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RENUMEMATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 802. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 
  

Międzynarodowy Komifet 
wierzycieli Rosji. 

W ubiegłym tygodniu zorganizował 

się w Londynie Międzynarodowy Komi 

tet dla obrony interesów zagranicznych 

właścicieli starych rosyjskich zobowią 

zań. W skład komitetu weszli przed- 

stawiciele 7 państw: Anglji, Francji, 

Belgji, Holandji, Szwajcarji, Danji i 

Niemiec. Powstanie komitetu wywołało 
liczne ataki prasy sowieckiej, która о- 

strze swego ataku zwróciła przeciw- 

ko delegacji niemieckiej, upatrując w 

tem pogwałcenie traktatu rapalskiego 

z 1922 r. w którym Niemcy zrezygno 

wały z swych pretensyj do Rosji. 

Powstanie komitetu wierzycieli Ro 

sji nie jest czemś nowem. Już kilka lat 

przed tem były czynione próby nawią- 

zania kolektywnych pertraktacyj 

państw europejskich z Rosją sowiecką 

w sprawie zwrotu przedwojennych dłu 

gów rosyjskich. Pierwsza tego rodza- 

ju próba miała miejsce podczas konie- 

rencji genueńskiej w roku 1922 i tyl- 

ko wskutek złamania solidarności przez 

Niemcy, które zawarły z Bolszewją tra 

ktat w Rappallo, nie doszła do skut- 

ku. 
Z kolei na konferencji w Hadze ró- 

wnież usiłowano utworzyć podobny ko 

"mitet, jednakże i wtenczas wskutek ta- 

ktyki bolszewików wiążących kwestję 

zwrotu długów przedwojenych z otrzy 

maniem nowych kredytów zagranicz- 

nych akcja ta nie dała rezultatu. Pow- 

stanie komitetu londyńskiego jest za- 

tem przejawem solidarności europej- 

skich wierzycieli Rosji, którzy solidar- 

ność tę opłacili dziesięcioletnim okre- 

sem zwłoki. 
W skład komitetu. londyńskiego 

wchodzą przedstawicele prywatnych 

towarzystw i atak sowiecui na Niemcy 

jako na najbardziej wrażliwe miejsce 

pozbawiony jest słuszności, gdyż tra- 

ktat zawarty w Rapallo bynajmniej 

nie wyklucza zgłoszenia pretensji do 

rządu Sowieckiego przez prywatnych 

właścicieli papierów rosyjskich w Nie 

mczech lub ich organizacje. 

Skąpe wiadomości z Londynu nie 

wyjaśniają dokładnie na jakich zasa- 

dach komitet wierzycieli został zorga- 

nizowany. Niewiadomo, czy celem ko- 

mitetu jest wyłącznie tylko obrona pre 

tensyj właścicieli papierów rosyjskich 

przeciwko rządowi obecnej Rosji, czy 

też celem komitetu jest wyjaśnienie 

zagadnienia, w jakim stopniu odpowie- 

dzialne są za długi b$iego Imperjum 

rosyjskiego państwa, które powstały 

na gruzach Rosji, jak Łatwa, Estonia, 

Litwa a w pewnym stopniu i Polska. 

Działalność i cele komitetu wierzy- 

cieli nie mogą być nam obojętne. Za- 

nim jednak zebranie przedstawicieli or 

ganizacyj reprezentowanych Ww komite- 

cie sprecyzuje swe zadania warto pod 

kreślić polityczne znaczenie jakie ma 

powstanie komitetu. Prasa sowiecka 

ciskając gromy oburzenia na niemiec- 

kich bankierów, którzy odważyli się 

wejść w skład komitetu podkreśla fakt, 

iż jego powstanie w Londynie nie jest 

bynajmniej przypadkowe. Jest on w 

całości owocem wpływów i zabiegów 

Anglji, która rzekomo została zaniepo- 

kojona polepszeniem się stosunków a- 

merykańsko - sowieckich czego wyra- 

zem ma być zawarcie umowy poimnię- 

dzy Amtorgiem a Generalną Kompanją 

Elektryczną. Nie można odmówić temu 

pewnej racji. Wiemy dobrze że Anglja 

Ikpowadzi od paru lat politykę antyso- 
wiecką, ale jej wysiłki nie mogłyby dać 

rezultatu, gdyby wśród szeregu państw 

europejskich nie była skrystalizowana 

opinja co do wartości zapewnień sowie 

ckich. jeszcze przed paru laty politycy 

moskiewscy mogli liczyć na łatwowier 

ność zachodu, fnogli łudzić obiecanka- 

mi korzyści gospodarczych poszczegól 

he państwa (Niemcy, Francja) i w ten 
Sposób utrudniać powstanie jednolite- 
80 frontu. Dziś ten czas minął. Dziś 

nikt poważnie żadnych propozycyj so- 
Wieckich nie bierze, ponieważ wie, że 
Bolszewja z reguły zobowiązań swych 
Mie wykonywuje. Uświadomienie tej 

Dzisiejszy numer zawiera 8 stron 
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    przesyłką pocztową 4 zł. 59. | 

Usfanowienie cła przywozowego od żyta 
WARSZAWA, 30. X. PAT. W dniu dzisiejszym ukazało się w Nr. 91 

Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 81 rozporządzenie rni- 
nistrów skarbu, przemysłu i handlu oraz rolnictwa z dnia 29. X. 1928 r. 
w > ustanowienia cła przywozowego od żyta w wysokości 11 zł. od 
100 kilo. 

Od żyta nadanego za dokumentem przewozowym do bezpośredniego 
przywozu do polskiego obszaru celnego najpóźniej w przeddzień wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia jako też od żyta zalegającego w dniu 
ogłoszenia rozporządzenia niniejszego w celnych składach urzędowych, ko- 
lejowych oraz nieurzędowych, pozostających pod zamknięciem celnem cto 
nie będzie pobierane w ciągu dni siedmiu po dniu wejścia w życie rozpo- 
rządzenia niniejszego. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
szeniu. 

Słabe zainierecowanie wyborami do luby Przemystowej w. Poznanin 
POZNAN, 30. X. PAT. W poniedziałek odbyły się wybory do Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. Udział głosujących w Poznaniu i po- 
wiecie poznańskim był mały i nie przekraczał poza pierwszą kategorją 
grupy przemysłowej 20 proc. uprawnionych. We wszystkich grupach prze- 
szły kompromisowe listy polskie ogromną większością głosów. 

Ślub na dworach norweskim i szwedzkim 
Zaręczyny ks. Biafa z ks. Marią. 

BRUKSELA, 30 X. PAT. Jak podaje „Le Soir* na podstawie wiadomości, 
zaczerpniętych w kołach dobrze poinformowanych, mają niebawem nastąpić 
zaręczyny księcia Olafa Norweskiego z księżniczką Szwedzką, siostrą księżnej 
Astrid. Książe Olaf znajduje się obecnie w Ostendzie w charakterze gościa 
księcia Leopolda, przyczem zachowuje jaknajściślejsze incognito. 

trzeciego dnia. po ogło- 

Traktat handlowy niemiecko-lifewski podpisany. 
BERKIN, 30-X. PAT. „Berliner Tageblatt* donosi, że we wtorek wieczorem pod- 

ai został w urzędzie spraw zagranicznych Rzeszy traktat handlowy litewsko-nie- 
miecki. 

Ze strony niemieckiej podpisał traktat przewodniczący delegacji niemieckiej radcą 
Eisenlehr, ze strony zaś litewskiej poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas. Główne 
trudności, które wywołały zwłokę w zawarciu traktatu zostały załatwione przez do- 
stosowanie taryfy kolejowej na linji prowadzącej do Królewca do taryf kolejowych 
Klaipedy.LA 

Dymisja czeskiega minisfra skarbu. 
WIEDEŃ, 30-X. PAT. Dzienniki donoszą z Pragi, giż „Ceskie Slovo* dowiaduje 

się, że minister skarbu Englisch zgłosił dymisję z powodu różnicy zdań natury finan- 
sowej i gospodarczej ze stronnictwami koalicji. Idzie tu głównie o kwestje cukrowe. 
Jako jego następcę wymieniają gubernatora banku narodowego p. Pospiszilą. ` 

W Prusach nie zapominają o Hohenzollernach. 
DS 

„ BERLIN, £6.X. Pat. W niedzielę odbył się w Ełku w Prusach Wschod- 
nich zjazd orgenizacyj młodzieży bismarkowskiej, na którem przewodni- 
czący tego zrzeszenia na Rzeszę Sieveking wzywał zebranych do zachowa- 
nia wierności byłej dynastji panującej. 

Wierzymy w posłannictwo narodowe wschodniego pogranicza Niemiec, 
oświadczył Sieveking. Dlatego podtrzymywać będziemy w szeregach mło- 
dego pokolenia ideę pogotowia wojennego i ideę monarchji. Wierzymy, 
że wówczas tylko będziemy mogli odpowiedzieć na polską pieśń niena- 
wiści pieśnią pruską: „Jeszcze Prusy nie zginęły”. 

Zeppelin o 1500 klm. od Nowej Funlandji 
BERLIN, 30.X. PAT. Radjostacja niemiecka w Friedrichsha- 

fen podaje, że nie otrzymała dziś żadnych bezpośrednich wia. 
domości ze stacji radjowej „Zeppelina”. Przybycie sterowca do 
Niemiec spodziewane jest we czwartek bieżącego tygodnia. | 

Agencja Reutera otrzymała radjo-depeszę z parowca Mauri- 
tania, w ktorej podaje, że „Zeppelin* widziany był nad Atlanty- 
kiem w odległości około 1500 klm. na wschód od Nowej Fun- 
landji. Sterowiec napotkał na silny wiafr południowo-wschodni. 

Przybycie polskiej ekipy kippicznej do Ameryki, 
NOWY YORK. 30 X. PAT. Ekipa polska na konkursy hippiczne przybyła 

w poniedziałek na parowcu Cleveland, 

Stowarzyszenia Polaków amerykańskich w Detroit i w innych miastach 
okolicznych organizują specjalne wycieczki do Nowego Yorku na konkursy 

hippiczne, w których ekipa polska będzie brała udział. 

Niemcy chcą uregulować sprawę reparacyj. 
BERLIN, 30 X. PAT. Dzisiejszy numer „Vossische Zeitung" zapowiada 

na środę 31 b. m. kroki dyplomatyczne Niemiec w Paryżu, Londynie, Rzymie, 
Brukseli i Tokio w sprawie zwołania konferencji rzeczoznawców, mającej przy- 
gotować i uregulować kwestję reparacyjną. 

Jak twierdzi „Vossische Zeitung* przedstawiciele dyplomatyczni Niemiec 
w tych stolicach otrzymali już odnośne instrukcje. Jednocześnie rząd niemiecki 
ma zwrócić się do wymienionych rządów z prośbą o wypowiedzenie ich zdania 

w sprawie składu miejsca obrad i sformowania zadań komisji. Według „Ber- 
liner Tageblat* wymieniony tok dyplomatyczny Niemiec miał nastąpić już w 
ciągu dnia dzisiejszego, 

Pogrzeh ofiar kafasfrofy kolejowej w Rumunii. 
BUKARESZT, 30 X. PAT. Pogrzeb ofiar ostatniej katastrofy kolejowej 

pod Recea odbędzie się w dniu dzisiejszym. Jako przedstawiciel, rządu uda się 

na pogrzeb p. minister komunikacji Dimitriu. Wczoraj zmarły weszpitalu dwie 

osoby, które odniosły w katastrofie ciężkie rany. Są to palacz oraz pomocnik 

palacza pociągu pośpiesznego. 

Baldwin rektorem Uniwersyfefu. s 

LONDYN. 29. 10. (PAT). Premjer Bałdwin wybrany został wczoraj rektorem uni- 

wersytetu z Glasgów. Na stanowisko to wysuwano cztery kandydatury m. in. kandy- 

daturę znanego pisarza Cn Ingha Grahama, który należy do obozu narodowego szkoc- 

kiego. Graham otrzymał o 66 głosów mniej od Baldwina, a kandydaci liberałów i La- 
bour.Party o kilkaset głosów mniej. Stronnictwo narodowe szkockie obiecuje sobie ener- 

gicznejsze poparcie w przyszłych wyborach kondydata swego obozu. Stronnictwo zarzu- 

ca parlamentowi małą dbałość o interesy. uniwersytetu szkackiego. 

