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Po krótkiej a ciężkiej chorobie zmarła w wieku lat 28 nssza gorąco 
ukochana i niezapomniana żona, matka, córka i siostra 

LUBA SZERMAN 
urodzona SZĄPIRO. 

Pogrzeb odbędzie się dzisiaj we czwartek 22 września o godz. 1 popoł. 
z domu przy ul. Niemieckiej 22, o czem zawiadamiają 

pozostali w głębokim smutku 

    

  

mąż, syn, rodzice, teść, siostry, bracia i krewni. 

Rząd i Sejm. 
Od pewnego czasu na łamach 

prasy toczy się ożywiona dyskusja 

na temat rzekomego kryzysu de- 

mokracji, przeżywanego ostatnio 

przez społeczność europejską. Na 

udowodnienie, że tak jest, daje się 

ze swym ustrojem  pseudo-komu- 

nistycznym, Włochy z faszyzmem, 

Grecję, Portugalję, Hiszpanję, a o- 
statnio Litwę, w których daje się 

odczuwać pewne wahania i nie- 
pewności ustrojowe, no i wreszcie 
Polskę, która przed półtora ro- 
kiem wyłamała się—jak twierdzą 

niektórzy—z pod zasad, jakie so- 

bie nakreśliła w konstytucji z 17 

marca 1921 roku, naginając ją do 

potrzeb chwili. 
Czy twierdzenie, że Europa 

przeżywa kryzys demokracji opiera 
się na rzęczowych podstawach i 

czy jest słusznem, postaramy się 

dać na to odpowiedź w jednym z 
następnych artykułów. 

Obecnie ograniczymy się do 
rozpatrzenia tej kwestji na naszym 
gruncie—polskim. 

Po odzyskaniu niepodległości 
naród polski uchwalił jedną z naj- 

liberalniejszych, a bodaj że najli- 

beralniejszą konstytucję w Euro- 
pie. Było to kontynuowaniem tych 

ideałów, jakie w ostatniej chwili 

przed upadkiem Polski w końcu 

XVIII w. najlepsi w narodzie, zry- 

wając z obskurantyzmem szlachet- 
ezyzny przeszczepili na grunt cho- 

rego, stączającego się do przepaści 

niewoli narodu poiskiego. Było to 

„radosnem otrząśnięciem się ze wstrę 

tnych każdemu Polakowi nalecia- 

łości ustrojowych państw zabor- 

czych. Było to silnem odgrodze- 
niem się od koszmarów despotyz- 
mu ciemiężców—Polska w swych 

urządzeniach demokratycznych sta- 

nęła w społeczności europejskiej 
w pierwszym rzędzie, wyprzedzając 
w tym kierunku inne narody. 

Konstytucja jednak i jej urzą- 

dzenia polityczne, to był tylko sza- 

blon i ramy, w które trzeba było 
dopiero tchnąć życie. Tego miała 

się podjąć władza ustawodawcza— 
Sejm i władza wykonawcza, po- 

czynając od Prezydenta, Rady Mi- 
mistrów, wojewodów, starostów, a 

kończąc na postęrunkowym policji, 

lub nawet woźnym rządowym. 
Tymczasem od chwili, kiedy ten 

szablon naszego życia politycznego 
stał się obowiązującym, jak wła- 

dza ustawodawcza, tak władza wy- 

konawcza, a naweś w niektórych 

wypadkach sądowa robiły wszystko, 
aby ten szablon pozostał tylko 

szablonem. 
Nie trzeba tu dowodzić, jaka w 

tym kierunku była i jest dotych- 

czas rola obecnego Sejmu. Po- 

szczególne ugrupowania miały na 
interes 

"partyjny, przenosząc go nad inte- 

* res państwa. Ponieważ znowu libe- 
ralizm naszej konstytucji pozosta- 
wał w wielkiej kolizji z demago- 

'+ gicznemi hasłami, jakiemi opero- 
wała prawicowa większość Sejmu, 
ta większość wszelkiemi siłami sta- 

rała się nie dopuścić do stosowa- 

nia zasad konstytucyjnych w życiu. 

W tym kierunku nastawiona 
była cała praca Sejmu, w tym kie- 
runku tworzyło się gabinety, wtym 
kierunku mianowało się wojewo- 
dów, starostów, urzędników, a na- 

wet o mało, że nie posterunko- 
wych policji _ administracyjnej. 
Wszystko odbywało się pod hasłem 
walki z liberalnemi zasadami kon- 
stytucji. 

A jeżeli nawet wydana została 
jakaś ustawa, dla której źródłem 
był duch konstytucji — jak to np. 
miało miejscę<z ustawą językową, 
wydaną w roku 1924 — zgrane z 
prawicową większością sejmową 
urzędy administracyjne umiały nią 
tak pokierować, że w rezultacie 
nie pozostawało po niej nic. Była 

to więc robota wybitnie antykon- 

stytucyjna, antydemokratyczna, któ- 

ra, jako taka, nie mogłanie pozo- 

stawić po sobie żadnego śladu. 
W kraju szerzy się niezadowo- 

lenie, przeradzające się powoli na- 
wet w bunt. Narody białoruski i 
ukraiński, które na każdym kroku 
spotykały się ze złą wolą rządów 
i poszczególnych urzguów, uopro- 
wadzumne uu TOZzpaczy zrywają ©- 
statecznie z państwowotwórczą pra- 

cą, oddając się na usługi wschod- 
niego sąsiada — przygotowują na 

Ziemiack Wschodnich iredentę. 
Obrażane na każdym kroku po* 

czucie prawa, poczucie ładu i po- 

rządku państwowego burzy się. 
Ten stan rzeczy dalej trwać nie 

mógł. Musiało się zrodzić coś, co- 

by naprowadziło państwo, naród 

polski na konstytucyjna, demokra- 

tyczne tory, musiał ktoś wystąpić 

w obronie polskiej demokracji. Tę 
rolę wziął na siebie w maju 1926 
roku Marszałek Józef Piłsudski, 

kładąc „nieprawościom, jakie się 

rozpanoszyły w państwie" kres. 
Przywołany został do porządku 

przedewszystkiem  antydemokraty- 
czny w swej większości Sejm. 

Utworzony po wypadkach ma- 

jowych z Marszałkiem Piłsudskim 

na czele rząd, otrzymał szerokie 

pełnomocnictwa, które były zapo- 

wiedzią głębokich, daleko idących 

reform i które dałyby gwarancję, 
że demokratyczna konstytucja i o- 
bowiązujące ustawy nie będą po- 

zostawać nadal martwą literą. 

Tu jednak rząd Marszałka Pił- 

sudskiego spotkał się z zarzutem 

zwalczania parlamentaryzmu, zwal- 

czania demokracji, której emanacją 

w urządzeniach politycznych jest u 

nas Sejm. 
Zarzut ten w pewnej części nie 

pozbawiony jest słuszności, Nie u- 

lega bowiem żadnej wątpliwości, 
że rząd walczy z Sejmem, ale też 

trzeba z naciskiem podkreślić, że 

tylko z obecnym Sejmem. Nie wal- 

czy jednak z instytucją Sejmu wo- 

góle. 

Nic bowiem nie wskazuje na 
to, by ustrój państwowy miał ulec 
jakiejś zmianie. Przeciwnie, cały 

wysiłek obecnego rządu idzie wtym 

kierunku, by dotychczasowy ustrój 

demokratyczny utrwalić, oprzeć go 

na głębszych i szerszych podsta- 

wach. 
Jednem słowem naczelnem dą- 

Wilno, Czwartek 22 września 1927 r. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. . 

  

zmianę terminów ogłoszeń. 

Dirozzenie nadzwyczajnej sesji Šeiatt. 
WARSZAWA. 21-IX. (Pat). Dziś w godzinach połu- 

dniowych przybył do Senatu sekretarz wiceprezesa Rady 
Ministrów por. Zaćwilichowski i doręczył p. Marszałkowi 
Senatu Trąmpczyńskiemu pismo Prezesa Rady Ministrów 
następującej treści: 

„Do Pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej. Mam 
zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi zarządzenie Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1927 roku w 
sprawie odroczenia nadzwyczajnej sesji Senatu. 

Prezes Rady Ministrów w/z. (—) K. Bartel<, 
Do powyższego załączone zostało zarządzenie Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej treści następującej: „Zarządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia nad- 
zwyczajnej sesji Senatu. Na podstawie art, 37 Konstytucji 
odraczam z dniem 22 września 1927 roku sesję nadzwy- 
czajną Senatu na dni 30, 

Warszawa, dnia 20 września 1927 roku, 
Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów (—) Józef Piłsudski*. 

LITWĄ RZĄDZI KOMITET OFICERSKI 
RYGA, 21.IX (Ate). „Socjaldemokrat* pisze, że po przewrocie 

w Taurogach rząd Waidemarasa został faktycznie usunięty od wła- 
dzy, a władzę nad Litwą sprawuje komitet oficerski, na którego 
e stoi minister spraw wojskowych Daukantas i płk. Plechawi- 

czius. 
Komitet wydaje rozporządzenia, dotyczące aresztów, sądów 

polowych i w tych sprawach rząd całkowicie jest bez głosu. 
Natychmiast po przewrocie w Taurogach wojskowi komendan- 

ci poszczególnych miast weszli w kontakt z całym szeregiem działa- 
czy politycznych, komunikując im podstępnie o zamachu i zapytu- 
jąc o stosunek do przewtotu. Dzięki tym prowokacyjnym i pod- 
stępnym metodom aresztowano wielu polityków litewskich. 

    

Powstańcy prowadzą partyzantkę. 
RYGA, 21. 1X. (Pat.) „Jaunakas Zinas* donosi z Kowna, że roz- 

proszeni w Taurogach przez oddziały wojskowe powstańcy schronili się 
w okolicznych lasach, gdzie organizują się, a skąd przy poparciu oko- 
licznego chłopstwa czynią wypady na oddziały wojsk regularnych. 

° © Repres e w Kownia tuje 
KUWNU, 21.1X (tel. wł.). W związku z likwidacją wypadków w 

Taurogach, jak donosi „Id. Stimme“, w dalszym ciągu odbywają się 
areszty i rewizje zarówno w Kownie jak i na prowincji. 

W Poniewieżu zaaresztowano ostatnio znanego litewskiego działa - 
cza społecznego dr. Domaszewicza, w Kownie pozbawiono wolności 
sekretarza Związku Młodzieży Socjalistycznej i kilku członków partji 
socjalistycznej. 

Na mocy rozporządzenia komendanta miasta zostają wydaleni 
z Kowna do obozu koncentracyjnego w Worniach, jako niebezpieczni 
dla społeczeństwa nast. osoby: Suchocki Władysław, Žemajtis Józef, 
Kamcewicz Antoni, Kamiński Jan, Czeslewicz Stanisław, Nakczunas 
Władysław, Gałwanowski Piotr, Krauklis Józef, Juszka Antoni, Szydyr- 
nis Michał, Kasticki Józef, Kuc Jochel, Glezar Mejlach i Paszkiewicz 
Roman. Ten ostatni jest farmaceutą Litewskiego Czerwonego Krzyża. 
Oświadczył on, iż teoretycznie jest anarchistą, który nic nie uznaje. 
Prócz tego wdrożone zostało przez komendanta dochodzenie przeciw 
nauczycielowi gimnastyki Il-go gimnazjum kowieńskiego studentowi 
Czesławowi Lutykowi i studentowi Krygierowi Maciejowi. 

Zmiany w gabinecie litewskim? 
KOWNO, 21.1X (Ate). W kołach politycznych zapewniają, że 

po powrocie Waldemarasa do Kowna zajdą w gabinecie litewskim 

iicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy tekście—25 gr., za tekstem—10 gr., ogłoszenia imie 
ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

zmiany. 
Na stanowisko ministra spraw wewnętrznych ma być mianowany 

dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żyliński. 

żeniem obecnego rządu jest przy- 

gotować odpowiedni grunt, by przy- 

szły Sejm nie był zaprzeczeniem 
idei demokracji, lecz, by przede- 

wszystkiem stał na jej straży. 

Realizacji tego wielkiego dzie- 
ła przeciwstawia się jednak na ka- 

żdym kroku obecny Sejm. Inter- 

pelacje i wnioski, złożone ostatnio 
przez szereg klubów sejmowych, 
przedewszystkiem przez Związek 

Ludowo-Narodowy, są wymowną 
tego ilustracją. Jest ich aż dzie- 
sięć. Między nimi wniosek w spra- 

wie udzielenia min. Dobruckiemu 
votum nieufności za wprowadze- 
nie do polskich szkół w Małopol- 
sce Wschodniej nauki języka ukra- 
ińskiego. Nie potrzebujemy tu już 

dowodzić, że wprowadzenie języka 

ukraińskiego do początkowych klas 

w szkołach małopolskich, jest tylko 

rzetelnem i szezerem wykonywa- 

niem ustawy językowej, gdyż w 

jednym z poprzednich artykułów do- 

wiedliśmy dostatecznie, że podnie- 

siony w tej sprawie przez  Ende- 

ko-Chadecję alarm jest zwyczajną 
demagogją. Dalej idzie interpelacja 

w sprawie rzekomego przekrocze- 

nia przez rząd wydatków budżeto- 

wych w okresie od 1-IV do 31-VII 

r. b. © 50 miljonów złotych. Jak 

wiadomo w ustawach budżetowych 
nie przewiduje się specjalnych ©- 
graniczeń w wydatkowaniu miesię- 

cznem. Chodzi tylko o to, by bud- 
żet roczny nie został przekroczo- 

ny. Powyższa więc interpelacja jest 

również zwyczajną endecką przed- 
wyborczą demagogją. Podobnego 

typu są i inne wnioski i interpela- 
cje złożone do laski marszałkow= 

skiej. 

