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"Franciszek Potocki. 
Wiadomość o mianowaniu hr. 

fraąciszka Potockiego dyrektorem 
iepartamentu wyznań w Min. W. R. 
i O. P. przyjąć należy z najszczerszem 
Zadowoleniem, 

Nie može byč szczęšliwszą žadna 

nominacja, żaden wybór. Przychodzi 

/ człowiek o wybitnej indywidualności, 

wspaniałej kulturze osobistej, gorący 

| patrjota, człowiek Świata myśli, sze- 

_ rokich horyzontów. Co więcej jednak: 

| Oto przychodzi nietylko szczery, go- 

 Tący, pobożny katolik, ale przychodzi 
Pisarz katolicki, publicysta, który na 

| Szerzeniu idei katolickiej oparł swoją 

[pracę publicystyczną. 

| Nominacja hr. Franciszka Potoc- 
ąkiego daje przedewszystkiem wszelkie 
)gwarancje Stolicy Św., że wiara kato- 
|licka będzie w Polsce broniona przez 

! pierwszorzędnego jej szermierza. Trud- 

no bowiem o bardziej sztandarowo- 
katolickie nazwisko wśród społeczeń- 

jstwa polskiego, jak Franciszka Potoc- 
kiego. jest to człowiek, który zrozu- 
mienie wielkich misyj kościoła kato- 

'lickiego połączył z wiarą szczerą i 
głęboką. Jesi to jeden z tych ludzi, 
których kościół szuka we wszystkich 

narodach, aby się mogli wznieść po- 

nad interesy partykularne i zrozumieć 

„ te wielkie idee powszechności i wiecz- 

4 

| ności, na których opiera się ideologja 
1 katolicka. 

Miejmy nadzieję, że nominacja ta 

położy wreszcie kres tym wszystkim 

nieporozumieniom, złośliwie podnie- 

'canym przez jedno ze zbankrutowa” 

nych stronnictw. Nominacja sztanda- 

rowego pisarza katolickiego na dy- 

rektora departamentu wyznań, czło- 

'wieka o tak wyraźnej i zdecydowanej 

Ąpieoosii wreszcie czlowieka tak nie- 

„žaležnego, že napewno dwuch słów 

nie podpisze przeciw swojej ideologji 

„—daje wszelkie gwarancje, że rząd 

chce u nas współpracować z kościo- 

łem katolickim. O stosunku kleru ka- 

tolickiego do rządu polskiego da- 

łoby się niejedno powiedzieć, dałoby 

|się niejedno napisać. Rzućmy na te 

| rzeczy zasłonę, bo jesteśmy zarówno 

|| katolickiem, jak polskiem pismem, i 

jnie chcemy u nas osłabiać jednego z 
tych czynników na korzyść drugiego. 
Polityka większości kleru podczas 

' ostatnich wyborów była to polityka 

fatalna i to fatalna pod każdym 
|względem. Znany jest także fakt, że 
| polityka ta nie odpowiadała intencjom 

| Stolicy Św., skąd płynęła wskazówka: 
„Kościół ma stać zdala od polityki 

_ Partyjnej”. 

Mamy nadzieję, że nominacja Fran- 
ciszka Potockiego na stanowisko dy- 
rektora departamentu stanie się nową 

erą w stosunkach pomiędzy rządem 

a kościołem katolickim. 

Franc. Potocki przynosi z sobą 

jako posag tę rzadko w Polsce spo- 
tykaną kulturę osobistą. Jest to euro- 

pejczyk w najlepszem tego słowa zna- 
czeniu. Nic, co jest w kulturze euro- 

piejskiem nie jest mu obce, a do 
każdej nowej myśli stosuje się tak, 
jak ci najlepsi europejczycy, którzy 

, chcą przedewszystkiem zrozumieć, a 

nie rzucą nigdy potępienia przedtem, 

nim tej myśli nie przestudjują do głę- 

bi. Takim był jako publicysta. Jako 

urzędnik przyniesie z sobą do kance- 

lafji ten szeroki horyzont myśli, któ- 
"Ty go w tamtej dziennikarskiej pracy 

| zawsze cechował. Bo właśnie jako 
| europejską cechę Franc. Potockiego 

| podniesiemy, że był dziennikarzem z 
zamiłowania, szczycił się tem, że tak 

dużo pracy poświęca dziennikarstwu, 

' lubił tę robotę otwierania jasnych 
okien swemu społeczeństwu. Miejmy 
nadzieję, że w nim, dawnym Ordyna- 

| cie na Peczarze, nasze sprawy -kresO- 

we znajdą należyte zrozumienie, od- 

czucie i załatwienie. Takiego załatwie- 
nia wymaga u nas sprawa cerkwi pra- 

| wosławnej, tak źle u nas rozumiana, 
| tak rozmieniana zawsze na drobną, 

$> miedzianą monetę politycznych posu- 

| nięć o drugorzędnem znaczeniu. Wie- 
le, bardzo wiele nadziej przypisuje- 
my do nominacji hr. Franciszka Po- 
tockiego. Cut, 
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„W. Polsce odrodzonej nie zapominają o bohaterach Z powstaja 63 rok. 
Poświęcenie pomnika Św. p. M. Dubieckiego w Krakowie. 
KRAKÓW. 29.10. (PAT). W związku z uroczystością poświęcenia na 

cmentarzu Rakowickim ufundowanego przez rząd Rzeczypospolitej pomnika 
św. p. Marjana Dubieckiego, ostatniego członka rządu narodowego 1863 roku 
odbyło się w kaplicy cmentarnej o godz. 10 rano nabożeństwo żałobne przy 
zwłokach, w którem wzięli udział rodzina zmarłego, reprezentanci władz pań- 
stwawych, weterani 63 roku oraz liczne rzesze publiczności. 

Po nabożeństwie nastąpiło złożenie zwłok św. p. Marjana Dubieckiego 
do grobowca, uiundowanego przez gminę miasta Krakowa. Trumnę ze zwło- 
kami przenieśli z kaplicy cmentarnej do grobowca na ramionach delegaci ofi- 
cerów garnizonu krakowskiego. 

Równocześnie ze zwłokami Śp. Marjana Dubieckiego złożono w gro- 
bowcu prochy jego starszego brata, opiekuna i jednego z organizatorów ru- 
chu narodowego Aleksandra Dubieckiego. 

Q godz. 11 nastąpiło uroczyste poświęcenie pomnika św. p. Marjana 
Dubieckiego, poczem wojewoda Darowski wygłosił u stóp pomnika okolicz- 
nościowe przemówienie, w którem podniósł, że bez krwi bohaterów 63 roku 
nigdy nie zrodziłby się paragraf traktatu wersalskiego, mówiący o koniecz- 
ności odbudowania Polski. Na zakończenie uroczystości orkiestra 20 p. p. 
odegrała hymn narodowy. 

Strajk voboinikėw pariowych w Gdyni trwa. 
Strajk robotników portowych w Gdyni trwa w dalszym ciągu. 11 okrę- 

tów transportowych oczekuje na załadowanie węgla. Dalszy dowóz węgła zo- 
zstał wobec strajku przez ministerstwe komunikacji wstrzymany. Wczoraj od- 
był się wiec strajkujących robotników, na którym postanowiono strajk utrzy- 
mać aż do zwycięstwa. Strajkujący domagają się uznania Związku transpor- 
towych robotników, podwyżki płac, zadekłarowania się przedsiębiorców do 

zawarcia umowy zbiorowej oraz umowy zbicrowej oraz uznania ustaw spo- 

iecznych. 
Stanowisko zaś przedsiębiorców jest nieprzychyine. Oświadczyli oni 

np. że nie mogą pertraktować ze Związkiem, bo nie mają dostatecznych 
gwarancyj, że Związek nie pracuje za pieniądze niemieckie. 

Dźwigi pracują próżne. Częściowy naładunek wykonywany jest przez 
urzędników i przy pomocy aresztantów. 

Pertraktacje ugodowe prowadzi inspektor pracy z Torunia, p. Zagrodz- 
ki. Rokowania postępują bardzo opornie. " 

Zmiana konstyfucii Gdańska postanowiona. 
Gdańsk. 29.10. (PAT). W dniu dzisiejszym zakończyło się się zapisywanie na li- 

sty w sprawie przeprowadzenia plebiscytu co do zmiany konstytucji w.m. Gdańska. Za- 

pisało się do dnia dzisiejszego 28.900 uprawnionych do głosowania t.j. o przeszło 7.000 

więcej, aniżeli wymaga konstytucja. 

Niemcy nie uzyskają ami jednego mandajn w wyborach w. Bydgoszczy. 
BYDGOSZCZ. 29.10 (PAT). W dniu wczorajszym odbyły się wybory do Izby 

przemystowo - handiowej w Bydgoszczy. Wedle dotychczasowych danych z 12-u okrę- 

gów na ogólną ilość 16-u wszystkie mandaty otrzymali Polacy. 
spa 

| Sukces polskiego automokilisty. 
BUDAPESZT. 29.10. (PAT). W międzynarodowych wyścigach  automobilowych 

na-Schwabenbergu pod Budapesztem startował Jan Ripper z krakowskiego klubu auto- 
mobilowego na samochodzie Bugatti. Ripper osiągnął w wyścigu tym wspaniały sukces 
zajmując na startujących ogółem 70 maszyn 3 miejsce. Lista wyników ostatecznych: 
pierwsze miejsce — hr. Zichy, drugie — hr. Esterhazy, trzecie — Ripper (Polska). 

Ekscesy strajkujących robotników w Ausfralji. 
MELBOURNE, 29. 10. (Pat). Członkowie związków zawodowych zaatakowali w 

dniu dzisiejszym w różnych okolicach miasta wolontarjuszy, udających się do pracy. 

5 wołontarjuszy, w tem 4 cudzoziemców, przewieziono do szpitała. Policja rozpędzała 

napastników przy użyciu pałek. 

W Niemczech. 
Bawarja broni się przed zakusami Prus. 

BERLIN. 29. 10. (PAT). W sobotę i niedzielę odbywały się w Hamburgu wspólne 

obrady stronnictwa centrowego i bawarskiej partji ludowej, która jest odpowiednikiem 
centrum na terenie Bawarji. 

W czasie obrad bawarski premjer Held wygłosił wielkie przemówienie, zwracając 
się w bardzo ostry sposób przeciwko projektom reorganizacji Rzeszy niemieckiej. Pre- 
mjer Held oświadczył, że Bawarja wraz z całemi południowemi Niemcami podejmuje 
obecnie zdecydowaną walkę w obronie konstytucji weimarskiej przeciw tym wszystkim, 

którzy przez zmianę tej konstytucji chcą przeprowadzić nową rewolucję i uczynić kraje 

niemieckie tylko prowincjami scentralizowanej Rzeszy. \ 

W Meklembnrgu omal nie byžo przesilenia z gowoda stracenia Jakabowskiego. 
BERLIN. 29. 10. (PAT). Dziś zakończyły się wiełkie obrady w parlamencie mekle 

mburskim nad votum nieufności dla socjalistycznego premjera barona Reibnitza, w któ- 
rych doniosłą rolę odegrywała sprawa niewinnie straconego robotnika polskiego Jaku- 
bowskiego. 2 3 

Wskutek tego, że komuniści powstrzymali się od głosowania votum nieniności u- 

padło. 

8) Plebiscyt _w_sprawie_rewtji. konstytecji. odroczony. 
BERLIN. 29.10. (PAT). Zapowiadana przez Staihelm wielka akcja, która miała na 

celu w drodze plebiscytu żądać rewizji konstytucji w kierunku powiększenia władzy 
prezydenta i ograniczenia zasady nietykalności poselskiej została odroczona. 

Przywódca Stahłhelmu Seldte wygłosił w sobotę w Rosseck mowę, w której Oś- 
wiadczyl, že Stahlheim nie wystąpi ze swoją akcją przedwcześnie i że wbrew dawnym 
zapowiedziom wyznaczającym datę wystąpienia z żądaniem płebiscytu na 13 listopada, 
wystąpienie to odbędzie sie dopiero po Bożem Narodzeniu. ° 

Polska opera wystawiona w Nadrenii. 
hwantnry rzezimieszków niemieckich. 

BERLIN. 29.19. (PAT). W niedzielę odbyła się w Duisburgu w Nadrenji niemiec- 

ka premiera opery Karola Szymanowskiego „Króla Rogera". Duisburska organizacja 

Stanlhelmu oburzona wystawieniem dzieła polskiego muzyka zakupiła biletów na mniej 

więcej 1000 marek i urządziła awanturę używając syren i gwizdków. Gwizdania i awan- 

tury”trwały około 10 minut. 
З + = s 

Bójka Sfaklketlmoweów z Fomunisiami. 
BERLIN. 29. 10. (PAT). W sobotę i niedzielę odbywały się w Wiirzburgu mani- 

festacje Stahlhelmu bawarskiego, w czasie których doszło do krwawych starć między 

członkami organizacji Stahihelmu i komunistami. 
W czasie starcia ranny zestał również jeden z synów b. cesarza August Wiihelm 

Hohenzollern. 

Zennelia wiana do Eurojy. 
Po sfareie zauważana chienta, Jodączgo Na ZapĘ. 

NOWY YORK. 29.,0. (PAT). Agencja Reutera donosi, że sterowiec „Ze 
ppelin“ wystartował wczoraj w Lakehurst (New - Jersey( o godz. 2 pp. we- 
dług czasu środkowo - europejskiego i około 8 rano według czasu amerykań- 
skiego. 

© godz. 3.16 po starcie „Zeppelin* przeleciał nad Nowym Yorkiem. 
Komunikat radjostacji „Zeppelina” nadany w 4 godziny po starcie podaje, 

że na pokładzie sterowca znałeziono ukrytego 17-letniego chłopca, który po- 

dał się za pracownika jednej z kancelarji adwokackich w Nowym Yorku. Chło 

piec dostał się na pokład sterowca w nieznany dotąd sposób pragnąc jak się 

zdaje wrażeń podróży powietrznej. 
O godz. 12 m. 30 otrzymano z „Zeppełina* wiadomość, że znajduje się 

on o 110 mil. na południowy wschód odprzylądka Piaszczystego posuwając 

się z szybkością 70 mil. na godzinę przy pięknej i jasnej pogodzie. 

Dzisiejszy numer zawiera 12 stron 
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— NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
5RASLAW--Ksieg. T-wa „Lot“. | 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

LNO—Księg. T-wa „Ruch* 
DZIEJ —K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—jJ. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*. 

_ Wojtkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY PÓW.--Rynek 0. 
WIL J KA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

  

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Uwagę opinji europejskiej nadal 

przykuwają dwa pierwszorzędnego zra- 

czenia zagadnienia polityczne: sprawa 

porozumienia francusko-angielskiego i 

odszkodowań niemieckich. Ogłoszone 
przed kilku dniami zbiory dokumen- 
tów dyplomatycznych jako t. zw. 

„ksiegi“ białą angielska i niebieska 
francuska „nie zawierają żadnych re- 
welacyj. O wiele więcej Świat się do- 

wiedział wskutek niedyskrecji amery- 

kańskiego dziennikarza Horana i roz- 
maitych  sensacyj amerykańsko-so- 

wieckich, które wziąwszy z 90 proc. 

zastrzeżeniem oświetliają porozumie- 

nie morskie francusko-angielskie „,nie- 

co inaczej piż z oficjalnego zbioru 

dokumentów wynika. Nie ulega naj- 
mniejszej wątpliwości, że układ flo- 

towy  angielsko-irancuski stanowi 
zwrot w konstelacji politycznej Euro- 

py. związując bowiem mocnemi wię- 
zami dwa mocarstwa wyklucza na 

długie lata możliwość jakichkolwiek 

pomiędzy niemi nieporozumień. Układ 

ilotowy jest jeszcze dlatego „niezmier- 
nie doniosłęem wydarzeniem, że z 

jednej strony zapewnia Francji decy- 

dującą rolę na kontynencie europej- 

skim uznając francuski punkt widze- 

nia w sprawie „rezerw wyszkolonych'** 

z drugiej zaś strony wiąże Francję z 

antyamerykańską polityką morską 
Wielkiej Brytanii. 

Sojusz. morski. rancusko-angielski 

jest mocno zakreśloną linją na nowej 

mapie układu sił na terenie  między- 

narodowym. Podkreśla on wyraźnie, 

że w sporze o decydującą rolę w 

Świecie po stronie gAnglji przeciwko 

Stanom Zjednoczonym opowie się 

Francja. W. tej grze oczywista, każdy 

biok mocafstw będzie starał się _ ро- 

zyskać sobie zwolenników «wśród in- 

nych mniejszych państw i rzecz jasna, 

że taka sytuacja ułatwia załatwienie 

drobniejszych kwestyj związanych z 

interesami i polityką dwóch zasadni- 

czych antagonistów. Taką grę w tej 

chwili i próbują prowadzić Niemcy, 

które z jednej strony prowadząc ofic- 

jalną politykę porozumienia z Francją 

i Anglją nie zaniedbują bynajmniej 

swych interesów w Ameryce. Swiad- 
ста O tem liczne wojaże wybitnych 

polityków niemieckich, za ocean, in- 

intensywna działalność propagandy 

niemieckiej w Stanach Ziednoczonych 

it. p. Niemcy wykorzystując nara- 

stające nieporozumienia i współza- 

wodnictwo konkurentów ; 40 hege- 

monji nad Światem pragną przy tem 

osiągnąć cele swej polityki na dziś i 

jutro t. j. załatwić sprawę rychłego 

opróżnienia terenów okupowanych 

oraz sprawę odszkodowań. ;,Załatwie- 

nie tych spraw jest dla Niemiec wa- 
runkiem niezbędnym powrotu ich do 

wielkomocarstwowej polityki o której 

marzą. 
Dookoła podróży Parkera Gil- 

berta krążą najrozmaitsze wieści. 

Dziś trudno jeszcze się zorjentować, 

jakie rezultaty przyniesie jego podróż. 

Według jednych wiadomości stano- 

wisko t. zw. „grubej piątki" wobec 

odszkodowań jest uzgodnione i pod 

tym względem nie należy oczekiwać 

żadnych niespodzianek, inne nato- 

miast mówią o tem, że plan załatwie- 

nia sprawy reparacyjnej, proponowany 

przez Gilberta, spotkał się z opozycją 
Belgji i Włoch. Sytuacja niewątpliwie 

wkrótce się wyjaśni. Na marginesie 

warto zanotować toczącą się dysku- 

sję na temat składu komisji rzeczo- 

znawców. Są dwie koncepcje: jedna, 
aby komisja, która się zbierze, była 
podobna do komisji Dawesa, t. i. 
składała się z rzeczoznawców nie 

reprezentujących bezpośrednio zainte- 

resowanych mocarstw, druga zaś, aby 

brali w niej udział delegaci rządowi. 

Niemcy są zwolennikami pierwszej 

koncepcji. 

Sowiecki bluff. Pisaliśmy przed 

paru dniami o wybuchach zadowole- 

nia w prasie sowieckiej z powodu za- 

warcia pomiędzy Amtorgiem a trustem 

elektrycznym Stanów Zjednoczonych 

olbrzymiej tranzakcji na sumę 26 

miljonów dolarów. Prasa sowiecka, 

donosząc o podpisaniu umowy, po- 

Śpieszyła wytłumaczyć, że jest to 

bardzo pomyślny zwrot w stosunkach 

sowiecko - amerykańskich, który w 

konsekwencji przyniesie niewątpliwie 

uznanie Bolszewji przez Stany Zjed- 

noczone. Według publicystów sowiec- 

kich, bussinesmani amerykańscy prze- 

konali się, że Sowiety są solidnym 

klientem, z którym można prowadzić 

interesa i, nie zważając na oficjalną 

politykę Stanów Zjednoczonych, za- 

warli z Bolszewją umowę, udzielając 

nawet kredytu w wysokości 75 proc. 

ogólnej sumy urrowy na iat pięć. 

Pisząc o tem „doniosłem* wyda- 

rzeniu, dziennikarze sowieccy staran- 

nie pomijali wymienienie warunków 

tranzakcji. Zagadkę tego milczenia 

tłumaczy tekst umowy, rzucając ja- 

Skrawe Światło na „solidnego klienta 

z Moskwy". 

Zawarta umowa pomiędzy Gene- 

ralną Kompanją Elektryczną a Amtor- 

giem (sowieckie  przedstawicielstwo 

handlowe w Ameryce) obejmuje 8 

punktów. Rząd sowiecki zobowiązuje 

się w ciągu lat pięciu dostarczyć trus- 

towi amerykańskiemu  obstalunków 

na rozmaitego rodzaju urządzenia 

fabryczne, dynamo-maszyny,  insta- 

lacje elektryczne i t. p. na sumę 26 

miljonów. Obstalunki podzielone ma- 

ją być równomiernie w ciągu lat 

"»ciu. Należność za dostarczone ma- 

tarjały będzie wpłacana: 25 proc. 

sumy przy obstalunku, reszta zaś 

dzieli się na 5 rat. Gwarancję na 

weksle sowieckie udziela National Ci- 

ty Bank, który pobiera za to prowizję 
w wysokości 4 i pół proc. rocznie 

oraz dolicza 12 proc. od tej sumy za 

weksle. Oprócz tego Sowiety zobo- 

wiązują się uznać prawo Generalnej 
Kompanji 'Elektrycznej do czystego 

zysku w wysokości 20 proc, zawartej 

umowy, co stanowi w dolarach sumę 

5.200.000, które z kolei przeznaczone 

są na pokrycie pretensyj Kompanji 

za zasekwestrowany majątek Kampa- 

nji w Rosji w roku 1918. 
Równolegle do tej umowy „Gos- 

bank“ zawart z National City Ban- 

kiem umowę, według której National 

City Bank zobowiązał się do udziele- 

nia Centralnej Kompanji Elektrycznej 

gwarancji na weksie Amtorgu i na 

zabezpieczenie tej operacji „„Gosbank* 

ma zdeponować w Amerykańskim 

Banku platyny na 25 proc. złota i 

innych drogocenności na 35 proc., a 

na resztę rząd sowiecki udziela pierw- 

szą hipotekę na swoją iłotę handlową 

w ilości 11 statków, kursujących po- 

między Petersburgiem a portami Ame- 

ryki. Oprócz tego Amtorg i przedsta- 

wicielstwa handlowe sowieckie w Eu- 

ropie zobowiązują się przechowywać 

surowce i towary, znajdujące się w 
ich składach pod kontrolą paryskie- 

go oddziału National City Banku, w 
którym ,„Gosbank* powinien stałe po- 

siadać na rachunku bieżącym 3 miljo- 

ny dolarów. 

Warunki umowy wyjaśniają do- 

kładnie stopień „solidności* sowiec- 

kiego klienta. Wybuchy sowieckiej 

radości z powodu zawarcia tranzakcji, 

zapowiadającej rzekomo zmianę w 

stosunkach  sowiecko-amerykańskich, 

są jednym z wielu bluffów sowieckich. 
Sz 
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29. X. 28. 
PRZED OTWARCIEM SESJI SEJMU. 

Pierwsze posiedzenie fzby Posel- 
skiej po ferjach letnich odbędzie się w 
w nadchodzącą środę. Porządek dzien- 
ny posiedzenia obejmuje pierwsze czy- 
tanie budżetu, które rozpocznie ekspo- 
se ministra Czechowicza o położeniu 
finansowem i gospodarczem. W kołach 
sejmowych krążyły pogłoski, że przed 
ministrem Czechowiczem krótkie prze- 
mówienie wygłosi premjer Bartel... 

Preliminarz budżetowy którego 
druk zakończony został przd paru dnia 
mi dostarczony już został do Sejmu. 
Jest to olbrzymia książka przeszło 330 
stron druku. Preliminarz otwiera usta- 
wa skarbowa. 

Artykuł 4-ty tejże ustawy daje mi- 
nistrowi skarbu uprawnienie do wypła 
cenia 130 miljonów złotych jako do- 
datek do uposażeń  funkcjonarjuszów 
państwowych i emerytur oraz 15 miłj. 
zł. na zasiłki dla inwalidów wojennych. 

Art. ll-ty ustawy utrzymuje 10- 
procentowy dodatek do podatków bez 
pośrednich, pośrednich, opłat stemplo- 
wych i t. d. 

Preliminarz przewiduje dochód z 
podatku gruntownego 60 miljonów, z 
nieruchomości miejskich i wiejskich 42 
miljony, z przemysłowego 250 miilj., 
z dochodowego 220 miljonów, od kar 
za zwłokę 20 milj., od kapitałów i rent 
10 milionów, z podatku mająt- 
kowego 65 miij., z 10 - procentowego: 
dodatku nadzwyczajnego do danin pu- 
blicznych 95 miljonów złotych. 

DEKOROWANIE ZASŁUŻONYCH 
DLA KRAJU. 

WARSZAWA. 29.10 (PAT). W dniu 
dzisiejszym o.godz. 12 pp. odbyła się 
w Ministerstwie Sprawiedliwości uro- 
czystość wręczenia dyplomów i odznak 
orderu Odrodzenia Polski, nadanych 
dekretem Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej pp. Cezaremu Ponikowskiemu, 
prezesowi Naczełnej Rady Adwokac- 
kiej (krzyż komandorski z gwiazdą), 
Adamowi Saturninowi - Kwiatkowskie 
mu, wice - prezesowi sądu Apelacyj- 
nego w Warszawie, dr. Tadeuszowi 
Mareckiemu, prokuratorowi przy Są- 
dzie Apelacyjnym w Katowicach, dr. 
Teodorowi Kalczyńskiemu, prokurato- 
rowi przy Sądzie Okręgowym w Kra- 
kowie, Bronisławowi Kijasowi, preze- 
sowi Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 
(krzyż komandorski) i Ludwikowi 
Chełmickiemu, sędziemu pokoju w Li- 
pnie (krzyż oficerski). 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA PIERWSZE 
GO PREZYDENTA RZPLITE] Ś. P. 

NARUTOWICZA. 

BIELSKO. 28. 10. Wczoraj o godz. 
12-ej w poł. odbyło się odsłonięcie po- 
mnika pierwszego Prezydenta Rzplitej 
ś.p. Gabrjela Narutowicza. Na uroczy- 
stość tę przybyli d-ca OK gen. Wrób- 
lewski, oraz władze wojewódzkie z 
wojewodą Grażyńskim na czele. 

Pa odczytaniu depeszy Prezydent 
Rzplitej w imieniu komitetu budowy 
wygłosił przemówienie sekretarz staro- 
stwa w Bielsku, Niżanowski, imieniem 

miasta przemówił burmistrz Pongratz, 
a wkońcu wojewoda Grażyński, który 
też dokonał odsłonięcia pomnika. 

Po uroczystościach odbyła się de- 
filada oddziałów wojskowych i młodzie 

ży szkolnej polskiej oraz niemieckiej. 

Lotnicy rumuńscy w Toruniu. 
TORUŃ, 29-X. PAT. Dnia 29 bm. po 

dwudniowym pobycie w Toruniu odlecieli 
rnmuńscy lotnicy. w towarzystwie lotników 
polskich 4 pułku lotniczego do Poznania. 
W czasie pobytu w Toruniu lotnicy ru- 
muńscy zwiedzili miasto i jego zabytki. 

Primo de Riuera kierownikiem 
polityki zagranieznej. 

PARYŻ, 29-X.- Donoszą z Madrytu, że 
w kołach politycznych krążą uporczywe 

pogłoski o zmianach w zabinecie. Podobno 
pomiędzy Primo de Riverą a ministrem 

spraw zagranicznych zarysowałaą się poważ- 

na różnica zdań. B 

Primo de Rivera nosi się z zamiarem 
objęcia teki ministra spraw zagranicznych. 

i|.MAARIA SC | 
ną sezon zimowy poleca kapelusze 

į w dużym wyborze, oraz sweterki, | 
| „getry i inne ubranka dziecinne. -0_£ 
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POŁOŻNICZO-GNEROLOGICZNA 
U. S. B. 

(ul. Bogusławska 3.) 

rozpoczyna przyjmowanie chorych | 
rodzących z dn. 3 listopada b. r. 
Przychodnia czynna od dn. 3. XI. br. 
codziennie od godz. 10 do 12 z w;- 

jątkiem niedziel i świąt.
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DEGUTKA (sowiafu lidzkiego) | 
— Reileksje i wrażenia Antuka z pod 

Solecznik Wielkich. 
Nigdy my się nie spodziewali, że oko- 

iica nasza dojdzie kiedyś do takiej sławy. 
Żyliśmy sobie, nieprzymierzając jak u 

Pana Boga za piecem, jak to mówią: „Ci- 
cha od licha, a dobra nie słychać* i choć 
zaścianek nasz leży przy wielkim trakcie, co 
prowadzi aż zza Trab od  Dziewieniszek, 
Sobotnik, Konwaliszek i z dalszych stron 
do Wilna, od nastania polskich czasów nie 
widzieli my nawet z daleka nikogo z na- 
szych władz. S.yszeli tylko, że podobno w 
Lidzie jest starosta, a w Nowogródku Wo- 
jewoda. 

Zaścianek nasz leży na granicy powia- 
tów Lidzkiegą i Wileńsko-Trockiego. Musi 
być jeden starosta tak daleko już nie dojeż- 
dżał, a drugi jeszcze nie dojechał. 

Jednem słowem oko  starościńskie nie 
widziało a ucho wojewódzkie nie słyszało, 
co się u nas działo. 

Aż tu raptem przychodzi kiedyś gazeta 
iczy dasz pan kredytu, na pierwszej stronie 
— obraz! — ale jaki! — Dalibóg, jak jakie 
pole sławnej bitwy, czy jaka katedra — re- 
sztki cholernej pamięci mostu naszego w 
Degutce, na którym zwalił się z wozem Ju- 
styn, mój sąsiad, z pod którego wyciągali 
na sznurach konia Wincentego i pod który 
uciekło ciełę, co spadło z woza Mowszy Krę- 
ciela, jadącego na rynek do Wilna. 

Ktoby tam wyliczył wszystkie przypa- 
dłości, co tam się ludziom przytrafiły. 

Czasami w nocy słychać jakiś trzask 
i lament, ale kto to wie, kto tam sobie po- 
dróżuje, — jak zcichnie to znaczy napewno: 
albo utopił się albo wylazł. 

Wiadomo — most jak most, zawsze 
można rzeczkę objechać, ludzie do tego 
przyłożywszy się — czerpnie czasem który 
wody do kałamaszki, zawsze wyżej nogi 
do góry — i nie wielka subjekcja. 

Ale ot z groblami to gorzej — na te 
niema nijakiej rady. 

Wygląda to tak, jak gdyby djabeł, nie 
tu wspominając, niósł worek kamieni i wy- 
sypał na glinę, @ Pan Bóg już u nas o 
tem nie zapomina, żeby to co tydzień re- 
gularnie podlač. 

Konie to przez długie lata mieszą swe- 
mi spracowanemi nogami, a ludzie klną i 
przesyłają w duchu pobożne życzenia pod 
rozmaitemi adresami, o których lepiej nie 
mówić. 

A jak wlipnie w taką grobelkę jaki sa- 
mochodzista, to szarpie się, nieprzymierza- 
jąc, jak pies ogon uszczemiwszy, a taki ro- 
bi trzask i harmider na całą okolicę, że aż 
strach słuchać, a przytem nieraz tyle nap- 
suje powietrza, że trzeba dobrego wiatru, 
żeby przeczyścić. Ale z tem, to jeszcze tyle 
biedy, czego, czego, ale powietrza czystego, 
dopóki chłopi nie nauczyli się otwierać okien 
w swych chatach,chwała Bogu mamy dosyć. 

Najczęściej kończy się tem, że potrze- 
szczy, potrzeszczy, coraz ciszej, coraz sła- 
biej, strzeli jakoś jak z warworwelu, zabur- 
czy i zcichnie. 

Idziem tedy kto z czym, ale nie bardzo 

łatwo i dostąpisz się do takiej maszyny. 
Założysz drągiem pod skrzydła — krzy- 

czy: „nie rusz, pochylisz*! 
Zaczepisz wierówką pod latarnię — aż 

zachodzi się od krzyku. 
Szturchniesz w tył — tak jeszcze go- 

rzej, a ciągle prosi się: „Zmiłujcie się wy- 
ciągnijcie“. 

