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RE Chnos na Litoie, W perspektywie tygodnia. aa e) W Rydze są liczne i dobre kine- Przed międzynarod umo-atografy. Wyświetlają one różne Groźny stan w państwie.—Wyborów do sejmu nie bęgzie.— Od 20 kwietnia do 25 kwietnia, Lajos Skonka. jd na-my, a między innemi wielkim — ро- 
US ytem cieszą się tam filmy polskie. 
SPO Ykazywano tam <«lwonkę» i «Przy- 
—anek tramwajowy» i «Wampiry 

farszawy» i inne, aż w końcu na 
m tle zdarzył się wypadek wcale 

DLO+obny, a jednak polityczny i... wca- 
p wcale symptomatyczny, rzucający 
dichaawet charakterystyczne światło i na 

zbieżność polilyki zagranicznej ofi- 
——alneį Lotwy dzisiejįszej z opinją о- 
Tkwjjłu i na nie wyzyskane tam nasze 
zy ulłasne atuty. Rzecz cała, zakwał fiko- 

Represje i cenzūra. 

Według ostatnich wiadomości z Kowna, sfery rządzące osta- 
tecznie zdecydowały, że wybory do nowego sejmu nie odbędą się 
w r. b. Włądzą ustawodawczą pozostaje nąrazie rząd. Ustawy te 
zatwierdzane będą przez prezydenta republiki. 

Jednocześnie represje w stosunku do wszelkiej opozycji do- 
szły do rozmiarów dotychczas n epraktykowanych. Dokładnie nie 
wiadomo co się dzieje w kraju, gdyż kontrolowana jest zarówno 
poczta, jak telegraf i telefon. Komunikacja na Litwie odbywa się 
nieregułarnie. Charakterystycznem jest, że od czasu rozwiązania 
sejmu ani jeden pociąg Kowieński nie przybył do Rygi według 
rozkładu. To samo | poczty. 

Ostatni zjazd sowietów RSFSR stuje dziś godność Mikada, nie chciał 
podkreślił niesłychaną bezsilność eko- się wdawać w tę bankową aferę. Py- D. 
„пописгпа Sowietów. Tylko niektóre tał się nawet o zdanie jakiegoś sta- 
gazety sowieckie mają prawo importu, ruszka, który był tak stary, że nawet 
większość prasy sowieckiej, w której nie mógł do Mikada przyjechać, i ten 
rozpatruje się i omawia niedomagania mu także to odradzał, Wobec tego 
stosunków wewnętrznych, nie ma pra: Mikado odmówił swego przyzwolenia 
wa przekraczać granic raju socjali- i gabinet Wakatsuki zmarł, jak mo- 
stycznego. Sowiety starają się ukryć tyl polany kamforą. 
przed światem swoje niedomagania. Baron Tanaka jest znany jako 

WARSZAWA, 25 iV. (tel. wł Słową) 
elegacja polska na Międzynarodową 

konferencję Ekonomiczną odbyła wczoe 
raj i dziś posiedzenia, na których za- 
stanawiano się nad taktyką jaką ma 
zająć w Genewie, W szczególności 
projekt porządku dziennego obrad 
konferencji, wysunięty przez delegację 
Niemiecką, wymaga uwagi ze strony 
delegacji polskiej. Projekt ten między - 
innemi przewiduje ustalenie zasad 
jednolitej polityki rolniczej w Europie ana przez dzienniki ryskie, zupełnie Cenzura wojskowa wykreśla wszystkie wiadomości z gazet, Chłop płaciw Rosji za produkty prze- zwolennik antybolszewickiej polityki. środkowej 

owi, jSznie, do działu kroniki, miała się tyczące wewnętrznej sytuacji. Komendant placu w Kownie opu- mysłowe dwa, trzy, cztery razy tyle Niestety opiera się w parlamencie na : Vito! „3 p Si oz 1 os PE cenzury. Według Sz co płacił przed wojną, a wszelkie wy- mniejszości. Partje liberalne, które Sprawa podwyżki pensyj 
wej 8 Na Święta Wielkanocne sprowa- porządzenia za opublikowanie „wiadomości, mogącej wywoła siłki państwa aby ceny wyrebów ob- urzędniczych. 

popierały w tym parlamencie ip. Wa- 
katsuki, mają tam większość. Gazety 
bolszewickie przyjęły nominację gen. 
Tanaka frazesem: „zemknęło się wro- 
gie koło imperjalistów  przeciwso- 
wieckich* i obawiają się aktywnego 

Z. „Japonji na  terytorjum niosłaby wydatki państwowe o 20 
: miljonów złotych, na które w budże- 

Wszystko przemawia za tem, że cie niema pokrycia. Wobec tego na 
istotnie Tanaka pójdzie na energiczną Sesji nadzwyczajnej Sejmu postawione 
akcję antysowiecką, lecz oczywiście BY były odpowiednie wnioski i po 
zbyt są to egzotyczne dla nas sio Re Ё dopiero podwyżka 
sunki, aby się zbytnio angażować w w Auka alų Sprawą w nie 
przepowiednie. dzielę wice-premjer - Bartel udzielił 

Owocobranie sowieckie w dziennikarzom następujących wyjaś- 
Anglji. Na Dalekim Wschodzie więc nień. Na pytanie: 
się bolszewikom bardzo nie powodzi. 

51 1 « sobie ryski kinematograf «Casi- 
e muifjlm polski p. t. «G.P.U.» Ponie- 
kto 3 treść filmu zawiera między inne- 

7- ważyzojnę polsko-bolszewicką i t. d., 
«| U vysłowy kierownik kina zorganizo 
NA z.dowcipną reklamę: Wypuścił na 
„śdenc.to, które w święto wyległo na u- 

„sstelegramy nadzwyczajne» gdzie 
Žę.- ((„wemi literami zaalarmował o 
ołar „g/powiedzeniu wojny przez Rosję 
wej „.3ce» i t. d. | cóż się stało? —Cała 
— ie; 2 Zakotlowala się jak w ogniu, 
5R Miła wokół tych «telegramów», za- 

„ała ze strachu. Poprostu ludnością 
Wi arnęła paniczna gorączka. Naturał - 
RyC./? rzecz się wyświetliła zaraz i na 
ZOPŁućjscu, naturalnie ryżanie „otdiełaliś 
NE tachom“ tylko, jak wielki jednak 
5-8 vł ten strach świadczy postanowie- 

) + ministerstwa spraw wewneirznych, 

niepokój” redaktor karany będzie łącznie 3 miesiącami więzienia i 
5000 litów grzywny. WARSZAWA, 25-1V (£el.wł.Słowa) 

w związku z toczącemi się naradami 
w łonie rządu, nad poprawą bytu 
urzędników państwowych, w kolach 
politycznych kolportowano pogloskę 
o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Sejmu. 
Podwyżka płac urzędniczych pod- 

niżyć spełzają na niczem. Przyczyna- 

mi są: brak kapitału obrotowego, nisz- 

czący wszystko centralizm biurokra- 

tyczny, tak organicznie związany ze 

wszelkim etatyzmem, wreszcie abso- 

lutna niemożliwość odnowienia ma- 
szyn i dorównania w kroku przemy- 

słowi zagranicznemu. Obok jako no- 

wa klęska społeczna powstaje system 

kooperatyw. Kooperatywy według po- 

wszechnych zażaleń członków zjazdu 

absolutnie nie dbają o interesy Zrze- 
szonych, a natomiast wykazują silną 

tendencję powiększania etatów swo- 

jego personelu. Jednem słowem koo- 

peratywa sowiecka przedstawia te Sa» 

Minister Ackel o pobycie swoim w Rydze. 
TALLIN, 25. IV. Pat. Minister spraw zagranicznych Ackel po powro- 

cie z Rygi oświadczył przedstawicielom prasy: Moje spotkanie z łotew- 
skim ministrem spraw zagranicznych dało nowy dowód rozwoju - współ- 
pracy estońsko-łotewskiej oraz rozszerzenia sfery wspólnych interesów. 
Między innemi del-gacje łotewska i estońska na międzynarodowej konfe- 
rencji gospodarczej w Genewie mają utrzymywać ze sobą Ścisły kontakt. 

TALLIN, 25. IV. Pat. Minister spraw zagranicznych Ackel odjeżdża 
we wtorek do Helsingforsu celem złożenia wizyty finlandzkiemu ministro- 
wi spraw zagranicznych. Powrót ministra Ackela nastąpi w czwartek. 

Sceptycy rozbrojeniowi. 
GENEWA 25 IV. PAT. Międzynarodowe biuro pokoju ogłasza apel 

do człcnków przygotowawczej komisji konferencji rozbrojeniowej, w któ- — Jakie jest stanowisko rządu w 
В : : ja ni h członków komisji przeciwko zbioro- sprawie poprawy bytu urzędników? — „7ny,jca którego, dyrekcja kinematogra- Tym zaznacza, że opozycja niektórych członków lisji p а me cechy, które u nas w Polsce re- Zajecie sowieckiego kwartalu w Peki- yig. В 2 
320W ieCasino< pociągnięta została. do wej kontroli zbrojeń nasuwa różne podejrzenia. Świadczy to również o prezentuje tak dobitnie nasza Kasa nie przez wojska amerykańskie i euro- degė ice sobie całkowicie VENijpowiedzialneści sądowej za rozpo- tem, że członkowie ci nie wierzą w pokój i dyktują swoją wolę czując się 

>cj Szechnianie niepokojących pogłosek. Silniejszymi. 
od 4 Yraźnie: «niepokojących». 
сха2 Jakież z tego zabawnego  zdarze- 
___a wyciągnąć możemy wnioski? — 

Nr, Sbzumieiiśmy w zupełności zarządze- 
ja. € województwa wileńskiego, które 

Chorych. 
Udział Sowietów w konferen- 

cji Ligi Narodów Sowiety mają 
wziąć udział w» genewskiej konferen- 

cji ekonomicznej zwołanej przez Ligę 

sprawę z tego, że uposażenia wszy» 
stkich urzędników państwowych są 
niewystarczające i niedostateczne. Z 
chwilą, gdy „tylko będzie możliwe, 
rząd sprawę tę załatwi pomyślnie dla 
urzędników. 

pejskie także nie było wypadkiem 

przyjemnym. Natomiast niezależna 

partja pracy w Anglji zrobiła im du- 
żą przyjemność. Niez. Partja Pracy 
jest łewicą Partji Pracy, lecz jest z tą 

Q kontrolę zbrojeń. 
GENEWA, 25, IV. PAT. Szwajcarska Agencja-Telegraficzna donosi: 

Dziś przed połuduiem zebrała się komisja mająca opracować projekt 
układu międzynarodowego w sprawie kontroli nad tabrykacją broni. Obra- 

Mac  wsfkazało ongiś konfiskatę dodatku 
godzinego z pism wileńskich 0 napa- 

«wojna 
Rozumie-: 

y, že konfiskata (aka mogłaby do- 
——czyć fałszywej wiadomości o pań- 

kiewicie na Stołpce, za tytuł: 
6. udjezdowa z Sowietami». 

itystówić, które jest związane z drugiem 
,ą fadem wojskowym, gdyż w takim 

padku konsekwencje wojenne stąd 
qolgynikłe są dla wszystkich jasne. 

je Łotwę nie wiąże nic przecież z 
 ustójską, poza 90 kilometrową wspólną 
„ez pźdnicą. Łotwa chce pozostać neutral- 
1 złl w stosunku do Polski i Rosji 
ne zów.,, jak to podkreśla ciągle obec- 
urzęd minister Zeelens. Minister Zeelens 
JĄ „PSunął się nawet tak daleko, że mó- 
r Nrąc o swych kombinacjach politycz- 

ch i zamierzanych sojuszach, celo- 
„D pomijał Polskę. Diaczegoż zatem 

|OWgnister spraw wewnętrznych, w rzą: 
prziie, w którym p. Zeelens jest takim- 

jwie od spraw zewnętrznych, uważa 
wiatę; INNĄ reklamę za tak niepokojącą 

lece społeczeństwo, iż nie waha się 
lego ło ukarać obywatela Lotwy2l 

Odpowiedź na to znajdzie czytel* 
a w poprzednich artykułach «Słowa». 

i kwięeliśmy już niejednokroinie, že cala 
a łotewska dod waż 

rat byt niepodległy jej państwa zależy 
szynie od laj, potężnej Polski. Że 
2. ile ta ostatnia ulegnie przemocy, 

* Jociażby w części tylko, czerwonego 
=—piežcy ze wschodu, nietrwała nić 

inienia nowotworu bałtyckiego prze- 

»ardżta zostanie—może na zawsze. Ro* 
v nimie wreszcie i pamięta jakie to 
m gterstwo broni pomogło jej do 
(spełzyskania niepodległości. 
n je Niewinna reklama kinematografu, 

—- 

, 
Jpi 
\ 

+ nibWodzi raz jeszce że cala obecna po- 
yka zagraniczna Łotwy jest sztucz= 
SRR na papierowych podsta- 

i 
, wyrosłym w cęlach partyjnych 

i międzynarodowej socjał-demokra* 
, przez zakulisowe przetargi i ma- 

Ja niinacje posłów sejmowych, jest ta- 
e pim domkiem sztucznie, acz misternie, 

art zbudawanym, który obzlony 
! J 

rzy) 

rę © sąkło...; m. 
E idzią 
D dnie 

prot, e 
5; $ Wielki plan rozbudowy Sieci ra- 

ytonicznej w Poisce, o którym 
а ko'ernie pisała prasa polska, reali» 
ar ył Any jest w szybkiem tempie przez 
zyisjiskie Radjo*. Dnia* 24 b. m. na- 
e głpi Uroczyste otwarcie drugiej pra- 
ząłeficjonalnej stacji polskiej w Pozna- 
ė nil, prace nad uruchomieniem Kato- 
a r? 5а w pełnym toku. "MAJ 

| Ostatnio na posiedzeniu Rady Za- 
ucłidzającej Tow. «Polskie Radjo», 

te odbylo się w tygodniu przed- 
tap latecznym, zdecydowane zostało 

poczęcie budowy czwartej prowin- 
nalnej stacji nadawczej w Wilnie, 
nasiępnem posiedzeniu Rady o- 
wione będą bliższe szczegóły bu- 

wy. stacji wileńskiej. 

mógł przez lada podmuch jaki. go 
iłomaty akredytowanego w Rydze. 

'batety dyplomaty takiego w Ryoze 

- ZORZASEZIYKEC RZY SRS 

djo-stacja w Wilnie. 

dom przewodniczył hr. Bernsdorif przedstawiciel Niemiec. Komisja stwier- 
dziła brak jednomyślności w kwestji proponowanej przez Stany Zjedno- 
czone kontroli nad fabrykacją broni w poszczególnych państwach. Prze- 
ciwko temu projektowi wypowiedziały się Włochy. Komisja zbierze się 
poraz drugi popołudniu cełem ustalenia raportu dla Rady Ligi «Narodów: 
W. raporcie tym — jak donosi Szwajc. Ag. Telegraf. —:komisja ma stwier- 
dzić że nie osiągnięto jednomyślności w sprawie tekstu konwencji, zara- 
zem jednakże ma zalecić, aby prace komisji były nadal prowadzone rów- 
nolegle z pracami komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej. . 

. Zakaz stusowania broni chemicznej; 
GENE wA, 25—IV. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji przy 

gotowawczej konferencji rozbrojeniowej omawiano wniosek polsko-beigijsko- 
serbska - rumuńsko - czechosłowacki dotyczący zakazu stosowania broni 
chemicznejgi srodków bakterjologicznych oraz zakazu wytwarzania, wwozu 
i wywozu środków chemicznych i bakterjologicznych dla celó wojennych. 
Delegat niemiecki Bernsdorff wypowiedział się za podobnym zakazem jak 
również za zakazem wszelkich przygotowań do wojny chemicznej oraz 
przyłączył się całkowicie do powyższego wniosku 5-ciu państw. Z kolei 
rozpoczęto rewizję tekstu projektu konwencji w pierwszem czytaniu. W tej 
sprawie minister Sokal wygłosił dłuższe przemówienie. 

Ochrona kobiet i dzieci. 
GENEWA, 25, IV. PAT. Szwajcarska Agencja * Telegraficzna donosi: 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się tu doroczna sesja komisji ochrony 
kobiet i dzieci przy Radzie Ligi Narodów. Obrady komisji potrwają pra- 
wdopodobnie 15 dni. Wobec nieobecności w Genewie przewodniczącego 
komisji Carton du Viarda, który przybędzie tu dopiero we środę, kierow» 
nictwo obrad powierzone zostało delegatowi francuskiemu Regnault. 

SO=lecie wyzwolenia Bułgarjia 
SOFJA, 25—IV. PAT. Z okazji 50-lecia wypowiedzenia wojny o wy: 

zwolenie Bułgarji z pod jarzma tureckiego przez cesarza Aleksandra II, 
odbyła się w katedrze sofijskiej uroczysta ceremonja oraz nabożeństwo 
żałobne za duszę „cara cswobodziciela*. 

Polska—terenem ekspansji Niemiec 
BERLIN, 25-1V. PAT. W Goeihen obradował w niedzielę zjazd związ” 

ku wszechniemieckiego pod przewodnictwem znanego przywódcy nacjona: 
listycznego radcy Classa. Po przemówieniu p. Classa wygłosili wyczerpu- 
jące referaty dwaj przedstawiciele obszarów wschodnich, które „oderwane* 
zostały ©d Niemiec przez traktat wersalski. Nazwiska obu tych mówców 
nie podano do wiadomości zjazdu ze względów jak objaśnił przewodni- 
czący—łatwo zrozumiałych. Obaj mówcy wskazywali, że przeludnione Niem- 
cy potrzebują obszarów dła swej ekspansji i że jedyaymi obszarami które 
do tej ekspansji się nadają są tereny między Niemcami a Rosją. Obaj 
mówcy oświadczyli, że punkt ciężkości całej niemieckiej akcji narodowej 
powinien -leżeć na Wschodzie. 

Nowa afera finansowa w Krakowie, 
KRAKÓW, 25-IV. PAT. Jak donosi Ilustrowany Kurjer Codzienny, aresztowano tu, 

wczoraj z polecenia prokuratury lwowskiej inż. Władysława Wiernika właściciela firmy 
Chemofizyka. Inż. Wiernik zdołał pozyskać zaufanie szeregu poważnych banków pol- 
skich, skąd otrzymał kredyty na kupno .paratów, pieniądze jednak schował do kieszeni, 
a towar brał na kredyt, również dzięki zaufaniu jakie wyrobił sobie w odnośnych skła- 
dach fabrycznych w Polsce i zazranicą. Przed dwoma miesiącami inż, Wiernik ogłosił 
upadłość Chemofizyki we Lwowie narażając banki i firmy na straty w wysokości z gó- 
Ah a zł. Po ogłoszeniu upadłości, Wiernik przyjechał do Krakowa, gdzie zało- 

ył sklep. 

Kyniki wyborów w Austeji. 
WIEDEN, 25—iV. PAT. Wyniki wyborów do rady narodowej w ca- 

łej Austrji są następujące; stronnictwa mieszczańskie uzyskały 76 manda- 
tów, socjaliści — 64, agrarjusze — 5. Brak jeszcze wyników z  Burgen- 
landu, W wyborach w r. 1923 chrześćjańske-społeczni uzyskali 75 mand., 
socjaliści — 58. Rada miejska w Wiedniu składać się będzie z 78 sacj. i 
42 przedstawicieli stronnictw mieszczańskich. 

WIEDEŃ, 25—1V. PAT. W/g doniesień dzienników wieczornych, 
prawdopodobnie po ostatecznym rozdziałe mandatów, partje mieszczań- 
skie otrzymają razem 85 mand,, socjaliści 72, Landsbuud—8, Dotychczas w 
radzie narodowej partje mieszczańskie miały 92 mand., socjaliści — 68, 
Landsbund—5. Wobec tego partje mieszczańskie tracą 7 mand. socjaliści 
zyskują 3, Landsbund 3, \ 

    

Narodów, któraodbędzie się 5 maja iza 

powiada się tak interesująco. Z niesłycha 

nym aplombem i arogancją prowadzone 

były przez S.S.S.R. rokowania z Re- 

publiką Szwajcarską. Od czasu ba- 
wiem zabójstwa Worowskiego i unie* 

winnienia jego zabójcy Conradiego 

przez szwajcarską ławę przysięgłych, 

Sowiety bojkotowały tę samą Szwaj- 
carję, z której gościnności korzystali 
swego czasu prawie wszyscy przy- 
wódcy obecnego bolszewizmu. Szwaj- 
carja była nieugięta w swoich zasa- 

dach, nie zgodziła siłę ustąpić, a 

wiedy bolszewicy zgodzili się na szwaj- 

carskie warunki i ogłosili to oczywi- 
ście za swoje zwycięstwo. Przyjedzie 
więc sowiecki obserwator na konie- 

rencję genewską. Bardzo słusznie podz 

skreśla Messager Polonais (znakomi- 
cie pod każdym wzgłędem redagowa- 
ny organ naszego ministerstwa spraw 

zagranicznych), że jeśli ten przyjazd 

do Genewy ma być pierwszym kro- 

kiem S.S.S.R, da wstąpienia do Ligi 
Narodów, to należy aby Sowiety zro« 

zumiały zawczasu, iż żadnego uprzy- 

wilejowanego stanowiska w Lidze 

Narodów mieć nie mogą, innemi sło- 

wy przy wstąpieniu do instytucji ge- 

mewskiej będą musiały się poddać 

wszystkim tym regułom i tym wyma- 
ganiom, które na mocy paktu sto- 

sowane są do innych państw—człon- 
ków Ligi. \ 

W Japonji doszed! do rządo 

gabinet barona Tanaka. Jest to gabi- 
net konserwatywno-militarny stron- 

nictwa Seju-Kai, czyli obszarników 
japońskich. Gabinet poprzedni Wa- 
katsuki był gabinetem liberalnym par- 
tji Keusei-Kai, zrzeszonej z  partją 

Seijuhonto. O tym gabinecie pana 
Wakatsuki można powiedzieć iż ulo- 

tnił się jak kamfora, a z powodu 

oryginalnej gerezy jego upadku. Oto 
liberali japońscy związani byli z pe- 
wnym koncernem bankowym, na czele 

którego stał bank Susuki i bank Ko« 
reański. Bank Susuki miał monopol 
globalny w handlu kamforą. W osta- 

tnich jednak czasach kapitał niemie- 
cki łącznie z przemysłem chemicznym 

niemieckim odjął akcjonariuszom Su- 
suki ten monopol. Bank Susuki zban- 
krutował wcale ładnie, bo na sumę 

800 milj. jes, czyli 400 miłj. dola- 

rów. Rząd liberainy chciał przyjść 
mu z pomocą rózszerzejąc mu 

kredyt państwowy drogą  dekre- 

tu Cesarskiego. Potomek jednak bo- 

gini Słońca a zarazem młody i wy- 
bitny uczony nafuralista, który . pia« 

Jeżeli mówię rząd—ciągnął p. Bar- 
tel—to dlatego, że w sprawie tej pa- 
nuje wśród członków gabinetu całko- 
wita zgodność opinii. 

— Kiedy nastąpi podwyżka? 
— Zależy to od warunków, w ja- 

kich znajdziemy się w najbliższych 
miesiącach — odpowiada p. wicepre- 
mjer. 

— Pożyczka zagraniczna... 
— Niezależnie od pożyczki. 
— Więc? 
— Zależy od dalszych, normal- 

nych wpływów skarbowych. Z chwilą, 
gdy wałuta nasza, będzie tak umoc- 
niona, że jej nie zagrozi n. p. nieu- 
rodzaj, z tą chwilą urzędnicy oirzy- 
mają podwyżkę. 

— Kiedy się tego stanu rzeczy 
p. wice premjer spodziewa? 

— Nie prędzej niż w lipcu., 
— A wielopro centowej podwyżki 

należy się spodziewać? 
— Mam wrażenie, że 25 procent, 

Już dziś urzędnicy mogliby otrzymać 
pewną podwyżkę, ale rząd pragnie* 
aby była ona odpowiednio wysoka. 

partją organizacyjnie związana. 

Donald także tu należał. Otóż przy- 
jemny kongres tej partji  przede- 
wszystkiem obalił Mac Donalda 312 

głosami przeciw 118, a potem uchwa- 
lił tak dalece „patrjotyczną” i angiel- 
ską rezolucję: 

„Robotnicy angielscy ufają, iż Chi- 
„My zdołają się wyzwolić całkowicie 

„Zz pod władztwa cudzoziemców. Jeśli 
„Chiny, Rosja i Indja połączą się w 
„jeden obóz polityczny, ta wytworzą 

„Siłę, która zdoła odnowić cały glob". 

Kongres wielkanocny socja- 
listów francuskich w Lugdunie. 
Ten się zakończył, a był mniej groź- 

ny od niezależnych angielskich, nato- 

miast więcej humorystyczny, Z czte- 

rech rezolucji wybrano rezolucję pra- 

wego-centrum p. Faure, która powia- 

da, że z radykałami socjaliści iść nie 
mogą, gdyż radykałowie są zwolen- 
pikami i nawet obroficami ustroju ka« 

pitalistycznego. Co do bolszewików 
to uchwalona rezolucja podkreśla 
najnajkategoryczniej całkowitą wspól- 
ność celów socjalizmu i komunizmu, 
a także godzi się całkowicie na dok- 2 

trynę Rakaskatu, że obalić istnieją- die as Żak dw” 
cy ustrój kapitalistyczny można tylko pów. 
w drodze rewolucji i oddania władzy Młodzież szkolna nie będzie 
w ręce robotników. Nagadawszy, w mogła należeć do związków 
ten sposób doktrynie bolszewickiej zi Spokój 2 % 

jaknajwięcej komplementów, wkońcu 
i j WARSZAW A,25.V|. (tel.wł. Słowa, 

rezolucja p. Faure BARTON kjać tych Ministerstwo Oświaty ice, 
bolszewików, nazywa ich „bandą agi- okólnik zabraniający udziału młodzie- 
tatorów* i powiada, że socjaliści z ży szkolnej do związków sportowych. 
nimi pracować nie będą. Jak bowiem stwierdzono udział mło- 

Całość głupia i nędzna. dzieży w związkach sportowych w 
„ okresie roku szkolnego ujemnie si 

Konflikt włosko .jugoslowiań- odbija na postępach Paa 
ski. Ropi się ciągle i nabieraę zaog- * < 

nienia. Należy podkreślić dwa jaskra. Komuniści przygotowują się 
we refleksy, które rzuca on na poli- do 1-g0 maja. 

tykę wszecheuropejską. Oto 1) w miarę _ WARSZAWA, 25.V (tel.wł Słowa) 
wzrastania możliwości Starcia zbroj- Uwagę sfer rządowych zajmuje Sia- 

nego wzrasta Swoboda ruchów poli- Nowisko gą: zd nie” me 

tyki niemieckiej, powraca cień przed- S reda 2 z. 
woje"nego autorytetu Berlina, 2) dru- rzeń z okazji dnia 1:go maja. Wyda* 
gim refleksem est gwałtownie powta- ne w tej mierze ckólniki partji ujaw- 
rza .< przestroga francuskiego proro- nione przez władze bezpieczeństwa 
czego publicysty J. Bainville'a, który nie pozostawiają w tej mierze żadnej 

wola aby Francja nie angażowała się wątpliwości. ; 
w obronie Jugosłowian, pozostawiła 

ch samych sobie, ogłosiła jaknajprę- 
dzej, że pozostaje neuiralna w tym HEMORO1DOM, 
sporze. Ten niepokój i to żądanie zaburzeniom w żołądku i „kiszkach, 

ogłoszenia neutralności jest niewąt- krzyża ać ZE 
liwie we współczesnej Francji i bar- IE AS 

2. popularne 1 bardzo dla aiej cha“ nej wody gorzkiej „Franciszka-Jó 
? * zefa* kilka razy dziennie. 

rakterystyczne. EMy Polacy, powinni- _ Woda „Franciszka-Józefa* działa 
śmy na to szczególną zwrócić uwagę. zawsze pewnie, łagodnie i skutecznie. 

M. W. Z. P. Nr. 49. 12. IV. 27 r 

Rozłam w str. Chłop, 

, W. Stronnictwie Chłopskiem do- 
szło do rozłamu wskutek wypowie- 
dzenia posłuszeństwa przez znacze 
nicjszą grupę członków stronnictwa, 

PRZECIW OBSTRUKCJI,
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ECHA KRAJOWE 
MIR. język ostatecznie toleruje jako pań- 

— (z) Dobra rzecz może za- Stwowy, za jedynie zaś potrzebny i 
szkodzić gdy źle wykonana. Widać „Urzędowy* w Domu Ludowym pro- 
modną dziś jest sprawa budowy wadzonym za podatki gminy w ogro* 
względnie zakładania Domów Ludo- mnej części chrześcijańskiej uważa 
wych, o czem często słyszeliśmy. To język żydowski! 
też z przyjemnością dowiedzieliśmy , Dotąd w „Domu Ludowym* od- 
się, że z inicjatywy p. starosty stoł- był się tylko jeden odczyt nauczy- 
peckiego ma i u nas powstać Dom ciela ze szkoły żydowskiej, p. Gros- 
Ludowy, mający się przyczynić do larta. Do drugiego odczytu zaproszo- 
rozwoju życia społecznego w Mirze. ny został Rosjanin świeżo przybyły 

W miasteczku naszem życie pły- Z Sowdepji, z niewiadomych szerzej 
nęło spokojnie, za dużo może nawet przyczyn odczyt ten nie dochodzi do 
było martwoty, w każdym jednak ra. Skutku. O jakimkolwiek innym w ję- 
zie wiele tarć między poszczególnemi zyku polskim niema mowy, gdyż nikt 
warstwami społecznemi nie było; spo- Z Polaków nie ma zamiaru ani ocho- 

ddziewaliśmy się więc, że na tak po. ty pracować niewiadomo dla kogo! 
ddatnem podłożu dobrze peprowadzo- Całe społeczeństwo polskie odru- 
na praca w Domu Ludowym da jak chowo skupia się w Czytelni Polskiej 
najlepsze rezultaty. Macierzy Szkolnej spokojne, że przy» 

Nadzieje nasze zawiodły w zupeł- najmniej z tej placówki wyparte nie 
ności, a spaczona dobra skądinąd Zostanie. 
myśl wywołuje fatalne skutki; dziś Wytworzoną, a właściwie narzu- 
Mir cały wre od. wzajemnych uraz coną nam sytuacją jesteśmy mocno 
i pretensji, a mający służyć do jed- rozgoryczeni. Chcemy pracować dla 
noczenia społeczeństwa Dom Ludo- społeczeństwa całego, ale nie mamy 
wy Stał się rozsadnikiem kłótni i an- zamiaru pozwolić się teroryzować i 
tagonizmów. to w dodatku za własne masze pie- 
*  Historja powstania Domu taka: niądze. Domy Ludowe sąbardzo po- 
inicjatywa wyszła ze strony p. staro- trzebne, ale muszą one służyć dia 
sty Henszla, który z całym naciskiem prawdziwego dobra społeczeństwa, a 
podkreślał, że «Dom Ludowy musi nie dla urzeczywistniania niezdrowych 
być dla wszystkich bez wyjątku»— ji urojonych projektów. Niktz chrze- 
Początkowo nie było lokalu, więc ścijannie ma zamiaru rządzić w gmi- 
«Dom» mieścił się w budynku szkoły nie żydowskiej, ani w inuych żydow- 
powszechnej, wkrótce jednak pod na- skich instytucjach, ale niema się żad- 
ciskiem «z góry» wynajęty został spe- nej racji, żeby Żydzi u nas rządzili, 
cjałny lokal za pieniądze gminne.— wprowadzeni i popierani przez czyn- 
Zarząd składał się z rozmaitych osób, niki powołane do pracy nad dobrem 
w czem duża ilość Żydów. społeczeństwa, a mie do szerzenia 

Również za pieniądze gminne na- wzajemnych antagonizmów, jak to 
byto biblioteczkę, ale praca jakoś nie się może nawet wbrew ich woli stało 
szła: witczorem lampy się paliły, lo- właśnie u nas. 
kał ogrzewano, jednak nikt nie przy* 
chodził; brakło jakoś czegoś żywsze- 
go, pociągającego, natomiast czuło 
się pewne skrępowanie i przymus. Koła Gospodyń Wiejskich. W uzu- 

Nasz Dom Ludowy wegetował a pełnieniu krótkiej wiadomości, którą 
nie żyłl—Poprostu nie bardzo wie- zamieściłiśmy przed paru dniami o 
dzieliśmy, jaki cel ma jego istnienie przyjeździe J. E. ks. Arcybiskupa 
w takich warunkach. Nikt pracy swej jabłrzykowskiego na poświęcenie szko- 
wkładać nie chciał, bo bał się, że ły tkackiej, zamieszczamy poniżej dłuź- 

  

BIENIAKONIE. 

— Poświęcenie szkoły tkackiej | 

zużyta ona będzie w kierunku zu- 
pełnie nieodpowiadającym intencjom 
ogółu społeczeństwa chrześcjańskiego. 

Przeczucia nasze sprawdziły sięl 
W końcu karnawału odbył się bał 
maskowy, organizowany przez Zarząd 
Domu Ludowego. W czasie zabawy 
na salę weszły cztery maski studen- 
tów w batorówkach dźwigając maskę 
trupa. Wywołało to ogromne wzbu- 
rzenie wśród obecnych, którzy z o- 
krzykami «precz z prowokacją» wy 
rzucili bezczelnych gości z sali przy 
pomocy policji. 

Tak prowokacyjne stanowisko Ży- 
dów wywołało silną reakcję ze stro- 
ny społeczeństwa polskiego i wszyscy 
Polacy zajmujący niezałeżne stano- 
wisko z Zarządu Domu Ludowego 
wystąpili; pozostali tam jedynie pra- 
cownicy gminni, oraz Żydzi. Dziś 
możno śmiało powiedzieć, że ogół 
społeczeństwa zajmuje zdecydowanie 
wrogie stanowisko w stosunku do 
Domu Ludowego; dawna harmonja 
panująca wśród mieszkańców mia- 
steczka prysła bezpowrotnie, a ogół 
podzielił się na dwa wrogie obozy: 
żydowski i chrześcijański. To co mia- 
ło być łącznikiem stało się zarzewiem 
walki/ 

Charakterystycznemi bardzo są wy- 
stąpienia Zarządu Domu Ludowego 
nazewnątrz: oto pierwsze odezwy Za- 

rządu drukowane były w trzech języ- 
kach, polskim. białoruskim i żydow- 
skim. A już zaraz następne tylko 
'w dwóch językach i io żydowskim 
na pierwszem miejscu, a polskim z 
łaski na drugiem. Zarząd widać do- 
szedł do przekonania, że z ludnością 

sze sprawozdanie: Е 

J. E. ks. Arcybiskup przybył do 
Bieniakoń w dniu 20 kwietnia wy- 
łącznie na prośbę Stowarzyszenia Zie- 
mianek Lidzkich aby poświęcić lokal 
szkoły tkackiej przy Kole Gospodyń 
Wiejskich w Bieniakoniach Przebieg 
uroczystości był następujący. W chwili 
przybycia J. E. ks, Arcybiskupa Jałbrzy- 
kowskiego w towarzystwie ks. Dr. 
Wałerjana Meysztowicza powitała w 
imieniu Koła Gospodyń i Ziemianek 
prezeska Koła p. Jadwiga Lastowska. 
Następnie powitał p. Starosta Zdano- 
wicz, lnspektor Szkół p. Stadnik i 
przedstawiciele gminy. Dyrektor St. 
Doświadczalnej p. W. Łastowski w 
krótkich słowach powitał od St. Do- 
świadczalnej, Kółka Rolniczego, Kasy 
Spółdziełczej, Stowarzyszenia Spożyw- 
ców i Straży Ogniowej, zaznaczając, 
iż teraz witamy pod strzechą, mchem 
obrośniętą, a po kilku latach gdy J. 
E. ks. Arcybiskup pobłogosławi na- 
szą pracę wierzymy, iż powitamy w 
gmachu murowanym i tu j. E. ks. 
Arcybiskup  kilkutysiącznemu klęczą- 
cemu tłumowi wiernych udzielił bło- 
gosławieństwa, udając się potem do. 
kościoła, witany po drodze przez przed- 
stawicieli kolejarzy, nauczycielstwa i 
Stowarzyszenia Młodzieży Wiejskiej, 

SŁOW o 
— > m 

Bilans handlowy Sowietów. 
MOSKWA, 25 IV. PAT. Za okres czasu 6-w miesięcy 19249—27 roku 

eksport Związku Socjalistycznych Sowieckich? Republik osiągnął 370,2 mil- 
jonów rubli, import zaś 248,8miljrb. Nadwyżka więc eksportu nad impor- 
tem wynosi 121,4 milj, rbl. : 

Poseł Rauscher powraca do Warszawy. 