  

poznanie isoty polityki so- stkich, którzy roszczą pretensje da Z. 

z tytułu dawnych długów ro- 

Ir. 

prawdy, 

wieckiej a nie wyłącznie wpływy an- S.S.R. 

gielskie umożliwiły zjednoczenie wszy syjskich. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczalters, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

Przed otodrciem. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
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BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“, | 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
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NRORODZIEJ-—-K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
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Wojtkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY PÓW.—Rynek 9. 
WIL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA-—T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr 
  

sesii seimodej. 
Zmiana konstytucji a rewizja konstytucji. Dyskusja meryto- 

ryczna a formalna. 

(Telefonem z 

WARSZAWA. 30.X. W dniu jut- 
rzejszym, t. j. w dniu, kiedy czytać 

będą te słowa czytelnicy nasi, odbę- 

dzie się pierwsze posiedzenie po-wa- 

kacyjne Sejmu. Froter sejmowy właś- 

nie ukończył swą robotę. Pachnie 

terpentyną. Podłoga stała się dosta- 

tecznie Śliska dla rozpoczęcia gry z 

partjami. 

Nadchodząca sesja budzi zaintere- 

sowanie w dwuch kierunkach: finan- 

sowego położenia kraju oraz zmiany 

konstytucji. W pierwszej sprawie po- 

dobno usłyszymy eksposć ministra 

Czechowicza. W sprawie reformy 

konstytucji chcielibyśmy zwrócić uwa- 

gę na kilka momentów. Oto, zdaniem 

naszem, debaty nad konstytucją roz- 

poczną się wcześniej, niż się przy- 

puszcza. Projekt nowej konstytucji 

złoży Klub Jedynki, będzie to jednak 

projekt opracowany tylko przez po- 

liticum tego Klubu. Nie zadowolni 

on zapewne ani prawicy Jedynki, ani 

jej lewicy, będzie się trzymał linji ko- 

nieczności państwowych. Będzie to 
projekt, republikański, a więc tem sa- 

mem jest przesądzone stanowisko 

wobec niego naszej, redakcji. Naszym 

ideałem jest ustrój monarchiczny. Wo- 

bec obecnej debaty konstytucyjnej 

zachowarry możliwie daleko idący 

objektywizm. Przedewszystkiem zaś 

starać się będziemy o dobre, Śpiesz- 

ne i najbardziej szczegółowe informo- 

wanie naszych czytelników o debacie 
konstytucyjnej, jej epizodach i źród- 
łach. 

' Naszem zdaniem, dyskusję mery- 
toryczną nad zmianą konstytucji po- 

przedzi dyskusja formalna nad spo- 

sobem i procedurą tej zmiany. Jak 

zawsze bowiem i wszędzie, niezdorna 

ustawa z 17 marca daje pole do 

różnych interpretacyj, 

Jednak art. 125 (o zmianach kon- 

stytucji) jest jednym z jaśniejszych: 

Zmiana konstytucji może być uchwalo- 
na tylko w obecności conajmniej połowy 
ustawowej liczby posłów, względnie człon= 
ków Senatu, większością 2|3 głosów. 

Wniosek o zmianę konstytucji winien 
być podpisany conajmniej przez I|4 usta- 
wowej liczby posłów, a zapowiedziany co 
najmniej na 15 dni. 

Drugi z rzędu na zasadzie tej Konsty- 
tucji wybrany Sejm może dokonać rewizji 
Ustawy Konstytucyjnej własną uchwałą, 
powziętą większością als, przy obecności 
ią połowy ustawowej liczby po- 
słów. 

Co lat 25 po uchwaleniu niniejszej 
Konstytucji ma być Ustawa Kunstytucyjna 
poddana rewizji zwyczajną większością Sej- 
mu i Senatu, połączonych w tym celu w 
Zgromadzenie Narodowe. 

Artykuł ten odróżnia zmianę kon- 

stytucji od rewizji konstytucji. 

Zmiana konstytucji może być 

uchwalona na każdym Sejmie (powin- 

na przejść przez lzbę Poselską i Se- 

nat), wymagana jest tu większość 2/3 

głosów oraz podpisanie wniosku o 

zmianę przez 111 posłów. 
Rewizja konstytucji następuje w 

dwuch wypadkach: 

1) Rewizji fakultatywnej może do- 

konać „drugi Sejm z rzędu "na zasa- 

dzie tej konstytucji obrany”, t. į. wła- 

Śnie Sejm aktualnie obradujący uch- 

wałą własną (t. į. uchwałą tylko Izby 

poselskiej bez udziału Senatu), więk- 

szoscią 3/5 głosujących. 

2) Rewizji ustawowej musi doko- 

nać każdy Sejm i Senat co 25-lat po- 

łączone w Zgromadzenie Narodowe. 

Wtedy rewizja jest uchwalana zwykłą 

większością, Ta druga iorma rewizji 

stanowi tradycję konstytucji 3 Maja, 

która także przewidywała ftaką perjo- 
dyczną, co 25-letnią formę rewizji 

przez Sejm „salwacyjny”. 

Wynika stąd, że wniosek o rewi- 

zję nie potrzebuje być podpisany przez 

111 posłów. Wniosek 0 rewizję może 

mieć tyle podpisów, ile tego wymaga 

ustawa zwyczajna. Ustęp drugi powy- 

żej cytowanego art. 125 konstytucji 

wymóg 111 podpisów stawia tylko 

przy zmianach konstytucji. 

Warszawy). 

Czytelnik gazet, chcący Śledzić za 

arcy-ciekawą  debatą konstytucyjną, 

która w obecnym Sejmie napewno się 

rozwinie, powinien wszystkie te szcze- 

góły mieć w bacznej pamięci. Przy 

naszem bowiem wyczerpaniu wszyst- 

kich haseł, stosunkowo małej orygi- 

nalności myśli konstytucyjnej w Pol- 

sce, konstytucyjna debata może prze- 

nieść się z terenu teoretycznego na 

tory formalne. Należy więc pamiętać, 

że sesja sejmowa, która się dziś 

otworzy, będzie poświęcona nie zmia- 

nie konstytucji, lecz rewizji konstytu- 

cji Najbardziej zaś istotna różnica 
pomiędzy zmianą a rewizją konstytu- 

cji (rozróżnienie tych pojęć wprowa- 

dza 125 artykuł naszej konstytucji) 

polega na tem, że wniosek o zmianę 
konstytucjj wymaga 111 podpisów 

poselskich, przystąpienie zaś do re- 

wizji konstytucji podpisów tych nie 

wymaga. Praktycznie będzie to miało 

duże znaczenie, albowiem obecnie pro- 

jektować takie czy inne reformy będą 

mogły także małe liczebnie kluby po: 

selskie. Cat, 

Sfrajk w Ausfralji trwa. 
MELBOURNE, 30.X. PAT. Sytuacja 

w związku ze strajkiem robotników 
portowych jest w dalszym ciągu nie- 
wyjaśniona. Napady i zamachy bom- 
bowe skierowane są przedewszystkiem 
przeciwko  ochotnikom włoskim i 
greckim, którzy obecnie sami walczą 
w swojej obronie przy użyciu nożów. 
W odpowiedzi aa wystąpienie kon- 
sula włoskiego szef policji oŚwiad- 
czył, że policja otoczy Włochów taką 
samą opieką, jak członków innych 
narodowości. Policja prowadzi ener- 
giczne Śledztwo w celu wykrycia spraw- 
ców zamachów bombowych. 

Największa fama na Świecie. 

** LONDYN, 30.X. Donoszą z Bom- 
baju, że gubernator sir Leslie Wilson 
dokonał w miejscowości Bhatgar ko- 
ło Poona otwarcia największej tamy 
na Świecie. Koszty budowy tamy wy- 
niosły przeszło 1.125.000 funtów;szter- 
lingów. Będzie ona służyła do na- 
wodnienia obszaru 200.000 akrów 
rocznie. Wykonanie projektu trwało 
15 lat. 

baureaf nagrody Nobla w dziale 
medycyny. 

OSLO, 30.X. Nagrodę Nobla w 
dziale medycyny otrzymał dr. Karol 
Nicolle, dyrektor instytutu Pasteura 
w Tunisie, za swe prace w dziedzinie 
leczenia tyfusu. 

Ustrój federacyjny w Indjach. 

Londyūski „Times“ zamieszcza list 

znanego dzialacza indyjskiego Aga 

Chana, który proponuje stworzyć w 
Indjach federację wolnych państw na 
wzór Cesarstwa Niemieckiego przed 
wojną. 

Orędzie prezydenta Massaryka. 

PRAGA, 30.X. W orędziu z oka- 
aji 10-lecia republiki czechosłowackiej, 
które zostało podane do wiadomości 
publicznej, prezydent Massaryk skła- 
da przedewszystkiem hołd sprzymie- 
rzeńcom, których zwycięstwa i któ- 
rych przyjaźń przyczyniły się w znacz- 

nym stopniu do odbudowania samo- 

dzielnego państwa czeskiego. i 

Prezydent Masaryk uznaje, że 

traktaty pokojowe wymagają pewnych 
wyjaśnień, lecz lojalność i uczciwość 

są tu konieczne, Traktaty, których za- 

warcie kosztowało tysiące istnień 

ludzkich, nie są świstkami bez war- 

tości. 
Czechosłowacja dążyła stale i lo- 

jalnie do porozumienia ze wszystkimi 

swymi sąsiadami, do pokoju pow- 

szechnego i konsolidacji pokojowej 
Europy. Duch pokoju ożywia nietylko 

sprzymierzeńców, lecz ogarnia i prze- 
ciwników. "RS 

Przechodząc do spraw polityki 

wewnętrznej, prezydent Masaryk wy* 

suwa jako jeden z najważniejszych 

problematów zagadnienie mniejszości. 

30. X. 28. 
Posiedzenie Rady Minisfrów. 
WARSZAWA, 30.X. PAT. W dniu 

30 b. m. w godzinach wieczornych 
odbyło się pod przewodnictwem Pre- 
zesa Rady Ministrów prof. Bartla po- 
siedzenie Rady Ministrów, na którem 
załatwiono szereg spraw. bieżących. 

Między innemi Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy w sprawie 
ratyfikacji traktatu przyjaźni pomiędzy 
Rzeczypospolitą Polską a cesarstwem 
perskiem, oraz umowy handlowej z 
Persją podpisanej w marcu 1927 r.i 
projekt rozporządzenia Rady  Mini- 
strów w sprawie uzupełnienia statutu 
organizacyjnego Ministerstwa  Rol- 
nictwa. 

MIANOWANIE WOJEWODY STANI- 
SŁAWOWSKIEGO. 

Agencja Press dowiaduje się, że 
wojewodą stanisławowskim mianowa- 
ny został pułk. Korpusu Kontrolerów 
Bronisław Nakoniecznikow Klukowski 
Nowy wojewoda cieszy się opinją do- 
brego znawcy administracji państwo- 
wej. 

ZJAZD WOJEWÓDZKI NPR - LEWI- 
CY DOMAGA SIĘ WZMOCNIENIA 

WŁADZY PREZYDENTA. 
W ub. niedzielę odbywał się w Po- 

znaniu zjazd NPR lewicy, woj. Poz- 
nańskiego. W zasadniczej rezolucji po- 
litycznej zjazd stwierdza swój pozyty- 
wny stosunek do prac państwowych 
rządu Marszałka Piłsudskiego. W spra 
wach konstytucyjnych zjazd stanął na 
stanowisku ustroju republikańskiego 
przy jednoczesnem wzmocnieniu wła- 
dzy Prezydenta Rzeczypospolitej i za- 
chowaniu pięcioprzymiotnikowego pra 
wa wyborczego. Zjazd wypowiedział 
się za koniecznością poprawy bytu sze 
rokich mas robotniczych oraz zwalcza 
niem drożyzny. 