Podczepisz w końcu  kobyłę za oś, a 
kobyła moja drapieżna! jak zaburczy, jak 
da w chomont, tak albo wierówki popoło- 
wie albo w maszynie wszystkie sekty w 

drobiazgi. 
Co tu mówić, kiedy niema o czem ga- 

dać: na wałcupedzie i to nie przejedziesz 
po takiem piekle. — A jak trafi się na ta- 
kiej drodze skarbowy samochodzista, co to 
niby nie na własnej maszynie, to aż strach 
bierze zdaleka nawet patrzeć: 

Nabierze duchu, rozprowadzi parę, jak 
da impetu, tak zdaje się, że i kawałków 
maszyny nie pozbiera; bywa czasami, że 
przerwie, częściej jednakowoż nic nie pora- 
dzi — wlipnie i prosi się A był raz taki 
wypadek, ale to już nie koło nas, trochę 
dalej, zdaje się na Lidzkim trakcie. 

Ludzie opowiadali: Siadł raz jeden, a 
było to w nocy, żadnego znikąd ratunku 
ani pomocy — wiadomo sam jeden osobi- 
ście. 

Co miał robić? 
Rozebrał calutką swoją maszynę na 

części i powynosił z "iota, a nim świt, zło- 
żył znowu i pojechał jak nic nie bywało, 
ale nie każdy taki mechanik. Ot żeby sta- 
rosta nasz dla pewności wziął sobie takiego 
mechanika, może byłoby i nienajgorzej, wte- 
dy możeby i do nas zaryzykował przyje- 
chać. * 

Jednem słowem doszli my do sławy, 
niema co! 

I gadają ludzie: co z tego będzie? 
Żeby czasami zaścianka naszego nie 

rozparcelowali, ba gotowi powiedzieć: 
„niema drogi do  zaścianka, to na co on 
potrzebny — rozparcelować jego powedle 
reformy rolnej". 

Drudzy mówią: „Ostrożnie! z podatka- 
mi żeby nie było nowej biedy* a któryś 
mówi: „obaczcie, może być jeszcze gorzej, 
gotowi drogę zreperować, a wtedy już ni- 
jak na świat Boży nie wydostaniesz się". 

„Gotowi zrobić, jak te drogowi mistrze 
na Lidzkim trakcie na 23-ej wiorście: wy- 
kopali rowy, wyrzucili glinę i błoto na dro- 
gę i zrobili na drodze takie bagno, jakiego 
nie było na niej od początku świata. Jak 
czasem po niej jechać, to nieraz tyłem na- 
przód wyjedziesz*. 

Jednem słowem nie wiadomo, co Pan 
Bóg da. 

A może będzie i niezgorzej: Anuż Pan 
Wojewoda powie do swego pomocnika: 
„obacz pan, każ pan napisać do starosty, 
żeby powiedział inżenierowi, żeby posłał 
drogowego mistrza powiedzieć wójtowi, że- 
by nakazał sołtysowi na przyszły przejazd 
Biskupa drogę regularnie wyporządkować*. 

Antuk z pod Solecznik. 

  

GRODNO. 

— Działalność Polskiego Białego KrZy- 
ża. Jak wiadomo zadaniem Białego Krzyża 
jest podnoszenie poziomu oświaty i kultury 
wśród sfer podoficerskich i żołnierskich w 
wojsku. Przez podniesienie bowiem  pozio- 
mu intelektualnego podoficera, podnosi się 
stopień uspołecznienia i rozwoju żołnierza. 
Na terenie Grodna działalność Białego Krzy- 
ża jest wyższą niż w innych garnizonach, 
ttomaczy to się większym skupieniem woj- 
ska oraz szerszym zastępom ludzi chętnych 
do pracy, na czełe bowiem stoją p. mec. 
Żaboklicki i pani Nostitz. 

Od kilku lat posiada Grodno wzorowo 
urządzony Dom Żołnierza, który obecnie 
poddany jest gruntownemu remontowi, aby 
można w nim było uczcić  niepodiegłośc 
Rzplitej, do której są czynione wielkie 
przygotowania. Ponadto w kilku bataljonach 
pod inspiracjami Białego Krzyża prowadzo- 
ne są t. zw. „Świetlice*. Są to placówki, na 
terenie których odbywa się kontakt żołnie- 
rza z „cywilami* i gdzie się przeprowadza 
prace nad indywidualnością żołnierza przez 
rozmowę, pogadankę lub książkę. Ostatnio 
staraniem p. pułk. Zagorskiej ma powstać 
nowa taka placówka w 76 pułku piechoty. 
Przygotowany i doprowadzony do użytku 
wraz z wzorowem urządzeniem ma być od- 
dany już w pierwszych dniach listopada do 
użytku żołnierza. Kierownictwo placówki 
spoczywać będzie w ręku p. Zagorskiej a 
współpracę swą na polu pogadanek gospo- 
darczych zadeklarował szef sądu prok. Bro- 
niewicz. 

— Kolejarze grodzieńscy winni się zor- 
ganizować w Ognisko. Ze wszechmiar dziw- 
nem się wydaje obojętność kolejarzy gro- 
dzieńskich w dziedzinie spraw kulturałno-0- 

światowych. Jest to jedyny węzeł kolejowy 
posiadający większe skupienie pracowników 
kolejowych, a nieposiadających placówki kul 
turalno-oświatowej pod nazwą Ognisko. Na- 
wet takie małe ośrodki jak Łyntupy i Zaha- 
cie zorganizowały u siebie Ognisko. Naprzy- 
kład skądinąd ruchliwe koło Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej niema lokalu 
aby zorganizować odczyt z tej dziedziny, 
coby było usunięte z chwilą powstania O- 
gniska. Pod względem akcji  kulturalno-o- 
światowej węzeł grodzieński dotychczas stoi 
na bardzo podrzędnem miejscu, a przecież 
mógłby zająć jedno z pierwszych. Trzeba 
mieć nadzieję że inteligencja kolejowa przyj- 
mie brak tej placówki do serca i zakrzątnie 
się nad jej powstaniem. 

WOŁKOWYSK. 

— Ognisko kolejowe rozpoczyna sezon 
zimowy. Działalność Ogniska rozpada się na 
dwa sezony, zimowy i letni. Letni przeno- 
szony bywa do ogrodu przy stacji Wołko- 
wysk miasto, gdzie prowadzi latem kino 
oraz zabawy ogrodowe i obchody okoliczno- 
ściowe. Na zimę zaś praca koncentruje się 
w lokalu w Wołkowysku centrowym. Tutaj 
obok kina, przedstawień dramatycznych, od- 
czytów, prowadzi się bibljotekę, czytelnię, 
koncerty radjowe i t. p. Sezon zimowy roku 
bieżącego ma się rozpocząć w dniu 3 listo- 
pada. Starannie odremontowana i ozdobio- 
na sala oczekuje już gości na raut inaugura- 

cyjny. 
Tymczasem zaś od czasu do czasu pre- 

legenci z Wilna przyjeżdżają dla wygłosze- 
nia odczytu. W bliskiej przyszłości ma przy- 
jechać p. Żeligowski z odczytem o historji 
opery ilustrowanym muzyką i śpiewem p. p. 
Korsak Targowskiej i Jefimcewej. J. J 

GENEWA. 29.10. (PAT). Komitet ekonomiczny Ligi Narodów powierzył specjalnej 

komisji, której członkiem jest m. in. delegat polski p Doleżal zebranie wszystkich wnio- 

sków w sprawie węglowej celem dostarczenia we właściwym czasie Radzie Ligi Naro- 

dów niezbędnych materjałów dia osądzenia czy akcja międzynarodowa w tej dziedzinie 

okaże się możliwą i właściwą. 

W sprawie cukru komitet postanowił sprowadzić przez niezależnych rzeczoznawców 

zebrane już dokumenty i uzupełnić je w razie potrzeby. 

6-ta rocznica zwycięstwa faszyzmu uroczyście obchodzoda we Włoszech. 
RZYM. 29.10. (PAT). Agencja Stefaniego podaje, że w całych Włoszech obchodzo- 

no wczoraj uroczyście 6-tą rocznicę pochodu na Rzym i wejścia w życie ustroju faszy- 

stowskiego. 

W uroczystych obchodach zorganizowanych z tej okazji brali udział przedstawi- 

ciele władz oraz liczne rzesze przejętej entuzjazmem ludności. Nie wygłaszano żadnych 

przemówień. Odbyły się tylko inauguracje niezliczonej ilości dzieł użyteczności publicz- 

nej z zakresu opieki społecznej, realizowańych przez rząd faszystowski. Między innemi 

premjer Mussolini dokonał w Rzymie otwarcia wielkiej drogi, łączącej stolicę z morzem 

Śródziemnem, oraz nowych gmachów Ministerstwa Oświaty, marynarki i innych. 

Sekretarz partji faszystowskiej odbył przegląd rzymskiego legionu milicji, oraz od- 

czytał orędzie Mussoliniego. Analogiczne uroczystości odbyły się we wszystkich miej- 

scowościach prowincjonalnych. 

W Szwajcarii niema: socjalistów 
Udowodniły fo niedzielne wybory. 

BERN. 29.10. (PAT). Szwajcarska Agencja Telegraficzna stwierdza, że dotych- 

czasowy skład Rady Stanu był następujący: 20 radykalnych demokratów, 19 katolików- 

konserwatystów, 2 socjalistów, 2 obywateli wiejskich partji rzemieślniczej, 1 liberal- 

uy demokrata, - członek partji polityki społecznej. 

W wyniku wczorajszych wyborów otrzymali: radykalni demokraci 21 mandatów, 

katolicy - konserwatyści 18, obywatele wiejscy partji rzemieślniczej 3, liberalni demokra 

ci 1, partja polityki społecznej 1. Socjaliści nie otrzymali żadnego mandatu. 

Olbrzymie zainteresowanie Indności wyborami prezydenta w St. Zjednoczonych. 
NOWY YORK. 29.10. (PAT). Dane statystyczne, zebrane przez korespondentów 

agencji Associdtes Presse na całej przestrzeni Stanów Zjednoczonych od brzegów oceanu 

Atlantyckiego do Pacyfiku oraz od granic Kanady do Rio Grande, wykazują niebywałe 

zainteresowanie szerokich mas łudności, zbliżającemi się wyborami prezydenta Stanów 

Zjednoczonych. A 
Informacje te świadczą o tem, że wyborcy obu płci wezmą w przyszłym miesiącu 

niezwykie czynny udział w wyborach. Z zebranych przez korespondentów danych wynika 

że około 43 miljonów mężczyzn i kobiet wezmą udział w wyborach prezydenta Stanów 

Zjednoczonych i w wyborach do kongresu. Cyira ta przewyžsza prawie 0 14 miljonów 

ilość głosów, jakie padły w roku 1924. Politycy i przedstawiciele władz zgodnie przy- 

puszczają że podczas wyborów listopadowych kobiety odegrają decydującą rolę. 

Podróże Chamberlaina. 
NOWY YORK. 20. 10. (PAT). Angielski minister spraw zagranicznych Chamber- 

lain po miesięcznej podróży na wodach oceanu Spokojnego, wyjechał wraz z rodziną 

w sobotę wieczorem do Seattle Vancouver, skąd uda się do Londynu. ad 

Według wiadomości z San Francisco Chamberlain w zupełności powrócił do zdro- 

wia i gotów jest ponownie rozpocząć swą ciężką i odpowiedzialną pracę, jaka go czeka 

w Londynie. 

Ę 
SKŁAD BRONI I AMUNICJI . 

Spółka Łowiechu” 
Sp. z ogr. odp. 

WILNO, MICKIE 41CZA II. 

Nadszedł nowy transport broni śrutowej i kulowej znanych firm: 
Lebeau, Syrena, Manuf, Liegeolse, Geco, Gryf, Bayard, F. N. i innych. 

Wielki wytór sztucerów, karabinów i pistoletów. 

Broń bezpośrednio sprowadzona z zagranicy dała możność 
» znacznie obnižyč ceny. 

Jedyne całkowicie w kraju wykonane naboje śrutowe Zakł. Am. 
„PÓCISK*, które otrzymały | nagrodę na konkursach międzyna- 

rodowych we Lwowie. 

Przy składzie własne warsztaty Rusznikarskie. r. 

Przyjmuje. się broń w komis. 

Sprzedaż na bardzo dogodnych warunkach. 

Porohy ma Dnieprze znikną. 

Przed rokiem pisze „Prawda”* sowiecki 
rząd podjął na Ukrainie na olbrzymią skalę 
zakrojone roboty, mające na celu uczynienie 
z Dniepra rzeki spławnej. Jak wiadomo, swo 
bodną żeglugę na Dnieprze uniemożliwiają 
t.zw. porohy, leżące w dolnej części Dnie- 
pru w okolicach Jekaterynosławia - Dnie- 
propietrowska. Są to olbrzymie głazy ska- 
ły, wyrastające ze skalistego dna Dniepro- 
wskiego, rozsiane w kilku miejscach na ca- 
łej szerokości rzeki, która masy swej wody 
pędzi przez te przeszkody z ogłuszającym 
hukiem. Dniepr w tem miejscu przypomina 
dziki i rwący potok górski, spieniony i skłę- 
biony, pełen wirów, głębin przepastnych i 
zdradzieckich skalistych mielizn. Podobno za 
czasów kozaczyzny na Zaporożu byli ju- 

nacy, którzy przepłynęli porohy na kozac- 
kiej czajce — ale zdaje się, że to tylko łe- 
gendy. 

Porohy te stanowią dotychczas niezwal- 
czoną przeszkodę dla żeglugi na Dnieprze, 
który mógłby stanowić wspaniałą arterję ko- 
munikacyjną od Kijowa do morza Azowskie- 
go. O usunięciu tej przeszkody marzono od 
wieków, jednak nic nigdy nie podjęto. Za 
czasów Katarzyny Wielkiej wykopano bocz- 
ny kanał zaopatrzony w szluzy. Kanał ten 
jednak nie może przepuszczać nowoczesnych 
statków rzecznych i zaledwie lekkie barki 
mogą na tej drodze omijać porohy. 

Rząd sowiecki, idąc wiernie za wskaza- 
niami Lenina, że przedewszystkiem należy 
Rosję uprzemysłowić, zelektryfikować i zme 
chanizować, gdyż inaczej władza sowiecka 
nigdy nie utrwali się w tym kraju, opraco- 
wał plan uspławnienia Dniepru na przestrze 
ni od Kijowa do Morza Azowskiego. Plan 
ten przewiduje budowę olbrzymiej tamy 
przez całą szerokość rzeki. Tama ta podnie- 
Sie poziom Dniepru na przestrzeni 120 klm. 
tak wysoko, że głęboko pod powierzchnią 
wody znajdą się wszystkie nierówności dna, 
które dotychczas stanowią przeszkodę dla 
żeglugi. Przed rokiem przystąpiono do pier- 
wszych robót. W tym celu zbudowano prze- 
dewszystkiem całą nową osadę robotniczą, 
złożoną z siedmiu wsi, pobudowano fabry- 
ki materjałów, potrzebnych do prowadzenia 
robót i t.p. 

Miejsce, na którem stanie tama, leży o- 
bok małej mieściny, a raczej wsi, Kiczkas, 
w okolicy Jekaterynosławia. Osiedle robot- 
nicze i miejsce gdzie stanąć mają urządze- 
nia przyszłej tamy oraz na olbrzymią skalę 
planowane elektrownie, pędzone siłą wodną 
nazwano Dnieprostroj. 

W tem miejscu dno rzeki leży 15 metrów 
pod powierzchnią wody. Tama wznosić się 
będzie 35 metrów ponad dzisiejszy poziom 
Dniepru w tem miejscu, a wysokość jej od 
fundamentu wynosić będzie 60 metrów, dłu- 
gość zaś 700 metrów. Będzie to zatem naj- 
większa tama na świecie, potężniejsza od 
słynnych tam na Nilu pod Assuan, zbudowa- 
nych w ostatnich latach przez Anglików, ce- 
lem nawodnienia wielkich obszarów w Gór- 
nym Egipcie i przysposobienia ich pod upra- 
wę bawełny. Koszt budowy obliczono na 
200 miljonów złotych rubli, dotychczas wy- 
datkowano już 60 milj. 

Korespondent „Berliner Tageblatt'u', któ 
ry niedawno zwiedził te roboty pisze o nich 
w sposób następujący: 

„Od chwili rozpoczęcia budowy, t.j. od 
roku, poruszono w Dnieprostroju 1.280.000 
metrów sześciennych ziemi. Na lewym brze- 
gu rzeki rozmieszczone będą szluzy, przy- 
czem cała instalacja szluzowa posiadać bę- 
dzie trzy konary, każda 3,6 m. głęboka. W 
tych  szłuzach statki będą podnoszone w 
górę, względnie opuszczane w dół, aby prze 
być różnicę poziomu wody przed i z ata- 
mą. Na prawym brzegu znajdować się bę- 
dzie elektrownia wodna, pędzona siłą spad- 
ku wody z wysokości 35 metrów. Najpierw 
zainstalowanych będzie siedem turbin po 50 
tysięcy wolt każda, później instalacja po- 
większona będzie o dalszych siedem takich 
samych turbin. Rząd sowiecki spodziewa się 
że maszyny tych rozmiarów będzie można 
zbudować w kraju. Niemieccy doradcy pro- 
ponowali maszyny po 80 i 100 tysięcy wolt, 
doradcy amerykańscy sprzeciwiali się temu. 
Będzie to zatem także i największa elektro- 
wnia wodna w Europie. ) 

Dotychczas jednak niema odpowiedzi na 
pytanie, co zrobi się z temi olbrzymiemi ma 
sami energji elektrycznej, gdy już uda się 
je wytworzyć. Odbiorców trzeba będzie do- 

  

MIĘDLICE do Inu, 
RĘCZNE 

poleca Lygmunt Nedrodzki 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. й 
Wilno, Zawalna 11-a, telef. 6-87, i 
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į przypomica, 

Syndykaf Tymczasowy Masy Upadłości 
Tow. Ubezp. „Zjednoczenie* Sp. Akc. w Warszawie 

iż ostatni termin sprawdzenia wierzytelności 
jest wyznaczony na dzień 

9 listopada 11 rano 
w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Miodowa 15, pok. Nr 71- 
Niestarający wierzyciele postawieni będą w stan opóznienia- 

Syndyk Tymczasowy Masy Upadłości 
Tow. Ubezp. „Zjednoczenie* Sp. 

  OCZP Akc. 
  

  

piero szukać. Narazie planuje się bažii 
wielkich fabryk aluminium i różnych innyć 
zakładów metalurgicznych. Rosja sowiec 
kryje w sobie niezmierzone możliwości i sh 4 
ły produkcyjne. Rząd sowiecki uważa się 
pana i władcę tych jeszcze sił. Nie trosze: 
się o popyt, rząd sowiecki stwarza poda 
Kierując się testamentem Lenina, budu 
niejako ramę, wierząc że obraz sam Z sie! 
się namaluje. 

Myśli się także o budowie instalacji dj 
wytwarzania płynnego powietrza, któreś 
używać się będzie do rozsadzania złoży oj 
romnego kamieniołomu, mającego pokryć 
łe zapotrzebowanie kamienia do budowy # 
my. W budowie są już dwie instalacje 4 
tłuczenia kamieni. Potrzeba będzie bowie 
700 tysięcy metrów kubicznych betonu. F 
źżniej urządzenia te wyrabiać będą szuter 4 
budowy szós. Budowę szós na Ukrainie | 
waża się za rzecz niemniej pilną od ind, 
strjalizacji i elektryfikacji. | 

Budowa tamy odbywa się według zasz 
obowiązujących we współczesnej  technie 
wodnej. Roboty te prowadzone sa pod ki 
runkiem inżynierów amerykańskich. WY roi 
1932 wszystko ma być gotowe. Gdy ta 
stanie, woda zaleje duże nadbrzeżne obs: 
ry. Pod wodą zniknie kilkadzie siąt wsi 
zniknie także pod wodą most kolejowy 
Kiczkis. Ale już budują się opodal dwa now 
mosty. Przy robotach zatrudnionych jest 
tysięcy robotników. ! | 

Podstawowa stawka zarobku dzienne 
wynosi półtora rubla, pracuje się jedn 
przeważnie na akord, przy którym robotni 
osiąga trzy do czterech rubli dziennie. Zar 
bek realny, mierzony na kosztach utrzy 
nia wynosi równą połowę nominalnego, m: 
mo iż całe zapotrzebowanie artykułów pie 
wszej potrzeby robotnik pokrywa w koo 
-atywach. 

     

   

   

    

    
    

      

  

     OPOWIEŚCI GAMONIA. 

Piszmy więcej o sobie, 
Gruba dama, która wie, że pracuję w 

redakcji i jestem tam czemś w rodzaju 
pomocnika zastępcy młodszego woźnego,, 
spotkała mnie wczoraj na ulicy i zatrzy- 
mała. Eh, wy- rzekła na wstępie ze zwy-f 
kłą sobie serdecznością — doprawdy nie 
jesteście warci tych 20-stu groszy? O czem* 
że to piszecie od miesiąca czy nawet dłu- 
żej? Nie można czytać bez obrzydzenia; 
niby wileńska, polska gazeta a wszystko co 
ciekawe to o zagranicy. t 

Alež laskawa pani... 
Niema się co usprawiedliwiać i wykrę> 

cat sianem. Tu są fakty. Dom siedmiopię* 
trowy się zawalić grzebiąc pod gruzami 
robotników gdzie się stało? W Pradze, 
w Czechach. Zeppelin latał, fikał koziołki, 
łamał skrzydła— gdzie? Nad Niemcami, nad 
oceanem, nad Ameryką. Teatr się spalił z 
publicznością - gdzie? W Madrycie. Doku- 
menty ważne ukradli — gdzie i czyje? W 
Paryżu, francuskie. Posła zabili w sejmie 
w jugosławji. Arcybogaty bankier sam się 
zabił wyskakując z wody do aeroplanu 
(gruba dama mówiła jużjostatnim tchem) — 
belgijski bankier; 43 młodzieńców tonie z 
łodzią pod wodą—francuska łódź; huragan 
zmiata ziemię z powierzchni miastą Gua* 
delupa; prezydenta wybierają — w Stanach 
Zjednoczonych; minister się pali na aert 
planie — Bokanowski, francuski minister; nd 
i niedalej jak onegdaj: awjonetka płonie 
oceanie—Mac Donald, Anglik, dwa kurje \ 
się zderzają, trupy, ranni — gdzie? W R 
A $ 

idzi łaskawa pani u nas ną zieszczjj 
ście t.j. na szczęście nic... М 

„ Polska gazeta, wilefska gazeta powi 
pisać o ciekawych wypadkach które A 
dzieją w Polsce, w Wilnie—inaczej dlaczege | 
mamy czytać Słowo a nie jakiś poważny 
murzyński dziennik z Tumbuktu. 4 

Szanowna pani! Murzyni drukują swój 
psma na czarnym papierze białemi czcion- 
kami sprzedawcy boją się takie sprzeda 
wać, zresztą nie w tem rzecz; gdyby się coś 
u nas stało, coś nadzwyczajnego, niezwło- 
cznie... : 

W tej chwili zauważyłem, że jakiś M 
sek o wesołym wyrazie twarzy stanął tu: 
za grubą damą i... podniósł wysoko tylnią 
nóżkę. 3 , 

Głupie wykręty. Durnie i tyle! Trzeba 
tylko umieć szukać, u nas dzieje się co" 
dzień mnóstwo przeciekawych wypadków 
o których jako durnie nie piszecie ale... 

Gruba dama obróciła się nagle, sym 
patyczny piesek odskoczył o trzy kroki 
Boże! zawołała grubasica miażdżąc piesk 
spojrzeniem — co to zą rozpusta w te 
mieście, gdzie jest policja, co na to rząd 
społeczeństwo... Proszę pana, niech pa! 
poprosi żeby O tem napisano w gazecie: 
takiego skandalu nie można puścić płaze 
opinja publiczna będzie z pewnością wzbu 
rzona, taki straszny wypadek... | 

Donoszę uprzejmie, że poprosiłem 
napisali. Karol | 

—2>22—-2—>—>—-—-—2:—>—9559:5::4977, 
Zanim kupisz fowar zagraniezny; 

— Bbejrzyj fowar krajowy. 

  

NAJNOWSZA KSIĄŻKA O POLSCE Nie koniec na tem. W krótkich 
zarysach, doskonale ujętych, tworzą- 

Węgry i Rumunja zażądały dla siebie 
monarchów z tege dostojnego rodu. 

M. et L. Barot — Forliėre: „Notre 
Soeur, la Pologne“... Notes et impres- 
sions. Soixante ciną illustrations. Pa- 
ris. Librairie Academique Perrin. et 
Comp. 1928. 

Nie znam powiešci „L'Oubil sur la go prezydjum honorowe tworzą, jak 
Gloire*, p. Barot For(itre'a którą dwawiadomo, pp. Poincarć, kardynał Du- 
lata temu drukował paryski ,„Temps'*.bois, Herriot, Painlevć, marszałkowie 
W książkowem wydaniu uwieńczyła ją Foch i Jofire oraz generał Weygand), 
Akademja Francuska a od Ligi Mor-p. Barot-Forlitre, zwiedziwszy Polskę 
skiej i Kolonjalnej otrzymał za nią jej odrodzoną, od Karpat do Wilji, od 
autor wielki złoty medal. Ma to też Warty do Pińska, zapoznawszy się 
być najprawdziwsza z francu- gruntownie nietylko z teraźniejszością 
skich powieści t. zw. kałonjalnych narodu polskiego lecz i z jego przesz- 
(rozgrywa się akcja powieści w Suda-łością, wniknąwszy możliwie głęboko 
nie odtwarzając, podobno niezrówna- w polską kulturę, literaturę, sztukę 
nie, życie i obyczaje tamtejszych ne- (p. Barot-Forličre pisze nader prze- 
grów). nikliwe krytyki artystyczne i studja 
_ Nie wątpię ani na chwilę, że nasz estetyczne) — postanowił napisać książ- 
gorący, szczery i wierny przyjaciel, KE »0 Polsce", | 
obdarzony bardzo a bardzo wybitnym _ Jakiego rodzaju? ' 
talentem pisarskim, o duszy tak nie- Powiedzmy zgóry, że nie mógł 
zmiernie wrażliwej na wszystko, co obrać trafniejszego. Książka ma cha- 

szlachetne i sprawiedliwe, napisałrakter propagandowy w naj: 
książkę niepospolitą osnutą na tle ko- szlachetniejszem rozumieniu. : 

lonjalnej pónetration pacifi-, Najpierw: w powabnym, wyrazis- 
que swej ojczyzny, bardzo zajmują- t i sugestyjnym skrócie, kreślo- 
cą, godną zaszczytnych wyróżnień, Tym szeroko a barwnie, bez szczegó- 
których jej nie szczędzono. łów zbytecznych (poza któremi, jak 

za przysłowiowemi drzewami, „lasu 
P. Barot-Forlitre potrafi świetnie nie widać) zapoznaje p. Barot-Forlitre 

pisać. Z kunsztem pisarskim, bardzo czytelnika  francuckiego, cudzoziem- 
francuskim, jędrnym, przejrzystym, o skiego wogóle, nietylko z geograficz- 
szlachetnych, jakby  „helleńskich" li- nem położeniem Polski (przedrozbio- 
njach, idzie u niego w parze werwa— rowej i teraźniejszej), oraz z jej dzie- 
do zazrości! P. Barot-Forlićre, jedenjami „od niepamiętnych czasów* do 
z najżarliwszych propagatorów wechwili obecnej, ale i z ustrojem 
Francji zbliżenia się, nawet aljansu Polski teražniejszej tudzież z ekono- 
kulturalno-politycznego francusko-pol- miczną podstawą jej bytu. Tak. W 
skiego, jeden, aby się tak wyrazić, zksiążce p. B. Forlitre'a nie braknie— 
filarów wielkiego już dziś Towarzyst- nawet cyfr. Ale—jakże umiejętnie po- 
wa „Les Amis de la Pologne' (które- danych! 

cych specjalne rozdziałki, daje autor 
wyobrażenie o naszej rasowości („la 
race polonaise est d'origine slave, 
mais d'un slavisme affinć et rendu 
positif par la culture occidentale"), o 
właściwościach naszego charakteru 
narodowego, o ludzie polskim, o so- 
cjalnych wszelkiego rodzaju organiza- 
cjach w Polsce, o cechach specyticz- 
nych inteligencji polskiej, o klasie ro- 
botniczej, o oŚwiacie, o roli szlachty 
i arystokracji w Polsce dawnej i te- 
raźniejszei, o „mniejszościach naro- 
dowych“ w Polsce (o których roli i 
znaczeniu kraje zagraniczne, niepo- 
siadające tych „kwestyj* u _ siebie, 
wprost pojęcia nie mają!) etc. etc. 
Istny podręcznik: najniezbędniejszych 
wiadomości o Polsce zaprawiony 
powabnością wykładu, stylu, wartkiej, 
barwnej naracji. 

Weźmy przed oczy pierwszy lep- 
szy przykład. Oto próbka naracji wy- 
jęta z exposć historycznego: 

„„„Gidańsk przeto był przez 150 
Jat tem dla Polski, czem Calais dla 
Francji. Atoli Kazimierz Jagiellończyk 
miał wielkoduszną nieostrożność nie 
unicestwić Zakonu Teutońskiego, po- 
zostawiając mu Królewiec i Prusy 
Wschodnie. Drogo kosztowała Polsce 
ta wspaniałomiyślność; z tego źródła 
wypłynęły wszystkie nieszczęścia Pol- 
ski przedrozbiorowej; jeżeli współ- 
czesna Europa nie weźmie tego pod 
uwagę, nowe klęski wyjdą na Świat 
z tej nieszczęsnej, fatalnej dzielnicy”. 

Albo np. takie w  kilkucziesięciu 
wierszach druku ujęcie jakby „słowa 
dziejów Polski“: 

„Autorytet moralny dynastji Ja- 
giellonów był tak wielki, że Czechy, 

Wygasł on w 1572 r. Wówczas 
szlachta polska zgromadzona na uro- 
czystym sejmie, postanowiła zmienić 
konstytucję, w państwie obowiązują- 
cą, i wprowadzić w życie ustrój mo- 
narchji elekcyjnej. Królestwo Polskie 
było w tym czasie najpotężniejszem 
państwem w Europie.  Prześcigała 
Francję,  Hiszpanję i Austrję pod 
względem obszaru jako też zaludnie- 
nia; posłowi Rzeczypospolitej Pol- 
skiej przy Stolicy Apostolskiej ustę- 
pował pierwszeństwo kroku poseł 
Anglji. Sejm polski jakby oczarowany 
swym ideałem równości republikań- 
skiej, pokusił się urzeczywistnić to, 
co nie da się praktycznie wprowadzić 
w życie: mianowicie, aby mniejszość, 
choćby najminimalniejsza, miała bez- 
względny autorytet, Sejm, ustanawia- 
jąc prawo, że jeden poseł może swo- 
jem liberum veto („par son libre 
veto") zerwać uchwałę 899 swych ko- 
legów sejmowych — otworzył szero- 
ko podwoje anarchji i własną ' przy. 
gotował zgubę”. 

Albo jeszcze proszę, jeśli łaska, 
posłuchać świetnego w  lapidarności 
swojej ujęcia epopei Napoleońskiej 
odbitej w zwierciadle duszy polskiej. 

„Przez lat dziesięć usiłował Na- 
poleon wskrzesić Wielkie Księstwo 
Warszawskie. Wywdzięczając mu się 
za te spóźnione wysiłki, 200.000 Po- 
laków walczyło i padło pod sztanda- 
rami o orłach cesarskich. Nadzieje, 
które Napoleon rozżarzył w sercach 
polskich, były tak płomienne, że dziś 
jeszcze pamięć o nim w narodzie pol- 
skim jest niesłychanie żywa, a kult 
dla Napoleona, na który pada blask 
od szlachetnej i porywającej postaci 

księcia Józefa Poniatowskiego, mar- 
szałka Francji, łączy się Ściśle w du- 
szy polskiej z najświętszemi wspom- 
nieniami walk o niepodległość. Niema 
nic bardziej wzruszającego, jak zna- 
leźć się w gościnie wśród polskiej 
rodziny i czuć i widzieć z jakim pie- 
tyzmem pełnym uwielbienia przecho- 
wywany tam jest nawet najmniejszy 
szczątek wielkiej epopei napoleoń- 
skiej”. 

Tak trzeba pisać—dla Francuzów, 
dla cudzoziemców wogóle. Styl p. 
Barot.-Forlitre (oczywiście w oryginale 
irancuskim) ma w sobie coś, napraw- 
dę, porywającego. Szczery afekt, któ- 
ry żywi dla nas, Polaków, jego wy- 
borne odczuwanie ducha dziejów 
Polski—wszystko to jest, doprawdy, 

udzielające się. Jest to u pisarza— 
specjalny dar. Bądźmy szczęśliwi, że 
pisarza posiadającego dar tak nieoce- 
niony, mamy wśród naczelnego gro- 
na naszych francuskich Amis de la 
Pologne. 