    

  

lokal 15 pokojowy 

wynajęcia od maja po Banku, 

może być podzielony na dwa prywatne mieszkania. 
Ul. M. Magdaleny 4, dozorca wskaże od 9—3 pp: 

„BERLIN, 25 IV. PAT. W związku z doniesieniami o powrocie posła EH : 3 
niemieckiego Reuschera go Warszawy, dzienniki dzisiejsze dowiadują Się, rq A 
że poseł Rauscher dopiero w dniach najbliższych wraca z urlopu do Ber- " 
lina, gdzie odbędzie kilka konferencyj,poczem w połowie przyszłego tygod- Ė i ы 
nia wyjedzie do Warszawy. ża 

yi : е EM  Zdrojowisko położone nad Niemnem i otoczone olibrzymiemi — @ 
W Sanghaju: sa lasami sosnowemi. Radjoczynne solanki. Kąpiele: solankowe, @ 

3 B : kwasowęglowe, borowinowe. Hydropatja. Elektroterapia. 
SZANGHAJ, 25.1V, PAT. Czang-Kai-Szek ogłosił komunikat w którym zapowia* $ я . й & 

da utrzymanie alia nos oczki i spokoj i Kaige represyji SE komi £ Kąpiele słoneszno-powietrzne, Plaża nad Niemnem. Kąpiele 

МЕН ЗАМОНАХ, 25JV, PAT. W mieści j led kój Przywódcy k skie SĄ DY, ° miescie panuje w: ny spo! rzywódcy Kuo-' 

mintangu oświadczyli dziennikarzom chińskimi, że dei PASCHA ze stronnictwa ko-* SUCHO, SŁONECZNIE, WESOŁO, TANIO, | 
8 AEC AO była faktem zdrady komunistów wobec zasad na których oparty Ea Dużo ładnych spacerów i wycieczek. Rybołówstwo, Grzybobranie. 

jest kuomintaug. : с 

Torpepowce angielskie: ostrzelane. Sezon od 15 maja do 0 września, a 
LONDYN, 25:1V, PAT. Dwa torpedowce angielskie były ostrzelłwane w nocy z WE EE EE EZ OZESEEEZZEE ZURA eż 

piątku na sobotę z obu brzegów rzeki Yang-Tse i poniżej, Czin-Kiaug w pobliżu Nansi- 
na. Torpedowce odpowiedziały strzałami. Również ostrzeliwany był w pobliżu Fu-Tung 

- parowiec amerykański. A 

„Puhar Nicei* wrócił go Polski, 
Znów wielkie zwycięstwo na zawodach konnych: 
NICEA, 25.IV PAT. Wielka nagroda miasta Nicei, puhiar wędrowny, wró- 

eiła znów do Polski. Zdobył ją por. Szosland:na koniu Redgleadt, rtm. Anto- 
niewicz na Banzaju zajął VII miejsce, por. Lewicki na koniw Mira XIV miej- 
2 Wstęgi honorowe zdobyli rtm. Suski, mjr. Toczek, ppłk. Rómmel i rtm.Kró- 
kiewicz. 3 

Sukces por. Lewickiego w Nicei. 
NICEA, 24.IV, PAT. Wczoraj odbyły się tu zawody dodatkowe, stanowiące częś) 

zawodów pod nazwą. <Prix de la Victoire». Była to próba potęgi skoku, przewidziana 
jako zawody oddzielne, z dowolnym terminem, w nagrodzie «Prix de la Victeire>- 
Uczestniczyli w tej próbie jeźdźcy, którzy nie wygrali 1000 franków. 

Pierwszą nagrodę na koniu Mira osiągnął por. Lewicki (Polska). 

Lekkoatleci polscy we Florencji. 
„ FLORENCJA, 25-IV. PAT. Dziś odbyło się we Florencji spotkanie lekkoatletów 

polskich z ekipą toskańską. Spotkanie zostało uwieńczone wspaniałem zwycięstwem Pol- 
ski. Na 11 konkurencyj Polska zajęła w 6-ciu 1 miejsce, mianowicie w biegu na 60 mir. 
pierwszym był Szenajch w Czasie 11,1 sek. (2-gi Malanowski); w skoku wzwyż pierw- 
szy Pryszczyn (1 metr 75 cent.); w biegu na 5000'mtr. pierwszy Freyer w czasie 15 
min. 4 sek. Sztafeta olimpijska również była wygrana przez ekipę polską. 

W. rocznicę Racławic. 
LWÓW, 251V. PAT. Wczoraj o godz. 1l-ej przed poł, odbył się przed pomnikiem 

Bartosza Głowackiego obchód ku uczczeniu zwycięstwa pod Racławicami. 

Katastrofa automobilowa pod Jasłem. 
KRAKÓW, 25.1V, PAT. Ilustrowany Kurjer Codzienny donosi o katastrofie sa- 

mochodowej pod Jasłem. Jeden z tutejszych ziemian jadąc przez mostek ku rzece Ja- 
siołce najechał na przechodzących tamtędy dwuch tudzi. Jeden z nich został zabity na Ń ` 
miejscu, drugi—podobno monter urzędu telegragraficznego jadący rowerem na kontrolę 
lnji—znalazł śmierć: w Jasiołce, samochód bowiem łamiąc barjerę zepchnął go do rzeki. 
Policja prowadzi dochodzenia | aresztowała kierowcę samochodu, który nie posiadał po- 
debno prawa jazdy. ' 

     
   

   

  

Miljony używają dziś na całym Świecie 
jedynie hygienicznych E A Ss Cc I N A T A. ‚ na naukowej podstawie 

KREM. — MYDŁO. — PUDER. — WODA KOLOŃSKA. 
opartych przetworów 

się na wystawę prac trzymiesięcznego 
kursu kroju i szycia, zorganizowanego 
również przez K.G. W., gdzie jeszcze 
raz w przemówieniu do bardzo licznie 
zebranego ludu podkreślił głębokie 
znaczenie pracy spolecznej i łaskawie 
wziął udział przy ;rozdaniu świadectw 
i nagród przez Prezeskę Stowarzysze- 
nia Ziemianek  Lidzkich ks. Różę 
Czetwertyńską uczenicom kursu. Po 
tych uroczystościach p. hr. Puttkame- 
rowa podejmowała obiadem J. E. ks. 
Arcybiskupa i licznie zebrane ziemian- 
ki. W -powrotnej drodze J. E. ks, 
Arcybiskup raczył odwiedzieć Stację 
Doświadczalną. 

  

    

  

| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 
CZYŚCIMY i REPERUJEMY 
TANIO, szybko i dokładnie 

4 „BLOCK=BRUN:' $; Akc. 

Oddział w Wilnie 

  

      + Mickiewicza 31, tel. 375, 

: UWAGA: W roku 1926 warsztaty 
nasze zreperowały 358 ` 
maszyn biurowych. 

Cierpiący na zaparcie! 
Nie dowierzajcie wszystkim środkom 

rozwalniającym, tak szumnie reklamowanym, 
gdyż bezskuteczność ich jest znana: jedynie 

nie  najuporczywsze zaparcie i wdraża 
kiszki do prawidłowej działalności. Dawka: SZUMSK. 
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Wkrótce vkaže się najwiekszy Dz = jų › 

szlagier sezonu 3 ф 8' bilid i 

„Wielka Parada” : + U | l Vid $ 
Kino «POLONIA». = | 7 
AAA е R U | t | (i 

Ciechocinek 3 ; 

  

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz, sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na MAJ. 

Konto Czekowe Słowa P, K. O. 

Nr. 80259 
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uważana jest przez znawców za 

   
najleps; 5-cio 1 

Najsilniejsze radioaktywne solanki: { Jay met 

tylko Cascarine Łeprince usuwa skutecz. | 

, Sezon od 1 maja do 1 paźdz.ernika. ; 
Frekwencja do 20.000: osób. 

) Informacje w Komisji Zdrojowej i w 
Zakładzie Zdrojowym w Ciechocinku. 

S Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA  RUMUŃSKIE* 
z 12 ilustracjami. CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

   

  

        

   
   

Najsilniejsze zdroje słarczano-słone w 
Polsce, świetne w leczeniu reuma- 
tyzmu, artetyzmu, chorób skórnych, Ż. 
nierwowych, kobiecy skrofułów 1 | 

' kiły. 
$ Sezon od 1 maja do Койса wrzešnia. , 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L0B.P. 

E 

: SOLEC „ike 

a u bram kościoła przez ks. dziekana: _ — Nieudany wiec senatorki 
Dubietisa w otoczeniu okolicznego Karnickiej, W dniu wczorajszym 
duchowieństwa. Po przemówieniu w miał odbyć się w Szumsku pow. Wi. 
kościele do wiernych i odwiedzeniu lefisko-Trockiego wiec, na którym 
plebanji J. E. ks. Arcybiskup poświę- prócz senatorki Karnickiej przema- 
cił lokał szkoły tkackiej przy Kole wiać mieli pp. Łagoda, Jarmółkowicz 
Gospodyń Wiejskich, gdzie członki- i Pumpniewicz, ten ostatni odpowie- 
nie Koła ofiarowały tkaninę wykona- 
ną przez uczenice Szkoły. Po poświę- 

dzialny za wiec. 
Z racji nieprzybycia prelegentów 

białoruską niema co się liczyć, polski ceniu J. E. ks. Arcybiskup raczył udać wiec nie doszedł do skutku. 

EAC aaa ET 

Od Galla-mnonima do Bałuckiego. 
Setny tom  „Bibljo 

В l 
Gdzieś w roku 1920 zaczęło się 

ukazywać wydawnictwo tekstów  lite- 
rackich pod nazwą Bibljoteka Naro- 
dowa. Tak już przyzwyczailiśmy się 
do różnych określeń patetycznych i 

słów głośnych a wielkich, do nadu- 
żywania wyrazu — naród, narodowy 

it. p. we wszelkich odmianach — że 
nie jeden spoglądał nieufniena skrom- 
ny tomik, wychodzący pod nazwą 

„Bibljoteki Narodowej". 
Pobieżne jednak przerzucenie za- 

wartości tomika pierwszego — serji 

pierwszej Trenów Kochanowskiego 
w opracowaniu prof. Sinki — wystar- 
czało by stwierdzić, że ma się przed 
oczyma wydawnictwo. które od cza- 
sów naukowego opracowania tekstów 

polskich — jest pierwszem, chciałoby 

się rzec rewolucyjnie pomyślanem, 
wydawnictwem u nas, łączącem Ścis- 
łość naukową tekstu z  przystępnoś: 
cią wykładu i objaśnień. 

'W ciągu lat 1920—1922 ukazało 
się coś z pół setki tomów, w latach 

1923—26 drugie pół setki. Zapewne, 
gdyby rozpęd wydawniczy z okresu 

pierwszych dwuch lat, przed załama- 

niem się naszej sytuacji finansowo- 
ekonomicznej, dał się utrzymać i w 

okresie reformy walutowej, bylibyśmy 
dziś posiadali nie setkę tomów, ale 
conajmniej  paręset pierwszorzędnie 
przeważnie — źródłowo, naukowo i 
wyczerpująco — opracowanych tek- 
stów literackich. 

teki Narodowej". | 

Jeżeli jednak uwzględnimy efeme- 
ryczność naszych poczynań wydaw- 
niczych, braksciągłości i tradycji wy- 
dawniczej, urywanie się co pewien 
czas najlepiej pomyślanych, ale, nie- 
stety, nie wykonanych zamierzeń — 
sto tomów Bibljoteki Narodowej bu- 
dzi prawdziwy szacunek i podziw dla 
redaktorów i wydawców. 

W miarę ukazywania się poszcze- 
gólnych tomów krytyka fachowa Oce= 
niała je 1 na podstawie paru dziesiąt- 
ków wydanych tekstów w opracowa- 
niu zawodowych historyków literatu- 
ry ustaliła sąd swój o samem wy- 
dawnictwie. Rzecz prosta, że nie każ* 
de opracowanie stało na wysokości, 
powiedzmy, wyczerpującego  nau- 
kowego oświetlenia i wydania da- 
nego utworu, czy autora, pewna nierów- 
ność, jak to bywa w wielkich wydaw- 
pictwach żbiorowych, zakradła się i 
tutaj. Nie zmniejsza się to siły oceny 
ogólnej, —że „Bibljoteka Narodowa* 
jest pod niejednym względem wzoro- 
wem wydawnictwem tekstów literac- 
kich, łączącem ścisłość i naukowość 
wydania i badania z przystępnošcia 
formy, wykładu — jak to zresztą być 
powinno zawsze, o ile autor zna przed- 
miot na wyłot i rozumie sam, to o 
czem pisze i co pisze. (Uwaga mar- 
ginesowa na temat t. zw. „uprzy- 
stępności'). 

Wśród wielu potrzeb w zakresie 
umiejętności naukowej literatury pol- 
skiej, wśród wielu postulatów, wysu- 

niętych w dziedzinie badań i prac li- 
teraćkich—na pierwsze miejsce wybija 
się potrzeba planowo realizowanego 
wydawnictwa podstawy umiejętności 
badawczej— tekstu literackiego. 

W nauce polskiej ta dziedzina — 
jedna z najważniejszych w zakresie 
potrzeb naukowych literatury polskiej 
—najbardziej bvła i jest zaniedbana *) 
Wystarczy stwierdzić, że nie mamy 
dotąd krytycznego wydania dzieł wszyste 
kich Mickiewicza, że Słowacki dopiero 
jest w opracowaniu, że zaledwie Fredro 
zaczął się ukazywać w szacie nauko- 
wej i w oświetleniu prawdziwych swo- 
ich intencyj twórczych, że Norwid w 
połowie jest nieznany w jakiemkolwiek 
wydaniu poprawnem (kiedyż Mortko- 
wicz dokończy dobrze rozpoczęte 
dzielo?!), że Wyspiański w połowie 
wydawnictwa «utknął» i że Kasprowicz 
aż się prosi o umiejętną całość dzieł 
wszystkich—a wszystko to przykłady 
z epoki ostatnich stu lat. A gdzież 
kilka innych wieków piśmiennictwa 
polskiego? Gdzie «pełny» Rej, gdzie 
Skarga, który poza <kazaniami sejmo- 
emi» nie doczekał się wydawnictwa 

naukowego? (jest luksusowe zapo- 
czątkowane, ale nie naukowe). Kocha- 
nowski miał już Plenkiewicza, a obec. 
nie—bez pism łacińskich — doczekał 
się bardzo pięknego, zwłaszcza, jeśli 
chodzi o przedmowę, wydania Buiick- 
nera, a Orzechowski, a Modrzewski; 
a wiek XVI! z Potockim, a XVIII z 

*) Rozprawy prof. Bruchnalskiego I 
Chrzanowskiego w t. i Il Nauki Polskiej 
dają dokładny wyraz potrzebom w zakresie 
umiejętności literatury polskiej. 

mnożyć przykłady. 

1 lub 2 pigułki wieczorem podczas jedzenia. PĘGCPOPP"PR" 
Sprzedaż we wszystkich aptekach, Nie na- 
leży dowierzać środkom zastępczym. Praw- 
dziwe tylko w polskiem upakowaniu: białe 
litery na niebieskiem tle. 
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Nowość wydawnicza Į 
WITOLD ŚWIDA 

„POJEDYNEK* 
ze stanowiska polityki kryminalnej. 

Cena | zł. 60 gr. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

  

   

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
  

      

Krasickim, z piśmiennictwem moral- angielskich i francuskich — czytamy 
no-satyrycznem na czele? dalej w prospekcie—wprowadziła Bi- 

Zbyt długa byłaby litanja gdyby bljoeka Narodowa gruntowne objaś- 
AA - nienia tekstu, stanowiące ciągły  ko- 

Dość stwierdzić, że Bibljoteka mentarz, dzięki któremu każdy czetele 
Narodowa usuwa wieleluk w dotych- nik może należycie zrozumieć tekst 
czasowym stanie rzeczy, że planowo utworu*. Wydawnictwo та objąć „cel- 
realizuje szereg dezyderatów wydaw- niejsze utwory poezji i prozy polskiej 
niczych w sposób mogący zadowolić od wieku XVI aż po dobę współczes- 
w niejednym wypadku najbardziej ną, uwzględniając nietylko poetów i 
naukowe wymagania. beletrystów, ale także mówców, histo- 

Wydawnictwem całem kieruje pro- ryków i filozofów*, I tutaj, jak to wi- 
fesor historji kultury polskiej w Uni- dać z dotychczasowej pracy wydaw- 
wersyłecie Jagiellońskim Stanisław ców, kierownictwo Bibljoteki Naro- 
Kot, a do współpracy zaproszeni zo- dowej rozszerzyło ramy swoich za- 
stali fajwybitniejsi a obok nich dość mierzeń. 
znani badacze naszej literatury. Każdy Czas już więc przyjrzeć się za- 
tom stanowi całość i zawiera bądźto wartości stu tomów pierwszej serji 
utwór, bądź wybór danego autora. Bibljoteki Narodowej. : 
Tekst naukowo wydany — oparty na : 
autografie, pierwodruku, lub wydaniu II. 
krytycznem, z odmianami tekstu, Ко- — Jeżeli chodzi o zakres historyczny, 
mentarzem, poprzedzony rozprawą jaki objęło wydawnictwo, wbrew 
wstępną na szerokiem tle porównaw- ' zresztą ząpowiedzi, że chce ująć w 
czem. „Wydawnictwo—jak głosi Kra- pewien obraz dzieła literatury polskiej 
kowska spółka wydawnicza, której od XVI wieku poczynając po chwilę 
nakładem Bibljoteka Narodowa się współczesną, widzimy, że Bibljoteka 
ukazuje—pragnie zaspokoić pilną po- Narodowa nie poprzestając na czte- 
trzebę kulturalną i przynieść zarówno rech wiekach właściwej literatury na- 
dla każdego inteligentnego Polaka, rodowej, Sięgnęła wstecz i objęła 
jak dla kształcącej się młodzieży wzo- średniowiecze piśmiennictwa naszego 
rowe wydania najcelniejszych utwo: od kroniki Galla- anonima z wieku 
rów literatury polskiej i obcej w o- XII po przez pieśń, prozę i poezję” 
pracowaniu podającem wyniki najnow- wieku XIII—-XV i Długosza do po- 
szej o nich wiedzy”. Jak zobaczymy czątków literatury pol.kiej wieku XVI, 
niżej, cel ten został znacznie rozsze- Są to ramy, w których się mieści 
rzonv przez wciągnięcie wzorowych, całe piśmiennictwo polskie. 
naukowych opracowań przedewszyst- Gal! - anonim i wybór pieśni, poe- 
kiem przeznaczonych dla badaczy i zji i prozy Średniowiecznej wraz z 
fachowo studjujących literaturę polską. Długoszem żamyka okres wstępny 

„Śladem najlepszych wydawnictw naszej literatury — właściwe t. zw. 

„nież dość oszczędnie, 

   

  

' RADJOAPARAT 

$ doby obeenej, 
Tylko Stsbilidyny, zmontowane wy- 

$ łącznie z oryginalnych części sklado- 

wych BALTIC-STOCKHOLM dają 
4 absolutną pewność prawidłowego 

funkcjonowania. 

  ; | 

4 Stabilidyny Zz origynalnych i 
4 części BALTIC są do nabycia $ 

we wszystkich większych radjo- $ 

4 składnicach oraz w Jeneralnej 

Zjednoczone į 

Reprezentacji na Polskę 

Towarzystwo Randlowe |     Warszawa, Zielna 46, i 

©0090 L40444444 

$ ZIEMNIAKI | sprzedaje. [6 
' WILEŃSKI 

   SYNDYKAT ROLNICZY 4 4 

į Wilno, Zawalna Nr 9 || 
į Adres tel, <Rolnicze», tel. 323, 4 | | 
+2+90000000000000009 ° 

declna past do zędód 
KREM PERŁÓWY | 

HKATOGICZ Lada, | 

  

średniowiecze (5 tomów). 
Na wiek XVI przypada sześć pul” 

blikacyj. Literaturę tego okresu—zło* 
tego wieku, — reprezentują wyłącznie 
trzej pisarze i jeden uczony: Rej, Ko” 
chanowski (3 t.), Skarga i Kopernik: 
Jak na wiek złoty literatury polskiej 
skąpo, cheć się ma do czynienia 7 
koryfeuszami. 3 

Wiek XVIIl—ten zapoznany okr -$. 
naszej literatury i dziejów, м сВа › 
jakiegoś beznadziejnego  pesyti:: 
zapomniany i ryczałtowo cały pól: 
ciągnięty pod termin literatury upad-- 
ku, literatury czasów saskich — wiek 
ten reprezentują Potocki, Pasek, Zi- 
morowicz, Kochowski, Twardowski, | 
sielanka polska i... hetman Żółkiew” | 
ski. Razem tomów osiem. Również. 
skąpo, . 

Wiek XVIII znowuż, czasy odro* 
dzenia literatury, wiek ošwiecenia€ 
rozkwit komedji, powstanie powisšci | 
nowoczesnej, wspaniały rozwój saty- | 
ry i piśmiennictwa obyc”ajowo Imo: | 
ralnego przedstawiony jest w ośmiu 
tomach, oddanych do dyspozycji Ki- 
towicza, Niemcewicza, Konarskiego; 
Krasickiegó, Trembeckiego, Karpiń* 
skiego i Staszica (dwa tomiki) Rów- 

a i jednositon'. 
y Fi 

W ten sposób literatura polsk? / 
od XII do XVIII wieku włącznie ; 
(sześćset lat z okładem) jak dotąd | 
zawarta została w 27 tomach na ogól; 
ną ilość stu. Jeżeli dodamy do tel, 
liczby jeszcze dwa tomy— pieśń ludo” 
wa i sonet polski opracowane nA 
przestrzeni całej historji danych ro” 
dzajów literackich —otrzymamy liczbć 

nie.
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1 2 5 4 5 6 7 8 9. 

467212 — Hołubowie Juljan, Jaa, Jozef, Walentejczyk Mikołaj, 
Oleszkiewicz Michał. Czereszkno Jozef, Proko- 

> pień Tadeusz, Równejkowie Jan, Bazyli, Zmi- 
treń Piotr, Kruk Łukasz, Minicz Michał, Skok й 
Mikołaj, Pawłowicz zo i Pona Aleksy Mech i Czarny Lad Kosów-Poleski 413,42 1903 98 276 14 7719 33 

24112 — Charytonowicz Włodzimierz, Kaliszewicz Szymon i 
aks Helena Uhty vei Ugly : 170,87 1234 04 141 92 3958 63 

44123 983 Śliźniowa Marja Choroszcza » 1223,05 10374 18 1170 14 34122 63 
44989 — Połubiński Mikołaj Hrywda » 200,54 4446 34 423 03 12335 88 
45928 147 Korzon Stefan Goszczewo . 4002,88 21643 80 3012 32 87843 38 

16370 — Gańko Aleksander, Wieremiejczyk Mikołaj, Godujko- 
wie Mikita i Jan, lijuta Dymitr i Romanow 

$ Stefan Teklin Pružanski 195,22 1493 77 147 38 2813 83 
2982 > Kozłowska Ewelina Planta » 159,46 700 84 126 64 3342 08 
13585 
8204» 23 Sazonowicz Piotr Ositnica , 10,92 188 33 7 64 195 86 
82043 — Radkiewiczowie Gabrjel, Jan, Józef, Jan, Ignacy, Tade- 

usz, Jan, Tadeusz, Mikołaj, Adam, Stefan, An- 
drzej, Laurenty i Piotr 3 Rakitniki— Wiszary i э 273,13 451 87 40 68 1273 10 

Zanienadcza 
4067 — Dokinowiczowie Daniel, Roman, Filip „i  Barmut Ё 

Grzegorz Siewiec vel Sielec » 228 36 42 58 1187 59 
38366 = Garustowicz Amit ы S 2 Siewiec 8 32,58 317 50 42 58 1187 59 
40466 — Kuźmicz Bazyli, Siplińsc aksim, Leonty, igo E- 

mil i Szokajło Piotr ' у „ Zalesie » 150,34 502 40 44 36 1293 28 
40832 126 Sieheniowie Tadeusz i Przemysław Stefanin у 1475,20 12092 57 1292 95 37704 01 
43340 — Stasiuk Stefan, Dziuba Lucjan, Stefan, Włodzimierz ; \ 

i inni Brukowce 266,17 2111 95 375 27 10943 12 
45666 1686 Moraczewski Tadeusz Kuplin Stary 417,62 6572 05 1060 97 30939 17 
46434 -- Gąsowski Henryk, Czarnocki Józef i Ostrowska An- 

tonina Moraczewszczyzna ” ь 258,07 2452 44 426 44 12435 36 
462401 206 Hutten-Czapska Leontyna-Marja-Franciszka Synkowicze | Słonimski 631,37 9861 29 1644 32 47950 75 

Licytacje na nieruchomości ziemskie położone w rejonie Pińskiego Okręgu Sądowego odbędą się w mieście 
(ul. Mickiewicza 8) o godzinie 12-ej. 

15013 
17186 
20536 

2133 

14435 
25421 
6016 
7413' 

4059 
74132 
8140 

9118 
3124 
45591 
4879 
4880 
53545 
53541 
535414 
535415 
14436 
21715 
22578 
228273 
23960 

24550 
365481 

36548* 

36548* 
369191 

37230 
37725 
39427*/i 
40052: 
40116 
40460 
41750 
39152 
30313 
40098 
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40417! 
40667 
40806 
41003 
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42014 
42203 

42454: 
42880 
42886 
429903 
43148 
43241 

43311! 
43566* 
43566* 
43621 
43697 | 
43699 
43701 
43703 
43728 
43749 

° 43818 
43890 
43893 
43805 
43003 
44816* 

45107 
45139 
45147 

451822 
45182e 
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 'Kojszewski Adam 

Pierwsza 10 ezerwca 1927 roku, druga 30 czerwca 1927 roku. 

Demenczuk Jan, Kuskiewicz Michał i inni 
Troc Ignacy i inni 
Jaroszewicz Zofja 

Spadkobiercy Marjana Dziekoń skiego 

Niemcewiczowa Janina i Pilecka Zofja 
Dąbrowska Gabryela 
Korsakowa Marja 

Korsakowa Marja 
Andrusiukowie Mikita i Filimon 
Bartoszukowie Jan, Stefan i inni 
Ordo Michał 
Waliccy January, Kazimierz i Mikołaj 
Siemieniuk Benedykt 
Selejowie, Nikifor, Teodor, Filipgi Jemieljan Salej 
Sałej Bazyli i Stefczuk Stefan 
Konopko Kazimierz 
Kuczewski Juljan, Konopko Kazimierz i inni 
Dąbrowski Franciszek 
Dąbrowscy Marcin, Marjanna i Franciszek 
Spadkobiercy Jadwigi Sieheniowej 
Pawłowski Hubert 
Spadkobiercy Redźko Łukjana 
Chomentowska Wiera 
Krasowska Olga i Jemieljanoff-Jemieljanowicz Wło- 

dzimierz 

Puzyna Stanisław 
Telszewski Stanisław i Zenon i Kamieńska Felicja 

Marja Emilja 
Mikolajukowie Paweł, Łukasz „i Teodozja Karpiuk 

Cyryl i inni 
Sacharuk Aleksander i Turutka Mikita : 
Hr. Ronikier Adam, Braun Herman i Lopatinowie 

Pawel i Jan 
Gutowski Władysław 
Koslakowie Makary, Antoni i Mikita 
Zawadzki Michał 
Schabicki Stanisław 
Wirjon Zofja-Helena-Celina 
Skirmunt Roman Marjan 
Nemirowicz - Szczyt Zdzisław 
Moczulski Antoni 
Spadkobiercy Korsaka Aleksandra 
Bielski Grzegorz 
Tukałski-Nielubowicz Heronim Jan i Anna Tukalska- 

Nielubowiczowa 
Czarnecki Jan 
Sawiccy Kazimierz i Józefa 
Szaaurski Jan o 
Garbaruk Aleksander i Onisifor 
Siemieniuk Dymitr i inni 
Tukaiski-Nielubowicz Władysław 
Siemieniuk Prokop, Sidoruk Bazyli i inni 

Staszewicz Stanistaw-Aleksander | 

Karpowicz Jerzy 
Zlasnowski Stefan 
Gutowski Stanislaw 
Kuniccy Henryk i Jozef 

Haszlakiewicz Marjusz 
Drucki Lubecki Aleksander 
Szpakowscy Szymon Jan i inni 
„Zawadzki Michał 
Skibniewska Anna i Bielska Stefania 
Bielska Alfreda 

- Wieliczko Eugenja 
Skibniewscy Leon i Józefa 
Jagodzki Włodzimierz 
Włostowski Walenty 
Wieliczko Eugenja | 
Suski Janusz 
Skirmunt Antoni 
Andraćcy Fiorentyn i Marja i Oleszko Adam 
Spadkobiercy Skirmunta Mieczysława 
Kupczyńska Wanda i inni 

Grynko Andrzej i Piotr 
Spadkobiercy Chylczuka Kuźmy 
Cukier Naun Pines Izaak i Breidbordowie Hirsz* 

i Mowsza i Rabinowicz Hirsz-Wolf i inni 
Saczkowski Jan Michał i inni 
Ordo Anna, Marja Anna i Iwona] 

Życin 
Pruska 
Miglewe_ część maj. 

Mała Płotnica 
Tulicze 

Skoki 
Muchołowki 
Chołożyn 

Gilutka 

urocz.Bory z maj. Saki 
Uhrynicze ; 
Nowosiolki 
Stanisławowo 
Czymbajewszczyzna 
Prusk 
Kruhel 
Kruhel 
Kruhel 
Kruhel 
Sosnowo 
Żybinówka 
Podbrodziany 
Dobrosławka 

Bereza z urocz. Fol- 
wark i Podberezki › 

Stryhów 

Glinianki 

Glinianki 
Glinianki 

e 

Domczewo 
Wyczułki 
Jermaki 
Derewna 
Szłopań vel Obyszcze 
Niwki z maj. Glinka 
Porzecze ! 
Kożangródek 
Mołodcze 
Chodynicze ` 
Bielsk 

Mutwica 
Sudcze i Brzeźna Wola 
Patryki 
Kleszcze-Litwiniki 
Sielce-Sieliszcze 
Bereziszcze 
Wiesznia 
Wołosowszczyzna i 
Wehiń | . 

Nowa Ziemia 
Buchowicze | 
Kol częšė II-gai 
Annobór 
ycin 

Klateczka veł Nowy 
Awuls 
Stolin 
Dubnowicze A. 
Dubnowicze A. 
Patryki 
Bielsk 
Bielsk 
Zawidczyce 
Bielsk 
Eljaszewo vel Łuszcze 
Łyszczyki 
Ciołkowicze Małe 
Sycze 
Terebień-Gutka 
Wólka Rzeczycka 
Bokińce 
Nowy Dwór Lit. D,D-I 

i D- 
Ludinowo 
Duchy i Wielki Las 

Mikolajewo Stare: 
Ostrów 
Zareczje 

Kobryński 

Kobryński 
Brzeski 
Piński 

Kobryński 

Brzeski 
Kobryński 
Piński 

Kobryński 
Piński 
Kobryński 
Drohiczyński 
Kobryński 

” 

Brzeski 

э 

” 

Kobryński 

Brzeski 
Piński 

Kobryński 

” 

MR 

э 

„ 

Brzeski 
” 

Piński 
Kobryński 
Piński 
Stoliński 
Piński 
Łuniniecki 
Kobryński 

® 

Piūski 

Kobryński 

Drohiczyński 
Brzeski 
Piński 

Kobryński 
Piński 
Kobryński 
Drohiczyński 
Kobryński 
Brzeski 

Й э 

. Stoliński 
Piński 

Piński 
Kobryński 
Piński 
Kobryński 
Piński 
Brzeski 
Piński 

» 

Łuniniecki 
Piński 
Kobryński 

Piński 

2 

Wilnie, w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego 

504 32 
638,16 
246,91 

489.44 

269 84 
209.76 
101,52 

286 12 

16,69 
217845 

190,00 
2512 
35,42 
1530 
637 
879 

1060 
2758 

61936 
147,49 
38,78 

2281, — 

188 08 
807,36 

194,07 

90,82 
32,99 

5781,37 
363,78 
34087 
21461 
277 36 

" 459,33 
707996 
171837 
32726 
249,09 
161.63 

1216,29 
1780,93 
160,31 
739,67 
416,79 

233 29 
1197,71 

4457 
714,41 
274,36 
63,21 

344,14 
498,30 

605,11. 
2553,51 
1613.69 
171,48 
314,99 
334 63 
166,19 
706 60 
360,66 
718,77 
139,71 
923,37 
359 97 
573.13 

3039,62 
„600,49 

1011,05 
86,12 

‚ 5681 

2912,16 
6118 
72,32 

335 01 
957 50 
364 22 

5553 99 

7109 47 
1069 71 
1287 16 

1322 26 

377 71 
1456 44 
1092 17 
316 67 
227 12 
290 35 
216 22 
370 68 
521 08 
834 98 

5525 77 
381 97 
339 31 

2859 99 

1525 60 
7512 65 

1675 72 

1690 83 
397 96 

43113 28 
5078 79 
1593 59 
951 20 

1662 59 
647 18 

10577 84 
1943 97 
3169 56 
2375 11 
686 87 

2476 01 
11507 26 

069 14 
9147 98 
1048 44 
1131 46 
3038 20 

528 76 
5606 03 
4994 25 
650. 90 

4906 51 
5817 05 

7230 16 
13426 60 
3519 46 
733 42 

2140 58 
3587 48 
749 16 

3938 53 
2920 49 
3675 76 
1069 86 
4884 63 
6921 92 
2174 19 

18325 23 
894 93 

1134 83 
420 18 
908 83 

7641 16 
2056 41 
1681 39 

52 40 
229 25 
34 40 

696 49 

1192 10 
129 91 
197 06 

210 15 

76 42 
204 21 
145 47 
28 30 
39 03 
17 75 
10 65 
14 19 
14 19 
39 03 

741 52 
39 03 
42 58 

503 81 

237 72 
1163 72 

347 70 

180 94 
63 87 

5832 78 
759 26 
216 42 
212 88 
304 13. 
205 79 

2966 06 
503 81 
388 01 
303 63 
109 17 

371 86 
1289 53 
187 64 

1054 15 
283 16 
208 11 
453 74 

71 65 
747 11 
624 31 
75 06 

550 49 
852 87 

1122 38 
1777 38 
784 64 
143 28 
573 13 
395 74 
126 24 
576 54 
387 74 
586 78 
156 93 

*740 29 
921 10 
368 45 

2203 81 
'327 50 

286 57 
41 Ti 
92.11 

2405 09 
310 41 
266 10 

700 71 
3065 61 
656 56 

18043 49 

30554 61 
3320 67 
5211 04 

5386 23 

1958 63 
7540 72 
4057 60 
791 73 

1088 63 
494 83 
296 90 
395 86 
395 86 
1088 63 

20683 84 
1088 63 
1187 59 

14053 14 

6630 71 
32460 76 

9698 65 

5047 26 
1781 38 

162609 68 
21178 67 
6036 91 
5937 05 
8511 05 
5740 02 

82735 36 
14053 14 
11341 05 
8853 98 
3183 45 

10843 64 
37604 53 
5471 56 

‚ 30740 21 
8257 08 
6068 46 

13231 23 

2089 14 
21786 75 
18205 37 
2188 63 
16315 19 
24870 72 

32720 87 
51830 58 
22881 06 
4178 28 
16713 12 
11540 02 
3680 87 

16812 61 
0848 81 

17111 06 
4576 21 

21587 78 
26860 37 
10744 15 
64265 93 
0550 36 

8356 56 
1392 76 
2686 04 

70135 42 
9052 04 
7159 66 °



10 

1 N
 

45186 
45399 
45485 
45501 
455111 
455111% 
4551117 
455112 

136i 137 
K
E
E
S
 

4551137 — 
45511** — 2198 (ча 

część) 
4551133 
4551 157 — 
45676 — 

45732, — 
45758 235/687 

45945 
45960 
46168 
46281 
46312 

46315 

464181 
46467 
45595 

1: 
[5
1 

352 

1088 

1240 

1386 

3. 