SPRAWA POCZTY MIĘDZY POLSKĄ 
5 I GDAKSKIEM. 
GDAŃSK. 30.10. (PAT). W dniu 

7 listopada podjęte zostaną rokowania 
polsko - gdańskie w sprawie poczty. 

Rokowania rozpoczęły się w ubie- 
głym roku i przeszły następnie w fazę 
pisemnej wymiany zdań pomiędzy obu 
delegacjami. Materjał rokowań stanowi 
znana decyzja Rady Ligi Narodów z 
dnia 19 września 1925 roku określają- 
ca terytorjalny zasięg polskiej służby 
pocztowej w porcie gdańskim. 

TRAKTAT ARBITRAŻOWY MIĘDZY 
POLSKĄ A LUKSEMBURGIEM POD- 

PISANY. 
BRUKSELA. 30.10. (PAT). Dnia 

29 października podpisany został w 
Brukseli traktat arbitrażowy pomiędzy 
Polską a Luksemburgiem. W imieniu 
Polski traktat podpisał radca posel- 
stwa polskiego w Brukseli p. Miihl- 
stein. 

Zamówienia sowieckie w Polsce. 
Prowadzone od dłuższego czasu 

pertraktacje w sprawie udzielenia przez 
sowiety większych zamówień polskim 
fabrykom tekstylnym są bliskie finali- 
zacji. W sprawach tych wyjechał do 
Łodzi wiceprezes misji handlowej Z. 
S. R. R. Kopyłow. 

Ogólna wartość zamówień wynieść 
ma około 1 i pół miljona dolarów. 

Pożyfeczne przemiany nazw. 
Na podstawie rozporządzenia mi- 

nistra spraw wewnętrznych zostały 
zmienione nazwy następujących miej- 
scowości w powiecie i woj. kieleckiem: 
1) Znamienskoje w gm. Dyminy na 
Leśniówka, 2) Orjechowo w gm. Bod- 
zentyn na Gołębiówka, 3) Aleksand- 
rówka w gm. Bodzentyn na Dąbrów- 
ka, 4) Siemidubrownoje w gm. Bo- 
dzentyn na Górki, 5) Nikolskie w gm. 
Bodzentyn na Dolna, 6) Woronowo 
w gm. Samsonów na Sosnówka, 7) 
Pokrowskoje w gm. Zajączków na 
Wrzosówka, 8) Krawczowskoje w gm. 
Zajączków na Jeżynów, 9) Krasnaja 
Dolina w gm. Zajączków na Zacisze, 
10) Gryszyn Hutor w gm. Zajączków 
na Bławatków. 

Gdynia — Ameryka Północna. 
GDYNIA, 30. X. PAT. jedna z 

wielkich linji okrętowych zamierzą w 
najbliższym czasie otworzyć bezpo- 
średnią komunikację morską pomię- 
dzy Gdynią a portami Ameryki Pół- 
nocnej. 

Powódź. 

CIEPLICE, 30. X. PAT. Wzrost 
temperatury w ostatnich dniach i 
ustawiczne deszcze spowodowały w 
okolicach Cieplic katastrofę powodzi. 
Woda zalała pola i łąki. Szkody ma- 
terjalne są znaczne.
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ECHA KRAJOWE 
ZJAZD STAROSTÓW. 

NOW OGRÓDEK, 30. X. (tel. wł.) W dniu dzisiejszym pod przewodni- 

ctwem p. wojewody Beczkowicza odbył się zjazd starostów województwa 

Nowogródzkiego. W zjeździe wzięli udział prokurator Sądu Apelacyjnego 

p. Przytuski, prokurator Sądu Okręgowego p. Chodecki, naczelnik Wy- 

działu Kuratorium Szkolnego Młotkowski i Małowieski, wszyscy starosto- 

stowie oraz poszczególni naczelnicy wydziałów w województwie. 

Podczas obrad poruszono szereg spraw natury gospodarczej. Między 

innemi wszechstronnie omówiono kwestję budowy piekarni mechanicznych 

w miastach województwa nowogródzkiego. Kwestja ta np. w Słonimie w 

ciągu najbliższych dwóch miesięcy zostanie rozwiązana, w Baranowiczach 

rozwiązanie jej uzależnione jest od współdziałania władz wojskowych, w 

Lidzie piekarnia mechaniczna jest już w budowie. 
W powiatach dotkniętych klęską nieurodzaju postanowiono  przystą- 

pić do tworzenia rezerw zbożowych. 
Również obszernie omówiono sprawę oświaty pozaszkolnej. Wyja- 

Śnień udzielali przedstawiciele Kuratorium Szkolnego p. p. Młotkowski i 

Małowieski. 
W sprawie zwrotu pożyczek, których terminy płatności przypadają na 

1-go listopada i 1-go grudnia,sp. wojewoda Beczkowicz wyjaśnił, iż w cza- 

sie pobytu w Warszawie poczynił starania u władz o ulgi. Zabiegi te po- 

traktowane zostały przychylnie. Minister Rolnictwa p. Karol Niezabytowski 

obiecał poparcie w dziedzinie pomocy dla rolnictwa oświadczając, iż zna- 

jąc Nowogródczyznę, wie o jej brakach i bolączkach z któremi się zaznajo- 

mił podczas ostatniej inspekcji. 

Sprawa budowy kolei Słonim— Nowogródek Nołodeczno. 
NOWOGRÓDEK. 30.X. (£el. wł,). Sprawa budowy kolei  normalno 

torowej Słonim—Nowogródek—Mołodeczno stanęła na martwym punkcie- 

W związku z tem wojewoda Beczkowicz, bawiąc w Warszawie, odbył kon- 

ferencję z Ministrem komunikacji p. Kiihnem, który dla sprawy tej wyka- 

zał wiele przychylności i zrozumienia, zaznaczając przytem, iż w budżecie 

na rok 1929—30 wstawiona jest suma pół miljona złotych na roboty po: 
czątkowe, związane z budową tej linji. 

Minister Kiihn zaznaczył, że tak mała suma przeznaczona jest dlate: 

go, że ukończenie budowy wielkiej magistrali kolejowej na zachodzie kra- 

ju nie pozwala na ten cel asygnować większych kwot. Minister wyraził na 

dzieje, że zarówno Samorządy, jak i organizacje społeczne, które najwię- 

cej są zainteresowani w przyśpieszeniu budowy tej kolei,sprzyjdą z wydatną 

pomocą przez ofiarowanie gruntów oraz udział w kontach. | 

Jak się dowiadujemy Dyrekcja kolei rozpoczęła już pomiary terenów, 

przez które będzie przechodziła nowa 
i pomiary okazały się niedostateczne. 

kolej. Wykonane poprzednio zdjęcia 

Ujęcie zbiega z więzienia w Głębokiem. 
We wrześniu pisaliśmy o ucieczce z 

więzienia w Głębokiem trzech komunistów: 
Marzeja, Wołosowicza i Siniawskiego, któ- 
rzy, przewiezieni do Głębokiego na rozpra- 
wę karną, zdołali zbiec. Przedwczoraj na 
pograniczu sowieckiem schwytano osobnika 

przekradającego się przez granicę, który 
podczas badania zeznał, że jest właśnie 
zbiegłym z więzienia Sieniawskim. Jak 
on twierdzi, współtowarzyszom jego udało 
się już przedostać przez granicę. 

  

ROŚ. 

— Fabryka cementu największa w na- 
szym kraju. Miło jest jadącemu z Lidy do 
Wołkowyska widzieć z okien wagonu kole- 
jowego świetlną oazę lampek elektrycznych 
w nocy niedaleko stacji Roś. Wydaje się 

to niby jakaś zaczarowana kraina gigantów, 
bo światła lśniące w olbrzymich oknach z 
daleka wskazują na wielką pracę wewnątrz. 

Jest to cementownia, która jeszcze przed 
paru laty stała ziejąc martwotą. Zbudowa- 
no ją w 1914 roku a wykończono na kilka 
tygodni przed ustąpieniem wojsk rosyjskich. 
Przez cały czas stagnacji gospodarczej sta- 
ła bezczynna, dopiero wypadki po majowe 
umożliwiły uruchomienie jej. Dzisiaj zaś pra- 
cuje bez przerwy całą dobę, zatrudniając 
przeszło pół tysiąca robotników. Nie trzeba 
chyba mówić o ważności tej fabryki, bo- 
wiem jeszcze przed pół rokiem sprowadza- 
liśmy cement z Czech lub Niemiec, dzisiaj 
zaś sami probujemy wywozić. Oto w ubie- 
głym tygodniu załadowano na stacji Roś 

    

PROGRAM 
Zjazdu Literatów Polskich 

w Wilnie. 
od 1—4 listopada 1928 r, 

Czwartek 1-X1. 
8,10: Powitanie gości na dworcu wileń- 

skim. Odjazd do kwater. 
10,30: Nabożeństwo w bocznej kaplicy 

kościoła Św. Jana odprawione przez JM. 
ks. rektora Czesława Falkowskiego. 

11,00: Zebranie uczestników Zjazdu 
oraz Konwentu Senjorów, celem ustalenia 
porządku obrad (w sali Senatu USB.). 

12,30: Uroczyste otwarcie Zjazdu Lite- 
ratów w sali Śniadeckich USB.: a) zagaje- 
nie prezes ZZLP. w Wilnie prof. St. Pigoń, 
b) wybór prezydjum Zjazdu, c) przemówie- 
nie przewodniczącego, d) przemówienia po- 
witalne: JM. ks. rektora Cz. Falkowskiego, 
wojewody Wł. Rączkiewicza, JE. ks. bisku- 
pa Wł. Bandurskiego, prezydenta miasta j. 
Folejewskiego, e) przemówienia delegatów 
Zwiążków Literackich z Warszawy, Lwo- 
wą, Krakowa i Poznania, f) wykład prof. 
Stanisława Pigonia pt. „Święto kozła i świę 
to Dziadów*. Wstęp wolny: 

15,30: Śniadanie wydane w Klubie Szla- 
checkim przez ZZLP. w Wilnie. 
„ 20,00: 51-sza „Środa Literacka" w bibl- 
jotece Wydziału Sztuk Pięknych USB. ul. 
św. Anny 4. Wstęp wolny dla członków 
ZZLP. oraz gości zaopatrzonych w karty 
wstępu, które wydaje Oddział Sztuki, ul. 
Magdaleny 2 (tel. 7), od g. 10 — 12 w dni 
powszednie. 

Piątek 2-X1. 

„10,00: Obrady w sali Senatu USB. 
(wejście z ul. Uniwersyteckiej 3. I-sze 

piętro). 2 
13,00: Zwiedzanie miasta pod przew. 

prof. F. Ruszczycą. 
17,00: Obrady (jak wyżej). 

  

i Lekcyj muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWIEZ 

PROF. KONSERWATORJUM 
Il-ej — 1 i od 4 — 5 pp. Ś-0 

8 
B Informacje od 

ŻE:         

dwa pociągi po 60 wagonów cementu, je- 
den do Gdańska a drugi do Łotwy. Dodać 
trzeba iż przeciętnie dziennie odchodzi ze 
stacji 20 wagonów gotowego materjału. 
Tak więc krok za krokiem zmierzamy do po- 
tęgi państwowej. 

'NOWO-ŚWIĘCIANY. 
— Odczyt popularno-naukowy w Ogni- 

sku kolejowem. Stęskniona długą przerwą 
wakacyjną publiczność N. Święciańska chę- 
tnie pośpieszyła na pierwszy naukowy od- 
czyt, zorganizowany przez miejscowy za- 
rząd Ogniska. Publiczność wypełniająca sa- 
lę uważnie słuchała wywodów  prelegenta 
przybyłego z Wilna, który omawiał zagad- 
nienie nafty w życiu dzisiejszem oraz zna- 
czenie jej w czasie wojny europejskiej. Na- 
leży z naciskiem podnieść iż myśl Dyrekcji 
kolejowej wysyłania prelegentów na linję 
jest bardzo szczęśliwa, bowiem w ten spo- 
sób podnosi poziom pracowników  kolejo- 
wych, pośrednio też i poziom całej ludności. 
Szkoda tylko że takie odczyty odbywają się 
stosunkowo rzadko. 