P. Barot-Forlićre przypomina ile 
razy była Polska „przedmurzem Euro 
py oraz chrześcijaństwa” i nie waha 
się—zawsze w swoim mocnym, lapi- 
darnym stylu — wyrazić się wobec... 
całego cywilizowanego Świata (bo 
gdzież w cywilizowanym świecie nie 
jest czytana książka francuska, osobli- 
wie z talentem pisana, aktualna, zaj- 
mująca!): 

„Wzamian za ogromne usługi, 
oddane przez Polskę romańskiemu 
zachodowi Europy—pisze p. Barot 
tylko niewdzięcznością jej płacono i 
niepamięcią. Wreszcie padła ofiarą 
najpotworniejszej zbrodni, jaka kiedy 
zhańbiła dzieje ludzkości”, 

P. Barot-Forliere, w  przeciwień- 
stwie do wielu, wielu swoich roda- 

ków, osobliwie tych, co dziś piszą O 
Polsce, nietylko nie wpada w pusty 
patos i nieznośną grandilokwencje, 
najczęściej wymuszoną i zdawkową. 
lecz potrafi zawsze tę dobyć na jaw 
dodatnią stronę bądź polskiego 
ducha bądź polskich. najrealniejszych 
interesów, co niechybnie uderzą cudzo- 
ziemca, zwrócą na siebie jego uwage. 
które on odczuje i zrozumie. Książka 
p. Barot-Forlićre jest niezmiernie 
mądrze napisana. 

Nawet samo nazywanie stale kró- 
lowej Jadwigi H edvige d'Anjou 
tak misternie a sugestyjnie zarazem 
łączy Polskę z... Europą. Albo jakże 
zręcznie operuje autor imionami „dg 
„europejskim“ dźwięku, wpadającem! 
łatwo do ucha cudzoziemca, jak Ma- 
rie de Nevers, Marie d'Aquien, Marie 
Leszczyńska, Marie Walewska... Jak 
nie unika szczegółów — drażliwych! ) 
Podkreślając fakt istnienia w ciągu 
całych stuleci tylu to a tylu Ścisłych i 
serdecznych stosunków między Pole 
ską a Francją *), kładzie p. Barot- 
Forliere Śmiało palec na... na... miej 
sce bolące, pisząc: 

„Jedna rzecz tylko mogła Polaków 
rozgoryczyć względem nas, Francu* 
zów, mianowicie fakt, że w ich oczach; 
między rokiem 1893 a 1917-tym, na* 
sza demokracja republikańska szła w 
aljansie z najbardziej wsteczną, i do 
szpiku zdemoralizowaną autckracją“- 

Szczerość za szczerość. Chce p. 
Barot-Forličre wiedzieć, co do dziś 
dnia nie daje od naszej, od polskiel 
strony, rozwinąć się w całej pelai 
moralnemu, duchowemu (nie: 

   

  

    

  

   

     
: *) „La Pologne est la seule nation 

d'Europe qui n'ait jamais čtė en guerrė 
avec Ia France“. 
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WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 
niniejszem podaje do wiadomości: 

I) že za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Bank wydanych, a również za niespłacenie przeterminowanych pożyczek krótkoterminowych odbędą się 

w obecności Zarządu Banku licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 30 listopada, 3, 6, 10 i 12 grudnia 1928 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 

19 i 28 grudnia 1928 roku; 2) że zgodnie z $ 24 Ustawy Banku, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy raty bie- 

żącej, wszystkich zaległości w ratach, należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banku, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika z powodu przerachowania pożyczek rublowych, 

kosztów egzekucji obciążających dłużnika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których infor- 

macje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowa krót- 

koterminowa, z ratą bieżącą i należnemi odsetkami od niej; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji Banku akta, dotyczące zastawu nieruchomości 

wystawionych na sprzedaż od g. 9 do 1, w dniach urzędowania Banku; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium w wysokości wszyst- 

kich zaległości i wydatków, które obciążą nabywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadium i nieuiszczonej pozostałości pożyczki oraz 

raty bieżącej z należnemi odsetkami od niej, a również opłaty aljenacyjne winny być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej 

wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadium, które będzie obrócone na opłatę załegłości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachu- 

nek dłużnika i opłat należnych Bankowi z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) že nieuiszczona pozostałość z przeter- 

minowej pozyczki krótkoterminowej powinna być uiszczoną przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Zarząd Banku nie wyrazi zgody na prelongowanie pożyczki w całości 

lub częściowo na prośbę nabywcy. 
T:     
    

        

  

  

  

  

| | Suma należnych Bankowi zaległo- 
| šci w ratach, odsetkach i wydat- A 
| kach, poniesionych na rachunek Naletnośe, tere moga Pok 
| dłużnika, która musi być uiszczo-| stać na hipotece sprzedawanej 
i ną przez nabywającego nierucho- : 
| Sora ca POWIERZCHNIĄ mość. Suma ta z doliczeniem do nieruchomości 

z | niej mających pierwszeństwo przed 
O a > „Pi EA o pożyczką Banku zaległości podat- ® х Nazwisko i imię właściciela | MTaSTO > boczek, skabówych онн 
= 5 iNr. DOMU : nych, o których informacje będą Niario os 
© > W METRACH Kw. otrzymane przed dniem licytacji, ži pozostalošė 
Zr = oraz wydatków, które ujawnione| Rata bieżąca DOŻSCEKI ih 

Е. Ё zostaną w dniu przetargu, winna | z odsetkami |dzień 1 stycznia 
3 3 byč zložoną jako wadjum przed 

= x ko sėda. 1929 r. 
rozpoczęciem licytacji 

Zł. i gr. ZŁ i gr. ZŁ i gr. 

2 3 4 7 8 9 

Licytacje na nieruchomości miejskie, połeżone w rejonie Wileńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie, w gma- 

chu Wileńskiego Banku Żiemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-ej. 

" 1196 8357 Kopanica 8 5890 357,931 448,02 5271,92 
5135 — Kirjanowa Siemiona spadkob. 2 Soltaniska 9 1595 245,07 15,18 155,96 

22918 7859 Lando Liby spad. Lida Rynek 19 413 708,44 72,48 852,81 
23166 — Molczadska Szejna s Rynek 16 252 529,82 46,13 542,70 
1719 8358 Prenercwie Rubin i spadkob. Chaima-Nachmana, Ki- 

: wela, Mejera-lcki i Jankiela-Gecela Wilno Sadowa 6 2207 3849,79 490,72 8698,88 
4576* 119 Fabryka Wyrobów Tytoniowych „Lechja* w Wilnie, 

Sp.. Ake. : Jakóba Jasińskiego 14/16 1379 ‘4565,67 660,97 11716,86 
4516 119 Fibekć Wyrobów Tytoniowych „Lechja* w Wilnie, м 

Sp. Akc.- > 5 1101 2314,79 350,51 6213,49 
4911 7857 Turgiel Szmuel-Mowsza i Rajber Rubin-Mowsza » Straszuna 4 213 484,75 110,17 1952,81 

20939 3335 Finkelsztejnowie-Frenklowie Lejba i spadkob. Ejdli „ Poe 19 937 4411,74 460,67 8166,30 
38062 7994 Szumskiego: Szaumana Michała spadkob. . Rajski 8 110 3394,91 300,44 5325,85 
40612 7604 Rudniańskiego Chaima-Eljasza spadkob. # Ś. -to Jańska 8 248 1315,30 200,30 3550,56 
43062 1132 Kułakowskich Olimpjady i Włodzimierza spadkob. 2 Rossa 21 10501 1999,28 120,18 2130,34 
43529 8914 Bojarska Etla i Czarna Chana-Basia REA Finna 6 1975 424,51 125,9 2219,10 
36924 8441 Lewidowa Jonasza spadkob. | й Sofjanowa 5 1969 4013,36 392,15 8711,54 
38144 8452 Nemzera Szlomy—spadk. | 2 Niemiecka 12 450 9192,16 906,59 20292,15 
39328 4201 Pappowie Morduch, Gierszon, Elja, Arja, Mowsza Liba 

i Bolszyna Michla у Slowackiego 17 1365 8757,76 872,85 19537,09 
41671 7993 Musznikowa Aleksandra — spadk. й Bobrujska 7a 2883 558,98 33,74 755,06 
42209 104 Trojecki Nachman, Karnowscy Izrael i Chaja-Rywa ы Kwiatowa 7 1645 26232,98 2926,37 65501,18 
42370 3931 Sławińscy Witold i Wacława 3 Królewska 2 1697 2975,36 400,59 6134,84 
45552 64 Boruchsonowie Isaj i Zofja ы Wielka 42 1121 6949,63 1412,59 31618,— 
45196 9559 T-wo Tojras—Emes » Krupniczny 9 2166 2783,90 354,20 1928,09 
42815 8450 Waldenbergowej Tauby i Rabinowiczowej Chasi — 

spadkob. 2 Wilkomierska 41 455 4649,39 383,46 9336,70 
43141 7990 Dawluda Bazylego—spadk. » Wilkomierska 82 866 3309,50 209,51 5101,50 
43223 7524 Biszewski Józef у " Brzeg Antekelski 21 6685 9662,63 992,24 24159,93 
43171 1553 Kalinowscy Zofja, Stanisław i spadkobiercy Piotra . W. Pohulanka 21 2652 14537,72 1462,67 35614,24 
44284 722 Gawenda Mejer, Szejna i Lejba Zawalna, Stefańska i z-k 

Kwiatowy 41 1824 7015,76 842,02 20502,25 
44378 1759 Mejtes Józef 5 Ostrobramska 27 2958 23040,23 1589,17 38694,39 
44382 28 Kowarski Zelman ы Wegierski zaul. 2922 9962,42 881,55 21464,79 
45491 7608 Szeskin Dwory spad. 2 Poplawska 7 838 5451,17 569,25 13860,68 

45707 9577 Smuszkowicz Mata Dzisna Zamkowa i 137 1420,68 106,73 2598,88 
e 4618 Duszańscy Bejla i spadkob. Lejzera. Wilno Słowackiego 24 1820 14875,05 1466,61 35710,49 

a kaj Fajn Salomon 1 Sara ‚ Pilsudskiego 13 15315 28606,09 3200,46 68692,52 
28708 8252 Szejniuka Szlomy spadkob. У Pijarska 6 2995 666,16 | 183,43 2900,— 
28928 1730 Białowicki Owsiej » Chelmska 5 710 865,42 177,10 2800,— 
31247 225 Bedasz vel Badasz Kiwel ь Slowackiego 14 1672 2268,99 1435,78 22700,— 
47048 1172 Sienkiewicz Jan ы „Antokolska 137 30681 dol. 146 c. 26 dol. 53 c. 61 dol. 677,69 

zł. 37,10 Ga BORY Sa EW 
47060 ° 575 Andrzejewscy Marta, Teresa i Józefat 5 Sapieżyńska 9 2890 dol. 2793c. 67 dol. 85 c. 77 dol. 1084,31 

' zł. 44,75 
38453 = Gurlanda Abraharaa spadkob. » Krakowska 44 455 188,18 13,18 155,06 
39458 9084 Tabrys Chaim а Salna 13 1035 135,58 52,71 620,23 | 

Pierwsza—360 listopada 1928 roku, druga—19 grudnia 1928 roku. 

Kacowie Chackiel i spadkob. Mejera oraz Sapiro Rody Wilno 

  

Licytacje na nieruchomości miejskie, położone w rejonie Grodzieńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w mieście 

Pierwsza—dnia 30 listopada 1928 r., druga—19 grudnia 1928 r. 

Wilnie, w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza Nr. 8) o godzinie w. 

12870 3116 Diubiut Nadzieja Grodno Pocztowa 10 1059 422,75 32,94 387,64 
38978 2210 SA Fabryki Tytoniu I. L. Szereszewski, . Bialostocka 45 2604 3193,54 309,67 3643,83 

р > 

za s? Ryelinowa Rada : Listowskiego 37 656 3428,82 338,13 6425,85 
39045 2657 Ginzburg Jakób Górna 43 19785 4341,35 415,70 8432,59 
36150 366 Wołkowicka Ludwika Dominikańska 24 1762 14594,58 1758,35 39357,31 
38589 ` 3119 Preńscy Izydor, Anna, Eugenja, Leja, Frejda, Helena, 

Tania i Debora 5 Dominikańska 22 790 4919,57 491,51 11137,08 
42966 2331 Lichmarowowa Zofja 3 Bonifraterska 15 4063 4638,01 430,84 10491,76 
44367 2289 Zakowie Jochel i Merka i Plac Batorego 5 674 4539,14 422,99 10299,25 
31238 1145 Towarzystwo Wód Mineralnych „Druskieniki*, Sp. Akc. Druskieniki 131,82 ha 58243,41 8064,38 127500,00
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3 4 6 / 

Licytacje na nieruchomości miejskie, położone w rejonie Pińskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w m. Wilnie, w gma- 
chu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. f2-ej. 

38117 
39165 
3690 

40077 
40085 

40910 
46222 
46225 
45588 
4586 

35639 
44192 
44982 

Licytacje na nieruchomości miejskie, położone w rejonie Białostockiego Okręgu Sądowego, odbędą się w 

w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. i2-ej. 

1102 
1423 
3020 
4419 

16021 
2108 

35654 
42398 
37592 

42965 

45210 
45821 
45990 
42806 

42845 
43317 
45321 
45407 
30077 
31547 
36602 
39267 

      

  

2700 

2962 

2935 

2596 
546 

2805 
1309 
2813 

1193 
1115 
820 

145 
840 

1216 

547 

605 
41 
17 

1119 
1040 
1082 
1102 
1340 
231 

73a 

  

Kac Abram 
Kac Judel i Abram 
Goldfarbowie Chaja-Rochla Srol-Ber 
Szewes Josel , 
Szacowie Wolf, Naftal, Mersz i Doba, 

Jaffe i spadkob. Jeruchima Szaca 
Goldberg Jankiel i Alta Marjem 
Goda z Giernsztejnów Wajntraub 
Eidelsznajder Estera i Dawid oraz Pasz Sara 
Londonowie Chaim-Szachna i Jochweda 
Lamdanowie Chaim-Moszka i Szejna i Mandelblumo- 

wie Chaim i Estera ( 
Kapgėr Anna 
Pomeraniec Samuel i Tyla 
Gutnerowie Abram i Rebeka 

oraz Doba, 

Pińsk 

Brześć n/B. 
Pińsk 

Północna 50 
Północna 52 
Dąbrowskiego 63 
róg Szkolnej i Zamkowej 3 

Brześć n/B. Topolowa 103 
> Piotrowska 139 

Pińsk Bernardyńska 2 
Brześć n/B. Sadowa 27 

> Zygmuntowska 84 

Muchowiecka 

«
z
u
 Kościuszki 19 

Białostocka 44 
Listowskiego 32 

Pierwsza 3 grudnia 1928 r., druga 19 grudnia 1928 r. 

455 
348 
956 

1561 
1616 

910 
1559 

601 
1700 w/g aktu 1429 

1681 
1775 

Pierwsza—dnia 3 grudnia 1928 r., druga—dnia 19 grudnia 1928 r. 

Lewin Szloma-Bendet 
Szczurowska Eugenja 
Sielewicz Jan 
„Lenczewska Basza 
Białostocka Tałmud Tora 
Sutuła Piotr 
Awnewant vel Awnet Chana-Tema 
Przedmiescy Chaja i Abram 
Łapidus Dawid Lejba i spadkob. Łapidus Małki. 

Zbarowie Hirsz i Krejna 

Barasz Izaak 
Woroszylscy Jankiel i Chaja 
Aziorski Izaak i Zas Izrael 
„Rozental Szejna i Karafioł Leja, Iszka, Mindla i Mar- 

jasza 
Ajzensztadt Szmul 
Gur- Gurewicz Mordehel 
Spadkob. Rudawskiego Lejby 
Topczewski Abram 
Bura-Bużyński Jan i Tewranja 
Sokolski Szymon - 
Wołczański Abram 
Namiot Szloma, Krygier Dwejra i Chodakowska 

Szejna 

  

Białystok Piotrkowska 8 
» Wojskowa 5 

Bažantarnia 2 
Sosnowa 12 
Lipowa 41 
Stoleczna 7 
Piotrkowska 2 
Želazna 26 
Ciepła 1 

. Orzeszkowej 17 

» Sienkiewicza 42 
» Kupiecka 6/7 
„ Sienkiewicza 29 

s Nadrzeczna 2 

” Kijowska 14 
5 Różańska 6 
оя Kupiecka 45 
‚ Orzeszkowej 19 
„ Sosnowa 114 
» Daleka 7 
” Sosnowa 31 

„ Sosnowa 8 

  

209 
588 
728 
79 

1486 
1241 
446 
307 

2279 z tego odchodzi 
pod ulicę 52 

3981 z tego odchodzi 
pod ulicę 262 

1115 
1015 
1281 

764 
254 
322 
478 
751 

2615 
5024 
155 

506 

OBSZAR 

  

185,59 
211,51 

2989,72 
248,26 

4144,52 
942,11 
546,18 

1911,70 
4290,79 

1009,46 
5106,28 
6251,94 
1589,03 

1281,68 
1682,16 
106,71 
337,82 

2414,05 
1629,79 
2278,34 
516,77 

2628,58 

2267,37 
2260,75 
5604,18 
5795,28 

3454,38 
683,97 

5859,28 
1984,40 
1515,52 
780,34 

13073,71 
198,50 

1536,65 

Suma należnych Bankowi za- 
ległości w ratach, odsetkach 
i wydatkach, poniesionych na 
rachunek dłużnika, która musi 
być uiszczoną przez nabywają” 
cego nieruchomość. Suma ta, 
z doliczeniem do niej mają- 
cych pierwszeństwo przed po- 

  

19,77 322,58 
19,77 232,58 

260,38 4615,13 
40,06 110,11 

255, — 5662,98 
59,04 1321,35 
43,49 1058,80 

237,19 5715,28 
296,48 7219,10 

50,08 887,64 
434,39 9721,35 
521,82 12705,62 
106,73 2598,88 

Wilnie, 

112,01 1817.98 
210,84 2480,90 

13,18 155,06 

158,13 1860,68 
150,23 2662,92 

280,41 4970,79 
20,03 356,06 

143,37 3208,99 

425,88 9532,59 
383,72 8588,77 

1005,57 22462,93 
712,62 15950,58 

260,91 6352,81 
59,30 1443,82 

438,80 10684,27 
162,08 3946,44 
122,55 2083.89 
120,18 1900` — 

625,68 — 
6,59 77,53 

2455,93 

   

    
Należności, które mogą pozo- 

stać na hipotece sprzeda- 

wanej nieruchomości 

  

"a ° PLA ° * . 

8 = Nazwisko i imię właściciela NAZWA MAJĄTKU POWIAT życzką Banku zaległości po- we 
2 = W HEKTARACH datkewych, skarbowych i ko- + 

3 © munalnych, o ktėrych infor- 36 bi Nieumorzona 

> ty macje będą otrzymane przed ata bieżąca | pozostałość po- 

> = dniem licytacji, oraz wydatków, Sakai žyczki na 

m E które ujawnione zostaną wdniu | Z Odsetkami 1 stycznia 

z z przetargu, winna być złożoną 1929 roku 
jako wadjum przed rozpoczę- | ZŁ i gr. 

ciem licytacji. Zi. i gr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Licytacje na nieruchomości ziemskie w rejonie Wileńskiego Okręgu Sądowego odbędą się w Wilnie w gmachu Wileń- 

skieyo Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-tej. 

Pierwsza — dnia 6 grudnią 1928 r. Druga — 28 grudnia 1928 r. 

37426 
42545 
46484 
17274 

36524 
38430° 
43039! 
41366° 
42895 
46036 
40387 
43950 
45189 
46077 

31255 
3871711 
3871711 
44113 
44937 
428789/> 
42818"/3 
49818° 
49878'/ 
42818'/; 
42818" /, 
45249 
44468 
40006 
44001 
40287 
43862"/e6 
45862" /93 
438621/95 
43862!/10s 
46555 
71751 

18026 
41072 

41357? 
46341 
42992*/1 
429223 
42582 

8437 
9201 
9415 
9136 

518 
518 

2528 
4984 
5722 
5929 
8886 
8772 
6420 
2729 

8040 
8992 
2291 

4714 
9167 
9168 
9169 
9165 
9164 
9166 

4217 
8785 

6496 
6497 
6498 
2432 

2817 

8851 
8775 
5800 
3170 

spadk. Miłosza Eugenjusza 
Pelikan Aleksander 
Szałkiewicz Antoni 
Powiniczowie Wincenty, Ignacy, Mikołaj, Łopuszańscy 

Antoni, Kazimierz i Konstanta 
Czechowicz Wacław 
Czechowicz Wacław 
spadk. Demideckiego- Demidowicza Konstantego 
Horecka Leoniła 
Arska Anna 
Sławiński Aleksander 
Przybytkowa Amelja i Bachrowa Marja 
spadk. Mongiałły Józefa 
Sapieha Eustachy-Kajetan 
Międzybłocka Olga, Łobkowie Aleksander i Aleksan- 

dra, Cholinowa Tekla 
Wolk-Karaczewski Edward-Bolesław i Markiel Michał 
Dziatko Teodor 
Styczyński Franciszek i Adamski Hieronim 
spadk. Doresza Adama 
Moraczewski Maciej | 
Tomasikewa Izabela 

dtto 
dtto 

Umiastowska Marja 
dtto 
dtto 

Ignatowicz Stefan 
Skawiński Józef i Jacewiczówna Antenina 
Uszyiło Bartłomiej i Bobnis Michał 
Cywiński Bohdan 
Wołczacki Leonard 
Lesiakowa Salomea 
Racyna Jan 
Pawłowscy Hipolit i Józef 
Warnas Jan 
Odachowskie Marja-Anna i Ewa-Marja 

Aleksandrow Aleksander 

Skinderowa Zofja 

Dowojno Tadeusz 
dtto 

Sieczyńska Antonina 
Buturlinowa Marja i O'Brien-de-Lacy Ludmiła 
Dabrowscy Roman i Leon 

Druja 
Podruksza 
Lubinowo 

Kukawka 
Nowa Psuja 
Hurby, Morgi i Kopowiszcze 
Fołubicze 
Kisarewszczyzna 
Janki 
Chodorówka 
Wołejsze 
Bratomierz 
Dziembrowo 

Dokudowo 
Nowijanka 
Pelasa-Stara — część 
Przewoża 
Krzywicze 
Nowosady 
Kwiatkowce 5-Ą. 
Kwiatkowce 5-B. 
Kwiatkowce 5-C. 
Kwiatkowce 3-A. 
Kwiatkowce 3-B. 
Kwiatkowce 3-D. 
Pacewicze 
Łozówka 
Jurszyszki 
Lebiedziew 
Tęczyn 
parcela Nowosiółki 
Pasieki A. parc. 7 
Pasieki A. parc. 13 
Pasieki C. parc. 36/37 
Nowopol 

Rohaczewo 

Hudy vel Rezgiszki 

Niewiery 
Dobrzeitak › 
Bojarele vel Biały Dwó. 
Bojerele 
Marguciszki 

Brasławski 

” 

Dziśnieński 
” 

» 
» 
” 
„” 

Lidzki 

Mołodeczański 
Oszmiański 

” 

Postawski 
8 

Święciański 
а 

1420,21 
446,57 
410,34 

187,91 
460,99 
269,38 
463.40 
54,62 

204,49 
315,80 
593,12 
251,28 

6071,51 

2639,53 
525,89 
73,35 

341,06 
53,— 

150,83 
17,92 

15,008 
26.26 
27,92 
19,68 
7,70 

108,92 
145,32 
135,79 
995,35 
377,58 
11,55 
11,92 
11,18 

9,80 
124,24 
171,84 

84,24 

146,62 
164,98 
304,25 

1346,15 
610,71 

2240,61 
1342,36 
1517,76 

564,60 
154,87 , 
580,48 

2018,31 
340,56 

1104,59 
1556,45 
2580,06 
1401,59 

126359,83 

20167,94 
1788,65 
2329,09 
4968,87 
328,87 

3081,85 
95,99 
95,99 

170,20 
257,14 
256,07 
179,84 
890,81 
804,10 
374,71 

16366,52 ‚ 
3997,54 
201,76 
252,26 
508,97 
191,27 

1041,09 
969,12 

5,15 
412,32 

1778,63 
2644,70 
1360,46 
1017,10 
645,14 

i dol. 

126,26 3164,42 
150,01 4457,87 
249— 7132,58 

57,60 697,75 
131,73 3728,84 
100,53 2845,69 
376,67 11194,20 
33,34 990,64 

133,58 3962,55 
330,— 9807,31 
488,80 13836,96 
213,33 6340,07 

9006,67 267670,04 

2153,33 63995,13 
-49920 . 7800,— 
136,67 4061,61 
613,61 17368,55 
53,93 1585,02 

316,67 9411,05 
13,33 396,25 
13,33 396,25 
26,67 192,51 
20,01 594,38 
20,01 594,38 
13,33 396,25 
80,— 2377,53 

126,67 3764,42 
31,47 883,15 

1623,34 48244,01 
283,34 8420,41 
20,— 594,38 

23.34 693,45 
23,34 693,48 
20,— 594,35 

213,35 6340,07 

91,73 2417,60 

dol. 105,05 dol, 1445,74 

133,33 3962,55 
246,67 1330,71 
106,67 3170,04 
308,— 8915,73 
140,01 4160,68



  

  

оООО 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46096 — Bildziukiewiczowa Aleksandra Perszukszty Święciański 193,37 1497,13 143,34 4259,74 
46197 — Bielikowicz Leon Czepuszkiszki ‚ 54,17 1004,08 86,67 2575,65 
46402 6430 Androszczuk Bazyli Baranowo II . 4768,67 23424,72 3004,67 89355,44 
182071 347 Gieczewicz Hipolit - Poniatycze Wilejski 580,25 1137,18 79,73 2256,93 
41802! 4608 Osipuk-Osipow Mikołaj Bialawa, Bór-Zawodny 

i Borsuki > 230,02 1043,33 142,13 4023,22 

a > Gieczewicz Hipolit Wiazyń Ё 10311,47 dol. 3657,63 dol. 1844,86 _ dol. 27092,79 
45863 8744 Szafkowski Adam Adamków vel Grudzienica 2 AP 

187,20 2237,94 213,53 6340,07 
38152 — Kozłowski Jerzy, Mackiewicz Antoni i Gejno Józef Gudelki Wileńsko-Trocki 136,57 1461,62 124,80 3532,59 
38784 8887 Bekasenasowie Aleksander, Ludwik, Jan, Michał, Ko- 

walewski Józef, Radziun Kazimierz i Zambrzycki 
Ignacy Pobłyndzie - 173,71 2411,81 228,80 6476,41 

400213 1708 Rzewuska Stefanja-Józefa Skała > 649,67 3967,49 793,87 22471,17 
400215 1709 Parczewski Józef-Ignacy Santoka @ 644,96 5651,24 908,27 25709,58 
490215 4660 Sp. Akc. Zakłady Przemysłowo-Rolnicze „Czerwony osada fabryczna Czerwony 

Dwór* Dwór » 104,13 5495,86 1379,73 39054,71 
40039! 449 Tęczyńska Eugenja Bezdany > 2891,86 39194,94 3476,67 103323,41 
400367 7456 Gojdž Wincenty Gorzelnia Bezdańska 5 115,97 1332,60 276,67 8222,28 
400397 8368 Gojdź Wincenty kol. Bezdany A. Е 150,51 6656,38 579,94 17237,08 
41186! — spadk. Giedroycia Antoniego Antoninowo ^ 324,58 3899,51 320,— 9510,11 
43179 932 Józeiowiczowa Honorata Zalipki II Ž 137,25 1089,29 220— 6538,20 
440431 8884 Kucewicz Witold Olona В 297,52 5721,35 490,— 14562,37 
44276 8418 Przegaliūski Witold-Jan Kuny ы 161,52 3501,71 300,— 8915,73 
44864 4134 Przegaliński Witold-Jan Dwerzyszcze » 245,05 5919,44 513,35 15255,80 

45671 9418 Bukowscy Józef i Bronisław Duksy Е - 264,49 2592,86 396,66 11788,58 
45115 — Kisłowski Jan Gałemszczyzna » 17,85 621,85 33,34 990,64 
47025 837 Parczewscy  Jan-Klaudjusz, Tomasz Stefan, Józef- ' 

Ignacy, Andrzej-Godiryd i Rzewuska Stefanja- 236,23 dol. 404,36 dol. 70,54 dol. 1150,— 
Józefa Borek-Szafarnia B ° 121 104,78 

14072 8815 Michno Wincenty i Sienkiewicz Wincenty Wersoczka в 168,04 369,27 88,— 2076,41 
44756° — Rymszewicz Antoni Nugaryszki ж 66,0 1080,44 110,01 3269,10 
3413 9127 spadk. Bilmona Ignacego Kowszary Wołożyński 51,50 3653,16 20,80 588.76 

37930! = Tyszkiewicz Michał Wołożyn ы 3962,57 11333,84 1698,67 48082,43 

Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Grodzieńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w mieście 

Wilmie, w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza Nr. 8) o godzinie 12-ej. 

Pierwsza—10 grudnia 1928 roku, druga—28 grudnia 1928 roku. 

  

16370 3075 

162 e 

441 
o 2199 

2380 
m 178 

14415! 241 
16205! 1444 
16205° 
41245 1446 
41358 
21539 — 
35676 1623 
35883 2641 

36670 216 
40023! 262 

400232 492 
38878 122 
40519° 127 

40416 2425 
40832 126 
41082 2614 

41325! 1301 
42942 2613 

43522! 1403 
43569! — 
43873 459 i 93 

44131 2696 

45425! 1993 
45708 258 
45928 147 
46018 2438 
46240° 2046 

46409 

47075 589 
47080 
46546 2798 

Licytacje 

17264 — 
7158! GA 

49249?) 
9790: — 
4029 — 
14179! 1391 
18333 = 
379392 e 
38275 ać 
384150/s < 

410611 436 
42249*/; 451 
42714 Ra 
43478 24/499 
44066 R 
44880 81/455 
44992 31/5890 
45016! 189/554 
45369! 1561 
453692 155 
41152 dol. 

Gańko Aleksander, Wieremiejczyk Mikołaj, Godujko- 
wie Mikita i Jan, Iljuta Dymitry i Romanow 
Stefan 

Cwietowie Zofja, Grzegorz, Mikołaj, Siergiej i Ale- 
ksandra 

Skarga- Pawęcki Stanisław 

Jelski Kazimierz 

Buttowt-Andrzeykowicz Leon 
Mikulski Edmund 

Łętowska Wanda 

Szabunia Paweł 
Jelski Aleksander 
Borysewicz Tadeusz 

Kalenkiewicza Ignacego, spadkobiercy 
O'Brien de Lacy Terencjusz 
O'Brien de Lacy Maurycy 
Sieheń Przemysław 
Sieheń Przemysław 

Kragielska Antonina 
Sieheniowie Tadeusz i Przemysław 
Jeśmanowie Władysław-Samuel-Franciszek, Stefanja- 

Łucja, Melanja-Paulina, Klementyna - Albertyna 
i Jaholkowska Marja-Wincentyna 

Chodakowski Stefan > 
Suchockie Zofja, Elżbieta, Anna i Bronic Joanna-Ry- 

szarda 
Lubomirska Marja 
Bublejowie Józef, Antoni, Helena i Marja 
Mozolewscy Olga, Jan i inni 

Dziekońscy Marja-Aniela, Marja-Teofila, Janina-Jadwi- 
ga-Antonina, Janusz<Zygmunt i Zygmunt oraz 
Korsak Teofila 

Gnoińskiego Konstantego, spadkobiercy 
Prus-Kupiecki Zygmunt-Jan 
Korzon Stefan 

Ursyn- Niemcewicz Marceli 
Hutten-Czapska Leontyna-Marja-Franciszka sprzedała 

Jeśmanowi Władysławowi 

Bisping Kazimierz 

Ješman Emilja 

Teklin 
vel Protik 

Nietupa 

Jackowszczyzna 

Wysock Górny i Dolny 

Stary- Dworzec 
Stare- Żyrowice 

Prusowszczyzna 

Józefin 
Ladziny vel Ladzin 
Działka w urocz. Grada, 

Oparyna i Osipowsz- 
czyzna 

Pliszcza 
Augustówek 
Augustówek- Nawy 
Mała-Łapienica 
Błękitna z urocz. Chrze- 

nowszczyzna 
Ułasowszczyzna 
Stefanin 

Berdowicze z fol. Sławkowo 
Lechinicze vel Lichinicze 

Parfenowicze 
Czerlona 
Wilczuki 
Radziwanowicze z folw. 