Dul Danilo, Helena i inni 
Tkaczenko Piotr 
Mickiewiczowa Wanda 
Piotrowska Anna 
Perkowski Bolesław i Poluchowiez Aleksy 
Cerber. Wilhelm 
Maderan Emil 
Wach Johann 

Polaczek Paweł 
Wolf Frydefyk i Poluchowicz Tymoteusz 

Poluchowicz Dominik 
Wejgental Emil 
Orłow Jan 

Spadkobiercy Zofji W irion 
Wołczaski Mieczysław 

Gierlowicz Marja | 
Budzicki vel Budzynski Kacper-Melcher-Baltazar 
Skirmunt Jan-Kazimierz 
Szczurko Andrzej 
Mazewski August, Tyszkiewiczowag Janina-Eleonora 

i inni 4 
Skirmunt Józef 

* 

Domanowska Stefanja-Antonina- Wiktorja 
Prądzyńki Franciszek-Alojzy-Kacper : 
Mas Aleksander, Emilja-Marja, Nadzieja. W iera i He- 
lena-Eliza 

4 

Klementynowo 
Bobryk-Zadubje 
Glinki 
Krystynowo 
Swarycewicze 
Aleksandrowo Nr. 54 
Aleksandrowo Nr. 32 
Aleksandrowo 
Nr. 43/130 

Aleksandrowo Nr,5/6 
Aleksandrowo 
Nr. 44/128 

Aleksaudrowo Nr. 134 
Aleksandrowo Nr. 14 
Basień — 
Kamienna Niwka 

Glinka 
AP z wsią Lipni- 

1 

Wielkie Maieszewo 
Sułowy 
Płoskini 

Moszcz enka 
Kontynów 
Czerniewicze *z folw. 
Krajnowcize 

Nabinicze 
Krotów 

Bobryk -z folw. Za- 
brzezie 

SŁO Ww O 

5 6 

Drohiczyński 690,46 
Piński 7136,35 

” 131,10 
Drohiczyński 249,44 
Piński 4964.59 

ч : 11,24 
„ 16 20 

» 18 32 
” 3267 

50,13 
27,92 
49,46 

Stoliński 337,59 
» 2227 54 

Piński 1784,38 
Stoliński 704,66 
Piński - 540,87 

» 2649,31 
» 22:21 

Kobrynski 232,24 

Piński 333,48 

1084,36 
_ 518, — 

: 6175 85 

Licytacja na nieruchomošci ziemskie, potožone w rejonie Wileńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w mieście Wilnie w 
(ul. Mickiewicza 8) o godzinie 12 ej. 

Pierwsza 13 czerwca 1927 roku, druga 30 czerwca 1927 rok 

37426 — 
38520 — 
38717/2/1з — 

38717\/'/1 - 

3871718/1 = 
39279 Zi 
394451 = 

39548 _1618 
39688* — 

40115 — 
40137 = 
40287 m 
40782 5519 

" 411861 = 
41320 = 
41331 5804 
41357° — 
41366а 4983 
41366* 4984 
41802s/1 3991 
41876 = 
419482 — 
41965 4247 
41967! 4793 
41967,/1 4414 
42266 GL 
42427 R” 

42582 = 
426551 2379 
42657 2039 
42659 3384 
42749; = 
42878, 7163 
42878° 7164 
428785 7165 
42894 с 
42895 5722 
429923 3170 
430391 2528 
43094 5384 
43222 2241 
43224 671 
433191 5000 
43355 — 
43396 — 
43519 3434 
43688 3210 
43760 —- 
43799 932 
43861 — 
438621 45 

47010 

47022 

438621/1в 6501 

438621/вв 2002 

438621/со 6495 

438621/es 6495 

438621/sa 6495 
438622 712 
43950 -- 
44043! — 
442025 — 

44204 — 
44235 6647 
44276 -- 
44424 — 
44440 103 
44468 — 
446653 1213 
447505 — 
44773 = 

. 44798 106 
44831 3876 
44864 4134 

448781 175 

47065 

4487817 175 

* 44937 4714 
45017 4175 
"45063 — 
45105 696 
451411 033 
45189 6420 

Milosza Eugenjusza spadkobiercy 
Rodziewicz Michał i Piotrowski Adam 
Walicki Jan, Zapaśnik Karoł, Bacewicz Nikodem i Sa- 

kowicz Marjanna 
Dziatko Teodor 

Górski Piotr 
Kolesow Zenobjusz 
Swiłowie Józef, Franciszek, Jan, Eljasz i Antoniego 

spadkobiercy 
Janiszewska Anna 
Odlanicki-Poczobutt Józef 

Sakowiczowie Bronisław i Marja | 
Bohdanowiczówna Konstancja 
Wołczaski Leonard 
Grozmaniego Józefa. spadkobiercy 
Giedrojcia Antoniego spadkobiercy 
Sajkowski Jan 
'Nowaka Grzegorza spadkobiercy 
Dowojno Tadeusz 
Doroszkowa Larysa 
Horecka Leoniła 
Buchowiecki Aleksander 
Narbutta Ignacego spadkobiercy 
Orłowski Antoni-Franciszek 
Butkiewicza Emila spadkobiercy 
„Oskierko Stanisław 
Oskierko Stanisław 
Dowgiałło Władysław 
Sztrejtowa Marja, Marcinowska Aniela i 

Konstancja 
Dombrowscy Romana Spadkobiercy i Leon 
Bagieńskiego Henryka spadkobiercy 
Charczenkowie Mikołaj i Włodzimierz 
Korsaka Witolda spadkobiercy 
Medejczys Kazimierz 
Targońska Janina 
Tomasikowa Izaballa 
Obiedzińska Wanda 
Komara Konstantego spadkobiercy 
Arska Anna 
Buturlin Marja i O'Brien de Lacy Ludmiła 
Demidowicza-Demideckiego Konstantego spadkob. 
Kopańscy Wincenty i Józef 
Busz Tadeusz 
Kraków Ludwik 
Dziedziel Teresy spadkobiercy 
Romanowicz Józef * 
Mordas Antoni, Jakowicz Adam Januszko Kajetan 
Kietuszkiewicza Józefa spadkobiercy ; 
Ošwiecimskiego Jozefa spadkobierc 
Hr. Wielhorska Irena . 
Józefowiczowa Honorata 2 
Sakowicz Tomasz 
Hr. Hutten-Czapskiej Jadwigi spadkobiercy 

Wysocka 

Kieda Józef 

Czapliński Gi 

Mikołajewicz Franciszek 

Bury Maciej 

Zamożniewicz Józef \ 
Szafnagiel Kazimierz 
Mongiałłowie Bronisław, Stanisław i Weronika 
Kucewicz Witold 
Urbanowicz Józef i Siegieniowa Marja 
"Czechowicz Joachim 
Hłaskówna Marja 
Przegaliński Witold 
Tromszczyńska Karolina 
Laskowie Morduch i Szuła 
Kiełbaszewski Aleksander 

a Irena i Tadeusz 
ymszewicza Antoniego spadkobiercy 

Dorosz Konstanty 
, Chalecka Wanda 
Ancan Andrzej 

przegaliński Witold 
KICZ Jan 

Jurkowicz Jan 

Moraczewski Maciej 
Żelnin Karp 
Stecewicz Placyd 
Giecowej Aliny spadkobiercy 
Stankiewicz Bolesław 

Ks. Sapieha Eustachy 

Druja 
Szudojnie 

Mackiszki 
Część folw. Pelasa 
Stara 

Sołtaniszki- Soboluncy 
Żardeli 

Wojdaciszki 
Augustowo 
Wisińcza vel Ławry- 
niszki 

Cynigańce 
Bohdanowo 
Tęczyn 
Lebiodka 
Antoninowo 
Symoniszki 
Dubniczki 
Niewiery 
Kisarewszczyzna cz. III 
Kisarewszczyzna cz. 5 
Ryndziewicze 
Jurszyszki 
Kozly i Szczebiory 
Brzozowice 
Teresdwór 
Czerwiaczki 
Januciszki 

Oblatowo 
Marguciszki 
Marki 
Czeres-Sieliszcze 
Wilczy-Bród 
Góry 
K «iatkowce 4 
Kwiatkowce 5 
Kwiatkowce 6 
Paniszki 
ge 

ojareli 
Gołubicze 
Milki 
Malinówka 
Lubań 
Mikołajewo 
Hałowo i Żdany 
Nackawszczyzna 
Kowzany | 
Czubejki 
Wolkiszki 
Zalipki 2-gie 
Leszno 
Nowosioiki 

Z maj. Nowosiołki 
parc. Nr. 65 

Z fol.. Skirdzimy parc. 
Nr. 3/1 

Z maj. Nowosiołki 
parc. Nr. 28-c 

Z fol. Palestyna parc. 
Nr. 11i 12 

Skirdzimy parc. Nr. 27 
Marciszki 
Bratomierz 
Ołona 
Stara Szafarnia 
Filizburg 
Limanowce 
Kuny 
Trudy - Gierejsze 
Kucewicze 
Łozówka 
Nurwiańce 
Nugaryszki 
Krzywicze 
Cerkliszki 
Mieczysławowo 
Dworzyszcze 
Turiy i Michaliszki 

Z maj. Michaliszki 
parc. Nr. 4 

Nowosady 
Widzki Dwór 
Kurminy 
Zalipki I 
Adamowo 
Dziembrowo 

Brasławski 1420,21 
Oszmiański 220,69 

Lidzki 37,24 

” 73,89 
BA 425,52 

Święciański 43,32 

Wileński 187,22 
Postawski 71481 

Lidzki 0,13 
Lidzki 178 22 
Dziśnieński 56 31 
Oszmiański 377,38 
Lidzki 87,40 

Wileński 32458 
Brasławski 120.32 
Wileński 233,87 
Postawski 146,62 

Dziśnieński 54 63 
” 54,63 

Wilejski 218,50 
Lidzki 375 82 
Braslawski 8750 
Lidzki 440.49 
Postawski 441,98 

” 205 21 
Święciański 104,61 

Brasławski 196,25 
Święciański 610 71 

Dziśnieński ; 60,01 
Braslawski 14781,62 
Wileński 191,17 
Święciański 21 88 
Lidzk; 108,48 

z: 101 79 
2 108,55 
. : 43.15 

Dziśnieński 204 49 
Święciański 1346,75 
Dziśnieński 463 40 
Brasławski 252,75 
Wilejski 1408,70 

YA 11375.15 
Dziśnieński 449,06 

» 779,40 
Lidzki 88,42 
Święciański | 191 19 

Wileński 15295 
Lidzki 204 09 
Wileński 139 98 

Mołodeczański 471,25 - 
Oszmiański 4612,02 

В 5,86 

” 62,27 

> 25,84 

» ° у 31.66 
» 25,77 
2 91,38 

Lidzki 251,28 
" Trocki 297,32 
Lidzki li 45,45 
Święciański 448,17 
Dziśnieński 158 90 
Wileński 161.32 
Brasławski 112,18 
Oszmiański 248,44 
Lidzki 145,32 
Brasławski 662,06 
Wileński 66,55 
Lidzki 264,39 
Święciański 443 86 
Dziśnieński 179,22 
Wileński 243,05 

5 964,08 

5 24,37 
Lidzki 150,83 
Brasławski 522,22 
Lidzki 196 92 
Wileński 89 29 
Brasławski 60,68 
Liddzki 6071,51 

7 

11539 62 
3484 23 
444 41 

1087 56 
22866 81 

133 79 
131 56 

229 23 
448 15 

271 27 
265 34 
499 21 

2073 87 
2934 95 

21743 88 
5849 63 
5213 45 
7153 73 
423 38 

8244 99 

5048 12 

6597 54 
2155 03 

52522 62 

8 

1361 18 
385 50 
54 59 

208 11 
2841 75 

17 07 
13 65 

20 47 
47 71 

68 24 
34 12 
78 47 

208 11 
815 35 

2275 45 
713 
740 29 

1262 24 
85 29 

951 81 

678 89 

975 68 
412 79 

6130 40 

9 

39693 67 
11241 57 
1591 73 
6068 46 

82869 23 
497 41 
397 93 & 

596 90 
1392 76 

1989 66 
994 83 

2288 11 

6068 46 
23776 41 

66355 07 
20791 92 
21587 78 
36808 66 
2487 07 

27755 72 

19797 10 

28452 10 
12037 43 

178770 72 

gmachu Wile ńskiego Banku Ziemskiego 

  

1500 46 129 64 3780 35 
906 83 116 — 3382 42 

429 36 47 76 1392 76 

1523 34 139 88 4078 79 
4593 46 477 61 13927 60 
212 21 30 71 895 35 

1040 50 160 34 4675 69 
3376 41 399 15 11639 50 

728 28 122 82 3581 39 
1208 56 156 93 4576 21 
328 44 40 94 1193 80 

3402 35 289 98 8456 04 
615 88 102 35 2984 49 

2398 36 327 50 9550 36 
823 34 88 70 2586 56 

3072 85 310 45 9052 94 
1529 38 136 46 3979 31 
242 55 34 11 994 83 
242 56 34 11 994 83 

2867 72 436 67 12733 81 
3669 44 429 84 12534 85 
'888 36 177 40 5173 11 
5918 95 753 94 21985 71 

® 2353 96 300 21 8754 49 
: 1949 74 225 16 6565 87 

441 89 54 58 1591 73 

1277 66 208 11 6068 45 
468 70 143 28 4178 28 
206 52 30 71 895 31 

28539 89 3800 36 110823 02 
1792 50 163 75 4775 17 
216 65 23 89 606 38 

1388 52 150 11 4377 24 
1169 78 126 23 3680 86 
1260 81 136 46 3970 31 
464 00 41 76 1392 76 
856 79 136 46 3979 31 

2211 85 307 03 8953 46 
1099 51 385 50 11241 57 
1882 16 249 03 7262 25 
8951 83 1023 44 20884 86 

108045 10 11885 53 346598 32 
3348 78 487 85 ' 14226 05 
2784 87 457 14 13330 71 
472 38 88 70 2586 56 
510 52 95 53 2785 52 

1317 48 156 93 4576 21 
2367 61 341 15 9948 29 
630 30 225 15 6565 87 

7565 23 805 11 23477 96 
4021 17 801 70 23378 47 
dol. ct, Gol. CL doli. ct. 

830 76 354 19 5150 00 
dol. ct. dol. ct doi. Ci. 

330 69 140 99 2050 — ° 

118757 10 24 298 45 

415 58 105 76 3083 97 

234 77 44 36 1203 28 

245 38 44 36 1293 28 
266 82 58 —° 1691 21 
434 55 68 22 1989 66 
868 75 218 33 6366 90 

4781 07 501 49 14623 98 
` 338 44 23 80 696 38 

; 887 93 160 35 4675 69 
1450 98 146 69 4277 16 
2981 69 307 03 8953 46 
767 36 136 46 3979 31 
663 69 197 87 5770 — 
434 47 129 64 3780 35 

5175 66 706 18 20592 95 
` 778 05 112 58 3282 93 

е 209 56 54 59 1591 73 
4593 69 719 82 20990 88 
1457 59 214 93 6267 42 

' 5033 18 ‚ 462 26 15320 36 
7648 65 2186 75 63768 51 

doi. ci. doi. ct. dol. ct. 

° 187 10 79 80 _ 1011 87 

253 84 81 88 2387 59 
2480 25 324 10 9450 87 
2084 79 354 80 10346 22 
401 45 136 46 3979 32 

1237 95 163 75 4715 18 
151 96 23 89 ‚ 696 38 

84072 10 9217 76 268802 80. 
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467213 sa Hołubowie Juljan, Jaa, Józef, Wałentejczyk Mikołaj, 
Oleszkiewicz Michał. Czereszkno Józef, Proko- 
pień Tadeusz, Równejkowie Jan, Bazyli, Zmie 
treń Piotr, Kruk Łukasz, Minicz Michał, Skok ‚ 
Mikołaj, Pawłowicz Trofim i Zmitreń Aleksy Mech i Czarny Lad Kosów-Poleski 413,42 1903 98 276 14 7719 33 

24112 — Charytonowicz Włodzimierz, Kaliszewicz Szymon i 
Jacewicz Helena Uhły vel Ugły : 5 170,87 1234 04 141 92 3058 63 

44123 983 Šližniowa Marja Choroszcza 5 1223,05 10374 18 1170 14 34122 62 
44989 se Połubiński Mikołaj Hrywda > 200,54 4446 34 423 03 12335 88 
45928 147 Korzon Stefan Goszczewo 5 4002,88 21643 80 3012 32 87843 38 

16370 — Gańko A Wieremiejczyk Mikołaj, Godujko- 
wie Mikita i Jan, lijuta Dymitr i Romanow : 
Stefan Tekłin Prużański 195,22 1493 77 147 38 2813 83 

2982 s Kozłowska Ewelina Planta 5 159,46 700 84 126 64 3342 08 
13585 . 
82045 = Sazonowicz Piotr Ositnica 5 10,92 188 33 7 64 195 86 
82042 m Radkiewiczowie Gabrjel, Jan, Jozef, Jan, Ignacy, Tade- 

usz, Jan, Tadeusz, Mikołaj, Adam, Stefan, An- : 
drzej, Laurenty i Piotr Rakitniki—Wiszary i э 273,13 451 87 49 68 1273 10 

Zanienadcza 
4067 - Dokinowiczowie Daniel, Roman, Filip i  Barmut 

Grzegorz Siewiec vel Sielec o 4,228 36 42 58 1187 59 
38366 a Garustowicz Andrzej Siewiec 2 32,58 317 50 42 58 1187 59 
40466 — Kuźmicz Bazyli, Siplińscy Maksim, Leonty, Knigo E- 

mil i Szokajło Piotr Zalesie 150,34 502 40 44 36 1293 28 
40832 126 Sieheniowie Tadeusz i Przemysław Stefanin 1475,20 12092 57 1292 95 37704 01 
43340 — Stasiuk Stefan, Dziuba Lucjan, Stefan, Włodzimierz i maż у BAKOWCE 266,17 2111 95 375 27 10943 12 
45666 1686 Moraczewski Tadeusz Kuplin Stary 5 417,62 6572 05 1060 97 30939 17 
46434 = Gąsowski Henryk, Czarnocki Józef i Ostrowska An- \ 

tonina Moraczewszczyzna » 258,07 2452 44 426 44 12435 36 
462401 206 Hutten-Czapska Leontyna-Marja-Franciszka Synkowicze I Słonimski 631,37 9861 29 1644 32 47950 75 

Licytacje na nieruchomości ziemskie położone w rejonie Pińskiego Okręgu Sądowego odbędą się w mieście Wilnie, w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego 
(ul. Mickiewicza 8) o godzinie 12.ej. 

Pierwsza 10 czerwca 1927 roku, druga 30 czerwca 1927 roku. 

15013 — Demenczuk Jan, Kuskiewicz Michal i inni Žycin Kobryński 594 32 335 01 52 40 700 71 
17186 — Troc Ignacy i inni Pruska Brzeski 638,16 957 50 229 25 3065 61 
20536 — Jaroszewicz Zofja Miglewo część maj. Piński 246,91 364 22 34 40 656 56 

Mała Płotnica PA 
2133 1307 Spadkobiercy Marjana Dziekońskiego Tulicze Kobryński 489,44 5553 99 696 49 18943 49 

12435 \ 
25421 — Niemcewiczowa Janina i Pilecka Zofja Skoki Brzeski | 269 84 7109 47 1192 10 30554 61 
6016 — Dąbrowska Gabryela Muchołowki Kobryński 209,76 1069 71 129 91 3329 67 
7413! 1437 Korsakowa Marja Chołożyn Piński 101,52 1287 16 197 06 5211 04 
4059 
74133 _ 231/670  Korsakowa Marja Gilutka » 286 12 1322 26 ‚ 810 15 5386 23 
8140 , — * Andrusiukowie Mikita i Filimon 

ы Bartoszukowie Jan, Stefan i inni urocz.Bory z maj. Saki Kobryński 16,69 377 11 76 42 1958 63 
9118 — Ordo Michał Uhrynicze; Piński | 217845 1456 44 204 21 7540 72 
3124 = Waliccy January, Kazimierz i Mikołaj Nowosiołki Kobryński | 190,00 1092 17 145 47 4057 60 
45501 — Siemieniuk Benedykt Stanisławowo Drohiczyński 25 12 316 67 28 39 791 73 
4879 SB Selejowie, Nikifor, Teodor, FilipĘi Jemieljan Šalej Czymbajewszczyzna Kobrynski 35,42 227 12 39 03 1088 63 
4880 pe Salej Bazyli i Stefczuk Stefan Prusk ” 15 30 290 35 - 17 75 494 83 
53548 eż Konopko Kazimierz Kruheł Brzeski 637 216 22 10 65 296 90 
535411 pó Kuczewski Juljan, Koncpko Kazimierz i inni Kruhel 5 8.79 370 68 14 19 305 86 
535414 - Dabrowski Franciszek Kruhel » 1060 521 08 14 19 395 86 
535415 — Dabrowscy Marcin, Marjanna i Franciszek Kruhel jah 2758 834 98 39 03 1088 63 

14436 861 Spadkobiercy Jadwigi Sieheniowej Sosnowo Kobrynski 61936 5525 77 741 52 20683 84 
21715 z Pawłowski Hubert Żybinówka ‚ 147,49 381 97 39 03 1088 63 
22578 ca Spadkobiercy Redźko Łukjana Podbrodziany Brzeski 38,78 339 31 42 58 1187 59 
228272 :23 Chomentowska Wiera 2 Dobrosławka Piński A 2281, — 2859 99 503 81 14053 14 
23960 — Krasowska Olga i Jemieljancff-Jemieljanowicz Wło- 

dzimierz Bereza z urocz. Fol- 
wark i Podberezki Kobryński 188 08 1525 60 037-759 6630 71 

24550 — Puzyna Stanisław Stryhów » 807,36 7512 65 1163 72 32460 76 
365481 — Telszewski Stanisław i Zenon i Kamieńska Felicja RA : : 

Marja Emilja Glinianki » 194,07 1675 72 347 70 0608 65 
365482 — Mikolajukowie Paweł, Łukasz ;i Teodozja Karpiuk 

2 Qyryl i inni Glinianki » 90,82 1690 83 180 94 5047 26 
365481 Sacharuk Aleksander i Turutka Mikita Glinianki 5 32,99 397 96 `63 87 1781 38 
369191 6 Hr. Ronikier Adam, Braun Herman i Łopatinowie 

Paweł i Jan Domczewo Brzeski 5181,37 43113 28 5832 78 162699 68 
37230 — Gutowski Władysław Wyczułki do 363,78 "_ 5078 79 759 26 "21178 67 
37725 — Kosiakowie Makary, Antoni i Mikita | Jermaki Piński | 33057 1593 59 216 42 6036 91 

39427*/; 65 Zawadzki Michał Derewna Kobryński 214,61 951 20 212 88 5937 95 
40052: — Schabicki Stanislaw Szłopań vel Obyszcze Piński | 277 36 1662 59 304 13 8511 05 
40116 > Wirjon Zofja-Helena-Celina Niwki z maj. Giinka Stoliński 459,33 647 18 205 79 5740 02 
40460 — Skirmunt Roman Marjan Porzecze Piński 7079 96 10577 84 2966 06 82735 36 
41750 28 Nemirowicz - Szczyt Zdzisław Kożangródek Łuniniecki 171837 1943 07 503 81 14053 14 
39152 b Moczulski Antoni Mołodcze Kobryński 327,26 3169 56 388 91 11341 05 
39313 a> Spadkobiercy Korsaka Aleksandra Chodynicze ь 249,09 2375 11 303 63 8853 08 
40098 В Bielski Noi) Bielsk NE 161,63 686 87 109 17 3183 45 
40256 1936 Tukalski-Nielubowicz Heronim Jan i Anna Tukalska- : 

Nielubowiczowa ) Mutwica Piński 1216,29 2476 01 371 86 10843 64 
40417! — Czarnecki Jan Sudcze i Brzeźna Wola DZ a: 11507 26 1280 53 37604 53 

40667 — Sawiecy Kazimierz i Józefa Patryki Kobryński 16031 969 14 187 64 5471 56 
40806 = Szaaurski Jan Kleszcze-Litwiniki RJ. 139,67 9147 98 1054 15 30740 21 
41003 — Garbaruk Aleksander i Onisifor Sielce-Sieliszcze Drohiczynski 41679 1948 44 283 16 8257 08 
41877 . Siemieniuk Dymitr i inni Bereziszcze Brzeski 233 29 1131 46 | 208 11 6068 46 
42014 — Tukalski-Nielubowicz Władysław Wiesznia Piński 1197,71 3038 20 453 74 13231 23 
42203 — Siemieniuk Prokop, Sidoruk Bazyli i inni Wolosowszczyzna i я # 

Wehin į Kobryński 44,57 528 76 71 65 2089 14 
42454! aż Staszewicz Stanisław-Aleksander Nowa Ziemia Piński 114,41 5696 93 747 11 21786 75 
42880 = Kojszewski Adam Buchowicze Kobryński 274,36 4994 25 624 31 18205 37 
42886 sh Karpowicz Jerzy - Koł część Il-gaj Drohiczyński „03,21 650 90 "75 06 2188 63 
429903 64 Zlasnowski Stefan | Annobor Kobryński 344,14 4996 51 - 550 49 16315 19 
43148 — Gutowski S ai ia Brzeski 498,30 5817 95 852 87 24870 72 
43241 — Kuniccy Henryk i Joze ateczka vel Now ' 

: + Awuls ' > 605,11 7230 16 1122 38 32729 87 
433111 1086 Haszlakiewicz Marjusz Stolin Stoliński 2553,51 13426 60 1777 38 ‚ 51830 58 
43566* | 313 Drucki Lubecki Aleksander Dubnowicze A, Piński 1613,69 3519 46 784 64 22881 06 
43566° 213, Szpakowscy Szymon Jan i inni „ Dubnowicze A. LA 171,48 733 42 143 28 4178 28 
43621 04 Zawadzki Michal Patryki Kobryński 314,99 2140 58 573 13 16713 12 
43697 —  Skibniewska Anna i Bielska Stefania Bielsk 2 334,63 3587 48 395 74 11540 02 
43699 — Bielska Aifreda i Bielsk se 16619 749 16 126 24 3680 87 
43701 1914 Wieliczko Eugenja Zawidczyce Piński 6 _ 706 60 3938 53 576 54 16812 61 
DS Skibniewscy Leon i Józefa Bielsk Kobryński 360,66 2020 49 387 74 9848 81 
43728 681 Jagodzki Włodzimierz Eljaszewo vel Łuszcze Piūski | 118,77 3675 76 586 78 17111 06 
43749 2 Wlostowski Walenty : Łyszczyki Kobryński 139,71 1069 86 156 93 4576 21 
43818 1894 Wieliczko Eugenja Ciołkowicze Małe Piūski 923,37 4884 63 740 29 21587 78 
43890 74 Suski Janusz Sycze Brzeski 359 97 6921 92 921 10 26860 37 
43893 wGrodnie Skirmunt Antoni Terebień-Gutka Piński 573.13 2174 19 368 45 10744 15 
438095 227 Andraccy Fiorentyn i Marja i Oleszko Adam Wólka Rzeczycka s 3039,62 18325 23 2203 81 64265 93 
43993 — Spadkobiercy Skirmunta Mieczysława Bokińce » .600,49 894 93 327 50 9550 36 
44816* 3,15 Kupczyńska Wanda i inni Nowy Dwór Lit. D,D-I s ! 

` i D.II Łuniniecki 1011,05 1134 83 286 57 8356 56 
45107 A Giynko Andrzej i Piotr Ludinowo Piūski 86,12 420 18 47 TI 1392 76 
45139 = Spadkobiercy Chylczuka Kuźmy Duchy i Wielki Las Kobryński 5681 908 83 92 11 2686 04 
45147 347 Cukier Naun Pines Izaak i Breidbordowie Hirsz NADIN 

] į Mowsza i Rabinowicz Hirsz-Wolf i inni Mikołajewo Stare: Piūski | 2912,16 7641 16 2405 09 70135 42 
451822 1975 Saczkowski Jan Michal i inni Ostrów 2 6118 2056 41 310 41 9052 94 
45182e 2046 Ordo Anna, Marja Anna i Iwonaj Zareczje , . 7232 1681 39 `266 10 7159 66
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45186 
45399 
45485 
45501 
455111 
4551114 
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455112? 

4551137 
45511** 

455113 
455117 
45676 

45732 
45758 

45945 
45960 
46168 
46281 
46312 

46315 

464181 
46467 
45595 

Licytacja na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Wileńs 

37426 
38520 
387171/2/sa 

387171//, 
z 

887171:/, 
39279 
394451 

39548 
39688* 

40115 
40137 
40287 
40782 
411861 
41320 
41331 
41357° 
413661 
41366* 
41802:/1 
41876 
419482 
41965 
41967! 
41067,/1 
42266 
42427 

42582 
426551 
42657 
42659 
42749: 
42878, 
428187 
42878* 
42894. 
42895 
429923 
430391 | 
43094 
43222 
43224 
433191 
43355 
43396 
43519 
43688 
43760 
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442025 
44204 
44235 
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Dul Daniło, Helena i inni 
Tkaczenko Piotr 
Mickiewiczowa Wanda 
Piotrowska Anna 
Perkowski Bolesław i Poluchowicz Aleksy 
Cerber Wilhelm 
Maderan Emil 
Wach Johann 

Polaczek Paweł 
Wolf Frydefyk i Poluchowicz Tymoteusz 

Poluchowicz Dominik 
Wejgental Emil 
Orlow Jan 

Spadkobiercy Zofji Wirion 
Wołczaski Mieczysław 

Gierłowicz Marja 
Budzicki vei Budzyński Kacper-Melcher-Baltazar 
Skirmunt Jan-Kazimierz 
Szczurko Andrzej 
Mazewski August, Tyszkiewiczowaf Janina-Eleonora: 

i inni 
Skirmunt Józef 

Domanowska Stefanja-Antonina-Wiktorja 
Prądzyńki Franciszek-Alojzy-Kacper 
Mas Aleksander, Emi!ja-Marja, Nadzieja. W jera i He< 
lena-Eliza 

Miłosza Eugenjusza spadkobiercy 
Rodziewicz Michał i Piotrowski Adam 
Walicki Jan, Zapaśnik Karoł, Bacewicz Nikodem i Sa- 

kowicz Marjanna ; 
Dziatko Teodor 

Górski Piotr 
Kolesow Zenobjusz 
Swilowie Józef, Franciszek, Jan, Eljasz i Antoniego: 

spadkobiercy 
Janiszewska Anna 
Odlanicki-Poczobutt Józef 

Sakowiczowie Bronisław i Marja 
Bohdanowiczówna Konstancja 
Wołczaski Leonard 
Grozmaniego Józefa spadkobiercy 
Giedrojcia Antoniego spadkobiercy 
Sajkowski Jan 
Nowaka Grzegorza spadkobiercy 
Dowojno Tadeusz 
Doroszkowa Larysa 
Horecka Leoniła 
Buchowiecki Aleksander 
Narbutta Ignacego spadkobiercy 
Orłowski Antoni-Franciszek 
Butkiewicza Emila spadkobiercy 
Oskierko Stanisław 
Oskierko Stanisław 
Dowgiałło Władysław 
Sztrejtowa Marja, Marcinowska Aniela i Wysocka: 

Konstancja 
Dombrowscy Romana spadkobiercy i Leon 
Bagieńskiego Henryka spadkobiercy 
Charczenkowie Mikołaj i Włodzimierz 
Korsaka Witolda spadkobiercy 
Medejczys Kazimierz 
Targońska Janina 
Tomasikowa Izabella 
Obiedzińska Wanda 
Komara Konstantego spadkobiercy 
Arska Anna 
Buturlin Marja i O'Brien de Lacy Ludmiła 
Demidowicza-Demideckiego Konstantego spadkob. 
Kopańscy Wincenty i Józef : 
Busz Tadeusz 
Krakėw Ludwik 
Dziedziel Teresy spadkobiercy 
Romanowicz Józef 

* Mordas Antoni, Ke Adam Januszko Kajetan 
Kietuszkiewicza Józefa spadkobiercy 
Oświecimskiego Józefa spadkobiercy 
Hr. aaa rena 
Józefowiczowa Honorata 
Sakowicz Tomasz 
Hr. Hutten-Czapskiej Jadwigi spadkobiercy 

Kieda Józef 

Czapliński Ignacy 

Mikołajewicz Franciszek 

Bury Maciej 

Zamożniewicz Józef 
Szafnagiel Kazimierz . 
Mongiałłowie Bronisław, Stanisław i Weronika 
Kucewicz Witold 
Urbanowicz Józef i Siegieniowa Marja 
Czechowicz Joachim 
Hłaskówna Marja 
Przegaliński Witold 
Tromszczyńska Karolina WIĘ 
Laskowie Morduch i Szuła . 
Kiełbaszewski Aleksander 
RR, Irena i Tadeusz ASTA: 
ymszewicza Antoniego spadkobiercy 

Dorosz Konstanty 
Chalecka Wanda 
Ancan Andrzej 
rzegaliński Witold 

KotWiCZ Jan 

Jurkowicz Jan 

Moraczewski Maciej 
Żelnia Karp 
Stecewicz Placyd ' 
Giecowej Aliny spadkobiercy 
Stankiewicz Bolesław 
Ks. Sapieha Eustachy + 

4 

Klementynowo 
Bobryk-Zadubje 
Glinki 
Krystynowo 
Swarycewicze 
Aleksandrowo Nr. 54 
Aleksandrowo Nr, 32 
Aleksandrowo 
Nr. 43/130 

Aleksandrowo Nr.5/6 
Aleksandrowo 
Nr. 44/128 

Aleksandrowo Nr. 134 
Aleksandrowo Nr. 14 
Basień — 
Kamienna Niwka 

Giinka 
wege: z wsią Lipni- 

1 

Wielkie Maieszewo 
Sułowy | 
Ploskini 
Moszcz enka 
Kontynów 
Czerniewicze z folw. 
Krajnowcize 

Nabinicze 
Krotów 

Bobryk z folw. Za- 
brzezie 

Druja 
Szudojnie 

Mackiszki 
"Część folw. Pelasa 
Stara 

Sołtaniszki- Soboluncy 
Żardeli 

"Wojdaciszki 
„Augustowo 
Wisińcza vel Ławry- 
niszki 

*Cynigańce 
Bohdanowo 
Tęczyn 
Lebiodka 
Antoninowo 
Symoniszki 
Dubniczki 
Niewiery 
Kisarewszczyzna cz. III 
Kisarewszczyzna cz. 5 
Ryndziewicze 
Jurszyszki 
Kozly i Szczebiory 
Brzozowice 
Teresdwór 
Czerwiaczki 
Januciszki 

Oblatowo 
Marguciszki 
Marki 
Czeres-Sieliszcze 
Wilczy-Bród 
Góry 
K.iatkowce 4 
Kwiatkowce 5 
Kwiatkowce 6 
Paniszki 
a 
ojareli 

Gołubicze 
Milki 
Malinówka 
Lubań 
Mikolajewo 
Halowo i Ždany 
Nackowszczyzna 
Kowzany 
Czubejki 
Wolkiszki 
Zalipki 2-gie 
Leszno 
Nowosiolki 

Z maj. Nowosiolki 
parc. Nr. 65 

Z fol. Skirdzimy parc. 
Nr. 3/1 

Z maj. Nowosiołki 
parc. Nr. 28-c 

Z fol. Palestyna parc. 
Nr. 11i 12 

Skirdzimy parc. Nr, 27 
Marciszki 
Bratomierz 
Olona 
Stara Szafarnia 
Filizburg 
"Limanowce 
Kuny 
Trudy - Gierejsze 
Kucewicze 
Łozówka \ 
Nurwiańce 
Nugaryszki 
Krzywicze 
Cerkliszki 
Mieczyslawowo 
Dworzyszcze | 
Turły i Michaliszki 

Z maj. Michaliszki 
parc. Nr. 4 

Nowosady 
Widzki Dwór 
Kurminy 
Zalipki I 
Adamowo 
Dziembrowo 

5 кО 

5 

Drohiczyński 
Piński 

Drohiczyński 
Piński 

э 

Stoliński 

Piński 
Stoliński 
Piński 

Kobryński 

Piński 

Brasławski | 
Oszmiański 

Lidzki 

Święciański 

Wileński 
Postawski. 