Nic więc dziwnego, że rząd nie 

dopuścił do obradowania Sejmu 
nad podobnemi wnioskami i sesję 
nadzwyczajną odroczył. Gdyby po- 

stąpił inaczej, mimowoli uczyniłby 

nawrót do nienormalnych, antyde- 
mokratycznych stosunków, jakie 
panowały w Polsce przed wypad- 
kami majowemi, musiałby zrezyg- 
nować z lepszego, naprawdę szcze- 
rze demokratycznego — polskiego 
jutra. 

Odroczenie więc sesji nadzwy- 
czajnej jest niczem innem, jak tyl- 

ko dalszą walką rządu Marszałka 

Piłsudskiego 0 przyszły zdrowy 
Sejm — o dobrza pojętą demokra- 

cję. : lit. 

Cena 20 groszy. 
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eszkaniowe—10 gr. (za wiersz pelitowy) *r »nika 
na IV stronie 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobi 

Z Ligi Narodów. 
Kwestia traktatu o obowiązkowem rozjemstwie. 
GENEWA. 21. IX. (Pat). (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Pod 

czas gdy poszczególne podkomitety i komisje redakcyjne zebrały się n 
narady przy drzwiach zamkniętych, na posiedzeniu komisji prawniczej 
delegat norweski Lange uzasadnił propozycję, dotyczącą zawarcia ogól 
nego traktatu o obowiązkowem rozjemstwie. 

Wediug tego traktatu postępowaniu rozjemczemu miałyby byd 
poddawane nietylko spory natury prawnej, ale i politycznej. . 

Projekt stworzenia powszechnej rady gospodarczej. 

GENEWA. 21. IX. (Pat). (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Na 
posiedzeniu drugiej komisji Zgromadzenia Ligi delegat francuski Loucheu: 
przedstawił dziś dalsze szczegóły projektu rezolucji 
nia powszechnej rady gospodarczej. 

dotyczącej stworze: 

Po przemówieniu Loucheura wywiązała się dłuższa dyskusja za: 
równo nad tym projektem, jak i nad wynikami Światowej konferencji 
gospodarczej, 

Udaremnienie zamachu stanu w Grecji 
BUDAPESZT, 21. 1X. (Pat.) Według doniesień dzienników z Aten 

zebrała się dzisiaj Rada Ministrów na nadzwyczajne posiedzenie, mal 
którem obradowała nad kwestją nowego zamachu na rząd obecny, który 
mieli zamiar wykonać ubiegłej nocy zwolennicy Pangalosa. Zamiar ten 
w czas udaremniła policja. 

4 Rosji dowieckiej 
— Dwutygodnik oszczędności 

w ZSSR. MIŃSK, 21. IX. (Kor. 
własna). Począwszy od dn. 15, IX. 
b. r. w całym ZSSR rozpoczął się 
t. zw. dwutygodnik oszczędnościo- 
wy. Oprócz propagandy prasowej, 
do poszczególnych wsi i miaste- 
czek są wysyłani specjalni agitato- 
rzy, zadaniem których jest „uświa- 
domienie* szerokiego ogółu O „ko- 
rzyściach* wypływających ze skła- 
dania pieniędzy w sow. kasach о- 
szczędnościowych. S 

kiem zamieszcza „Orka“ kilka liczb 
ilustrujących sta oszczędności przed 
rewolucją rosyjską i w chwili o- 
becnej. 

W/g danych zamieszczonych w 
tem czasopiśmie oszczędności wło- 
ściańskie stanowiły 29% - ogólnej 
liczby oszczędności Rosji dowojen- 
nej, sięgały przeszło 500.000.000 
rubli złotych. 

W chwili obecnej klijentami 
sow. kas oszczędnošciowych jest 
zaledwie 50.000 włościan, a suma 
ich wkładów wynosi 2/2 milj, rub. 
sow. Na Białejrusi ten stan rzeczy 
jest jeszcze gorszy. Na ogólną 
liczbę 31/2 mil. ludaości wiejskiej— 
tylko 3000 włościan złożyło swe 
oszczędności do sow. kas OSzCczę- 
dnościowych a suma ich wkładów 
wynosi zaledwie 200.000 rubli. 

— Bolszewicki Panteon móz- 
gów wielkich ludzi. MOSKWA, 
21. IX. (Kor. własna). Z inicjaty- 
wy członka bolszewickiej Akademiji 
Nauk—Buchtłerewą w Moskwie ma 
powstać jako naukowa organizacja 
muzeum, w którem będą zebrane 
mózgi wszystkich umarłych wybit- 
nych ludzi. Otwarcie tego muzeum 
w/g projektu Buchtierewa ma na- 
stąpić w dn. 10 października b. r., 
t. |. w rocznicę rewolucji bolsze- 
wickiej. 

Pierwszemi mózgami, które z0- 
staną umieszczone w tym muzeum 
mają być mózgi chemika Miendie- 
lejewe, kompozytora Rubinsztejna, 
pisarza Sołtykowa-Szczedryna, hi- 
storyka Kowalewskiego i innych. 

Równocześnie prof. Buchtierew 
występuje z wnioskiem o wydanie 
dekretu zezwalającego niezależnie 
od woli umarłego wzgl. jego krew- 
nych na otrzymywanie mózgów 
wszystkich nieboszczyków, którzy 
z tych albo innych względów będą 
przedstawiali wartość naukową. 

Przypuszczać należy, że w tym 
muzeum znajdzie się w przyszłości 
miejsce i dla współczesnych dzia- 
łaczy sow., mózgi których niewąt- 
pliwie zostaną umieszczone jako 
okazy wybitnie patalogiczne. 

— Trzęsienie ziemi na połud- 
niu Rosji. (Kor. własna). Trzęsie- 
nie ziemi na półwyspie Krymskim 
trwa w dalszym ciągu. Przybyły w 
dn. 16. IX. do Jałty sow. statek 
towarowy został napadnięty przez 
uciekających, którzy zmusili kapita- 
na do zabrania aż 1300 pasażerów. 

  

Dla powodzian w Małopolsce. 
WARSZAWA. 21.1X. (Pat). W) 

gmachu Sądu Okręgowego w War- 
szawie odbyło się zebranie przed- 
stawicieli zawodu prawniczego ma-| 
jące na celu niesienie pomocy ofia- 
rom powodzi. Na zebraniu byli 0- 
becni p. minister Sprawiedliwości. 
Meysziowicz i p. wice-minister Car. 
Na czele wyłonionego komiteiu 
stanął p. minister Meysztomicz. 

* 

BUKARESZT. 21.IX, (Pat). Ce- 
lem przyjścia z pomocą ofiarom 
rząa rulnunski wydał zarządzenie, | 
że w ciągu dai 15 zboże wywożo- 
ne z Rumunji do miejscowości, 
które ucierpiały od zalewów będzie 
zwolnione od opłat wywozowych. 

fałsze „dwaproszówki. | 
WARSZAWA, 21.X. (Pat). W 

N-rze 258 „Gazety Warszawskiej 
Porannej* z dnia 20 września r.b, 
podano treść rzekomego wywiadu, | 
jaki miał być udzielony przez p. 
wice-prezesa Rady Ministrów prof. | 
Bartla dzieanikowi „Epoka* w 
sprawie zużycia pożyczki zagranicz- 
nej. Polska Agencja Telegreficzna | 
upoważniona została do stwierdze- 
nia, że p. wice-premjer prof. Bar- | 
tel żadnego wywiadu w sprawie po: | 
Życzki zagranicznej  dziennikowi 
„Epoka* nie dawał i wywiad taki | 
w „Epoce* dotychczas drukowany | 
nie był. aj 

ay 
Х 

  

Z całej Polski. 
Katastrofa kolejowa pod 

Warszawą. я 

WARSZAWA, 21.1X (Pat.) Dnia A 
20 bm. o godz. 21 mia. 51 wwar- | 
szawskiej dyrekcji kolei państwo 
wych na stacji Płyćwa szlaku 
Warszawa—Łódź pociąg pośpiesz- 
ny przejeżdżając przez. stację za 
czepił o mijający go pociąg towa- 
rowy. Wskutek wypadku jeden z 
wagonów pociągu pośpiesznego zo- 
stał uszkodzony, zaś w wsgonie 
restauracyjnym wyleciały wszystkie 
szyby. W pociągu towarowym dwa 
wagony zostały uszkodzone. 26) 

Zgon biskupa Klundera. 

TORUN, 21.1X (Pat.) „Słowo . 
Pomorskie" donosi z Pełpina, że 
we wtorek o godz. 23 min. 30 
zmarł tam po dłuższej chorobie 
biskup sufragan chełmiński Jakób 
Klunder. ч 

Katastrofa lotnicza w To- 
runiu. „A 

TORUŃ, 21.1X (Pat.) Wczoraj 
w południe wydarzyła się w Toru- - 

niu katastrofa samolotowa, której | 

ofiarą padł porucznik 4 pułku lot-- 

niczego Zygmunt Duchowski. Spadł | 

on z wysokości 400 metrów na | 

przedmieściu Torunia. Aparat roz- 
bił się zupełnie, pilot poniósł 
śmierć. 
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Finalizacja pożyczki. 

    
  "WARSZAWA, 21. IX. 

legrar z Nowego-Yorku, 

(Pat.) Pisma popołudniowe zamieszczają 

według którego agencja Associated Press 

bnosi, že firma Blair £ Company oraz Bankier's Trust ukończyły 

ž przygotowania do emisji 7% pożyczki 

będzie rozpoczęta za 2 do 3 ch 
bS-i 70.000.000 dolarów. Emisja 

rządu polskiego w wyso- 

godni. 45.000.000 dolarów będzie umieszczonych na rynku ame- 

    kańskim, 10 miljonów w Londynie za pośrednictwem Banku La- 

res Brothers, 6 miljonów w Szwajcarji, 4 miljony w Holandji, 1 

jon we Francji. 

Echa morderstwa w poselstwie sowieckiem. 

| WARSZAWA, 21.IX (Pat.). Komunikuią nam z Ministersts a $praw Zagranicz- 

l;ch, że sędzia śledczy Wituński przesłucha ł dnia 19 b.m. w charakterze świadków 

inkcjonarjuszy sówieckiego poselstwa Gusiewa i Szlecera. 

_ _Sowieckie poselstwo w Warszawie zakomunikowało M 

ranicznych w tej sprawie, że aczkoiwiek uważa ono zasadniczo, 

podlegają kompetencii sądów polskich, w tym jednak wypadku 

ałe ze swej strony 

agranicznych pragnąc tem dsć dowód, 
Ibcego poselstwa nie 
je tylko zgodziło Si 
inisterstwa Spraw z! 

a całkowitem wyjaśnieniu tej sprawy. 

na przesłuchanie, 
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RYGA. 21. IX. (Ate), 
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i Estonji. 
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V ал dwntyńąa jed 
— Вапек пай дгатса. — Сеопро!. — 

= Druja.—Skaźń.--Brasław.—„Co się 

| dzieje w tem starostwie!" —Powrót. 

° — Rozkaz dzienny brzmiał (jak i 

| codzień): „jak Świtruszamy!* Tym 

razem stało się to faktycznie. O 

' 5-€ej rano pijemy Śniadanie w czy- 

| śdutkiej salce zajazdu, pożerając 

| świeżą chaikę i chwaląc wzorową 

| czystość całego lokalu. O parę set 

| kroków toczy swe ciemno - Siwe 
wody Dźwina „a tam Łotwa terez 

( nazywa się“. Tłumaczy mi tubylec, 

| wskazując na drugą połowę mia- 

_ steczka, które się rozsiadio nie- 

| opatrznie po obu brzegach, ze swe- 

| mi kościołami i mieszkańcami, nie 

| przewidsjąc, że je rozetną granice. 

| Wylaiujemy co Ford wyskoczy, 

| na wciąż równe drogi, i pędzimy 

| szarym, mglistym rankiem, wśród 

| nudnego krajobrazu, kędy się zda 

— 1а srebrzą nieliczne drzewa i bure 

_ skiby roli lub płowe rżyska, DO 

których galopują wystraszone Ко- 

nie, rozciągają się daleko, dalcko. 

Mijamy wioski, porządne i zamoż- 

nie wyglądające, pytani mieszkań- 

cy odpowiadają po polsku. Przy- 

_ pominam sobie, bezstronnie rzecz 

oglądając: czy te ziemie robiły wra- 

żenie rosyjskich dawniej? Nie, pań- 

twowość rosyjską czuć było w 

urzędach, cerkwiach i popach, ale 

to 6 jakby narośle, nawet nie 

leśń, co się wszędy szeroko roz- 

ciąga, ale umiejscowione plugastwo, 

skupione ciasno. 

я Teraz, bez względu na to jaką 

gwarą posługuje się ludność chat, 

państwowość polska żywszem, wy- 

raźniejszem Odzywa się tętnem. 

- Bardziej jest wrośnięta w te gleby, 

przyczyniają się do tego liczne 

szkoły, napisy na drogach, sklepi- 

| ki i kooperatywy rozsiane tam, kę- 

dy niczego takiego nie bylo daw- 

niej, że już o domach ludowych 

1 nowopowstałych świątyniach nie 

wspomnę. 
Wjeżdżamy w porządne, €le- 

 ganckie dworki Leonpola, dziedzi- 

/_ ctwa Łopacińskich. Dwór śliczny, 

| brama wjazdowa, oficyny, psłac, 

|  piałe, stylowe, aleje lirowe w go- 

tyckie nawy łączą swe konary nad 

łowami idących, za ogrodem 

Dźwina, szerokie, ciemne wody to- 

czy, a za nią, we mgle niebieska- 

wej, bure postaci bolszewickiej 
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Wieńskie T-w6 Hodowli Kuni | Pogietania Sportu Komego 

w dn. 25, 29 września i 2 października r. b. 

w Pośpieszce 

Ministerstwu Spraw Ża- 
że funkcjonariusze 

zwróciło się © to do 

że rządowi ZSSR zależy 

Ž oces przeciwko o 
chistycznej w 

Z Leningredu donoszą, że rozpoczął 

im proces przeciwko tajnej organizacji monarchistów. 