Sućki 

Mazurkowszczyzna 
Wiszowo-Stejderowszczyzna 
Wielki-Masuszyn 
Goszczewo 
Kniaziewicze 

Pusłowszczyzna 

Strubnica 

Tronczyn vel Jednacze 

Prużański 

Grodzieński 

Wołkowyski 

Słonimski 

Grodzieński 
Słonimski 

Słonimski 

Prużański 
Słonimski 
Słonimski 

Wołkowyski 
Grodzieński 
Grodzieński 
Wolkowyski 

Wolkowyski 
Wołkewyski 
Prużański 

Słonimski 
Wołkowyski 

Wołkowyski 
Grodzieński 
Wołkowyski 

Grodzieński 

Wołkowyski 
Słonimski 
Wołkowyski 
Kosowski 
Grodzieński 

Słonimski 

Wołkowyski 

Słonimski 

195,22 

56,50 

161,69 

780 

205,40 
535,50 

369,26 

151,96 
786 
32,78 

279,68 
142,07 
152,95 
685,35 

114,90 
610,16 

1257,77 

624,91 
510,29 

4553,16 
1277,77 
170,59 

839,08 

458,85 
575,04 
180,69 

4002,88 
369,22 

80,37 

983,82 

150,40 
i 

1564,99 

522,15 

1117,53 

10449,25 

3461,13 
11355,89 

5520,82 

333,29 
11862,38 

457,42 

7312,52 
4825,95 
5529,29 

13941,13 

1946,27 
7020,11 

13215,49 

‚ 10722,84 
21253,92 

16286,92 
48435,19 
5553,08 

17907,15 

6667,20 
12973,29 
3208,64 

29986,63 
9234,71 

2731,55 

18811,86 

dol. 1122,73 
4035,05 

144, — 

135,99 

226,40 

906,94 

3453,47 
936,— 

624,— 
i dol. 429,09 

20.80 
1192,53 

31,20 

778,07 
953,73 
960,27 
820,— 

183,54 
756,67 

1263,34 

746,67 
1510,01 

1383,34 
3585,34 
386,67 

1310,01 

816,67 
1180,— 
326,67 

2943,34 
1996,66 

176,67 

1156,66 

i dol. 331,55 
386,67 

Wilnie w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godzinie 12-tej. 

Pierwsza—10 grudnia 1928 r., druga—28 grudnia 1928 r. 

Jelskiej Jadwigi sp-cy 

Żywicki Otton 

Woronowicz Stefan 
Duńc Szymon i Krenia Tymoteusza sp-cy 
Ks. Radziwiłł Albert 
Szpakowski Jan 
Kowelicze Maksym, Teodor i Pamfil i Pobylec Nestor 
Ławrynowiczowej Moniki spadkobiercy 
Maraczukowie Teodor, Wiera i Anna i Fursowie Joa- 

chim, Dawid i Andrzeja spad-cy 
Samojlenko Borys 
Wołczek Filip 
Sienkiewicz Ignacy 
Terajewicz Gustaw 
Mazury Telimena, Władysław i Wincentego sp-cy 
Żmigrodzka Ksawera i Wojniłłowicz Władysław-Fabjan 
Brzezowscy Adolf i Stanisław i Ancuta Kazimierz 
Światopełk- Zawadzka Olga 
Obuchowicz Napoleon 

Makowska Zofja 

Plechowo 

Ostaszyn 

Zagorje 
Płoskoje vel Płaski Las 
Połoneczka 
Wołce 
Zahorje 
Wierzbnów 

Kamionka 
Brecianka 
Dz. Nr. 5 z maj. Ostaszyn 
Cieniewicze 
Wierzby 
Romanówka 
Boryszyn 
Izabelin 
Kroszyn 
Hołowce i Ksawerowo 

Hołowce i Ksawerowo a 

Baranowicki 

Nowogródzki 

Nowogródzki 
Nowogródzki 
Baranowicki 
Nowegródzki 
Nowogródzki 
Nowogródzki 

Nowogródzki 
Nowogródzki 
Nowogródzki 
Nowogródzki 
Nieświeski 
Nowogrėdzki 
Nowogrėdzki 
Nowogródzki 
Baranowicki 
Nieświeski 

Nieświeski 

ъ 
293,10 

5131,27 

697,48 
580,85 

9444,65 
224,67 
558,52 
914,45 

4074,20 
549,50 
991,98 

1228,48 
577,15 

2279,38 
1515,57 
2263,93 

20656,18 
6668,37 
1734,98 

dol. 154,59 

44,80 

427,07 

63,47 
45,07 

1098,93 
20,80 
31,21 

169,87 

403,34 
33,34 
93,33 

193,34 
155,35 
270,01 
266,67 
666,67 
1560,— 
626,67 
126,67 

dol. 144,44 

2662,92 

. 3208,99 
5635,95 

24861,45 

8855,44 
26494,40 

17662,95 
i dol. 7000— 

588,76 
53755,83 

883,15 

21882,41 
27279,41 
27181,29 
24369,66 

5448,50 
22487,45 
37545,13 

22190,25 
58932,02 

41111,44 
106493,45 
11491,38 

38932,92 

24270,60 
35068,54 
9708,24 

81473,22 
59339,14 

5250,37 

34575,10 

i dol. 4563,13 
11491,38 

na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Nowogródzkiego Okręgu Sądowego, odbędą się w mieście 

542,70 

11503,88 

1636,33 
1275,66 

31106,39 
588,76 
883,15 

4808,24 

11986,70 
990,64 

2773,78 
3070,97 
4556,95 
8024,16 
1925,09 

19812,73 
46361,80 
18623,97 
3764,42 

dol. 2200,—



Nr 
  

6 Й оСОМО 

1 2 3 4 5 6 2 8 9 

454831 — Hr. Breza Anna Derewno-Ostrėw Stolpecki 888,37 13274,84 1260,01 37446,07 
45483: 5851 Hr. Breza Anna — Komarowie Zenon i Robert, Jaro- 

szyńscy Frumont i Edwid, Czerniawscy Roman 
i Bugustyn, Makasiowie Augustyn, Piotr i Jan, 
Karnicki Ksawery, Jakubowski Adam, Czujko 
Piotr, Jedziniec Władysław, Ameljanowicz Niko- 
dem, Ciechanowiczowie Helena i Franciszek, Ko- 
ratysz Bolesław, Grygorcewicz Jan, Daszko Joa- й > 
chim i Kłodzińscy Antoni i Witold felw. Ostrów Stołpecki 302,62 5114,17 550,— 16345,51 

45827* — Smolicz Lucjan Jakubowicze Niešwieski 335, 3613,23 413,34 - 14067,05 
45921 406 Hr. Plater-Zyberk Henryk Swojatycze Baranowicki 375,80 18336,12 1766.67 5:503,75 
46181° 1093 Piątkowska Helena Humniszcze I Nowogródzki 253,30 6596,46 670,01 19911,80 
46349 435 Tukałło Mieczysław Boracin Nowogródzki 913,:6 27095,86 2903,34 86284,46 
9790°/» — Skorbež Akselber i Demidowicz Wasyl Rudziszcze Stolpecki 86,98 264,60 29,87 710,04 

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

15013 

17186 

21366*/» 
22578 
365481 

36548? 

31125 
879811 
383275 
38327° ° 
39427°/, 
40116 
45732 
40329 
40606 

41150 
39152 
40806 
40891! 

42614" 
43566! 
43566 

41150 
43103 
44710 
45109 
45186 

455111 
45511? 
4551111 
455141 
4551149 
455114° 
4551152 
4551155 
45595 

459271 
45960 

46104 
46112 
46315 
4637530 
46418! 
451824 

4033 
4028 

1915 
2650 
2925 

65 

2114 

1532 
3243 
4242 
1398 

3631 
956 i 2825 

957 

3626 
979 
241 

3638 

136 i 137 
4216 

Pierwsza—12 grudnia 1928 roku, druga—28 grudnia 1928 r. 

Demczukowie Jan i Roman, Bakunia Sylwester, Za- 
wierżeniec Józef, Kaliszukowie Grzegorz i Michał, 
Karpuk Justyn, Kuźko Stefan, Kozioł Teodor, 
Kozikowie Wiktor i Grzegorz, Łozowski Jan, Ni- 
kołajuk Konstanty, Pieczkowie Józef, Izydor, 
Andrzej, Stefan i Grzegorz, Pietruczyk Cyryl, 
Procewicz Paweł, Pilipowiczowie Leontyn i Jan, 
Sacharczukowie Stefan i Teodor, Trochimuk Ja- 
kim, Charewicz Jan, Iwanow Józef, Olichweru- 
kowie Grzegorz i Józef, Timofiejuk Stefan 

Troc Ignacy, Czilijewicz Filip, Muszyccy Teodozjusz 
i Jan, Siemieniuk Daniel, Fiłosofowa Anastazja, 
Sajkiewicz Marja, Prokopowicz Onufry, Kolada 
Teodor, Potoka Dominik, Kazakiewicz Roman, 
Kołupanowicz Reman, Dackiewicz Denis, Łysko- 
wicz Antoni, Maszkiewicz Teodor, Kozłowski 
Jakób 

Łukaszuk Barbara i spadkob. Łukaszuka Jana 
Redźki Lucjana spad. 
Telszewski Stanisław- Zenon-Wiktor i Kamieńska Feli- 

cja-Marja-Emilja 
Mikolajukowie Paweł, Łukasz i Teodozja, Karpuko- 

wie Cyryl, Kuźma, Siła, Jerzy i Jow, Michniuk 
Awksenty i inni 

Kosiakowie Makary, Antoni i Mikita 
Ordy Edmunda spadkob. 
Seredicz Borys 
Seredicz Eugenja 
Zawadzki Michał 

Virjonowie Wlodzimierz-Izydor, Eugenjusz i Jerzy 

Rodzianki Anatolja spadkob. ' 
Kraskowscy Helena, Leon, Jėzefa i Teodor i spad. 

Nowakowskiej Julji 
Niemirowicza-Szczytta Zdzisława spadkob. 
Moczulskiego Antoniego spadkob. 
Szadurskiego Jana spadkob. 
Madejowa Jadwiga, Ulatowska  Leontyna - Zuzanna 

i Szatkowska Tedozja 
Miłaczewskiego Konstantego spadkob. 
Czechowiczowa-Lachowicka Zofja-Katarzyna 

Czechowiczowa-Lachowicka Zofja-Katarzyna 

Skibniewscy Leon i Józefa 
Korol Sergjusz 
Dąbrowski Tadeusz 
Dulowie Daniel, Marja, Metodij, Helena i Mikołaj, 

Bondziuk Jerzy, Łukaszykowie Stefan, Teodor 
i Eugenja, Trofimczukowie Grzegorz, Marja, Gor- 
dziej i Ignacy, Łaszczuk Paweł, Pilinkiewiczowie 
Proskowja i Dyonizy, Berko Teodozjusz, Nikon- 
czukowie Konstanty i Jakėb, Gedžkowie Grze- 
gorz, Szymon, Marja i Zotij, Kereziowie Grzegorz, 
Anastazja, Antoni, Dominika, Teodor i Anastazja, 
Ignatczukowie Marja, Bazyli, Chorytina, Eufemja, 
Michał i Łukasz, Matwiejczukowie Marcin i An- 
drzej, Dowbniukowie Marja, Michał i Melanja, 
Komotczykowie Iryna i Marja, Kuczyk Łukasz, 
Szachno Piotr, Kunac Natalja, Jan i Kuźma, Żuk 
Eufrozyna, Borysiukowie Miron i Antoni, Szyło 
Szymon, Szramukowie Mikołaj i Szymon, Mac- 
kiewicz Denis, Demski Gabryel, Bereziuk Szy- 
mon, Łoś Jermołaj, Karpiejczuk Tomasz, Son- 
giło Sozonty, Racykowie Antoni i Trofim, Sacze- 
wiczek Jan, Suszyński Antoni, Kolenda Aleksan- 
der, Daszkun Pelagja i Łaputa Grzegorz 

Perkowski Bolesław i Poluchowicz Aleksy 
Sztrejze August i Magdalena 
Kielm Michał 
Reszke Efroim 
Szlak Wilhelm 
Rapp Michal-Jėzef 
Frank Adolf 
Szulc Gustaw 
Mas Aleksander, Emilja-Marja, Nadzieja»Wiera i He- 

lena- Eliza : * 
Bocheńska Marja 
Budzyński vel Budzicki Kasper - Melchior-Baltazer 

spadkob. 
Zalewskiego Bohdana spadkob. 
Bartoszuk Teodor 
Skirmunt Józef 
Łoziuk Grzegorz 
Domanewska Steianja-Antonina-Wiktorja 
Orda Anna, Marja-Anna i Iwona 

Žycin 

Pruska 
Mostki III 
Podbrodziany 

Glinianki 

Glinianki 
Jermaki 
Kuchocka Wola 
parcela z maj. Piaseczno 
parcela z maj. Piaseczno 
Derewna 

Glinki i Niwki 

Duboj-Widibor 

Waliszcze 
Kožan-Grudek 
Molocze 
Kleszcze-Litwinki 

Bielsk 
Stara Wieš 
Bohdanėwka i Berlony 

Parachońsk 

Bielsk 
Planta Murowana 
Wólka Lubieszowska 

Klementynowo 
Swarycewicze 
Swarycewicze Nr. 4 
Aleksandrowo 
Aleksandrowe 
Aleksandrowo 
Aleksandrowo 
Aleksandrowo 
Aleksandrowo 

Bobryk z folw. Zabrzezie 
Czerwiszcze 

Sułowy 
Tokary 
Horodiszcze 
Czerniewicze 
Chwerostno NNrr. 124i126 
Nabinicze 
ur. Grabinowo,  Kakurka 

i Dzikie Błoto z maj. 
Terebień B. 

Kobryński 

Brzeski 
Kobryński 
Brzeski 

Kobryński 

Kobryński 
Piński 
Piński 
Piński 
Piński 
Kobryński 

Stoliński 

Stoliński 

Piński 
Łuniniecki 
Kobryński 
Kobryński 

i Prużański 
Kobryński 
Kobryński 
Piński 

Piński 

Kobryński 
Piński 
Kamień Koszyrski 

Drohiczyński 
Piński 

ч
а
ч
а
 

Piński 

Piński 
Kamień-Koszyrski 

Piński 
Brzeski 
Kobryński 
Piński 

Kamień-Koszyrski 

Piński 

594,32 

638,16 
13,11 
38 78 

194,07 

90,82 
340,87 

2166,38 
26.51 
9,56 

21461 

2549,22 

6981,92 

626 
1718,87 
327 26 
139,66 

1357,29 
2846,82 

10764,19 

6637,33 

360,66 
3132,98 
913,10 

190,84 
4964,59 

12,02 
10,91 
26,04 
14,20 
15,74 
32,97 
16,59 

5275,70 
13405,71 

540,87 
300,43 
71,56 

333,48 
9,85 

1084,36 

90,67 | 

149,46 

1621,98 
144,40 
599,65 

1478,92 

2131,76 
2003,67 
9146,25 
388,46 
167,13 

1205.59 

5859,18 

21332,91 

1676 60 
1660,79 
4562,90 
9181,60 

4140,14 
10199,74 
63917,33 
25082,68 

i dol. 1827,01 
3893,56 

16094,09 
19674,24 

16873,08 
35400,69 

239,34 
190,79 
445,11 
206,99 
280,92 
193,46 
252,79 

51530,12 
95181,79 

6818,99 
12581,29 
1212,53 
6293,26 
241,24 

9550,11 

2128,31 

51,21 

224,00 
11,33 
41,60 

338,67 

176,80 
211,47 
100,27 
93,61 
34.67 

208,60 

997,74 

2367,11 

357,07 
492,21 
380,01 

1030,00 

306,67 
113,34 

6313,34 
3140,00 

i dol. 1706,99 

330,01 
1540,00 
1416,01 

1330,01 
2176,66 

16,67 
16,66 
36,67 
16,66 
19,99 
33,33 
23,32 

5990,— 
9216,61 

123,34 
1375,33 
203,33 
663,34 
50.00 

955,34 

143,34 

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

78571 
38029 

40868 

40756 
43185 

46337 

„Hoło- 
wiesk“ 
„Pietko- 

wa” 

„Walily“ 
„Niewia- 
rowo B“ 
Markow- 
szczyzna 

Pierwsza—12 grudnia 1928 r, druga—28 grudnia 1928 r. 

Wiewiórowskiej Melanji sp-cy 

Smólski Aleksander i Dehn Julja 

Hr. Krasicka Elżbieta i D-r Górski Ludwik 
Hasbach Eugenja 

Braczko Wanda 

Hryniewicz Stanisław 

Parc. z maj. Dzięciełewo 

Hołowiesk 

Pietkowo 
Waliły 

Niewiarowo 

Markowszczyzna 

Bielski 

Białostocki 

„ 

22,39 

309,92 

1534,96 
1261,10 

142,57 

1636,24 

e 

939,43 

15269,19 

8435,59 
16525,47 

1722,66 

12115,28 

59,73 

1573,87 

1930,93 
1236,67 

276,67 

6599,99 

620,23 

2113,49 
490,64 

1177,53 

„9616,49 

5004,50 
5985,77 

19821,73 
2649,44 
981,27 

5881,64 

29367,60 

67021,01 

10107,12 
13934,09 
11203,26 . 
30610,67 

9113,86 
21199,62 

187626,59 
93317,98 

idol. 2600,00 
9807,30 

45161,42 
41903,93 

39526,40 
82520,04 

495,32 
495,32 

1089,76 
495,32 
594,38 
990,64 
693,46 

178017,42 
215694,20 

21496,82 
40814,24 
6042,88 

'19713,67 
1485,96 

28332,21 

4259,14 

w mieście 

1540,08 

44549,84 

54656,96 
36152,62 

8222,28 

196146,07
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SŁ OWO : 7 

PRZYMUSOWY ZARZĄD PAŃSTWOWY NAD MIENIEM 

B. KIJOWSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 

niniejszem podaje do wiadomości: 

I) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Bank wydanych, a również za niespłacenie przeterminowanych pożyczek krótkoterminowych odbędą się 

w obecności Zarządcy Państwowego licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 1 grudnia 1928 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 17 grudnia 

1928 roku; 2) że zgodnie z $ 24 Ustawy Banku, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich 

zaległości w ratach, należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banku, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika z powodu przerachowania pożyczek rublowych, kosztów egzekucji 

obciążających dłużnika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzy- 

mane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowa na krótkoterminową, 

z ratą bieżącą i należnemi odsetkami od niej; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji Przymusowego Zarządu Państwowego akta, dotyczące zastawu 

nieruchomości wystawionych na sprzedaż od g 9 do 1, w dniach urzędowania Zarządu; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć vadium w wy- 

sokości wszystkich zaległości i wydatków, które obciążą nabywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego vadium i nieuiszczonej pozostałości 

pożyczki oraz raty bieżącej z należnemi odsetkami od niej, a również opłaty aljenacyjne winne być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie 

wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji vadium, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecz- 

nionych na rachunek dłużnika i opłat należnych Bankowi z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozo- 

stałość z przeterminowanej pożyczki krótkoterminowej winna być uiszczoną przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Zarząd Państwowy nie wyrazi zgody na prolongo- 

wanie pożyczki w całości lub częściowo na prośbę nabywcy. : 

/ : + 

Licytacje na nieruchomości ziemskie i miejskie odbędą się w Wilnie, w lokalu Przymusowego Zarządu Państwowego (ul. Mickiewicza 8) o godzinie 12-ej 

     
     

  

                
  

Suma należnych Bankowi za- 
ległości w ratach, odsetkach 
i wydatkach, poniesionych na 5 : 

| rachunek dłużnika, która musi Należności, które mogą pozo- 
| 3, : | . byč pór pa 2 stać na hipotece sprzeda- 
{ . cego nieruchoriość. uma ta, оо 
| = z doliczeniem do niej mają- wanej nieruchomości 

2 | R Ž dze a OBSZAR cych pierwszeństwo przed po- 

a Ё ® Nazwisko i imię wlašciciela NAZWA MAJĄTKU | 5 POWIAT życzką Banku zaległości po- S = Žž W HEKTARACH datkowych, skarbowych i ko- |———T—— 
Z < ` munalnych, o których iafor- | Nieumorzona 
S o e macje będą otrzymane przed | Rata bieżąca | pozostałość po- 

З a dniem licytacji, oraz wydatków, życzki na 
p й. o które ujawnione zostaną wdniu | z odsetkami 1 stycznia 
2 к 3 przetergu, winna być złożoną 1929 roku 

> jako wadjum przed rozpoczę- ZŁ i gr. = 

are m” ZŁ. i gr. 

1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 

9° 4715 — Ledóchowski Leon folw. Ridkodub Krzemieniecki 294,8802 6323,82 1270,50 43888,77 
21 26 — hr. Czacki Tadeusz- Marjan-Joachim-Adam Koniuchy Horochowski 2134,5038 40280,54 5731,69 197998,21 
27 == cz, 6, Nr. 505 Boguszewskiej Wiktorji, spadk. Zarzyck Rówieński 156, 715 1707,86 251,08 8258.03 
31 — cz. 7, Nr. 333 Kirijenki Mikołaja, spadk. Sobiatyn Kowelski 848,8877 6344,25 811,39 28028,97 
363 — — с2. 98.№. 6811 Eawryniuk Opanas, Koltuniec Bazyli i inni. z maj. Nowosiółki-dział. Rówieński 16,1865 311,05 37,54 1296,71 
3629 979 — Jefimczuk Cyryl : = © 31,7010 616,82 15,08 2593,43 
31 874 — Dęb ńska-Pióro Helena Bryków-Bajmaki Krzemieniecki 815,5202 5176,26 1213,82 45384,98 
39 = Эт hr. Łubieńskiej Marji, spadk. 485, 1684 ha, oraz w po- 

siadaniu kolonistów 798, 8454 ha. ao i chut. Kamień- 
hmiele Koszyrski 1284,1138 5940,23 759,42 26233,51 

45! 167 — hr. Krasicka Marja Zwiniacze Horochowski 300,0107 5663,24 136,32 25435,54 
45° 902 — Bohdanowiczowie Antoni i Katarzyna z m. Zwiniacze, kol. Nr. 2 й 23,9803 385,48 46,20 1595,96 
454 903 — Larwa Adam, Gorzelny Franciszek, Podjasek Wojciech, ' 

Juda Agnieszka, Sroka Wojciech z m. Zwiniacze, kol. Nr. 5 5 40 1671 514,05 15 07 2593,43 
45/1 904 — Podjasek Błażej i Chodacznik Józef z m, Zwiniacze, kol. Nr. 4 ” 30.6464 513,81 60,84 2094,69 
49 21 — hr. Czacki Tadeusz-Marjan-Joachim-Adam Łudzin Włedzimierski 1378,5632 23116,87 3011,67 104036,33 
64 — _ cz. 11, Nr. 758 Malowski Jan Cechów Horochowski 154,7878 1289,29 163 35 5372,70 
68 z8t — Minakow Tymoteusz, Formaziuk Teodor, Simora 

Tymoteusz, Karp Mandjj, Machicki Jan, Szczerbina 
" Roman, Milniczuk Anatazy, Kopacz Stefan, Ko- 

pacz Aksenty, Šapicha Miron, Androszczuk Ga- 
bryel, Kiryczuk Włodzimierz, Andruszczuk Teodor, 
Hładuniec Maksym Zamkowski Jan, Rozyk Paweł, 
Krawiec Tryfon, Krawiec Wasyl, Krawiec Hilarjon, 
Krawiec Jakób, Krawiec Kalenik, Zamkowski 
Grzegorz, Bojko Wiktor, Krawiec Jan, Rozyk 
Włas, Andruszczuk Józef, Formaziuk Jan, Krawiec 
Samuel, Formaziuk Emil, Simora Klemens, Ro- 
zyk Izydor, Rozyk Jan, Andruszczuk Marja Stary i Nowy Taraż Krzemieniecki 297,1115 2142,89 329,73 10844,89 

84 — cz. 9, Nr. 971 Musiewiczowie Józef i Leonard Sadki ' 53,1820 503,22 51,48 1890,39 
8131 833 — RZ? Józef-Marjan, Seredn'ccy: Teodor, Marek « : 

i Jan boka-Dolina Dubieński 19,3312 492, 
102 == cz. 8, Nr 595 Grządkowskiego Kazimierza, spadk. ! Michałówka Krzemieniecki 170,9649 108973 23667 8179561 
103 611 . Orzeszkowie: Marja, Leopold, Józef, Konrad- Wiktor Bakorzyn Dubieński 31,2319 142,40 98,18 3391,41 1071 = NG Stępkowski Konrad Sokól Łucki 1665,0825 5815,42 811,80 30323,15 
1072 — cz. 19, Nr. 3125 Stępkowski Wiktor z. m. Sokė!--dzialka у 338,9258 1226,53 179,03 6184,33 
116/117  — cz. 10, Nr. 555  Rąbalska Marja i Frankowska Zofja Zbytyń Dubieński 877,9987 1648,83 1473,18 44986.93 
123 4 žo, Nr. 189 Szeremet Semen i inni Berezniak Rówieński 163,4571 | 1205,32 21560 54151,35 
126 319 — Łada-Łobaczewski Stanisław Wielick i Janówka |. Kowelski 1318,8108 10178,10 1423,54 49175,31 
1381 — cz. $, Nr. 129 , Falkenhagen Ryszard Małe-Berezołupy Łucki 1044,8878 20084,84 2818,20 97353,26 
1411 — — ©2. 10, №: 1182 Bączkowski Apolinary Rydomło Krzemieniecki ‘ 246,8184 2308,95 399,30 13133,26 
1413 — _ cz. 19, Nr. 3492  Bączkowski Wiktor z. m. Rydomło-wydział R 54,6250 590,38 81,73 2885,34 
1451 407 = Rachlewski vel Rachlewicz Franciszek Oranie-Laskėw Wiodzimierski 496,1288 10699,44 1368,68 4728017 153° — cz. 27, Nr 5624 Byczuk Włas i inni z m. Łyszcze i f. Wasilje- ` : 

: wka, kol. Nr. 1 Łucki 50,0938 533,05 12,19 : 
1531 — — cz. 21, Nr. 5684 Biruk Efron i inni z m. Łyszcze, kol. Nr. 4 s 33,8675 412,84 49,09 160530 
1581 265 sę Stecka Emilja Radochėwka Rówieński 109,3436 818,64 161,70 5585,84 
15812 2060 uj Kominkowie Ignacy i Anna z m. Radochówka, kol. Nr.9 s 53,6328 25,49 115,50 3989,89 
15332 3966 = Janczarek Józef z m. Radochówka, kol. Nr. 32 5 26.8755 314,53 17.75 1994 94 
1591 ze cz. 19, Nr. 2375 Wolański Adam Rudka Dubieński 1317,8758 | 19824, — 26+7,84 91468,18 
164! 2529 FE. Steckiego Stanisława, spadkob. Kropiwszczyzna Włodzimierski 109,5814 2546,91 313,40 11171,68 
1643 2530 = Chachajowie Józef i Tekla z m. Kropiwszczyzna kol. ; 

Nr. 2 ; З 16,7962 376,01 46,20 1595,96 
164% 2531 — Kot Jan "z A Kropiwszczyzna, kol. 

r. 3 ; 16,7962 376,04 25 
164° 2532 — Pasternakowie Józef i Agnieszka z m. Kropiwszczyzna, kol. : 2 A 

В Nr. 4 й 27,9936 682,76 й 
1645 2533 — Wojciechowie Wawrzyniec i Anna z m. Kropiwszczyzna, kol. > RE S 

Nr. 6 i 7 5 33,5923 714,11 92,40 3191,91 
1645 2585 — Pasternakowie Stanisław i Katarzyna z m. Kropiwszczyzna, kol. ё 

Nr. 9 5 22,3949 414,41 60,64 2094,69 
1649 2536 = Wójcik Stanisław z m. Kropiwszczyzna, kol. 