Lidzki 
Lidzki 
Dziśnieński 
Oszmiański 
Lidzki 
Wilenski 
Braslawski 
Wilenski 
Postawski 
Dziśnieński 

Wilejski 
Lidzki 
Brasławski 
Lidzki 
Postawski 

Święciański 

Brasławski 
Święciański 
Dziśnieński 
Brasławski 
Wileński 
Święciański 
Lidzk; 

э 

« 

Dziśnieński 
Święcieński 
Dziśnieński 
Brasławski 
Wilejski 

> 

Dziśnieński 
> 

Lidzki 
Święciański 
Wileński 
Lidzki 
Wileński 
Mołodeczański 
Oszmiański 

Lidzki 
Trocki 
Lidzki 
Święciański 
Dziśnieński 
Wileński 
Brasławski 
Oszmiański 
Lidzki 
Brasławski 
Wileński 
Lidzki 
Święciański 
Dziśnieński 
Wileński 

э 

Lidzki 
Braslawski 
Lidzki 
Wilenski 
Braslawski 
Liddzki 

6 

690,46 
736,35 
131,10 
249,44 

4964,59 
11,24 
16 20 

18.32 
32,67 

50,13 
27,92 
49,46 

337,59 
2227 54 

1784,38 
704,66 
540,87 

2649,31 
32,77 

232,24 

333,48 

1084 36 
518, — 

6175 85 

kiego Okręgu Sądowego, odbędą się w mieście Wilnie w 
(ui. Mickiewicza 8) o godzinie 12-ej, 

Pierwsza 13 czerwca 1927 roku, druga 30 czerwca 1927 rok 

1420,21 
220,69 

37,24 

73,89 
425,52 
43,32 

187,22 
71481 

90,13 
178 22 
5631 

377,38 
87,40 

32458 
120.32 
233,87 
146,62 
54 63 
54,63 

218,50 
375 82 
8750 

440.49 
441,98 
20521 
104,61 

196,25 
610 71 
60,01 

14781,62 
191,17 
2188 

108,48 
101.79 
108,55 
43,15 

204 49 
1346,75 
463 40 
252,75 
1408,70 

11375,15 
449,06 
779.40 
88,42 

191 19 
15295 
204 09 
139 98 
411,25 
4612,02 

5,86 

- 62,27: 

25,84 

31,66 
25,77 
91,38 

251,28 
297,32 
(45,45 
448,17 
15890 
161.32 
112,18 
248/44 
145,32 
662,06 
66,55 

264,39 
443 86 
179,22 

964,08 

24,37 
150,83 
522,22 
196 92 
89 29 
60,68 

. 6071,51 

7 

11539 62 
3484 23 
444 41 

1087 56 
22866 81 

133 79 
131 56 

229 23 
448 15 

271 27 
‚„ „265 34 

499 21 

2073 87 
2934 95 

21743 88 
5849 63 
5213 45 
7753 73 
423 38 

8244 99 

5048 12 

6597 54 
2755 03 

52522 62 

8 

1361 18 
385 50 
54 59 

208 11 
2841 75 

17 07 
13 65 

20 47 
47 71 

68 24 
34 12 
78 47 

208 11 
815 35 

2275 45 
713 — 
740 29 

1262 24 
85 29 

951 81 

678 89 

975 68 
412 79 

6130 40 

9 

39693 67 
11241 57 
1591 73 
6068 46 

82869 23 
497 41 
397 93 

596 90 
1392 76 

1989 66 
994 83 

2288 11 

6068 46 
23776 41 

66355 07 
20791 92 
21587 78 
36808 66 
2487 07 

27755 72 

19797 10 

28452 10 
12037 43 

178770 72 

gmachu Wile ńskiego Banku Ziemskiego 

  

  

1500 46 129 64 3780 35 
906 83 „116 — 3382 42 

429 36 47 76 ‚ 1392 76 

1523 34 139 88 4078 79 
4593 46 477 61 13927 60 

212 21 30 71 895 35 

1040 50 160 34 4675 69 
3376 41 399 15 11639 50 

7:8 28 122 82 3581 39 
1208 56 156 93 4576 21 
328 44 40 94 1193 80 

3402 35 289 98 8456 04 
615 88 102 35 2984 49 

2398 36 327 50 9550 36 
823 34 88 70 2586 56 

3072 85 310 45 9052 04 
1529 38 136 46 3970 31 
242 55 34 11 994 83 
242 56 34 11 994 83 

2867 72 436 67 12733 81 
3669 44 429 84 12534 85 
888 36 177 40 517311 

5918 95 753 94 21985 71 
2353 96 300 21 8754 49 
1949 74 225 16 6565 87 
441 89 54 58 1591 73 

1277 66 208 11 6068 45 
468 70 143 28 4178 28 
296 52 30 71 895 31 

28539 89 3800 36 110823 92 
1792 50 163 75 4775 11 
216 65 23 89 696 38 

1388 52 150 11 4377 24. 
1169 78 126 23 3680 86 
1260 81 136 46 3979 31 
464 09 47 76 1392 76 
856 79 136 46 3979 31 

> 2211 85 307 03 8953 46 
1099 51 385 50 11241 57 
1882 16 249 03 7262 25 

` 8951 83 1023 44 20884 86 
108045 10 11885 53 346508 32 

3348 78 487 85 14226 05 
2784 87 457 14 13330 71 
472 38 88 70 2586 56 
510 52 95 53 2785 52 

1317 48 156 93 4576 21 
‚ 2367 61 341 15 9948 29 

630 30 225 15 6565 87 

7565 23 805 11 23477 96 
4021 17 801 70 23378 47 

dol. ci. Gol. Ct. Goi. Ct. 
830 76 354 19 5150 00 

dol. ct. dol. ct. JO. ct. 
330 69 140 99 2050 — 

118 75 10 24 298 45 

415 58 105 76 3083 97 

234 77 44 36 1293 28 

245 38 44 36 1293 28 

266 82 58 — 1691 21 

434 55 68 22 1989 66 
868 75 218 33 6366 90 

i 4781 07 501 49 14623 98 
338 44 „23.89 696 38 
887 93 160 35 4675 69 

1450 98 146 69 4271 16 
2081 69 307 03 8953 46 
767 36 136 46 3979 31 
663 69 197 87 5770 — 
434 47 129 64 3780 35 

5175 66 706 18 20592 95 

778 05 112 58 3282 93 
209 56 54 59 1591 73 

4593 69 719 82 20990 88 
1457 59 214 93 6267 42 

5033 18 462 26 15320 36 
7648 65 2186 75 63768 51 

dol. ci. dol. —. dol. ct. 
«187 10 79 80 1011 87 

253 84 81 88 2387 59 
2480 25 324 10 9450 87 
2084 79 354 80 10346 22 
401 45 136 46 3979 32 

1237 95 163 75 4775 18 
151 96 23 89 696 38 

84072 10 9217 76 268802 80
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Kojų As) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

452411 976 Houwaldtowa Matja Narkuszki Lidzki 270,53 3140 14 470 78 13728 64 
45249 — Ignatowicz Aleksander Pacewicze 5 108,98 600 18 81 88 2387 59 
45259 3940 Jakowickiego Adolfa spadkobiercy elno Dziśnieński 535,98 3600 20 651 60 19001 23 
452621 2587 Wołodkowicz Wincenty OZ» Mołodeczański 594 29 10323 98 1501 04 43772 48 
452771 4885 Meysztowicz Szymon Meyszty Brasławski 1566,19 3572 93 914 28 26661 40 
452772 876 Meysztowiczowie Elžbieta i Szymon Lelupie, Bieniasze i 

Kalniszki » 301 74 3198 95 767 58 22383 65 
452773 4883 Szemioiowa Marja Bugiele . 147 76 1335 46 330 92. 9649 84 
45277* 4884 Meysztowiczówna Elżbieta Boguszyszki ° 583,09 1080 41 272 91 7058 63 
45313 6393 Cywińska Jadwiga Mięczyrzecz » 407.50 1309 05 368 44 10744 15 
45499 5726 Łeski Józef Zajęczyce Lidzki 590,82 4756 79 539 01 15718 30 
45624 2081 Hr. Starzeńska Marja Komarowszczyzna Święciański 382 38 4044 29 864 87 17849 32 

31257 , 
45627° 2546 Zajączkowski Michał Mółodeczno'z $, Hotubka Mołodeczański Id hi 1299 21 18929 59 2186 75 63768 54 

aw ip, 81590 
45775 — Karpowicz Marcin Gałemszczyzna Wileński 17.83 366 08 34 11 994 83 
45861 5941 Zacharzewska Jadwiga Chomejki Postawski 217,12 2520 77 293 39 8555 53 
45863 a Szatkowski Adam Adamkowo vel Gru- : : Žž Wilejski 18720 1871 03 218 34 6366 90 
45896 5969 Melechowie Mikołaj, Aleksander i Józefa Afindzewicze Wileński 27,36 388 45 34 1 994 83 
46071 1877 Urbanowiczówna Marja i Rusiecka Bronisława Guściszki Oszmiański 183,98 957 23 208 11 6068 45 46006 = Bildziukiewiczowa Aleksandra Perszukszty Święciański 197,37 ‚ 1100 42 146 70 4277 77 
46191 814 Stabrowski Piotr Punżany Wileński 311.76 4378 68 784 64 22881 07 
46197 ži Bielikowicz Leon | Czepakiecki Święciański 54,17 790 12 88 70 2586 56 
46220! 3153 Swida Florjan-Jan Wielkie Hranicze Mołodeczańki 417,80 1535 45 324 10 9450 87 
46259 550 Meysztowicz Szymon 5 Cicin Oszmianski 385 48 4579 74 463 06 13520 68 
46341 -— Dowojna Tadeusz Dobrzeitak Pastawski 16498 2425 92 252 45 7361 73 
463806 EZ Czepułkowscy Stanisław i Bolesław Marcjanowo Święciański 79 97 521 07 69 23 1989 66 

46395 1486 Wagner Witold 6 # i Wiieński 2966,89 8903 70 1023 44 20844 87 
46402 6430 Androszczuk Bazyli Eos a. 

skie Święciański 4768 67 20730 22 3077 14 89733 58 
46428 1459 T-wo dla Handlu, Przernysłu i Rolnictwa eBaranowo» 

Sp-ka Akc. w Warszawie Baranowo Swięciański 1031661 46041 — 5823 36 169817 32 
46439: 1318 Ruszczycowa Marja Wielka "Rzesza Wileński 333.43 5841 37 791 46 23080 04 46484 2 Szaikiewicz Antoni LOBnOGO -. Brasławski 383,47 716 24 245 63 7162 77 
46497 502 Koczanowie Marjan i Leonard \ Ryndziuny Wileūski | 3811 4558 85 „566 31 16514 16 
46555 2432 Odachowskie Marja-Anna i Ewa-Marja Nowepol Oszmiański 428,66 2031 95 218 34 6366 90 
45516 НЕ Taraszkiewicz Michal 6zefowo Wilenski 65 55 524 86 58 — 1691 21 
7175: — Aleksandrow Aleksander ohaczewo Oszmiański 171.84 851 12 93 89 2454 41 

18026 
18784 — Songinowie Józef i Apolonja 50 20 406 23 28 38 791 73 
44310 = Trydeńska Natalja aa a 3 31,17 496 23 30 71 805 35 

200 > Żukowskiego Antoniego spadkobiercy Szczenikowszczyzna » 39,06 207 58 738 21 979 31 
20380 Bai Zdanowicz Jacek Borejczyha Postawski i 65,55 1203 88- 126 24 437 94 
11639° Ży Piotrowski Konstanty i Szulejko Gabriel Mały Janów Lidzki 145 85 630 05 122 27 3133 80 
5131 НЕ Kwietkowie Piotr, Sylwestr i Telesza Harasim Chadorowo Lidzki 70,48 345 47 10 65 296 90 40006 = Bobnis Michał i Uszyłło Bartłomiej urszyszki » 33279 195 53 31 03 800 69 39893 — Piotrowska Rozalja : a 5 113,58 970 07 126 24 3680 87 
4230 Bi Maculewicz Michał, Kamińscy Piotr i Tomasz, Tom- 2 

kiewicz Konrad i inni Szybki Wilejski 301 53 838 96 141 92 br 
18450 -— Rusak Aleksy, Krot Magdalena, Barański Jerzy i inni Kurzeniec > 315.73 1269 55 177 40 TACE 31255 A Wołk-Koraczewskiego Edwarda spadkobiercy Nowianka Lidzki 830 — 2363 86 510 90 7800 — 47023 837 Parczewscy Jan-Klaudjusz, Andrzej, Józef-Ignacy i To- dol. c. dol. c. dol. 

masz i Rzewuska Stefanja Borek vel Szafarnia Wileński 270 72 di 50 79 29 1150 — 
: Zi. # 

47067 522 Wysocki Henryk i Załuski Józef ; ) Zalesie Mołodczański 3643,49 dol. c. dol. c. dol. c. Е 
4033 61 1459 28 18502 81 
Элр 
58 16 

doł. c. dol. c. dol. c. 41072 2817 Skinderowa Zofja Hudy vel Rezgiszki Oszmiafiski 84,24 > 13 121 61 1541 90 
zł. *g. 

47074 4266 Popł: kę 2 opławski Wacław Kalin vel Miedziechow ё ol. c. dol. c. . dol. c. 
szczyzna Wileński 3039 = 46 22 80 280 11 

\ zł "gi 
30 80 

Licytacje na nieruchomości z emskie położone w rejonle Nowogródzkiego Okr:gu Sądowego odbędą się w mieście Wilnie w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewi- 

6884 
4029 N 
4980* ы 

18019 SE; 
18333 — 
36624 — 
372323 — 
38275 = 
40770 419 
380372 442 
380373 1198 
38415*/: — 

41061: 62 
410613 933 į 

934 
41182 — 
42016 425 
420314 — 
420315 — 
42031* — 

42221* — 
42636 — 
42770 — 
42774 -- 
42885 428 
42078 375 
43092 — 

43330* 1083 į 
1084 

43330* 4 
43347 ci 
437803 z 
43848 444 
43992 — 
44066 — 
44339 — 
44549 = 
44556 = 
44566 = 
44850 466 

w Grednie 
44877 --* 
450162 190 

555 
45084 232 
45162, 141 
45174 856 ° 
45349 2 
45709 973 

458271 797 

47034 1002 

45836! 417 

45921 406 
461811 418 
46349 435 
46399 je 
45085 = 

Riezenkampf Antoni | 
Duńca Szymona i Krenia Tymoteusza spadkobiercy. 
Dudko Aleksander, Kozieł Nikita, Orechwa Eugenjusz . 

Bielusz Paulina i inni 
t 

Hr. Jundziłł Stanisław 
Szpakowski Jan 
Narkiewicz Jodko Jadwiga 
Kowelicze Maksym i Teodor i Pobylec Teodor 
Ławrynowiczowej Moniki spadkobiercy 
Wierzbowski Oskar 
Kulwieć Kazimierz 
Hołociński Juljan a 
Moraczukowie: Teodor, Wiera, Anna, Joachim i Da- 

wid, Turso Andrzeja spadkob. i inni 4 
Samojlenko Borys 

„ Kalmanowicz Josel-Chaim i Łazarewicz Dymitr 

Matusewiczowie Jan i Pawel 
Danejko Bolesław 

Wojniczowie Jan i Antoni 
Oganowskiego Jana spadkob. ь 
Spadkob. Białousa Adama S:elestowicz Michał 

Pierszukiewicz Lena i inni 
Paszkiewicz Jerzy 
Terajewicz Aibin 
Miecznik Ignacy 
Sienkiewicz Ignacy 
O'Rourkowie Jan i Anna 
Czeczot Stefan 
Obuchowicz Marja 

Czarnocka Jadwiga Elżbieta 

Czarnocki Stanisław-Jerzy 
Lisowski Antoni 
Swida Wiktor 
Dawidowski Henryk 
Tarajewicz Lucjan 
Mazurowie Wincenty i Telomena 
Czyżowie Stanisław i Bronisława 
Porzecka Wiera : 
Democzenko Lubow 
Zachorska-Czajewlczowa Marja 
Bunge Sergiusz 

_ Bułhak Stefan 
Żochowski Jerzy i Piędzicki Adam 

* 

Urbanowicz Walenty. 
Rddecka-Mikuliczowa Marja 
Bochwic Witold 
Gružewski Michal 
Kuroczycki Bolesław 

Hr. Hutten. Czapski Franciszek 

Sidorowicza Bolesława spadk. 

Hr. Piater Zyberk Henryk 
Tukałlłowa Róża i Piątkowska Helena 
Tukałło Mieczysław 
Matusewicz Jan 
Urbanowicz jan 

cza 8) o godzinie 12-е]. 
Pierwsza 14 czerwca 1927 roku, druga 30 czerwca 1927 roku. 

S:rwecz 
Płoskoje v:l Płoski Las 

Marcule i Ług 

Borszczówka 
Wolce, 
Saczywki 
Zshorje 
Wierzbnów 
Daljewo 
Rusocin 
Hubicze 

Kamionka 
Brecianka 
Parcela Nr. 2 i Nr. 24 

z maj. Brecianka 
* Lubianicze z fol. Turna 
Korośno-Bielany 
Dobropo! 
„Dopropel 

Dobropo! 
Pogorzelce 
Miratycze 
Koczereszki 
Cieniewicze 
Klukowicze 
Siohda 
Nowodworki i Miszu- 
ki-Dubniaki 

Siarkowszczyzna į 
Godlewszczyzna 

Burakowcę 
Mołowidy 
Naliboki 
Ottolin 
Przewłoka 
Romanówka 
Darewo 
Karolin- Chmieliszcze 
Pucewicze 
Nalewo-Dola 
Asowce 

Ostrówki 
Mszanów 

Sawejki 
Litwa 
Stare Waszkowce 
Nowiny 
Mała Sworotwa Kun- 
derlanska 

Narucewicze 

Parcela Uciecha Sido- 
rowicka | 

Swojatycze 
Humniszcze 
Boracin 
Perekopy 
Ustroń z maj. Sawejki 

Nowcgródzki 

Stełpecki 

„ Nowogródzki 
Baranowicki 
Nowegródzki 

Baranowicki 
Nowogródzki 

u
z
.
.
.
 

Nieświeski, 
Nowogródzki 
Baranowicki 
Nowogródzki 

э 

э 

Niešwieski 

Baranowicki 
э 

Nowogródzki 
Baranowicki 
Nowogródzki 

э 

Baranowicki 
Stołpecki 
Nowogródzki 
Nieświeski | 
Baranowicki 

Nieswieski 
Baranowicki 

Stołpecki 
Baranowicki“ 

Niešwieski 

Stołpecki 

Baranowicki 
Nowogródzki 

” 

” 

Baranowicki 

767.97 
46,98 

20954 

102,54 
15,66 

125,98 
1729 

31158 
10232 
136,56 
245,81 

242 99 
103,72 

4294 
97 27 

229 66 
55,21 
11,08 

142 03 
76,15 

127 17 
28 73 

195 98 
1102 79 
254 49 

1109 00 

157 07 
303 89 

‚ 277 28 
261 27 
240,35 
117,95 
245 15 
106,47 
841,13 
204 84 
8631 

1020 41 

51 5.66 
598,62 

732,00 
432,45 
56,61 

244,04 
125,93 

758,03 

18,17 

375,80 
458,50 
973 36 
118 76 
226.26 

3771 37 
426 24 

965 45 

1074 25 
165 99 

1151 52 
280 38 
542 78 

‚ 619 80 
3931 04 
5927 71 

3208 93 
2010 22 

1013 30 | 
511 35 

4221 59 
723 72 
251 59 

1892 07 
1056 87 
2455 61 
229 51 
914 08 

13205 65 
496 53 

4970 57 
3400 74 
2774 83 
3261 91 

"1445 31 
2168 11 
1378 63 
1789 73 
2665 87 
6768 49 
2324 78 
737 90 

12706 95 

1747 12 
3828 57 

4135 57 
2905 66 
1275 29 
3420 99 
712 49 

6000 78 
i doł. c. 

362 62 
1385 08 

14034 01 
8522 59 

22117 38 
2097 22 
2148 05 

741 24 
46 12 

"184 49 

145 46 
2129 

266 10 
31 03 

173 85 
156 11 
402 56 
689 13 

412 79 
201 28 

126 23 
51 18 

405 97 
95 53 
„17 07 

283 15 
109 17 
266 10 
20 47 

105 76 
1606 80 
146 69 

791 46 

416 20 
° 371 86 

375 26 
191 04 
375 26 
160 34 
276 33 
375 26 
757 35 
330 92 
109 17 

1504 46 

296 80 
146 69 

672 07 
865 28 
368 44 
351 39 
136 46 

883 57 
doi. c. 

83 60 
194 46 

1808 07 
1163 32 
2971 39 
324 09 
259 28 

18998 71 
1286 56 

5146 22 

4057 60 
593 79 

7422 43 
890 69 

4849 32 
4354 49 

11738 98 
20095 54 

12037 43 
5869 49 

3680 87 
1492 24 

11838 47 
2785 52 
497 41 

8257 08 
3183 46 
7759 66 
596 90 

3083 97 
46856 43 
4277 76 

23080 03, 

12136 91 
10843 64 
10943 12 
5571 04 

10943 12 
4675 69 
8058 11 
10943 12 
22085 20 
9649 84 
3183 46 

43871 95 

8655 01 
4277 76 

19598 13 
24970 20 
10744 15 
10246 74 
3979 32 

25766 06 
Gol. ©. 
1060 06 
5670 53 

52725 92 
33923 66 
86649 58 
9450 88 
7560 70
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KONSTANTY SIEMIRADZKI 

SL wo 

W GŁĘBIACH TAJGI I NAD WODAMI RAJKAŁU. 
Stil leśny. 

Podoficer straży celnej, jegor Ku- majtka, uczułem mocny zapach go- — Długa to historja, wasze bła- cy szeptał mi do ucha: „wytnij go 
rejew, zbliżył się do mnie, salutując rzałki i przypomniałem sobie inne gorodje! A wy dajcie mi trochę tyto- raz drugi nożem—i koniec z nim bę- 
po wojskowemu: 

— Melduję ; posłusznie, że wszy- 
stkie kajuty i skryte pomieszczenia 

rosyjskie: „O czem trzeźwy myśli, o 
tem pijany gada". 

„Wódka — siwucha* — oto jest 

niu, to ja skręcę sobie z papieru 
„kozią nóżkę” i zapałę. Bo fajkę 
gdzieś zgubiłem, a bez palenia mar- 

statku są zrewidowane. Czy można prawdziwe bożyszcze moskala: czego kotnol 
już zdjąć wartę i puścić publiczność 
aa brzeg? 

— Możecie. 
Wnet 

— gwizdnęła dudka bocmańska, —i 
żołnierze rozeszli się — a marynarze 
śpiesznie zaczęli przerzucać na brzeg 
mostek. Nie przeszło pięciu minut, — 
a na pokładzie parowca „Aleksander 
Newski'* — już nie było żywej duszy. 

Zmęczony szperaniem w bagażach 
pasażerskich, za które nas, .celn ków 
klnie świat cały, znudzony gadaniną 
pasażerek, — starających się dowieść, 
że to co prawo uważa za kontraban- 
dę, jest rzeczą arcy-legalną, zaprag- 
nąłem chwili 
hałasu i wrzawy. 

Zapaliłem więc papieros, oparłem 
się o burtę parostatku, i zacząłem 
się zapatrywać w modrą toń Bajkału. 
Jest coś w naturze człowieka, co po- 
ciąga do wszystkiego, co nam impo- 
nuje swym bezmiernym ogromem. 
Nie wiem dlaczego, ale wszędzie gdzie 
jest morze, zawsze znajdziesz ludzi 
zapatrzonych całemi godzinami w tę 
modrą przestrzeń bez końca, której 
każdy atom porusza się i drga ży- 
ciem, a całość jest obrazem nieskoń- 
czoności. 

A Bajkał tego dnia był prześlicz- 
nyl Lekki wietrzyk zaledwie muskał 
jego powierzchnię, a zachodzące słoń- 
ce iskrzyło się w falach, które z ła- 
godnym, pieszczącym ucho pluskiem, 
uderzały o boki statku. | nagle ujrza- 
iem fenomen, który można obserwo- 
wać chyba tylko nad Bajkałem i tyl- 
ko w początku jesieni. Oto nagle 
rozproszyła się mgła i jak fata-mor- 
gana w pustyni, ukazał się drugi 
brzeg Bajkału, niewidzialny latem, 
gdy Bajkał paruje, a powietrze mniej 
przezroczyste. Niby  czarodziejska 

panorama ukazały się nagle, jak 
chmura na widnokręgu, ciemne masy 
wysokich gór Chamar - Dabanu, 
uwieńczone pasmem wiecznych śnie- 
gów i lodowców. A zachodzące 'słoń- 
«€, igrając złotym promieniem na lo- 
dowych polach, zalało je różowym 
błaskiem, który powoli blednąc w 
miarę jak zmrok zapadał zamienił się 
w jakiś połysk turkusowy, potem. błę- 
«itny, sinyy—i nareszcie w czarny, 
jak kir. Takich barw, jakie ma matka 
Natura, nie znajdzie chyba żaden ma- 
iarz na swej palecie. 

Nagle głośny kaszel z prawej 
strony przerwał me dumania. 

Odwróciłem się szybko, spėjrza- 
łem—i nagle uczułem, jakby mnie 
"oś odepchnęło od tego, com ujrzał, 
Obok imnie stał człowiek, również 
wsparty o burtę — widocznie :majtek 
ze statku... ale co za potworna fizjo- 
aomja! 

Szeroka twarz o wystających koś- 
elach policzkowych,— kupa rudych 
kudłów na głowie, rozdęte chrapy jak 
u konia i wstrętne mięsiste uszy, ster- 
czące do góry na pół głowy. 

Ale najdziwniejsze to były jego 
oczy, których wyrazu chyba nigdy 
nie zapomnę, bo pieczęć Kaina wid- 
niała wyraźnie w ich głębi. Wyraz ich 
ciągle się zmieniał: w jednej chwili 
połyskiwały one chłodnym stalowym 
blaskiem, w którym się czuło coś 
okrutnego i nieubłaganego, jak cięcie 
miecza katowskiego... i 'wówczas cała 
twarz nabierała wyrazu dzikiej energii 
i zaciętości... to znów gasł wyraz 
siły, Oczy |[przysłaniała , jakby mgła 
jakaś, a na twarzy ukazywał się dziw= 
ny wyraz ni to cierpienia, ni to trwogi. 

Nie chciałbym ja z takim frantem 
spotkać sam na sam w lesie; to też 
włożyłem rękę do kieszeni i pomaca- 
łem rewolwer. Ale zainteresował mnie 

się z nią nie dokaże w Rosji?li Czego 
nie zrobią ci ludzie za pieniądze, to 
dostaniesz za wódkę. Zacząłem po- 

dym razem na „czaj i na wodku* 
i zachowując się względem niego 
nieco lepiej, niż względem innych 
majtków, co go ogromnie podniosło 
w oczach innych kolegów. Nie mało 
jednak upłynęło czasu nim ten dziki 
czełdon przestał patrzeć z podełbatna 
mój uniform urzędnika Komory Cel- 
nej. Zdarzyło się jednak, 
okazał przytłigę. Za jakąś 
kupiec — wła 
go zwolnić ze służby; 

„Iwan Niepomniuszezyj“ 
swoim miejscu. 
lody... 

Upłynęło parę miesięcy. Mrozy już sku, —i ci, 
się zaczęły — kry lodowe gdzienie- 
gdzie ukazały się na Świętem Morzu 
(tak syberacy nazywają Bajkał), 
nawigacja jeszcze trwała dalej, 
Bajkał — rzecz dziwna — 
bardzo niskiej temperatury wody i 
tęgica mrozów, zaledwie przed No- 
wym Rokiem zamarza całkowicie. 

Pewnego razu, po dokonaniu obo- 
wiązków służbowych, znowu stałem 
na pokładzie parowca, jak niegdyś la- 
tem, oparty o burtę. Wichura szalała 
na Świętym morzu. Ogromne bałwa* 
ny bily w skaliste brzegi i wznosząc 
się do góry, lizały kamienne urwiska, 
a wiatr zrywał pianę z grzebienia fal 
i rzucał ją nam w oczy. Od uderze- 
nia fal o strome brzegi, echo jak grom 
rozchodziło się w głębokich parowach 
i jarach. Woda wpadając na pokład 
zamarzała w kilka minut, pokrywając 
statek grubą warstwą lodu. Maryna- 
rze z siekierami i żelaznemi oskarda- 
mi rozbijałi lód, zdrapywali go z 
masztów i reji i oczyszczali pokład. 

Rudy marynarz, zakasawszy ręka- 
wy, stał obok mnie, pykającz krótkiej 
fajki «nosogrejki» ulubioną machorkę. 
Zmęczony ciężką pracą był tego dnia 
ponury jak noc, patrzał bezmyślnie na 
przewalające się bałwany * wsłuchiwał 
się w wycie wichru. I nagle zaśpie- 
wał smętną pieśń wychocźców rosyj: 
skich o Syberyi : ; 

„Ech Syberjo — nie matkaś ty, 
a macocha zła 

„Chłodem wiejesz, mrozem ści- 
nasz krew 

„Nieprzytulna, nie łaskawa. 
— Cóż, niepodoba się wam Sy- 

bir?—zapytalem go tonem trochę żar- 
tobliwym—chyba w domu lepiej wam 
było? 

Trafiłem w samo sedno; wzbudzi: 
łem swem zapytaniem w czełdonie ca- 
ły rój dawnych wspomnień. 

— Jakże, wasze błagorodje, można 
porównać Sybir do matuszki Ras- 
sieji?—żachnął się iwan Niepomniusz- 
czyj—tu zima trwa 8 miesięcy i w po- 
łowie maja jeszcze lód pływa po Baj- 
kale. To ziemia przez Boga przeklętal... 
a u nas w Saratowskiej gubernji rajl 
l chłop zaczął z zapałem cpowiadać o 
rodzimej wsi Kamieńce, z której pocho- 
dził. 

— „Byla u nas gospodarka, jak 
się należy... mieliśmy 3 konie, 
cztery | krowy i stado owiec... 

Był przy domie i sad, a w nim 
jabłek—antonówek—hukl A kawonów, 
melonów — tych i nie rachowaliśmy 
—to było za bezcen.Człek żył sobie 
jak pan i miał poważani: u dobrych 
ludzi. A teraz, teraz.."—i chłop nie 
dokończył i odwiócił się, zakrywając 
twarz rękawem... łza duża jak groch 
stoczyła się mu na policzek, a wyraz 
cierpienia i goryczy odmalował się na 
twarzy. Lecz w tej że chwili, jak by 

ten człowiek, jako fenomen, bo cho- 
ciaż widziałem w Syberyi setki zbrod- 
niarzy,—u nikogo jednak piętno Kai- 
na nie było tak wyraźne, jak u tego 
rudego majtka. 

A ponieważ niedawno przedtem 
czytałem znakomite dzieło Tarda «o 
zbrodńiczym  typie»— więc przyszła kojny, prosiaczy, prawie 
mi do głowy 

człowieka. 
Ale jak to osiągnąć? jak wyspo- 

wiadać takiego „jegomościa”, Czełdon, 
czyl chłop sybirski jest z natury po. 
dejrzliwym i skrytym, a moja czapka 
urzędnicza nie wzbudzi w nim zaufa- 
nia. Przeciwnie będzie się mnie wy- 
strzegał W Syberji nie przyjęte roz- 
pytywać, kto i za co został zesłany 
na Sybir, tu egzystuje przysłowie, że 
człowiek z Europy, co przebył góry 
Uralskie i 7 rzek, przez to samo po- I 

" zostawił za sobą całą swoją przesz- 
łaść wraz z jej występkami, chociaż- 
by największymi. Chłop sybirski, gdy 
widzi, że go śledzą, kłamie tak spryt 
nie, że potrafi wyprowadzić w pole 
doświadczonych sędziów śledczych, 
cóż dopiero mnie? 

