początek o godz. d-tej. 

  

  

  

  
  

> Ki 6 CARSKIE ZBIRY). W с a на Ró ko: no- 2 5 6 SKIE Z ). Wieki auramat z 5 Jarsk. Rosji. t Id: 5—1. 
Teatr „Helios Sensacja Sezonu! „SYBIR e Krwawe dzieje Ki Akcja iazYa šias alias ® : > RE zadać 

* ni, Wileńska 38. Zimowym» Pieiropawłowskiej twerdzy. we wspaniał. pałacach Petersburgu i tajgach Sybiru, W. księgarni r 
Hulanki oficerów gwardji Cesarsklej. W roli gł. Alma Rubens, Wadim Uroniew i Edmund Lowe, Ww. MAKOWSKIEGO Sj on 

Seansy o g. 4. 6, 8 1.10.15 otworzową została NIOWY 
* 7 KOLEKTURA  Loterji М 

" UKRGAIKNEJNA 5 B Państwowej p. f. EV lėlė т 

аи» = W.Makowski i Sp. * M zzo» Ё 4 S > am okazyj- wieszczenie sak Щ ® ŚR Bilety do 1 kl. są j** na. 1—4, 
й : 3 > ay SBM do nabycia. m › 
р Zarząd Kasy Chorych'm. Wilaa na podstawie reskryptów Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej : ь 

z dn. 9 kwietnia 1926 r. Nr. 1295/U. Ill i 11-go grudnia 1926 r. Nr, 3770/U. Ill, podaje do wiadomości 29-25 DT NECZNY. 
co następuje: DORTÓŁ A zębów, 

1) Członkowie Zarządów firm (spółek akcyjnych, firmowych, z ograniczoną odpowiedzialnością, spół- J, ZELDOWIÓZ | s a BA 
dzielni i t. p.), pełalący jakiekolwiek stałe funkcje w przedsiębiorstwie i otrzymujący za to wynagrodzenie, chor.WENERYCZ. | au) "2 korony. 
jak również współwłaściciele, o ile pozostają jednocześnie w stosunku roboczym łub służbowym względem „NE, MOCZOPEC, | 14 за 11 — & 

| Zarządu przedsiębiorstwa, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby i winni być nie- SKÓRNE wot wodę 
zwłocznie zgłoszeni w charakterze członków Kas. оОН Ва 

Obowiązek uiszczania składek następuje z dn. 1 marca 1027 r. DOKTÓR Majątek || 

2) Członkowie Zarządów, o ile odpowiadają warunkom, przewidzianym w art. 4 Ustawy z dn. 10/V SZeldowiczow cd dze ziem m" 
| 1920 r., a mianowicie: posiadają uwidocznioną w rejestrze handlowym generalną prokurę oraz otrzymują . ' @ || - '1'2…'1›‘?›&1‹1‘:‹‘;… 
wynagrodzenie, przekraczające 1.500 zł, rocznie, mogą być na własne żądanie zwolnieni ed obowiązków S USA kompletem biidynt 

„ ubezpieczenia. . ‚ DRÓG MOCZ, ° kówgospodarczych, 
3) Osoby, życzące skorzystać z wymienionego powyżej prawa zwolnienia się, winny wnieść do Za- prz. 122 i od 46 || Inwentarzem > žy- | 

rządu, Kasy Chorych podanie z załączeniem dowodów, uzasadniających żądanie. Dowodami takiemi są z» Bled OE 
wyciągi z rejestru handlowego firmy Oraz wyciągi z uchwał władz danej instytucji, upoważnionych w myśl ST TN ka, Dužy ogrėd | 
statutów lub umów spółkowych do decyzji w sprawie wynagrodzenia członków zarządu, względnie wy- 1:7. |owocowy, | blisko @ 
ciągi z ksiąg handlowych firmy. Sado tacie 

4) Zwolnienie może nastąpić tylko od daty wniesienia podania, Od obowiązku wiszczenia składek za „ „Akuszerka bardzo dogodnie. | 
członków Zarządu od dn. 1 marca r. b. do daty ew. wniesienia podania nikt zws'aiony nie będzie. Wi agi sing Dom CHIĘTAĆ ' 

: ч przyjmuje ь „ZA! ь 
Wilno, dnia 25 lutego 1927 r. (—) Jan Gradowski w 19. Mickiewicza Gdańska 6, tel. 9.05 8 Е . 