: 3 Nr. 5 4,95 33,5923 852,03 ° 94,99 3291,66 
147 469 Szankowski Feliks Stepangrod Łucki 2430,4885 13056,66 1862,44 64336,95 
111 — cz. 12, Nr. 1062 Pomorskiego Wacława, spadkob. Nowy Dwór Kowelski 159,2871 1016,52 886,41 30622,39 

/
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173 83 — Poniatowski-Szczęsny-Leon-Józef Czepcewicze Małe i Wielkie Sarneński 1067,3732 11168,66 1432,29 49474,61 
175 3140 — Parysiewicz Wojciech i Misiura Jan Zdzary Włodzimierski 914,5039 12733,06 1790,25 61843,26 
183/184  — cz. 5,Nr. 188 Chrzanowscy: Justyn-Józef i inni Gruszew ь 115,0075 2548,98 317,22 10657,78 
186 5112 — Simonowicz-Nikszicz Włodzimierz Swiatje Zdołbunowski 587,7652 4855,29 617,93 21345,90 
189! 511 — hr. Olizarowa Aleksandra, hr. Szeptycka Stanislawa- 

Marja i hr. Olizar Andrzej Karol Kisielin Horochowski 1139,1437 8438,79 1140,57 39400,15 
18933 5008 — hr. Olizar Andrzej- Karol kol. Žurawiec, Zapust Zie- 

lone, fol. Leonówka m. 
В Kisielin i las ” 1687,9129 12610,18 1689,19 58352,12 

190! — cz. 15, Nr. 1626 Wróblewski Emil Nowy-Worczyn Włodzimierski 279,7361 4938,05 785,40 27131,23 
192 — cz. 7, Ne. 1844 Palecki Teodor Brzuchowicze Kowelski 165,6886 2916,25 424,41 14662,84 
198 — cz. 18, Nr. 2563  Czerkawska Marja Laszki Horochowski 101,7933 1588,08 202,13 6982,30 
200 — cz. 14, Nr. 2058  Mytkowski Feliks Komasówka Krzemieniecki 411,2879 6502,12 912,45 31520,11 
201/202 — cz. 5, Nr. 297 Kielczewskiej Ludwiki spadk. Łanowce * 127,8225 1124,26 153,65 4271,68 
206 — cz. 4, Nr. 85 Szembek Józef i Jan Grzybowica Włodzimierski 76,1148 920,86 112,62 3890,14 
209! 390 — Ronikierowie Bronisław i Gustaw Soroczyn ы 176,9776 3234,38 404,25 13964,61 
209* 1374 — Brol Aleksander z m. Soroczyn—dzialka > 33,5925 648,17 72,19 2493,68 
20912 1454 — Kenig Franciszek s а * 33,5923 648,17 72,19 2493,68 
2211 4851 — Zaleski Jakób, Rożańska Marja, Zaleska Aurelja-Julja Rusowicze 2 109,4804 1279,59 161,70 5585,84 
226 127 — Gromada wlošcian wsi Radowicze z m. Radowicze-dzialka Kowelski 36,2783 553,15 34,65 1196,97 
22610 127 — Kuczera Antoni, Swoboda Rudolf, Maszek Jėzef, Ma- ^ 

szek Waclaw i Marja й » 120,5665 802,05 121,28 4189,38 
227 — cz. 18, Nr. 2589 Krebs Ludwik Kol. Jachimėwka Horochowski 185,3071 1467,12 190,58 6583,32 
230*/1 735 — Jarosz Jan, Kobiałka Ludwik, Jabłoński Aleksander, 

* Bojarski Jan, Wieczorkowie Michał i Łukasz, 
Hajdas Tomasz, Dudenko Jan, Laskowska Marja, 
Góra Adam, Kosik Józef, Rózek Jan z m. Uhrynów-Horodyszcze 

+ dzialka Eucki 139,0442 1845,37 369,60 12767,64 
230*/2 7032 — Kobialko Ludwik z m. Uhrynów-Horodyszcze 

działka » 22,3449 350,10 63,53 "2194,44 
230* 835 — Korotiej Jan, Wolanikowie Dmytry i Jan, Tarasiuko- 

wie Trofim i Konstanty, Wasyluk Antoni, Euciu- 
kowic Michał, Prokop i Matwiej, Poliszczuk Ja- 
kėb, Rekus Herasym z m. Uhrynów-Horodyszcze 

ž dzialka » 17,4890 318,44 46,20 1595,96 
2307 896 — Rejch Michal z m. Uhrynėw-Horodyszcze 

dzialka > 10,6096 236,06 31,77 1097,22 
23019 1582 — Łapion Tomasz z m. Uhrynów-Horodyszcze : 

dzialka @ 14,5567 247,91 37,54 1296,71 
235 — cz. 15, Nr. 2192  Czarnocka Jadwiga-Kaliksta kol. Mijakowo i kol. Fra- i 

nówka ” 112,1142 995,83 127,05 4588,88 
244! 036 = Medejski Wacław Berestowze Kostopolski 748,5062 543,87 92,40 2771 69 
248! 126 — Sumowski Tomasz Zamlicze Horochowski 472n1036 3201,05 662,48 21789,27 
248° 3078 — Szewczuk Bartlomiej i Nikita, Gidzuny: Teodor, Mi- : 

chal, Polikarp Andrzej i Jan, Komary: Tymoteusz, 
Ksenofont, Piłon, Jan, Onufry i Andrzej, Staszu- 
ki: Stefan, Anna i Emiljan, Maciuk Jan, Żuk 
i Gerasim, Kowalczukowie: Nazar, Demjan, Ste- 
fan, Jefim i Jakób, Kuc Aleksander i Mikita, 

„ Masliuk Oksim, Oparowski Józef z m. Zamlicze—-działka w ? 46,4694 411,13 84,70 2785,85 
24818 2394 — Ładydowie Kazimierz i Ludwika 5 3 Ё 55,9872 438,05 102,35 3382,84 
254 1009 — Ratkowa-Ražnowa Marja Drozdnie Kowelski 785,9123 7652,11 973,09 33614,80 
255 643 E Gottleb-FHaszłakie wicz Henryk Zabara Kamien-Koszyrski 554,6450 4598,83 597,72 20647,67 
256 — cz. 28, Nr. 6615  Kuleszowie: Marja, Jerzy i Wojciech Trudy Kostopolski 327,4095 2420,70 383,19 10473,45 
257! 477 — Lipiūski Stanislaw Zaturce Horochowski 781,4610 10375,90 1539,14 53165,25 
258/259 1403 — Cielecklego Seweryna-Marcelego, spadk. Sewerynówka Kowelski 666,3286 1236,60 236,78 8179,27 
265 — _ cz. 21, Nr. 3304  Knysz Helena Bodziaczów Horochowski 55,1330 570,43 89,52 3092,16 
26616 2724 — Žukowski Walerjan, Zinczenko Piotr kol. Niespodzianka Równieński 18,4755 407,54 46,20 1595,95 
26620 3796 — Žukowski Adam, Bronowicka Antonina $ » 35,7870 692,70 89,52 3092,16 
2667! 2206 — Ratke Adolf, Frejiich Gotfried- Emanuel, Frejlich August, 

Losk Kunegunda > 5 25,2110 415,82 63,53 2194,44 
268! 709 ae Panecki Zygmunt Zimno Włodzimierski 326,9738 3674,58 516,87 17854,75 
268% 109 — Kusiakowic Franciszek i Katarzyna kol. Zygmuntėwka Nr. 3 ” 11,1750 316,22 37,54 1296,71 

2685 4110 > Miszczuk Paweł ż С. 4 z 11,1700 315,17 37,54 1296,71 
2687 4112 — Soloducha Andrzej i Katarzyna ы $ +16 ы 14,5249 . 384,31 51,98 1795,45 

2683 4113 = Koleniuk Daniel Ę я 7 : 111704 315,17 37,54 1296,71 
270° 3618 — Podlaski Tomasz z m. Szepel--dzialka Eucki 22,9212 308,09 34,65 1196,97 
2667 2218 — Sawczuk Terentij, Eike Ludwik, Burchard Ferdynand, 

4 Szrejder Ferdynand kol. Dołganiec Równieński 91,5503 677,22 89,52 3092,16 
275 1135 — Gołębiowska Jadwiga Anielėwka Włodzimierski 109,2500 1504,62 196,35 6782,81 
276 — cz. 12, Nr. 2196  Gralik Stefan Moszczona Kowelski 202,4857 2408,36 303,19 10473,46 
278 — cz.5, Nr. 42 Guzowska Marja Sadki Krzemieniecki 13,9924 826,31 127,05 4178,77 
283 — cz. 11, Nr. 777 Szłapak Maksym Milatyn Horochowski 392,9080 5399,28 759,— 22767,42 
284 — cz. 11, Nr. 1916  Kaczkowska Jadwiga Olble-Lackie Kamień-Koszyrski 330,7672 2683,93 346,50 11969,66 
285 3565 — L'piūska Zofja Cepcewicze- Małe Sarneński 770,2436 2051,27 259,88 8977,25 
288 1836 — Lissowa Ludmila, Julja i Lissow Leonid Wojehoszcze Kamień-Koszyrski 509,1651 6884,96 1195,43 41225,34 
289 974 — Michałowscy Teofil; Stanisław i Eugenjusz Wielka i Mała Głusza 5 2,759,7144 8818,99 1123,24 38801,66 
290 — cz. 22, Nr. 3896  Kostinczek Bazyli i inni Police Łucki 1,118,1349 9584,47 1565,03 54062,98 

293! 673 — Vacgueret Marja i Taczanowska Leonja zm. Ujezdzce kol Konstan- 
` tyńówka Dubieński 39,8903 1201,70 155,93 5386,35 

293° 1246 — Dmitruk Demid, Żarłak Stanisław, Karasińska Apolonja z m. Ujezdzce kol. Nr. 5 Dubieński 17,4800 522,35 66,42 2294,19 
293* 1594 = Biernacki Stanisław, Uniejewski Franciszek, Zawadzki 

Józef, Tomczak Paweł z m. Ujezdzce kol. Nr. 7 8 29,4975 830,77 112,62 3890,14 
293? 1595 oi Pietrzykowska Władysława, Pawłowska Agata, Mościc- 

ki Jan, Feder Jan z m. Ujezdzce kol. Nr. 8 ы 37,1450 957,25 141,49 4887,61 
2951° 1596 — Lewicki Józef, Kryczyniuk Andrzej, Zawadzki Jan, 

Niewiadomski Mieczysław z m. Ujezdzce kol. Nr. 19 » 25,1275 668,17 95,29 3291,66 
295 — cz. 5, Nr. 291 Olejnika Prokopa spadkob. Lulińce Krzemieniecki 368,1729 9578,03 1232,97 42592,05 
296 4630 — Olszewski Ludwik Osniki ; > 363,2509 7006,12 903,79 31220,87 
297 — cz. 8, Nr. 563 Kern Zofja Chołóniewicze iš 1,920,6155 8775,51 1131,99 39100,90 
298! — cz. 9, Nr. 662 Kleczyński Kazimierz Boruchów- Dąbrowa я 78,9928 1101,01 164,59 "5685,59 
3201 — cz. 8, Nr. 884 Sławeckiej Kamili spadkob. Żałobki 3 77,6881 311,64 62,78 1880,79 
329 — cz. 6, Nr. 460 Pietruk Antoni i inni Male. Dederkaly Р 75,6856 959,49 117,98 3880,28 
332 — cz. 6, Nr. 461 Schabikowska Antonina 3 5 > 43,7080 326,56 34,65 1196,97 
333 — cz. 4 Nr. 171 Świętochowscy Walery, Zbigniew, Jelska Janina, Orłow- 

ska Helena Nowesiołki ъ 205,6631 2352,92 352,28 12169,15 
334 — cz. 12, Nr. 1524  Dublańska Aleksandra, Dublański Michał, Klukowska, ; 

cz. 13, Nr. 1773 Olga, Litwinowicz Marja, Makarewicz Katarzyna Łopuszko-Krutniów у 154,8432 3045,84 395,59 13665,37 
336 — c. 2 Nr Ró Olejnik Prokop. Buhłów sj 71,9644 1609,68 207,90 7181,80 

— cz. 4, Nr. 
340 — cz. 9, Nr. 735 Lubczański Emeryk Trosteniec i Żyteń Łucki 170,3480 185,08 93,78 3084,33 
345 — cz. 16,Nr. 2323  Ariko Ignacy, Jan i Mikołaj Rudka-Kozińska ъ 74,5424 604,75 78,65 2586 85 
347 — cz. 16, Nr. 2386  Jakimczuk Mojżesz + с > 24,4474 1927,43 251,08 8258,03 
352 — cz. 14, Nr. 1963  Palecki Teodor Łyszcze я 553,1959 1092,79 144,58 4987,36 
354 4890 — Pohoska Jėzefa Michalina Kijaž » 245,4288 870,45 106,84 3690,65 
355 — cz. 10, Nr. 928  Gordijewski Aleksy Podałówka ” 354,4481 364,15 43,52 1496,21 
359 , —= Gz. 6, Nr. 241 Rutkiewiczowa Poliksena i Podgórski Stanisław Dorosiny » 409,5137 1718,65 219,45 7580,79 
362 — cz. 29, Nr. 6436 Wołkow Mikołaj Czernyż » 347,5357 3721,87 416,44 16458,29 
365 — cz. 26, Nr. 6140  Sałtanow Eugenjusz Sarny Sarneński 251,1503 1132,55 225,23 7780,28 
566 — _ cz. 15, Nr. 1402  Kramarczuk Dementij, Paweł, Jan i inni Mytnica Dubieński 61,9452 459,81 62,70 1880,79 
368 — cz. 14, Nr. 12699  Tyczaka Piotra spadkob. Werba T 32,7750 436,01 48,40 1591,91 
369 — cz. 27, Nr. 4267  Kodyś Szymon Piratyn | 57,9971 801,71 89,52 3092,16 
370 — cz 12, Nr. 906 Sawicki Konstanty Podłuże * 32,6097 539,54 40,43 1396,46 
371 — cz. 20, Nr. 2694 Dębski Włodzimierz Wolkowyje A 150,3962 2378,65 308,97 10672,95 
373 373 z Wirpszo Kornelja-Marja Derno-ferma Peretoki ь 39,8844 1107,45 132,83 4588,37 
374 — cz. 31, Nr. 5336 urawscy Tomasz, Łukasz i Makar Chorłupy s 20,4843 302,39 28,88 997,47 
376 — cz. 11, Nr. 1886 Obniūnski Marjan-Leonard Wólka Porska i Lintówka s 492,9907 6611,82 848,93 29325,68 
5377 614 — Śliwerski Władysław Smolary Kowelski 1,124,6913 1487,33 1524,60 52666,52 
381 — cz. 6, Nr. 334 Mittelstaed Józel Rokitnica 5 498,5571 3520,17 713,21 24637,56 
384 — cz. 11, Nr. 888 Kasprowicz Szymon Pomierki Włodzimierski 90,1420 609,81 85,80 2573,71 
385 — cz. 18, Nr. 1155 Wacha Kiryła spadkob. Rokitnica я 85,6475 173,20 * 108,90 3581,80 
387 — cz. 8, Nr. 387 Popiel Antoni Kacier A 185,1151 945,15 127,05 4178,76 
389 — cz. 19, Nr. 2818  Klityński Teodor Małe- Dorohinicze = 32,7750 608,60 15,08 2593,43 
390 — cz. 9. Nr. 948 Szinkowoj Marek i Soroka Jakėb Zalesie Krzemieniecki 61,2619 1010,04 127,05 4588,88 
392 — cz. 14, Nr. 1467  Tłuczkiewicz Stefan, Moroz Laurenty i inni Mikulicze 5. 352,3996 4877,99 620,82 21445,65 
402 — cz. 21, Nr. 4567  Czyhir Tychon Daniczów Rówieński 27,7768 408,38 40,43 1596,46 
407 — cz. 22, Nr. 4632 Turowicz Daniel i inni Daniczów я ° 40,1721 508,47 51,75 1994,94 

410 — «z. 11, Nr. 1024 Miller Adolf Żeleznica - 42,5620 782,44 103,95 3590,90 
cz. Nr. 1027 

415 — cz. 14, Nr. 1702  Jakobczuk Antoni Ę 5 26,2290 390,74 51,98 1795,45 
433 1768 xa Jezierska Marja-Eleonora, Wydga Zofija i Siemiątkow- н 

s ska Olga-Karolina- Salomea Żalin i Wólka Żalińska Kostopolski 686,9219 3739,33 550,53 18107,98 
431/438  -— cz. 8, Nr. 9 Jankowski Antoni Szumbar Krzemieniecki 165,0745 1681,56 237,05 1338,31 
444/445  — cz. 5, Nr. 304 Borska Pelagja Małe-Hołoby Kamień- 

Koszyrski 222,8701 1759,50 90,08 3385,08 
447 — cz. 20, Nr. 4458  Moskaluk Bazyli i Czych Andrzej Janówka Kowelski 41,3047 517,23 54,87 1895,20 
449 — cz. 7, Nr. 464 Sozoniuk Kužma i inni Bucin % 76,1172 368,04 46,20 1595,96 
454 407 — Romiszewski Eugenjusz Huta-Perejma Sarneński 700,1252 548,88 111,93 3681,29 
459 — cz. 12, Nr. 150 Wolyniec Radjon i Gładuńca Teodora spadk. Zielone Krzemieniecki 22,3598 298,87 INIT 1097,22 
460! — cz. 8, Nr. 642 Auterhofa Fryderyka-Karola spadk. 423,7107 3224,58 565,68 18605,45 
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461 — / cz. 14, Nr. 2129 Włościanie wsi Marynki i Kuty Kuty Krzemieniecki 53,1465 1826,94 225,23 7780,28 

463 — cz. 4, Nr. 237 Danilowa Michalina Bioto 3 162,7825 637,23 75,08 2593,43 

467 — cz.8, Nr. 434 Gromada włościan wsi Skobełka Tarnówka Horochowski 528,0696 2195,06 300,30 9007,98 

469 — — с7. 8, Nr. 369 Nianczyk Piotr, Strzelczyk Aleksander i inni. Plaszewa-Kozińska Dubieński 169,8838 755,44 99,83 3283,31 

470 — cz.8, Nr. 23 T-wa włościan Baszanowieckiego i Pereniatyńskiego Baszarówka vel Batorówka s 171,3358 3461,72 450,73 14824,66. 

109,8558 8028,66 1634,53 66456,91 

476! —  «z.1, Nr. 2 Olszańska Kazimiera-Babjana Kuraż Zdołbunowski 26,2200 459,94 60,65 2094,69 

477 —  <z. 8, №: 576 Owsiejuk Dyonizy Jasieninicze Rówieński 193,6413 2357,46 392,50 9949,44 

479 — cz. 16, Nr. 3940 Granicki Aleksander eleznica ; $ 44,2145 696,77 89,52 3092,16 

480 —- cz, 15, Nr. 1792 Mlodzianowski Hipolit Tynne-Czebele Sarneński 1076,0351 17010,05 2194,50 75807,87 

485 — cz. 12, Nr. 2091 Michalowski Edward Mala Glusza Kamień : 
Koszyrski 958,6457 5221,64 691,35 22742,36 

484 2428 — Bolchowitinowa Ludmila Zaburze Lubomelski 274,2176 1734,98 267,50 8018,09 

485" 172 — Sumowscy: Ewelina Anna-Marja, Helena, Kazimierz 

i Włodzimierz Poddębca-Wiszniów Łucki 425,2852 1714,04 . 347,88 11441,85 

485311 4717 — Feldenkrajc Zuś z m. Poddębce Wiszniów 
działka * 59,4766 309,10 57,48 1890,39 

485*1/; 7893 — Feldenkrajc Jojna 5 3 я 50,0931 262,69 48,40 1591,91 

492 — cz. 21, Nr. 2897 Czubaj Karp i inni z maj. W. Żabokrzyki działka _„ Dubieński 35,5063 491,94 54,87 1895,20 

509 — cz. 4, Nr. 186 Prytuła Aleksandra i inni Dubina 2 Krzemieniecki 109,2500 2191,81 291,64 10074,47 

510 — — с2. 4, №. 89 Sierakowskieį Stefanji spadk. z maj. Werby folw. Siera- 

kėwka Wlodzimierski 109,2368 1587,34 196,35 6782,81 

511 — cz. 12, Nr. 1018 Krajewski Piotr i Antonowicz Marja Mogilno у 164,9675 1530,41 196,35 6782,81 

514! 56 — Strojnowska Jadwiga Diuksyn Kostopelski 388,6767 2876,65 372,49 12867,38 

5145 2139 -— Narodowiec Jan i inni kol. Radomianka Nr. 3 ъ 56,4775 258,14 20,22 698,23 

5147 2141 — Kowalscy Józef i Stanisław, Tobeła Andrzej, Czuhaj * 
Aleksander, Delikant Aleksander i Marcela 
i Zdyb Jan z m. Diuksyn działka s 56,2947 258,14 20,22 698,23 

516 cz. 11, Nr. 1062 + Monkiewicza Cyprjana, spadk. Siedlisko Kostopolski 65,5500 392,55 101,07 3491,15 

529 — cz. 22, Nr. 5156 Gulej Józef, Olejnik Wasyl i inni Zabokrzyki Wielkie Dubieński 90,6775 672,87 90,75 2984,83 

532 i 558 — cz. 24, Nr. 5957 Ostapiuk Kanon i inni Biskupice Szlacheckie Włodzimierski 140,1132 1182,23 155,52 4071,94 

5417 6518, Ne 2419 Szczerbakow Aleksy Beresk i Stare Sioło Horochowski 409,6144 4090,65 535,43 17610,50 

542 — cz.1, Nr. 502 Kezubscy Borys i Anna Ra,kowiec Wielki Krzemieniecki 299,3451 2326,57 399,30 13133,26 

544! 1d — Przedpelski Czeslaw Jan Police Kamień- 
Koszyrski 1055,4857 7685,41 1576,58 54461,97 

545! 4511 — Dunin-Karwicki Kazimierz Swiniuchy Krzemieniecki 347,4392 4854,13 173,85 26732,25 

351° — cz 1, Nr. 2 Brudzińscy Szymon i Katarzyna z m. Twerdyń— działka Horochowski 13,9968 193,79 9,90 300,— 

553 += cz. 17, Nr. 2415 Krasicki Wlodzimierz Berezki . 36,5987 454,11 63,55 2194,14 

557 — cz. 15, Nr. 1555 Krasik Antoni Łagodówka Dubieński 61,4353 933,27 115,50 3983,89 

565 5220 e Dąbrowskiego Kaliksta-Piotra, spadk. Łukówka Kowelski 902,2709 6903,21 892,24 30281.88 

5743 — cz. 18, Nr. 3268 Panek Bolesław i inni Nowy-Staw Krzemieniecki 44,1100 521,08 66,— 1979,78 

576! — cz. 4, Nr. 252 Kańska Melanja Martyszkowce я 46,9645 490,81 62,70 1880,79 

578 — — с2. 8, Nr. 549 Jelita-Dobrzyńska Bronisława Marjanówka Rówieński 187.5431 645,93 96,80 3183.82 

580% 2666 т Michnowicz Antoni z m. Kuchary, kol. Nr. 1 Kowelski 28,7790 440,11 46,20 1595,96 

583 — cz. 29, Nr. 3155 Czereszniewski Kirył i inni Zabokrzyki Wielkie Dubieński 39,0410 328,11 39,33 1293,43 

584 — — с2. 20, Nr. 2675 Cymbaliuk Trofim i inni % й у 5 116,8975 933,03 130,08 4278,26 

586 — cz. 25, Nr. 3251 Grabowski Kazimierz i inni Duże Dorohostaje ы 30,9723 640,47 83,74 2892,67 

588 = 062.18, .Nr. 2497 Lewicki Wasyl, Babij Grzegorz, Pasternak Paweł \ 

i inni Smyków Horochowski 39,6761 544,32 57,15 1994,94 

590 =. cz. 4, Nr. 25 Potomska Marja z m. Józetówka, ur. Klin Kostopolski 40,8063 394,17 49,09 1695,70 

5931 1259 — Szmidt Pelagja Rakowic- Czosnowski Krzemieniecki 268,3818 5525,12 136,32 25435,54 

5933 1745 — Jakimiec Szymon, Demczak Grzegorz i Kirył, Fedyna z m. Rakowiec-Czosnowski 

$ Antoni, Dlabogt Filip, Szelest Marek —działka у 41,2656 868,51 169,73 3790,39 

598 — cz. 24, Nr. 3623 Kursyk Bazyli i inni Kozin Dubieūski i 85,4881 931,98 169,73 3790,39 

599 — cz. 24, Nr. 3622 Plewako Pawel, Berlinc Trofim, Berlinc, Spirydon ' 

i inni z m, Kozin—dzialka iš 29 4975 359,05 40,43 1396,46 

600 = cz. 18, Nr. 2557 Modzelewski Cezary Wysock Lubomelski 89,2039 324,17 30,25 994,94 

1652 516 — Bukowińskiego Michała, spadk. Mała Iłowica Krzemieniecki 333,5441 2233,19 299,48 9849,95 

602 456 — Popowa Stanislawa Szumbar Ę 100,8689 923.68 171,60 3781,69 

604 1 605 — cz. 4, Nr. 258 Boguccy: Kazimierz, Henryk, Wincentyna i Rydel 
Franciszka Ledóchów 2 ° 156,9710 1386,92 183,71 5135,94 

606! 411 — Kamieński Adam-Franciszek Piszczatyńce 6 699,1866 8358,50 1094,37 37804,18 

606* 1804 — Turkiewicz Marcin z m. Piszczatyńce, kol. Nr. 2 у 32,7750 671,51 15,08 2593,43 

606° 1805 s Panasiuk-Iszczuk Paweł i Grządkowski. Aleksander z m. Piszczatyńce, kol. Nr. 3 Krzemieniecki 34,9600 682,23 80,85 2792,92 

6067 1807 = Łańcucki Witold z m. Piszczatynce, kol. Nr. 5 . 56,9466 1025,12 132,83 3588,37 

606° 2255 — Sobolewski Jan . z m. Piszczatyńce, kol. Nr. 6 ы 18 2525 364,10 43,32 1496,21 

60619 2937 — Gorow-Bulow Wilhelm-Hugo z m. Piszczatyńce, kol. Nr. 8 я 69,9200 1325,65 161,70 5585,84 

618 — cz. 27, Nr. 4272 Timoszczuk Pawel i inni Piratyn Dubieński 32,1750 378,27 66,— 1454,50 

621 ==“ e 1 Nu 347 Liwak Wojciech-Lukasz, Antoniuk Kiryłł kol. Behety * Włodzimierski 404,2251 401,38 79,20 1745,39 

627 SĄ == Załęski Adolf Hołownica ' Rówieński 2325,0925 7946,45 1403,60 30932,25 

629° — cz. 27, Nr. 5649 Ulmer Józef z maj. Rudka-Kozińska з 
działka SED 22,7349 408,76 54,87 1895, 

629% — — cz. 28, Nr. 6012 _ Darkowicz Mikołaj i Dmitruk Marja : S 317951 815,92 101,07 3491,15 
631 4933 — Tarnowski Jan Częšč dėbrįKoziūskich Dubieński & 106,6534 1366,64 173,25 5984,83 

632 — cz. 7, Nr. 513 Stronczyńscy: Feliks, Antoni i Emilja Holostron 4 Krzemieniecki 17,4800 281,60 25,99 897,72 
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GDZIE TO,GDZIE 
POLOWANIE NA ZAJAGE NA POMORZU. 

Było to w pierwszej połowie gru-- 
dnia. Blaski porannego słońca, rozis- 
krzyły powłokę śniegową, którą ma- 
tka - ziemia, po kilkunastu dniach su- 
chego mrozu, znów przybrała ostatniej 
nocy. 

Mróz zelżał, ale nie puszczał. Wiatr 
stały mieszkaniec Pomorza, bo tam 
się właśnie znajdujemy, osierocił dziś 
połnocno - wschodnie Kresy pomor- 
skie. jak okiem sięgnąć cicha, wybie- 
lona równina, może trocha monoton- 
na... Dzień zapowiada się przešli- 
czny.- W starym parku, otaczającym 
biały wiejski dwór, wśród panującej 
ciszy stychać jeno od czasu do czasu 
trzask pękających gałązek drzew, któ- 
re daremnie walczyły z naporem grubej 
warstwy śniegowego puchu, wreszcie, 
nie mogąc utrzymać ciężaru, pękały, 
a biały tuman rozsypującego się śnie- 
gu, znaczył każdorazowo miejsca ich 
porażki. 

Jakby na przekór panującej tego 
ranka w przyrodzie ciszy, ruch wielki 
był we dworze i zabudowaniach iol- 
warcznych. Ca chwilę słychać bręk 
dzwonków sanek, zatrzymujących się 

przed kolumnami ganku. 
Do podwórza schodzi się grupkami 

służba: chłopcy przekomarzają się z 
dziewczętami — wesoło rozbrzmiewa 
ich śmiech. Olbrzymiego wzrostu, oty- 
ły „pan rządca* donośnym basem wy 
daje rozkazy. Konie zaprzęgają czwór- 
kami do wczów drabiniastych, na któ- 
rych z desek porobiono siedzenia. Coś 
znaczą te przygotowania? Cóżto za u- 
roczystość dziś tu obchodzą? Może 
chrzciny? Może ślub? A może dopiero 
zaręczyny, Nie, nic z tego. —Dziś urzą- 

dzają tu doczesne połowanie zimowe 
na zające i dlatego taki ruch, taki har 
mider. 

We dworze, w sali jadalnej zebrali 
się myśliwi. Zjechało się piętnastu. Pa- 
ni domu czyni honory przy śniadaniu. 
Czas byłby już wyjechać w pole; znać 
to po zniecierpliwionych twarzach my- 
śliwych. Widocznie jeszcze kogoś 
czekają. Ale kogo? Ot, przedstawiciel- 
kę płci pięknej, (a panie zawsze się 
spóźniają) p. R., jedyną w tej okolicy, 
która nie zważając ua tuszę i wiek 
dzielnie dotrzymuje placu na polowa- 
niach zimowych najlepszym myśliwym 
a nie rzadko zdobywała wśród wielu 
palmę pierwszeństwa. 

Wreszcie przyjechała. Jeszcze chwi 
la, a już na ganku dzieli gospodarz 
myśliwych na dwie grupy, z których 
każda dosaaje o innym kolorze kokard 
ki: jedna — czerwona, druga — zie- 
lena. W między czasie rządca przepro- 
wadził podział, rozdał identyczne 0z- 
naki zebranej służbie — nagania- 
czom. i 

Myśliwi i naganiacze każdej grupy 
siadają do przygotowanych wozów, a 
jedynie pani R. zajmuje miejsce w ma 
łej bryczuszce, specjalnie dla niej prze- 
znaczonej. 

. Grupą t. zw. czerwonych kieruje 
jeden z synów gospodarza, grupą zie- 
loną — rządca. Obydwaj konno. 

Ruszono ku granicom terenu, któ- 
ry dnia tego miał być objęty polowa- 
niem. Początkowo obiedwie grupy je- 
„chaly razem i dopiero o jaki kilometr 
od wyż. wsp. granicy grupa zielonych 
Skręciła na lewo, by dojechać na wy- 
znaczone jej miejsce. Czerwoni zatrzy- 
mali się na granicy, a wówczas odgłos 
trąbki doniósł, że połowanie się rozpo- 
czyna i należy rozprowadzić myšli- 
wych i naganiaczy. 

Jako też ruch się zrobił w obyd- 
wuch grupach. Kierownicy grup w od- 
ległościach kilkudziesięciu kroków raz 
na lewo raz na prawo wysyłali naga- 
niaczy ponuczywszy pierwszego z nich 
w jakim kierunku iść należy, by zejść 
się z „łańcuchem''* drugiej grupy, oraz 
jaki obszar objąć miał pierwszy „ko- 
cioł*. Po wypuszczeniu siedmiu naga- 
niaczy, jako ósmy szedł myśliwy. 

W ten sposób opasywało się koli- 
stym łańcuchem określony teren „ko- 
tła". Skoro czołowi naganiacze grup 
znaleźli się w odległości, ustanowionej 
różnicy między nimi w łańcuchu, znów 
trąbka ogłaszała, że należy zmienić 

„pierwotny kierunek  marszu,: zwrając 
się ku niej pionowo. W ten sposób 

  

       

Będzie to historyjka myśliwska, 
tak dobra jak każda inna. A że trochę 
— nieprawdopobna, więc tembardziej 
— myśliwska.. 

Działo się to przed dwunastu laty, 

w trzecim roku Wielkiej Wojny w ma- 
jątku naszym, położonym o 3 kilome- 
try od iewego brzegu Berezyny. Kąt 
był wtedy tak dalece zapadły, że za- 
ledwie słabe echa wrzawy wojennej 
dochodziły da nas od frontu odległego 
o parę setek wiorst. Szczęśliwy zbieg 
okoliczności pozwolił mi — młodemu 
studentowi — uniknąć wszelkiej stycz- 
ności z armją rosyjską i nie poznać się 
ani z niebezpieczeństwem — służby: na 
froncie, ani z rozkoszami służby „na 
tyłach". Ta też łato roku 1916-go by- 
ło jednem z ostatnich lat mych waka- 

|cyj spokojnych, pogodnych, sielsko - 
_ anielskich, gdy od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni mogłem się oddawać 

| ulubionemu — łowiectwu. 

‚ * * * 

Na schyłku pogodnego dnia lipco- 
wego wracałem z polowania na kacz- 
ki. Towarzyszył mi gończy  Zaliwaj, 

LISY SZCZEKAJĄC. | 

kolisty łańcuch myśliwych i nagania- 
czy zmniejszał się, coraz więcej zacie- 
Śniał, a po chwili, wypłoszone okrzy- 
kami naganiaczy zające, zrywały się 
ze swych kotlinek, gdzie smacznie drze 
mały zepewne, i jak ogłupiałe rzucały 
się w tą, lub inną stronę, szukając wię 

kszej przerwy w łańcuchu ludzkim, by 
się przedrzeć przez niego, wydostać 
się z tego zdradliwego koła, które je 
opasywało. 

A koło to się ciągle i równomiernie 
zmniejszało, trzeba się raz zdecydo- 
wać! Hyc, hyc, już harak jakiś upa- 
trzył sobie miejsce, gdzie się cichut- 
ko prześlizgnie, a tu krzyk, gwizd, stuk 
kołatek naganiaczy, którzy domyślili 
się jego zamiarów, zmusza -ga w mig 
do zmiany pierwotnego projektu: „To 
widocznie nie tu, to tam na prawo jest 
słabe miejsce, bo tam tak nie hałasują 
ci paskudni ludzie, —błyska w instyn 
kcie zajęczym. Pędzi więc na prawo. 
Jest już blisko przerwy. Jeszcze przy- 
špiesza biegu. Nagle... pai! paf! Zając 
wywinął koziołka w powietrzu! Już go 
naganiacz ciągnie za tylne łapki. Nie 
wiedział biedak, że tem cichem ogni- 
wem łańcucha był jego najgroźniejszy 
wróg — myśliwy. 

I rzadko który szarak, przezwycię- 
żając w sobie wrodzony lęk, mimo ha- 
łasu przerywał się między nagania- 
czy. Prawie wszystkie łapały się na 
podstępnem milczeniu myśliwych. 

Liczne strzały, rozlegające się w 
kotle były tego jaskrawym dowodem. 
Tymczasem kociół się .schodził. Znów 
trąbka. Naganiacze do śradka. Myśli- 
wi zostają na zewnątrz, czatując na 
tego zucha, względnie śpiocha, który 
do tej pory nie ruszył się mimo hała- 
sów z miejsca. 

jeśli przy zejściu się kotia były 
krzaczki, ta często taki nieborak jesz- 
cze z nich wyskoczy, ale na równinie, 

to już zazwyczaj żaden z nich nie do- 
siedzi tej chwili końcowej. 

Kierownicy polowania: obliczają i 
isują zdobycz. Padło w tym kotle 

32 zające, z czego lwia część przypada 
na grupkę czerwoną, a tryumłuje w 
niej zarumieniona trochę ze zmęczenia, 
a głównie z radości, pani R. — zabiła 
ona najwięcej, bo 8 sztuk. „Ależ baba 

mia kapitalne szczęście'* robi na boku 
uwagę jakiś gołowąs, na którego „nic 
nie szło”, zresztą „widział tylko parę 
zający, a przytem nowa „sanerówka'* 
tak haniebnie górowała, że jakoś nic 
trafić nie mógł, chociaż jeden zając już 
już się przewracał, ale jakoś w ostat- 
niej chwili ożył, no i uciekł. * 

Zabite zające umieszczono na spe- 
cjalnie do tego celu przeznaczonym 
wozie, i już drugi kociół się tworzy. 
Do południa skończono cztery kotły w 
których padło 150 zający, 1 lis i parę 
kuropatw. 