- Na ławie oskarżonych zasiedli Bałmasow, 

ni oskarżeni O usiłowanie zamachu na biuro 

praz o organizowanie zamachu dynamitowego na 

dowych w Petersburgu. Akt oskarżenia głosi, : 

stał byly generał Kutiepow, którego agenci działali 

rganizacji monar- 

Leningradzie. 
się 

Solskij i Ardakas. Są 

@. Р, U. w Moskwie 

dom związków zawo- 

iż na czele tej organizacji 

w Polsce, Finlandji 

—7 ZAGRANICY. 
Uzgodnienie kodeksu karnego 

pomiędzy Austrją a Niemcami. 

BERLIN, 21.IX (Pat.) Cała pra- 

sa berlińska podkreśla dzisiaj, że 

jednocześne uchwalenie w Niem- 

czech i Austrji takiego samego ko= 

deksu karnego, uzgodnionego po- 

między obu krajami, jest poważ- 

nym krokiem na drodze do połą- 

czenia Austrji z Niemcami. 

0600-0101 >0—>700——
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konkursy hippiczne. 
Totalizator będzie czynny. 

25. IX. konkursów o 12.30, 

kursów 0 13-€ej, wyścigów o 14.30; 

Szczegóły w afiszach. 

00G= (GDUGONGODIOGON
GOWGOWAZO 

wez” 0 14-ej; 29. IX, koni- 

2. X. wyścigów o 14-ej. 
5318-a 

kiem. Tam kędy, zaprzepaszczbma, 

tkwi druga stara rezydencja Lopa- 

cińskich, Sarja z piękną bibljoteką 

i zbiorami (l iezionemi na 

szczęście), tutaj pałac nadpalony, 

grzerabia się właśnie na kościół i 

zapowiada się zupełnie oryginalnie 

i estetycznie. Idziemy oglądać starą, 

unicką świątynię, przez Rosjan na 

cerkiew obróconą, bezskutecznie 

szukamy księdza Borodzicza, boha- 

tera nienajpiękniejszej propagandy 

katolickiej w tej miejscowości. 

Krewki ten kapłan, nie pozbawio- 

ny zdolności agitscyjnych, potrafił 

w krótkim czasie tak pokłócić, 

zgodnie dotąd żyjącą ludność kato- 

licką z prawosławną, że mała woj- 

na religijna, przy pomocy kijów i 

siekier, musiała być uśmierzena 

przez policję, co wszystko razem 

nie było usługą oddaną ani Kościo- 

łowi ani Państwu. 
Jedziemy jeszcze oglądać stoją: 

cy w malowniczem położeniu, w 

pięknym, niewyciętym lesie, słup 

miurowany, parniątkę konstytucji 

3 maja, postawiony przez Łopaciń- 

skiego, posła na Sejm 4-ro letni, 

dziś zrująowany ostatecznie. 

Wydarte tablice z napisami, 

poszczerbione boki, gniazdo wro- 

nie, mchem cbrosle, na wierzchu, 

oto jak wygląda ta rodzinna i kra- 

jowa pamiątka. Z groźną miną 

notuje prof. Remer w karnecie 

„Kredyty na odnowienie", Zawra- 

cariy. Tą szmą drogą sypiemy pę- 

dem do Drui z powrotem. Mia- 

steczko, wcale schludne i ożywio- 

ne, zwane ongiś Sapieżyn, dzie- 

dzictwo książąt tego nazwiska, po- 

siada zamek „sapieżyński*, nieo- 

pisanie chydną, olbrzymią budow- 

lę z czerwonej cegły do parteru 

budowaną, skrzydła piętrowe rów- 

nież, pseudo gotyckie, a nadbudo- 

wa z szalówki brudno żółtej, z ja- 

kimś niebywałym tamburem i go- 

tyckiemi oknami, gęsto w tej szka- 
radzie rozmieszczonemi—i taki się 

właśnie nie spalil Po Sapiehach 

mieli to Massalscy, dziś Miłoszo- 

wie. Położenie ładne, Dźwina tuż 
i wyspa jasno żółtego piasku, „£a- 

wronią"* zwana, stanowiąca dla 

mieszkającego tu K. O. P. miłą 

plażę. Na dziedzińcu gustowny z 
"kamienia pomnik dla żołnierzy 

polskich, poległych tu w boju w 

1920 r. 
Oglądamy kościół Św. Trójcy, 

fundacji Lwa Sapiehy w 1646 r. 
zamieniony po 63 na cerkiew, dziś 

odebrany. Nie wrócili jeno Bernar- 
dyni do obszernych klasztornych 

  

Min. Zielans 0 dzicłdmść | polityce bigi 

Narodów. 
RYGA, 21 

powrocie z Genewy * wywiadzie z 

obecna sesja Zgromadzenia Ligi 

jasno niezadowolenie 

lityki Ligi. 

iX (Pat). Minister spraw zagranicznych Zielens po 

dziennikarzami oświadczył, że 

Narodów wykazała tym razem 

wszystkich małych państw z działalności i po- 

Kandydatura Finlandji do Rady Ligi Narodów była popierana 

przez państwa 

strowie państw 

bałtyckie i skandyngwić: 
= 

inister Zielens zaprzeczył in ormacjom p. у 

== bałtyckich odbyli szereg eficjalnych konferencyj 
jakoby mini- 

i postanowili edbyć nową konferencję w Rydze. 

Ustąpienie Rakowskiego 

warunkiem rokowania Francji z Sowietami. 

PARYŻ. 21. IX. (Pat). Jak donosi „Le Matin" ambasador francus- 

ki w Moskwie Herbette w myśl instrukcji Quaix d'Orsay poinformował 

Cziczerina o treści komunikatu ogłoszonego w sobotę po posiedzeniu 

Rady Ministrów a mianowicie, ŻE Francja może wszcząć Z Rosią roko- 

wania, maiące na celu zawarcie paktu O nieagresji pod warunkiem, że 

przed tem nastąpi odwołanie ambasadora Rakowskiego w sposób, jaki 

gobie Sowiety wybiorą, że rząd uszanuje przyjęte dnia 29 października 

1924 roku zobowiązanie O niemieszaniu się do spraw wewnętrznych 

Francji, wreszcie, że wystąpi z nieo: dwołałnemi i Ściśle sprecyzowanemi 

propozycjami w sprawie uregulowania długów rosyjskich. 

TEIEIE ESA 

Zamach anarchistów na pociąg. 

BIAŁOGRÓD, 21.1X (Pat.).. W pobliżu Klissure na linji kolejowej Guvegueli- 

Soplie nastąpił dziś o godz, 1 min, 45 w nocy, w chwili przejścia pociągu pośpiesz- 

nego wybuch maszyny piekielnej. Tenier został oderwany, lokomotywa zrzucona Z 

nasypu.  Maszyniście udało się zatrzymać paciąg, 

ofiar w ludziach niema. 

straty materjalne są nieznaczne, 

Zamach przypisują macedońskiemu komitetowi rewolucyjnemu. 

BIAŁOGRÓD, Ż1.IX (Pat.). W zwią 

Guegueli, w pobliżu granicy bułgarskiej, 

zamachu, rozpoczęła natychmiast pościg 

garskich komitadży. 

zku z wybuchem 

dzienniki donoszą, j li 

za sprawcami i napotkała silny oddział buł- 

bomby na linji Skoplie— 

że policja uprzedzona O 

Potyczka między policią a bandą komitadży trwała przez całą noc. Policji po- 

słano na pomoc oddziały Z Guvegueli i Strumicy. 

Pożar na ulicy Karlsbadzkiej. 

Wczoraj o godz. 22 m. 30 

wybuchł na ulicy Karlsbadzkiej pod 

Nr. 62 wielki pożar, który W ciągu 

kilku minut objął cały dom, tak, 

że mieszkańcy jego ledwo zdążyli 

wydostać się z powodzi 

Uratowali przytem tylko 

sprzętu domowego. 

Przybyła na miejsce po К- 

kunastu minutach straż ogniowa 

wytężyła więc cały swój wysiłek 

na gaszenii sąsiedniej budowli, na 

którą przerzucał się pożar. Akcję 

straży pożarnej utrudniał brak w 

część 

hadsrków. jest tam obecnie inter- 

rzących kulturę białoruską i 138" 

krawą demagogie. Za Dźwiną w 

Przydrujsku, został kcśziół Domi- 

nikanów, tu oglądamy jeszcze ru- 

iny kościoła pod wezwaniem Św. 

Józefa, brama, kaplica gizebalna, 

jakiś lamus, te stare muty, białe, 

kryte czerwoną dachówką, jakże 

malowniczo harmonizują Z Szaro- 

zielonym krajobrazem i szafiro- 

wem niebem. Opodal szkoła po- 

wszóchna i gromadki uczniów, 

skauci objaśniają nas, jakie to są 

te ruiny i opowiadają o Drui. Zwie- 

dzamy następnie piękną bożnicę 

sapieżyfńskiej rownież fundacji. Jest 

w stylu tym samym co klasztor i 

kościół Bernardynów, majestatycz- 

ne sklepienia, białe mury, jakże 

dumni być możemy z tej pamiąt- 

kil W epoce, gdy w całej Europie 

lała się raz po rezu krew Żydów 
i ghetta zamykały ich upośledzone 

społeczeństwo, książę litewski bu- 

duje Bogu izrzelskiemu świątynię, 

na równi ze stawianemi dla chrześ- 

cijian domami modlitwy. 

Wewnątrz obszernej i potężnej 

bożnicy, piękne Świeczniki i wspa- 

niały ołtarz rzeźbiony w drzewie 

ć jour, w chimery, lwy, ptaki i 

gałęzie. 
Teraz ruszamy do  Brasławia. 

Mkuiemy mimo $kaźni, kędy mia- 

jaczy znów czerwony „Dubowiż”, 

i faluje w wichrze szafirowe 0- 

gromne jezioro, tam i ówdzie zja- 

wiają się inne, różniące się od 

wczorajszych tem, że błękitne, sfa- 

lowane wichrem. Niestety, niema 

czasu zajechać ani do Belmontu, 

oglądać ruiny pałacu Manuzzich, 

ani do Jodów, rezydencji. Łopa- 

cińskich, gdzie piękny, stary pałac, 

portrety i zabytki, wabią konser- 

watora związanego jednak tylu ter= 

minami, że wracać misi. W Bra- 

sławia właśnie dzień targowy: wi- 

jają nas „panaradki“, zapełnione 

publicznością, towarami, zbożem, 

na rynku Ścisk i tłok, mijamy 

znów okaz „dubowika”, a był tu 

ongiś kościół w 1500 r. przez A- 

leksandra Jagiellończyka fundowa- 

ny. Ba, wogóle starostwo brasław- 

skie było za Rzeczypospolitej jed- 

no z najtęższych i największych, a 

dziś, faktycznie, wysunięte jak straż- 

nica wbita klinem w trzy granice, 

litewską,  łotewską i sowiecką, 

zniszczose potwornie przez woj- 
nę, która przerznęła ie okopa- 

mi,  idącemi od Dyneburga 

na jezioro Dryświaty i Widze, aż 

po Narocz, Smorgonie i Krewo, 

płomieni. 

———————
———1———
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pobliżu większego zbiornika wody. 

Policja VI komisarjatu wydele- 

gowała kilku policjantów, którzy 

pilnowali porządku, pomagając 

przytem w ratowaniu zagrożonego 

pożarem dobytku. 

Po godzinie 12-ej pożar dzięki 

energicznym wysilkom straży po” 

żarnej został umiejscowiony. Po 

magał jej zresztą W tem deszcz, 

który w tym czasie rzęsiście rosił. 

Przyczyna wybuchu pożaru ©- 

ststęcznie nie została wyjaśniona. 

trwa, odbudowuje się, rozwija i 

szrąkckukuralnam, życiem, aż, MO: 
chają „swoje strony” i mają co do 

nich sziachetne 2mbicje. Jakoś od 

początku szczęściło się Brasław- 

szczyźnie, starostami byli kolejno, 

wyzuci z ziemi na Łotwie Bohdan 

Szechno; Wacław Szadurski potem 

Marjan Radecki-Mikulicz, a od lat 

pięciu p. Żelisław Januszkiewicz, 

który z całą energją i wytężoną 

pracą robi z tego kraju „na pėl- 

moc hen daleka" całego w pusz- 

czach i jeziorach, zakątek cywilizo- 

wanej Europy. 