Przewodniczący Zarządu. EK A AYN P 
(—) L. Sokołowski ZP. Nr POCZ z 

"u. Dyrektor. szładu porzakuje 
Acz awaler | Е ЕЕ Or 6. Melison przej „ear | 

P404040404+4440040460 weneryczne,  moczo- wy. Oferty: adm. 

w Wilnie w dniu 
nięto: , 

  

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr: 

12—1| 1927 г. pod nr, 5567 wciąg- 

R. H. A. I.—5567 Firma: Biesiekierska Antonina, 
Siedziba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot— 
jadłodajnia. Firma 
ka—Besiekierska Antonina, zam. tamże. 4237—VI. 

istnieje od 1926 roku. Właściciel- 

  

nięto: 

tamże. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn, 12—1 1927 r. pod Nr. 5568 wciąg- 

R. H. A. 1.—5568. Firma: 
Siedziba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot— 
sklep spożywczy, galanterji i żelaza. Firma istnieje od 
1926 roku. Właścicieika—Boltaryska „Rywka, 

Bołtaryska Rywka. 

zam, 

4238—VI 

  

  

MEBLE + 

% Łóżka angielskie fabryki «Konrad, 
› Jarnuszkiewicz i S-ka» T.-wo Akc. w 

*$ Warszawie, meblę gięte, fabr. <Tho- 
neta», otomany, materace, kredensy, © 
stoły, kszesła, szafy, garnitury Salo: 

4 nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

+ D.-H, F. Mieszkowski 
, Wilno, uł. Ad. Mickiewicza Nr. 23, 

tel. 2—99, Na prowincję wysyłamy ż      
towary za zaliczeniem. 
06606066000006500 Gdańska 6, tel. 9-05 

0909099209 

4 ŚWIEŻE BISZKOPTY $ 
Półksiężyce — Waniljowe, Oswego, 2, 
Petit — Beurre, Pion — Pion, Alberty GW 
iinne biszkopty ed 50 groszy za $ 

paczkę, znanej fabryki 

K. kiystkowski w Kaliszu 
poleca Sz. Klijenteli skład 

R. Januszewiecza $ 
Zamkowa 20-a ; 

29929902929%% 
INTELIGENTNY ROLNIK  prastyk 
samotny poszukuje odpowiednej pracy 
na majątku ziemskim. Pracował we 
własnem gospodarstwie w  Wileń- 
szczyźnie i w Poznańskiem. Wyna- 
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płciowe i skórne. ul. d Wileńska 7, tel 1067. *S19YO> pod SOLO ak 
  

    : (ORTEPIAN Szre- 
DOM FE dera w b. dobe 

w Zwierzyńcu : rym stanie, 
(samoistniak) najlepsz. konstruk. £ 

okazji natychiniast 
sprzedam. Wielka 44 
(ostatni podwórek). 

m. Nr 6. Wizun. 

Ww Szystkich, R 
rzy posiadaj. 

к jakiebądź wia 
domości о miejscu. 

drewniany kryty 
blachą, wszystkie 
wygody.. Sprzeda- 
my za 3.000 do- 

larów 
D. H.-K. <Zachęta»   

  

W. Gharytonowicz i S-ka ” 
wytwory 

Wilnie, Wielka 58, 

Podaje do wiadomości pp. Aptekarzy że wszystkie 
aborator. A. Lumiere jak: 

Opozones, Persodine, Allokaine. Hormophenyl, Cryoge- 

pobytu Tadeusza 
Radzickiego, syna 

Tadeusza i Eleonory 
. ze Swiątków urodz. w 
+ Pradze — Warsz. w 

1890 r., 

telef. 392. 

ostatnio za* 
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Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dniu 12—1I1 1927 r. pod Nr. 5669 wcią- 

R. H. A. 1.—5669. Firma: Czeglik Adolf, Siedzi- 
ba w Bieniakor iach, pow. Lidzkim. Przedmiot—skiep 
spożywczy i kolonjalny. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel—Czeglik Adolf, zam. tamże. 4239—VI 

  

  

szem pytaniem, przybierając niby lalka 
z gumy uśmiech, który znikał i ukry- 
wał się nagle. Nie przerywając swej 
pracy, nałewając lekarstwa do butele- 

czek i mieszając różne medykamenia, 
rozmyślał nad tem, co wiedział o tej 
sprawie, wyciągając wnioski, które 

chował dla siebie. W głębi duszy u- 

ważał on wszystkich mieszkańców 

La Pochoille, prócz ograniczonego 
Mariusa, za zdolnych do popełnienia 
zbrodni. 