Śniadanie w polu. Myśliwi zajadają 
tradycyjny bigos, suto zakrapiając na- 
lewką, lub koniakiem krajowym, oczy- 

    

wyście ,„Winkelhausena“.  Naganka 

„goli“ 70 proc. spirytus, przegryza- 
jąc chłebem z kiełbasą. 

1 po godzinnej przerwie dalszy ciąg 
polowania, aż do zmroku. Ogółem pa- 
dło 244 zające, 2 lisy i kilkanaście ku- 
ropatw tego dnia na obszarze 4 tys. 
mg. 

Na tamtejsze stosunki jest to już 
rezultat dobry , przeto humory myśli- 
wych były znakomite. jedynie pani R 
była pełna smutnych retleksyj. Od śnia 
dania nie miała szczęścia. Zabiła co- 
prawda lisa ale zające, jakby się zmówi 
ty uciekając uparcie od tego myśliwego 
„w spódnicy”. Zajęła nawet niezłe 
miejsce wśród myśliwych, bo ósme, 
ale temniemniej, reflektując na pierw- 
sze, była niepocieszoną ze spuszczoną 

    

głową instalowała się w swej „dryn-* 
dulce*, wracając z polowania do dwo 
ru, i widocznem było, że zwykły hu- 
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0 LITERATURZE bOWIEGKIEI 
Qa dawniejszych czasów uznawali 

iudzie wszelkich fachów i zamiłowań 
potrzebę utrzyjnywania stałego kontak 
tu z tym odłamem literatury, który spe 
cjalnie traktował sprawy / związane 
bądź z ich fachową pracą lub też z_u- 
miłowanem przez nich pobocznem za- 
jęciem. Uważając hodowlę zwierzyny i 
prawidłowe jej iowienie za ważną 
część iachowej pracy wszystkich leś- 
ników i tych rolników, którzy są posia 
daczami większych własności  ziem- 
skich, nie wątpię, iż wszyscy ci pano- 
wie wyzyskują każdą sposobność, by 
stale korzystać ze wszystkich źródeł 
tak swojskiej jak i obcej literatury, w 
rozszerzenia na tem polu swej wiedzy 
i przyswojenia sobie doświadczeń in- 
nych fachowców. Do tej kategorji czy 
telników fachowej myśliwskiej litera- 
tury można jeszcze zaliczyć około 5 
do 8 proc. tych myśliwych, dla których 
łowiectwo i połączona z nim hodowla 
zwierzyny, nie jest bezpośrednio “ani 
pośrednio iachowem zajęciem, a któ- 
rzy w pozostających 92 do 95 procen- 
tach tworzą olbrzymią większość lu- 
dzi zajmujących się łowiectwem. Ta 
grupa myśliwych, może najzajadłiw- 
szych czcicieli św. Huberta, uważa a- 
bonowanie i czytanie jakiejkolwiek ło- 
wieckiej literatury za zbyteczne, lecz 
słuchając w swem gronie tem chętniej 
przeróżnych opowieści myśliwskich, 
przyswajają sobie z nich po większej 
części tezy nić wspólnego z etyką ło- 
wiecką nie mające. 

„Zastanawiając się nad przyczyna- 
mi smutnej tej abstynencji, natrafia się 
na dwa główne powody takowej, a 
mianowicie: na zbyt wysoką dla prze- 
ciętnego czytelnika cenę abonamentu 
naszych pism łowieckich, i na część u- 
mieszczanych w nich artykułów, któ- 
rych treści przeciętny czytelnik - myś- 
liwy, a więc zwyczajny gajowy lub 
myśliwy z zaścianka, zrozumieć i 0- 
cenić nie jest dzisiaj jeszcze zdolny. 
Wychodzące obecnie na terenie R.P. 
pisma łowieckie, mające po za sobą 
wielkie dla tego łowiectwa zasługi, 
właśnie z tego powodu, że traktują po- 
djęte sprawy, tak bezpośrednio jak i 
pośrednio z łowiectwem złączone, z 

mor już nie dopisze jej tega wieczoru.należytą powagą i wszechstronnością, 
We dworze suto zastawiony obiadmiały i mieć będą zawsze swych abo- 

czekał strudzonych myśliwych. Zjechanentów. 
ły na wieczór panie z okolicy i wesoła 
zabawa z tańcami zakończyła polowa- 

nie. ` 
I znów niczem już niezmącona ci- 

sza zaległa te 

Natomiast odczuwa się brak 
pisma iowieckiego o artykułach pisa- 
nych w stylu zrozumiałym i przedmio- 
cie interesującym każdego przeciętne- 
go myśliwego, a z drugiej strony suge- 

Kresy Pomorza, jeno rującego czytelnikom stale zachowy- 
gdzieś tam w polu dogorywają postrzewanie pewnej etyki przy wykonywa- 
lone szaraki. 

„J. B. Robakowski. 

kupiony przed rokiem od przejezdnego 
żołnierza rosyjskiego. Kosztował mnie 
10 rubli razem z solidną obrożą, cho- 
ciaż „na amatora* nie miałby wprost 
ceny. Był to mieszaniec mający w so- 
bie coś z „Kostromki“ i coś ze zwy- 
kłego gończego litewskiego. W mroź- 
ne dni zimowe potrafił „trzymać lisa 
od świtu do zmierzchu, goniąc go rów- 
nym, spokojnym, urywanym gonem 
basowym. Na kaczki również wyśmie- 
nity. 

Droga powrotna wypadła mi mię- 
dzy ścianą lasu i łanem żółknącego 
już żyta. 

Nagle Zaliwaj, spokojnie dotąd 
drepczący przy nodze, skręcił w żyto 
i wkrótce rozległo się jega gwałtowne 
ujadanie — dowodzące, że „wziął na 

oko“. Sądziłem narazie, że ruszył za- 
jąca i, posłuchawszy przez parę minut 
gonu, poszedłem dalej drogą, wiedząc 
z doświadczenia, że odwoływanie Za- 
liwaja ze świeżego tropu na nic się 
nie zda. 

Wkrótce jednak znów  przystaną- 
łem, gdyż zastanowił mnie kierunek, 
jaki obrała goniona zwierzyna. / Zali- 
waj stracił już z oczu gonionego zwie- 
rza i jego charakterystyczne, urywane 

niu łowów. Abonament takiego pisma 
winien być jak najtańszy, możliwie 

i basowe ujadanie szło lasem, jednak 
nie przez znane mi dobrze „drogi* za- 
jęcze, lecz, przez długie pasmo mocno 
podszytej kniei w głębi lasu, — przez 
zarosłe łozą błotka, — przez „dżun- 
gle“ osikowego młodniaka — słowem: 
przez typowe przesmyki lisie. 

Jakkolwiek strzał do letniego lisa 
— rudego i leniejącego — nie nęcił 
mnie zbytnio, to jednak, ponieważ dro- 
ga do domu naprzełaj biegła mniej- 
więcej w kierunku, gdzie rozlegał się 
gon Zaliwaja, skręciłem do lasu i na- 
wet przyśpieszyłem kroku, bowiem 
miało się już ku wieczorowi. Zresztą 
—lisów mieliśmy w naszym lesie nad- 
miar — z wielką szkodą dla szlachet- 
nych gatunków zwierzyny, to też mieć 
na rozkładzie o jednego szkodnika 
więcej, chociażby z „zepsutem* futer- 
kiem — nie uważałem za wielką zbro- 
dnię. 

Wkrótce znalazłem się w „dżun- 
gli* osikowej i zacząłem nadsłuchiwać 
odpędzając od ucha natrętne komary. 

Gon zbliżał się. Zrobiłem jeszcze 
kilkanaście kroków i znalazłem się na 
przesmyku lisim, dobrze mi znanym 
z polowań zimowych. Był to rodzaj 
ścieżki naturalnej, lub raczej wązkiej 

nieprzekraczający 30 groszy za poje- 
dyńczy numer, których pierwotniej nie 
należałoby więcej wydawać jak dwa 
„miesięcznie, w formie broszurowej. W 
Niemczech wychodzi takie pismo od 
lat kiłkudziesięciu w miejscowości 
Neudan, pod tytułem Deutsche Jaeger 
Zeitung“, i możno śmiało twierdzić, iż 
jest ono najulubieńszą lekturą wszyst- 
kich myśliwych, tak fachowych jak i 
amatorskich, i że rozkłady z tamtej- 
szych polowań o imponujących  cyi- 
rach, oraz prawidłowość wykonywania 
łowów, są w całości zasługą tego 
właśnie pisemka. Wydawnictwo takie- 
go pisma w R.P. winno być pewnem 
jaknajszerszego poparcia przez Rząd, 
jako największego posiadacza łowisk 
leś nych, oraz wszystkich towarzystw 

šliwskich, i tych poszczególnych 
myśliwych, którzy ofiarnie pielęgnują 
swe rewiry, nie mogąc jednak na nich 
podnieść stan zwierzyny, na skutek o- 
toczenia tychże rewirów przez myśli- 
wych, którzy o etyce myśliwskiej nic 
dotąd nie słyszeli. 

My myśliwi tu na Kresach wschod- 
nich możemy ubolewać, iż postęp wsze 
lkiej kultury, tak rolnej jak i leśnej, 
zinienia do tego stopnia naturę dotych 
czasowych naszych łowisk, iż nieje- 
den — i to najcenniejszy zwierz tych- 
że łowisk — nie znajdzie w nich wa- 
runków nieodzownych dla swego bytu 
iz tego powodu słusznie są nasze na- 
woływania, by póki czas, opracowano 
plany dla pozostawienia jaknajprze- 
stronniejszych zwartych rezerwatów, 
gdzieby resztki tego zwierza, otoczone 
staranną opieką i pewne bezwzględniej 
nietykalności, mogły swobodnie egzy- 
stować i rozmnażać się. Lecz wstrzy- 
mač postępy rolnej i leśnej kultury nie 
tylko nie mamy prawa, lecz naodwrót 
winniśmy i my postęp jej na wszelki 
sposób popierać, zdając sobie jednak 
sprawę, że zmieniony charakter na- 
szych łowisk, zmienić musi i przeby- 
wający w nich rodzaj zwierzyny, 'zmie 
nić winien sposoby jej prawidłowego 
łowienia. Mając to ostatnie na uwadze 
należy jaknajwcześniej stworzyć od- 
powiednią — tanią i w popularnym 
stylu utrzymaną — łowiecką literatu- 
rę, i za pośrednictwem takowej ura- 
biać pogłąd -jaknajszerszego koła my- 
śliwych — do warstw najniższych — 
by każdy z nich, pragnąć dać folgę 
swym łowieckim instynktom, umiał to 
zrobić w nowych warunkach przy ści- 
słem zachowaniu niedrukowanego ko- 
deksu łowieckiego. 
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łączki wśród gęstwy osikowego miod- 
niaka. Co kilkanaście kroków wyra- 
stały w niebo potężne pnie starych 
osik oziocornych u góry ostatnimi pro- 
mieniami słońca. O pień jednej z osik 
oparłem się nasłuchując — przed so- 
bą o 15 kroków miałem wywrócony 
pień drugiej z potężnym, podobnym 
gigantycz:iego pająka wykrotem. 

Gon zbliżał się wprost na mnie. 
Zastanowiło mnie, że równy, basowy 
gon Zaliwaja był co czas pewien prze- 
rywany przez przeciągłe, chrapliwe 

szczeknięcie. 
— Co, u djabła? — pomyślałem— 

czyżby Zaliwaj ochrypł?... 
Przeszło jeszcze chwil kilka. Chra- 

pliwe szczekanie powtarzało się. I oto 
nagle zrobiłem odkrycie, które mnie 
zelektryzowało: że szczekał chrapliwie 
nie Zaliwaj, lecz „coś* innego, co bie- 
gło przed psem o jakieś kilkadziesiąt 
kraków... Zaliwaj gonił, jak zwykle, 
spokojnym, urywanym basen... 

Wkrótce ukazało się to „coš“ ta- 
jemnicze. W oddali, na końcu łączki, o 
jakieś 100 kroków odemnie mignęła 
raz i drugi plamka rudawa. Lis zbliżał 
się na sztych. Biegł nie śpiesząc się— 
kłusem, lub wolnymi susami. Co kil- 

ZAGRAŁYTR 
nie szlachetnych zwierząt futerkowych i 
ich gwałtowny zanik, skłonił przed mniej- 
więcej 40 iaty kilku przedsiębiorczych tra- 
perów kanadyjskich do hodowania tych zwie 
rząt w niewoli. 

Pierwsze próby zrobiono z lisami srebr- 
nemi (w Ameryce zwą je także czarnemi) ; 
potem szły lisy niebieskie, później wydry 
bagniste, skunsy, kuny i t.d. 

W niniejszym artykule zajmę się tylko 
lisami srebrnemi, a to z tej przyczyny, że 
hodowla ich jest już dziś uznana za przed- 
siębiorstwo wypróbowane i przynoszące nie- 
tylko wielkie zyski hodowcom, ale dające ta 
kże poważne korzyści odnośnym krajom i 
państwom. Nasamprzód nieco danych histo- 
rycznych i statystycznych. 

Wspomniane pierwsze próby traperów 
kanadyjskich zawiodły, bo traperzy nie u- 
mieli sobie radzić z racjonalnem odżywia- 
niem tych zwierząt. Dopiero dzięki niezwy- 
kłej wytrwałości, energji i pracowitości u- 
dało się w końcu przed zgórą 30 laty nie- 

mu Daltonowi dochować się na wyspie 
a Edwarda (Prince Edward Island), u 

ia rzeki św. Wawrzyńca, kilku par tych 
lisów. Z nich pochodzą wszystkie teraz ist- 
niejące na świecie w niewoli hodowane li- 
sy srebrne. Dalton sam został multimiljone- 
rem dolarowym i otrzymał od rządu angiel- 
skiego w uznaniu za jego doniosłą dla pań- 
stwa pracę tytuł lordowski. Parę swych Ii- 
sów sprzedawał za 15,000 i więcej dolarów 
amatorom hodowcom w Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych a popyt na wciąż nowe pa- 
ry zwiększał się z każdym rokiem. Dziś ma- 
my w Kanadzie przeszło 2.700 farm hodu- 
jących lisy srebrne, w Stanach Zjednoczo- 
nych ma być takich farm przeszło 12.000 

Do Europy sprowadzono srebrne lisy 
najpierw do Norwegji w 1913 roku i to 
dwie pary. Przy końcu 1927 roku było w 
Norwegji 905 farm z 7.500 zwierzętami. Je- 
szcze przed wojną sprowadzono lisy srebrne 
do Szwajcarji, Anglji a intensywnie zajęły 
się hodowią tych zwierząt Niemcy od 1925 
roku. Powstało tam w tych 3 latach razem 
117 farm; najwięk: ich liczbę ma Bawarja 
(36) gdzie w południowej jej części hodowlą 
trudnią się chłopi, bądź to jako jednostki, 
bądź też systemem spółdzielczym; dalej idą 
Prusy Wschodnie, gdzie jest 15 farm, któ- 
rych właścicielami są tamtejsi więksi zie- 
mianie; Saksonja z 11 farmami i t.d. 

W tym krótkim czasie hodowcy niemiec- 
cy stworzyli już swój osobny związek i wy- 
dają aż 2 pisma fachowe. „D'er deutsche Pel- 
ztierzūchter“ i „Die Pelztierzucht'. Dodać na 
leży, że zarówno rząd Rzeszy Niemieckiej 
jak i rządy poszczególnych krajów okazują 
hodowcom i ich dziełu wielkie zainteresowa- 
nie, udzielając im różnorakich moralnych i 
materjalnych wsparć. 

Nadmienić wypada, że także rządy Sta- 

    
    

  

  

  

    

   

   

DZIAŁ PRAWAY. 
Przypominamy, że w „Dziale prawnym 

dodatku łowieckiego umieszczane są najważ 
niejsze wiadomości z prawodawstwa łowiec- 
kiego oraz odpowiedzi na zapytania P. P. 
Myśliwych w sprawach wykładni i prakty- 
cznego stosowania poszczególnych  przepi- 
pisów nowego prawa łowieckiego. Zapy- 
tania należy kierować listownie pod adre- 
sem: Wilno, Urząd Wojewódzki, M. Pawli- 
kowski. Osoby, nadsyłające znaczki poczto- 
we na odpowiedź, otrzymają | odpowiedzi 
listownie, niezależnie od ich umieszczenia w 
„Działe prawnym”. 

ODPOWIEDZI. 
W. P. Ign. Bohdanowiczowi w Wilnie: 

1) jedynemi przepisami ustawowemi regu- 
lującemi sprawę wydawania pozwoleń na 
broń palną są: — dekret z dn. 25 stycznia 
1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni i 
amunicji (Dz. Pr. P. P. Nr. 9 poz. 123) oraz 
— rozporządzenie wykonawcze do tego 
dekretu, w szczególności rozporządzenie 
Ministra Spr. Wewn. z dn. 21 maja 1920 r. 
(Dz. Ust. Nr. 43 poz. 266). Powyższe prze- 
pisy, dotychczas obowiązujące, nie wy- 
szczególniają nigdzie „warunków  potrzeb- 
nych do uzyskania pozwolenia na bron“, 
ścieśniają tylko wybitnie „prawo żądania' 
ze strony obywateli wydania im pozwole- 
nia na broń krótką (1ewolwery) przez ро- 
stanowienie» że pozwolenia na broń tego 
rodzaju wydawane są tylko. w razie koniecz- 
nej potrzeby posiadania broni przez daną 
osobę. Rozporządzenie z dnia 21 maja 1920 
roku postanawia nadto, że pozwolenie na 
broń myśliwską wydaje się tylko jednocześ- 
nie z kartami łowieckiemi, w czem się mie- 
ści implicite intencja ustawodawcy niewyda- 
wania pozwoleń na broń myśliwską dla sa- 
moobrony, gdyż broń tego rodzaju jest wy- 
łącznie narzędziem polowania. — Z powyż- 
szego wynika, że wydawanie pozwośeń na 
wszelką broń (krótką i myśliwską) jest po- 
zostawione całkowicie swobodnemu  uzna- 
niu władzy administracyjnej, że władza ta 
w każdym poszczególnym wypadku sama 
ocenia, czy „warunki potrzebne do uzyska- 
nia pozwolenia na broń* istnieją, i że — 
wreszci- — w myśl art. 75 ust. 3 rozp. © 
postępowaniu administracyjnem (Dz. Ust. z 
r. 1928 Nr. 36 poz. 341) decyzje odmowne 
Starosty mogą nie być uzasadniane, a tylko 
powinny zawierać powołanie się na podsta- 
wę prawną. 

2) Punkty 2 i 3 art. 28-go prawa ło- 
wieckiego bynajmniej nie są zbędne, gdyż 
wymieniają one wypadki, gdy Starosta mu- 
si odmówić wydania karty łowieckiej (wy- 
dania karty łowieckiej należy odmówić), 
niezależnie od swego uznania t. j. nawet 
gdyby np. uważał, że dany osobnik czyni 

pozatem zadość „warunkom potrzebnym do 

uzyskania pozwolenia na Бгой“. Zresztą nie 

    

   

  

kanaście kroków zatrzymywał się; od- 
wracał pysk w stronę psa.i wtedy: roz- 
legato się owo niesamowite, przecią- 
głe szczekanie. W szczekaniu tem 
brzmiała irytacja na gończego, które- 
go najwidoczniej ignorował, gdyż Za- 
liwaj jak zwykle gonił bardzo wolno 
— co chwila zacinając się... 

Jeszcze kilkadziesiąt kroków — je- 
szcze kilka szczeknięć chrapliwych, aż 
lis wskoczył na pień wywróconego 
drzewa — o 15 kroków odemnie — i 
zwrócony do mnie bokiem szczeknął 

raz jeszcze w stronę psa — po raz 
ostatni z życiu. 

Zabity lis był to stary gamiec o ru- 
dej, wyłeniałej szerści. (A więc nie 
była to liszka od szczeniąt, jak to na 
sekundę przed strzałem przypuszcza- 
łem)... Podarowałem ją  gajowemu, 
który skarcił mnie za „zepsucie* skó- 
ry lisiej i wogóle nie wyraził większe- 
go zachwytu z powodu podarunku. A 
na opowieść o szczekaniu wzruszył 
tylko ramionami, jak zręsztą więk- 
szość myśliwych, którym  historję tę 
opowiadałem. 
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HODOWLA LISÓW SREBRNYCH. 
Coraz bezwzgłędniej prowadzone tępie- nów Zjednoczonych, kanadyjski i angielski 

otaczają hodowców swą opieką i mają w 
swych ministerstwach rolnictwa specjalne 
wydziały dla hodowli lisów sxebrnych i in- 
nych zwierząt futerkowych. 

Od niedawnego czasu zorganizowano ta- 
kże w Czechosłowacji kilka farm; a nawet 
rząd węgierski założył hodowlę srebrnych 
lisów w Gódólły (na wschód od Budapesz- 
tu), również Estonja i Finlandja posiadają 
już po kilka farm, a rząd bolszewicki spro- 
wadził z Niemiec większą liczbę par lisów 
srebrnych i ulokował ja w okolicy Archan- 
gielska. 

W Polsce mamy dotąd tylko jedną far- 
mę srebrno - lisią, i to na Górnym Śląsku 
pod Katowicami pod nazwą: Farma Lisów 
Srebrzystych „Silesia* właściciele Seidel i 
Hoffman, Katowice, ul. 3 Maja 11. 

Hodowla szczególnie lisów srebrnych ma 
ogromne znaczenie dla każdego kraju. Celem 
hodowcy tych zwierżąt jest oczywiście pro- 
dukcja pierwszorzędnych skórek  (futerek). 
Handel jednak zajmuje się narazie wciąż je- 
szcze sprzedażą zwierząt hodowlanych, bo 
„popyt na nie jest w dalszym ciągu ogromny. 
jest to zrozumiałe, gdy zważymy, że para 
lisów srebrnych kosztuje od 800 do 1200 do- 
larów, za skórkę zaś dostaje się zaleźnie od 
jakości do 2.500 złotych. 

Podstawą hodowli są: najlepszy mater- 
jał hodowlany,  pieczołowita pielęgnacja, 
prawidłowe odżywianie i higjeniczne roz- 
mieszczenie zwierząt. 

Wszyscy praktycy i znawcy stwłerdzają 
że hodowla lisów srebrnych przewyższa pod 
względem rentowności wszystkie inne hodo- 
wle zwierzęce. W Niemczech są nawet ho- 
dowcy, którzy poświęcili swe stajnie raso- 
we dla hodowli lisów srebrnych, jak twier- 
dzi baron Reibnitz na Krzanowicach w po- 
wiecie kozielskim. 

W interesie początkujących hodowców 
wypada nadmienić, że lis srebrny jest prze- 
ważńie  monogamistą i że dlatego należy 
sprowadzać lisy te tylko parami a nie n. p. 
dnego samca i dwie samice, chociaż tra- 

się samce, które żyją poligamicznie. 
do rzutów, są one niezawsze równe. 

Niektóre samiczki mają do 4 i więcej mło- 
dych, inne tylko 1 lub 2. Można jednak brać 
za normę dwoje do trojga lisiąt z pary. 

Jak wszędzie, tak i u lisów srebrnych 
tylko najlepiej dobrane zwierzęta przynoszą 
największe zyski. Dlatego przy rozpoczyna- 
niu hodowli nigdy nie można dosyć uważać 
na dobór zwierząt. 

    

   

  

    

   

   

  

     

  

Jan J. Kowalczyk, 

były senator. 

® 

Komitet redakcyjny „Dodatku Lowieckiego“ 
zamieszcza artykuł powyższy jako pierwszą 
pracę z zapowiedzianego cyklu „Ekonomicz 
ne znaczenie łowiectwa*. 

Katowice. 

zapominajmy, że prawo łowieckie jest pra- 
wem nowem, zaś przepisy o broni są już 
nieco przestarzałe i zbyt lakoniczne, przeto 
prawo łowieckie było pisane „pod kątem 

y ści”, w słusznem mniemaniu, że 
przepisy o broni ulegną prędzej czy  póź- 
niej nowelizacji. - 

М. Р. 

KRORIKA MYSLIUSKA. 
Z TOWARZYSTWA ŁOWIECKIEGO WO- 

JEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO. 
Jak już donosiliśmy w ostatnim (wrze- 

śniowym) „Dodatku Łowieckim”, T-wo Ło- 
wieckie Województwa Wileńskiego wystą- 
piło do P. Wojewody Wileńskiego z petycją 
o rozszerzenie na obszarze Województwa 
czasów ochronnych na kaczki i sarny-ko- 
zły. Obecnie dowiadujemy się, že P. Wojte 
woda projekt T-wa Łowieckiego w zasadzie 
akceptował. Odpowiedni tekst rozporządze- 
nia P. Wojewody jest obecnie w Urzędzie 
Wojewódzkim opracowywany i przyoblecze 
ostateczną formę prawną w dniach najbliż- 
szych. Rozporządzenie to ukaże się w listo- 
padowym numerze urzędowego „Dziennika 
Wojewódzkiego” i zacznie obowiązywac z 
dniem 1 stycznia 1929 roku — na przeciąg 
lat pięciu t. j. do dnia 31 grudnia 1933 ro- 
ku, o ile nie zostanie przedłużone następnie. 
Według tego projektu termin ochrony na 
kaczki ma upływać z dniem 15 lipca (za- 
miast 10 lipca) t. j. czas ochrony zostaje 
przedłużony o 5 dni. Termin końcowy 
ochrony na kozły przewidziany jest na dzień 
15 czerwca (zamiast 20 kwietnia) t. j. czas 
ochrony zostaje przedłużony prawie o 2 
miesiące. 

PIERWSZA POLSKA POWSZECHNA WY- 
: STAWA LOWIECKA. 
Lacznie z mającą się odbyč, przy Po- 

wszechnej Wystawie Krajowej w r. 1929, 
Pierwszą Polską Powszechną Wystawa Ło- 
wiecką komunikuje zarząd Wielkopolskiego 
Związku Myśliwych, że ostateczny termin 
przyjmowania zgłoszeń do udziału w wysta- 
wie, przedłużony został do 15 listopada b. 
r. poczem już definitywnie lista wystawców 
zostanie zamkniętą. 

Apelując raz jeszcze do P. P. Myśli- 
wych, Przedstawicieli malarstwa i plastyki 
myśliwskiej o jaknajliczniejszy udział w tej 
wielkiej imprezie narodowej, komunikujemy, 
że bliższych szczegółów dot. wyżej wspo- 
mnianej Wystawy Łowieckiej udziela sek- 
kretarjat Wielkopolskiego Związku Myśli- 
wych w Poznaniu ul. 27 Grudnia 19. 

Za zarząd: (—) K. Chłapowski, prezes, 
(—)Fr. Unrug I. wiceprezes, (—) T. Met- 
zig, nadl. państw. ll wiceprezes, (—) W. 
Kostro sekretarz, (—) H. Górski skarbnik, 
(—) I. hr. Mielżyński, (—) J. Taczanowski, 

  

  

  

(—) K. Gozimirski, (—) J. Pętkowski, 
(—) St. Woszczynski, nadl. paūstw., (—) 
(—) T. Mejer nadl. 

% + 

Ota cała historja. Nie jest może 
tak nieprawdopodobna, jak to na 
wstępie zaznaczyłem. Pewien cień pra- 
wdopodobieństwa jest cechą blagi my- 
śliwskiej, tej blagi, co obecnie już za- 
nika, ustępując miejsce  pospolitemu 
nie-myśliwskiemu łgarstwu. Zarzuci 
mi ktoś może — poco wogóle o rze- 
czy prawdopodobnej, a więc — nie- 
mal zwyczajnej napisałem teljeton?— 
Zapewne, że feljeton o „głuszcu szcze- 

kającym“ wypadłby bardziej zajmują- 

co, bo głuszec nie szczeka nigdy, a lis 

szczeka. „Głuszec szczekający'* wzbu- 

dziłby sensację, a „Dodatek łowiecki 

zapewneby go wydrukował. Starzy 

myśliwi wzruszyliby ramionami, lecz 

znalazłoby się paru / myśliwych... 

współczesnych, którzyby uwierzyli. ja 
jednak wolałem pozostać wierny tra- 

dycjom rasowej blagi myśliwskiej. 
Michał K. Pawlikowski. 
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. urjor Gospodarczy Zlem W Il 
Dockoła klęsk nieurodzaju 

Wileńskie T-wo Rolnicze o nieurodzaju. 

Mając na względzie konieczność 
udzielenia przez Państwo pomocy rol- 
nikom dotkniętym klęską nieurodzaju, 
Wileńskie T-wo Rolnicze opracowało 
memorjał w tej sprawie, który ma być 
złożony Wojewódzkiemu Komitetowi 
Regjonalnemu, 

Według otrzymanych przez nas in- 

formacyj memorjał ten wskazuje, że 

w obecnej chwili na mocy objektyw- 
nych sprawozdań władz administracyj 
nych, samorządów i organizacyj Spo- 
łecznych, zostało ustalone, że ostatni 

okres wegetacyjny nietylko nie wniósł 

poprawy w widokach na zbiory, lecz 

zwiększył rozmiar nieurodzaju do sta- 

nu katastrofalnego. W północnych po- 

wiatach województwa 18 paždzierni- 

ka śnieg pokrył nietylko niedojrzałe 

owsy lecz nawet i jęczmień. 
Ziemniaki, których rośliny zmarzły 

27 września przerwały swój rozwój i 

są wybierane w stanie półdojrzałym, 
wobec czego trudnem będzie ich prze- 

chowanie, a znaczna ilość nie będzie 

się nadawała na nasienie. ! 

Siemie Inu na połowie plantacji 

nie dojrzało i na rasienie również mo- 

że być niezdatne. 
Bardzo zimna jesień z przymrozka-= 

mi i śniegiem nie pozwoliła na wyro- 

szenie słomy lnianej, co będzie mogło 

być wykonane tylko na wiósnę. 
Okoliczność ta pozbawia rolników 

północnych powiatów Wileńszczyzny 

możliwości zrealizowania tej części 

urodzaju, która była produkowana wy- 

łącznie na sprzedaż, celem zdobycia 

środków na opłatę podatków, spłatę 

zaciągniętych pożyczek i przeżycie. 

Nieurodzaj siana, wymarznięcie 

znacznej ilości koniczyny i wielokrot- 

nie zmniejszona iłość zebranej słomy 

й      
, 

    

       

  
  

NW SEA M 
SNIEGOWCE 2 
DAMSKIE KU 

ud > 

Przemysł 
Gumowy 

Tow. Akc. 

w Grudziądzu. 

  

politycznemu ) aljansowi  polsko-fran- 

cuskiemu? Oto właśnie tak żywy 
jeszcze w pamięci wszystkich nas 

obraz długich dwudziestu kilku lat, 
co upłynęły między Tulonem i Kron- 
sztadtem, a i później jeszcze... Bo 
ustał aljans iranko-rosyjski d opi e- 
ro gdy kolos rosyjski zleciał # #- 
nianych swoich nóg. l czy mamy 
przypomnieć, że aljans franko-rosyj- 
ski nie stał się, pomimo najbardziej 
sprzyjających okoliczności natury po- 
litycznej, natychmiast po Kampanii 
Krymskiej, za panowania Napoleona 
Ill-go lecz dopiero... 

Lecz dosyć. Wobec takiej książ- 
kiįjak ta, którą p. Barot-Foličre 
napisał, nie przystoi chmurzyć czoła 
nawet na moment jeden. 

Jest to przecie ani mniej ani wię- 
cej tylko: najlepsza, najbar- 

ldziej dla nas pożytecz. 
ma książka jaką o Pol- 
sce napisano zagranicąi 

wydano. ; : 
_ Oto np. na jednej, jedynej stro- 

qicy obraz tragiczny sytuacji, w jakiej 
znalazła się Polska „przywołana do 
życia”, Nic dodać, nic ująć! Majster- 
Sztyk plastyki pisarskiej i barwności 
Sugestyjnej: Albo dalej wytłumacze- 
nie jakim cudem inteligencja polska, 
rozbita na trzy zabory, szła jednak 
ławą, odbyła stuletnią ewolucję wzwyż, 
ioto skupiona w odrodzonej Polsce 
dotrzymuje kroku całej inteligencji 

* europejskiej (94—95). Albo oto wła- 
Sna charakterystyka autora duszy 
Polskiej: „gėnėrosit, bravo- 
ure, fidelitė tolėrance“, 

uż zaraz jędrne, jasne motywy te- 
$0 okreśłenia. Albo jak szczęśliwie 
znalazła się pod piórem p. Forlitre'a 
mazwa dla tych ziem W. Księstwa 
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wierzch gabardh 

wierzch gabaro. 
wytog ėksagi. 