Rozmyślając tak, przypomniałem 
sobie, że, przechodząc koło rudego 

D fantazja przekonać się, 
czy nie zawiodły instynkt i przeczu- 
cie, które od pierwszego wejrzenia tak 
gwałtownie odepchnęły mnie od tego 

Dałem mu szczyptę tytoniu i sia- 
dłem na kupie lin okrętowych. A 
Iwan zaczął spowiedź, puszczając kłę- 

dała się słyszeć komenda, woli oswajać dzikusa, dając mu każ- by dymu. 
— Mówiłem wam, wasze błago- 

rodje żeśmy byli zamożni i poważani 
w naszej wsi. Było nas trzech brac 
a wszystko chłopy jak dęby — ch<ć 
do gwardyi carskiej. Trzymaliśmy się 
kupy i dwaj bracia starsi, choć żona» 
ci nie chcieli się jednak dzielić aż do 
śmierci ojca. Tak było postanowione. 

żem mu Ojciec rządził gospodarką, — a myś- 
: awanturę my pracowali, I byłoby wszystko dob- 

ciciel parowca, chciał rze, gdyby ojciec siedział w domu; 
by; ja się ujęłem ale zechciało mu się pojechać do 

odpoczynku od tego za niego i na moje prośby majtek Moskwy, żeby tam lepiej sprzedać 
pozostał na wełnę. Otóż to Moskwa zgubiła gol 

Od tej chwiil prysły Spotkałftam dawnych przyjaciół — 
jeszcze z czasów, gdy służył w woj- 

zwąchawszy, że stary ma 
sporo grosiwa, nauczyli go i pić, i 
w karty grać — 

kach, hula i w naszej wioseczce. Nie- 
raz i matka stara padała mu do nóg 
i zaklinała z płaczem: «Andrzej Niki- 
ticzl porzuć wódkę. Oto obraz šwigte- 
go Mikołaja-Cudotwórcy.. pocałuj go, 
przeżegnaj się i daj słowo, że pić już 
więcej nie będziesz!*— A on jak pal- 
nie pięścią w stół, jak nie huknie na 
całą chatę: „Kto tu gospodarz, jaczy 
wy? Odpowiadajcie psubratyl Ja tu 
gospodarz! Ja zarobiłem, ja i przepi- 

. A wam nic do tego»l 
No, to dobrze było, póki było za 

co pić. A gdy na pieniądze przyszedł 
koniec, a szynkarz nie chciał kredy- 
tować, wówczas zaczął kraść sam u 
swoich: ściągnie chomąt i do szynku, 
ukradnie płótna co matka wytkała, ał- 
bo ręczniki wyszywane i marsz do 
szynkarza Afońki... : 

Tak i dwa lata nie minęły, a 'oj- 
ciec z przyjacielami przepił cały nasz 
dobytek. 

Pewnego razu siedzę Ja w chacie 
aż tu przychodzi wójt gminy I upo- 
mina się o podatki. A ojczulek leży 
pijany pod ławą i chrapie. Popatrzał 
na niego stary wójt, spluną! z pogar- 
dą i powiada: „Ech ty pijaczyno, pija- 
czyno z pod szynkwasu*', Nawet trą- 
cił go nogą i wychodząc rozkazał 
nam, abyśmy tej jesieni opłacili nie- 
dobory za ubiegły rok „A jak nie 
zapłacicie, — powiada, to wam sprze- 
dam krowy i chałupę!” 

Jak usłyszała to matka, staruszka, 
zatrzęsła się cała i upadła mi do nóg. 
A sama płacze: „Waniu, mój gołąb- 
kul ratuj ty nasl nie daj mi tułać się 
po świecie na starość i żebrać przy 
cerkwi. ldź ty na zarobki, anuż co 
zarobisz i przyniesiesz do domu. Bo 
inaczej zginiemy. 

Co miałem robić? Zawinąłem do 
szmaty garść ziemi ojczystej, wziąłem 
kosę na ramię i poszedłem w świat 
szukać szczęścia, | od tej chwili już 
nie widziałem swej wioski. ł nie zo- 
baczę jej nigdy. 

— Zobaczycie lwanie! Młodzi je- 
szcze jesteście! 

— Nie zobaczę wasze błagorodjel 
Czuje to moja duszal Zgiaę jak pies 
na tym Sycirzel 

No cóż—ciągnął dalej Iwan:--wia- 
domo, że kosą wiele nie zarobisz... 
ale robota to dobra i zdrowa. Sto- 
isz sobie na stepie, jak król, wyma- 
chujesz kosą od rana do wieczora, a 
skowronek Śpiewa ci nad głową, 
Wesoła robota! | karmią dobrze doń- 
scy kozacy, bo to oni sami hultaje i 
pasibrzuchy, więc dobrego pracownika 
cenią. Zarobiłem ja ze 25 rubli tego 

wstydząc się swej słabości, — wypro- lata. Widzę, że to zamało, więc u- 
stował się—spojrzał mi prosto w o- myśliłem pójść nad Wołgę aż pod 
czy—pomilczał chwilkę i powiedział miasto Astrachań i nająć się na ro- 
przyciszonym głosem: 
—A wiecie wy... wasze błagorodje» 

—żem ja zbój—morderca?” 
l oczy jego miały wyraz niespo- 

błagalny gaty to był człowiek, ale gałgan ja- 

botę do watahy rybackiej. 
Tu płacą lepiej ale jak u kogo. Ja 

się nająłem na robotę do kupca Ku- 
źniccowa, co to handlował rybą. Bo- 

wówczas gdy usta wyznewały najcięż- kich mało—bo krzywdził robotnika i 
szą zbrodnię, jaką zna kodeks karny. 

I jam go zrozumiał. Wytrzymałem 
jego wzrok i patrząc mu oko w oko 
odparlem spokojnie: 

— No, cóż robić Iwanie. Zbóje 
w Syberji — to nie rzadkość. A gdy- 
by ich nie było, to przez kogo Sy- 
berja byłaby zaludniona? Była zbrod- 
nia, była i kara, więc z ludźmi u cie- 
bie kwita. A co cię popchnęło do 
zbrodni? Pewno wódka?! 

— Wódka, wódka wasze błago- 
rodje! Jakże to pan zgadł? Niech o- 
na będzie przeklęta ta podła siwuchal 

kto ją wynalazł na zgubę człowie- 
ka?l Bo to starzy ludzie powiadają, 
że djabeł był pierwszym gorzelnikiem. 
On to szelma nauczył świętego czło- 
wieka, patryarchę Noego tłoczyć wi- 
no. A od niego pr» rozszedł się 
po całym świecie! 

— No, mniejsza oto! Ale jakże od 
wódki pociągręło cię aż do morder- 
stwa? Gadaj! 

oszukiwał przy wypłacie należności. 
Co człek zarobił, tego mu nie płaco- 
no zaraz gotówką, tylko co sobotę 
zapisywano do książeczki i człowiek; 
żeby sobie coś kupić, musiał cho- 
dzić z tą książeczką do jego włas- 
nej kramy, a tam i ceny byly wyso- 
kie i towar lichy Tak to ten nicpoń 
zarabiał na nas podwójnie, za byleco 
u niego były naznaczone kary pie: 
niężne, które nam potrącano z należ- 
ności, kilka razy AE kłótnie z ro- 
botnikami przy wypłatach, sprawa do- 
chodziła do sądu ale on zawsze wy- 
grywał, bo to my wiadomo lud ciem- 
ny niepiśmienny i prawa nie znamy, 
a on, wiadomo człowiek bogaty i z 
„naczalstwem“ znajomy i ma za co 
nająć adwokata. Raz nawet doszło do 
buntu, ale on sprowadził kozaków i 
ci uśmierzyli nas nahajami: Ot i do- 
tąd mam na plecach ślad od kozac- 
kiego bizuna. Złość mnie brała na 
gospodarza, a zły duch nieraz w no- 

dziel* Ale się miarkowałem, choć 
czułem, że długo nie wytrzymam 
bom jeszcze nie zarobił 30 iubli na 
opł.tę zaległych podatków. 

A gdym zmiarkował, że pieniądze 
już zarobione i przychodzi koniec 
mej udręki, wówczas wypiłem dla od- 
wagi szklanicę tęgiej siwuchy i marsz 
do gospodarza po obrachunek. 

Przychodzę i widzę, że siedzi na 
słoneczku i pije herbatę z uriadnikiem 
kozackim i popem Aleksiejem. Zdją- 
łem więc czapkę jak się należy, sto- 
ję sobie i myślę:—co to za porządek 
u nas w matuszce Rassieji, że każdy 
złodziej i gałgan żyje sobie za pan 
brat z policją i popami, a uczciwy 
człowiek nie ma do nich i dostępu. 
Stoję godzinę i drugą, a oni raczą 
się sobie herbatą z konfiturami i o- 
cierają pot z czoła, bo już dwa sa- 
mowary wypili Nareszcie choziain 
podniósł się z miejsca, ziewnął, prze- 
żegnał usta i zobaczył mnie: 

— Ato ty, Wańka? Czego chcesz? 
— Obrachunku, panie kupiec, ob- 

— No cóż — powiada: obrachu- 
nek to obrachunek! My nikogo tu 
gwałtem nie trzymamy! Czekaj-no о- 
baczę w księdze coś ty zarobił i za 
co płacisz grzywny. 

Odkrył księgę, wziął szczoty — i 
dalej że rachować. I jak zaczął pod 
liczać, tak naliczył że mi się należy 
nie 30 rubli lecz 14 i 20 kopiejek. 
Stoję i uszom własnym nie wierzę. A 
on sięgnął do biurka, wyjął pieniądze i 
mówi: masz bratku! Bierz w łapę i 
daj pokwitowanie. 

— A gdzież reszta? pytam, braku- 
je jeszcze 15 rubli 80 kop, 

Dziwny z ciebie człowiek! po- 
wiada kupiec — resztę ci potrącono 
za karę. Chyba zapomniałeś, możeś- 
się upił, że nie pamiętasz? | dalejże 
prawić mi kiedy i za coż potrącono 
mi z pensji. 

Słucham i podziwiam bezczelność 
kupca... tyle tylko rozutmiem, żełże mi 
w Oczy jak pies i chce okpić. | czuję 
jak mi krew się burzy i zalewa oczy. 
Ale się jeszcze miarkuję i mówię do 
kupca: 

— jo za małol Dajcie Wasilij 
Matwiejewicz więcej! 

— Nie dam, gołąbeczku, wszak i 
ja nie dostaję pieniędzy darmol 

— Nie dacie? pytam po raz drugil 
— Nic dam, Wanciu, nie dam! — 

Ale co z wami? 
Krew mi zalała oczy... W jednej 

chwili wyciągnąłem nóż z chołewy— 
i jak go palnę pod piąte żebro i tak 
się zwalił zaraz na podlogę i nie zip- 
nął. A ja w nogil 

Alem się spóźnił, bo na krzyk u- 
riadnika nadbiegli kozacy i skrępo- 
wali mnie jak barana. 

Dalej wiadomo co... Sąd, Sybir, 
katorga. Ale o tym nie warto gadać. 
Dwa razy uciekałem z więzienia, ale 
napróżno, bo pierwszym razem  za- 
błądziłem w lesie i trafiłem na niedź- 
wiedzia, | widzicie, wasze błagorodje, 
—jak on mnie udekorował... spójrz- 
cie no! Czeldon zawrócił koszulę i 
pokazał kark i łopatkę, formalnie 
zerane pazurami dzikiej bestyi. 

— Jakże daliście sobie radę? 
„ niewielki to był niedźwiedź 

«amurawiejnik»—ten co rozkopuje mro - 
wiska: gdy mnie obalił na ziemię u- 
derzeniem ląpy i przygniótł, wywiną- 
łem się i rozprułem mu brzuch no- 
żem. Gdyby to był gatunek większy, 
białoszyjnik, albo ten, co to nie kła- 
dzie się zimową porą do barłogu, to 
przyszedłby mi koniec. A tak do- 
pełzłem sobie do wioski i tam jakaś 
dobra babina opatrzyła mi rany, na- 
poiła ziółami—i w miesiąc wyleżałem 
się. Tylko, gdym przyszedł do zdra- 
wia, wójt tej wioski doniósł o mym 
pobycie policji i znowu zabrali mnie 
do więzienia. 

— Nu, a drugim razem? — prze- 
rwałem opowiadanie, zapalając pa- 
pieros, 

— Drugim razem było gorzej, bo 
na Karymskim stepie wyśłedzili mnie 
burjacj, psia ich mać. Niema ludzi 
więcej zawziętych na nas zbiegów z 
więzienia, jak ci poganie. Bo to im 
rząd płaci za złapanie uciekinierów 
po 10 rubli od głowy, a za zabitego 
tylko po 3 ruble,—więc polują na nas 
jak na lisów. Jest u nich nawet przy- 
słowie: «Chudziutki zbieg z więzienia 
lepszy jest od tłustej sarny». Bezboż- 
ny пагба, poganie! 

To mówiąc Iwan odwrócił się i 
splunął z pogardą—a potem ciągnął 

dalej: : 
— Wytropili i mnie, gdym się 

chował w łozach nad brzegiem  je- 
ziorka. jeden hycel narzucił mi arkan 
na szyję i długo wlókł po ziemi. 
Ledwie nie udusił, No, a drugi tym- 
czasem rewidował me kieszenie i za- 
brał ostatnie pięć rubli, com je miał 
na drogę. Zrabowali mi buty psubra- 
ty, a potem pognali pieszo nazad do 
więzienia. A naczalstwo za próbę u- 
cieczki dało mi jeszcze 100 batów i 
przedłużyło termin kary o rok cały. 

— Wieleście wycierpieli, Iwaniel I 

jak to jeszcze głowę nosicie na karku! 
Co o tem mówić: taki już 

mój los; tak zapisano było w księdze 
przeznaczenia. Ale wszystkiemu bywa 
koniec. Jak się skończył termin mej 
kary i puszczono mnie na wolność, — 
pomyślałem sobie trochę, pogadałem 
z rozumnemi ludźmi i nająłem się za 
robotnika do kopalni złota. Daleko 
to bylo, nad rzeką Witimem. 

— A jakże was przyjęli 
paszportu do kopalni? 

— A na co im paszport? Im trze- 
ba tęgich robotników a nie papierów, 
człek bez paszportu jeszcze lepszy, 
bo niema gdzie się podziać, więc 
trzyma się gospodarza. Zresztą tam 
są ludzie, co za 3 ruble napiszą ci 
paszport  jaknajleoszy. — Ech, wa- 
sze blagorodje, zgasla mi moja „cy- 
garka", — a tytoniu nie mam. 

Dałem mu znowu szczyptę tyto- 
niu, który Iwan zawinął w kawałek 
gazety, —zręcznie skręcił, —przegiął w 
fotmie koziej nóżki i zapaliłz tryum- 
fem pykając jak z fajki. 

— Ech, dobre życie na kopal- 
niach złota... nigdzie tak dobrze nie 

bez 

i hulać po szynkach. rachunku, bo mi się śpieszy do domu. płacą! I utrzymanie i przyodziewek— 
ale Bywało tak, że pijany wraca z Mos- 

gdyż kwy, w kieszeni pustka, — a on za- 
pomimo smakowawszy w moskiewskich szyn- 

wszystko to masz od gospodarza. 
Tylko robota ciężka i nie każdy ją 
wytrzyma, tylko ten, co jest silny jak 
koń, bo niełatwo stać po kolana w 
zimnej wodzie przez kilka godzin. 

Jedno tylko niedobrze: Las wo- 
koło na setki wiorst, dzicz — i niema 
gdzie pohulać. Niema i wódki bo 
rząd zabrania odkrywać szynki na 
kopalniach złota. A bez wódki ruski 
człowisk żyć nie może! 

— Jakże sobie radzicie? 
— He, he, wasze błagorodje, za 

pieniądze wszystko dostaniesz i w 
więzieniu i w lesie. W więzieniu przy- 
nosili nam pokryjomu wódkę sołdaci, 
a w tajdze «spirtonosy». Sprytny to 
naród! Okręci się cały długą kiszką 
gutaperkową, napełni ją spirytusem i 
marsz do kopalni złota. A tam sprze- 
daje butelkę spirytusu za 5 i 6 zo- 
łotników złofego proszku—i tak żyją 
udzie. Sami życiem ryzykują więc 
drogo je sprzedają. 

— Tak, dobre to były czasy, ale 
już nie wrócą,—ciągnął dalej Iwan z 
westchnieniem. Kto umiał wówczas 
oszczędzać, ten wrócił do domu bo- 
gaty, kupił sobie grunt, ożenił się i 
ma spokojną starość. A ja jak byłem 
goły, tak i zostanę do śmierci, bo co 
Kaina to zaraz przepiję. Taka moja 
dola 

Ot, bywało dawniej, że powracamy 
sobie do miaśta z kopalni złoia. Ro- 
bota skończona! idziemy kupą, a nie 
w pojedynkę, bo się obawiamy czeł- 
donów— chłopów syberyjskich, chci- 
wych na nasze zarobki. Idziemy i 
śpiewamy pieśni hulaszcze, a każdy 
trzyma nos do góry, bo ma kiesze- 
nie pełne zarobionych u gospodarza 
carskich rubli i kradzioriego złota. A 
przy drodze karczma. Szynkarz stoi, 
szelma i kłania się nam do ziemi, do 
siebie zaprasza. 

— Waniu—oj Waniu—proszę do 
mej gospody. Mam tytoń wyborny i 
taką wódkę, jakiej nie pije i sam ge- 
nerał-gubernator w Irkucku, 

— A ty się nudmiesz tak po je- 
neralsku, jak indyk i mėwisz mu niby 
od niechcenia: jaki ja dla ciebie Wa- 
nia, taki, owaki? Co za poufalość: 
wszaktęśmy razem z tobą nie pasali 
świnie? Nie brat, ja tobie, ani swatl 
Nazywaj imieniem ojca durniu jeden! 

Jeszcze niżej się kłania „celowal- 
nik* i prosi pokornie: 

— Iwan Andreicz i wy—szanowna 
kompanjo—prosimy do nas na wó- 
deczkę! 

— No, kiedy tak — to pójdziemy! 
Ale musisz nam wprzódy wysłać dro- 
gę czerwonym suknem, bo tu u cie- 
bie brud na ganku. 

I niema rady! Wynosi „cełowalnik* 
sztukę sukna, ściele go nam pod no- 
gi, a my hurmem walimy do szynku 
przy dźwiękach harmonijki. Rozumie ki 
się że bestya -szynkarz policzy nam 
te. sukno wdwójrasób, — ale ktoby 
o taką bagatelę dbał? Wszak to zło- 
to kradzione, a więc nie żal gol A 
za to takie honory! A jak przyjdzie» 
my do miasta to hulamy od rana do 
wieczora — i wszystkie dorożki w 
mieście zamawiamy dla siebie. Nikt 
nie pojedzie bez naszego pozwolenia! 
Nawet i generałowie muszą iść pie- 
chotąl | 

Takie to były dawniej czasy, —ale 
już nie wrócą—znowu powtórzył Iwan 
i westchnął. 

— A cóż dalej było? I jak od ta- 
kich zbytków doszliście do nędzy? — 
zagadnąłem go. 

— Co dalej było—ciężko o tym 
mówić,—mruknął niechętnie sybiriak. 
Bo chciałby człek zapomnieć, a nie 
może. No słuchajcie, wasze blagoro- 
dje. Powiem wam wszystko—to może 
lżej będzie na sercu; powiem jak po- 
pu na spowiedzi. Piłem ja wódkę za 
młodu, gdy byłem astrachańskim ry. 
bakiem, ale na kopalni złota rozpi- 
łem się do reszty. Co zarobię—wszy- 
siko niosę do spirtonosa, Nareszcie 
zadłużyłem się i przestał mi wierzyć 
i dawać na kredyt. Pewnego razu 

‹ Кораё do ziemi 

przed Bożym Narodzeniem wypiłem 
niebacznie całą butelkę w niedzielę, — 
a w poniedziałek patrzę—butelka pu- 
sta i nie można powtórzyć, jak to jest” 
w zwyczaju u pijaków. I taka tęskno- 
ta mnie ogarnęła, że cały świat wy- 
dał mi się wstrętnym, niemiłym. A 
najgorzej ludzie. Patrzeć nie mogę na 
ich twarze. Chodzę i szukam zaczep- 
ki, ale wszyscy odemnie stronią.. 
Wiem że ta tęsknota przejdzie, jak 
się trochę napiję wódki... ale nie ma 
za co. Więc idę do Achmetki - tatara 
który u nas handlował spirytusem. 
Proszę go pokornie, żeby mi pokre- 
dytował choć na pół -butelki. Nie da- 
je, szelmal— powiada: „jak ja ci dam 
108 kiedy ty nie masz czem pła- 
GiG. 

Zdejmuję z szyi obrazek Świętego 
Mikołaja Cudotwórcy i przysięgam, 
że mu oddam we czwartek; a jak nie 
będzie pieniędzy, to ukradnę u go- 
spodarza kawałeczek złota z maszyny. 

Nie wierzy, poganinl 
Słowo po słowie zaczęła się kłót- 

nia; i gdy tatar chwycił mnie za koł- 
nierz, żeby wyrzucić z chaty, ja ude- 
rzyłem go nożem w serce. Runął ta- 
tar na ziemię, tylko powiedział „Ałłach* 
i skonał, A ja nogi za pas i w taj- 
gę! Przenocowałem w lesie, wykopaw- 
Szy jamę w Śniegu i nawet ognia nie 
rozłożyłem, chociaż był mróz siarczy- 
sty, bom się bał, że mnie złapią, A 
na drugi dzień w drogę—o głodzie i 
chłodzie. ldę sobie po lesie Ścieżką i 
nagle widzę człowieka. Stał on za 
drzewem, czaił się, jak zwierz dziki i 
wymierzył strzelbę ku mnie. 

— Stój „garbacz!*—krzyczy. Rę- 
ce do góry i dawaj pieniądzel bo inae 
czej—kula w łebl 

Schowałem 'się i ja zadrzewo, że- 
by mnie nie zastrzelił i mówię do te- 
go zbója: 

— Jaki ja „garbus”— kiedy i gar- 
ba nie mam za plecami? Chyba ślepy 
jesteś—widzisz—nie mam ani „czajni- 
ka", ani tobołków, ani worka z rze- 
czami. Nic u mnie nie znajdziesz. 

— A ktoś ty taki? i co tu pora- 
biasz w lesie? 

— Dawniej łowiłem ryby w mo- 
rzu Kaspijskiem, a dziś będę łowił lu; 
dzi w tajdze sybirskiej. | 

Uśmiechnął się na te słowa zbój 
ale broni nie opuszcza i pyta dalej: 

— A masz-że ty nieboże przyrzą- 
dy do łowienia ludzi? Bo co człowiek, 
to nie karaś i nie szczupak! 

— Może w przyszłości się doro- 
bię... a tymczasem i ten „instrument 
niezły—powiadam, wyciągając nóż z 
cholewy:—bo w człowieku dusza nie- 
mocno się trzyma, trudniej zarznąć 
baranal 

— Toć widzę, żeś zuch, kiedy sam 
sobie radzisz. Podobasz mi się brat- 
kul Chcesz, to cię przyjmę do spółki? 

Cóż miałem robić? Przecież nie 
umierać z głodu w lesiel Zgodziłem 
się, 

A en dobył z torby kawał pie- 
czonej sarniny. Zjadłem to z apety- 
tem,—a gdy nalał mi z flaszki wódki, 
odcazu poczułem ciepło i siłę w kisz- 
kach. | od tej chwili uprawiališmy ra- 
zem „rzemiosło zbójeckie*, 

— Piękne  rzemiosłu, 
mówić — odezwałem się z ironją, „bo 
mi się zdało, żeten włóczęga afiszuje 
się swym cynizmem. Ale Iwan Nie- 
pomniuszczyj spojrzał mi fak dobro- 
dusznie prosto w oczy, żem zrozu- 
miał, jak było niesłuszne moje przy- 
puszczenie-„No, a wiele ludzi zamor- 
dowaliście razem w tajdze?" zapytałem 
znowu i żachnęłem się, przypomniaw- 
szy sobie, że z punktu zapatrywania 
się „brodiagów”, — zapytanie moje 
było wysoce—nieprzyzwoite. 

Rudy majtek pomilczał chwilkę, — 
pociągnął dym i odpowiedział nie 
Śpiesząc: 

— O tem wie jeden, Bóg na nie- 
bie i matka—tajga zielona. A pomil- 
czawszy jeszce czas jakiś, ciągnął da+ 
lej, pykając dymem machorki z fajecz- 
i—nosogriejki, którą przed chwilą hyl 

znalazł i podniósł z podłogi. ; 
— Towarzysz mój miał małą 

chatkę—ziemlankę o jakie dwie wior- 
sty od leśnej Ścieżki, po której cho- 
dzili robociarze z kopalni do wsi po 
żywneść. Tu żyliśmy sobie we dwoje 
i ztąd robiliśmy wyprawy na garbu- 
sów. Otóż pewnego razu zabiliśmy 
jednego z nich itowarzyszysz, obdzie- 
rając trupa dostrzegł na Szyi złoty 
krzyżyk. A że był chciwy, więc mi- 
tyguję go: „bierz pieniądze i łachy — 
a krzyża z szyi nie tusz, bo io bło- 
gosławieństwo matki”, 

— No i cóż ziego? śmieje się to- 
warzysz. | 

— A to, że trzeba go pogrzebać 
z krzyżem, jak yrzystało na chrześci- 
janina, bo cię Bóg ukarze! 

A on się dalej śmieje, bo był nię- 
dowiarek: Czy to ja dureń, żeby 4 

złoty krzyżyk? „W 
mieście dadzą mi za niego conajmniej 
15 rubli! 

D C'N. 

PIE 

niema co 
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452411 976 Houwaldtowa Marja Narkuszki Lidzki 270,53 3140 14 470 78 13728 64 
45249 — Ignatowicz Aleksander Pacewicze b 108,98 600 18 81 88 2387 59 
45259 3940 Jakowickiego Adolfa spadkobiercy Jelno Dziśnieński 535,98 ` 3600 20 651 60 19001 23 
452621 2587 Wolodkowicz Wincenty Dekszniany Moiodeczański 594,29 10323 98 1501 04 43772 48 
452771 4885 Meysztowicz Szymon Meyszty Brasławski 1566,19 3572 93 914 28 26661 40 
452772 876 Meysztowiczowie Elżbieta i Szymon Lelupie, Bieniasze i 

Kalniszki » 301 74 3198 95 767 58 22383 65 
452773 4883 Szemiotowa Marja Bugiele p 147 76 1335 46 330 92 9649 84 
45277* 4884 Meysztowiczówna Elżbieta Boguszyszki 5 583,09 1080 41 272 91 7058 63 
45313 ® 6393 Cywińska Jadwiga Międzyrzecz 3 407.50 1309 05 368 44 10744 15 
45499 5726 Łęski Józef Zajęczyce Lidzki 590,82 4756 79 539 01 15718 30 
45624 2081 Hr. Starzeńska Marja Komarowszczyzna Święciański 382 38 4044 29 864 87 17849 32 
31257 

Е 4 Zaj. wski Mi Mołodeczański 1299 21 18929 59 2186 75 63768 54 45627 2546 fączkowski Michał Mołodeczno z t, Hołubta odeczańs ś wii ów Sie 00 : я 

45775 — Karpowicz Marcin ł Wileński 17.83 66 08 34 11 4 83 
45861 5941 Zacharzewska Jadwiga Ledi Postawski 217,12 2520 77 293 39 8555 53 
45863 — Szafkowski Adam Adamkowo vel Gru- ; 

dzienica Wilejski 187 20 1871 03 218 34 6366 90 
45896 5969 Melechowie Mikolaj, Aleksander i Józefa Afindzewicze Wileński 27,36 388 45 34 11 904 83 46071 1877 Urbanowiczówna Marja i Rusiecka Bronisława Guściszki Oszmiański 183,98 957 23 208 11 6068 45 46096 > Bildziukiewiczowa Aleksandra Perszukszty Święciański 197,37 1100 42 146 70 4277 77 46101 814 | Stabrowski Piotr bonłany: Wileński 311,76 4378 68 784 64 22881 07 46197 ы Bielikowicz Leon Czebukiszki Święciański 5417 790 12 88 70 2586 56 
46220! 3153 Swida Florjan-Jan Wielkie Hranicze Molodeczafki 417,80 1535 45 324 10 9450 87 
46259 550 Meysztowicz Szymon Cicin. Oszmianski 385 48 4579 74 463 96 13529 68 
46341 | - Dowojna Tadeusz Dobrzeitak Postawski 16498 2425 92 252 45 7361 73 
463806 jej Czepułkowscy Stanisław i Bolesław Marcjanowo Święciański 79 97 521 07 69 23 1989 66 

‹ 46305 1486 Wagner Witold Wójt 8 ; Wiieński 2966,89 8903 70 1023 44 29844 87 46402 6430 __ Androszczuk Bazyli O R 
skie Święciański 4768 67 20730 22 3077 14 89733 58 

46428 1459 Two dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa eBaranowe» 
( Sp-ka Ake. w Warszawie Baranowo Swięciański 1031661 46041 — 5823 36 169817 32 46439! 1318 _ Ruszczycowa Marja Wielka Rzesza Wileński 333.43 5841 37 791 46 23080 04 

46484 = Szałkiewicz Antoni Lubinowo | Braslawski 383.47 716 24 245 63 7162 77 
46497 502 Koczanowie Marjan i Leonard Ryndziuny Wilenski 381 — 4558 85 566 31 16514 16 
46555 - 2432 Odachowskie Marja-Anna i Ewa-Marja Nowopol Oszmiański 428,66 2031 95 218 34 6366 00 
45516 ze Taraszkiewicz Michał ózefowo Wileński 65 55 524 86 58 — 1691 21 
7175: — Aleksandrow Aleksander ohaczewo Oszmiański 171 84 851 12 93 89 2454 41 

18026 
18784 — Soaginowie Józef i Apolonia '50 20 496 23 28 38 791 73 44310 sdi ania Nokia ai A ' 31,17 406 23 30 71 805035 200 2 Żukowskiego Antoniego spadkobiercy Szczenikowszczyzna . 39,06 207 58 .. 38 21 979 31 20380 — Zdanowicz Iš Borejczyha Postawski 65,55 1203 88 126 24 437 94 
11639° — Pietrowski Konstanty i Szułejko Gabriel Mały Janów Lidzki o *° 14585 630 05 122 27 3133 80 
5131 = Kwietkowie Piotr, Sylwesir i Telesza Harasim Chodorowo Lidzki 76,48 345 47 10 65 206 90 40006 = Bebnis Michał i Uszyłło Bartłomiej urszyszki s 135 79 195 53 31 93 800 69 39893 A Piotrowska Rozalja mio jciszki к 113 58 970 07 126 24 3680 87 4230 EB Maculewicz Michał, Kamińscy Piotr i Tomasz, Tom- 

kiewicz Konrad i inni Szybki Wilejski 301 53 838 96 141 92 STO 0 18450 2 Rusak Aleksy, Krot Magdalena, Barański Jerzy i inni Kurzeniec a 315 73 1269 55 177 40 SSM 31255 З Wolk-Koraczewskiego Edwarda spadkobiercy Nowianka Lidzki 830 — . 2363 86 510 90 7800 — 47023 837 Parczewscg Jau-Klaudjusz, Andrzej, J6zef-Ignacy i To-. dol. c. dol. c. dol. 
masz i Rzewuska Stefanja Borek vel Szafarnia Wileński Ra 2 н i, ae 3 A : zł. 3 47067 522 Wysocki Henryk i Załuski Józef i Mołódczański 3643,49 dol. c. dol. c. dol. c. 3 ; k > 4033 61 1459 28 18502 81 

ZŁ >> 
58 16 

3 doł. c. dol. c. dol. c. 47072 2817 Skinderowa Zofja Hudy vel Rezgiszki Oszmiański 84,24 z 13 121 61 1541 90 
е 

31 60 47074 4266 _ Popławski Wacław Kalin vel Miedziechow dol. c. dol. c. dol. c. ы szczyzna Wileński 3039 © > 22 80 280 11 

: 30 80 

Licytacje na nieruchomości zemskie położone w rejonie Nowogródzkiego Okr:gu Sądowego odbędą się z mieście Wilnie w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewi- 
я . cza 8) o godzinie l2-ej. 

› Pierwsza 14 czerwca 1927 ok druga 30 czerwca 1927 roku.“ 
6884 Riezenkampi Antoni erwecz Nowc gródzki 767,97 3771 37 741 24 18998 71 4029 Duńca Szymona i Krenia Tymoteusza spadkobiercy. Płoskoje v:1 Płoski Las х 46,98 426 24 46 12 1286 56 
4980* — Dudko Aleksander, Kozieł Nikita, Orechwa Eugenjusz : 2 

Bielusz Paulina i inni Marcule i Ług Е 20954 965 45 184 49 5146 22 

18019 — Hr. Jundziłł Stanisław Borszczówka Stołpecki 102,54 1074 25 145 46 4057 60 18333 + Szpakowski Jan Wolce Nowogródzki 15,66 165 99 21 29 593 79 36624 > Narkiewicz Jodko Jadwiga Saczywki Baranowicki 125.98 1151 52 266 10 7422 43 372322 — Kowelicze Maksym i Teodor i Pobylec Teodor Zshorje Nowogródzki 17 29 280 38 31 93 890 69 38275 — Ławrynowiczowej Moniki spadkobiercy Wierzbnów 31158 542 78 - 173 85 4849 32 
40770 419 Wierzbowski Oskar Daljewo Baranowicki 10232 619 80 156 11 4354 49 380372 442 Kulwieć Kazimierz Rusocin Nowogródzki 136,56 3931 04 402 56 11738 98. 380373 1198 Hołociński Juljan Hubicze 245,81 5927 71 689 13 20095 54 
38415"/» — Moraczukowie: Teodor, Wiera, Anna, Joachim i Da- @ 

wid, Turso Andrzeja spadkob. i inni Kamionka 24299 3208 93 412 70 12037 43 41061: 62 Samojlenko Borys Brecianka > 103,72 2010 22 201 28 5869 49 410613 933 i Kałmanowicz Josel-Chaim i Łazarewicz Dymitr Parcela Nr. 2 i Nr. 24 
934 Е z maj. Brecianka : Ę 4294 1013 30 126 23 3680 87 41182 > Matusewiczowie Jan i Paweł Lubianicze z fol.Turna > = 9727 511 35 51 18 1492 24 42016 425 Danejko Bolesław Korośno-Bielany 22066 4221 59 405 97 11838 47 420314 — Wojniczowie Jan i Antoni Dobropol Ž 55,21 723 72 95 53 2785 52 42031° — Oganowskiego Jana spadkob. ż Dopropcl : 11,08 251 59 17 07 497 41 42031° 7 Spadkob. Bialousa Adama  Szelestowicz Michal 

Pierszukiewicz Irena i inni Dobropol : 142 03 1892 07 283 15 8257 08 
42221* — * Paszkiewicz Jerzy Pogorzelce Nieświeski, * „7615 1056 87 109 17 3183 46 42636 | — Terajewicz Albin Miratycze Nowogrodzki 127 17 2455 61 266 10 7759 66 
42770 — Miecznik Ignacy > Koczereszki Baranowicki 2873 229 51 20 47 506 90 
42774 — Sienkiewicz Ignacy ; Cieniewicze Nowogrėdzki 195 08 914 08 105 76 3083 97 42885 428 O'Rourkowie Jan i Anna Klukowicze as 1102 79 13205 65 1606 80 46856 43 42978 375 Czeczot Stefan Siohda К 254 49 496 53 146 69 4277 76 

43092 R Obuchowicz Marja ` Nowedworki i Miszu- : 
: 4 ki-Dubniaki Niešwieski 1109 00 4979 57 791 46 23080 03 433302 1083 i Czarnocka Jadwiga Elżbieta Siarkowszczyzna i > ` 1084 Godlewszczyzna Baranowicki 15707 3400 74 416 20 12136 91 43330* 4 Czarnocki Stanisław-Jerzy Burakowce 5 303 89 2724 83 371 86 10843 64 

43347 — Lisowski Antoni Molowidy > 277.28 3261 91 375 26 10943 12 
„437802 — Swida Wiktor Naliboki Nowogródzki 261 27 1445 31 191 04 5571 04 43848 444 Dawidowski. Henryk Ottolin Baranowicki 240,35 2168 11 375 26 10943 12 43992 — Tarajewicz Lucjan Przewłoka Nowogródzki 117,95 1378 63 160 34 4675 69 44066 — Mazurowie Wincenty i Telomena Romanówka i, 245 15 1789 73 276 33 8058 11 44339 — Czyżowie Stanisław i Bronisława Darewo Baranowicki 106,47 2665 87 375 26 10943 12 
44549 — Porzecka Wiera Karolin- Chmieliszcze Stolpecki 841.13 6768 49 757 35 22085 20 44556 — Dzmoczenko Lubow Pucewicze Nowogródzki 204 84 2324 78 330 92 9649 84 
44566 = Zachorska-Czajewiczowa Marja Nalewo-Dola Niešwieski 8631 737 90 109 17 3183 46 44850 а 426_ Bunge Sergjusz Asowce Baranowicki 102041 12706 95 1504 46 43871 95 : w Grcdnie i : - 44877 — Bulhak Stefan : Ostrówki Nieswieski 515.66 1747 12 296 80 8655 01 450162 190 Žochowski Jerzy i Piedzicki Adam Mszanów Barańowicki 508,62 3828 57 146 69 4277 76 

555 ( 
45084 232 Urbanowicz Walenty Sawejki * 732,00 4135 57 672 07 19598 13 45162: 141 Rddecka-Mikuliczowa Marja * Litwa Stołpecki 432,45 2905 66 865 28 24970 20 45174 856 Bochwic Witold Stare Waszkowce - Baranowicki 56,61 1275 29 368 44 10744 15 45349 — Grużewski Michał Nowiny у 244,04 3420 99. 351 39 10246 74 
45709 973 Kuroczycki Bolesław Mała Sworotwa Kun- е 125,93 712 49 136 46 3979 32 

. derlanska ' 
45821; 797 Hr. Huiten.Czapski Franciszek Narucewicze Nieświeski 758,03 6000 78 883 57 25766 06 41034 71002 ' ! idol c. doi. c. aol. c. 