Laudrivant obawiał się trzech rze- 
czy: piorunów, sprawiedliwości, i 

śmierci. Gdy niebo, zasnute czarnemi 
gęstemi chmurami, wydającemi groźny 
pomruk, rozświecało się gwałtownie 
złotym ogniem błyskawicy, wówczas 
aptekarz krył się w szafie ściznnej, 
znajdującej się w jego Sypialni i nie 
wychodził z niej do końca burzy do 
nafjepszych nawet klijentów. Policję 
otaczał wielkim szacunkiem, starając 
się dogodzić Clavisse'owii Sautenier'- 
owi. Gdy zaś widział przechodzący 
przed oknami pogrzeb, dostawał resz- 
czy zimnych i zadawał sobie zawsze 
to samo pytanie: „Kiedy twoja kolej 

nadejdzie”? : 
Dziwnym mógł się wydawać fakt, 

że od chwili rozpoczęcia śledztwa w 

sprawie morderstwa , Goneret, „nikt 
nie zwrócił się po informacje do 

aptekarza — dostawcy La Pochoiie. 
Jedynie Sautenier zadał kilka pytań 
formalnych, nic nieznaczących. Co zaś 

dotyczy Reverchota, to otaczał on 

aptekarzy głęboką pogardą, dosyć 

często spotykaną w stosunkach do- 

ktorów do farmaceutów. Ё 
Jednak sądzonem było, by spokój 

Laudrivana został zakłócony. Pewne- 

go upalnego poranka jesiennego, mło- 
dy mężczyzna o jasnych włosach 
i szczerych niebieskich oczach, wszedł 
do apteki, pytając się o jej właściciela. 

— Ja nim jestem. 
— Jestem doktorem Janem Cordi- 

on, chciałem zapytać pana o pewne 

szczegóły, drogi kolego... 
Czy mam zaszczyt mówić z 

autorem dzieła o Obłąkaniu?—zapytał 
uprzejmie aptekarz. 

— Tak jest. н 
— Jestem do usług. pańskich, 

  

  

  

Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

— Co do tego, to stanowczo 
nie, nie jest to w moim zwyczaju pie 
sać cokolwiekbądž na etykietkach, 
prócz zwykłych formułek. : 

W tej chwili rozległ się głuchy 
łoskot piorunu. Laudrivant zmienił 

nine, Cryptargol, Hemoplase i inne, oraz wytwory mieszkał: Byd- 
łaborat. Nativelle, wytwory laborat, Dr. G. Tissot, odas žy; Olė Boa 24 
laborat. Delattre jak również Tricalcine, Lantol, i o nadesłanie informa" 
Neopancarpine w rozmaitych postaciach staje posiada | cyj do Kolegjum 

na _ składzie. Ewangelivko-Reformo- 
wanego, 

Wilno, Zawalna 11: - 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje — 
plerwszorzędnych firm zagranicznych gubiono książkę 

i krajowych nowe i używane wojskową i 
sprzedaję i wynajmuję Ša kane, mobliza= 

3 cyjną wyd. na imię: 

K. DĄBROWSKA Piotra Radziwiłła, 
zam. w  Romanowi- 

szczęśliwy jestem ze znajomości z się na twarzy gwałtownie i zaczął 
panem. Czem mogę służyć? 

— Oto, drogi kolego, zanim od: 
dam to w ręce sędziego śledczego, 
którego zainteresuje niezawodnie ten 

przedmiot, gdyż ma on styczność z 
tragedją w La Pocholle, chciałbym 
pokazać panu mały przedmiocik, zna- 

leziony tam właśnie, który przed 

chwilę trafił do mych rąk. Ponieważ 
jest tu adres pański, pozna go pan 
niezawodnie. 

To mówiąc Cordion wyjął z kie- 

szeni flaszkę, zę która stanowiła ' re” 

zultat ostatnich poszukiwań Vełu'ego 
w śmietnikach przy pałacu Gonereta. 
Flaszka była pusta i niezakorkowana. 
Na etykietce znajdowały się dwa nad- 

pisy. Jeden, ręką kobiecą. napisany, 
głosił: „Dla Ludwika*, drugi drżącą 

dłonią skreślony miał jeden wyraz: 

„Ostrožnie“. Laudrivant poznal odra- 

zu charakter pisma Tulji. Stał się 
purpurowo żółty, jak źle dojrzały 

pomidor, wziął lupę, wytar! ją i. za- 

czął uważnie przyglądać się trzem 
słowom, poczem wręczył lupę'i fiasze 

kę doktorowi, mówiąc głosem pełnym 
rozpaczy, która nie uszła uwadze 
doktora: „jest to istnie flaszka od 
środka nasenrego, który sprzedałem 
komuś z La Pocholle przed kilku ty- 

godniami, czy też miesiącami. Lecz 
nie mogę ściślej określić datę, gdyż 
środek ten jest bardzo często kupo* 
wany. Co do nadpisów, to mimo, że 
niektóre litery są trochę zatarte, mo- 
gg wyczyłać słowa: Dla Ludwika i 
Ostrożnie. Kto to napisał—nie wiem”. 