19,00: Wspólna pielgrzymka na cmen- 
tarz Rossa i złożenie wieńca przed pomni- 
kiem -kaplicą poległych w obronie Wilna 
bohaterów. ; 

21,00: Pełna próba dla Zjazdu Litera- 
tów „Rycerza z Lamanczy* poematu drama- 
tycznego Tadeusza Łopalewskiego w 5 od- 
słonach w Reducie. Wstęp wolny dla ucze 
stników Zjazdu, członków ZZLP.w Wilnie, 
prasy, stąłych gości Śród Literackich oraz 
osób zaproszonych przez zespół Reduty. 

Sobota 3-X1. 
9,00: Obrady (jak wyżej). 

11,00: Wycieczka samochodami do Trok, 
zwiedzenie jezior i ruin oraz gminy kara- 

imskiej, śniadanie w kasynie KOP. Prowa- 
dzą: ptof. F. Ruszczyc i konserwator J. 

Remer. : : 
16,30: Zebranie towarzyskie u p. w0je- 

wody Wł. Raczkiewicza. i ay 
18,00: Zakończenie obrad (jak wyżej). 
21,00: Raut wydany przez prezydenta 

m. Wilną w górnej sali hotelu Georges'a. 

Niedziela 4-X1. 
10,00. Zwiedzanie miasta (jak wyżej). 
12,15: Akademja Mickiewiczowska w Re 

ducie. Utwory własne i przemówienia wy- 
głoszą m. in.: prof. St. Pigoń, Juljusz Ka- 
den-Bandrowski, Józef Jedlicz, jan Lechoń, 
Stanisław Miłaszewski, Antoni Słonimski, 
prof. Marjan Zdziechowski. Wiersze Mickie 
wicza wypowiedzą: juljusz Osterwa, Józef 
Karbowski, Kazimierz Vorbrodt. Pieśni wy- 
kona chór mieszany „Echo* pod dyr. prof. 
Wł. Kalinowskiego. Bilety w cenie od 50 
gr. do 3 zł. sprzedaje wcześniej bióro po- 
dróży „Orbis* ul. "Mickiewicza 11. 

15,00: Śniadanie prywatne u prof. M. 
Zdziechowskiego oraz w restauracji St. 
Georges, Mickiewicza 20. 

18,00: Czarna kawa wydana przez pre- 
zesa ZZLP. w Wilnie prof. St. Pigonia, Wiel- 

ka 17. К 
22,30: Požegnanie gošci na dworcu wi- 

leńskim. 
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Jakibski 6.—. 

Wydafna pomoce dla Wilna i Wileńszczyzny. 
W dniu dzisiejszym wrócił do Wilna i objął urzędowanie p. Woje- 

wodn Wiadysław Raczkiewicz. 
Podczas swej bytności w Warszawie p. Wojewoda wziął udział w kon- 

ferencji u Pana Premjera K. Bartla, w której również wzięli udział P. P. 
Ministrowie: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Reform Rolnych i Robót 
Publicznych. Na konferencji tej rozpatrywane były kwestje w związku z 
wytworzoną sytuacją gospodarczą naterenie Województwa Wileńskiego. W 
wyniku narad postanowiono 1) wyasygnować sumę 750.000 zł. na odbu- 
dowę zniszczonych osiedli z czasów wojny światowej, 2) przeprowadzić o 
twardej nawierzchni drogę Wilno-Widze, celem dania możności zarobku 
miejscowej ludności, 3) przyznać pożyczkę dla gminy m. Wilna w wys. 
1.000.000 ztotych na przeprowadzenie prac inwestycyjnych w dzi.le 
podniesienia stanu gospodarki miejskiej, w szczególności skanalizowenia 
miasta i naprawy bruków. Również między innemi została poruszona 
Sprawa ulg podatkowych dla ludności Województwa Wileńskiego; w sprawie 
tej p. Minister Skarbu obiecał wysłać swego delegata, który na miejscu po 
zorjentowaniu się w sytuacji i po uzgodnieniu swoich wniosków z p. 
Wojewodą, przedłoży je p. Ministrowi Skarbu. W najbliższym czasie 
rozpoczyna swe urzędowanie w myślodnośnej uchwały Rady Ministrów 
Komi sja Usprawnienia Administracji Państwowej. W skład Komisji wszedł 
również P. Wojewoda Raczkiewicz, któremu została poruczona sekcja, 
mająca za zadanie rozwiązanie zagadnienia 
Państwa. 

dekoncentracji Administracji 

  

Zawieszenie pisma komunistycznego w Pradze. 

PRAGA. 30.X. Pat. Dekretem ikrajowego zarzadu politycznego zo- 
stało na miesiąc wstrzymane wydawanie dziennika komunistycznego „Rude 
Pravo". Partja komunistyczna postanowiła wydawać zamiast „Rudego Pra- 
va' pismo pod tytułem „Pismo robotnicze". й й 

Jednakże dyrekcja policji sprzeciwiła się temu, motywując swój 2a- 
kaz tem, iż zachodzi obawa, że nowe pismo niczem nie będzie się różniło 
od „Rudego Prava*. 

Kampanija wyborcza w Ameryce. 

NOWY YORK. 30. Pat. Kampanja wyborcza rozwija się w ostatnim 
tygodniu swego trwania niezwykle intensywne. Kandydatura Hoovera w 
dalszym ciągu ma olbrzymie szanse zwycięstwa. Rzeczoznawcy i statystycy 
przypuszczają, że tylko jakiś cud migłby wywołać porażkę H oovera. 

15 lat w kajdanach. 
MOSKWA, 30 X. „Prawda* donosi, że w domu pewnego tubylca w miej- 

scowości Tentek w Turkiestanie wykryto w piwnicy 32-letniego syna właściciela 
domu, który miał na nogach i rękach założone kajdany. Po wyzwoleniu z 
kajdan żadni zeznał, jż znajdował się w piwnicy od 15 lat. Miał 17 lat, 
gdy wrzucono go do paki wskutek zatargu z ojcem. Od chwili tej nie zdej- 
mowano z niego kajdan, głodzono go i maltretowano. Wyzwolony z kajdan 
mężczyzna liczy obecnie 32 lata, lecz wygląda ma 60-letniego starca. 

zwłoki kobiefy w kuirze, 
MOSKWA, 30.X. Władze kolejowe na stacji Niższy Nowogrod za- 

rządziły otwarcie kufra, który nadszedł koleją z Moskwy i nie został ode- 

brany w ciągu dwóch tygodni. W kufrze znaleziono rozkładające się a 

pokrajane zwłoki nieznanej kobiety. O wypadku tym powiadomiono urząd 

śledczy w Moskwie, który poszukuje obecnie sprawców mordu. 

' 

2 tnjników Mińskiego 6.P.U. 
Nowe wydanie „Trustu'. 

Czerwony teror czrezwyczajek,wy- ski b. oficer armji Denikina, który 
wołuje reakcję wśród wrogo nastro- 
jonych do władzy bolszewickiej mie- 
szkańców Rosji w postaci zawiązy- 
wania się samorzutnie organizacyj 
antybolszewickich. Liczba tych orga- 
nizacyj zwiększa się z dniem każdym. 
Od czasu do czasu prasa ;sowiecka 
przynosi lakoniczne wiadomości о 
zlikwidowaniu jaczejek antysowieckich 
elementów, które za cel postawiły so- 
bie czynną walkę z bolszewikami. 
Przed paru miesiącami zlikwidowano 
organizację kubańską szeroko rozga- 
łęzioną wśród młodzieży uniwersyte- 
ckiej na Kubaniu.” 

G. P. U. prowadzi misterną robo- 
tę w celu ujawniania swych wrogów 
wewnętrznych, uciekając się do pro: 
wokacji,jw której widzi jedyny sposób 
wykrycia aktywnych antysowieckich 
elementów. W tym celu G. P. U. sa- 
mo organizuje związki antybolszewi- 
ckie, inscenizuje często fikcyjne akty 
terorystyczne i t. p. Organizacjom 
takim,i według dyrektyw kierownictwa 
G. P. U. nadaje charakter inspiracji 
ze strony obcych państw. 

Tworząc prowokacyjne organiza- 
cje i wciągając do nich uczestników 
G. P. U. szeroko wykorzystuje litera- 
turę antysowiecką, zarówno drukowa- 
ną zagranicą, jak i na specjalny ob- 
stalunek w Rosji. 

W ostatnich czasach G. P. U. roz- 
winęło ożywioną działalność w róż- 
nych miastach Z.S.S.R. tworząc cały 
Szereg rzekomych organizacyj anty- 
bolszewickich. Uczestnikom tych orga- 
nizacyj ich twórcy (agenci G. P. U.) 
mówią, iż „centrum* organizacji znaj- 
duje się zagranicą skąd robota anty- 
bolszewicka jest kierowana. Dla 
utrzymania kontaktu z „centrum* w 
organizacjach tych są specjalnie dele- 
gowani czekiści którzy rzekomo 'jeż- 
dżą zagranicę po literaturę $i dyrek- 
tywy. 

W swoim czasie G.P.U. w Smo- 
leńsku zorganizowało podobną orga- 
nizację w której czynny udział brał 
niejaki N. obecnie zdemaskowany 
prowokator, niejaki Borys fiGrochol- 

przed dwoma laty zbiegł z Polski do 
Mińska, jego kochanka Ida Iwanow- 
na Engiel i brat Grocholskiego będą- 
cy funkcjonarjuszem G.P. U. w Miń- 
sku, który niedawno popełnił samo- 
bójstwo nie mogąc izniešč prowoka- 
cyj czekistów. 

Kiedy organizacja dojrzała, G.P.U. 
wysłało do Polski swojego agenta, 
wspomnianego N. w celu nawiązania 
kontaktu z emigracją rosyjską. Agent 
N. pragnąc udowodnić, że w Z.S.S.R. 
istnieje podobna organizacja przyby- 
wszy do Wilna proponował wyjechać 
komukolwiek z nowych swych znajo- 
mych aby przekonać się naocznie o 
antybolszewickiej robocie w Bolszewiji. 
W gruncie rzeczy G.P. U. chodziło o 
zdobycie dowodów, aby oskarżyć 
później członków smoleńskiej organi- 
zacji stworzonej przez G.P.U. o kon- 
takt z zagranicą. 

W wykonaniu tego zadania G.P.U. 
nie przeszkodziło przyjazdowi do 
Smoleńska niejakiego — А., którego 
agent N. woził do Rosji a po krótkim: 
pobycie odstawił z powrotem do Pol- 
ski. W *całym szeregu miast były 
mieszkania konspiracyjne, gdzie A. 
bezpiecznie przebywał przez * kilka 
dni i miał możność konferowania z 
„członkami* (agentami G.P.U.) orga* 
nizacji. 

W ostatnich czasach liczba człon- 
ków organizacji wzrosła do kilkudzie- 
sięciu i G.P.U. znowuż delegowalo 
zagranicę swego agenta X., ale; pro- 
wokacja była już zdemaskowana i X. 
został aresztowany jako wysłannik 
G.P.U. Aresztowanie X. pokrzyżo- 
wało plany G.P.U., które * zarządziło 
w przyśpieszonem tempie zlikwidowa- 
nie organizacji smolećskiej, wysyłając 
jej członków bez sądu na Sybir i do 
Sołowok, oprócz tych oczywista, któ- 
rzy byliw tej organizacji jako agenci 
G.P.U. Przeprowadzenie rozprawy 
sądowej było niebezpieczne ponieważ 
przewód sądowy ujawniłby, że orga- 
nizatorzy N., X, i Grocholsk byli pro- 
wokatorami G. P. U. 