' ‘ 302 62 83 60 1060 06 
45836! 417 Sidorowicza Bolesława spadk. Parcela Uciecha Sido- Stołpecki 18,17 1385 08 194. 46 5670 53 

м rowicka 
45921 406 Hr. Plater Zyberk Henryk Swojitycze Baranowicki 375,80 14034 01 1808 07 52725 92 | 

46181: 418 Tukaliowa Róża i Piątkowska Helena Mada Nowogródzki 458 50 8522 59 1163 32 33923 66 46349 435 Tukałło Mieczysław ' Boracin 5 97336 22117 38 2971 39 86649 58 46399 3 Matusewicz Jan Perekopy 5 118 76 2007 22. 324 09 9450 88 45085 — Urbanowicz i Ustroń z maj. Sawejki Baranowicki 226.26 2148 05 259 28 7560 70
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KONSTANTY SIEMIRADZKI 

© GŁĘBIACH 
Podoficer straży celnej, jegor Ku- majtka, uczułem mocny zapach go- 

rejew, zbliżył się do mnie, salutując rzałki i przypomniałem sobie inne 
po wojskowemu: rosyjskie: „O czem trzeźwy myśli, o 

— Melduję , posłusznie, że wszy: tem pijany gada". 
stkie kajuty i skryte pomieszczenia „Wódka — siwucha* — oto jest 
statku są zrewidowane. Czy można prawdziwe bożyszcze moskala: czego 
już zdjąć wartę i puścić publiczność się z nią nie dokaże w Rosji?l: Czego 
na brzeg? nie zrobią ci ludzie za pieniądze, to 

— Możecie. dostaniesz za wódkę. Zacząłem po- 
Wnet dała się słyszeć komenda, woli oswajać dzikusa, dając mu każ- 

— gwizdnęła dudka bocmańska, —i dym razem na „czaj i na wodku” 
żołnierze rozeszli się — a marynarze i zachowując się względem niego 
śpiesznie zaczęli przerzucać na brzeg nieco lepiej, niż względem innych 
mostek. Nie przeszło pięciu minut,— majtków, co go ogromnie podniosło 
a na pokładzie parowca „Aleksander w oczach innych kolegów. Nie mało 
Newski'* — już nie było żywej duszy. jednak upłynęło czasu nim ten dziki 

Zmęczony szperaniem w bagażach czełdon przestał patrzeć z podelbaina 
pasażerskich, za które nas, celn ków mój uniform urzędnika Komory Cel: 
klnie świat cały, znudzony gadaniną nej. Zdarzyło się jednak, żem mu 
pasażerek, — starających się dowieść, okazał przysługę. Za jakąś awanturę 
że to co prawo uważa za kontraban- kupiec — właściciel parowca, chciał 
dę, jest rzeczą arcy-legalną, zaprag- go zwolnić ze służby; ja się ujęłem 
nąłem chwili odpoczynku od tego za niego i na moje prośby majtek 
hałasu i wrzawy. „Iwan Niepomniuszczyj* pozostał na 

Zapaliłem więc papieros, oparłem swoim miejscu. Od tej chwiil prysły 
się o burtę parostatku, i zacząłem lody... 
się zapatrywać w modrą toń Bajkału. Upłynęło parę miesięcy. Mrozy już 
Jest coś w naturze człowieka, co po- się zaczęły — kry lodowe gdzienie- 
ciąga do wszystkiego, co nam impo- gdzie ukazały się na Świętem Morzu 
nuje swym bezmiernym ogromem. (tak syberacy nazywają Bajkał), ale 
Nie wiem dlaczego, ale wszędzie gdzie nawigacja jeszcze trwała dalej, gdyż 
jest morze, zawsze znajdziesz ludzi Bajkał — rzecz dziwną — pomimo 
zapatrzonych całemi godzinami w tę bardzo niskiej temperatury wody i 
modrą przestrzeń bez końca, której tęgica mrozów, zaledwie przed « No- 
każdy atom porusza się i drga ży- wym Rokiem zamarza całkowicie. 
ciem, a całość jest obrazem nieskoń- Pewnego razu, po dokonaniu obo- 
czanošci. wiązków służbowych, znowu stałem 

A Bajkał tego @та był prześlicz- na pokładzie parowca, jak niegdyś la- 
nyl Lekki wietrzyk zaledwie muskał tem, oparty o burtę. Wichura szalała 
jego powierzchnię, a zachodzące słoń- na Świętym morzu. Ogromne bałwa+ 
ce iskrzyło się w falach, które z ła- ny bily w skaliste brzegi i wznosząc 
godnym, pieszczącym ucho pluskiem, Się do góry, lizały kamienne urwiska, 
uderzały o boki statku. | nagle ujrza- a wiatr zrywał pianę z grzebienia fal 
iem fenomen, który można obserwo- i rzucał ją nam w oczy. Od uderze- 
wać chyba tylko nad Bajkałem i tyl- nia fal o strome brzegi, echo jak grom 
ko w początku jesieni. Oto nagle rozchodziło się w głębokich parowach 
rozproszyła się mgła i jak fata-mor- i jarach. Woda wpadając na pokład 
ganą w pustyni, ukazał się drugi zamarzała.w kilka minut, pokrywając 
brzeg Bajkalu, niewidzialny latem, Statek grubą warstwą lodu. Maryna- 
gdy Bajkał paruje, a powietrze mniej rze z siekierami i żelaznemi oskarda- 
przezroczyste. Niby  czarodziejska mi rozbijałi lód, zdrapywali go z 
оапогата ukazały się nagle, jak masztów i reji i oczyszczali pokład, 
chmura na widnokręgu, ciemne masy Rudy marynarz, zakasawszy ręka- 

wysokich gór Chamar - Dabanu, Wy, stał obok mnie, pykającz krótkiej 
uwieńczone pasmem wiecznych Śnie- fajki «nosogrejki» ulubioną machorkę. 
gów, i lodowców, A zachodzące słoń- Zmęczony ciężką pracą był tego dnia 
<e, igrając złotym promieniem na ło- ponury jak noc, patrzał bezmyślnie na 
dowych polach, zalało je różowym. przewalające się bałwany i wsłuchiwał 
blaskiem, który powoli blednąc w Się w wycie wichru. | nagie zaśpie- 
miarę jak zmrok zapadał zamienił się wał smętną pieśń wychodźców rosyj: 
w jakiś połysk turkusowy, potem błę- Skich o Syberyi: ` ` 
kitny, siny,—i nareszcie w czarny, „Ech Syberjo— nie matkaś ty, 
jak kir. Takich barw, jakie ma matka a macocha zła 
Natura, nie znajdzie chyba żaden ma* „Chłodem wiejesz, mrozem ści- 
iarz na swej palecie. : nasz krew 

Nagle głośny kaszel z prawej „Nieprzytulna, nie łaskawa, 
strony. przerwał me dumania. | — Cóż, niepodoba się wam Sy- 

Odwróciłem się szybko, spójrza- bir? —zapytałem go tonem trochę żar= 
lem—i nagle uczułem, jakby mnie tobliwym—chyba w domu lepiej wam 
«oś odepchnęło od tego, com ujrzał, bylo? 
Obok imnie stał człowiek, również _ Trafiłem w samo sedno; wzbudzi: 
wsparty o burtę — widocznie «majtek łem swem zapytaniem w czełdonie ca- 
ze statku... ale co za potworna fizjo- ły rój dawnych wspomnień. 
nomjal — Jakże, wasze błagorodje, można 

Szeroka twarz o wystających koś- porównać Sybir do matuszki - Ras: 
ciach policzkowych, — kupa rudych Sieji—żachnął się Iwan „Niepomniusz- 
kudłów na głowie, rozdęte chrapy jak. czyj—tu zima trwa 8 miesięcy iw po- 
u konia i wstrętne mięsiste uszy, ster- łowie maja jeszcze lód pływa po Baj- 
«czące do góry na pół głowy. kale. To ziemia przez Boga przeklętal... 

Ale najdziwniejsze to były jego a u nas w Sarałowskiej gubernji raj! 
oczy, których wyrazu chyba nigdy | chłop zaczął z zapałem upowiadaćo 
mie zapomnę, bo pieczęć Kaina wid- rodzimej wsi Kamieńce, z której pocho- 
niała wyraźnie w ich głębi. Wyraz ich dził. 
ciągle się zmieniał: w jednej chwili _, — „Była u nas gospodarka, jak 
połyskiwały one chłodnym stałowym się należy... mieliśmy 3 _ konie, 
blaskiem, w którym się czuło coś cztery ] krowy i stado owiec... 
okrutnego i nieubłaganego, jak cięcie Był przy domie i sad, a w nim 
miecza katowskiego... i wówczas cała jabłek—antonówek—hukl A kawonów, 
twarz nabierała wyrazu dzikiej energii melonów — tych i nie rachowaliśmy 
i zaciętości... to znów gasł wyraz —to było za bezcen.Człek żył sobie 
siły, oczy |przysłaniała; jakby mgła jak pan i miał poważani: u dobrych 
jakaś, a na twarzy ukazywał się dziw» ludzi. A teraz, teraz..*—i chłop nie 
ny wyraz ni to cierpienia, ni to trwogi. dokończył i odwrócił się, zakrywając 

Nie chciałbym ja z takim frarntem twarz rękawem... łza duża jak groch 
spotkać sam na sam w lesie; to też stoczyła się mu na policzek, a wyraz 
włożyłem rękę do kieszeni i pomaca- cierpienia i goryczy odmalował sięna 
łem rewolwer. Ale zainteresował mnie twarzy. Lecz w tej że chwili, jak by 
ten człowiek, jako fenomen, bo cho- wstydząc się swej słabości, — wypro- 
ciaż widziałem w Syberyj setki zbrod- stował się—spojrzał mi prosto w o- 
niarzy,—u nikogo jednak piętno Kai- czy—pomilczał chwilkę i powiedział 
na nie było tak wyraźne,) jak u tego przyciszonym głosem: 
rudego majtka. ' 

A poniewaž niedawno przedtem —żem ja zbój—morderca?" 
czytałem znakomite dzieło Tarda «o | oczy jego miały wyraz niespo: 
zbrodnicz; m typie»— więc przyszła kojny, prostaczy, prawie  błagalny 
mi do głowy fantazja przekonać się, wówczas gdy usta wyznewały najcięż- 

SŁ O.W-o 

TAJGI L leśny. 
— Długa to historja, wasze bła- cy szeptał mi do ucha: „wytnij go 

gorodjel A wy dajcie mi trochę tyto- raz drugi nożem—i koniec z nim bę- 
niu, to ja skręcę sobie z papieru dziel* Ale się miarkowałem, choć 
„kozią nóżkę” i zapałę. Bo fajkę czułem, że długo nie wytrzymam 
gdzieś zgubiłem, a bez palenia mar- bom jeszcze nie zarobił 30 rubli na 
kotno! opł.tę zaległych podatków. 

Dałem mu szczyptę tytoniu i sia- A gdym zmiarkował, że pieniądze 
dłem na kupie lin okrętowych. A już zarobione i przychodzi koniec 
Iwan zaczął spowiedź, puszczając kłę+ mej udręki, wówczas wypiłem dla od- 
by dymu. wagi szklanicę tęgiej siwuchy i marsz 

— Mówiłem wam, wasze błago- do gospodarza po obrachunek. 

rodje żeśmy byli zamożni i poważani Przychodzę i widzę, że siedzi na 
w naszej wsi. Było nas trzech brac słoneczku i pije herbatę z uriadnikiem 
a wszystko chłopy jak dęby — ch«ć kozackim i popem Aleksiejem. Zdją- 
do gwardyi carskiej. Trzymaliśmy się łem więc czapkę jak się należy, sto- 

kupy i dwaj bracia starsi, choć żona- ję sobie i myślę:—co to za porządek 
ci nie chcieli się jednak dzielić aż do u nas w matuszce Rassieji, że każdy 
śmierci ojca. Tak było postanowione. złodziej i gałgan żyje sobie za pan 
Ojciec rządził gospodarką, — a myś- brat z policją i popami, a uczciwy 
my pracowali. | byłoby wszystko dob- człowiek nie ma do nich i dostępu. 
rze, gdyby ojciec siedział w domu; Stoję godzinę i drugą, a oni raczą 
ale zechciało mu się pojechać do sję sobie herbatą z konfiturami i o- 
Moskwy, żeby tam lepiej sprzedać cjerają pot z czoła, bo już dwa sa- 
wełnę. Otóż to Moskwa zgubiła gol mowary wypili. Nareszcie choziain 
Spotkałgtam dawnych przyjaciół — podniósł się z miejsca, ziewnął, prze- 
jeszcze z czasów, gdy służył w woj- żegnał usta i zobaczył mnie: 
sku,—i ci, zwąchawszy, że stary ma — Ato ty, Wańka? Czego chcesz? 
sporo grosiwa, nauczyli go i pić, i — Obrachunku, panie kupiec, ob- 
w karty grać — i hulać po szynkach. rachunku, bo mi się śpieszy do domu. 
Bywało tak, że pijany wraca z Mos- — No cóż — powiada: obrachu- 

kwy, w kieszeni pustka, — a оп za- nek to obrachunekl My nikogo tu 
smakowawszy w moskiewskich szyn- gwałtem nie trzymamy! Czekaj-no o- 
kach, hula i w naszej wioseczce. Nie: baczę w księdze coś ty zarobił i za 
raz i matka stara padała mu do nóg co płacisz grzywny. 
i zaklinała z płaczem: «Andrzej Niki- / Odkrył księgę, wziął szczoty — i 
ticzl porzuć wódkę. Oto obraz Święte- gajej że rachować. I jak zaczął pod- 
go Mikołaja- Cudotwórcy... pocałuj go, |icząć, tak naliczył że mi się należy 

jak to jeszcze głowę nosicie na karku! 
Co o tem mówić: taki już 

mój los; tak zapisano było w księdze 
przeznaczenia, Ale wszystkiernu bywa 
koniec. Jak się skończył termin mej 
kary i puszczono mnie na wolność, — 
pomyślałem sobie trochę, pogadałem 
z rozumnemi ludźmi i nająłem się za 
robotnika do kopalni złota. Daleko 
to było, nad rzeką Witimem. 

— А jakże was przyjęli 
paszportu do kopalni? 

— A na co im paszport? Im trze- 
ba tęgich robotników a nie papierów, 
człek bez paszportu jeszcze lepszy, 
bo niema gdzie się podziač, więc 
trzyma się gospodarza. Zresztą tam 
są ludzie, co za 3 ruble napiszą ci 
paszport  jaknajleoszy, — Ech, wa- 
sze blagorodje, zgasła mi moja „Cy- 
garka”, — a tytoniu nie mam. 

Dałem mu znowu  szczypię tyto- 
niu, który Iwan zawinął w kawałek 
gazety, —zręcznie skręcił, —przegiął w 
fotmie koziej nóżki i zapaliłz tryum- 
fem pykając jak z fajki. 

— Ech, dobre życie na kopal- 
niach złota... nigdzie tak dobrze nie 
płacąt I utrzymanie i przyodziewek— 
wszystko to masz od gospodarza. 
Tylko robota ciężka i nie każdy ją 
wytrzyma, tylko ten, co jest silny jak 
koń, bo niełatwo stać po kolana w 
zimnej wodzie przez kilka godzin. 

Jedno tylko niedobrze: Las wo- 
koło na setki wiorst, dzicz —i niema 
gdzie pohulać. Niema i wódki bo 

bez 

—A wiecie wy... wasze błagorodje' 

przeżegnaj się i daj słowo, że pić już 
więcej nie będzieszł*— A on jak pal- 
nie pięścią w stół, jak nie huknie na 
całą chatę: „Kto tu gospodarz, ja czy 
wy? Odpowiadajcie psubraty! ja tu 
gospodarz! Ja zarobiłem, ja i przepi- 
ję. A wam nic do tego»! 

No, to dobrze było, póki było za 
co pić. A gdy na pieniądze przyszedł 
koniec, a szynkarz nie chciał kredy- 
tować, wówczas zaczął kraść sam u 
swoich: ściągnie chomąt i do szynku, 
ukradnie płótna co matka wytkała, al- 
bo ręczniki wyszywane i marsz do 
szynkarza Afońki... 

Tak i dwa lata nie minęły, a oj- 
ciec z przyjacielami przepił cały nasz 
dobytek. 

Pewnego razu siedzę ja w chacie 
aż tu przychodzi wójt gminy | upo- 
mina się o podatki. A ojczulek leży 
pijany pod ławą i chrapie. Popatrzał 
na niego stary wójt, splunął z pogar= 
dą i powiada: „Ech ty pijaczyno, pija- 
czyno z pod szynkwasu*. Nawet trą- 
cił go nogą i wychodząc rozkazał 
nam, abyśmy tej jesieni opłacili nie- 
dobory za ubiegły rok „A jak nie 
zapłacicie, — powiada, to wam sprze- 
dam krowy i chałupę!” ; 

Jak uslyszala to matka, staruszka, 
zatrzęsła się cała i upadła mi do nóg. 
A sama płacze: „Waniu, mój gołąb- 
kul ratuj ty nas! nie daj mi tułać się 
po świecie na starość i żebrać przy 
cerkwi. Idź ty na zarobki, anuż co 
zarobisz i przyniesiesz do domu. Bo 
inaczej zginiemy. : 

Co miałem robić? Zawinąłem do 
Szmaty garść ziemi ojczystej, wziąłem 
kosę na ramię i poszedłem w świat 
szukać szczęścia. 1 ой tej chwili już 
nie widziałem swej wioski. | nie zo- 
baczę jej nigdy. 

— Zobaczycie lwaniel Młodzi je* 
szcze jesteście! 

— Nie zobaczę wasze błagorodjel 
Czuje to moja duszal Zginę jak pies 
na tym Sycirzel 

No cóż—ciągnął dalej Iwan: —wia- 
domo, że kosą. wiele nie zarobisz... 
ale robota to dobra i zdrowa. Sto- 
isz sobie na stepie, jak król, wyma- 
chujesz kosą od rana do wieczora, a 
skowronek Śpiewa ci nad głową. 
Wesoła robota! i karmią dobrze doń- 
scy kozacy, bo to oni sami hultaje i 
pasibrzuchy, więc dobrego pracownika 
cenią. Zarobiłem ja ze 25 rubli tego 
lata. Widzę, że to zamało, więc u 
myśliłem pójść nad, Wołgę aż pod 
miasto Astrachań i nająć się na ro- 
botę do watahy rybackiej. 

Tu płacą lepiej ale jak u kogo. Ja 
się nająłem na robotę do kupca Ku- 
źniecowa, co to handlował rybą. Ba- 
gaty to był człowiek, ale gałgan ja- 
kich mało—bo krzywdził robotnika i 

czy nie zawiodły instynkt i przeczu- szą zbrodnię, jaką zna kodeks karny. oszukiwał przy wypłacie należności. 
cie, które od pierwszego wejrzenia tak l jam go zrozumiał, Wytrzymałem Co człek zarobił, tego mu nie płaco- 
gwałtownie odepchnęły mnie od tego jego wzrok i patrząc mu oko w Oko no zaraz gotówką, tylko co sobotę 
człowieka. odparłem spokojnie: zapisywano do książeczki i człowiek, 

„Ale jak to osiągnąć? jak wyspos / — No, cóż robić iwanie. Zbóje żeby sobie coś kupić, musiał cho- 
wiadać takiego „jegomościa”, Czełdon, w Syberji — to nie rzadkość. A gdy- dzić z tą książeczką do jego włas- 
czy! chłop sybirski jest z natury po. by ich nie byłe, to przez kogo Sy- nej kramy, a tam i ceny były wyso- 
dejrzliwym i skrytym, a moja czapka berja byłaby zaludniona? Była zbrod- kie i towar lichy Tak to ten nicpoń 
urzędnicza nie wzbudzi w nim zaufa- nia, była i kara, więcz ludźmi u cie- zarabiał na nas podwójnie, za byleco 
nia. Przeciwnie będzie się mnie wy- bie kwita. A co cię popchnęło do u niego były naznaczone kary pie: 
strzegał W Syberji nie przyjęto roz- zbrodni? Pewno wódka?l niężne, które nam potrącano z należ- 
pytywać, kto i za co został zesłany — Wódka, wódka wasze  błago- ności, kilka razy miewał kłótnie z ro- 
na Sybir, tu egzystuje przysłowie, że rodjel Jakże to pan zgadł? Niech 0- botnikami przy wypłatach, sprawa do- 
szłowiek z Europy, co przebył góry na bęczie przeklęta ta podła siwuchal chodziła do sądu ale on zawsze wy- 
Uralskie i 7 rzek, przez to samo po- | kto ją wynalazł na zgubę człowie- grywał, bo to my wiadomo lud ciem- 
zostawił za sobą całą swoją przesz- ka?l Bo to starzy ludzie powiadają, ny niepiśmienny i prawa nie znamy, 
łość wraz z jej występkami, chociaż- że djabeł był pierwszym gorzelnikiem. a on, wiadomo człowiek bogaty i z 
by największymi. Chlop sybirski, gdy On to szelma nauczył świętego człó- „naczalstwem”* znajomy i ma za co 
widzi, że go śledzą, kłamie tak spryt wieka, patryarchę Noego tłoczyć wi- nająć adwokata. Raz nawef doszło do 

nie, „że potrafi wyprowadzić w pole no. A od niego grzech rozszedł . się buntu, ale on sprowadził kozaków i 
doświadczonych sędziów śledczych, po całym świeciel ci uśmierzyli nas nahajami. Ot i do- 
cóż dopiero mnie? — No, mniejsza otol Ale jakże od tąd mam na plecach ślad od kozac- 

Rozmyślając tak, przypomniałem wódki pociągręło cię aż do morder- kiego bizuna, Złość mnie brała na 
sobie, że, przechodząc koło rudego stwa? Gadaj! gospodarza, a zły duch nieraz w no- 

rząd zabrania odkrywać szynki na 
kopalniach złota. A bez wódki ruski 
człowiek żyć nie może! 

— Jakże sobie radzicie? 
— He, he, wasze błagorodje, za 

pieniądze wszystko dostaniesz i w 
więzieniu i w lesie. W więzieniu przy- 
nosili nam pokryjomu wódkę sołdaci, 
a w tajdze «spirtonosy». Sprytny to 
naród! Okręci się cały długą kiszką 
gutaperkową, napełni ją spirytusem i 
marsz do kopalni złota. A tam sprze- 
daje butelkę spirytusu za 5 i 6 zo- 
łotników złofego proszku—j tak żyją 
ludzie. Sami życiem ryzykują więc 
drozo je sprzedają. 

— Tak, dobre to były czasy, ale 
już nie wrócą,—ciągnął dalej lwan z 
westchnieniem. Kto umiał wówczas 
oszczędzać, ten wrócił do domu bo- 
gaty, kupił sobie grunt, ożenił się i 
ma spokojną starość. A ja jak byłem 
goły, tak i zostanę do śmierci, bo co 
zarobię to zaraz przepiję. Taka moja 
dolal | 

Ot, bywalo dawniej, že powracamy 
sobie do miaśta z kopalni złoia. Ro- 
bota skończona! Idziemy kupą, a nie 
w pojedynkę, bo się obawiamy czel- 
donów—chłopów syberyjskich, chci- 
wych na nasze zarobki. Idziemy i 
śpiewamy pieśni hulaszcze, a każdy 
trzyma nos do góry, bo ma kiesze- 

nie 30 rubli lecz 14 i 20 kopiejek. 
Stoję i uszom własnym nie wierzę. A 
on sięgnął do biurka, wyjął pieniądze i 
mówi: masz bratku! Bierz w łapę i 
daj pokwitowanie. 

— A gdzież reszta? pytam, brasu- 
je jeszcze 15 rubli 80 kop, 

Dziwny z ciebie człowiek! po- 
wiada kupiec — resztę ci potrącono 
za karę, Chyba zapomniałeś, możeś- 
się upił, że nie pamiętasz? I dalejže 
prawić mi kiedy i za co5 potrącono 
mi z pensji. 

Słucham i podziwiam bezczelność 
kupca... tyle tylko rozumiem, żełże mi 
w Oczy jak pies i chce okpić. I czuję 
jak mi krew się burzy i zalewa oczy. 
Ale się jeszcze miarkuję i mówię do 
kupca: 

— To za małol Dajcie Wasilij 
Matwiejewicz więcej! 

— Nie dam, gołąbeczku, wszak i 
ja nie dostaję pieniędzy darmol 

— Nie dacie? pytam po raz drugil 
— Nic dam, Wanciu, nie dam! — 

Ale co z wami? 
Krew mi zalała oczy... W. jednej 

chwili wyciągnąłem nóż z cholewy— 
i jak go palnę pod piąte żebro i tak 
się zwalił zaraz na podłogę i nie zip- 
nął. A ja w nogil Ё 

Alem się spóźnił, bo na krzyk u- 
riadnika nadbiegli kozacy i skrępo- 
wali mnie jak barana. 

Dalej wiadomo co... Sąd, Sybir. carskich rubli i kradzionego złota. A 
katorga. Ale o tym nie warto gadać. przy drodze karczma. Szynkarz stoi, 
Dwa razy uciekałem z więzienia, ale szelma i kłania się nam do ziemi, do 
napróżno, bo pierwszym razem  za- sjebie zaprasza, ; 
błądziłem w lesie i trafiłem na niedź« | — Waniu—oj Waniu—proszę do 
wiedzia, | widzicie, wasze błagorodje, mej gospody. Mam tytoń wyborny i 
—jak on mnie udekorował... spójrz- taką wódkę, jakiej nie pije i sam ge- 
cie no! Czełdon zawrócił koszulę i nerał-gubernator w Irkucku, 
pokazał kark ji łopatkę, formalnie | —Ą ty się nadmiesz- tak po je- 
zerane pazurami dzikiej bestyi. neralsku, jak indyk i mówisz mu niby 

— Jakże daliście sobie radę? od niechcenia: jaki ja dla ciebie Wa- 
— E, niewielki to był niedźwiedź nia, taki, owaki? Co“ za poufałość: 

«murawiejnik»—ten co rozkopuje mro: wszakżeśmy razem z tobą nie pasali 
wiska: gdy mnie obalił na ziemię u- świnie? Nie brał, ja tobie, ani swatl 
derzeniem łapy i przygniótł, wywiną: Nazywaj imieniem ojca durniu jeden! 
łem się i rozprułem mu brzuch no- — Jeszcze niżej się kłania „cełowal- 
żem. Gdyby to był gatunek większy, nik* i prosi pokornie: 
białoszyjnik, albo ten, co to nie kła. / — Iwan Andreicz i wy—szanowna 
dzie się zimową porą do barłogu, to kompanjo—prosimy do nas na wó- 
przyszedłby mi koniec, A tak do- deczkę! 
pełzłem sobie do wioski i tam jakaś — No, kiedy tak — to pójdziemy! 
dobra babina opatrzyła mi rany, na: Aje musisz nam wprzódy wysłać dro- 
poiła ziółami—i w miesiąc wyleżałem 

„się. Tylko, gdym przyszedł do zdro- 
wia, wójt tej wioski doniósł o mym 
pobycie policji i znowu zabrali mnie „-ukę sukna, Ściele go nam pod no- do więzienia. ; gi, a my hurmem walimy do szynku — Nu, a drugim razem? — prze- przy dźwiękach harmonijki. Rozumie 
rwałem opowiadanie, zapalając pa- sję że bestya-szynkarz policzy nam 

pieros, ; te sukno wdwoj1as6b, — ale kioby — Drugim razem było gorzej, bo g taką bagatelę Gbal? Wszak to zło- 
na Karymskim stepie wyśłedzili mnie 2 kim łedzi to kradzione, a więc nie żal. gol A 
burjaci, psia ich mać. Niema ludzi zą to takie honoryl A jak gezyjdzie. 
więcej zawziętych na nas zbiegów Z my do miasta to hulamy od rana do 
więzienia, jak ci poganie. Bo to im wjęczora —i wszystkie dorożki w 
rząd płaci za złapanie uciekinierów mieście zamawiamy dla siebie. Nikt 
po 10 rubli od głowy, a za zabiłego nję pojedzie bez naszego pozwolenial 
tylko po 3 ruble,—więc polują nanas Nawet j generałowie muszą iść pie- 
jak na lisów. Jest u nich nawet przy- { 
słowie: «Chudziutki zbieg z więzienia 
lepszy jest od tłustej sarny». Bezboż- 
ny aaród, poganiel : i westchnął. . 

To mówiąc Iwan odwrócił się i | — A cóż dalej było? I jak od ta- 
'splunął z pogardą—a potem ciągnął kich zbytków doszliście do nędzy? — 
dalej: -zagadnąłem go. : 

— Wytropili i mnie, gdym 5е — — Co dalej byto—cisžko о tym 
chował w łozach nad brzegiem je- mowič,—mrukną! niechetaie sybiriak, 
ziorka. Jeden hycel narzucił mi arkan Bo chciałby człek zapomnieć, a nie 
na szyję i długo wlókł po ziemi. może. No słuchajcie, wasze błagoro» 
Ledwie nie udusił. No, a drugi tym- dje. Powiem wam wszystko—to może 
czasem rewidował me kieszenie i za- lżej będzie na sercu; powiem jak po- 
brał ostatnie pięć rubli, com je miał pu na spowiedzi. Piłem ja wódkę za 
na drogę. Zrabowali mi buty psubra- młodu, gdy byłem astrachańskim ry. 
ty, a potem pognali pieszo nazad do bakiem, ale na kopalni złota rozpi- 
więzienia. A naczalstwo za próbę u- łem się do reszty. Co zarobię—wszy- 
cieczki dało mi jeszcze 100 batów i siko niosę do spirtonosa, Nareszcie 
przedłużyło termin kary o rok cały. zadłużyłem się i przestał mi wierzyć 

— Wieleście wycierpieli, Iwaniel I i dawać na kredyt. Pewnego razu 

bie brud na ganku. 
I niema rady! Wynosi „cełowalnik* 

Takie to były dawniej czasy, —ale 
już nie wrócą—znowu powtórzył Iwan 

nie pełne zarobionych u gospodarza, 

gę czerwonym suknem, bo tu u cie- $ 

NAD WODAMI RAJKAŁU. 
przed Bożym Narodzeniem wypiłem 
niebacznie całą butelkę w niedzielę, — 
a w poniedziałek patrzę—butelka pu- 
sta i nie można powtórzyć, jak to jest 
w zwyczaju u pijaków. I taka tęskno- 
ta mnie ogarnęła, że cały świat wy- 
dał mi się wstrętnym, niemiłym. A 
najgorzej ludzie. Patrzeć nie mogę na 
ich twarze. Chodzę i szukam zaczep- 
ki, ale wszyscy odemnie stronią.. 
Wiem że ta tęsknota przejdzie, jak 
się trochę napiję wódki... ale nie ma 
za co. Więc idę do Achmetki - tatara 
który u nas handlował spirytusem. 
Proszę go pokornie, žeby mi pokre- 
"dytował choć na pół -butelki. Nie da- 
je, szelmal— powiada: „jak ja ci dam 

> kiedy ty nie masz czem pła- 
cić". 

Zdejmuję z szyi obrazek Świętego 
Mikołaja Cudotwórcy i przysięgam, 
że mu oddam we czwartek; a jak nie 
będzie pieniędzy, to ukradnę u go- 
spodarza kawałeczek złota z maszyny. 

Nie wierzy, poganinl * 
Stowo-po słowie zaczęła się kłót- 

nia; i gdy tatar chwycił mnie za koł- 
nierz, żeby wyrzucić z chaty, ja ude- 
rzyłem go nożem w serce. Runął ta- 
tar na ziemię, tylko powiedział „Ałłach” 
i skonał A ja nogi za pas i w taj- 
ge! Przenocowałem w lesie, wykopaw- 
szy jamę w śniegu i nawet ognia nie 
rozłożyłem, chociaż był mróz siarczy- 
sty, bom się bał, że mnie złapią, A 
na drugi dzień w drogę—o głodzie i 
chłodzie. Idę sobie po lesie ścieżką i 
nagle widzę człowieka. Stał on za 
drzewem, czaił się, jak zwierz dziki i 
wymierzył strzelbę ku mnie. 

— Stój „garbacz!*—krzyczy. Rę- 
ce do góry i dawaj pieniądzel bo ina- 
czej—kula w łebl 

Schowałem się i ja zadrzewo, że- 
by mnie nie zastrzelił i mówię do te- 
go zbója: 

— Jaki ja „garbus”— kiedy i gar- 
ba nie mam za plecami? Chyba ślepy 
jesteś—widzisz—nie mam ani „czajni- 
ka", ani fobołków, ani worka z rze- 
czami. Nic u mnie nie znajdziesz. 

— A ktoś ty taki? i co tu pora- 
biasz w łesie? 