Na grunia, nienajlepsze, nie= 

zbyt urodzajne, gdzie ludność ra- 

tuje się od głodów przednowko- 

wych rybą, obficie poławianą w 

jeziorach, wynoszących w niektó- 

rych gminach pół na pół przestrze- 

ni z ziemią, na zarosłe poletka 

dworskie i zgliszcza pałaców, rzu- 

cono jakby sieć kooperatyw, Spó- 

łek, kótek rolniczych i t. p. insty- 

tucyj kształcących. Ludność bra- 

sławskiego starostwa, nader mie- 

szana (polski element osłabiono 

znacznie oddając sześć gmin pol- 

skich Łotwie) białoruska, £ unitów 

na prawosławie „nawrócona”, ta- 

kąż i pozostała, do tego duźo sta- 

rowierów, Żydów, po miasteczkach 

50 proc. — trochę Litwinów i Ta- 

tarów. Od strony Infiant i Ko- 

wieńszczyzny szła tu kultura rolna 

i ekonomiczna,. ale snalfabetów by= 

ło więcej niż gdzie. Obecnie sto- 

czterdzieści szkół pod energiczne- 

mi rządami inspektora p. Kazimie- 

rza Próchnika pracuje nad oświa- 

tą,a pozatem szkoła rola., 15 kółek 

rolniczych, 20 punktów Oczyszcza” 

nia zboża, 9 mieczarń i dziesięć 

kas społecznych, jedenaście punk- 

tów wypożyczania narzędzi, trzy 

dla reproduktorów 1 spółdzielnia 

rolniczo handlowa Rolnik. Tam 

właśnie prowadzi nas, a raczej wie- 

zie uprzejmy p. starosta, zapro- 

siwszy pierwiej do wnętrza solid- 

nego gmachu, kędy urzęduje. Ruch 

w sklepie ogromny, chyba ze 30 

osób kupuje, obok wielkie składy 

na zboże, dalej z triumfem na 

twarzy otwiera nam p. kierownik 

duży skład na narzędzia rolnicze... 

pusty, tydzień temu był pełny i już 

rozsprzedano wszystko. Ciągle się 

coś dobudowuje, bo wciąż życie i 

rozwój gospodarczy rozsadza ramy 

zakreślonych zadań. Idziemy do 

ślicznego domu ludowego, w ©- 

gródku nad jeziorem, widok za- 

chwycający, sale czyściutkie, gazet 

więcej niż u Sztrala w Wilnie, Ob- 
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Przestrogi 

dla palaczów. Przed kilku dnia- 

mi organa Kontroli Skarbowej wy- 

kryły w Wilnie tajną, na większą 

skalę prowadzoną, wytwórnię, wy- 

zabiającą papierosy z tytoniu szmu- 

glowanego Zza kordonu. 

W wytwórni tej znalezioao nie- 

tylko znaczną ilość papierosów i 

tytoniu zagranicznego pochodzenia, 

ale również listę kilkuset osób 0d- 

biorców, a wśród nich nazwiska lu- 

dzi znanych w sferach inteligencji, 

zajmujących wybitniejsze stanowi- 

ska społeczne, po których spodzie- 

wać by się należało zrozumienia, 

że popićrając występną działalność 

tajnych wytwórni wyrobów  tyto- 

niowych, czyn'ą szkodę dla Skarbu 

Państwa, dla którego wpływy Z 

Monopolu Tytoniowego stanowią 

jedną Z najważniejszych pozycy! 

dochodu. 

Osoby te, 

tych wytwórni, 

wspolwinnemi, 

być mają do 
karnej. 

Wedłag ustawy karno skarbo- 

wej z dn. 2.VIII 26 r. wzbronione 

jest pod karą grzywny i konfiskaty 

1) przywożenie, nabywanie i po- 

siadanie wyrobów tytoniowych po- 

chodzenia zagranicznego (art. 63164 

pomien. Ust. k. sk.), 2) nieupraw- 

nione wytwarzasie i sprzedaž Wy- 

robów tyton. prywatnej fsbrykacji 

i nabywanie od osób nieposiadają- 

cych pozwolenia ra sprzedaž (art. 

65 166 tejże Ust.), wreszcie 3) po- 

wierzanie wyrobu papierosów, choć- 

by z tytoniu monopolowego, OSO- 

bom trzecim, prócz zamieszkałych 

na miejscu członków rodziny (art. 

65 i 66). 

Wychodząc z założenie, że pro- 

tokóty zarówno Kontroli Skarbow., 

jako też Policji Państwow. Wskazu- 

ją na rozpowszechnienie wyrobów 

tytoniowych nielegalnego pocho- 

dzenia i że żadna wytwórnia nie 

mogłaby istnieć bez poparcia na- 

bywców i konsumentów, prezes 

Izby Skarbowej wydał zarządzenie, 

pociągania z calą bezwzględzością 

do odpowiedzialności karnej osoby 

niesumiennych szmuglerów i po- 

kątnych wytwórców jak również 

niepoczuwających się do cbywe- 

telskich obowiązków popierania 

Skarbu Państwa nabywców i kon- 

sumentów nielegalnie wyproduko- 

wanych wyrobów tytoniowych. 

będąc odbiorcami 

stają się również 

a więc pociągane 

odpowiedzialności 

jeżdżając miasteczko, widzimy przy- 

chodnię lekarską, sejmikowy Szpi- 

re o t4 lĄżek, aptekę dając 
rocznie na 30U Za.” i. 

ków, duży procent rabatu miesz- 

kańcom Brasławia i jeszcze przy- 

noszącą 700 zł. zysku, jest i ole- 

jarnia spolkowa, kasa požyczko- 

wo-oszczędnościowa. Bank ludowy 

i kooperatywa spożywcza, ostatnio 

zmobiliz. sejmik wypiek chleba, co 

cenę takowego obniżyło o kilka 

groszy, a żesmaczny, O tem prze- 

konywujemy się dokładnie, pożera- 

jąc kilka doskonałych rogalów, 

bezwstydnie okazując koło 4-ej po” 

południu, żeśmy od piątej rano 

nic w ustach nie mieli. | wszyst- 

kie te wyliczone warsztaty pracy, 

to nie fikcja, nie na papierze zare- 

jestrowane, otwarte i poświęcone z 

wielkim hukiem imprezy, które na 

anemję postępową kończą po рё= 

ru latach. To żywe, pilnujące im- 

petem w przyszłość prace, rozwój 

życia, uspołecznienie społeczeńst- 

wa. Pan starosta może się por 

chwalić swoim państewkiem, ktoś 

z nas proponuje, by innych staro- 

stów na praktykę tu wysyłać. Są 

tacy, którym by się to bardzo przy- 

dało. 
Idziemy jeszcze oglądać cały 

obszar będący we władaniu p. Ja- 

nuszkiewicza. W tym celu gramo- 

limy się mozolnie na wysoką górę 

„zamkową“, Oczywiście byłe gro- 

dziszcze, jakich tu pełno. Obcho- 

dzimy ją w koło, spoglądeiąc na 

rozlane dałeko, na wszystkie stro- 

ny jezioro Dryświaty, a dzlej, sre- 

brzące się 19-e innych. Ryby w nich 

dużo, mimo nieustalonych jeszcze 

praw łowienia. Bywają sieci do 

1.500 pudów, a 200 i 300 nie są 

rzadkością. Samo Dryśsiackie je- 

zioro ma 3.800 hektarów, sanda- 

czę w niem wyborne, sielawa się 

znajduje i stynka, leszcze i szczu- 

paki, rakami również handlują. 

Len, ryba i budulec, oto płody tej 

ziemi, lasy obrzeżają ciemną wstę- 

gą błękit wód i krajobraz jest cały 

jakiś zlemnowodny. 
Na tej wysokiej górze, z której 

widzimy cały Brasław i jeziora, 

spoczywa suem wiecznym wierny 

syn tej ziemi, Dr. Stanisław Ostyk- 

Narbut, brasławszczanin, zamiesz- 

kujący tu lat kilkadziesiąt, tak czcze- 

ny i szanowany, że całe miastėcz- 

ko, bez różnicy wyznań z płaczem 

i żalem niosło go na to miejsce 

przez niego wybrane. Piękną zaiste 

myśl mają teraz brasławscy obywa- 

tele i piękniejszego sposobu ucz= 

częnia pamięci człowieka, który za 

fałszywe 5-cio_ złotówki. 

Ostatnio pojawiły się w obiegu 

fałszywe bilety państwowe 5 cio 

złotowe z datą 25-40 października 

1926 r. Ponieważ trudno ich od- 

różnić od prawdziwych poniżej 

podajemy dokładny ich opis. 

Cechy ogólne. Falsyfikat ten 

wykonany jest na papierze ©d- 

miennym od papieru biletów pań- 

stwowych autentycznych. Na 'stro- 

nie odwrotnej zamiast różowych 

rzucików w masie papieru są Tó- 

żowe kreski, wykonane w druku. 

Ogólny wygląd falsyfikatu stron 

przedniej i odwrotnej odznacza słę 

brakiem czystości wykonania, cały 

rysunek jest jakby rozpłynięty; na 

stronie przedniej mocno uwydatnia 

się kolor bronzowy. 

Falsyfikat w wykonaniu gra- 

ficznemz jest odtworzony nie udatnie 

Fałserze posługiwali się przy. 

wykonaniu felsyfikatów maszyna- 

mi. 

Cechy szczególne. Numeracja: 

Serja i numer wykrojem liter i 

cyfr bardzo zbliżone do autentycz- 

nych biletów (jednak nie mają o- 

strości xantów. 

Napisy strony przedniej: „Bilet 

państwowy pięć złotych, Warszawa 

dnia 25 października 1926 roku", 

posiadają kontury nieostre. 

Ornamentacja rysunkowe Obu 

stron mało wyraziste—zamazane. 

Cieniowanie głowy kobiecej (stro- 

na przednia) nieudatne, Oko nie- 

uwypuklone. Cała twarz jest zama- 

zana i przeważa bronzowy kolor. 

Ramki w kolorze ciemno-zielo- 

nym różnią 

łów zakończenia; szczegóły zlewają 

się, są niewyraźae—zainazane. 

Napisy strony odwrotnej: „Pięć 

złotych* i liczby „5% SĄ nie tak 

wyraziste, jak w biletach autentycz- 

nych. 
Napis klauzuli karnej jest do- 

syć udatnie naśladowany, Ma tylko 

nieco odmienny wykrój liter, które 

są wykonane cieńszemi linjami. 

Godło państwa wykonaniem 

zbliżone do takowego w biletach 

autentycznych. 
Cieniowanie postaci górnika nie 

uwydatnia szczegółów tak, jak w 

biletach autentycznych: wyraz twa 

rzy i oczu zmienione, dolna część 

ucha zlewa się, nos, uste, broda 

odmiennie wykrojone, pierś nie u- 

wydatnia się. 

OO Z CESE, 

życia święcił przykładem poświę- 

cenia dla bliźnich, nikt chyba nie 

wymyślił. Oto chcą na jego gro” 
vice postawić pomnik- z latarnią, 

świecącą dość silnie, by błąkającym 

się na jeziorach w zimowe zamieci 

podróżnym, pokazywać drogę. Na 

tem miłem wrażeniu kończymy na- 

sze zwiedzanie i udajemy się па 
obiad. Nie będę się rozwodziła nać 

tem jak jedli zgłodniali podróżni». 

rzućmy na to dyskretnie zasłonę. 

Obejrzawszy w eleganckim ga- 

binecie dworku  starościńskiego W 

stylu polskim (utwór prof. Kłosż), 

kolekcję ptaków wypchanych, owoc 

polowań p. starosty, który jest za- 

wołanym myśliwym, płyniemy łód- 

ką na jezioro. Wieczór powoli za- 

pada, płowe urwiska przy brzegach 

różowieją, jadący wymieniają naz- 

wy brzegów, tam oto półwysep 

królowej Bony, to inne jakieś 

wspomnienia. Szły tędy ludy i na- 

rody całe i nie zmąciły szklanych 

szyb jeziora, kędy białe mewy sej- 

miki swe wiodą, skupiając się w 

śnieżną rozetę na granatowej toni. ° 

Przęwiongła burza, zdarła, zni- 

szczyła, a oto znów kwitną kwiaty: 

śmiech dzwoni w tej ziemi, jak w 

tym dworze p-twa T iedorowiczów 

między Drują i Brasławiem, gdzieś- 

my wysiedli  pociągnięci urodą 

dworu i ogrodu i wyjechali uno- 

sząc snop gieorglnij, jakich by się 

najprzedniejsze rynki kwiatowe za- 

graniczne nie powstydziły, a uro- 

cza gospodyni domu, zapraszająca 

nas do wnętrza nanowo umeblo- 

wanego elegancko domu robiła wra- 

żenie, jakby sama byla kwiatem 

nietkniętym burzą wojny. 

Trzeba stąd wyjechać, ale tyle 

jest jeszcze do widzenia, tych się 

nie odwiedziło, tam się nie zajrza- 

ło, tego nie zbadało, że człek obie- 

cuje sobie solensie, iż wróci, tak 

jak się zwykle mówi, gdy coś się 

podoba, nie wiedząc wcale co 105 

z tem zrobi. 
Znów lecimy poprzez ciemności 

bezksiężycowej nocy, przelatujemy 

mostki, mijamy gaje, 

zające raz po raz przesmykują się 

przed autem, a jeden, zwarjowaw- 

szy ze strachu, biegnie długo świet- 

laną smugą, skacząc nieprzytomnie 

od brzegu do brzegu, uwięziony 

światłem Jatarni i świecący nam 

jasnym zadkiem, nad którym drży 

ze p strachu malutki 0g0- 

nek. 
Całą, zdrową i zachwyconą wy- 

cieczką odwożą mię do Karolinowa 

moi towarzysze i po krótkim śnie, 

padzą dalej do Wilna, 

  się kreskowaniem I zz 

wykonaniem Tysukowem szezegó- | 
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ZOTWA. 