UROCZYSTA AKADEMIA KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA 
W smutnych czasach dzisiejszych, 

czasach zdziczenia powojennego i idą- 
cego z nim w parze rozpasania oby- 
czajów; w czasach zaniku umysłowo- 
ści pod wpływem szkodliwej hipertro- 
fji w dziedzinie wychowania fizyczne- 
go. kiedy to słuszna w zasadzie „kul- 
tura ciala“ zamienia się coraz to 
bardziej w niezdrowy „kult ciała”; w 
czasach gdy wszelakiego autoramentu 
wrogowie kościoła, coraz to  zjadli- 
wiej nacierają na Opokę Piotrową, a 
u wschodnich rubieży Europy urosła 
„wielka Ciemności stolica”, w posta- 
ci Rosji Sowieckiej, otóż w czasach 
tych—powiadamy — „klęskami ciężar- 
nych“ dała się odczuć powszechnie w 
sferach katolickich potrzeba dobitniej- 
szego jakiegoś zamaniiestowania dla 
przeciwwagi swych uczuć chrześcijań- 
skich, opowiedzenia sję publicznego 
po stronie Kościoła i to nie przez 
poszczególne jednostki lub organiza- 
cje, lecz przez całe państwa i narody! 

Jedną z form takiego publicznego 
wyznania wiary poza. Kongresami 
Eucharystycznemi stanowi propago- 
wana usilnie wśród społeczeństw ka- 
tolickich idea oddawania się całego 
narodu wraz z królem lub prezyden- 
tem na czele pod władzę Chrystusa- 
Króla. Idea ta nie jest zresztą całkiem 
nową i ma już za sobą pewną histo- 
rję. Kościół katolicki ustalił już na- 
wet specjalne nowe święto z tego po- 
wodu, wyznaczone na dzień 28 paź- 
dziernika. 

Otóż wyrazem tego propagowania 
idei Chrystusa - Króla na gruncie wi- 
leńskim była zorganizowana przez Li- 
gę Katolicką w Wilnie uroczysta Aka- 
demja ku czci Chrystusa - Króla. 

Akademja ta odbyła się w  nie- 
dzielę ubiegłą, a więc w dniu Święta 
Chrystusa « Króla, w sali Miejskiej w 
godzinach południowych. : 

Pośrodku estrady wznosił się pięk- 
ny posąg Chrystusa - Króla udekoro- 
wany zielenią i kwiatami. Po prawej 
stronie podjum zasiadało prezydjum 
Akademii z prof. U.S.B, Fr. Bossow- 
skim na czele; po lewej—przygotowa- 
ne było miejsce dla mówców. Publicz- 
ność dopisała, szczelńie wypełniając 
obszerną salę i galerje, przytem były 

reprezentowane wszelkie stany, a więc, 
oprócz sier ludowych, licznie się sta- 
wiła inteligencja i młodzież szkolna. 

Wśród obecnych na sali zauważy- 
liśmy: J. Em. ks. Biskupa Wł. Ban- 
durskiego, J. Em. ks. Biskupa-sufra- 
gana Kaz. Michalkiewicza, prof. U. S. 
B. M. Zdziechowskiego, p. kuratora 
Wil. Okręgu Szkolnego i wielu innych 
luminarzy miejscowego społeczeństwa. 

Po zagajeniu, wygłoszonem przez 
przewodniczącego proi. Bossowskie- 
go, wystąpił z dłuższem przemowie- 
niem ks. Stan. Miłkowski, wygłasza- 
jąc prelėkeję na temat „Jezus Chrystus 
król i Jego Król-stwo*,w którem w 
sposób wszechstronny i głęboki uza- 
sadniał słuszność tytułu Króla w od- 
niesieniu do Chrystusa, zobrazowując 
zarazem dotychczasowe dzieje tej idei 
oraz próby jej realizacji, 

Po tem przemówieniu nastąpiła 
część koncertowa Akademii. Zapo- 
czątkował ją artysta „Reduty” p. For- 
brodt, recytując „Arcymistrza“ Mickie- 
wiczowskiego oraz „Króla Dusz i 
Wiekėw“ Gosty. Z kolei wystąpiła 
znana skrzypaczka miejscowa, prof. 
Konserwatorjum p. Halka-Ledėchow- 
ska, wykonując przy akompanjamen- 
cie p. R. Kropiwnickiego parę sto- 
sownych do chwili kompozycyj. 

Na zakończenie uroczystości wy- 
stąpił wielki chór mieszany „Echo* 
pod batutą prof. Wł. Kalinowskiego, 
wykonując bardzo ładnie: „Boga Ro- 
dzicę“ ks. Surzyńskiego i „My chce- 
my Boga'— Nowowiejskiego; ten ostat- 
ni śpiew podchwyciła publiczność, 
przez ogólne powstanie maniiestując 
swą solidarność z zawartemi w tej 
pieśni hasłami. Chór ten produkował 
się również i na początku uroczysto- 
Ści, wykonując: „Pan chce królowac!* 
—Troszla i „Hymn do Matki Boskiej" 
— kompozycji samego dyrygenta. 

Pozatem wysłana została depesza 
do Ojca Świętego następującej treści: 

Roma. Vaticano. Segretarja di 
Stato. „Przedstawiciele miasta Wilna 
zebrani w liczbie kilku tysięcy na Aka- 
demji ku czci Chrystusa - Króla zasy- 
łają jego Świętobliwości wyrazy hoł- 
du, prosząc o błogosławieństwo apo- 
stolskie". 

J. E. Arcybiskup Tendon kawalerem 
„Polonii Restituta", 

W dniu wczorajszym w _ górnej 
saii Pałacu odbyła 'się uroczystość 
wręczenia prawosławnemu Arcybisku- 
powi Wileńskiemu  Teodozjuszowi 
odznak Krzyża Komandorskiego z 
Gwiazdą Orderu „Polonia Restituta". 

Aktu wręczenia dokonał Wojewo- 
da Wileński p. Władysław Raczkie- 
wicz w towarzystwie p. W. Piotrowi- 
cza, Kierownika Oddziału Wyznań p. 
A. Narwoysza i w obecności następu- 
jących osób: Kuratora Okręgu Szkol- 
nego p. St. Pogorzelskiego, Prezyden- 
ta miasta p. J. Folejewskiego, Posła 
Jana Piłsudskiego, Posła Kazimierza 
Okulicza, b. Dyrektora Departamentu 
Wyznań, Wice-Wojewody St. Kirtikli- 
sa, Członków Konsystorza Prawo- 
sławnego w Wilnie: Archimandryty F. 
Merozowa, Rektora Seminarjum ks. 
Tuczemskiego, ks. J. Kraskowskiego, 
ks. M. Kuszniowa, Przeora Klasztoru 
Św. Ducha Archimandyty Sawatjusza, 
Dziekana prawosławnego miasta Wil: 
na ks. Bielajewa i proboszcza Kated- 
ry ks. Dziczkowskiego. 

]. Е. przybył do Pałacu powozem 
p. Wojewody w towarzystwie p. Nar- 
woysza. | 

Po odczytaniu przez p. Piotrowi- 
cza dyplomu orderu, stwierdzającego, 
iż Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 
uznaniu wybitnych zasług, położo- 
nych w dziedzinie organizacji Kościo- 
ła Prawosławnego w Polsce nadał w 
dniu 3 maja 1928 r. Arcybiskupowi 
Prawosławnemu Wileńskiemu Teodo- 
zjuszowi Krzyż Komandorski z Gwiaz- 
dą orderu „Odrodzenia Polski", Wo- 
jewoda Raczkiewicz, wręczając odzna- 
ki tego orderu Jego Ekscelencji Księ- 
dzu Arcybiskupowi  Teodozjuszowi, 
wygłosił następnie przemówienie, 
w którem podkreślił zasługi J. E. 
Arcybiskupa Teodozjusza w dziedzi- 
nie utworzenia podstaw stosunku 
Kościoła prawosławnego do Państwa. 

W odpowiedzi J. E. Arcybiskup 
Teodozjusz podkreślił, iż zmuszony 
przez bezbožne Zprzešladowania, za- 

grażające jego godności arcykapłań- 
skiej, życiu, a nawet samemu sumie- 
niu, -— do porzucenia Ojczyzny, zna- 
lazł tu w Polsce prawdziwą drugą 
Ojczyznę. Rząd polski udzielił mu 
nietylko bezpieczeństwo życia, lecz i 
możność pełnienia w spokoju jego 
powołania i służenia Św. Cerkwi Pra- 
wosławnej na pożytek jej wiernych i 
ich Państwa. 

Przemówienie swe zakończył j. Е. 
Arcybiskup Teodozjusz wyrażając 
podziękowanie za liczne dowody  ży- 
czliwości i zaufania wielokrotnie mu 
składane. 

Po złożeniu przez obecnych ży- 
czeń odznaczonemu, p. Wojewoda 
Raczkiewicz podejmował Księdza Ar- 
cybiskupa Teodozjusza w ściślejszem 

gronie śniadaniem, w;którem między 
innymi wziął udział bawiący w Wilnie 
Dowódca Korpusu III Generał Alek- 
sander Litwinowicz.] 

MANIA GADANIA. 
Otwarcie telefonu Madryt - Nowy 

Jork. 
Między Madrytem a Nowym Jorkiem ; 

założono telefon. 5Jest to oczywiście nowy 
cud techniki pozwalający na swobodną ro- 
zmowę mimo tak olbrzymiej przestrzeni. 
Inauguracyjna rozmowa odbyła się bardzo 
uroczyście i zgodnie z dzisiejszymi wymo- 
gami. | 

Jakież to są wymogi? A no długie prze- 
mówienia, w których się porusza ni w pięć 
ni w dziesięć najrozmaitsze tematy, w któ- 
róch się odwołuje do nader wzniosłych 
uczuć, przypomina patetycznie różne rzeczy 
dawno minione i nie mające żadnego zasto- 
sowania. Zresztą oto dokładny opis cere- 
monji. 

O wyznaczonej godzinie do gmachu 
centrali telefonicznej w Madrycie i Nowym 
Jorku zjechali tu król hiszpański Alfons 
XIII, tam prezydent Coolidge. Towarzyszyli 
im ambasadorowie obu państw, ministro- 
wie i jeszcze kilkanaście innych niepotrzeb- 
nych dygnitarzy. Wszyscy otrzymali słuchaw 
ki tak, iż mogli się nasycać doniosłemi sło 
wy płynącemi z za oceanu, Pierwszy za- 
brał głos prezydent Coolidge. Półgodzinne 
przemówienie zawierało następujące ważniej- 
sze punkty: 

Hiszpanie położyli ogromne zasługi ko- 
ło odkrycia Ameryki. Gdyby nie Fliszpania, 
nie wiadomo czy wogóle Ameryka została” 
by odkrytą a, że dzisiejszy świąt bez Ame- 
ryki jest nie do pomyślenia, fwięc wszyscy 
winni być wdzięczni Hiszpanii, która odda- 
ła taką usługę ludzkości. Kultura hiszpań- 
ska wywarła wielki i wielce dodatni wpływ 
na Amerykanach. Nie ulega kwestji, że gdy- 
by Hiszpanja była bliżej Ameryki, wpływ 
ten byłby jeszcze większy i jeszcze doda- 
tniejszy. Jednak niema nadziei by w najbliż 
szej przyszłości ląd hiszpański przysunął 
się do amerykańskiego. Ale na szczęście 
jest telefoni! Dzięki niemu wymiana myśli 
obu narodów stanie się żywsza, bezpośred- 
niejszą. Hiszpanie i Amerykanie poznają się 

| 
| 
| 

| 

  

(dzięki telefonowi) lepiej i nauczą się wię-, + 
cej cenić wzajemnie. Założenie telefonu jest p. 
zjawiskiem epokowem, które niewątpliwie 
wpłynie ną wielkie zacieśnienie węzłów 
przyjaźni między Hiszpanją a Ameryką, a 
tem samem odbije się szerokiem echem na 
świecie. Wreszcie fakt bezpośredniej rozmo 
wy z Królem Hiszpanji jest &а NAAÓK 
olidgea,'niebywalem szczęściem, jest spełnie 
niem jego marzeń dziecinnych. 