— Dawniej łowiłem ryby w mo- 
rzu Kaspijskiem, a dziś będę łowił lu- 
dzi w tajdze sybirskiej. | 

Uśmiechnął się na te słowa zbój, 
ale broni nie opuszcza i pyta dalej: 

— A masz-że ty nieboże przyrzą- 
dy do łowienia ludzi? Bo co człowiek, 
to nie karaś i nie szczupaki 

— Może w przyszłości się doro- 
bię... a tymczasem i ten „instrument* 
niezły—powiadam, wyciągając nóż z 
cholewy:—bo w człowieku dusza nie- 
mocno się trzyma, trudniej zarznąć 
baranal 

— Toć widzę, żeś zuch, kiedy sam 
sobie radzisz. Podobasz mi się brat- 
kul Chcesz, to cię przyjmę do spółki? 

Cóż miałem robić? Przecież nie 
umierać z głodu w lesiel Zgodziłem 

się; ; 
A on dobył z torby kawał pie- 

czonej sarniny. Zjadłem to z apety» 
tem,—a gdy nalał mi z flaszki wódki, 
odrazu poczułem ciepło i siłę w kisz- 
kach. I od tej chwili uprawialiśmy ra- 
zem „rzemiosło zbójeckie*. 

— Piękne rzemiosło, niema co 
mówić — odezwałem się z ironją, bo 
mi się zdało, żeten włóczęga afiszuje 
się swym cynizmem. Ale Iwan Nie-4 
pomniuszczyj Spojrzał mi tak dobro- 
dusznie prosto w oczy, żem zrozu- 
miał, jak było niesłuszne moje przy- 
puszczenie-„No, a wiele ludzi zamor- 
dowaliście razem w tajdze?* zapytałem 
znowu i żachnęłem się, przypomniaw- 
szy sobie, że z punktu zapatrywania 
się „brodiagów”, — zapytanie moje 
bylo wysoce—nieprzyzwoite, ° 

Rudy majtek pomilczał chwilkę, — 
pociągnął dym i odpowiedział nie 
piesząc: i ' 

— O tem wie jeden, B6g na nie- 
bie i maika—tajga zielona. A pomil- 
„czawszy įeszce czas jakiś, ciągnął dae 
lej, pykając dymem machorki z fajecz- 
ki—nosogriejki, którą przed chwilą byl 
znalazł i podniósł z podłogi. 

— Towarzysz mój miał mal 
chatkę—ziemlankę o jakie dwie wior- 
sty od leśnej Ścieżki, po której cho- 
dzili robociarze z kopalni do wsi po 
žywncšė. Tu żyliśmy sobie we dwoje 
i ztąd robiliśmy wyprawy na garbu- 
sów. Qióż pewnego razu zabiliśmy 
jednego z nich itowarzyszysz, obdzie- 
rając trupa dostrzegł na szyi złoty 
krzyżyk. A że był chciwy, więc mi- 
tyguję go: „bierz pieniądze i łachy — 
a krzyża z szyi nie rusz, bo to bło- 
gosławieństwo matki''. ; 

— No i cóż ztego? Śmieje się to-, 
warzysz. 

— A to, że trzeba go pogrzebać 
z krzyżem, jak przystało na chrześci- 
janina, bo cię Bóg ukarzel ” 

A on się dalej śmieje, bo był nie- 
dowiarek: Czy to ja dureń, żeby za 
kopać do ziemi złoty krzyżyk W 
mieście dadzą mi za niego conajmniej 
15 rublil 
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“ na szeregu 

KURIER GOSPODARCZY 
Wagony lodownie, 
W maju r. b. z polecen 

stra Komunikacji dyrekcje 

 mzajarnej komunikacji hamiają w regularnej ko 

kn V odownie, dla przewozu w 

porze letniej do większych | miast w 

Polsce i częściowo zagranicę łatwo 

psujących się artykułów spożywczych, 

ryb, mięsa, mleka i t. p. 

Sprawą tą już od lat kilku zajmo- 

wały się zainteresowane Ministerstwa: 

Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz 

Komunikacji, lecz z powodu braku 

kredytów, jako też z powodu niepo- 

wodzenia zabiegów © przyciągnięcie 

prywatnej inicjatywy i kapitałów, pro- 

jekty organizacji przewozów w Wago- 

nach-chłodniach i wagonach-lodow- 

niach dotychczas nie mogły być 

zrealizowane. Wreszcie w r. ub. Mi- 

| nisterstwo Komunikacji zdecydowała 

się organizację tych „przewozów na 

kolejach ująć całkowicie w swoje ręce. 
Przygotowania kolei trwają już 

od szeregu miesięcy i polegały na 

zbudowaniu w 40 miejscach skladnic 

lodu pojemności od 150 do 300 m. 

każda, na zaopatrzenie tych składnic 

w lód, na przygotowaniu posiadanych 

wagonów-lodowni, z których część 

wymagała gruntownych przeróbek i 

dostosowania, na wybudowaniu zna- 

cznej ilości nowych wagonów-lodow- 
ni, na opracowaniu szczegółowych 

planów kursowania tych wagonów i 
wydaniu ścisłych instrukcji wykunaw- 

czej służbie kolejowej. ы 
Kursy wagonow-lodowni będą do- 

konywane na całym obszarze Rze- 
czypospolitej, a mianowicie na linjach: 
Zdołbunów przez Kowel—Brześć— Warszawa 
Kowel przez Lublin—Dęblin 

winno stanowić początek rozbudowy 
organizacji transportu chłodniczego i 

ini ić si i bez względu na ser t i - przyczynić się przedewszystkiem do procent od dochodu lora 
a= powstania licznych składnic-chłodni w jego źródło. 

większych centrach Rzeczypospolitej, 
do czego'powolane są samorządy i 
kapital prywatny. Przewoz w  wago- 
nach lodowniach dokonywać się bę- 
dzie na podstawie przepisów  nastę- 
pujących: 

D> przewozu w wagonach lodow- 
niach obok artykułów hodowli przyj- 
mowane są także owoce, jarzyny i wa* 
rzywa świeże, kwiaty i rośliny żywe, 
drożdże i t. p. towary, łatwo ulegają- 
ce zepsuciu. Przesyłki wszystkich to- 
warów nadawane być mogą bądź ja- 
ko drobnica, bądź w partjach pół i 
całowagonowych. Drobnica przewozi 
się w wagonach, włączanych do pew- 
nych tyłko pociągów, bieg których 
podawany jest do powszechnej wia- 
domości. Przesyłki pół i calowagono- 
we mogą być przewożone wszelkiemi 
pociągami, po uprzedniem porozumie- 
niu z koleją. Załadowania przesyłek 
pół i całowagonowych oraz drobnico- 
wych przesyłek ryb, mięsa, drobiu, 

mleka i drożdży dokonywa nadawca, 
wyładowanie — odbiorca; przesyłki 
drobnicowe innych towarów załado- 

wuje i wyładowuje kolej. у 

Napełniaaie wagonów-lodowni 10- 
dem oraz dopełnianie ich w drodze 
stanowi obowiązek kolei. Przy prze- 
syłkach pół i całowagonowych może 
kolej zezwolić nadawcy na dokony- 
wanie tych czynności. Przewoźne za 
towary, przewożone w wagonach-lo- 
downiach, oblicza się według taryf, 

ustanowionych dla przewozu Odnoś- 
nych towarów w przesyłkach poś- 
piesznych, z podwyższeniem ich o 
20 proc., jeżeli lodu dostarcza kolej, 

Bełżec SAM a 10 proc., jeżeli lodu dostarcza na- 
Lublin przez Lubartów—Łuków — » dawca. : 
Łachwa ь S ата Jeżeli na żądanie nadawcy, wyra- 
AE = 1 żone w liście przewozowym, przesył- 
Šai —  „ ki półi całowagonowe będą przewie- 
Śniatyfń—Załucze Re zione pociągiem osobowym — prze- 
Lwów A ееа woźne tak obliczone podwyższa się 

e — 1 0 dalsze 26 proc. 
Be z Przy przewozie towarów w wago- 
Bydgoszcz A ja nach-lodowniach nadawcy nie służy 
wn | BUSSE Krośnie- BRO NC Lp Šu 

we zaw rodze, skierowania jej na im a- 
aj ry 4 PZP ю cję, żądania zwrotu lub przeekspedjo- 
Żychlin 1 a wania. Nie można również obciążać 
Bekiim CAE takiej przesyłki zaliczeniem. (—) 

in » 

iałystok — , 

Se Nie Zamieiee _ „INFORMACJE 
ee е —Katowice Projekt reformy podatku do- 

smkó 2 chodowego. 
p. BYM Ministerjum skarbu opracowało 

tobol —Lwów już projekt reformy podatku docho- 
Rzeszów —Kraków dowego, opartej na systemie cedular- 
Kartuzy E nym, polegającym па rozrėžnieniu 
I 38 przy wymiarze podatku poszczegól- 
a Ladańu _ nych źródeł dochodu. 
"Na niektórych z tych linij wago- 

ny-lodownie mają kursować codzien: 
nie, a na innych rzadziej: od jednego 
do kilku razy tygodniowo. 

Przy ustalaniu kursów zostały 
przyjęte na uwagę już istniejące prze- 
wozy w wWagonach-chlodniach, wyna- 
jętych od kolei przez prywatne insty- 
tucje, które przy nowej organizacji w budynków, z kapitałów pieniężnych, Wiate 
m nie. ucierpią, Oraz. wszelkie & praw majątkowych, rent i wszel- Przeważający 
możliwie skrzętnie zebsane dane © 
zapotrzebowaniu i przewidywaniu prze- 
wozów spożywczych artykułów, ule- 
gająch łatwemu zepsuciu. 

Narazie zostaje uruchomionych 150 

Zarniast dotychczasowej skali po- 
datku, uzależnionej od wysokości do 
chodu fundowanego bez względu na 
jego źródło, projekt przewiduje na- 
stępujące stawki zróżniczkowane. dla 
osób fizycznych: cą ; 

10 procent rocznie od dochodu z 
gruntów, oddanych w dzierżawę, z 

kiego rodzaju czynszów dzierżawnych; 
8 procent rocznie od dochodu z 

gruntów, eksploatowanych przez wła- 
ściciela i z przedsiębiorstw; 

6 procent rocznie od dochodu z 

S“ 420140 

cielęce 180—200, baranie 220—240, wie» 
przowe 280—300, schab 300—350, boczek 
300—350, szynka świeża 320—350, wędzona 
380—400. 

Tłuszcze słonina krajowa i gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450480. sadło 380—400. 

Sia riki M ce RAA AF NE atku ana --230, twaróg — za с 
jektu opłacać tytułem po warogowy 180 — 220, masło nieso. 

700 — 750, solone 550 — 600, desero: 
we 780—800, 

Owoce: jabłka 180—200 gr. za 1 kg., gru- 
szki 250—300, 

Jaja: 120-—140 za I dziesiątek. 
° Warzywa: kartofle 10—12 gr. za 1 kg., 

żę EEA M 120 ad CA R PŁ 
i i kg., sałata 15— jla stani gospodarki rolnej, Mini- Czek), szczaw za г 

::';.ЁЗ::ЪЗЁГ‚В„'ЁО…Е„Ь„:““О do wszyst- 20 za głów. ae E p 4 kg., 
kich okręgowych urzędów ziemskich okólnik, pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 2 sa gr. 

w którym poleca energicznie uruchomienie Za R ukiew Roo ojej: kram. 

akcji meljoracyjnej na terenach, na których a к gr. = i sio stock Ę gr. 

rzeprowadzane są urządzenia rolnego. za l kg., tasola 10 — ZA g, kapusta 

Žž W myśl tego okólnika, we wszystkich świeża DO: aaa r Eb sę 

scalanych objektach rolnych, gdzie zachodzi Cukier; kryształ iw ur), о. 

konieczność meljoracji, ma być ikona c il ce ar 165 (w hurcie), 175 (w 
i ] z przybliżo- . . : 

Nana augi ri a r E oraz Ryby: liny żywe 450 480, śnięte 320-350 
Ч о i kg, szczupaki żywe 420—450, šniete 

Meljoracja w scalanych objek- 
tach rolnych. 

Wobec rozpoczynającego się sezonu 
bót meljoracyjnych, mających tak doniot 

W 8-mą rocznicę oswobodzenia Wilna. 
W niedzielę odbyły się uroczys- 

tości z okazji ósmej rocznicy oswo- 
bodzenia Wilna przez wojska polskie, 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
więtą, celebrowaną w katedrze przez 

J. E. ks. Biskupa Michalkiewicza. Pod- 
niosłe kazanie okolicznościowe wy- 
głosił ]. E, ks. Biskup Bandurski, po- 
rywając jak zawsze swoim krasno- 
mówstwem rzesze wiernych. Po ukoń- 
czeniu nabożeństwa zgromadzone na 
placu Katedralnym oddziały garnizo- 
nu wileńskiego uszykowone zostały w 
kolejnym porządku  Defiladę popro- 
wadził dowódca 6 p. p. Leg. płk. 
Kozicki. Jak zawsze defilada przeszła 
ulicą Mickiewicza, gdzie przed gma- 
chem Banku Polskiego zgromadzili 
się przedstawiciele władz z p. Woje- 
wodą Raczkiewiczem i gen. Buchardt- 
Bukackim i Popowiczem na czele. Е та Е LT lt tt mię 2) Brlidę"pnyjdowaj "go. burta — arasie żywe rak), śŚnięte rak), Bukacki. + spertyzy wykonuje personel mljoracylny Lo je żywe 320.350, śnięte 250-280, leszcze , U. Ż.. w razie zaś jego braku można św 420-450, Śnięte 300-320, sielawa IDE Drobny deszczyk padający pod- 

locy okręgowych dyrekcyj ! 1 

KSG modach. Tub Aegis \у- 200, wąsacze żywe 400-420, šniete 300—320, 
i idacze 280—300, sumy 200—250, miętuzy dowe, w Małopolsce), izb San , 5 

Wa. SER pruskiej), а tes 200-220, stynka 100—150, płowie 120-180, 
Ta i upoważniony: Drób: kły 400 2: 7,00 zł. zs” eztaki, 

w Meijoracja objektów już scalonych mo- KE PAK PORE: 0 PRA gęst 
że być dokonywana tylko drogą propagan- Żywe 550) op 1500-1800 13 1 
dy akcji meljoracyjnej wśród ludności przez Z 20.00—2200, bite 15.00—18.00 zł, za 
urzędy ziemskie, a przy udziale organizacyj ukę, 

rolniczych. GIEŁDA WARSZAWSKA 
- KRONIKA MIEJSCOWA 25 kwietnia 1957 r. 

i la 25 Fowizę i waisiy 

tea PO Ma Jye... SB Kupoo. 
: żyto loco Wilno 45 — tar „92 М ! 

46 žr ug. owies 41—45 (zależ- fiolandja 357,83 357,75 357,95 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 43— L.ondya 43.45 43,56 43.44 
46, na kaszę 37—41, otręby żytnie 30—31, Можу-Мо —. 893 895 8,91 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—1000 słoma Faryż 35,04 3513 _ 3495 
żytnia 10—12, siano 18—20. Tendencja na Ptaga 26.50 26.56 26,44 
żyto zwyżkowa. Dowóz słaby z powodu 3zwajcarja 17212 17255 171,69 
bezdroża. Wielkie zapotrzebowanie siana i Wiedeń 125.80 126.11: 125,49 
słomy nie tylko przez Wilno ale i przez oko- Włochy 48.60 | 48,72 48,— 
liczne wsie wskutek opóźnienia wiosny spo- 
wodowało zupełny brak tych produktów ną 
rynku wileńskim. 

Papiery Procentowe 
$ pr. pożyczka konw. 67,50 68— —, — 

й Do'arėwka 55,75 55.40 5450 
Nasiona: seradela 31—33 zł. za 100 ko., Pożyczka płn 103,— 

łubin 28—32, koniczyna czerwona 420—450, g „r. liaty zastawne Banka Gosp. Kraj. 91.00 
koniczyna biała z domieszką szwedzkiej 360- 8 pr Państw. Banku Rol. 90,50 i 
380, koniczyna biała czysta 380—400, owies 4 į „gł proc. złems, zł.64,00 —,—, 
nasienny 44—48 zależnie od gatunku. 8 proć. warsz, złot. 81,50 —, — Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 5 proc. warsz. 69,75 70,— „110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 3 

jowa 30 proc. 95 G 20 proc. 4 - = GIEŁDA WiLEŃSKA. 
ia 50 proc. 60 — 65. proc, — 60, 

azn (0205; kafofina 80-30, gryczana — Wilno, dnia 25 kwietnia 1927 r 
00 Chlab pytłowy 50 proc 60-65, 60 proc. Dalary St. Zjedn. 8.031), 8,02 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 klg. A Papłasy Ato e 

159-1 
1 ke ajowa 115--128, da cała 80-90, Dolarówka 5 dol. 55 75 

Listy zastawne. rzecierana 85—95, perłowa 80—95, pzozak 

50260 jaglana, 70-80 ; Wil. B. Z. zi. 100 51,50 zs: Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg., 

MECZNASE SEWIEREA (ZAW KOWĘTRUKMZA   

stopniu rozpowszechnianiu śię wszelż 
z: Wsch, sł, © g. 4 m. 17. Mich chorób zakaźnych, starosta pow. Эб о‹ MB 0B m Wilehsko-Trockiego p. L. Witkowski 
Marcelina Zach. sł. o g.18 m, 50 wydał odezwę do ludności powiatu, 

Jutro w której podaje się, że powołane 
Teofila_B. swego czasu komisje sanitarne otrzy-   

mały kategoryczne polecenie rozwi- 
nięcie jaknajenergiczniejszej akcji wal- 

+; on. Zakład Spostrzeżenia mi U, B. 

ki z brudem. z dnia 25—1V 1927 r. 
Cišnieni Komisja przeprowadzi szereg in- 
ona ® | 748 OM a GWO prze- 

pisów karani będą w trybie karno- me ' + 800 administracyjnym do 1000 złotych z 
\ zamianą do trzech miesięcy.  Drob- m kz j — niejsze wykroczenia karane będą w 

drodże doraźnego postępowania. | 

- MIEJSKA. 
— (x) Asfaltowanie jezdni m. 

bę -l- 39C. Maximum za dobę -- LIKC. Wjjną. Wobec szybkiego zużywania 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. Sie drzewnych jezdni na mostach wi- 

'URZĘDOWA.  ieńskich, które najdłużej wytrzymują 
— Prezes Wileńskiej Izby Skar- dwa lata, kierownik wydziału techni- 

| Południowo-Zachodni 

U w a gi: Pogodnie. Minimum za do- 

; ; ci į cznego Magistratu m. Wilna p. inž, nów lodowni naprawio- gruntów dzierżąwnych, z wolnych za- bowej p. Jan Malecki wyjechał па CZ S a 
al ab nowozbudowanych. W jęć zawodowych i innych o celach dni kilka do Warszawy w sprawach Piegutkowski w porozumieniu z Ma- : 2 : : я ; two w. prezesa gistratem zamierza w najbliższym cza- przy zauł. Lidzkim czerwcu liczba ta będzie powiększona zarobkowych (np. pośrednicy han SERGI po Adolf Zob, oai I. Sie przystąpić do założenia na Zielo- zauł. Mikotajewskiego mieszczą się w © dalszych 120 wagonów-lodowni, „dlowi); 

zbudowanych w wytwórniach krajo- 
wych. й 

Uruchomienie regularnego kurso- 
wania wagonów-lodowni na kolejach 

i 

ннн —на nazwisk osobom, które dotychczas trzymałe w przeciągu kilku lat 
29 tomów, poświęconych literaturze 
polskiej od jej początków do roman- 
tyzmu. 2 : 

Z tego stwierdzenia wynika, że 71 
tomów  bibljoteki oddano  wiekowi 
XIX — czasom pseudo - klasycznym, 

czy preromantyzmowi oraz romanty- 
zmowi i czasom poromantycznym. 
Słowem wiek XIX rozrósł się wspa- 
miale: sama trójca wieszczów wraz z 
Norwidem zajęła 25 tomów — a jeśli 
do tych czterech największych (Mic- 
kiewicz — ot.; Słowacki — 11; Krasiń- 
ski — 3; Norwid — 1) dodamy pią- 
tego wielkiego — Fredrę — razem 
wypełnią 30 tomów, czyli więcej, niź 
cała literatura polska przedromantyczna 
ma przestrzeni siedmiu wieków! (Ze 
wszystkiemi zastrzeżeniami, dotyczą: 
<cemi literatury średniowiecznej: łaciń- 
skiej i kościelnej, ludowej i kronikar- 
skiej — o ile chodzi o pojęcie litera- 
tury narodowej). : ' 

zapewne —stwierdzenie tej jedno- 
stronności, czy uprzywilejowania je- 

dnego okresu literatury kosztem in- 

ńych, niemniej w ogólnym rozwoju 
i całym obrazie ważnych — nie jest 
stawianiem zarzutów, lub wołaniem 
© zawrócenie z obranej drogi wyda- 
wniczej. Bynajmniej, Stwierdzenie to 
ma jedynie na celu scharakteryzowa- 
nie dotychczasowej działalności wy- 
dawnictwa i wypowiedzenie dezyde- 
ratów na przyszłość. Zwłaszcza, że 
Bibljoteka Narodowa jest u wstępu 
swoich poczynań i dopiero rozpoczę- 
ła swe istnienie, obliczone, jak mó- 

wią wydawcy, <na daleką metę», 
Ale przedtem jeszcze, przed 

wypowiedzeniem życzeń co do zakre- 

stawce 6 procent podlegać ma i 
dochód z wynagrodzeń za pracę; 

15 procent rocznie od dochodu z 
tantjem. 

su i charakteru wydawnictwa, przed 
wyrażeniem entuzjazmu naszego i 
uznania dla dotychczasowej działalno- 
ści wydawniczej Bibljoteki Narodo- ci podrzutków, to Komisarjat rządu SZych ulicach m. Wilna. 

nadaje im imiona i przesyła akta do 
minister! o zatwierdza pro- т tou kos us oszczędnościowe, Magistrat m. Wilna w sobotę i niedzielę miały miejsce g 

dwa wypadki, gdy przez pija 
lampy zbirów stale prz 

ektryczne, nadesłane przez jedną z żu kuchen, 

wej słów parę o metodzie i właści- 
wościach pierwszej setki tomów, zwła* 
szcza że nie cechuje je równość: ani jśki 
opracowania (tekst 1 komentarz) 
ani krytyczno-porównawczego wstępu 
(rozprawa)., 3 

III: 

Dotychczasowy plon wydawniczy, 
oznaczony setnym tomikiem, da się 
podzielić na trzy rodzaje opracowań, 
a w związku z tem i trojako oszaco- 
wać. Zapewne — każdy temat 
może być opracowany na pewnym, z tem delegowany został z ramienia 
jednym poziomie—w danym wypad- 
ku na poziomie, wymaganym przez Publicznego na teren wymienionego 
wydawnictwo „Bibljoteki Narodowej“. 
Tak jednak w rzeczywistości nie jest. 
Wymieniana powyżej nierówność o- 
pracowań, usprawiedliwiona poczęści 
w wydawnictwach zbiorowych, po- 
zwala przeprowadzić linję środkową 
niejako tych opracowań — na bardzo 

nik Wydziału Akcyz i Monopolów "ym moście nowej jezdni z masy murach po-Franciszkańskich bezpłat- 2 h asfaltowej, (ostatni wynalazek niemi 
Aaa Nadawanie nazwisk. g ed A Gramma). m 
Władze administracyjne otrzymały no- owe te jeźdnie z masy asfalto- 

we zarządzenie w Sprawie nadawania wej według zdania fachowców są wy- 

Е оОЬ siadały i wpisywani pociągają za sobą dużych „kosztów. byli pe Sw errare Oba śoit. na- „Ma to być równocześnie pierwszą i 
zwiska takim osobom nadawać bę- próbą, w celu ułożeniu w przyszłości 
dzie wcjewództwo. Co się tyczy dzie. takimże asfaltem jezdni 

Wilna. Mając na względzie cele 

zmontował w ostatnim czasie na ul. 
pocysika z durem plamistym Mickiewicza cztery próbne w Postawskiem. W związku z uja- 

wnieniem ognisk duru plamistego w 
powiecie Postawskim, Wojewoda Wi- 
lenski poczynił kroki, by kolumny 
dezynfekcyjne, użyczone Wojewódz- 
twu Nowogródzkiemu, ściągnięle zo- 
stały do powiatu Postawskiego dla 
wzmożenia akcji przeciwdziałającej. 

W dniu wczorajszym w związku 

firm zagranicznych. 

te mają zaoszczędzić nawet przy da- 

50 proc. energji elektrycznej. i 
Wydział techniczny 

wyprobowuje obecnie te lampy zasto- 
sowując światło blado-różowe, nastę- 

Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia Pie mleczno-białe i blado-żółłe, chcąc 

powiatu dr. Przyałgowski i trzech 
czerów, jako siły pomocnicze, a to 
w celu wzmocnienia czynnego już na 

ilna. 

«czas defilady wystraszył 

ес- ne kuchnie miejskie Nr. 1 i 3 dla bez- 
robotnych. 

4 wy- madzą się tam elementy, które za- 
i nie kłócają spokój publiczny przez wy- 

twarzanie rozmaitych burd, awantur 

na giowniej- gdyż na miejscu tem nawet w pobliżu 
niema ani 

— (x) Próbne oświetlenie m. czeństwa. 

dwóch przechodniów. 
Według orzeczenia tej firmy lampy czywiście 'uszli bezkarnie, - 

leko lepszem świetle, jak dotąd, do bezpieczeństwa wniknęły w te sprawy 

magistratu ściom. 

w ten sposób ustalić najlepiej neda: chodzi z Wilna. Z rozkazu Mini- 
fel. jące się światło dla oświetlenia ulic sterstwa Spraw Wojskowych stancjo- 

1 i nowany dotychczas w Wilaie 23 
— (x) Magistrat przestal ko- Ul. grodzieńskich wychodzi z Wilna, 

publiczność, 

jednak spora ilość mieszkańców wy- 
trwała na stanowisku. Szły w kolej- 
nym porządku pierwszy, piąty i szósty 
pułki piechoty legjonowej, 3 pułk sa- 
perów, artylerja i kawalerja. 

Z okazji tych uroczystości pan 
minister A. Meysztowicz oraz Woje- 
woda Warszawski p. Sołtan nadesłali 
na ręce p. Wojewody  Raczkiewicza 
depesze następującej treści: 

od p. Ministra Sprawiedliwości — 
„W rocznicę wyzwolenia Wilna życzę 
Mu rozkwitu we wszystkich życia 
dziedzinach, łącząc się myślą i sercem 
z Jeso mieszkańcami. Mazysztowicz*; 

od Wojewody Warszawskiego: 
„Wspominając wzniosłe chwile prze- 
żyte 5 lat temu wspólnie z ludnością 
Ziemi Wileńskiej, łączę się z drogiem 
sercu memu Wilnem w dniu obcho- 
du 5-lecia przyłączenia do Rzeczypo- 
spospolitej. Sołtan*, 

Pan Wojewoda Wileński wysto- 
sował w odpowiedzi na powyższe de- 
pesze „wyrazy podziękowania. 

Goście rumuńscy w Wilnie. 
„ Wczoraj rano pociągiem warszaw- 

skim przybyła do Wilna delegacja 
prawników rumuńskich w składzie 
prof. Negulescu z małżonką, prof. 
Teodorescu z małżonką i synem oraz 
prof. adw. Merlescu. Na udekorowa- 
nym flagami dworcu powitali gości 
przedstawiciele władz i społeczeństwa. 
W godzinach rannych goście zwie- 
dzili miasto, poczem udali się na 
śniadanie wydane przez p. Wojewodę. 

Popołudniu o godz. 4 w auli ko- 
lumnowej U. S. B. zgromadzili się 
liczni reprezentanci profesury, kół 

prawniczych, akademików oraz przed- 
stawiciele władz i wojskowości. Gości 
powitał, zagajając zebranie prof. Ko- 
marnicki, oraz w imieniu wil. Tow. 
prawniczego prof. Parczewski. Z ko- 

"lei prof. Teodorescu wygłosił wykład 
o rozwoju konstytucyjnym Rumunii, 
zaś prof, Negulescu dał szkic konsty- 
tucji rumuńskiej 1923 r. 

Wieczorem miasto wydało w Klu- 
bie Szlacheckim bankiet na cześć 
gości. O godz, 10-tej nastąpł odjazd 
delegacji do Lwowa, 

Likwidacja sowieckiej afery szpiegowskiej. 
Uczeń na usługach sekretarza 

Władze bezpieczeństwa w Wilnie 
zwróciły uwagę na pewnego młodego 
człowieka, który od pewnego czasu usi- 
łował urządzić się na posadę w admi- 
nistracji wojskowej. W tym celu nawet 
wstąpił do wojska, lecz po dwóch mie- 
siącach został zwolniony z racji słabe- 
go zdrowia- .Po niefortunuym tym wy- 
stępie młodzieniec ów czynił starania w 
celu dostania się do urzędów cywilnych 
posiadających pewne tajemnice państwo: 
we. To wszystko skłoniło władze bezpie: 
czeństwa do rozciągnięcia opieki nad 
tym osobnikiem. Wyńiki były dlań nie- 
Pemyślne, gdyż spowodowały areszto- 
wanie jego. Nastąpiło ono onegdaj w 
mieszkaniu znajdującem się па Zwię- 
rzyficu. 

Podczas rewizji znaleziono sporo ma- 
terjału kompromitującego orąz karabin. 
AFESztowĄRY zeznał podczaś badania, 
Że ziangażowafiy żóŚtił przez sekretarza 
Misji Sowieckiej ;w Warszawie dla wy: 
konania specjalnych poruczeń. Głównie 
chodziło o wślizgnięcie się do „wojska, 
gdzie trzeba było wykraść pewne akta i 
dokumenty. 

Wobec trudności urządzenia się w 

M sji Sowieckiej w Warszaw 
wojsku miał on dokon:ć takiegoż czynu 
w jednym z urzędów cywilnych. 

Aresztowany osobnik G. ma 22 lata, 
pochodzi z polskiej rodziny (ojciecjego 
zajmuje nieprzeciętne stanowisko w ad- 
ministracji polskiej), był uczniem 6 kla. 
$y, z której został usunięty, W Rosji so- 
wieckiej ukończył wojenno polityczną 
szkołę w Taszkiencie poczem jako wy- 
słannik GPU. w Mińsku wysłany został 
do Połski dla roboty szpiegowskiej. 

Przyłapany na granicy za nielegalne 
przybycie jej zdołał zmylić czujność 
władz i po zapłaceniu kary zaczął pra: 
cowuć na terenie woj N.wogcódzkiego, 
Władze bezpieczeństwa wpadły ną trop 
tej roboty i w rezultacie aresztowano 
go. Sąd okręgowy skazał go na dwa lata 
więzienia (w myš! art, III K. K.), ktėrą 
to Zarę odbył w więzieniu na Łukisz- 
kach, gdzie i obecnie pozostanie przez 
iłuższy okres cząsu. 

Cała ta afera rzuca wyrażnć światło 
ha „prace* Misji Sowieckiej sw Warsza- 
wie i gdyby nie czujnoćć władz bezpie 
czeństwa G. mógłby spowodować niepo- 
wetowane straty tajemnic państwowych. 

stały, będzie zasilała miasto prądem 
elektycznym, do czasu założenia w 
całem mieście instalacji prądu zmien- 
nego. 

— (x) Termin ściągania zale- 
glych podatków państwowych. 
Wobec dużych zaległości podatku 
państwowego nieściągniętego dotąd 
przez Magistrat od poszczególnych 
petentów, p, Wwjewoda wydał w dniu 
wczorajszym Magistratowi polecenie— 
ściągnięcia ich w terminie najpóźniej 
do 30 kwietnia r. b. 

(x) Uwadze Komendy 
Pol. P. w Wilnie, Jak wiadomo 

przylegającym do 

W czasie wydawania obiadów gro- 

bijatyk, 
Zajścia te są prawie codziennie 

jednego stróża bezpie- 

W ostatnich dniach, a mianowicie 

zostało pokłótych nożami ; 
Napastnicy o- 

Należałoby, aby nareszcie władze 

położyły kres niepożądanym , zaj- 

WOJSKOWA. r 
— 23 p. ut. grodzieńskich wy- 

ię 
nych literacko - 

ebywających w pobli- poni” 

nienie zasługuje 
wnętrzna (winjeta kolorowa), 

baonu, Kisiel Konst.nty i Bortko Jan 
z 19 baonu, Rutkowski Kazimierz (0 
z 24 baonu i lekarz 24 baonu dr. 
Ignacy Kwarta. 

SZKOLNA 
„ — Za wyzwolenie Wilna. Dzie- ci ze szkoły Macierzy we wsi Tołmi- nowo, gm. Polańska, pow. Oszmiań- 

ski wdzięcznz za wolność i szkołę 
polską, zachęcone przez swą mnauczy« 
cielkę p. Karolinę Staniszewską przy- 
słały w ósmą rocznicę wyzwolenia rodzinnej ziemi od najazdu bolsze- 
wiekiego, dar rąk własnych do _ ko- 
ścioła garnizonowego: taśmę do dzwon. 
ka, wykonaną z szarego płótna 1 о- 

A mereżką i hafiowanemi ki- 
ciami bzu. 
Robota bardzo porządna i.dokładna, 

świadczy o uzdolaieniu nauczycielki, 
która w przeciągu kilku miesięcy po- 
trafiła wyuczyć swoje uczenice. Za- 
znaczyć należy, 
łach ;P. M. Sz. 
robotami przeznaczonemi do „kościoła 
Św. Ignacego, przeznaczonego dla na: 
szych obrońców żołaierzy, 

że i w innych szko- 
pracują dzieci nad 

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO. 
— (m) „Rodnyja Honi". Ukaza N 2 białoruskiego miesiącznika 

- naukowego p. t. „Rodnyja (Ojczyste zagony). Treść obfita 
urozmaicona; na Specjałne „WyTÓŁ* 

Wwytworna szata ze- 

U':azały się również Nr. 2-gi Zaranki* (pismo dla młodzi 
oraz „Sachi* ien o (pismo gospodarcze). 

w „bieżącym tygodniu ukaże się ównież zapowiedziany od dłuższego 
czasu miesięcznik | literacko-artystycz- 
ny p. t. „Doświtki*. : 

— (0) Wieczór białoruski. Dzi- p. Siai 26-go b. m. o g. 7 wiecz. odbę- 
dzie się w sali gimnazjum  białorus- miejscu personelu sanitarnego. Ponad- rzystać z elekirowni prywatnych. a na miejsca jego przybywa 4 p. uł. kiegow Wilnie (Ostrobramska 9) bia- to w dniach najbliższych uruchomio- Wobec tego iż l 

na zostanie na terenie powiatu Po- Magistrat m. Wilna przystąpił do re- 
stawskiego lzba Chorych. Kroki te montu turbin dla prądu stałego— 

iż w osłatnim czasję Zaniemeńskich. 
: Dowódcą 4 p. uł. jest pułk. Ko- 

zierowski, znany sportsmen, który <Zbidszteżany Saszka» — 

łoruski wieczór szkolny. 
Na program wieczoru złożą się: 

komedja w wysokim poziomie naukowym — od dają podstawę do przypuszczenia, że elektrowni miejskiej, przeto nasunęła przez dwa lata z rzędu wziął pierw- 1 akcie Z. Rodziewicza; „Sud — ko- której idą opracowania: wzwyż tej 
linji—doskonałe i poniżej j:j—nieza- 
dawalające. Odrazu trzeba jednak do- 
dać, że tych niezadawalających z 
punktu widzenia wysokich walorów 
wydawniczych innych,  wzorowych 
uprawnień  „Bibljoteki Narodowej*, 
jest ilość minimaina na całość do- 
robku. 