  

si Według oficjalnych zapowiedzi 
| Sejm łotewski misł być zwołany 

"W dniu 16 września na sesję nad- 

zwyczajną celem ratyfikowania trak- 

łatu handlowego między Łotwą i 

Związkiem Socjalistycznych Repu- 

Dik Rad, zawartego w Moskwie 
dnia 2 czerwca b. r. 

| Konstytucja łotewska wymaga, 

aby dekret Prezydenta o zwołaniu 

śSejmu ukazał się conajmniej ty- 

Miticń przed dniem obrad, czyli w 

danym wypadku winien być Opu- 

 blikowany najpóźniej 9 września. 

| Tymczasem wymagany dekret nie 

| ukazał się do dnia dzisiejszego, a 
| pizez to niewiadomo, czy i kiedy 

rząd nosi się z myślą wykonania 

| swych pierwotnych zamierzeń. 
Ta zwłoka w zwołaniu Sejmu 

 |łotewskiego ma swoje poważne 
 |przyczyny. Rząd p. Skujeneksa, a 

"w szczególności minister Spraw 
Zagranicznych p. Zielens, jest w 

dość kłopotliwej sytuacji. Od chwi- 

li podpisania bowiem traktatu han- 

| dłowego z Rosją w sferach gospo- 

',darczych Łotwy toczą się gorące 

dyskusje przeciw  ratytikowaniu 

| traktatu. Rząd obecny nie bez pod- 

(staw zwany rządem filorosyjskim, 

„"trekiaiem handlowym, zawartym 

|. jak władomo już po fakcie parafo- 
wania trzech artykułów paktu o 

nieagresji, chciał dowieść swej nie- 
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|| zależaości od wpływów moskiew- 

skieh, a ponadto pragnął wykazać, 

iż powolność w dziedzinie poli- 

 tycznej może być Łotwie sowicie 

+ opłacona zyskami na polu gospo- 

darczem. Te usiłowania rządu zo- 

stały dyskusjami i polemiką, o któ- 

* rych wyżej wspominaliśmy, grun- 

" townie podwažone. 
Do najważniejszych ataków na 

zawarty traktat zaliczyć należy о- 

_ publikowany w prasie codziennej 

„  memorjał, a podpisany solidarnie 

„ przez Komitet Giełdy Ryskiej, Zwią- 
zek Kupców Łotews:ich, Związek 

Przemysłowców i Rzemieślników 

Łotewskich, Ryską Handlową Izbę 

i Związek Łotewskich  Wlašcicieli 

tatków. W memorjale jest prze- 

prowadzona bardzo staranna ana- 

liza przypuszczalnych zysków i 

strat, przyczem w ogólnym rozra- 

chunku saldo wypada na nieko- 
rzyść Łotwy. 

Przytoczmy tu najważniejsze 
pozycje wspomnianego memoriału. 

_ Autorzy jego, opierając się na u- 

rzędowych wyliczeniach, stwierdza- 

4ypią, że ulgi celne, przyznane trakta- 

—2m przemysłowi sowieskiemu, wy- 

niosą rocznie 4 i pół mili. latów 

wzamian za co Łotwa powinna ©- 
trzymać zamówień przemysłowych 

na 40 milj. łatów. Otóż owe za- 

mówienia podpisane organizacje u- 

ważają za wielce problematyczne, 

bowiem nie jest wiadomo czy doj- 

dzie do zgody odnośnie cen i wa- 

runków kupna, przyczem strona 

" śfhiecka jest zawsze w możności 

ё 

System taryf celnych jest po- 
tężnym środkiem polityki gospo- 
darczej państwa. W sposób mądry 

i przewidujący opracowany może 
on, O ile stałe będzie dostosowy- 
wać się do zmiennych kunjunktur 
życia gospodarczego, w ogromnym 
stopniu przyczynić się do podnie- 

sienia Stanu gospodarczego kraju 

i do rozbudowy jego wytwórczości. 

O polityce celnej Łotwy może- 
my mówić od roku 1919, kiedy 

została ogłoszona pierwsza taryfa 

celna dla towarów wwożonych do 

9 nowozorganizowanego państwa. W 

pierwszych latach niepodległości 

łotewskiej politykę celną charakte- 

ryzują dwie zasadnicze cechy: jest 
to z jednej strony ogromna nie- 

stałość zasad tej polityki, z drugiej 
strony—jej charakter fiskalny. Pań- 

stwu chodziło przedewszystkiem o 

uporządkowanie swego stanu finan- 

sowego i o podtrzymanie kursu 

waluty, systematyczna praca nad 

rozbudową gospodarczą kraju nie 

mogła być natychmiast rozpoczętą. 

Pod koniec roku 1920 została 

wydana nowa taryfa celna, która 

co do zasad była bardzo zbliżoną 

do pierwszej. Obie taryfy wprowa- 

dzaty cła t. zw. wartościowe, t. j. 

zależne od ceny towarów. Wobec 
tego jednak, że system ceł war- 
tościowych daje pole do licznych 

nadużyć wprowadzono w czerwcu 

1921 r, system ceł t. zw. specyficz- 

ch, f. j. opartych na pewnych 

czchach zewnętrznych towarów, jak 

tó ilość, waga, jakość. Taryfy te 
dzieliły dobra przywożone na kilka 

zasadniczych grup; a) dobra, które 
mogą być bez szkody dla stanu 
gospodarczego wwożone, b) dobra, 

  

      

| ratyfikację lofewsko-gowieckiego frakfafu. 
szantażowania czy to przez  obni- 

żenie cen, poniżej kosztów pro- 

dukcji, czy też przez stawienie 

wprost nieraożliwych do przyjęcia 

dla przemysłowców łotewskich wa- 

runków kredytu za dostarczone 

towary. 
Memorjał idzie jednak jeszcze 

dalej. Przyjmując, :ż Rosja lojalnie 

zechce odpłacić się za uzyskane 

ulgi celne, pyta czy wogóle prze- 

mysł łotewski może podjąć się do- 

stawy takich towarów, a co właś- 

nie przewiduje traktat, na dość wy- 

soką sumę, jak przędzy Inianej, 

celulozy i ryb, których Łotwa nie 

posiada i które musi wwozić, lub 

wagonów towarowych i rowerów, 

główne składniki których są rów- 

nież importowane do Łotwy. W ra- 

zie otrzymania tych zamówień prze- 

mysł łotewski znajdzie się w sytu- 
acji wprost tragicznej, bowiem sam 
za dostarczone towary będzie mu- 

siał płacić niezwłocznie, ewentual- 
nie będzie korzystał z krótkoter- 
minowego kredytu, natomiast So- 

wietom będzie zmuszony udzielać 

kredytu długoterminowego, rząd 

sowiecki bowiem tylko na takiej 

podstawie robi obstalunki. 
Tych kilka argumentów zaczer- 

pniętych z memorjału łotewskich 
sfer gospodarczych aż nadto dosa- 
dnie maluje nam rzekome dobro- 

dziejstwa, mające spłynąć na Ło- 

twę vo ratyfikacji traktatu. A ar- 

gumenty te nie są naciągane, sko” 

ro p. Zieiens uznał za właściwe w 

liście otwartym do wymienionych 

organizacyj rozpocząć z niemi po- 

lemikę. 
Rzecz oczywista, że polemika 

ta nie przekonała żadnej ze stron, 
a w końcowym swym efekcie wy- 
szła nawet poza granice kraju i w 
orbitę dyskusji wciągnęła również 

społeczeństwo estońskie. Sfery a- 

grarne Estonji oświadczają bsz 

ogródek, iż jeżeli Łotwa ratyfikuje 

traktat handlowy z Rosją, w takim 
razie nie może być mowy o wpro- 

wadzeniu unji celnej między Łotwą 
ł Estonją, do czego z obu stron 
porobiono już znaczne przygoto- 

wania. 
Sytuacja, w jakiej znalazł się 

rząd łotewski, jest więc nie do po- 

zazdroszczenia. Albo traktat han- 
dlowy z Sowietami będzie ratyfi- 

kowany, a w takim razie, nie zada- 

walając łotewskich sfer gospodar- 

czych, pociągnie za sobą rozluź- 

nienie stosunków estońsko-łotew- 

skich, albo do ratyfikacji nie doj- 

dzie, a w takim razie rząd narazi 

Łotwę na bojkot gospodarczy ze 

strony Rosji. 
P. Zielens nie ma szczęśliwej 

ręki w rokowaniach ze wschodnim 

sąsiadem. W długiej podróży z Ge- 

newy do Rygi będzie zapewne za- 
stanawiał się, którą z tych dwóch 

niewesołych alternatyw wybrać. 
m. p. 

Polityka celna Łotwy. 
których przywóz jest wzbroniony: 

c) których przywóz wymaga Spe- 

cjalnych zezwoleń. 

Taryfy wywozowej do 1921 

roku nie było wcale. Panował tu 

system licznych zakazów i ograni- 
czeń wywozowych. Dopiero № го- 

ku 1922 oraz w początku 1923 z0- 
stały wydane przepisy regulujące 

kwestje ceł od produktów wywozu. 

System ten zasadniczo ustanawiał 

wolność wywozu Od ceł. Jedynie 

zostały opłaty od drzewa i pro- 
duktów rolnych, jednak I te ostat- 

nie w roku 1923 zostały zniesione. 
Po 1923 pozostały tylko opłaty od 

wywożonego drzewa, które także 

na skutek nacisku zainieresowa- 

nych kół musiały być potem znie- 

sione. 

Dopiero w roku 1922 zaczął 

rząd łotewski zastanawiać się nad 

kwestją większego uwzględnienia w 

polityce celnej potrzeb krajowego 

handlu, przemysłu i rolnictwa. Cła 

zaczęły coraz bardziej tracić cha- 

rakter fiskalny, a zaczęły przeista- 

czać się w narzędzie planowej po- 

lityki gospodarczej. Przedewszyst- 

kiem więc zniesiono opłaty celne za 

przywożone surowce, niezbędne dla 

utrzymania przy życiu łotewskiego 

przemysłu, a także na niezbędne 

maszyny i narzędzia produkcji. 

Dało to niewątpliwie dobre wyni- 
ki, gdyż musiało b. poważnie przy- 

czynić do dającego się zauważyć w 

ostatnich latach znacznego wzrostu 
łotewskiego przemysłu. Liczba 
przedsiębiorstw przemysłowych w 
ostatnich latach wzrosła z 1906 do 
2839 a liczba zatrudnionych robot- 

КОВЕ 

ESTONJA. 

ЭЕВ ЗК 

Handel zewnętrzny AM 
Zawdzięczając wybrzeżu m:orza 

Bałtyckiego oraz sąsiedztwu rozle- 
głych przestrzeni b. Rosji, Estonja 
od dawnych lat była krajem han- 
dlowo ożywionym. Przez Estonję 

od czasu Związku Hanzeatyckiego 
ciągnęły karawany kupców dla wy- 
miany towarów pomiędzy Zacho- 
dem a Wschodem do centrów Ów- 

czesnego handlu na zachodnich 

granicach Rosji, jak miasta Psków 

i Nowogród. Związek Hanzeatycki 

posiadał duże magazyny swe w 

Tallinie, dzisiejszej stolicy Estonji. 
Znacznie później, gdy powstają 

koleje żelazne, przez dzisiejszą E- 

stonję odbywa się tranzyt towarów 

pomiędzy b. Rosią a Europą. Jak 

wiadomo, handel całego Świata 

podczas wojny światowej zamarł, 

iub przyjął formy handlu wewnętrz- 

nego, dopiero po uqormowaniu się 

stosunków światowych zaczął pow- 

stawać—tak samo i handel Estonii 

podczas wojny europejskiej zamie- 

ra i dopiero po odzyskaniu niepo- 

dległości, znajdując się w sytuacji 

nzdzwyczaj niepewnej i ciężkiej — 

powoli zaczyna odradzać i wźma- 

cniać się. Wojna o niepodległość 
państwa zmniejszyła rezerwę sił 

męskich wśród kupiectwa, przemysł 

osłabł, a młoda Republika, mając 

zrujnowany przemysł i handel— 

odczuwała brak pieniędzy, nie wspo- 

minając juź w tym czasie o kredy- 

tach. Szukając dróg naprawy za- 
broniono wwozu z zagranicy Wszel- 
kich towarów, nawet artykułów 
pierwszej potrzeby, starając się w 

ten sposób poruszyć przemysł kra- 

jowy, zmuszając obywateli do na- 

bywania artykułów w pierwszym 

Wywóz w owych czasach był 

również ograniczony. 

Te ograniczenia, jak i znaczny, 

ušwiadomiony ruch narodu w. kie- 

ruiku szybkiego unormowania sto- 

sunków, powoduje polepszenie sy- 

tuacji gospodarczej wewnątrz гай- 

stwa, jako też wywarło wpływ па 

handel zagraniczny Estonji. 

W r. 1920, kiedy został podpi- 

sany trakiat handlowy rosyjsko- 

estoński, obrót zewnętrzny państwa 

wyrażał się tylko w sumie 2,6 milj. 

marek est. W następnych latach 

ograniczenia wywozowe zostają czę” 

ściowo zniesione, produkcja rolna 
i przemysłowa zwiększa się i na- 

stępuje wzrost obrotu handlu zew- 

nętrznego. 
Tablica poniżej podana wska- 

zuje stopniowe zwiększanie się han- 

dlu zagranicznego Estonii. 

Lata Wwóz Wywóz Og. obrót 
w miljon. mk. est. 

1920 1.395,2 1.228,3 2.623,5 

1921  4.482,6 2.286,6 6.169,2 

1922 5.5894 4811,5 — 10.400,9 

1923 9.332,3 5.711,9  15.044,2 

1924 8.204,2 1.865,7  16.069,9 

1925 9.654,6 9.664,6 — 19.319,2 

Jednocześnie marka estońska 
stabilizuje się pozostając stale pra: 

wie na jedaym poziomie: — 1 funt 

szterlingów (Ł) = mk est. 372 i 
1 frank (F) == 72 mk est. 

Jak widzimy, wywóz estoński 

w stosunku do wwozu stale był 

mniejszy, dla państwa niekorzystny, 
dopiero r. 1925 wykazuje polep- 
szenie się sytuacji. Niemożliwem 
jest wykazanie dokładnych przy- 
czyn ujemności, gdyż bilanse szcze- 

  

rzędzie swego wyrobu — krajo- gółowe podług rodzajów towarów za 

wych. ub. lata nie istnieją. 

Export. 1924 r. 1925 r. 
w mmilj. mk. eston. 