. Alfons XIII odpowiedział równie pod- 
niośle: Trudno wprost zrozumieć, jak przez 
cztery i pół stulecia Hiszpanie i Ameryka” 
nie mogli żyć bez wzajemnego porozumie- | 
wania się telefonem. Należy przypusz- 
czač, że to było nie życie, a koszmar. Te- | 
raz otwiera się nowa szczęśliwa era życia. 
Zasługi Ameryki względem Hiszpanii są 
olbrzymie—wszyscy o tem wiedzą i wszyst* 
kie hiszpańskie serca biją przyśpieszonem 
tempem, gdy myślą o Ameryce. On, Alioaś 
XIII nigdy się nie czuł tak szczęśliwym jak 
teraz przy słuchawce gdy wie, że rozmawi2 
z prezydentem Coolidgem. 

Po tych przemowach dygnitarze się wy + 
nieśli, a telefon został oddany do rozpo” 
rządzenia giełdziarzom, którzy płacą 60 do 
larów za dwuminutową rozmowę. 

Karol. 
COETZEE ZZOZ OCS RZ OE DEÓB 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Bhejrzyj fawar krajowy. 
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PRZYMUSOWY ZARZĄD PANSTWOWY NAD MIENIEM 
B. POŁTAWSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 

niniejszem podaje do wiadomości: 

stałość z przeterminowanej pozyczki krótkoterminowej 

wanie pożyczki w całości lub częściowo na prośbę nabywcy. 

winna 

I) že 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 4 grudnia 1928 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 20 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 życzącewziąć 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 pozostałośc, 

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- 

być uiszczoną przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Zarząd Państwowy nie wyrazi zgody na prelongo- 

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

          

            

Suma należnych Bankowi zs- 
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- 

    

Należności, które mogą pozo- 

stać na hipotece sprzeda- 

wanej nieruchomości 
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ŽŽ R: : RE й OBSZAR cych pierwszeństwo przed po- 

Sólo ® Nazwisko i imię wlašciciela NAZWA MAJĄTKU | POWIAT DZE CEĆ. $ 
o < z W HEKTARACH datkowych, skarbowych i ko- 

R = ‚ munalnych, o których infor- * Nieumorzona 
> = = macje będą otrzymane przed | Rata bieżąca | pozostałość po- 

z 8 dniem licytacji, oraz wydatków, życzki na 
p = = które ujawnione zostaną wdniu | z odsetkami 1 stycznia 
= z Ž przetargu, winna być złożoną 1929 roku 

= jako wadjum przed rozpoczę- ZŁ i gr. 
2 ciem licytacji. Zl. i gr. 

ZŁ i gr. : 

1 2 3 4 5 6 Т 8 9 10 

A 1191 = Jarowski Edward Dolsk kol. Nr. 2 przy 
0 2 folw. Juljanów Kowelski 15 ha 3387 m? 252,51 25,99 

1 1195 —  Skwarkowie: Adam i Jan Dossk kol, Nr. 4 przy 
4 folw. Juljanów : 54 ha 7260 m? 703,54 95,29 

47 1195 — Kozieł Monika i Magowicz Apolinary Dolsk koł. Nr. 1 przy l: 
folw. Juljanów 5 43 ha 9640 m? 619,44 75,08 ' 2593,43 

3 18 1198 — Lewandowski Antoni i Jurek Stanislaw Dolsk kel. Nr. 6 przy 
2 folw. Juljanėw я 21 ha 8500 m? 328,04 37,54 1296,71 

5/6 32 — Grocholski Zygmunt Kolodno Krzemieniecki 3910 ha 1924 mž 65374,85 12837,85 443476,01 
8 4179 — Wieczorek Jan Smordwa kol. Bokuj- ; 

< ma Nr. 4 Dubieński 5 ha 7307 m? 189,91 14,44 498,74 
> 838 4165 = Kościuk Iłarjon Osada Smordwa folw. 

Berehy 55 12 ha 2977 m* 289,62 31,77 1097,22 

13? 4104 — Leliński Stanisław Zadyby Kowelski 8 ha 2997 m? 150,69 RÓ a 
. 16 918 — Żuchowski Stefan Czernyż : Eucki 193 ha 4435m> 586,47 72,19 2493,68 

211 543 — Lubomirski Adam Dobra Rówieńskie Równieński 1173 ha 3961 m* 55612,18 4902,98 169370,75 
1 212 2512 — Kostecki Archip, Filip i Klim Z maj. Rėwne kol. Nr. 1 

w urocz. „Bezo- 
dnia" przy folw. 

i „Basowy Kąt" ® 10 ha 9250 m* 365,89 40,43 1396,46 
210 2517 — Iwaszko Piotr, Makarewicz Aleksy i Piotrowski Grze- 

@ gorz kol. Nr. 6 w urocz. 
r „Bezodnia* przy 

folw. Basowy Kąt A 8 ha 7400 m? 324,68 31,77 1097,22 
zt 2520 — Andrejko Michał, Piszczuk Symeon i Wajnhower Ja- * 

roslaw kol. Nr.9 w ur. „Bezo- 
х dnia“, „Za Szla- 

1 kiem“ i „Ferma“ 
е przy wsi Tynne & 16 ha 6031 m* 415,35 63,53 2194,44 

248 2521 — Rajewski Stefan, Miskaluk Wlas i Mosksluk Jewsiej kol. Nr. 10 przy folw. į 
3 Basowy Kąt ‚ 10 ha 7943 m* 365,89 40,43 1396,46 

2136 3246 — Pasek Franciszek i Marjanna kol. Nr. 25 przy folw. 
i; Bojarka $ » 16 ha 9254 m* 364,84 40,43 1396,46 

2129 3281 — Radosowie: Józef i Marjanna kol. Nr. 28 przy folw. 
4 % Bojarka $ 13 ha 1104 m* 405,97 49,09 1695,70 

21 3282 — Michalowscy: Jan i Marjanna kol. Nr. 29 przy folw. 
i Bojarka i 8 ha 7403 m? 324,68 31,77 1097,22 

2143 — cz. 29, Nr. 7074  Ligurin-Ligutin Michał działka przy folw. Ba- : 
sowy Kąt R 13 ha 5113 m* 357,89 51,98 1795,45 

91% /14 — cz. 29, Nr. 7080 Wacek Anna Działka przy folw. 
Tynne 7 5 ha 4762 m“ „202,97 20,22 698,25 

213/18 — cz. 29, Nr. 7088 Samochocka Anastazja działka przy folw. : 
Туппе = 9 ha 2250 m* 291,87 34,65 1196,97 

21**/oz — cz. 29, Nr. 7240 Bojko Piotr Z maj. Rówieńskiego, . 

5 przy wsi Basowy Kąt ‚ 1339 m? 152,03 = Z 

22 971 & Szafarz Franciszek, Szawel Wincenty, Mangał Wło- 
dzimierz i inni kol. Nr. 4 z majątku A 

= е Długoszyje Dubieński 40 ha 4225 m“ 462,42 95,29 3291,66 

227 2324 — Szyło Zotik, Sołdatiuk Karp, Djaczuk Straton i Fedor- 
czuk Zolik kol. Nr. 7 z majątku у 

Dlugoszyje » 33 ha 2977 407,80 71,97 2693,17 

22/1 2326 sa Krzesiak Antoni, Wójcik Marcin, Bohajski Antoni 

i inni kol. Nr. 29 z majątku : ‚ 

Długoszyje > 51 ha 1121 m? 657,69 11839 4089,64 
241/251 935 = Siarczewski Tomasz Korabliszcze s 422 ha 4998 m* 4673,64 669,63 20725,56 
24*/25* 4594 = Rogaszko Tytus, Chmura Marcin, Sowkow Bazyli, Ro- 

gožyn Timofiej i inni kol. Korabliszcze Nr. 5 25 20 ha 8230 m* 326,27 28,88 892,41 
24*/256 4415 = Jefimczuk Agafja Puszczyk Andrzej, Jaremczuk Niki- 

for Charko Nikita kol. Korabliszcze Nr. 5 : 8 ha 2279 m“ 222,62 - 9,63 297,47 
24/109510 4551 — Ławrynowicz Onufry, Jaremczuk Ignacy, Godyima Da- 

niel, Sawczuk Tymoteusz Jaśkiewicz, Dymitr kol. Korabliszcze Nr. 9 ” 6 ha 0088 m* 193,15 z 197,98 
2411/2511 4619 SZA Skibicki Władysław, Markowski Antoni, Franczuk Ser- 

gjusz i inni kol. Korabliszcze Nr.10 sh 20 ha 8561 m* 326,47 28,88 892,41 
2413/9513 — 4694 a Sawczuk Jan, Rogaszko Awerkij, Fedorczuk Aleksy, 

Stadnik Jan kol. Korabliszcze Nr.11 si 4 ha 3700 m? 195,29 3,30 98,99 
26!/1 352/A, — Rząžewska Helena Tatarski Brėd Kowielski 106 ha 7500 m? 2380,— 332,07 11470,93 
263 352/B. — Felińska Paulina Cecylėwka З 155 ha 6916 m* 3760,79 419,33 16558,03 
263 352/C. — “ Grochowalska Zofija Zosin „ 118 ha 2554 m* 2765,05 352,28 12169,16. 

37 = cz. 33, Nr. 6108 Itlar Stefan Załuże Dubieński 437 ha 0000 m? 4654,24 626 59 21645,14 
44 — cz. 36, Nr. 6875  Danilczuk Michał Warkowicze и 26 ha 2200 m? 698,32* 83,74 2892,67    



  

ski 

4 se 0 W-0 

1 2 3 4 5 6 Т 8 9 10 

45 — cz. 36, Nr. 6869 Juszczyszyn Maksym i inni Warkowicze Dubieński 25 ha 6099 m* 411,17 95,29 3291,66 

46 — cz. 13, Nr. 2366 Gripari Mikołaj Turzysk Kowelski 1264 ha 2755 mž 20554,84 2636,29 91069,19 

56 — cz. 22, Nr. 3846 Czertow Bazyli Rudnia-Zareczje Łucki 27 ha 1345 m? 843,97 130,08 4518,26 

60! 94 — Omiecińska Anna Nieświcz lil 4 190 ha 8305 5210,44 684,34 23640,08 

61! 95 — Gruner Anna Postėjno III Kostopolski 301 ha 0000 mž 2892,45 352,07 11470,93 

69 — cz. 10 Nr. 668 Strutyńscy: Jan i Antoni Cechów Herochowski 50 ha 4566 m* 504,99 66,55 2194,44 

78 — cz. 19 Nr. 3258 Kliment Herman „HutaLisowska“ „Biel- 
gow“ i „Budki“ В ок 1026 ha 5458 m* 13066,75 1671,87 57753,62 

84 — cz. 11, Nr. 1349 Dekun Bazyli Borszczówka Krzemieniecki 33 ha 3049 mž 550,96 72,19 2403,68 

86 — cz. 11, Nr. 1351 Piasecki Jan i inni Borszczówka s 37 ha 6557 m? 6353,79 83,74 2892,67 

87° cz. 18, Nr. 3420 Wolaniuk Antoni z maj. Szpikolosy — ' 
dzialka $ 21 ha 8500 m* 319,48 36,30 1193,93 

8716 1893 — Krasnomowicz Sergjusz maj. „Szpikołosy - Ko- : 
Iosowo“ folw. Nr. 8 ь 128 ha 6946 mž 1446,29 223,85 1362,58 

973 =. cz. 20, Nr. 4482 Gales Wojciech i Jaworski Józef z maj. „Tupały* — 
działka Kowelski 18 ha 5725 mž 409,03 43,32 1496,21 

973 — cz. 20, Nr. 4485 Gajewscy: Stanisław i Antonina z maj. „Tupały* — 
działka $ 10 ha 9250 m? 290,60 25,99 897,72 

997 — 6z 2, Nr 5504 Stefanowicz Michal folw. „Hnidawa“ — 
dzialka Eucki 19 ha 1188 m* 286,64 5487 1895,20 

100 425 — Pulaski Jėzef „Wólka Hołuzyjska* Sarneński 2912 ha 6000 m* 16327,85 2096,33 72416,46 