SwW/A TOWEJ MARKI 

i karmów objętościowych, zmusza do 
masowego wyzbywania się inwenta- 
rza roboczego i mlecznego. 

Ten szereg niefortunnych wyników 
tegorocznej kampanji rolniczej zmu- 
sza -do starannego zbadania taktycz- 
nego stanu rzeczy i obmyślenia środ- 
ków celem usunięcia, a przynajmniej 
zmniejszenia skutków nieurodzaju. 

Niezbędna pomoc państwowa, aby 

dała realne wyniki dodatnie, zgodnie 

z memorjałem powinna być ujęta w 
sposób następujący: 

1) Obniżenie taryty kolejawej na 
ziemniaki aprowizacyjne i siewne o 70 
proc., na łubin, zboże, mąkę, otręby i 

makuchy o 50 proc., na słomę i siano 
o 75 proc. z warunkiem pobierania ta- 

ryty za faktycznie załadowaną wagę, 
2) przyznanie ulgowych kredytów na 
15 miesięcy na nabycie a) pasz, b) 
zboża i ziemniaków aprowizacyjnych 
i siewnych i c) nawozów sztucznych, 

3) redukcja państwowych podatków 
od objektów rolnych o 50 proc. wo- 
góle, dla szczególnie poszkodowanych 
rejonów do 75 proc. i odterminowanie 
opłaty tych podatków bez naliczania 
procentów karnych za I rok, a w in- 
dywidualnych wypadkach  całkawitet 
umorzenie takowych, 4) odroczenie 

ściągnięcia podatków samorządowych 
na rok jeden z czasowem pokryciem 
ich z kredytów państwowych, 5) od- 
roczenie na rok wszystkich. pożyczek 
krótkoterminowych Banku Gospodar- 
stwa Krajowego i Rolnego z tytułu po- 
życzek siewnych, przednówkowych i 
innych, oraz zobowiązań za wzięte na- 
wozy pomocnicze, 6) możliwie oszczę- 
dną budowę preliminarzy budżeto- 
wych, sejmikowych i gminnych na rok 
1929—30. Wi. 
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Litewskiego, które są obecnie w gra- 
nicach Państwa Polskiego: La Li- 
thuanie Polonaise. Cze- 
mušmy Litwy Środkowej tak nie na- 
zwali! 

s 
Książka p. Barot-Forliere'a roz- 

pada się na dwa działy: na informa- 
cyjny i opisowy. O pierwszym mó- 
wiliśmy wciąż — drugi, zawierający 
wrażenia podróżnicze nie dorównywa 
pierwszemu. Podkreślmy jednak, że 

autor nietylko opisuje wygląd miast, 

które zwiedzał, lecz i wnika w ich 

stan obecny. A potrafi intereso- 

wać — zawsze. ! 
W Warszawie ma wraženie, že 

warszawiacy wcale spać się nie kład- 
ną — ao wileńskich brukach pisze: 

„W porównaniu do bruków wilef- 
skich, zwanych „kocie główki”, ulice 
naszych wiosek pirenejskich bruko- 
wane kamykami, są aksamitem. Lecz 
to są (dodaje śpiesznie nasz przyja- 
ciel)pozostałości z rosyjskich czasów. 
Polska nie miała jeszcze czasu na 
zmodernizowanie bruków wileńskich. 
A i kosztowna to bardzo rzecz..." 
Lecz mniejsza! Byleby Wilno było, jak 
wyraża się p. Barot-Forliėre, potrzy- 
kroć polskie: z tradycyj, z ludności, 
z ducha, który je przepaja. 

Oczywiście są szczególiki wywo- 
łujące uśmiech -— nam na usta. Gdy 
np. dowiadujemy się, że właśnie w 
Wilnie pisał Słowacki pryncypalne 
swoje utwory lub łamiemy sobie gło- 
wę gdzie to mógł prof. Ruszczyc po- 
kazać p. Forlićre (**) tu nas „la 

**) W Wilnie gościł p. Barot-Forlićre z 
małżonką swoją, która też figuruje na 
okładce książki jako jej współautorka. 

Palicianci lifewscy su szierech skywafeli Odsionięcie fahlicy ku 
BSlskiE 

O niezwykłym fakcie, świadczącym wy- 
ražnie o bezceremonjałności litewskiej w sto 
sunku do praw międzynarodowych donoszą 
nam z Trok. 

Obywatel polski Jankiel Kośnik, rybak, 
wybrał się wraz z trzema robotnikami na 
połów ryb w jeziorze Kolekienia. Rybacy 
zaciągali sieci na obszarze należącym bez- 
przecznie do Polski, to tež nie zwracali zu- 
pełnie uwagi na kręcących się przy brzegu 
litewskim policjantów litewskich. W pewnym 
momencie, kiedy rybacy szykowali się już 

do powrotu policjanci litewscy aresztowali 
ich i po zabraniu połowu udali się w głąb te- 
rytorium litewskiego. 

Wypadkowy świadek tej sceny dał znać 
władzom im, które natyc! t przed- 
sięwzięły i mające na celu oswobodze- 
nie nieprawnie aresztowanych rybaków. 

Pewność siebie straży litewskiej nałeża- 
łoby raz na reszcie ukrócić, jest to bowiem 
nie do pomyślenia aby obywatel poł ski nie 
mógł się czuć swobodnym na terenie włas- 
uego Państwa. 

Diicer GPU. w sidłach policji wileńskiej. 
Przed kilku dniami wileńskie wła- 

dze bezpieczeństwa aresztowały wybi- 
tnego przedstawiciela wywiadu sowiec- 
kiego, który po ukończeniu specjalnych 
kursów wydelegowany został do Polski 
dla przeprowadzenia szeregu zadań 
szpiegowskich. 

Jest nim niejakiš S. trdman, rzeko- 
mo zbiegły ongiś z Polski, b. oficer a 
obecnie wybitny agent sowieckiego wy- 
wiadu. Ujęto go w chwili, kiedy zupeł- 
nie pewny swego inkognita miał przy 

sobie cztery paszporty zagraniczne, wy- 
dane na różne nazwiska oraz znaczną 
sumę w dolarach. 

Jakie było zadanie Erdmana, nie wia- 
domo, a przynajmniej trzymane jest w 
tajemnicy, wiadomem jest tylko, że osta- 
tnio był on oficerem: do poleceń spe- 
cjalnych przy mińskim GPU. 

Erdman zamieszkiwał w Wilnie od 
kilku miesięcy i w czasie tym dwa ra- 
zy wyjeżdżał do Rygi, zapewne w celu 
przekazania, zdobytego materjału. 

Banda Antucha przestała być groźną. 
W dniu wczorajszym pisaliśmy o ban- 

dzie, zorganizowanej przez dezertera jedne- 
go z pułków wileńskich niejakiego Antucha 
Obecnie dowiadujemy się, że Antuch do- 
brawszy sobie do pomocy drugiego dezer- 
tera ukrywa się na terenie pow. Postaw- 
skiego, jednak liczebny stan jego bandy nie 
jest stały, gdyż sprytny bandyta w obawie 
o pogonią, często zmienia miejsce po- 
jytu. 

Zauważony niedawno przez policjanta 
uciekł z pod Postaw i w kilka dni potem 
widziano go znów wpobliżu Połowo. Osta- 
tnio ślad jego zaginął zupełnie, co pozwala 
przypuszczać, że udało mu się uciec do 
Rosii. Tropiony przez policję, Antuch nie 
zdążył dokonać napadów rabunkowych, a 
wersje o jego „wyczynach* przypomina przy- 
słowie, o strachu co ma wielkie oczy. 

Trzy zmaczne przemyty ujawnione przez K. O. P. 
Tytoń i spirytus oto dwa najmodniejsze 

dziś artykuły przemycane przez granicę, ty- 
toń przez litewską, spirytus — niemiecką. 
W noc na niedzielę ubiegłą w trzech naraz 
punktach przyłapano znaczne transporty tego 
przemytu, w jednym wypadku przemytnicy 
uciekli pod kulami patrolujących granicę żoł 
nierzy. 

Na odcinku Plikiszki, w stodole niejakie- 
goś Mysiaka znaleziono 40 kilo tytoniu li- 

tewskiego, a wpobliżu Rykont przytrzymano 
kobiety niosące 19 kilo 500 g . tegoż po- 
chodzenia tytoniu. 

Na odcinku Suwałki wpobliżu strażnicy 
Wierciochy zasadzka K O P'u zauważyła 
dwóch osobników  przekradających się na 
nasze terytorjum. Na widok żołnierzy prze- 
mytnicy poczęli uciekać zostawiając 10 litr. 
spirytusu. Trzy strzały oddane w kierunku 
uciekających chybiły. 
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URZĘDOWA. 
— Powrót p. Wojewody. W dniu 30 bm. 

powraca z Warszawy p. Wojewoda Racz- 
kiewicz, który w dniu tym nie będzie przyj- 
mował interesantów. 

— Zmiany w policji postawskiej. Komen- 
dant pol. pow. postawskiego kom. Suzański 
b. zast. komendanta m. Wilna przeniesiony 
został do Gdyni, gdzie po zorganizowaniu 
komendy miasta obejmie kierownicze stano- 
wisko. Obowiązki komendanta powiatu peł- 
nić będzie czasowo dotychczasowy zastęp- 
ca asp. Chorążak. 

wzrost  ci- 

KOMUNIKATY. 
— Koło Wileńskie Stowarzyszenia Rezer- 

wistów i b. Wojskowych Rzeczypospolitej 
Polskiej podaje do wiadomości, że Sekretar- 
jat przeniesiony został z ul. Zawalnej 1 - 4 
na ulicę Uniwersytecką 6 - 8 (lokal Z.0.W.) 

maison de Mickiewicz“? Autor książ- 
ki zna i cytuje piękne odezwanie się 
kanclerza Zamoyskiego A propos ka- 
tolików, którzy przyjeli protestantyzm: 
„Oddałbym był pół życia aby niebyli 
porzucali Kościoła Katolickiego lecz 
oddałbym życie całe, byleby ich nie 
zmuszano gwałtem aby do &теро 
wrócili". A króla Zygmunta stojącego 
z krzyżem w ręku na warszawskiej 
kolumnie zwie... le roi Evan- 
gėlisateur! 

Bagatelne potknięcia się? Nieza- 
wodnie, O jedno tylko mamy preten- 
się do naszego niezłomnego druha. 
Oto gdzieś w książce swojej mówi o 
wskrzeszeniu Polski jako O... „rėsur- 
rection d'une Nation“! Za pozwole- 
niem! Naród polski nigdy nie wymie- 
rał. Nawet na Chrystusowe trzy dni. 
I przeto o jego zmartwychwstaniu 
mowy być nigdy nie mogło i nie 
było. 

Poczytność książki p. Barot-For - 
liėre'a podnoszą ilustracje — najroz- 

maitsze; ze względu na papier bynaj- 
mniej nie ilustracyjny, sztrychowe we- 
dług fotografij. Wszystkie ciekawe; 
sporo winjetkowych. Książkę to nie- 
zmiernie urozmaica i lekką czyni. 
Słowem — i pod tym względem autor 
czuwał nad koniecznością najszersze- 
go spopularyzowania książki (kosztu- 
jącej bądź co bądź 12 franków). 

Nam się widzi, że i społeczeństwo 
polskie powinnoby ręki przyłożyć do 
spopularyzowania książki (której 
tylko tytuł, zbyt sentymentalny i pa- 
tetyczny, mógłby być—inny). Tyle cu- 
dzoziemców przepływa dziś przez 
miasta polskie! Możeby np. po urzę- 
dach wojewódzkich mieć zapas ksią- 

i jest czynny w poniedziałki, środy i soboty 
od godz. 5 do 7 wiecz. 

— Posiedzenie T-wa Lekarskiego. Dnia 
31 b. m. o godz. 20-ej odbędzie się zwyczaj- 
ne posiedzenie Wil. Tow. Lekarskiego w lo- 
kalu własnym (Zamkowa 24). 

Porządek dzienny: 1) Prof. dr. Trze- 
binski — ś. p. dr. Ludwik Czarkowski. 2) 
Prof. dr. Michejda — z dziedziny chirurgji 
kamicy żółciowej (część kliniczna); 3) Spra- 
wy administracyjne. 

UNIWERSYTECKA. 
— Nowi profesorzy USB. W myśl posta- 

nowienia Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej dotychczasowy docent Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego w. Krakowie doktór Michał 
Seńkowski mianowany został 
profesorem nadzwyczajnym chemii fizjologi- 
cznej na wydziale lekarskim, Uniwersytetu 
Stefana Batorego. 

Zastępca profesora malarstwa dekoracyj- 
nego w USB p. Ludomir Sleńdziński mia 
nowany został profesorem nadzwyczajnym 
tego przedmiotu na wydziale Sztuk Pięk- 
nych U.S.B, 

— Konsulat łotewski komunikuje, że w 
środę 31 października Konsulat będzie nie- 
czynny z powodu święta. 

SAMORZĄDOWA. 
— (o) Posiedzenie Okręgowej Komisji 

Ziemskiej w Wilnie. Jak się dowiadujemy, 
najbliższe posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie odbędzie się w dn. 15- 
16 listopada. 
„— (0) Zjazd wojtów i pisarzy pow. Wi- 

leńsko - Trockiego. W dniu 5 listopada od- 
będzie się w wydziale powiatowym zjazd 
wojtów i pisarzy pow. Wileńsko - Trockie- 
go. Na porządku dziennym cały szereg 
spraw aktualnych. 

— (0) Budżety gminne. Z dniem 2 li- 
stopada rb. w urzędach gminnych pow. Wi- 
leńsko - Trockiego zostaną wyłożone do pu- 
blicznej wiadomości na przeciąg dni 7 pro- 
jekty preliminarzy budżetowych na rok 1929- 
30, a to celem umożliwienia płatnikom danin 
komunalnych przeglądu preliminarzy i wno- 
szenia zarzutów i zastrzeżeń. 

Posiedzenia budżetowe rad gminnych roz 
poczną się z dniem 3 grudnia i muszą być 
zakończone do 20 grudnia rb. 

żek p. Barot-Forlićre'a. Niechby był 
o jeden „bankiet* mniej w programie 
przyjęcia — a zato niechby każdy z 
gości otrzymał taką książkę w 
upominku... Zaś jej autorowi, niech i 
z dalekiego Wilna do przešlicznego 
Angers, gdzie państwo Barot-Forliė- 
res stale przebywają, słowa niniejsze 
szczerą i serdeczną wdzięczność na- 
szą zaniosą. 

wa 

Post Scriptum. Meże i nikt nie spo- 
strzegł w podtytule mego ostatniego odcin- 
ka ...»„wyspę* na wygnaniu? 

Dlaczego miała być koniecznie „wyspa*? 
W rękopisie stało przecie najwyraźniej: 
gniazdo. Ale p. zecer złożył przez roztarg- 
nienie „wyspa“. P. korektor pomyślał so- 
bie: „Wyspa? To przecie całkiem prawidło- 
wy wyraz. Może zostać!* 

I zostąła. 
I może nikt, oprócz autora, nie spo- 

strzegł, że „wyspa na wygnaniu" całkiem 
sensu nie ma. 

Albo i „San Sebastion“ zamiast „San 
Sebastian*. Pomyśli czytelnik: „Pisze ten 
Cz. J. o miejscowościach, o których poję- 
cia nie mal“ 

Ach, jeśliby wiedział, że właśnie w San 
Sebastian, przed wielu ląty, uraczono mnie 
po raz pierwszy w życiu (na pierwsze śnia- 
danie) hiszpańską czekoladą ...mocno zapra- 
wioną cynamonem! Pozostała mi dotąd w 
pamięci. I jakbym nie miał wiedzieć, jak się 
pisze San Sebastian! 

PET 

czci św. p. S. Pioirowicza 
Z inicjatywy i staraniem Oddziału 

Wileńskiego Polskiego T-wa Opieki 
nad grobami bohaterów odbyło się w 
niedzielę w kościele św. Rafała uroczy- 
ste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku 
uczczeniu pamięci ks. Stanisława Pio- 
trowskiego b. proboszcza tegoż kościo 
ła. 

Po Mszy św. celebrowanej przez 
JE ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego i 
kazaniu okoliczniościowem, wygłosza- 
nem przez ks. Kanonika Żebrowskiego 
w obecności licznie zgromadzonych 
przedstawicieli władz swieckich i du- 
chownych oraz przedstawicieli organi- 
zacyj społecznych odsłonięta tablicę 
marmurową, na której widnieje napis: 
„Bohaterskiemu obrońcy Kościoła i Oj- 
czyzny w czasach niewoli, ks. Stanis- 
ławowi Piotrowiczowi, proboszczowi 
kościoła św. Rafała za jego czyn 25. 3. 

+ 1870 r. wolni rodacy“. 
Jak wiadomo jest to data oznacza- 

jąca dzień, w którym śp. ks. Stanisław 
Piotrowicz spalił na ambonie „trebni- 
ki“ tj. księgi liturgiczne, któremi 
rząd rosyjski chciał zastąpić stare, 
przyjęte dla całej Polski na synodzie 
piotrkowskim rytuały, niszcząc tem sa- 
mem rusyfikatorski posiew. 

Paląc na ambonie „trebniki* dziel- 
ny ten kapłan głosem spokojnym prze- 
mawiał: „tak niechaj Pan Bóg zniszczy 
wszystkie ich roboty!.. Tak niechaj w 
dym pójdzie ich pycha, złość, ambicja i 
chciwość pieniędzy!... Już oni z uczyn- 
ków przeklęci; jeszcze ich teraz przed 
wami ii za was potępiam, przeklinam 

Wysłany do archangielskiej guber- 
nji korzystając z amnestji wyjechał do 
Galicji gdzie w dniu 30 sierpnia 1897 
r. życie zakończył. 

Pamięć bohaterskiej postaci ks. St. 
Piotrowicza jest dotąd w Wileńszczyź- 
nie żywa, a postać ta przeszła już do 
regjonalnych legend wileńskich, czego 
dowodem wiersze i opowiadania do- 
mokr,żne. 

Nic więc dziwnego, że kościół św. 
Rafała zapełnił się w niedzielę po brze- 

gi. Wi. 
UNRRA T ET KTASIKSIS 

AKADEMICKA. 
— Staraniem chóru akademickiego USB 

w dniu 34 bm. (środa) odbędzie się jedyny 
wieczór sławnej si znakomitej śpiewaczki p. 
Stanisławy Korwin - Szymanowskiej, która 
zgodziła się na prośbę studentów USB wy- 
stąpić z bogatym i oryginalnym programem. 
Z uwagi na to, że koncert ten odbędzie się 
w Sali Śniadeckich USB w Wilnie ceny bi- 
łetów są dla każdego przystępne, gdyż wa- 
hają się od 50 gr. do 3 zł. a nadto sam kon- 
cert odbędzie się w skromnych ramach tak 
aby wszyscy ze względu na strój mogli być 
na tym koncercie obecni. Bilety będą do na- 
bycia w kasie przy wejściu do Sali Śniadec- 
kich już o godz. 7 wiecz., początek koncer- 
tu zaś o godz. 8.30. A zatem niech wszyscy 
mieszkańcy pośpieszą na ten prawdziwie ar- 
tystyczny koncert. 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie. W numerze z dnia 27 

bm. w notatce „8-y tydzień akademika" opu- 
szczono w spisie osób Komitetu Honorowe- 
go T-y tygodnia Akademika nazwisko p. pre 
zydenta miasta Józefa Folejewskiego, co 
niniejszem prostuje się. 

— 0d Administracji. Do niedzielnego na- 

kladu „Słowa”, dla prenumeratów miejsco- 
wych, dołączyliśmy prospekt „Parowej Me- 
chanicznej Pralni Bielizny”, a nie jak myl- 

nie wydrukowano:  „Parowej Chemicznej 
Pralni“. 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta na Pohulance. Dziś ostatni wy 

stęp znakomitego artysty teatru Polskiego w 
Warszawie — Kazimierza Junoszy - Stępo- 
wskiego w dramacie Mereżkowskiego — 
„Car Paweł I* w postaci tytułowej. 

Nieliczne pozostałe bilety wcześniej do 
nabycia w „Orbisie* — i od godz. 17-ej w 
kasie teatru. 

Jutro dramat G. Zapolskiej — „Tamten*. 
Postać Korniłowa odtworzy |. Karbowski. 
Dalszą obsadę stanowi cały Zespół Reduty. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wystę- 
py Marji Gorczyńskiej. Dziś po raz ostatni 
Marja Gorczyńska wystąpi w sztuce „W raj- 
skim ogrodzie“. Widowisko to od początku 
do końca jest czarowną baśnią o bohater- 
stwie pieśniarki Tylli, jej bogatych kolejach 
losu, aż do krzyku jej serca na panującą 
wszechwładnie małostkowość, fałsz i karje- 
rowiczowstwo. Fascynująca ta sztuka, mimo 
wielkiego powodzenia, schodzi z repertuaru 
z powodu kończących się wkrótce występów 
Marji Gorczyńskiej. 

— Dzisiejszy koncert Egona Petri 
został odłożony na 31 b. m. 

— Koncert poranek S., Benoni w Tea- 
trze Polskim. W nadchodzący czwartek 1-go 
listopada o godz. 12 m. 30 p. p. wystąpi w 
Teatrze Polskim na poranku  zaszczytnie 
znany w Wilnie artysta operowy Sergjusz 
Benoni. 

W programie: wyjątki z oper: „Hrabi- 
na“, „Purytanie“, „Mefisto“, „Pajace“, „Žy- 
dėwka“, „Tannhžiuser“, „Don Carlos“, „Ksią 
żę Igor“, oraz piešni. 

Bilety są do nabycia w kasie 
Polskiego od 11—9 wiecz. е 

bist do Redakcji. 
SZANOWNY PANIE REDAKTORZE. 
Uprzejmie proszę o wydrukowanie na- 

stępnego sprostowania: W prasie wileńskiej 
„Słowie*, „Dzienniku Wileńskim" i „Kurje- 
rze Wileńskim*) przed kilku dniami ukaza- 
ły się komunikaty o organizacji w Wilnie 
wystawy modernistów przez redakcję „Prze 
glądu Artystycznego”, występującej rzekc- 
mo z ramienia sekcji modernistów Warsz. 
Związku Zawodowego Art. Plastyków. W 
„Kurjerze Wileńskim pod „Listem 
do Redakcji" było wymienione moje nazwi- 
sko, jako jednego z organizatorów wysta- 
wy. Oświadczam, że redaktor „Przeglądu 
Artystycznego” p. Lubieżyński nie ma i nie 
miał prawa występować w prasie z ramiie- 

nia sekcji modernistów i mego, gdyż wbrew 

mojej woli i bez mojej zgody powołując się 
na mnie w Związku, otrzymał zezwoleni=: na 
urządzenie wystawy w Wilnie łącznie za 
mną jako współorganizatorem. Ogłoszenia 
o wystawie i sprostowanie z podaniem me- 
go nazwiska były dawane do gazet bez mo- 
jei wiedzy. 

Wystawa sekcji modernistow Zw. Zaw 
Art. Plastyków będzie zorganizowana w 
Wilnie w niedalekiej przyszłości, lecz bez 
udziału „Przeglądu Artystycznego '. 

Proszę przyjąć p. Redaktorze wyrazy 
poważania. 

Witold Kajruksztis. 
art. malarz, członek grupy modernistów Zw. 

Zaw. Art. Plastyków. 

Teatru 

     

   

    

SPORT. 
Wyniki turnieju w Pradze: 
Czechy (zawodowcy) - Polska 3:2 (2:0). 
Jugosławia Czechy (amatorzy) 3:1 (1:1). 

ал )Ёвеспу (zawodowcy) — Jugosławja 7:1 

© Czechy (amatorzy) - Polska 1:0 (1:0). 
Wiedeń—Kraków 2:1 (1:0). 

Mecze ligowe. 
Turyści ŁKS. 1:1 (1:1). 
L. F. C.—Šląsk 5:0 (1:0). 

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA STRZELNI- 
CY ARP RO OŚR. W. F. WIL- 

W ub. niedzielę zgodnie z programem 
odbyła się uroczystość otwarcia strzelnicy 
małokalibrowej Ośrodka W. F. Wilno, uru- 
chomionej w ogrodzie Bernardyńskim przez 
Ośrodek przy poparciu ze strony Miejsk. Ko- 
mitetu W. F. i P. W. 

Uroczystości otwarcia dokonał wiceprze- 
wodniczący Miejsk. Kom. W.F. i P.W. d-ca 
5 pp. Leg. pułk. Furgals ki, który w Ra 
słowach przemówił do zebranych podkreśla- 
jąc znaczenie strzelnicy dla spopularyzowa- 
nia strelnictwa jako sportu i obrony narodo- 
wej. 

Po przemówieniu pułk. Furgalski przeciął 
symboliczną wstęgę przy wejściu na strzelni- 
cę, poczem zaproszeni goście zwiedzali u- 
rządzenia wewnętrzne strzelnicy, oraz oddali 
strzały do honorowej tarczy. 

Wśród obecnych zauważyliśmy pp. sena- 
tora Abramowicza, prezesa Z.O.W. Gen. 
Osikowskiego, posła dr. Brokowskiego, ku- 
ratora Okr. Szk. Pogorzelskiego przedstawi- 
cieli organizacyj sportowych, społecznych о- 
raz przysposobienia wojskowego. 

W związku z otwarciem strzelnicy odbyt 
się szereg konkursów strzeleckich, które da- 
ły następujące wyniki, 

KONKURS STRZELECKI NA 50 MTR. DLA 
SENJORÓW. 

Maksymalna ilość punktów 300 — skład 
zespołu z 3-ech osób. 

Do konkursu stanęły zespoły: 1 p.p Leg. 
5 p.p Leg., Zw. Strzeleckiego Pol. Kl. Sp. 
oraz hufców szkolnych. 

1) Zespół Zw. Strzel. w składzie: Jur- 
kojć, Neuman i Grzybowski osiągnął 240 
punktów, 2) zespół Pol. Pol. Ki. Sp. Wilno 
239 pkt., 3) zespół 1 p.p Leg. 239 pkt., 4) 
zespół 5 p.p. Leg. 235 pkt., 5) zespół hufca 
gimn. Lelewela 234 pkt. 

W klasyfikacji indywidualnej 1) Derecki 
(Pol. Kl. Śp.) 90 pkt., 2) Połejko (hufiec 
gimn. Lelewela) 89 pkt. i 3) Sokulski (5 p.p. 
Leg.) 88 pkt. 

KONKURS STRZEL. NA 50 MTR. DLA JUN 
JOROW 

Warunki jak dla senjorów. 
W konkursie wzięły udział 4 zespoły t.j. 

Hufiec gimn. Czackiego i Szk. handlowej, 
Stow. Mł. Szkolnej, Sokół i Harcerze. 

. 1) Zespół hufca gimn. Czackiego i szk. 
handlowej (196 pkt.), 2) zespół Stow. Mł. 
Polsk. (186 pkt.), 3) zespół harcerstwa (144 
pkt.), 4) zespół Sokoła (103 pkt.). 

W klasyfikacji indywidualnej 1) Rusz- 
wicz (h. g. Czackiego) 76 pót., 2) Stober- 
ski (h. szk. Handlowej) 71 pkt., 3) Kuzmicz 
Antoni (S.M.P.) 71 pkt. 

KONKURS STRZELECKI IND. 
NA 50 MTR. 

Odbył się nadprogram przyczem udział 
wzięło 6 pań z czego 5 ze Zw. Strzeleckiego 
i I niestowarzyszona. 

Najlepszy wyniki uzyskały: pp. 1) Bła- 
zykówna (zw. strzel.), 62 pkt., 2) Walicka 
(zw. strzelecki) 56 pkt., 3) Reszczyńska 55 
pkt. 

KONKURS STRZELECKI INDYWIDUALNY 
NA 25 MTR. DLA PANÓW. 

1) Kozakiewicz (niestow.) 85 pkt., 2) Mo 
ritz (niestow.) i Zaciewski  (niestow.) 75 
pkt. 3) Nowak (pol. Kl. Sp.) 65 pkt. 

KONKURS STRZELECKI INDYWIDUALNY 
NA 25 MTR. DLA PAŃ. 

1) Szlichtingerowa (Kl. Rodziny Wojsk.) 
82 pkt., 2) Reszczyńska (niestow.) 72 pkt., 
3) Kochowa i Reutówna (Przysp. Wojsk.) 
60 pkt. 

Strzelaniem kierował por. Kusztra. 
Ogółem wzięło udział w konkursach dnią 

65 osób. 

Pierwszy zlazd lferatów 
polskich w Wilnie. 

Dokładny program Zjazdu Literatów (trwa 
jącego od 1 - 4 listopada) ogłoszony będzie 
jutro. Dziś podajemy te punkty programu, 
które umożliwią społeczeństwu wileńskiemu 
bezpośredni kontakt z goszczącymi w Wil- 
nie pisarzami. 

Dnia 1. 11. godz. 8.10: powitanie przyby- 
bywających gości na dworcu wileńskim. Go- 
dzina 10.30: nabożeństwo w bocznej kapli- 
cy kościoła św. Jana, odprawione przez J.M. 
ks. Rektora Czesława Falkowskiego. Godz. 
12.30: uroczyste otwarcie Zjazdu Literatów 
w sali Śniadeckich USB. Zagajenie — prezes 
Z.Z.L.P. w Wilnie prof. Stanisław Pigoń, wy- 
bór prezydjum, przemówienie przewodniczą- 
cego, J.M. ks. Rektora Czesława Falkowskie- 
go, Wojewody p. Władysława Raczkiewicza 
J.E. ks. biskupa Władysława Bandurskiego, 
prezydenta miasta p. J. Folejewskiego i de- 
legatów poszczególnych miast. Wstęp na о- 
twarcie wolny. Godz. 20: „51 Środa Literac- 
ka” z udziałem goszczących pisarzy (zapro- 
szenia na „Środę* w Oddziale Sztuki, ul. 
PRES 2, tel. 7. w dni powszednie godz. 

10 - 12). 
Dnia 2. 11. godz. 19: wspólna pielgrzym 

ka na cmentarz Rossa, złożenie wieńca u po- 
mnika dla poległych w obronie Wilna boha- 
terów. Godz. Ż1: pełna próba „Rycerza z 
Lamańczy”, poematu dramatycznego w 5 
odsłonach Tadeusza Łopalewskiego w Re- 
ducie. Wstęp wolny dla członków Zjazdu, 
członków Z.Ż.L.P. w Wilnie, stałych gości 
Śród Literackich, prasy i osób zaproszonych 
przez Zespół Reduty. 

Dnia 3.11. godz. 21: raut wydany przez 
Prezydjum Miasta Wilna w Domu Oficera 
Polskiego. Wstęp za zaproszeniami. 

Dnia 4.11. godz. 12. min. 15.: Akademia 
Mickiewiczowska w Reducie. Utwory własne 
i przemówienia wygłosz ą wybitni pisarze 
z całej Polski: wiersze Adama Mickiewicza 
wypowiedzą: juljusz Osterwa, Józet Karbo- 
wski i Kazimierz Vorbrodt; pieśni wykona 
chór mieszany „Echo* pod dyrekcją prof. 
Wł. Kalinowskiego. Bilety od 50 gr. do 3 zł. 
w biurze podróży „Orbis*, Mickiewicza 11. 
Godz. 22.30: pożegnanie gości na dworcu 
wileńskim. 

Informacyj udziela Oddział Sztuki ul. Ma 
gdaleny 2, tel. 7, od godz. 10 - 12. 

EEEE ZER PETZ AOR NIO 
RADIO 

Wtorek dn. 30 paździ:rnika 1928 r. 
11,56-12,10: Tr. z W-wy: sygnał cza- 

su, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie 
oraz komunikat meteorologiczny. 16,10 - 
16,30: Odczytanie programu dziennego i 
chwilka litewska. 16,30—16,45: Kurs języ- 
ka włoskiego - lekcja 2-ga. 16,45 — 17,05: 
„Chesterton © pracy kobiet* — pogadanka. 
17,05- 17,35: Audycja literacka z cyklu „Na 
si najmłodsi radjopisarze*. 17,35— 18,00: Tr. 
z Katowic Odczyt. 18,00—18,55: Tr. z W-wy 
Koncert kameralny. Muzyka lekka. 18,55 
19,20: Rozmaitości, muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 19,20 : Transmisja Opery Bz 
Katowic.—Po transmisji Komunikaty. 