1. Zboże, kartofle i faraż 173.068 179.900 

2. Artykuły żywnościowe zwierzęce 1.190.041 2.491.185 

3. Ryby i konserwy 23.103 42,135 

4. Ryż, kukurydza, alkohol i t. p. 83.304 55.272 

5. Zwierzęta żywe i ptactwo 95.765 163.109 

6. Skóry, pasy, futra i t. p. 128.496 167.930 

1. Nasiona i rośliny 94.215 36.454 

8. Drzewo i wyroby drzewne 1.752.311 1.687.906 

9. Papier i druki 646.137 1.135.440 

10. Nici, len i mat. Iniano-włókiennicze 1.783.022 1.346.050 

11. Wyroby włókiennicze 1.457.681 1.875,336 

12. Metale— półfabrykaty i surowce 59.993 42.719 

13. Galant. metalowe 15.395 11.050 

14. Maszyny i narzędzia rolnicze 4.234 12.640 

15. Maszyny, motory i środki transportowe 52.902 45.800 

16. Instrumenty, przyrządy i broń palna 1.079 2.835 

17. Kamienie, szkło i wyroby garncarskie 214.573 215.989 

18. Węgiel i paliwo 11 144 

19. Oleje i tłuszcze 3381 9.133 

20. Nawozy sztuczne 887 1.025 

21. Wyroby chemiczne 82.956 136.346 

22. Dzieła sztuki i instr. muzyczne 3191 5.620 

Razem 7.865.191 — 19.664.618 

Import. 1924 r. 1925 r. 
w milj. mk. eston. 

1. Zboże, kartofle i furaż 1.699.198 1.946.832 

2. Artykuły żywnościowe zwierzęce 1.431 25.085 

3. Ryby i konserwy 224.147 328.406 

4. Ryż, kukurydza, alkohol i t. p. 1.098.430 994,531 

5. Zwierzęta żywe i ptactwo 598 1.446 

6. Skóry, pasy, futra i t. p. 184.651 361.175 

1. Nasiona i rośliny ” 160.179 57.581 

8. Drzewo i wyroby drzewne 44.116 48.482 

9. Papier i druki 144.936 231.079 

10. Nici len i mat. Iniano-włókiennicze 946.910 — 1.691.329 

11. Wyroby włókiennicze 649.911 886.357 

12. Metale—pólfabrykaty i surowce 263.412 359.457 
13. Galanterja metalowa 381.489 405.735 

OO RZEZ Z AA ZET Z EE WAREZ AINA IT II ATSR 

misów z 28.643 do 49.905 *). 
Ponieważ jednak bilans haadlo- 

wy Łotwy w 1925 roku nosił cha- 
rakter ujemny, zapanowała w roku 
1926 tendencja zwyżkowa, jeżeli 
chodzi o poziom ceł przywozo- 
wych. W 1926 roku podniesiono 
szereg stawek celnych, szczególnie 
jeżeli chodzi © cłaod przedmiotów 
zbytku. 

Obecnie parlament ryski jest w 
trakcie opracowywania ogólnycii 
zasąd polityki taryfowej państwa. 
Zasady te mają nosić charakter 
wybitnie protekcyjny i mają stano- 
wić punkt wyjścia dla dyskusji przy 
ustalaniu taryf umownych w za- 
wieranych przez państwo łotewskie 
traktatach handlowych. 

Łotwa jest krajem przedewszy- 
stkiem rolniczym; 80 proc. ludno- 
Ści łotewskiej zajmuje się pracą na 
roli. To też istnieje obecnie ten- 
dencja, żeby w polityce celnej u- 
względniać na pierwszem miejscu 
interesa rolnictwa. Przedewszyst- 
kiem więc istnieje dążenie do mo- 
żliwych ułatwień przy wwozie ma- 
szyn i narzędzi rolniczych oraz in- 
nych ważnych dla podniesienia 
produkcji rolnej dóbr. Natomiast 

*) P.K. Die Wirtschaftspolitik Lett- 
lands. Danzig, 1927. 

jest kwestją dziś bardzo szeroko 
dyskutowaną, jakie ograniczenia 
należy wprowadzić przy wwozie 
zboża zagranicznego oraz innych 

produktów konsumpcyjnych. Pod 
tym względem zdania wśród róż- 
nych kół litewskiego społeczeńst: 
wa Są podzielone; istnieje nawet 

pogląd, iż należy pod tym wzglę- 

dem pozostawić zupełną swobodę. 
Łotewski przemysł, który przed 

wojną pracował przedewszystkiem 
na rosyjskie rynki i stamtąd w du- 
żym stopniu otrzymywał niezbęd- 
ne surowce, obecnie bardzo wiele 
cierpi na skutek szeregu utrudnień 
związanych z dostępem na te ryn- 

ki. To też tendencją dzisiejszej po- 

lityki łotewskiej jest okazywać po- 

parcie przedewszystkiem tym gałę- 
ziom przemysłu, które mogą na 

rynkach wewnętrznych znaleść nie- 
zbędne surowce. Coraz częściej za- 

czynają rozlegać się głosy, iż nale- 
ży przerwać bezcelowy  protekcjo- 
nizm w stosunku do gałęzi prze- 

mysłu opierających się o surowce, 

które przed wojną były dostarcza- 
ne z Rosji. 

Projektowane jest także wpro- 
wadzenie przy wywozie fabrykatów 

na szerszą skalę zwrotów ceł po- 

branych przy wwozie niezbędnych 

dla tej produkcji fabrykatów. Or. 

PRZEGLĄD BAŁTYCKI. 
14. Maszyny i narzędzia rolnicze 
15. Maszyny, motory i środki transportowe 
16. Instrumenty, przyrządy i broń palna 
= Kamienie, szkło i wyroby garncarskie 
8. Węgiel i paliwo 

19. Oleje i tłuszcze 
20. Nawozy sztuczne 
21. Wyroby chemiczne 
22. Dzieła sztuki i inst”umenty muzyczne 

Nr. 8 

  

154.295 95.953 
624.646 587.124 
88.382 94.160 
128.339 120.386 
309.408 238.367 
541.375 532.516 
131.406 241.963 
348.21 1 299.154 
12.057 98 647 

Razem 8.204.209 9.654.625 

Badając powyższe tablice co do 

eksportu i importu, stwierdzić mo- 

żemy, że Estonja wywozi ograni- 

czoną ilość zbóż oraz artykułów | 
przemysłu rolnego, czyli, że sfery 
rolnicze estońskie nie są jeszcze 
odpowiednio przygotowane do ho- 
dowli bydła i pierwsze miejsce w 
eksporcie zajmują kartofle, len, na- 
siona. 

Głównemi artykułami wywozu 
jest bydło, mięso i wyroby mięs- 
ne, jaja, skóry surowe. 

W roku 1925 wywieziono: kar- 
tofli 23.000 tonn, lnu i pakuł 
8.000 tonn,  siemienia lnianego 

900 tonn, koni 629 sztuk, bydła 

rogatego 8.738 głów, świń 1.087, 

masła 6.444 tonn, mięsa i wyro- 

bów mięsnych 1.470 tonn, jaj 13.000 

tys. szt, skór surowych 338 tonn. 

Znaczna iłość mieszkańców zaj- 

muje się rybołóstwem, przyczem 

poza spożyciem wewnętrznem eks“ 
port ryb jest duży np. samych śle” 
dzi, wywóz ryb i konserw rybnych 
w r. 1925 stanowił 550 tonn. 

asy estośskie zajmują obszar 
do 859.700 ha i przemysł drzewny 
eksportuje znaczne ilości wyrobów, 

przeważnie deski, belki, listwy, for- 

niery, meble i t. p. Wartość wy» 

wiezionych wyrobów i drzewa w r. 

1925 była 1.687.9 mili. mk. estońsk. 
Oprócz tego Estonja, jak wi- 

dzimy z zestawień, wywozi znaczne 

ilości wyrobów włókienniczych, pa- 

pieru, cementu, zapałek, aparatów 
telefonicznych i t. p. 

Natomiast wwozi się: zboże, cu- 

kier, śledzie, nici, len, oliwę, ty- 

tuń, nawozy sztuczne, żelazo, ma- 
szyny rolnicze i t. p. 

Kierunki eksportu i importu 

Estonji ilustrują poniżej podane 
tabliczki: 

  

Eksport Import 

Kraje 1924 1925 1924 1925 

w milj. mk. estońsk. w milj. mk. estońsk. 

Belgia 517.295 411.413 131.688 238.206 

Gdańsk 28.205 28.754 93.126 10.2271 

Niderlandy 60.254 196.938 42.2714 296.476 

Angija 2.632.815 2.412.118 223.356 346.099 

Litwa 89.811 44.300 1.147.293 1.184.441 

Łotwa 586.563 637.356 314544 394.104 

Norwegja 20.135 19.033 11.537 18.877 

Rosja 415.683 1.032.863 1.048.121 — 426.212 

Polska 862 5793 19.146 _ 158.643 

Francja 261.914 346.113 91.176 132.523 

Szwecja 411.088 568.694 325.696 382.436 

Niemcy 1.773.800 3.012.997 3.003.302 2.841.278 

Finlandja 521.567 377.157 196065 312.994 

Dania 504.015 458.517 214.802 134.200 

Czechosłowacja 2822 2.290 86.979 131.384 

Stany Zjednoczone 29.378 100.073 1.029.299 2.280.832 

Inne państwa 9.584 9.009 105.205 _ 245.693 

Razem 1.865.791 9.664.618 8.204.209 9.654.265 

K. Bł. 
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Dziś: Tomasza B. W. 
Jutro: Tekli P. M. 

Wschód słońca—g. 5 m. 10 
Zachód 3 #, 17 m.52 

OSOBISTE: 

— „Kurator Okręgu Szkolne- 
go Wileńskiego p. dr. Antoni Ry- 

niewicz wrócił z Warszawy i objął 

urzędowanie". 

Czwartek 

września     

URZĘDÓW: 
— Przyjęcia u p. wojewody 

Rzczkiewicza. Wojewoda wileński 
p. Władysław Raczkiewicz wobec 

powrotu do zdrowia po przebytej 

kuracji, wznowił przyjęcia osób w 

sprawach urzędowych, które to 

przyjęcia odbywają się narazie w 
mieszkaniu p. wojewody. 

W dniu 21 bm. p. wojewoda 
przyjął prezydenta miasta Wilna 

p. Folejewskiego, szefa Sztabu la- 

spektoratu Armji płk. Myszkow- 

skiego, kuratora Okręgu Szkolnego 

d-ra Ryniewicza oraz dyrektora 

Robót Publicznych inż. Siłę - No- 

wickiego. 
Interesantów w sprawach pry- 

watnych p. wojewoda narazie jesz- 

cze nie przyjmuje. 
Do pracyjw Urzędzie Wojewódz- 

kim p. wojewoda powróci dopiero 
przypuszczalnie za tydzień. 

MIEJSKA. 

— Na dożywianie dzieci. Do- 
wiadujemy się, iż na wokandę 

najbliższego _ posiedzenia Rady 
Miejskiej wpłynie ze strony Magi- 

stratu wniosek w sprawie wyasyg- 

nowania 6000 zł. na dožywianie 

dzieci szkół powszechnych w mie- 
siącu październiku. 

Sprawa ta była w dniu wczo- 

rajszym przedmiotem rozpraw na 

posiedzeniu Komisji Finansowej. 

— Naprawa jezdni na ulicy 

Piłsudskiego i Kolejowej. Przed 
niedawnym czasem Magistrat m. 

Wilna zezwolił na próbne urucho- 

mienie nowej linji autobusowej na 

szlaku: ul. Tramwajowa, Antokol- 

ska, T. Kościuszki, Arsenalska, 

plac Katedralny, Zamkowa, Święto- 
jańska, Dominikańska, Trocka, W. 

Pohulanka, Piłsudskiego, Nowo- 

gródzka, Rydza Śmigłego, Kolejo- 
wa, Dworzec. Ponieważ próba w 

zupełności się powiodła, linja/ta 

funkcjonować będzie stale. Ze 

względu jednak na to, iż na uli- 

cach Piłsudskiego i Kolejowej 

jezdnia pozostawia bardzo dużo do 

życzenia — p. wojewoda Raczkie- 

wicz zwrócił się do Magistratu m. 

Wilna z prośbą uporządkowania 

jezdni wyżej wymienionych ulic. 

s WOJSKOWA 

— Gen. Litiwinowicz w Wil- 
nie. W dniu wczorajszym przybył 

do Wiina w sprawach służbowych 

gen. Litwinowicz, dowódca D. О. 

K. III. (s) 
— Niszczenie amunicji. W dn. 

26 b.m. o godz. 9 rano w Rowach 

Sapieżyńskich (Antokol) dokonane 

zostanie przez władze wojskowe 
niszczenie większej ilości amunicji, 
przyczem nastąpią silne detonacje. 

— Zarządzenie władz woj- 
skowych. Wobec tego, iż žolnie- 

rze bardzo często wybierają S0- 

bie na miejsce spaceru ul. Pod- 

zamcze obok gmachu 

nader  hałaśliwie — władze woj- 
skowe zabroniły ostatnio szerego- 

wym przechadzania się i wystawa- 

nia przed gmachem Inspektoratu 

Armji. (S) 
— Rozwigranie plutonu spor- 

towego. Dowiadujemy się, 

istniejący od dłuższego czasu przy 

3 pułku saperów t. zw. pluton 

sportowy został na decyzję « władz 

pułku rozwiązany. (5) 
— Czystość i porządek prze- 

dewszystkiem. Władze wojskowe 
zarządziły ostatnio doprowadzić do 

porządku i czystości wszystkie re- | 

jony, gdzie mieszczą się instytucje | 

wojskowe, składy amunicji, kosza: | 

ry it. p. (5) 

SPRAWY AKADEMICKIE. | 

— Otwarcie Ogniska Akade- 
mickiego. Zarząd Bratniej Pomocy . 
Polskiej Młodzieży Akademickiej 

Uniwersytetu Stefana Batorego w 

Wilnie podaje do wiadomości, że 

Ognisko Akademickie czynne bę- - 

dzie od połowy października r. b. 