102! 575 — Hulewicz Wladyslaw „Werbeń* Dubieński 607 ha 5023 m* 2604,95 553,58 18207,47 

102% 4906 — Hulewicz Wladyslaw urocz. „Pieta“ 2 101 ha 5064 m* 927,49 184,53 6069,15 

10712 1256 — Klajnszmidt Wiaczeslaw Przedmiešcie „Omela- 
nik“ m. Łuck 3583 mž 151,49 = => 

107*°/1 — cz. 7, Nr. 839 Jesipow Michał Przedmieście „Omela- 
nik* я 10 ha 1970 mž 545,56 60,64 2094,69 

10777/1 — cz. 7 Nr. 840 Jesipow Aleksy Przedmiešcie „Omela- nik* : 10 ha 1019 m» 543,49 72,19 2393,95 
107'5/1-2 3295 — Podgėrska Nadzieja Przedmiešcie „Omela- 

nik* я, 10 ha 0081 m* 597,20 12,19 2493,68 

119*1 — cz. 40, Nr. 4363 Myka Katarzyna Lipa — dzialka Horochowski 4 ha 4790 m? 172,10 8,67 299,24 

126 — cz. 8, Nr. 507 Roždiestwienski vel Lindenbojm Michal Urocz. „Lipowiec“ Eucki 59 ha 9564 т° 295,94 72,60 2177,75 

127 = "cz 19, Nr. 2055 Miszczenko Antoni Wojutyn s 224 ha 8725 m* 1615,04 318,50 9403,94 

130 — cz. 19, Nr. 3976 Tuszakowski Stefan i inni Diuksyn Kostopolski 89 ha 6624 m? 484,21 54,87 1895,20 

185 3% *620 100 Nr 081 Kaszowska Jadwiga Biskupice-Wańkowicze | 
folw. Szczęsna Wola Horochowski 1700 ha 4162 m? 12635,54 1657,70 54522,92 

141 — cz. 14, Nr. 2775 Baliński Ignacy Kowalówka Kowelski 130 ha 4531 m? 2739,94 355,17 12268,90 

142 — cz. 24, Nr. 4759 Czeczelew Konstanty Okońsk я 844 ha 59:0 m* 8139,65 1117,47 38602,17 
144 == 2-*cz. 19, Nu 32571 Potapczuk Tomasz i inni Łukarówka Dubieński 195 ha 9399 m* 1568,62 221,65 6105,95 

141 — cz. 12, Nr. 1079 Łazarenko H., Dudkowski Mateusz iinni Kołpytowo Horochowski 68 ha 6746 m* 549,54 66,42 2294,19 

150 712 — Sobańska Marja Wołczek Włodzimierski 498 ha 2050 mž 4525,15 620,40 1869,89 

165 — cz. 14, Nr. 2779 Chomiak Jan i inni Uracz. Cegielnia Kowelski 35 ha 0875 m* 808,01 106,84 3690,65 

172! cz. 14, Nr. 3037 Sawluk Grzegorz Bobły 2 125 ha 1675 mž 1415,38 179,03 6184,33 

175! <> mecza, Neo 616 Colonna-Walewski Jerzy Byteń . 607 ha 8759 m? 4987,24 641,03 29143,87 

1177 1218 — Michalowska Aniela Werba Wlodzimierski 112 ha 0560 mž 2611,54 363,83 12568,14 

1817 4537 — Okseniuk Piotr z maj. Kolki — dzialka Łucki 2 ha 1688 mž 155,71 —-— ZE 

184 [1 592 = Rudnicka Stanisława Dołęgów z dóbr Czer- 
czyce Włodzimierski 221 ha 3254 m* 4332,09 574,62 19849,70 

184 /4 3800 — Zygmunt Jan Osada Czerczyce Nr.79 
w kol.Zygmuntėwce 2 22 ha 4293 mž 467,51 60,64 2094,64 

184'/5 3801 — Mendryk Jan Osada Czerczyce Nr.80 

: w kol. Zygmuntėwce З 16 ha 4513 m* 435,58 43,32 1496,21 
184° 592 — Rudnicki Ksawery „Czerczyce B“ ы 256 ha 1913 m? 5313,80 672,79 23941,18 

184% 592 — Rudnicki Wacław „Czerczyce C“ = 246 ha 0283 mž 5069,96 646,80 22343,37 

184 592 — Rudniccy: Stanislaw, Zofja, Ksawery „Czerczyce D“ $ 306 ha 3269 mž 6293,12 805,62 27829,47 

1841 592 -- Rudniccy: Stanislaw, Zofja i Ksawery „Czerczyce E“ 2 97 ha 5341 m* 1456,70 181,92 6284,07 
184 [22 2024 — Bentkowski Mikołaj, Szczerbikowie: Mikołaj, Franci- 

szek, Maksymiljan i Stanisław Osada Czerczyce N.Nr. 
6, 10a, 10b, Sa, 5b. 
w kol. Wandówce у 60 ha 0875 m* 999,84 158,82 5486,10 

184/23 2025 Morelowski Józef, Śniadecki Kazimierz, Pasieczyński 
Paweł, Bogusz Józef, Czech Józef Osada Czerczyce NrNr 

1,68; 12 w “kol. 
Wandówce % 19 ha 7525 m* 1460,32 207,90 1181,80 

184/34 2026 — Jachimek Franciszek, Szopiński Jan i Szczerbik An- 
drzej Osada Czerczyce Nr. 

Nr. 7, 9i11 wkol. 
‚ \алабусе ъ 49 ha 1625 m* 781,21 129,94 4488,63 

184°/в — 3435 — Czerw Jan Osada Czerczyce Nr.62 
w kol. „Oktawin“ 
przy wsi Horyczów Włodzimierski 1 ha 4613 m* 154,75 a PRE 

189! — cz. 14, Nr. 2655 Krasicki Ignacy przy wsi Worokomle Kamień-Koszyr- : 
folwark „Dolina“ ski 196 ha 6500 m? 3296,16 421,58 14563,09 

189 1682 +, — Wańkowicz Zygmunt przy wsi Worokomle Kamień -Koszyr- 
folwark „Dąbrowa“ ski 1103 ha 4250 m? 11720,88 1510,17 52167,78 

197 B= ro ćz= 8, № 1299 Chojnacki Kalikst-Szymon majątek przy wsi „Hu- Kamień-Keoszyr- 
ta-Borowińska* ski 745 ha 9927 m* 2535,13 384,95 11570,67 

2164 — cz. 28, Nr. 5745 Krzysak Jan z maj. Horodyszcze 
г folw. „Dziadkowiec' 

) przy wsi Ratniowie Eucki 17 ha 4800m* 338,58 49,09 1695,70 

2166 — cz. 29; Nr. 6099 Kosowicz Jan z maj. Horodyszcze 
folw. ,Dziadkowiec' ю 

; przy Ratniowie я 16 ha 3970 m* 295,99 46,20 1595,95 

91618 — cz. 29, Nr. 6114 Kurek Szczepan z maj. Horodyszcze 
folw. „Dziadkowiec“ 
przy wsi Ratniowie я 17 ha 5232 m* 341,88 49,09 1695,70 

21630 — cz. 29, Nr. 6123 Kłosowicz Łukasz z maj. „Horodyszcze“ 
s „Ratniów *— działka 5 17 ha 4905 m* 275,54 49,09 1695,70 

221! — cz. 25, Nr. 5028 Wasilenko Konstanty z maj. Trostaniec S 59 ha 1918mž 426,53 43,32 1496,21 
22310 2475 — Zabužko Wlas i Zabužko Andrzej Kolonja Sapožyn Nr. 9 Rówieński 9 ha 7235m* 249,74 21,18 696,46 

23315 2805 — Poniński Mieczysław „kol. Sapožyn 14“ Rówieński 19 ha 1163 m? 356,58 42,55 1592,92 

5 — cz. 17, Ne 2678 Krut Zenobjusz Bialystok-Gorzwin Eucki 208 ha 5145 mž 5806,21 741,81 25834,52 

3 ==" cz. 24, Nr. 5381 Krewscy: Auksenty, Stefan i Michał z maj. Podberezie- 
: ы R działka 5 60 ha 0875m* 398,99 66,— 1979,78 

235*/s0 — cz. 30, Nr. 6575 Woloch Antoni z maj. Podberezie- 
działka i 1 ha 0379 m* 143,55 —— e 

2353/40 — cz. 30. Nr. 6593 Demjanczuk Paweł z maj. Podberezie — 
działka 5 2 ha 7720 mž 143,55 —— zza 

236 2552 — Szyszkin Andrzej i Liwszyc Mejlach maj. Kruszyny Sarneński 2731 ha 2507 m? 4087,30 1256,07 43390,04 

237/238 — — cz. 7, Nr. 408 Bezsmiertna Anna i Kaszencew Grzegorz Kudranka Kostopolski 1585 m” 3499 m* 5361,27 1077,18 37100,40 

245 = 6 20 Nr 4074 Werejczuk Emiljan ‚ Dobratyn urocz. Le- . 
og Dubieński 34 ha 5316 m? 647,06 86,63 2992,42 

261° — cz. 25, Nr. 4413 Grabowski Stanisław, Wilczyńscy: Anton, Józef, i Zy- 
gmunt, Stęperowscy Juljan i Władysław, Denkie- 
wicz Władysław, Błażucki Feliks, Skiba Józef ) 
i Masłowski Adam z majątku „Babicze” 

9 działka : Wlodzimierski 42 ha 7986 m* 539,51 75,08 2593,45 
261 — ez. 26, Nr. 4577 Weremczuk Nikanor i 10-ciu innych z majątku „Babicze* 

> dolać. ja 42 ha 7986 m? 460,33 75,08 2503,43 
26116 369 — С\гопозшіси {\п:опі‚ Koczorowska Antonina, i Liliūska "o 

tanislawa z majątku „Babicze 
ERY: > 65 ha 9450 mž 818,45 103,95 3590,90 

-26129 4937 — Рааіе‹йпі\‹ Ап[опзі, Szczerbicki Władysław, Milczarek RK 8 
arjanna, i „ „Berezowicze” — 

RS ; lit. Bai k 15 ha 5870 m? 265,75 23,10 797,98 

26123 4359 — Tkaczuk Jakim, Rzepiela Marcin, Kowalczuk Mieczy- 
slaw i inni kol. „Berezowicze* — А 

ja CE : 26 ha 3780 m 323,06 40,43 1396,46 
264 462 — Firma „Silva Nova“, Ki Ё 

Korab 1 inni RE Paa: Totka PA nA Gacie: bei 5587 ha 9612 m? 6867,41 1136,85 31317,62 
, likowicze* 

266, — cz. 6 Nr. 47 Stobnicki Wacław „Kamienica“ Dubieński 214 ha 1136 mš 1401,91 401,37 13864,86 

212./273' = cz. 4, Nr. 118 Ronikier Antoni i Podlewska Marja „Nowosiėlki“ Włodzimierski 2112 ha 5571 m 4318,81 940,78 28526,47 

272'/273* 634 — Podlewski Adam-Andrzej „wa przy ` 
siach „Nowosičlki 

1 „Przewały” й 972 ha 2318 m? 2001,18 431,48 13074,11 

272*/273* 1588 — Mianowski Leopold maj. przy wsi „Prze- 
wały”, w  urocz. Г 
„Miszne“, „Stawi- 
sko“ i „Czaste“ 4 123 ha 0532 m* 271,53 55,55 1683,82 

275 — cz. 10, Nr. 861 Urbanowicz Florjan „Cwiet“ Rówieński 59 ha 6345 m* 340,95 49,09 1695,70 

277 95 «^ Górno:Klecze do Rottermund Zofija Kornelja „Postėjno“ II, lit. „B“ Kostopolski 652 ha 2226 m* 5525,77 695,89 24039,08 

z Omiecińskich > 
zu — cz. 1, i 489 Szampowalski Konstanty „„Krugiel'* ea Kowelski 361 ha 5364m* 3687,16 482,22 16657,78 