DLA PAŃ 
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29 paždziernika 1928 r. 
Dewizy i waluty:    

  

   
PADJO 

     

Tranz. Sprz. Kupno riax RER: 

Belgja 123.94,5 124.26 123,53 ? А"А'!А' y. я 

Holandja 357.55 358.45 356.65 у 

Londyn 43,21 43.32 43,10 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,84 34.93 34.75 
Praga 26,42 26.48 26.46 
Szwajcarja 171,52 171.95 171.09 
Wiedeń 125,38 125.69 125.07 

    

Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.40 

odchiał : WILNO | 
S-to. ar ba 

     

Wyłączne zastępstwo 
zaprowadzonego przedsiębiorstwa, do- 
bra egzystencja, dochód roczny około 
20.000 zł. dla zdolnych Panów z ka- 
pitałem około 5.000 zł. Praca przy 
biurku. Wiadomości specjalne niepo- 
trzebne bo wpracowanie nastąpi przez 
siły fachowe z centrali. 

Oferty poważnych reflekiantów 
należy adresować: „Reklama Zachod- 
nia* Poznań, Pląc Wolności 6. 

w BSM 

  

r a ZGUBIONY WEKSEL 
z wystawienia S-ki Akc. „Rom* Wil- 
no, Białocerkiewna 2 na sumę Zł. 300 
płatny w dniu 11 XI. na zlecenie O.   

#   

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Da AŻ Dział A. sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy 

398. I. В. „BRAHIM — spółka z ograniczoną odpowie- 

  

ESS A 

  

SZRESGZESKOZZEABACRADEKARZNZAKGRZGZERK
KAE 

Skład fortepianów, pianin i fisharmonij 

dziainością*. Sprzedaż drożdży i artykułów spożywczych. Sie- 
dziba w Wilnie ul. Rudnicka 9—11. Firma istnieje od 1 sierpnia 
1928 r. Kapitał zakładowy 2.000 złotych, podzielony na 100 
udziałów po 20 złotych każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd 
spółki stanowią: Hirsz i Judel Himelfarbowie, zam. w Wilnie, 
przy ul. Rudnickiej 9—11. Każdy z zarządców samodzielnie 
ina prawo w imieniu spółki pod stemplem firmowym wysta- 
wiać i żyrować weksle, wydawać wszelkiego rodzaju zobo- 
wiązania, zawierać umowy, wydawać plenipotencje, otrzymy- 
wać pieniądze z Banków i od osób prywatnych, podpisywać 
korespondencję handlową, otrzymywać z Poczty i Telegrafów, 
kolei żelaznych i komór celnych, wszelkiego rodzaju korespon- 
dencję, towary i ładunki. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Sewerynem 
Bohuszewiczem,  Notarjuszem w Wilnie w dn. 25 czerwca 
1928 r. za Nr. 3909 na czas nieograniczony. 

  

1586 — VI 
SZ R AA mk da Tay ZY a ais a: 

309. I. B. „POD GOŁĘBIEM — spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością*. Handel towarami aptecznemi, a w szcze- 
gólności prowadzenie składu aptecznego. Siedziba w Wilnie, 
ul. Antokolska 67. Spółka istnieje od 14 lipca 1928 roku. Ka- 
pitał zakładowy 2000 złotych podzielony na 100 udziałów po 
20 zł. każdy, całkowicie wpłacóny. Zarządcą spółki jest Mejer 
Sznejerson-Kinsburski, zam. w Wilnie, przy ul. j. Jasińskiego 
10—3, do kompetencji którego należy bezpośrednie prowadze- 

dokumentów i innych pism. Spółka z odraniczoną odpowie- 
dzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Józefem 
Płatasikiem, zastępcą Seweryna Bohuszewicza, Notarjusza w 
Wilnie, .w dn. 14 lipca 1928 r. za Nr. 4290 na czas nieokre- 
ślony. 1587 — VI 

Dział A * VIII 28 r. dodatkowy. 
2839. Il A. „WARwiu Marji Bejnarowiczowe * Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z ... stru. 
1588 — VI 

3038. Il. A. „Młeczarnia ZATROCZANKA, Stanisława 
Szczęsnowiczowa i spėlka“ Spółka została zlikwidowana i wy- 
kreśla się z rejestru. 1589 — VI 

4614. II. A. „Kaganowicz Iser*. Przedsiębiorstwo zosta- 
ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1590 — VI 

w dniu 28. 8. 1923 roku. 
6280. li. A. „Jańow józei*. Wobec przekształcenia fir- 

ту jednoosobowej na spółkę firmową: „Janow Jozef“ zmienia 
się na: „Korona Wileńska —- ]. Janów i F. Głozman i S-ka". 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Józef Janów, przy ul. Rydza Śmi- 
głego 15 i Fajwusz Głozman przy ul. W. Pohulanka 36. Spół- 

K Dą 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874) 

PRZEDSTAWICIELSTWO najst. fabryk POLSKICH. 
(Najwyśsze nagrody na wystawach europejskich, 

ZŁOTE MEDALE na Targach Półn. w Wilzie). 
a również zagranicznych, 

Arnold Fibiger 
Antoni Drygas 

B. Sommerfeld 
Pleyel-Paris 

i inne. 
NOBEDOEBEUUZBKADZZEWEM 

  

ft zł. 10— 

CO DRUGI LOS WYGRYWA 
Zapamiętajcie nasz szczęśliwy adres 

Jedyna, Największa, Najstarsza i Najszczęśliwsza 

SŁOW" O 

„ZAKŁAD LECZNICZY GRODZISIĘK” założony w 1884 r. 
Godzina od Warszawy automobilem, koleją (24 pociągi dziennie) lub tramwajem E. K. D. Naczelny lekarz Dr. Jan Malkiewicz. Leczenie chorób wewnętrznych i nerwowych 

Kąpiele elektryczne, świetlne, mineralne, hydropatja, djetetyka,, masaż. Lampa kwarcowa. Obszerne ogrzane galerje (werandy). Park. Umysłowo i zakaźnie chorych 

zakład nie przyjmuje, Dla rekonwalescentów i potrzebujących wypoczynku oddzielne pokoje z całkowitem utrzymaniem. : 

Adres: Grodzisk Mazowiecki. Telefony: Międzymiastowy — Grodzisk 34, w Warszawie 74-28. 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 9-go listopada 1928 roku 

przetaig na dostawę: 

desek i bali sosnowych OpizybaiEh 

I gatunku 0 mtr3 

desek i bali sosnowych obrzynanych 

II gatunku 1350 mtr3 

desek jasinowych mieoozyRanY ca: 
mtr3 

kloców sosnowych 3599 mtr3 

mostownic sosnowych 3040 sztuk 

słupów telegraficznych sosnowych 
6300 sztuk 

podkładów sosnowych wąskotorowych 
148000 sztuk 

podrozjazdnic sosnowych o skosie 1|9 
400 komplet. 

podrozjazdnic sosnowych o skosie 111 
600 komplet. 

Szczegóły w Wydziale Zasobów Dyrek- 

cji KP. w Wilnie, ul. Słowackiego Nr 2— 

3 piętro, pokój Nr. 42. 

EBSZEZEE 

w dniu 28 VIII 28 r. 

      

=o 

ESECEB 

6818. II. A. „Złatin Mendel". Siedziba przedsiębiorstwa 

została przeniesiona na ul. Niemiecką 28 w Wilnie. 
1593 — VI 

browska. 
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Chcesz się wzbogacić? 
. ® Е Kup już los do 

0—3, do rego, e Ikl. 18 Polskief Loferii Państwowej 
nie spółki, reprezentowanie jej nazewnątrz, odbiór przesyłek 
pocztowych i kolejowych, podpisywanie korespondencji zwy- Główna 750 į я Główna 

Hi B YySIĘCY wygrana . 
OGÓLNA SUMĄ WYGRANYCH zł. 26.761.600. 

CENA LOSÓW: 

|--|Ezt. 20-|-— [if zł. 40— 
    

Kolektura w Polsce 

E. Lichiensteln I $-ha 
WARSZAWA, Firma egzystuje od r. 1835. 

Dddział w Wilnie wielka 44 tel. 425. 
Zakupujcie u nas losy. 

Szczęście stale sprzyja maszym P. T. grźtzóm 
Ostatnio znów padły u nas wielkie wygrane: 

ka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 17 lipca 1928 r. ‚ = > 

na czasokres trzyletni, licząc od dnia 15 lipca 1928 r., z tem Zi. 100 tysięcy na Nr. 88858 

jednak, że F. Głozmanowi przysługuje prawo do wystąpienia „  A0tysięcy. „w 86444 

ze spółki po upływie jednego roku od dnia zawarcia umowy, ке 40 tysięcy „„ 110793 

o ile on powiadomi drugiego wspólnika deklaracją rejentalną 
o chęci wystąpienia przynajmniej na trzy miesiące wcześniej; 
w przeciwnym zaś wypadku uczęstniczy Głozman w spółce 
w przeciągu lat trzech. Zarząd należy do obydwuch wspólni- 
ków. Wszelkiego rodzaju umowy, zobowiązania, weksle oraz 
plenipotentje na prowadzenie spraw w instytucjach sądowych 

i bardzo wiele 

i administracyjnych podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy. 

w dniu 31 VIII 28 r 
6604. II A. „Curlanis Marta“. Pi 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

  

  

        

  

BATERJA ŚMIERGI 
II. 

W tej chwili przed nim wybuchł 
słup ognia i dymu, ujrzał jakąś deskę 
podnoszącą się z ziemi, poczuł silne 
uderzenie w wierzch czaszki i naraz 
zobaczył, że leży na ziemi, a tuż koło 

niegi wala się jego własna, nowa ro- 

gatywka, przecięta w samym środku 

jak nożem. 
„Znowuż szkoda nowa',* mruknął 

ze złością, powstając z trudem z zie- 

mi, jakiś szum w uszach i bardzo odda 

lone głosy baterji nie zdziwiły go „pe- 

wno głupi koncepto którego z górali 
rzucania deską i zachwycania durni 
swą zgrabnością. No, już ja mu dam..." 

Lecz jednocześnie poczuł, że coś 
gorącego i lepkiego zalewa mu oczy, 
a gdy obtarł je dłonią, ujrzał ją we 
krwi. 

„Ranny!“ jakaś błyskawica mignę- 
ła mu przed oczami, działa, ludzie, 
drzewa zawirowały mu dookoła, krzy- 
knął coś nieswoim głosem i stracił przy 

tomność. Ocknął się po jakimś czasie 

pod wpływem tępego bólu i ujrzał po- 

chyloną nad sobą dobrze znaną twarz 

„dziadzi”, który mu bandażował gło- 
wę. 

„Skóra tylo rozcięta, będzieta pa- 

nie podchorąży, bez mała za tsy dni 

ido dzieuch „latać, zamrocyło was ksy- 

>ne, rana niewielgachna, nic wam nie 

'bedzie“ gwarzyt swoim zwyczajem 

ębiorstwo 

1591 — VI 

zostało 
1592 — VI 

stary owijając mu głowę i uśmiechając 

się swym poczciwym uśmiechem, za 
który ga tak w baterji lubiano. 

Ten stary, smierdzący lekarstwami 

góral, do którego zawsze odnosił się 

z pogardą, wydał się teraz Andrzejo- 

wi jakimś zwiastunem pokoju i ciszy. 

Zdało mu się że jest małem dzieckiem, 

które ktoś skrzywdził i że to matka lub 

jakaś bardzo blizka osoba ratuje go!.. 

Chciało mu się położyć swą biedną, o- 
bolałą głowę na pierś starego, i wypo- 
wiedzieć mu swą krzywdę i swe żale. 
Chciał usłyszeć słowa współczucia i 
zachęty, chciał mieć koło siebie jakąś 
blizką mu sercem osobę... 

Łzy miał w oczach gdy przy pomo- 
cy ciągle gadającego starego, podniósł 
się z ziemi i ściskając mu serdecznie 

dłoń, już chciał wyrazić mu swą 
bezgraniczną w tej chwili wdzięczność 
gdy usłyszał tuż za sobą, zimny, lekko 
z niemiecka rozciągający,głos dowód- 

cy baterji kapitana Lisa. 

Tego człowieka Andrzej bał się, 

szanował, wielbił i nienawidził. Te u- 

czucia Andrzeja, wyjątkowo z nim się 

sołidaryzując, podzielała cała baterja, 

chociaż kapitan Lis nigdy nikogo nie 

skrzywdził i nikomu nic złego nie zro- 

bił. 
Surowy, sprawiedliwy, wymagają- 

cy, twardy był dla żołnierzy, lecz twar 

dy był i dla siebie i nie szczędząc dru- 

gich nie oszczędzał i siebie. Mówiono 
wśród żołnierzy, że Lis nigdy nie sy- 
pia, nie jada i nikt nie wiedział kiedy karabiny pod ręką mieć!. Będziemy od bili, 

po 15 tysięcy, po 10 i t. d. it. d. 

Posiadamy duży wykór numerówii! 

Ogólną tabelę 17-ej Loterji 
u nas codziennie bezpłatnie. Łaskawe zlecenia pro- 
wincji załatwiamy zgodnie z naszą tradycją odwrot- 

ną pocztą szybko i punktualnie. 

P. K. O. Nr. 81051 

można sprawdzić 

P. K. O. 81051 

ten człowiek poczywa, nic przed 
nim nie ukryło się, każda niedokład- 
ność zawsze była zauważona i natych- 
miast wytknięta. Mówiono że Lis je- 
dynie na_świecie kocha swoje działa, 
a ponad wszystko ceni artylerję. 

Tysiące anegdot kursowało o nim 
między oficerami i żołnierzami. Twier- 
dzono, że syn jego służył w innej bry- 
gadzie, aby tylko z ojcem nie mieć słu- 
żbowych stosunków. jakoby żonę swo- 
ją za niedokładności domowe karał a- 
resztem, a córki stawiał pod szablą. Z 
tem wszystkiem, człowiek ten, wysoki, 
szczupły, z-twarzą starego uczonego 
z posiwiałą głową, był dla Andrzeja 
zagadką, jednak niezbyt przyjemną 
gdyż za niedbalstwo .i opieszałość czę- 
sto musiał wysłuchiwać długich prze- 
mówień zaczynających się sakramen- 
talnym „also*. Doskonały artylerzysta 
szalenie odważny, był niedošcignio- 
nym wzorem oficera, którego Andrzej 
i cała baterja wielbiła i panicznie się 
bała. 

Usłyszawszy jego głos, Andrzej, 
mimowóli wyprostował się i zwrócił 
się twarzą w jego stronę. Kapitan roz- 
mawiał z szefem, który mu: coś mel- 
dował, @а spokojny, równy jega głos 
dolatywał do uszu Andrzeja doskona- 
łe, 

Na. baterji panowała cisza. 
„Also, zaladować te ostatnie cztery 

szrapnelą. Nastawienie na  karlacz. 
Strzelać na moja komando! Obsluga 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaxior odpowiedzialny Witold, Woydyłło., || 

  

Dzisi Sengacyjno-Erotyczny Szlagier! Niezrównany ulubieniec publ. ldeał urody męskiej WŁODZIMIERZ 
Kino- = GAJDARÓW, premjowana wszechśw. piękność Lili Damita i pikantna gwiazda Vivi Gib: ielki Te „Ieli0$ | SE : NE. ji antna g „Vivian Gibson w wielkim 

Wilenska 38. |  Gamace p.t „Kobiefa na forfurach" sz'osiey Liu Damy zostały wykonane w naj 
wytworn. magazynach Pam ża, Wiednia i Londvnu, Orkiestra powiększona. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dzis uroczysta premjera! Arcydzieło wszechświatowe! Nowa kopja w literąckiem opracowaniu 
DANTON“ tragedja w 10 wielkich aktach z czasów wielkiej rewolucji w 1749 POKE Rzecz dzieje 

15 i sie w Paryżu. Niebywała wystawa. Wstrzasające sceny kary śmierci Dantona z pod gilo- 
tyny. W roli Dantona znakomity tragik Emil Jaanings, Dosmulena — Jozef Runicz, Robenjer Werner Kraus 
Licilla Ander — lwonna Dieszo. Anons: Ilja Erenbure „MIŁOŚĆ JOANNY NEY* z Brigidą Holm. 
Dzis! Uroczysta premjeral Najnowsze, najwybitniejsze i najśmielsze arcydzieło E. A. UPONTA tworcy 

Fi „Variete* i „Dwóch Światów" POJ) © EB E 5 R R 8 EH ej E** 
Główne role odtwarzają JEAN BRODIN i EWA: GRAY. Dancingi. ы 

genjalna tragiczka „Olga Czechowa, rety. Przepych. Wystawa. Arcydzieło B asis 
szym nakładzie kosztów i pracy. Fascynująca i najbardziej atrakcyjna treść. Początek v g. 4-ej, ost. 10.25. 

Powiększona orkiestra koncertowa. Bilety honorowe nieważne. : 

ino „Piccadilly“ 
WIELKA 42. 

  

      

  

Teatr „POIODJA” 
4. Mickiewicza 22. 

  

TE Nanda” | a War IE niebo i na dole jest niebo! Słowa ię przestają być problematem, oglądająć nieporównane 
T rcydzieło epoki ® и otężny dramat w 12 akt. W rolach tytułowych 

Wielka 30. odrodzenia Lukrecja Borgia genjalni mistrzowie ekranu CONRAD VEJDT, PAWEŁ 
WEGENER, BASSERMAN 
  

j urocza LIANA HAJD. 

Od dnia 27 do 30 października 1928 r. P 
włącznie będą wyświetlane filmy 1 „„WGBRÓL $2 ADYŚ й 
wielki dramat sensacyjny w 8 aktsch Z nezrėwnanym RYCHARDEM TALMEDGEM. 2) „COWBOY ; 
ŚMIERCI* dramat z życia osadników amerykańskich w 6 aktach, W rolach głównych: Texas | 
Fred i Gussy Frith. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g.3 m. 30. 

Początek seansów ad g. 4-ej. Nastenny provram: „W MROKACH NOCY*%*. 

Kiejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SAŁA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

  

  

Ežkozestany przed niedawnym cza. BB K Sokołow ki OOBE WAWAWA V 7 NEKROLOGi, 
sem cennik maszyn rolciczych se- ‚ 400 BB 1° | i róż REKLAMY 10 
zonu zimowego w składzie moim | choroby skórne i we- BE NAOSZERKI BE AUPKO i SPRZEDAZ PSE T 

UZUPEENIAM Eee A rois SŁOWA 
ZE sprowadzonemi do od g. 9-12 r. i Sw. Rem WAWAWAW NAJWYGODNIEJ 

u maszynami: W. Ż. 2 XI27r. Nr 160 S 
(Upraszam o wycięcie i włożenie do ZŁE? LOSE, AKUSZERKA Kartofle za Mg 

cennika) 

Sieczkarnia CCX „Prima* z 
oi Medals w. Smiałowska 

przyjmuje od godz. 9 dostawą do domu mą 
jadalne, wyborowe z Bitra Reklamowego 

  

  

  

dużem kołem zamacho- ŁUKIEWIEŻ do 7. Mickiewicz» na Sprzedaż. mai. Stefana 
R Rs eeiunki SE > choroby weneryczne, 46 m. 6. Niezamoż- p paane U. S. B Grabawskiece 

Sieczyarmia CCK ан8а 1.77: 105.- | skórne i płciowe, ul nym ustępstwa. SPE: Io CAtbArSkAWA ж ka” s| BE A Mickiewicza 9, wejście Z. P. Nr 6. telefonicznie Nr 186 Do i a 1, tel. 82 

ka pa so a sh du- z ul. Śniadeckich 1, 5 Porubanek). a ne ak: 

na dwa gatanki sieczki, 2 przyjmuje od || pramones gg Staat“ PPN AS 
+ E ei od 5—7 p.Pp. —£007 58 rini A - 

nożami angielskiemi Bu- + ле Q у 
SOA EN 8 bOKABE | godliny wiejskie || Do 3 mieszka” 
рта duż, Zał PoE czumemumaniik | znanej dobroci || kisarewniane 0 4 

łem zamachowem, na 2 P.ZELNOGICZ 2 | Me B pa Fiedoros | Ti zkaniach Dla= 
gatunki sieczki, nožy an- GRO es žo RA. Eee, I] cu 200 sąż. kw 

лак 4 A no słoneczny po e Z >+ S i " EO LLA pea mię Ewa Molikei, Menos moczowych, Od 9 | wejściem, nadający mała firma | mias 3 2 Й 

b —1, od 5—8 wiecz. ZwiedryńskiiS-ka | ołerów się dla kilku samot- maneżowe, bęben otwart. 425— 
Ь Н nych panów. Połocka 

D. H.-K. „. > 
Maneže — Dl. fabr. Waciawa EZ Mickiewicza Ть Kobieta-Lekarz 

Wielka 28, tel. 1224 | 
  

  

Moritza, jednodyszlowy, ь 9—5, Zarzecze. —1 tel. 9-05. 9 
EM o 25i у@ ir. ToldogiczoWwa okój umeblowany Na dzień JANEK 

Maneże s|m. Claytona, jedno- | RE ES Lala samotnego Zad Sfenografji 
dyszlowy z 2 ASS ĖS przy inteligentnej ro- aduszny wyucza li:townie. 
mi 0 25 [ 32 obrot. „ao. || PP O e w" |dzinie. (Kalwaryjska) SPECJALNE ŚWIECE najszybciej, najdosko- 
Ceny na niektóre 10% kie) » Chocimska 6 m. 4. -Г  NAGROBKOWE nalej Instytut Steno- : przedmioty po-H į ul. Mickiewicza 24, ` alėj Instytų eno 

dane w cenniku moim uległy zniżce, tel. 277 polecają graficzny. Warszawa,    Krucza 26. (Zaawan- 

  

o. "TW. Zdr. Nr. 152. Do moca b-lia Gołęhiowsc a - wra 

no, Zawalna Ii-a Dr. POPILSKI mieszkanie A POKOIO LI, Trocka 3, tel. 757. 
EL Skład maszyn | narzędzi rolniczych.8 choroby skórne i we- Taken LA ans «ЕНЕ Е СУЛННМЕО ; ЯЛЕ 

оа обе 0 dai Temos нн is a aa as , НВ $7 $ okój stołowy dębo- 
GSG I GORY GZ RUNY CAG САО ЕБ С (ЕБ CZ CZEKAM 5_ 7 p.p. W.Pohulan- U: SRK RR RÓŻ Bi IE ania iais 

wypadanie, łupie, * Zwierzyniec. 5 gł 

łysienie usu Za wierzyniec. „© WORYDWWNAWEW WŁOSÓW ka 2, róg Zawalnej 
о— W.Z.P. 1 gubioną legityma- 

„Esencja Chinowo - Chmielowe“ 1 @ — EE" i j „prz 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z Doktor medycyny Ra dc te Oszczędności USS. r na rdk 

g Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy @ Marian Mienicki  ajątku >" peinem svoje ulokuj na 12 1927/28, na imię Lea- 
Ё apteczne. Główny skład Apteka Gą- Adjunkt Kliniki Syfil.- utrzymaniem, Oferty: proc.Gotówka twoja na Łukaszewicza, 

seckiego, ul. Freta Nr 16. Skórnej Uniwer. $. B. Wilno. Jagiellońskaięst _ zabezpieczona unieważnia się. o 

peso Wydz. Zdr. Publ.Nr 158. | oowrócił i wznowiłó 1, od l-ej-4elaoim,, pebreniami, 
UE ( СЕ GIS КЕН З (Е WZ CEO ETZ ZZ ACE WWI przyjęcia chorych. Wi- lub listownie dla P. S doksų KS LOMB 

gubioną książkę 
wojskową rucz- 

mm wn |eńiSka 34 m. 3, Od R » i ь 

M AKUMULATORY Aro. 5 Pokėj © Biskupia Nr 14, tele przez P. K, U. wilio, 
w fr. 6. WOŁESOŃ wielki, ze wszystkie-fon 14—10  wydajeną imię Abrąma Gi- anodowe, katodowe, samochodowe i ° 2 5 2 

weneryczne,  moczo- mi wygodami, central- pożyczki pod zastaw ceniszoka, unieważnia inne. Żywotne, trwałe, efektowne i 
  

  

dlatego tanie. Kwas siarkowy, części łciowe i skórne, ul.nem ogrzewaniem z złota, srebra, brylan- się, - © 

w do akumulatorow. a Wileńska 1, tel. 1067. telefonem e wysaję: pa różnych 0 ži RSE „e 
- cia. Teatralna 4 m. 8, warów. L Ž gubiono kwit lom- 

BLADOWANIE \ ЫАЧЁ‹&‘З‚А. ё'_'ш tel. 12.33. —o“ T TT“ Й bardowy Nr 32128, 

E Žiiaoy Akumulėtorowe LEIė \ BA wyd. przez Lom- 
A E kuotechniežiė A LEKARZE DENTYSCI Mieszkania CHCESZ bard (Biskupia 12). -o 

WElektro- i "w 2-3 pokojowego Z natychmiast zarabiać $ к 

-q Technik Michał Girda kuchnią _ poszukuje pobocznie _ kilkaset ffgubioną 27 paź- 

Avino, Szopena 8. (przy dworcu) PA ESR się. Zgłoszenie do złotych miesięcznie? 68 dziernika książkę 
NT“ T «Lekarz Dentysta „Słowa* pod „Miesz- Wpłać zł. 2,50 nawojskową i kartę 

MWAWAWE DokfórMedycyny | MARYA | Su” = konto P. K. 0x. Nihon wyg sa. śnię 
е — 65.671, па отуд!па!у }бхе!а — Камесктесо. 

МУЁМШ-ЗШП\Б!Ш wzór, oraz szczegó-rocznik 1900, wyd. 
(A i je. —1 przez P. К. U. Wilno Do wynajecia łowe informacje. 7 prz K. L B 

y | { D TAERĘ wpobliz unieważnia się. © 
Choroby jamy ustnej. f LEKARZE ; A. CYMELER 

B Plombowanie i usuwa 

ZAUAVAB choroby skórne, we- nie zębów bez bólu.w mieszk. inżyniera Е : i žu Wilna, 
neryczne i  moczo- 2 pokoi ze › 

DOKTOR У Porcelanowe i złotel lub poko! 
obszaru około 15 

) о4 8 д0 11044 ао 8 —— 

bijač ten atak bagnetem. Zebrać wszy- 

L. GINSBERG 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil-cza 12, róg 

Ši ul. Wileńska 3,; e- skiej 9-215-8., wa. 5, Przyjmuj 

*567. Przyjmuje A Pio —. 

od 8 do I 4 do? Wydz. Zdr. Nr. 3 

stka jezdni, co się od konie żywa Z0- 

stala... Celowniczych pouczyć po wy- 

strzala zepsuć zamki od każda hau- 

bitz. Ranny kononieren odnieść za ten 

krzaki, żeby pierwszy ataka na nich 

nie wleciala. Bombardier Duda, jeże- 

li jutro będzie zyla, przedstawić do 

mnie do raportu. Zadna telefonista. Ver 

fluchter, komenda powtórzyć nie umie! 
Ogniomistrz zrozumieč mnie?“ 

„Tak. jest, panie kapitanie“ huknąi 

ogniomistrz i wykonawszy przepisany 

zwrot, ruszył w stronę baterji, z której 

wnet rozległ się jego głos wydający 
zarządzenia dowódcy. 

Andrzejowi zrobiło się zimno. U- 
czuł, że krew ucieka mu z twarzy, Ser- 

ce zaczęło bić gwałtownie, gardło coś 
ścisnęło. 

Z rozkazów dowódcy odgadł po- 

czątek końca! Chciał podejść do kapi- 

tana, spytać się o sytuację, nie wierzył 

własnym uszom, lecz nogi odmówiły 

- mu posłuszeństwa. 

Lis tymczasem z zimną krwią krę- 

cił papierosa, dokładnie zbierając z 

powrotem do papierośnicy, dźbła ty- 

toniu rozsypane na mundurze. 

Zapaliwszy, zaciągnął się dymem i 

zwróciwszy do Andrzeja swą starannie 

wygoloną twarz zaczął mówić równym 

głosem: 
„Also, pan podchorąży, kozacy do- 

stali się do nasza przodki, jezdni wy- 
koni zabrali, cztery szrapnela zo- 

  

„ płciowe. Elektrotera- korony. Sztuczne zę- wszelkiemi wygodami, 
pia, słońce górskie by, I 

djatermja. Mickiewi= rzędnikom i uczącym ściem, nadający się 
Tatar- się zniżka. 

Wojskowym, u-tel., z osobn. wej- 

Ofiarna 4 dla samotnego pana, 

m. 5. Przyjmuje: odul. Subocz 6-a m. 5, 
do 10 rano i od 3—5 

stala się na baterja, zaraz będzie ostat- 
ni ataka kozacka..." 

„Zginęliśmy* wyjąkał Andrzej, w 

którym strach straszny zapanował nad 

wstydem, „ratunek, czy niema żadnej 

nadziei., czy nic nas nie ocali?.. 

„Żadna nadzieja, żadna ratunek'* 

jak kamienne padały słowa Lisa, który 

spokojnie wpatrywał się w Andrzeja, 

„bolszewicy szykują general - atak, od 

rana czekają na nasz koniec! Wszyst- 
kich zabić, bo zla że tyle czasu i ludzi 

zmarnowala!“ Kai 

„Panie kapitanie, panie kapitanie, 

pan nas ocali, pan nas MUSI ocalić, ja 

wierzę, że gdy pan zechce, pan nas 0- 

cali, ja chcę żyć, boję się, ja się muszę 

ocalić... łkanie „przerwało mu mowę 

i Andrzej zaniosł się histerycznym pła- 

czem, szlochając coraz głośniej. Stop- 

niowo płacz ten wzrastał, a oparte o 

pień dębu, przy którym stał, ciało je- 
go, dygotało jak w febrze. Wrażenia 
dnia i wiadomość o blizkim końcu za 
silne były na jego nerwy. 

W tej chwili zdala za baterją roz- 
legł się tentent kopyt końskich i na po- 
lanę gdzie stały działa i kupiła się przy 
nich garstka skazańców, wpadł na si- 
wym dobrze znanym baterji Kurku, trę 
bacz Kuba Potkanowicz, łobuz i za- 
wadjaka, prowadząc za sobą karego 
ogiera dowódcy baterji. 

Osadzając spienionego siwka, Ku- 
ba wesoło machnął ręką w stronę żoł- 
nierzy i huknął: 

„Jak sie mata, dziady,'coś ta nosy 

Dru ua „Wydawnictwo Wiłeństie" w 

gubioną książkę 
Z wojskową wyd. 

przez P. K. U. 
Wilno, na imię Pawła 
Fiodorowa rocznik 
1902, a także metry- 
kę urodzenia, unie- 
ważnia się, 

ha, z zabudowa- 
niami sprzedamy 

tanio 
D .H.-K. „Zachęta”* 
Mickiewicza 
tel* 9-05. = 
i cna PA 

pospuscali harnasie, kunia dla pano ka 
pitana przyprowadziłem, chocia koza- 
ki kciali mi go zafasować!* 

„Kuba, Kuba, ze cie to, jucho, nie 

zatłukli, takie to ścierwo scęśliwe, a 
niechaj go... 

„O wa, zaraz tam zatłuc majom, 

mało mnie to austryjackie dziandziary 
tłukły i nie zatłukły... Gadajta, chłopo- 
ki, gdzie pan kapitan, casu mało, A 

gdzie tam wujo,...“ 
„A wedle tego' ksacuska lezy, za- 

rąbały go te psie - krwie kozaki..." 
„Wieczny mu odpoczynek, staremu 

daj Jezusicku, alek mi się widzi, że i 

za nase dusycki tyz modlić jutro 

będą... 
„Dymaj ty Kuba, zaraz hań pod te 

dęby, hań gdzie pan kapitan z podcho- 

rążym se pogaduje. Pietniak ty i zbe- 

reźnik jezdeś paskudny, w piekle sma- 

ryc się bedzies, a zamełduj się ino 

przykładnie cobyś wstydu górskiej an- 

tylerji nie zrobił”. 
Pogarda biła z tych oczu. Góral 

cham, łobuz wiejski, błazen baterji, 

przeobraził się do niepoznania. Oczy 

chłopaka rozgorzałe szlachetnym gnie- 

wem, biły w Andrzeja straszną mocą, 

a cała wiekowa zgasła już, klasowa 

nienawiść odżyła na nowo, przygnia- 

tając go swą siłą. W oczach chłopaka 

Andrzej czytał wyrok . potępienia i 

'wzgardy. 
J- Rat. 
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