Wstęp do ogniska dla nieczłonków 

Bratniej Pomocy będzie możliwy 

jedynie za kartą wstępu. Karty 

wstępu można otrzymać w Sekie- 

tarjacie Bratniej Pomocy za u- 

przedniem powołaniem się na któ- 
regoś z członków Zarządu Brat- 
niej Pomocy. : 

Inspektora- | 
tu Armji przyczem zachowują się 
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SPRAWY SZKOLNE. 

— Wycieczka państwowej szko- 
ły Technicznej w Wilnie do Nie- 
menczyna. Wczoraj pod przewod- 
nictwem dyrektora Robót Publicz- 
nych p. inż.%iła- Nowickiego odby- 
ła się wycieczka IlI-go i IV-go kur- 
su uczniów państwowej szkoły 
Technicznej do Niemenczyna. Ce- 
lem wycieczki było zapoznanie się 
uczestników z robotami przy mo- 
šcie na Wilji, którego budowę pro- 
wadzi z ramienia Okręgowej Dy- 
= Robót Publicznych firma 
SKA. 

: Powyžszy most o ogólnej roz- 
piętości 107,2 mtr. projektowany 
jest jako most 4-ro piętrowy o 
oporach betonowych, z belką kre- 
tową, systemu inż. Rachniewskiego. 

Ukończenie przyczułków i fila- 
rów projektowane jest do dnia 1 
listopada b. r., ustroju zaś niosą- 
cego w końcu przyszłego roku. 

Jest to pierwszy most w woje- 
wództwie wileńskiem o stałych 
przyczółkach i filarach. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili 
rozpoczęte roboty wbijanie pali fir- 
namentowych (palisad) oraz znaj- 
dujących się na miejscu urządzeń 
mechanicznych, służących do bu- 
dowy. 

Szczegółowych informacyj co 
do prowadzenia robót udzielał na 
miejscu inż. Sawicki, kierujący bu- 
dową z ramienia Dyrekcji Robót 
Publicznych, oraz p. Morawski — 
dyrektor firmy „Tri* w Wilnie. 

SANITARNA 

— Kurs sanitarny dla inżynie- 
rów. W dn. 15 listopada rozpocz- 
nie się w Państwowej Szkole Higje- 
ny w Warszawie pięciotygodniowy 
kurs dokształcenia sanitarnego dla 
inżynierów, Na kurs będą przyjmo- 
wani tylko ci kandydaci, którzy 
wykażą się dyplomem inżynierskim 
wyższej szkoły technicznej krajo- 
wej lub zagranicznej. 

Kandydaci bez odpowiednich 
dyplomów mogą kurs przesłuchać, 
bez prawa jednak przystąpienia do 
egzaminów. Słuchacze kersu będą 
korzystać z mieszkania i całkowi- 
tego utrzymania w bursie „Amelin”. 

Z_ POLICJI. 

— Wakujące posady niższych 
funkcjonarjuszy dla rezerwistów. 
Komendant wojewódzki Policji Pań- 
stwowej, zamierzając uzupełoić ka- 
dry policji, w miarę posiadanych 
etatów, elementem należycie wyro- 
bionym wojskowo i dającym w zu- 
pełności gwarancję sprostania za- 
daniom funkcjenarjuszy Policji Pań- 
stwowej — postanowił umożliwić 
odchodzącym do rezerwy szerego- 
wym i podoficerom, odpowiadają 
cym niżej wyszczególnionym wa- 
runkom, otrzymanie stanowisk w 
charakterze niższych funkcjonarju- 
szy policji województwa wilef- 
skiego. 

Od kandydatów wymagane będą: 
1) nieskazitelna przeszłość, 2) 

obywatelstwo polskie i wiek do 23 
„ lat, 3) zdrowa i silna budowa cia- 

ła i odpowiedni wzrost nie niżej 
168 cm., 4) dokładna znajomość 
języka polskiego w słowie i piśmie. 

Pierwszeństwo przed innymi 
' kandydatami będą mieli kawalero- 
  

Nie zwiekaj, a daj ile: możesz 

wie w wieku do lat 30, oraz cj, 
którzy poświęcali się w wojsku 
sportowi i są do tego przydatni. 

Zgłaszający się kandydaci win- 
ni w drodze służbowej wnieść 
własnoręcznie napisane podania z 
załączeniem życiorysu i posiada- 
nych dowodów, jak: metrykę uro- 
dzenia, świadectwo szkolne etc. (S) 

ZE ZWIĄZ. 1 Sic 
— Otwarcie robotniczej czy- 

telni pism. Z dniem 20 września 
r. b. została uruchomiona czytel- 
nia pism codziennych i zawodo- 
wych staraniem Wileńskiej Organi- 
zacji Młodzieży Tow. Uniwersyte- 
tu Robotniczego. 

Czytelnia jest czynną codziennie 
w godzinach od 17 do 21 w loka- 
lu Z. Z. K. przy ul. Kijowskiej 19. 

Uruchomienie czytelni pism w 
wielkiej mierze przyczyni się do 
szerzenia oświaty wśród proletar- 
jatu wileńskiego i fakt otwarcia 
czytelni należy przyjąć z całem u- 
znaniem. 

Komisja Okr. Zw. Zawod. i 
poszczególne zw. zawod. winny 
popierać dążenia inicjatorów stwo- 
rzenia czytelni pism jak moralnie 
tak i materjalnie, biorąc to pod 
uwagę, iż wyżej wspomniana in- 
stytucja stanie się w przyszłości 
ośrodkiem życia zawodowego. 

— Zw. Zawod. Pracowników 
Instytucyj Wojskowych. W dniu 
20 września odbyło się pierwsze 
zgromadzenie pracowników insty- 
tucyj wojskowych w Jokalu przy 
ul. Kijowskiej 19. 

Zgromadzenie zagaił p. Grytte 
Stanisław, udzielając głosu p. Fi- 
jałkowskiemu, który w krótkich 
a treściwych słowach zobrazował 
konieczność organizowania związ- 
ków robotniczych a szczególnie 
zw. pracowników instytucyj woj- 
skowych, przeciwstawiając klasie 
posiadającej, zorganizowanej w naj- 
rozmaitszych zrzeszeniach facho- 
wych, broniących interesów klasy 
posiadającej. 

Po przemówieniu p. Fijałkow- 
skiego zabierało jeszcze głos kilku 
z zebranych, w rezultacie czego 
postanowiono zorganizować Zw. 
Zawod. Pracowników  Instytucyj 
Wojskowych, wybierając tymcza- 
sowy Zarząd Zw., skład którego 
podamy w następnym numerze. 

Ze swej strony zaznaczyć nale- 
ży, że zorganizowani pracownicy 
instytucyj wojskowych w jednym 
wspólnym zw. zawodowym będą 
w stanie poniekąd zadecydować o 
własnym losie. 

Dotychczas cywilni pracownicy 
wojskowi byli zdani na łaskę i nie- 
łaskę kierowników poszczególnych 
zakładów wojskowych, doświadcza” 
jąc nieraz całego szeregu niesprawie- 
dliwości . (sk) 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Zatwierdzenie statutu. Wła- 
dze administracyjne  zatwierdziły 
ostatnio statut Wileńskiego Żydow- 
skiego Instytutu Naukowego. (5) 

WYSTAWY. 

— Okrężna Wystawa Obrażów. 
W związku z ostatnim tygodniem 
bytności Wystawy Obrazów w 
Wilnie, kierownictwo od czwartku 
powiększa ilość eksponatów przez 
rozwieszenie Świeżo nadesłanych 
obrazów z Warszawy i Krakowa. 

W ten sosób dopełniona Wy- 
stawa powiększona zostanie o 50 
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obrazów. Równocześnie proszeni 
jesteśmy o poinformowanie, iż na- 
łeżności za bilety lub zwroty nie- 
sprzedanych biletów, naieży kiero- 
wać do kasy Wystawy Mickiewicza 
Nr. 33 — najpóźniej do 25-go 
września. 

ROZNE, 
— Konferencja w sprawie Wo- 

jewódzkiegoe Komitetu Pomocy 
Ofiarom Powodzi. W dniu wczo- 
rajszym u p. wojewody odbyła się 
konferencja w sprawie Wojewódz- 
kiego Komitetu Pomocy Oflarom 
Powodzi. 

W konferencji wzięli udział p. 
wice-wojswoda Malinowski, radca 
wojewódzki p. Raue, sekretarz ge 
neralny Komitetu p. Korolec oraz 
przewodniczący Sekcji Zbiórki na 
listy prezes Uniechowski. 

Teatr i muzyka. 
— Teatr polski „Lutnia“). Dziś po- 

raz ostatni „Niezwykły seans”, 
— Jutrzejsza premjera. Jutro. po 

dreszczach tragicznych „Niezwykłego se- 
ansu*, publiczność wileńska mieć będzie 
możność na premjerze „Wesołej spółki" 
—krotochwili Nsncy'ego rozpogodsić ob- 
licze, trzy bowiem akty tej wóz! kro- 
tochwili Nancy'ego rozpogodzić oblicze- 
trzy bowiem akty tej wesołej krotochwili 
pobudzają do ustawicznego śmiechu, 

— # T:wa muzycznego „Lutnia* 
Zarząd T-wa „Lutnia* przystąpił już do 
prac przygotowawczych, zwiastujących 

  

Kine- Teatr 

Wileńska 38. 

na dostawę mięsa wołowego pełnej 

dla Garnizonu Mołodeczno wartości 

odbędzie się w dniu 26 b. m. o go- 
dzinie 10 w Kwatermistrzostwie 86 
p. p. Warunki dostawy można oglą- 
dać tamże codziennie od godz. 11-ej 
do 12-ej. 

Kwatermistrz 86 p. p. 

ul. Zamkowa—Koszary 86 p p. 
Mołodeczno, dnia 19. IX. 27 r. 

PRZETARG | 

i 
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bliskie rozpoczęcie sezonu zimowego. 
Próby chóru mieszanego pod kierownic- 
twem J. Leśniewskiego, jak również przy- 
jęcie nowych członków do chóru odby- 
wają się w poniedziałki i czwartki Od 
godz. 7—9 wiecz. w sali prób T-wa (A. 
Mickiewicza 6). Pierwszy poranek wo- 
kalny odbędzie się 2 psździernika r. b. 

Radjo. 
CZWARTEK 22 września. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 
12.00. Sygnał czasu. Komunikat lotniczy. 

Komunikaty P. A. T. 
15.00. Komunikaty meteorologiczny i go- 
spedarczy . 

17.00. „Wśród książek” — omówi prof. 
Henryk Mościcki. 

17.25, „Kącik dla kobiet* — wygłosi p. 
Marja Ankiewiczowa. 

18.00. Transmisja muzyki tanecznej z 
kawiarni „Gastronorzja”. 

19.15. Rozmaitości wygłosi p. L. Lawin- 
ski. 

19.35. Nowe metody poszukiwania źródeł 
i skarbów w ziemi”, wygłosi inż. E. 
Porębski 

20.00. Komunikat rolniczy. 
20.30. Koncert wieczorny. Wykonawcy: 

Orkiestra P. R. pod dyr. Józefa Ozi- 
mińskiego i Leopold Szpinalski (fort.) 

22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 
komunikat lotniczo- meteorologiczny, 
komunikat PAT, nadprogam. 

Laurezt konkursu szopenowskie- 
go przed mikrofonem. 

Dziś o godz. 20.30 p. Leopold Szpi- 
nalski, laureat międzynarodowego kon- 
kursu szopenowskiego w Warszawie, wy- 
stąpi przed mikrofonem radjostacji war- 
szawskiej. 

  

Wielki zachwycający erotyczny film, clou stolic, nagrodz. złotym medalem 
„SZATAN w JEDWABIACH“, p/g powieści H. Bataill'a „La femme nue” 

„Helios”| NĄGA KOBIETA* 
modelek na balu „Akademii Sztuk Pięknych w Pa 

18 największych kin Wiednia jednocz. 
obraz. W rol. gł. NITA NALDI, LONIS 

* i IWAN PIETROWICZ. W obrazie: Poksz premjowan. 
ryżu*, Corso kwiatowe w „Zatoce Aniołów* na Rivierze. 

Występ p. Szpinalskiego w radjo bę- 
dzie jednym z najlepszych iego występów 
w kraju. Młody pianista bowiem udaje 
się na długotrwałe tournee artystyczne de 
szeregu stolic europejskich. 

ia Wileńskim braku. 
— Kradzież. Juniewicz Kazimierz, 

zam. Wiłkomierska 106b, zameldował po- 
licji © kradzieży rozmaitej garderoby“ 
oraz dokumentów, ogółnej wartości 800 
złotych. 

Zderzenie pociągu z autobusem. 
Dnia 20 b. m. o godz. 12 m. 30 pociąg 
towarowy Nr.22, prowądzony przez ma- 
szynistę Gryzera Bolesława, na rampie 
Tyszkiewiczowskiej najechał na przejeż- 
dżający autobus Nr. 14298, firmy „Ex- 
press”, który uległ częściowemu uszko- 
dzeniu, Wypadków z ludźmi nie byłe. 

— Pożar, W sklepie Taboryskiego. 
mieszczącym się przy ul. Niemieckiej 24, 
zapalłi sięg kabel elektryczny. Wezwana 
straż ogniowa pożar stłumiła, Wypadków 
z ludźmi nie było. Straty narazie nie 
ustalone. 