Wiktor Piotrowicz. 

epidemja ta zostanie umiejscowiona Się konieczność dla zaspokojenia 
j nie będzie miała możności rozsze- trzeb abonentów, korzystania z ele- 
rzenia się, ktrowni prywatnych. : 

Obecnie dowiadujemy się, iż re- SAMORZĄDOWA mont tej turbiny jest już na ukon- 
— Odezwa starosty pow. Wi- czeniu, wobec czego też Magistrat 

leńsko-Trockiego w sprawie sa- zaprzestał korzystania z elektrowni 
nitarnej. Wobec tego, że ludność prywatnych, turbina zaś ta „okryje 

si i miasteczek nie przestrzega obo- w zupełności wszystkie zapotrzebo- 
wiązujących przepisów w sprawie wania miasta i nie ustąpi pod wzgłę- 
zdrowotnego stanu utrzymywania ulic, dem wytwórczości tutbinie nowej. 
zabudowań, siudzień, miejsc ustępo- Nadmienić należy, iż odremanto- 
wych i t. p. co sprzyja w znacznym wana turbina, która 

ро- Szą nagrodę w pięćset kilometrowym Medja w 2 akt. W. Hałubke; biegu oficerskim dookoła Polski, 
— Kto z oficerów 6 brygady 

K.O.P. został awansowany. W 
myśl ostatnio ogłoszonego rozkazu 
Min. Spr. Wojskowych następujący 
oficerowie K.OP.'u zostali awanso- 
wani. я 

Majorami zostali więc p.p. Hry- 
niewiecki Stanisław i Czechowicz Jan 
z 23 baonu; dr. Tukanowicz Felicjan 
lekarz 21 baonu. | i 

dział 
koncertowy oraz na zakończenie tań- 
ce. kge? płatny za zaproszeniami. 

— (n) Zmiany w „Krynicy*, 
W związku >z wycofaniem ; se r. 
nego działacza Białoruskiej Demo- 
kracji Chrześcijańskiej ks. pos, Ada: 
ma Stankiewicza z życia politycznego, 
a to na skutek żądania J. E. ks. Arcy 
biskupa Jałbrzykowskiego, — zaszły 
również zmiany w pismie „Biełaru- 
skają Krynica*, organie B. Ch. D, 

wytwarza prąd  Kapitanami: Zdanowicz Jam z 23 którego redaktorem faktycznym "był 
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ks. pos. Ad. Stankiewicz, mianowicie 
pismo to będzie obecnie redagowało 
kolegjum redakcyjne w składzie p.p.: 
A. Stepowicza, P. Karuzo i J. Szuto- 
wicza, zaś ks. Stankiewicz ogranicza 
nadal swą pracę wyłącznie do spraw 
religijnych i kulturalno-oświatowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie T-wa Lekar- 
skiego. Dnia 27 bm. o g. 20-ej od- 
będzie się zwyczajne posiedzenie Wi- 
leńskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w lokalu własnym (Zamkowa 24). 

Porządek dzienny: 
1) Prof. Eiger, inż. Grossman i dr. 

Klemczynski a) pokaz interferomeiru, 
b) interferometryczne badanie krwi w 
ciąży i raku, 2) dr. Toczyłowski z Il 
kl. wewn. «O wartości klinicznej wy- 
krywania krwi utajonej w siolcu», 3) 
dr. Szabad «lłość narodzin i śmierci 
wśród żydów w Wilnie w okresie lat 
1921—1926», 4) sprawy administra- 

a RÓŻNE. 
— Pomiary msgnetyczne w 

wejewództwie wileńskiem.Minister- 
stwo W. R. i O. P. zwróciło się do 
władz cywilnych i wojskowych zawia- 
damiając je, że w okresie letnim kie- 
rownik ohserwatorjum magnetyczne- 
go prof. Stan. Kalinowski wraz z а- 
systentką obserwatorjum“ p. W. Drėsė 
dokonają w różnych punkiach z. 
wschodnich szeregu pomiarów ma- 
gnetycznych. 

Materjały zdobyte tą drogą posłu- 
żą do ułożenia mapy magnetycznej 
ziem polskich. 

TEATR i MUZYKA, 

— <Reduta» na Pohulance. <Być albo 
nie być. Dziś i jutro, tylko dwa razy, o g. 
8-ej wiecz. powtórzenie tragikomedji w 4 
odsłonach G. Olechowskiego p. t. <Być albo 
nie być». 

— Premjera <Bajki», W czwartek 28 
b. m. po raz pierwszy Czaplickiego «Bajka» 
dla dorosłych i dzieci. : 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
ukaże się po raz ostatni arcyzabawna kome- 
dja Gavaulta <Złota ciocia», tryskająca praw- 
dziwym humorem i werwą. 

— Premjera +Simony>—Devala. W 
najbližszą s premjera świetnej, błysko- 
tliwej komedji lekkiej Devala p. t. <Simona». 
Wyjątkowo ciekawy problem, poruszony w 
<Simonie> i świetna obsada wróżą tej no- 
wości niewątpliwy sukces. Rolę głównę wy- 
kona p. M. Malanowicz-Niedziejska, partne- 
rami zzś jej będą W. Malinowski i K. Wyr- 
wicz-Wichrowski, który jednocześnie sztukę 
wyreżyserował. 

Resztę obsady tworzą L. Pillati, |. Ja- 
sifiska, Z. Opolski, F. Żukowski i inni. 

— Przedstawienie okolicznościowe. 
Ku uczczeniu 3-go maja Teatr Polski daje 
dwa przedstawienia: po południu o-g. 3 m. 
30 odegrana zostanie dla młodzieży kome- 
dja Al. Fredry «Damy i huzary», wieczorem 
zaś o g. 8 m. 15, po przemówieniu mającem 
za treść zobrazowanie Konstytucji majowej 
oraz po odegraniu hymnu narodowego, uka- 
że się staropolska anegdota sceniczna J. Kra- 
szewskiego «Radziwiłł panie kochanku». 

RADJO. 

— Program stacji warszawskiej. 
12.00. Komunikat meteorologiczny. 
15.00—15.25 Komunikat gospodarczy. 
15.30—15,55. Odczyt dia maturzystów z 

cyklu <Historja Polska»—wygł. prof. Henryk 
Mościcki. 

16.00—16.25. Odczyt dla maturzystów 
z cylu <Historja Powszechna»—wygłosi prof. 
Wł. Dzwonkowski, 

16.45—17.10. Pcgadanka z działu «Ra- 
djokronika» wygłosi Dr. Marjan Stepowski. 

17.15, Koncert popołudniowy. Wykc- 
nawcy: Orkiestra P. R. Jan Dworakowski 
(dyrekcja) i Loda Rogińska (śpiew). 

18,40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25, Odczyt p. t. «Jak Węgry 

walczyli o wolność—wygł. prof, Wł. Dzwon- 
kowski. 1 

19.30—19.55. Odczyt R t. «W Krainie 
Maurów»,—wygł. prof. Tadeusz Radliūski 
(dział <Podróże» - <przygody). 2 

20.15—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 
komunikaty, W czasie przerwy nadany bę- 
dzie komunikat Messager Polonais w jęz. 
irancuskim. 

20.30. Koncert wieczorny kameralny po- 
święcony twórczości Beerhovena. Wykonaw- 
cy: Stanisława Argasińska (śpiew), Lidja 
Kmitowa (skrz.), Marja Pohlowa (forti) Į 
Mich ał Borzakowski (wiolonczela). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Straszny pożar we wsi So- 

lonoje pochłonął 17 gospodarstw. 
W dniu 22 b.m. we wsi Sołonoje 
pow. Wileńskiego powstał pożar, któ- 
ry z powodu silnego wiatru objął 
większą część wsi. Zaalarmowano na- 
tychmiast obsadę strażnicy K. O. P., 
która dowodzona przez por. Piasecz: 
nickiego rozpoczęła natychmiast ener- 
giczną akcję ratunkową. Po pewnym 
czasie udało się pożar umiejscowić, 

Ogółem spłoaęło 15 gospodarstw 
włościańskich. Ofiar w ludziach nie 
było. 

— Wściekłe ciele pokąsało 
awoją gospodynię. Pisaliśmy swego 

zp 

Nigel Worth. 

„> CZŁOWIEK Z KUFRA. 
— Są to różne wskazówki, które 

nadesłał mi p. Metters, dotyczącę wa- 

szego przedsięwzięcia, a ma on wię- 
cej wiadomości niż  przypuszczacie. 
Prócz tego zwierza mi Się w listach 
które posiadam, ze swych projektów 
na przyszłość. Jeśli obiecasz mi wol- 
ność oddam ci je. 

— Gdzież są te papiery? — krzy» 
knął Lecatteau. 3 

— Nie, naprzód przysięgnie mi 
pan, że będę mógł stąd odejść 

wolny. 
— Nie mam zwyczaju kupowania 

z zamkniętemi oczyma. Proszę mi 
wskazać gdzie są ukryte te papiery. 
przejrzę je i jeśli istotnie mają one 
jaką wartość, będzie pan wolny. 

— Przysięga pan? — pytałem z 

эга 
Drugi wiosenny bieg na-przelaj, 

Ośrodek w. f. zorganizował w niedzielę, 
dnia 24-IV b. r. drugi wiosenny bieg na 
przełaj dla stowarzyszeń p. w. i szkół za- 
wodowych na dystansie 2700 mtr. 

Do biegu przy bramie wejściowej do la- 
su Zakretowego stanęło 53 zawodników. 

Zwyciężył: Wróblewski Sergjnsz (szkoła 
Techniczna) w czasie 6:50, Drugim był Her- 
man ze Stow. Mł. Polskiej, trzecim Jontys 
ze szkoły Technicznej. 

Drużynowo zwyciężyło Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej. Drugie miejsce zajął ze- 
spół wileńskiego Sokoła. 

W biegu junjorów 1 miejsce po za kon- 
kursem Žala t Giedgowd ze Świsłoczy w cza- 
sie 7:10. erwszym w konkursie był Na- 
Czulski ze szkoły Ogrodniczej, drugie miej- 
sce zdobył Rybicki ze szkoły Rzemieślniczej, 
trzecie Kapcewicz ze szkoły zawodowej 
«Promienistych». 

Bieg był filmowany przez Tow. filmo- 
we «<Światfilm», 

Organizacyjne Zebranie Okrę- 
gowego Związku Pływackiego 

w Wilnie. 
W niedzielę, dnia 24-1V odbyło się w 

J 

   
lokalu ośrodka w. f. organizacyjne zebranie 
w sprawie utworzenia Okręgowego Związku 
Pływackiego w Wilnie. 

Na zebraniu reprezentowane były towa- | 
rzystwa: Wil. T. W., A. Z. S., Pogoń, 1 p.p. 
Leg. i Ż. A. K. S. # А 

Zebranie zagaił kpt. Kawalec, który pod- 
niósł konieczność ujęcia pływactwa na tere- 
nie województwa wileńskiego w ramy orga- 
nizacyjne. 

Uchwalono jednogłośnie zawiązać SE 
gowy Związek Pływacki z siedzibą w Wil- 
nie oraz zgłosić akces do P. Z. P. 

Zarząd nowego Okręgowego Związku 
Pływackiego wybrany został w następującym 
składzie: 

Prezes ppłk. dr. Zajączkowski, wicepre- 
zes inż. Łukaszewicz, sekretarz p. Bobrowski, 
skarbnik inż. Kadenacy, kapitan sportowy: 
kpt. Madżawarjani. Dwa miejsa w Żarządzie 
zarezerwowano dla towarzystw sportowych: 
3 p. sap. i Z. A. K. S$. Do komisji rewizyj- 
nej powołano pp. Zalina, Dowbora i Fara- 
nowskiego. 

Zebranie uchwaliło jednomyalnie zaape-' 
lować do P. Z. P. w sprawie wyjednania 
subwencji na budowę pływalni w Wilnie, 

Z SĄDÓW. 
Jak to źle być nożownikiem. 

J. Zienkiewicz natknąą się przed dwoma 
laty, na ulicy Szkapiernej na dwóch awan- 
turujących się, pijanych młodzieniaszków, 
którzy wzajemnie okładali się, dodając sobie 
animuszu przez wypowiadanie szeregu nie- 
artykułowanych zdań. 

Zienkiewicz chciał ich rozdzielić i dlate- 
go zwrócił się do nich, wzywając do za- 
przestania bójki. A gdy to nie pomoca po- 
stanowił ich siłą rozdzielić. momencie, 
kiedy znalazł się pomiędzy ciężko dyszącymi 
pjanymi zapaśnikami, nagie uczuł silny ból 
w piersiach, trącąc jednocześnie przytom- 
ność. Obudził się dopiero w szpitalu, tam 
dowiedział się końca awantury. 

Zapaśnikami byli Witold Jarmułowicz i 
Stanisław Walentynowicz. Ranił go Jarmu- 
łowicz. 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy 
pod przewodnictwem sędziego Jodzewicza 
rozpatrywał tę sprawę. Oskarżenie wnosił 
pprok. Rauze. Nożownik został skazany na 
6 miesięcy więzienia, 

Amator cudzych krów. 
Stanisław Jarewicz jest Średnio zamoż- 

nym gospodarzem, tek że nie uciekając 
się do żadnych poczynań,  kolidujących z 
kodeksem karnym, mógłby spokojnie we 
wzgiędnym dobrobycie pędzić swój żywot. 
Natura jednak ciągnie wilka do lasu. To 
przysłowie sprawdziło się właśnie na Jare- 
wiczu. 

Przed dwoma laty zakradł się on przez 
wyważenie drzwi do stajni swego sąsiada i 
ukradł mu mowę. Tegoż 'dnia poprowadził 
ją na jarmark. Chciał traf, że i sąsiad zna- 
lazł się na jarmarku i w momencie kiedy 
Jarewicz dobijał targu z kupcami, zjawił się 
jak Deus ex machina, odbierając swoją kro- 
wę i oddając złodzieja w ręce sprawiedli- 
wości. 

Wczoraj Stanisław Jarewicz zasiadł na 
ławie oskarżonych, odpowiadając w. trybie 
uproszczonym przed sędzią Jundziłłem. O- 
skarżenie wnosił pprok. Halicki. 

ostał skazany na 1 rok więzienia a po 
M amnestji na 6 miesięcy wię- 

zienia, 

Prokuratura walczy z plagą po- 
kątnych doradców. 

Niejednokrotnie podnosiliśmy na łamach 
naszego pisma potrzebę walki z plagą po- 
kątnych doradców sądowych, którzy kręcą 
się po kuluarach sądowych i wyłudzają od 
naiwnych i nieorjen'ujących się w stosun- 
kach sądowych włościan większe sumy. 

Niech się tylko zjawi w sądzie jakiś no- 
wy włościanin, a już opadną go naokoło 

- różnego autoramentu <adwokaci», którzy 
podejmują się prowadzenia jego sprawy, ka- 

-.żąc sobie oczywiście płacić 4 conto zadatek. 
Podobny wypadek, który doszedł do 

wiadomości prokuratury, zdarzył się przed 
tygodniem, Do włościanina z powiatu lidz- 
kiego Stanisława Woroneckiego, który miał 
cywilną sprawę w tut. Sądzie podszedł taki 
<adwokat» niejaki Paweł Szustkiewicz, wy- 
łudzając od niego 15 złotych za prowadze- 
nie sprawy. 

Oczywiście naiwny włościanin Woronecki 
został najzwyczajniej w Świecie oszukany, 
Nie widział bowiem więcej na oczy rzeko: 
mego adwokata. 

Sprawą tą zajęła się prokuratura poru- 
Czając prowadzenie dochodzenia pprok Rau- 
zemu. A 

di TZIEDRARĘĘJ CRITOWEEA KATA 
czasu, że wściekły pies pokąsał 1 
kwietnia we wsi Michałczuny kilku 
ludzi i kilka zwierząt domowych. 
Obecnie dowiadujemy się, że jedno z 
pokąsanych wówczas cieląt obecnie 
zachorowało i w szale wścieklizny po- 
kąsało [mieszkankę tej wsi Antoninę 
Miszkiniową. 

Pomimo stawianego przez nią opo- 
ru, pokąsana .przewieziona została do 
Wilna, gdzie poddana zostanie w za- 
kładzie pasteurowskim leczeniu. Za- 
znaczyć gnależy, że zanotowano już 
kilka wypadków opierania się poką- 
sanych przy odsyłaniu ich do Wilna 
na kurację. 

niepokojem. . 
— Przysięgam — odrzekł. 
— Dobrze, proszę je wyjąć z 

wewnętrznej kieszeni w kamizelce, nie 
zauważył pan tej skrytki, rewidując 
mnie. 

Lecatteau podszedł do mnie. 
— Jeżeli to są żarty z pana stro- 

ny, to będzie panu zaraz wesołe! Jak 
mam dostać się do tej kieszeni? 
_  — Bardzo łatwo. Proszę wsunąć 
rękę pod kamizelkę z lewej strony, 
a pod podszewką znajdzie pan na 
wysokości serca ukrytą kieszonkę, 

Lecatteau posłusznie wsunął rękę 
pod moją kamizelkę. . 

Nadeszła rozkoszna chwila, do 
której wzdychałem od paru godzin. 
Rzuciłem się naprzód i objęłem go 
z całej siły za szyję, wciskając mocno 
palce. Potem upadiiśmy, Jeżałem na 
nim, przyciskając łokciem jego prawą 
rękę. , 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Z naczelnej rady adwokac- 

klej. Dn. 23 b. m. w palacu Rzeczy- 
pospolitej odbyło się posiedzenie ple- 
narne nowo obranej naczeluej rady 
adwokackiej. 

Jednomyślnie wybór obecnych 
padł na p. Cezarego Ponikowskiego 
jako prezesa. Niestety jednak czci- 
godny mecenas oświadczył katego- 
rycznie, że ze względów zdrowia nie 
jest w możności sprostać obowiązkom, 
połączonym ze stanowiskiem  prze- 
wodniczącego i że dlatego z wyboru 
tego zrezygnować musi, Zebrani z 
głębokim żalem przyjęli oświadczenie 
to do wiadomości, pocieszając się, 
że p. Ponikowski pozostaje nadal w 
składzie rady naczelnej i że pracy 
swej w dalszym ciągu dla dobra pa- 
lestry polskiej nie poskąpi. 

Następnie "przeprowadzone  wy- 
bory dały wynik następujący: Preze- 
sem obrano p. Bolesława Bielawskie- 
go, zasięoca przewodniczącego p. 
Audwika Domańskiego. skarbnikiem 
zaś p. Antoniego Boguckiego. 

Do sądu pyscyplinarnego drugiej 
instancji powołano pp. Stefana Cho- 
miczewskiego, Stanisława Szczepan- 
skiego, Antoniego Jurkowskiego, Le- 
onarda Tallen- Wilczewskiego, Heyry- 
ka Cederbauma, Antoniego Boguckie- 
go i Feliksa Pratkowskiego. 

— Fałszywe dwudziestozło- 
tówki. W ostatnich dniach zatrzy. 
mano falsyfikat biletu bankowego 20- 
złotowego z datą 15 lipca 1924 r. 
(oznaczony Il EM, A [ub Il EM, O). 
Kolory farb faleyfikatu są jaśniejsze, 
matowe. 

Rysunki tła po obu stronach bi- 
jetu wykonane linjami  grubszemi, 
miejscami jaśniejsze lub ciemniejsze 
motyw białych krzyży różni się w 
szczegółach rysunku od biletu auten- 
tycznego. Podobizna Kościuszki, 
wskutek nieodpowiedniego Įdoboru 
fabr_i cieniowania, ma inny wyraz. 

Cztery kreski cieniowane na le: 
wem ramieniu portretu oraz punkci- 
ki nieco niżej na ramce są na fal- 
syfikacie mocno zaznaczone, nato- 
miast na bilecie autentycznym “slabo 
widoczne. Druk nierówny, grubszy, 
mniej precyzyjny. Podpisy naślado- 
wane nieudolnie. Cyfry numeru i oz- 
'naczenia, napis klauzuli karnej posia* 
da litery nierównomiernie rozmiesz- 
czone, przyczem wykrój każdej litery 
jest różny. 

Litera B w wiązaniu liter BP z 
prawego boku nap medaljonem po- 
siada dolny brzuszek jakby przecięty, 
nie złożony z jednej ciągłej linji. 

— Zebranie komunistyczne 
pod pokrywką balu. W sobotę 
wieczorem w lokalu stowarzyszenia 
handlowców żydów przy ul. Żelaznej 
Nr. 25 w Warszawie odbywał się 
«bal». Stowarzyszenie to mocno opa- 
nowane przez wpływy komunistyczne, 
urządziło czabawę» dla zamaskowa- 

nia właściwego celu zebrania, 
Maska ta jednak nie na wiele się - 

przydała. O godzinie 12 w nocy 
wkroczyła na salę policja polityczna 
i zaczęła legitymować „balówiczów". 
Okazało się że wielu z nich ma b. 
mało wspólnego ze „stowarzysze- 
niem handlowców* natomiast jest 

Gdy odzyskał przytomność — К- 
czałem na jego rękach, ściskając go 
coraz mocniej. 

Byliśmy prawie równych sił, lecz 
chwycony nieoczekiwanie za gardło, 
Lecatteau dał się pokonać, jednak 
próbował uwolnić ręce i uderzyć 
mnie. Wkrótce jednak zaprzestał 
swych prób. Nie chciałem ryzykować. 
Widziałem już raz mego wroga uda- 
jącego martwotę, to też przeliczyłem 
do dziesięciu żanim zwolniłem u- 
ścisk. 

W kieszeni jego znalazłem zapał- 
ki, zapaliłem jedną i oświeciłem twarz. 
Piana pokrywała jego usta, cera przy- 
brała odcień sinawy. Miałem na- 
dzieję, że już nie będzie mnie doku- 
czał przez jakie dziesięć minut, lecz 
uczułem się bezpieczny dopiero po 
związaniu go. 

Poczem zebrałem moje drobiazgi, 
które Lecateau złożył w kącie, zapa- 

оСОМО 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

e Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

wyświetlany film * 
Dziś będzie Młyn w Sans- 

ielkiego. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 3, w sobotę od godz. 
i inne dnie od godz. 5, Cena biletów: parter—60 gr., balkon—30 g:. W Poczexalniach $ 
koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10, 

j wielki 10<io aktowy  dra- e 
mat z czasów ką Souc 

  

Kino- 
Teatr 3» © 1-0 A Dziś długo oczekiwany 

Polon a arcyfilm! „Ojcowie i Dzieci" 
ul. A. Mickiewicza 22, BH Nad program: Na scenie występ znanego humorysty-tancerza MAKSA 

(<GOLGOTA SERG:) Wzruszające $ 
arcydzieło w 12 akt; 

OCZKOWSKIEGO. e 
  

  

  

JUŻ wyszedł z druku prakt. podręcznik prof. NILS HANSSONA | 

w przekt. na język polski z przedm. prof. d-ra Z. Moczarskiego || 

p. t. „ŽYWIENIE ZWIERZĄT DOMOWYCH“ 

Spólnik 
potrzebny z kapi- 
tałem od 1.000 do- Ę 
larów do  prowa- 

  

Cena tylko zł 8.— w opr. zł 11.— z opak. i przesyłką za got. 
NAKŁAD OGRANICZONY. Zamawiajcie zaraz. 

wprost u wydawcy T. GROUSS, Poznań, Gwarna 9 
Konto czekowe P. K. O. 208-708. 

mocno zaangażowanych w kierunku 
partji komunistycznej. 
M W czasie rewizji znaleziono przy 
obecnych wiele kompromitujących|de- 
kumentów. Aresztowano przeszło 40 
osób, między innymi żonę zabiiego 
bojowca* komunistycznego Białego, 

Rewizja trwała prawie do rana. 
Rezultatem było wykrycie wiele obcią- 
żającego materjału jak również ujaw- 
nienie rozmaitych przekroczeń we- 
wnętrznych, w rodzaju sprzedawania 
wódki w bufecie, na którą bufet nic- 
ma koncesji i t. p. Lokal został opie- 
czętowany. Z pośród zatrzymanych 
18 osób osadzono w areszcie. 
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WARSZAWA 

  

EEE VW WARSZAWIE mmm 

Kaucjonowany i Koncesjonowany 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

|gnacego BERGERĄ, 
ul. JASNA Nr. 22. 

:NFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach pańsiwowych, 
komunalnych oraz hipotekach, przy: 
czem przyjd:d zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny, 

WT 
GZ. 

„AP.KOWALSKI” 
WARSZAWA 

ULTRAMARYNA 
BIELIZNY 

i WAPNA 

  

NAJLEPSZA 

  

liłem fajkę i usiadłem by się na- 
myšlič, й т 

Obawiałem się czy uścisk mój nie 
był zbyt silny, wysłuchałęm serca i 
przekonałem się, że biło. | ; 

Wyjąłem wszystko co miał w kie: 
szeniacn i schowałem u siebie. 

Nic więcej nie pozostawało mi do 
zrobienia na tym strychu. Jednak mi- 
mo zmęczenia, praguąłem uregulować 
rachunek ze Stephanidesem. 

Walka moja z Lecalteau odbyła 
się nader cicho, starałem się jak naj- 
mniej wywołać hałasu i odrazu zmusi- 
łem mego wroga do milczenia. Stephani- 
des przypuszczał zapewne, że bandyta 
konfecuje ze swym wiźęniem. Stary 
kupisc oczekiwał go zapewne na do- 
le. Przy świetle zapałki obejrzałem 
poddasze. W 

Na prawo nad schodami ujrzałem 
w murze wnękę, była to doskonała 
kryjówka.   

SKŁAD FARB 

Jana Mazurkiewicza 
w Wilnie, Dominikańska 11 

poleca: pokosty, pędzie, farby olejne, 
emaljowe i t. d. 

" Towar wyborowy. Ceny najniższe 

dzenia na większą | 
Skalę.. ogrodnictwa 
w pobłiżu miasta 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

| 
| 

| | 
Zarząd Spółki Akcyjnej 

pod firmą 

„Wileńska Fabryka Drutu i woździ, 
Spółka Akcyjna w Wilnie'', 444 

niniejszym zawiadamia p.p. Akcjonarjuszów,! 
iż zgodnie z art. 16 Statutu w dniu 31 maja 
1927r. o godzinie 18-tej, w lokalu Wileńskiego 
Prywatnego Banku Handiowego w Wilnie, 
przy ul. Mickiewicza pod Nr 8, odbędzie 
się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo- 
narjuszów, z następującym porządkiem dzien- 

  

  

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42, Kursa wyu- 

czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na 'maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwe. 
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SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczką _enorman, która 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
nik sprawy sądowe, o milošci 

t. d. Kto chce poznać przyszłość, 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ut. Młynowa 21 m. 6, schody 
na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 

Upoważniony przez M. R. R. 

MIERNICZV 
J. LOKUCIEWSKI 

Wilno, ul. Micklewicza 42, m. 7. 

Przyjmuje do PARCELACJI 
i LIKWIDACJI majątki ziem. 
skie mając stale chętnych nabywców 

‘ па parcele i zaścianki. 

PCRPOPOOOPOEOL 10 4 

a $ w uroczej miejsco- 
Letnisko wości koło Wilna. 
w pobiiżu Zielonych Jezior z cało- 
dzienrem utrzymaniem dO wynajęcia 
(1, 2, lub 3 pok. je.) Blisko las sosno- 
wy, ogród owocowy, park, oraz do- 
godna komunikacja: O warunkach 4 

$ dowiedziec się można podług adresu: 
Lubelska 3 m. 2 od 9—11 r.1i5—7w, @ 

BE 
и E 

ша 
. DRUKARNIA 

gE „ WYDAWNICTWO 
Ex WILEŃSKIE* 

=: Kwaszelnia 23.23 

Bliz kres drukarstwa 
wchodzące. 

ЕЁ Mz 

OE opa 
Międzynorodowe Targi 

w Poznaniu 

cd 1 do 8 maja 1927r. 
о — 

KTO CHCE KORESPONDOWAĆ ze 
swymi krewnymi na Litwie prosimy 
przesyłać sty za pośrednictwem 
kantoru S. Lifśic, Riga, sl. sk. 504. 
Do listów informacyjnych prosimy 
załączać 50 gr. znaczek pocztowy. 

Uwaga: w listach przesyłanych 
nie można pisać o jakichkolwiekbądź 
zagadnieniach polityczn ch. 

Przesyłka prędka i akuratna. 

е
Ф
Ф
Ф
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sea przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 

  

  

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

    

    

     

    

  

    

my i suknie. 

nym: 
S 1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 

2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Re- 
wizyjnej za rck 1926. оу 

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu 
orąz rachunku strat i zysków za rok 1926. 

4) Zatwierdzenie preliminarza wydatków 
na rok 1927. 

5) Upoważnienie Zarządu do nabywa- 
nia, sprzedawania i obciążania nieruchomo- 
ści należących do Spółki. Ё 

6) Powiększenie kapitału zakładowego i 
odnośne zmiany Statutu. 

1) Wybór dwóch członków Zarządu ż 
pięciu członków Komisji Rewizyjnej. 

8) Ustalenie wynagrodzenia dla Człone 
ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

9) Wolne wnioski. 
Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udział 

w Walnem Zgromadzeniu, winni w termi- 
nie do godziny 12-tej dnia 24 maja r. b. zło- 
Żyć w Zarządzie Spółki (Wilno, ul. Ad. Mic. 
kiewicza Nr 8) swoje akcje lub dowody de- 
pozytowe o złożonych na przechowanie 
akcjach w instytucjach kredytowych (Art. 24 
Statntu). 

Upoważnienia na prawo głosu w for- 
mie listu winny być złożone w Zarządzie 
najpóźniej na trzy dni przed Walnem Zgro- 
madzeniem. (Art, 19 Statutu) w 

Lekcyj francus- 
Krawcowa kiego udziela ruty. 
rzyjmuje obstalunki. nowana nauczycielka 
Se też w domach. Mickiewicza 45 m. 4» 
Sierakowskiego 24, Od godz. 1—3. 
m. 17. Ceny niskie. 

, 

  

-„—— —— 
LE DOKTÓR 

ARTYSTYCZNY 
zakład malarstwa I, ZELDOWIZ 
dekoracyjnego- ALL 

Malowanie kościo- * SKÓRNE | łów, mieszkań, te- | | od 10-1, od 5-8 w 
atralnych dekoracyj = L di, rs DOKTÓR 
rzybyły z Czec i artysta malarz Jan $.Zeldowiczowa 

Witman. Ceny do- | | KOBIECE, WENF. 
stępne. Wzory na RYCZNE : chor. zapotrzebowanie, DRÓG MOCZ, 
Wilno, zaułek Bia- prz 122 iod 46 
ły d. Nr 10 m. 4, ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 
MIESZKANIE 

z 6 pokoi z kuchnią, 
swiatło, pok. dla służ- 
by, łazienka i inne no- 
woczesae wygod. do 
wynajęcia. Ogl. 2-5 pp, 
Zakretowa 5a m. 6. 

W. Zdr. Nr. 31. 

Akuszerka 
Wi Smiatowska 
rzyjmuje od godz. 
m 19. Mickiewicza 

46 m. 6 

—_wWZP. Nr 63 
  

Sprzedają się 
szczenięta buldogi rasy 
angielskiej, Ul. Krót- 
ka 3 (Zwierzynec). M 

Z długoletnią UZYŃSKA-Śmolska 
praktyką pierwszo- Choroby jamy ustnej. 
rzędna krawcowa chce. Piombowanie i usu- 
wyjechać do majątku wanie zębów bez ań 
Szyje kostjumy, suknie, Porcelanowe i  złot 
płaszcze. Ludwisarska korony. Sztuczne zęby. 
@. № 1, ш, 11 F. H, Wojskowym, urzędni- 
Tamże przyjmuje ZN PRZ 

! „ Zližką. arn |. 

— m aa 

FARBY 
do malowania 

na jedwabiu 
i wszelkie dodatki 

poleca ээЙГИМОГ 

Lekarz-Dentysta 

' ZAGINĄŁ 
we czwartek 14 kwiet- 
nła piesek z obrożą, 
FOKS-TERJER, wabi 
się «Ami».  Uprasza 
się o zwrot za wyna- 
grodzeniem. Ul. Siera- 
kowskiego 8—7. 

  

Zarząd Wileńskiego Banku 
podaje niniejszem do wiadomości p. p. 
że z powodów przewidzianych w $ 84 Ustawy Banku i 
w U:tawie z dnia 2l-go grudnia 1901 r. Walne Zgro- 
madzenie Akcjonarjuszów, prawomocne bez względu na 

odbędzie się nie 30 kwietnia, ilość uczestników, ę 
11 maja r b. o godzinie 6ej wiecz. w 
przy ul. Mickiewicza 8, według ogłoszonego już po- 

rządku dziennego. 

  

Uderzyłem trzy razy w podłogę, 
poczem; ukryłem się we wnęce. Po 
chwili usłyszałem kroki na schodach, 
Migotliwy płomyk ukazał się u dołu. 
Kupiec szedł powoli mrucząc coś 
pod nosem. Wreszcie ukazała się je- 
go glowa, podniósł latarkę, by oświe- 
cić poddasze. Chwila stanowcza na- 
deszła. Nie zapomniałem kopnięcia, 
jakiem mnie poczęstował, ani też o- 
bietnic dotyczących mej przyszłości. 
Bez skrupułów więc rzuciłem się ku 
niemu niespodziewanie, uderzając go 
z całej siły pięścią w twarz. 

Skutek był piorunujący. Stephani- 
des wydał krzyk przerażenia i bólu, 
padł w tył, potoczył się jak kula po 
schodach aż legł z hukiem pod scho- 
dami. Latarka jego zagasła i pozo- 
stałem w ciemnościach. 

Szczęśliwy będąc, że udało mi się 
uregulować długi, zapaliłem zapałkę i 
zszedłem na dół. Podniosłem latarkę 

Ziemskiego ‘ WARSZAWĄ, 
Akcjonarjuszów, Chmielna 41. + 

# 

‹ ponter i seter 

Pias, (mieszany), 
ale duży, okazyj: 

gmachu Banku nie do sprzedania, 
—BARDZO TANIO— 

ф Adres: Dzielna 30 ш, 5 

i zapaliłem ją. Stary Grek leżał przy 
drzwiach. Z głowy jego płynęła krew 
nos rozbity wykrzywił mu się na 
prawo. Zęby miał wybiłe, a co do 
całości żeber nie mogłem mieć żad- 
nych złudzeń. W każdym razie mógł , . 
on uchodzić za ofiarę wypadku. Już | 
zaczynałem obawiać się, że wysłałem 
go ad patres, gdy nagle otworzył 
oczy, spojrzał na mnie. я 

Wówczas zdecydowałem oddalić, 
się, Mocna sztaba żelazna j duży za- 
mek chroniły wyjście. Próbując otwo- 
rzyć je osmaliłem sobie zlekka brwi 
nad latarką, Po kilku minutach zdo- 4 
łałem odrzucić sztabę, robiąc przytem | 
sporo hałasu. 

Wyszedłem, życząc dobrej nocy 
staremu kupcowi i z uczuciem szczę” 
ścia powróciłem do hotelu. 

  

*ydi».a Staasliuw Biackiewicz Redaktor w/: Czesław Karwowski. — Odeowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23