— Tak jest w istocie, Zauwažy+ 
łem to samo, jedynie przez chęć u- 
pewnienia siebie, zapytałem pana, czy 
nie były one napisane przez pana. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Recakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

drżeć na całem ciele. Jan, nie widząc 
o strachu przed burzą jaki ogarniał 
aptekarza zwykle, przypisywał . to 
przerażenie poczuciu winy i zaczął 
nacierać coraz bardziej, Zapyłał z od- 
cieniem gniewu w głosie. 

— Czy mie jest to charakter p 
ma Ju!ji Loiselle? 

— Nie, bynajmniej, stanowczo 
twierdzę, że nie, odrzekł nieuważnie 
aptekarz. 

— Więc panny Passetićre? 
— Również nie... 
Nagły błysk przerwał mu mowę, 

mimo, że nie był wierzącym, prze” 
żegnał się jednak szybko, drżąc coraz 
bardziej. 

— Więc pani Moneuse? 
— Może być... й 
Piorun uderzył w chwili, gdy koń- 

czył wyraz, « Nagła ulewa spadła na 
miasto. Porzucając swego gościa z 
flaszką, pośród piorunów i ulewy, 

bijącej w okna, Laudrivant ze zręcz- 
nością kota skoczył na schody kręte, 
wiodące do jego pokoju i biedz za- 
czął drżąc i dysząc z trudnością na 
krótkich swych nóżkach, by schować 
się czemprędzej w szafie. 

— Niema wątpliwości, iż jest to 
wyznanie, —pomyślał Jan, nie zwraca- 

jąc uwagi na straszną burzę. Mimo, 
że nie posiadał parasoia, zaczął biedz 
ulicą du Piatze, zamienioną w potok 
rwący wody. Nareszcie doszedł do 
samochodu, stojącego na przyległej 
ulicy i wpadł doń. 

— Dwadzieścia franków za kurs... 
odpowiedział szofer, na rozkaz je- 

chania pod adresem Reverchota. 
Cordion chętnie dałby sto fran- 

ków! Po pięciu minutach przypłynął 

  

Czach, gm. Różanka, 
я pow, Lida. 

niby zmoczony piesek dó przedpo- 
koju profesora, który wyszedł do gośe 
cia w zwykłym sobie złym  hu-. 
morze. 

— Wybacz, drogi mistrzu, mam 
sprawę niezwykłej wagi do zakomu- 
nikowania. 

Czy zna pan Laudrivanta?.. 
Reverchot miał jedną tylko myśl, 

chciał koniecznie oszczędzić swej fre” 
terowanej raz na tydzień posadce w 
salonie tych nóg ala Robinson, mok- 
rych śladów, pozostawiających po 
sobie trudne do usunięcia plamy. ! 

Gestem niechętnym odprawił swą 
starą służącą, zapraszając kolegę, by | 
spoczął na jednym ze staroświeckich 
foteli. Sam stanął przed nim znerwo- 
wany i niezadowolony. Zmęczony już 
był tą historją Gonereta, która spra- 
wiała mu tyle kłopotu i pokłóciła go 
z wielu przyjaciółmi. 

— Czy pan zma Laudrivanta? — 
powtórzył Cordion. z którego woda 
lała się strumieniem. 

— Znam go i uważam za ostafe 
niego łotra. › 

Określenie to jeszcze bardziej prze- 
konało Cordiona, iż domysły jego 
były słuszne opowiedział więc ma- 
tychmiast całę zajście w aptece, Gdy 
wyjął z kieszeni flaszkę i rozpoczął 
opowiadanie, w jaki sposób została | 
ora znalezioną przez Wetu, Rever- | 
chot skinieniem ręki dał do zrozumie” | 
nia, że nie chce się do tej sprawy | 
mieszać, że miał już jej dosyć. 4 

— To należy do Petitbelina, prosjj | 
szę się do niego zwrócić. Nie jeste 
adwokatem. 

Jednocześnie myślał: „Człowiek 
ten jest bardzo podniecony, jest w 
tem nieprawidłowość ustroju limfa- 
tycznego, lecz kiedyż da mi spokój. 
Przypomina to wylew Rodanu*. 
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