Proces b. podinspektora P. 
P. komendanta m. Wilna 

Tołpyhy. 

W dniu 18 października b. r. 
od_ędzie się w Sądzie Apelacyjnym 
w Wilaie proces w sprawie b. 
komendanta Policji Państwowej na 
m. Wilno podinspektora Tołpyhy, 
który wraz z Szolcem i kompanią 

Bogato wystawione rewje „Folies Bórgóres* w Paryżu i t. d. 

  

„WTOR*. 
PAMIĘTAJCIE! 

Polski Powielacz 

„WTOR“ 
Warszawa, Krucza 36, 

oszczędza czas maszynistkom, . 

į szefom przysparza dochód— 

0н00а 

świetlało ten 
la GRANDE 24—9, Esi 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szafy, łóżka itd, 
Wykwintne—Mocne— 

Niedrogo. 

Sprzedaż na raty, 

Szukam pokoju 

Nr. 216 (965) 

był oskarżony O pobieranie I 
powek i t. d. i w ll-ej instancji z0” 
stał skazany na 6 miesięcy wię: 
zienia. : # 

W drodze kasacji sprawa 18 
znalazła się na wokandzie . 
Najwyższego, który wyrox Sądu 
Apelacyjnego uchylił, nakazując 
rozpatrzenie tej sprawy w nowym 
składzie sędziowskim. 

Aczkolwiek sprawa  Toł 
była w Wilnie dwa razy już r 
patrywana, to jednaki obecnie 
dzi ona jeszcze zainteresowanie, 
to ze względu na tło, na jaki 
wynikł znany proces policyjny W 
roku 1925 — 1926. " 

SPORT. 
Kronika bieżących wydarzeń 

— Nowy sukces policji woje 
wództwa wileńskiego. W II naro- 
dowych zawodach strzeleckich 
broni małokalibrowej policja wileń- 
ska zajęła w strzelaniu zespoło” 
wem 0 nagrodę Ministra Spra 
Wojskowych 3 miejsce. 

— Konkursy hipiczne. W 
dniach 25 b. m. i w dniu 2 pa 
dziernika staraniem Wileńskieg 
Towarzystwa Hipicznego odbęd 
się w Wilnie konkursy hipiczne 
Wysokość przeszkód wynosić bę 
dzie 1,1 i 1,2 metra. (3) 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 

tko. 5312 

Śtenografji biurowej, 
parlamentarnej 

(lektura) wyucza listow- 
nie szybko, najdoskona- 
lej: Instytut Stenograficz- 
ny, Warszawa, Krucza 26. 
Żądajcie prospektów. 

5296-1 

Pamiętać należy, 
że katar kiszek, biegun- 
ki, uporczywe rozwolnie- 
nia leczy Mutaber-Raw- 
ski. Apteka Magistra Raw, 
skiego, Warszawa. 5169-. 

Zgubioną karte 
pobytu 

na imię Raisy Mie- 
dźwiedziowej, wydaną 
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Bońzody, słarpeki В ое ИО 
| Bielizna damska w wielkim wyborze. 

Ceny konkurencyjne. 

W. MOLODECNI, Wilno, Wileńska 6. 
5320-a-1 
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DRUKARNIA „PAX“ 
Ut. Šw. IOGNACEGO 5. WILNO. 

Тен!ел Чг 5—-$8 

Wykonnje wszęłkie roboty drukarskie 

1 totroligatorzkie szybko | dekladnie, 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
K IAZKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY 
DRUKI KOLOROWA i ILUSTRACYJNE 

CENY NISKIE. 
WYKONANIR DOKŁADNB I SUMIRNNE.     

3000 kopij z jednego oryginału. 
Wielobarwnie odbija rysunki, ręczne 
napisy. Najtaniej wykonywa katalogi 

Obsługa łatwa. ilustrowane. 

Cena złot. 160.— za komplet. 

i „WTOR“, Warszawa, Krucza 36, 

i 
tel. 245—29 5109 

Potrzebna kucharka 
zdolna na wyjazd, mogąca zastąpić 
kucharza, wymagana wzorowa czystość. Zgła- ul. 
szać się tylko z długoletniemi i doskonałemi 
świadectwami, warunki od umowy. 
Adres: 

5309—e 
Nowogródek, Marja Beczkowiczowa. 

przez Wil. Star. Grodz- natychmiast do wynaję- kie, unieważnia się. ! Ё[Ё' ]Вг. osada 
min. „Kurjera Wileń- 1 skiego*. 5323. Krawcowa ! 

z wieloletnią praktyką w 4 
“ zaklad opiz- 

„Šptyloi seno-okulisty- 
Szay, zw akacą w Wi 
leśzzczyście, wisśc, B-zia 
Sai Wilno, ulica 
Wielka 66, Wiąłki wybór 
tetegraficzayek preybo" 
rów. Wydaj» okularg po 
racaptnet y Chorych, 

1363-b 

„BPÓJŃ-RGDIE” sex rms 
w kraju założ, w 1840 r. 

minikańska 17, 
telef, 10-38, b-1226 

Warszawie w pierwszo- | 
rzędnej pracowni Zmigri- д 
era, przyjmuje obsta- 
unki po cenach dostęp- к 
nych. Roboty wbijac ` 
prędko i elegancko. Kró- 
lewska 3-g. 5311-G 

00000066 . 
Ogłoszenia — m, 

„Majera iledskieg ||| 
przyjmuje 

Bio Heko | Radją- 02 najbardziej 
  

Młody człowiek, b. telegrafista, obecnie ro- 
botnik, znajdujący się w bardzo ciężkich wa- 
runkach materjalnych, zwraca się z gorącą 
prośbą do ludzi dobrej wcli o skromny ką- 
cik pod dachem za b. małą opłatę lub za 
odrobek. Referencje posiada solidne. Adres: sig, 5166 

    

m Polski Czerwony Ari 

„ WANDA NIEDZIAKKOWSKA - DOBACZEWSKA. 4) 

Hamieniea za Osirą-Aramą. 
„A ty mnie, panie Andrzeju, od niedołęgów nie 

wymyślaj. Ja trwałem na mojej ziemi, jak na straco- 

nej placówce, podczas największego ucisku, Tak, mło- 

dy człowieku, pan tego już nie przeżyłeś. Wydzierali 

nam ziemię z pod nóg, kawał po kawale, a myśmy 

nie dawali. Zębami i pazurami trzeba się było wpić. 

Broniliśmy. Święta nam się stała, jak rodzona matka. 
А teraz nam swoi odbierają. Ustawami sejmowemi. 

Za takim Żybulem prawo, że na mojej ziemi praco- 

wał. A ja obszarnik — krwiopijca. A żeby nie ja—to 

ten sam Żybul byłby od dawna czysty Moskal. Toż 
on do mojej matki na naukę latał, a jego synkowie 

do mojej żony. Nie było jeszcze wtedy, panie dobro- 

dzieju, jaśnie wielmożnego galilejskiego Kuratorjum 

w Wilnie. Ale o tem nikt nie pamięta. My trwaliśmy, 

my wszystko przetrwališmy“. 

„Otóż to, otóż to, że my umiemy tylko trwać”, 
porwał się Andrzej zkolei. „Bierny opór! Moc trwa- 

nia! A kiedy przychodzi do czynnego życia — niema 

nas. Galicjanie muszą nas rozumu uczyć! Nie mamy 

ludzi! Mamy tylko głazy graniczne, co umieją trwać. 

Ale takie głazy mchem porastają. Do muzeum z nie- 
mi, nie do žycia“! 

Stary Pan patrzył na Andrzeja zmartwiony i 

przestraszony. Nie spodziewał się takiego wybuchu. 

- Wyciągnął chustkę, otarł spocone czoło, kręcił się na 

krześle niespokojnie. Wreszcie wyciągnął niepewnie 

Wydawca Taw Wyduw. „Pęzoć” w. x ag Gie 

  

rękę i nakrył nią nieśmiało pięść Andrzeja. 

„Ot, rozgniewał się! Boże ty mój drogi. I czego? 

Mnie już nie zmienisz. Ja nie dzisiejszy. Swoją słu- 

szność znam i swoje siły takoż. Ot, serce rwie się 

pogospodarzyć jescze i mnie, i Oleńce, a ty mówisz, 

panie Andrzeju, zaczekać, kontraktu nie odnawiać. Żart 

powiedzieć. Pięć lat! Cóż ty myślisz, że ja dožyję“? 
Cały gniew zniknął z twarzy Andrzeja, zostało 

tylko serdeczne współczucie dla starego przyjaciela, 

rozezulenie dla jego dziecięcej bezradności. 

„kaeh! poco tak mówić? Pan nas wszystkich prze- 
trzyma. Pan ma nie dzisiejsze zdrowie, Tylko więcej 
energji, zdecydowania", 

Ale Stary Pan nie dał się pocieszyć. Rozstawił 
kolana, głowę zwiesił i siedział tak nieruchomo. Był 
w tej chwili bardzo stary i zmęczony. Andrzej cho- 
dził znowu tam i z powrotem wzdłuż pokoju. Zapalił 
lampę, ustawił ją na komodzie, chrząkał, brwi marsz- 
czył. Wreszcie zatrzymał się przed Starym Panem. 

„Pan musi się z tej niemocy otrząsnąć, panie 

Dobrodzieju. Z tej wielkiej zaciętości, żeby nic nie 
ustąpić, nie zaczyna pan nic“, 

„Całości nie zdobędę — bo zatrudno, a połowy 

nie chcę. Jakżeż to tak! Coś trzeba robić Nie zde- 

cydował się pan przecie już tak pozostać w tem biu- 
rze do końca życia”? 

Stary pan ręką machnął. 
„I tak nie pozostanę. Skończyło się. Od dziś 

mnie zredukowali. s 

* * 

Andrzej wpatrzył się w Starego Pana przerażo- 

nemi oczyma, a Stary Pan podniósł na niego swoje 

  

wyblakłe, dziecinne pogodne źrenice i, nagle, roze- 

śmiał się niefrasobliwie. 

„Ot i przestraszył się za mnie. Czego? Zredu- 

kowali, to i zredukowali. Musibyć tak trzeba było. 

Im młodszych potrzeba, tęgich ludzi, panie tego, nie 

takich niedolęgėw, jak ja“. 

Przymrużył filuternie jedno oko i patrzył na 

Andrzeja. 

Andrzej jąkał się bezradnie. 

„Ale jakże pan teraz?... z czego pan teraz“?... 

„Z czego żyć będę? Ano, nie wiem, kochanień- 

ki. Pomyśleć trzeba będzie. Ot i zapomniałem. Cze- 

kolady Józiowi przysyła moja Oleńka. Za to, że ładnie 
do IV oddziału przeszedł'. 

Józiuk błyskawicznie opuścił zajmowane dotych- 

czas stanowisko na kanapce w rogu pokoju i śmignął 

ku Staremu Panu. Andrzej poczerwieniał, przejechał 

rozczapierzoną garścią po przez swoją jasną ezupry- 

nę i warknął, patrząc w bok. 

„Tej czekolady to bardzo potrzeba bylo“. 

Stary Pan spuścił głowę zawstydzony. 

„Toż nie ja. To moja Oleńka". I pogłaskał Jó- 
ziuka, który trwożnie oglądał się na brata, przyci- 
skając oburącz czekoladę do piersi. 

Ale Andrzej nie kazał oddawać. Ze ściągniętemi 

brwiami stał w oknie i wsłuchiwał się w nocny szept 

kasztanów. Nie obejrzał się nawet „gdy Stary Pan 

westchnął ciężko i dźwignął się ze skrzypiącego roz- 

paczliwie krzesła. Dopiero w ostatniej chwili odwró- 
cił się gwałtownie, przyskoczył do otwierającego drzwi 
gościa i schwycił go za rękę. 

„Ale teraz to pan pojedzie do Michałowszczyzny? 
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Kiedy pana zredukowali? Teraz te pan pojedzie*? 
Stary Pan przystanął zaskoczony. Popatrzył 

uważnie na Andrzeja i zamyślił się. 
„Iak*, wycedził wreszcie, „teraz to już chyba 

przyjdzie się pojechać, Ale bez żadnego pardonu* 
dorzucił nadspodziewanie energicznym tonem i zmar- 
szczył groźnie brwi. 

„O pardonie to my jeszcze pogadamy. Pan nie 

skrzywdzi muchy, eóż dopiero człowieka. Ale jechać 
trzeba nie zwlekając. Jutro, panie dobrodzieju, prawda"? 

Stary Pan przez chwilę trwał osłupiały, aż wy- 

buchnął głośnym, wesołym, dobrodusznym śmiechem. 

„Ot, kiedy w gorącej wodzie kąpany! Jutro*? A 
potem uspokoił śmiech i powiedział poważnie. „Nie 

można tak odrazu, serdeńko, ani pomyślawszy, ani 

poczekawszy*. 
I wyszedł, a na schodach roześmiał się jeszcze, | 

aż echo jęło się rozbijać po pustej klatce schodowej. 1 | 

Zawtórował mu z pokoju Józiuk, sam nie wiedząc | 

czego, i ściągnął sobie na głowę całą burzę. 1 

„Ozego rehoczesz?“ hukną! brat. „Z cudzej bie- | 

dy się śmiejesz, czy z cudzej głupoty? Oślaku*! 1 

Józiuk runął co prędzej na kolana przed 102- 

kiem i począł głośno odmawiać pacierz, pochlipująe 

zcicha nad niesprawiedliwością ludzką. 

Andrzej uciął w pół słowa i wpatrzył się zno- 
wu w oblicze lampy za oknem. Po chwili zagadał ni 

to do siebie, ni to do rozbierającego sią Józiuka. 

  

Y 
(D. e. n.). + 

Redaktor w/z. A. Faranowski, 

  
 