— cz. 19, Nr. 4306 Tuczemski Teodor z m. „Krugiel“, dzial. „Pohulanka* Kowelski 32 ha 7750 m» 384,51 45,52 1496,21 
`219! — cz. 7, Nr. 531 Malużkewicz Aleksander „Bogumilėwka“ Kamień-Koszyr- 703 ha 6030 m? 2329,06 392,70 13565,62 
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1 2 3 # 5 6 7 8 9 10 

280% 668 — Chodorowska Marja „Majėwka“, w urocz. 
„Rumowina“. Osta- 
tnio przy wsi ,„Wiel- 
ki Okorsk“ Eucki 107 ha 7733 mž 501,77 66,— 1979,78 281% 652 — Witkowski Jan Działka przy wsi „Nad- 
czyce“' Dubieūski 4 ha 3700 mž 148,41 —,— —-- 281% 950 — Rzeniec Waclaw, Wesolowski Karol, Nikitiuk Filip 

i inni : ' z maj. „Ostrożec”, kol. : 
„„Nadczyce“ Nr. 14 ы 121 ha 2675т ® 677,98 89,38 2462,08 281° 1410 = Jagoda Józef z maj. „Ostreżec”, kol. 
„Nadczyce“ Nr. 22 й 4 ha 3700 mž 149,41 B= 2 28! 345 — Popielowa Zofja maj. „Biskupicze'* Łucki 849 ha 2868 mž 4045,29 (2974,48 19749,95 

2279 2096 — Karboński Józef i Skóra Stanisław z maj. „Biskupicze”, 
kolonja Nr. 8 = 36 ha 1393 mž 423,11 49,09 1695,70 25217 2105 — Wrzeszcz Wincenty i Balc Józef z maj. „Biskupicze” 

: kolonja Nr. 15 # 39 ha 1505 m? 383,64 54,87 1895,20 9355 1668 = Słobodianiukowie Eljasz i Mikołaj, Kułakewski Grze- 
gorz i inni z maj. „Skurcze”, kol. 

Nr. 4 o 31 ha 9697 mž 380,09 40,43 1396,46 185* 1669 — Ziemiański Paweł, Tokarscy Marjanna i Antoni oraz 
903.A, inni z maj. „„Skurcze“, ko- 

lonja Nr. 5 » 49 ha 6360 mž 574,90 J--63,55 2194,44 28519 1075 — Chmiel Antoni, Gubała Sebastjan, Woźniak Antoni 
i inni z maj. „Skurcze, ko» 

lonja Nr. 9 : 44 ha 8486 m“ 488,71 51,75 1994,94 28511 1674 — Powrožniakowie Jan i Ewa, Pupnowie Wincenty, Wła- 
dysław i Józef, Pałecki Izydor, i Strobel Eu- ` 
genjusz z maj. „ЭКигсхе“, ko- 

lonja Nr. 10 » 42 ha 3635 mž 418,56 54,87 1895,20 2852 1818 — Lawrenti Konstanty, Kowalewska Julja, Holodziuk z maj. „Skurcze“, ko- 
Straton i inni lonja Nr. 11 Е 35 ha 9762 mž 393,05 46,20 1595,96 285 2196 — Eozowski Aleksander kol. „Skurcze“ Nr. 14, : 

w urocz. „Wapielnia'* 2 1 ha 3773 m? 144,78 ZES ze Jeg, 286 1188 — Jaxa-Bykowska, Anna, Zabotinowie: Wlodzimierz, Ale- 
ksander i Marja maj. „Horajmėwka“ 3 2203 ha 2994 m2 9552,60 1455,09 49574,36 287 — cz. 28, Nr. 6638 Lessig vel Lassig Gustaw „Zaborol Horodyszcze Rówieński 2180 ha 0838 m2 37176,31 6113,53 201078,13 288! = 762. 31, Nr. 7450 Furmainkowa Paraskiewa, Nowosad Piotr, Marczuko- 
wa Anna i inni maj. przy wsi „Pasze- 

A Dubieński 36 ha 5632 m 644,88 80,85 2792,92 2883 ož. 81, Nr. 2452 Bondaruk Grzegorz, Watuluk Grzegorz, Łozicki Nazar, 
Ślepczuk Jakób, Poliszczuk Mojżesz, Kozaczu- 
kowa Zenobja, Gonta Teodora, Juchimczuk Ge- 
rasim, Furmaniuk Tichon, Furmaniukowa Paras- 
kiewa, Daniluk Andrzej, Juchimczuk Gierasim, 
Wojczuk Jakób, Daniluk Włedzimierz, Sinica 
Maksym, Furmaniuk Dymitr, Poliszczuk Andrzej, 
Keszmaniuk Mateusz, Lewczuk Protazy i Kowal- 
czuk Dymitr maj. przy wsi „Pasze- : . 

wo“ Dubieński 63 ha 6116 m 1146,19 147,81 5 11 2884 — cz. 37, Nr. 7453 Juchimiuk Zacharjasz, Zielenczuk Jakób, Eozicki Ja- 
soo kób, Jewneczuk Jewdokim, Koladiuk Nikon, 

Omielczuk Nikifor, Gołowoszczuk Filip, Duda 
Auksenty, Kaleczobrodzki Jan, Karasiński Zy- 
gmunt, Kuszneruk Choryzom, Daciuk Terenty 
i Jelenczuk Pantelejmon maj. przy wsi „Pasze- 

wo“ . 26 ha 2615 mž 536,32 63,53 2194,44 290 95 RR Omieciński Wincenty „Postujno” I Ą. Rówieński 652 ha 2226 m* 5538,97 695,89 24039,08 2927 3457 3 Kamieński Jan „Žolobki“ Krzemieniecki 573 ha 8587 mž 8251,72 - 1634,33 56456,91 2923 — cz. 19, Nr. 3486 Kiryczuk Nikifor, Poliszczuk iłarjon, date par Mie- ‚ : czysław, Widniuk Jemeljan i Bidniuk Radjon maj. przy wsi „Żołobki Ч 23 ha 0335 mž 311,73 72,19 292* —- cz. 19, Nr. 3488 Rokitnieki Mateusz, Rokitnicka Stefanja, Jarosz Fran- Р 2022 ciszek i Sienkiewicz Franciszek maj. przy wsi „Želobki“ > 32 ha 7750 m? 589,09 103,95 3590,90 2927 3458 pij Rowińska Helena folw. Rowin, przy wsi : Żołobki ‚ 513 ha 8587 mž 7981,72 1634,33 56456,91 293 252 sA Hr. Poniński- Walewski Lech „Babie-Jasienówka" Łucki 1123 ha 3176 m? 6952,65 1414,88 48876,13 2936 5066 R Sarnowie Józef i Wiktorja, Szram Jan, Tymoszczuko- 
: wie Timofiej i Iwan kolonja Nr. 5, przy wsi : х z Babie = 25 ha 4188 m 227,23 31,77 299 — cz. 6, Nr. 390 Kupryjeczuk Grzegorz, Dutik Piotr, Sukacz Teodor, 1097,22 

Golc Emilja, Matunik Maksym, Stasiuk Demjan : 
i inni Drozdnie Kowelski 243 ha 6275 mž 1511,32 214,78 300 — cz. 6, Nr. 367 Gorski Seman, Bass Grzegorz, Kowalczuk Teedor, ; "e 
Gorliński Konrad, Barbaruk Jan, Kupryjczuk Grze- 
gorz i inni Drożdnie > 115 ha 0307 m* 866,63 117,98 3880,28 305! 804 > Dydyński Eustachy Hołubno Kostopolski 120 ha 4756 m* 2315,54 300,30 10373.71 3111 — cz. 3, Nr. 43 Suffczyńscy Józeł i Franciszek Turzysk Sielecki Kowelski 2432 ha 3039 mž 21670,21 2841,50 98151,23 3114 1143 = Jochenzon Dawid-Wolf maj. przy wsi „Bobly“ х 454 ha 2615 m* 4259,13 537,08 185592 08 3115 1072 = Smoczny Stefan-Kazimierz folw. „„Poczekajka- 

: 
Stefanów" а 64 ha 3905 mž 687,26 75,08 327 -—— cz. T, Nr. 552 Rzeszowski Wladyslaw maj. „Lipniki“ Kostopolski 272 ha 3157 mž 2853,81 412,92 dia 3321/3338! 5167 ap Rymwid-Mickiewicz Władysław rnaj. przy wsi „Кого- ; 
šciatyn“ Rówieński 135 ha 0055 mž 1434,54 322,03 9388,26 332*/3332 5166 = Rymwid-Mickiewiczowa Zofja-Halina folw. Nr. 5, przy wsi Rówieński 72 ha 3635 mž 885,69 172,98 5039,83 
„Korošciatyn“ 4 332*/838* 6770 — Hornowskie Wanda-Teresa, Halina-Marja, Janina-Irena folw. Nr. 7, "a wsi Rówieński 87 ha 2370 m? 892,80 206,53 6028,70 
„Korošciatyn“ > 332*/333% 6771 SE Rymwid-Mickiewiczowa Janina-Teresa folw. Nr. 1, przy wsi Rówieński 85 ha 7621 mž 1035,37 203,50 5929,21 : „Korošciatyn“ ' 3325/3335 67172 Ž Rymwid-Mickiewiczowa Jadwiga folw. Nr. 10, przy wsi Rówieński 55 ha 9239 m* 669,39 128,71 3755,51 
„Korošciatyn“ : 3363 1211 a Woronkowa Olga kol. „Warkowicze” A. Dubieński 71 ha 2601 ra? 1375,95 285,87 9874,97 338 — cz. 12—953 Karolczuk Grzegorz, Koroluk Jarosław, Grygorjew Jan, 

4 
Koroluk Stefan, Iwanczuk Kirył, Pawłowski 
Paweł, Karol-Karolukowie Juljan, Jakób, Roma- 
niuk Charyton, Maryszczuk Wasyli i inni maj. „Serniczki' Włodzimierski 57 ha 3972 mž 809,85 96,80 3183,82 339 — с2. 11, Nr. 750 Simonowicz-Nikszyc- Wlodzimierz wiaije Dubieński 587 ha 8246 m? 5026,26 638,14 22044 13 310° — 02.15, Nr. 2951 Pregubow Andrzej „Wierbiczno“ Kowelski 1085 ha 9450 m? 10332,75 1339,80 46282,70 345 4532 = Kaszewski Zygmunt maj. „Bubnów « Виз- ‚ i ' ° nėw“ Wiodzimierski 796 ha 4174 m 6814,96 889,35 350 —  «z.12,Nr. 1058 EA Daniel, Byczuk Dawid, Kozlowski Klimenty, 29251,55 

S ermanowicz Tomasz i 23 innych maj. „Nikitycze” Włodzimierski 1037 ha 8250 mž 7330,07 977,08 352 — cz. 19, Nr. 4388 Szampowalski Hipolit maj. al i R 
z maj. „Nowe i Stare- ! 

Koszary” Kowelski 16 ha 3875 m 501,99 $ 3525/1 — cz. 19, Nr. 4449 Aleksandrowiczowie Zofja i Andrzej działka przy ai „No- > = 
we-Koszary“' Kowelski 20 ha 2795 m* 348,45 „32 3527 —  cz.19, Nr. 4359 Szampowalski Feliks ea = „No- > 2 
we-Koszary“ Kowelski 27 ha 3125 m* 425,04 57,75 1994,94 3598 438 e T-wo włościan: Gierasimczuk Piotr, Sidoruk Konstanty, działka przy wsi No- ; Semeniuk Andrzej, Semeniuk Pawel i 44 innych we'Koszary w ur. 
„Kutek“ i „Zloje 
Pole“ ` Kowelski 187 ha 9100 m? 2838,54 372,49 12867,39 357! 881 BK. Nipanicz Antoni Krymno Kamień-Koszyrski 911 ha 2227 m? 5028,02 668,53 21988 26 357° 495 2 Poplawska Elžbieta część dóbr „Krymno” Kamien-Koszyrski 7179 ha 1333 mž 4299,69 571,73 18804.44 359 697 — Kaczkowscy Marjan-Henryk i Franciszek folw. Nałęczówek, przy ' i wsi Kobultowie Włodzimierski 237 ha 7467 m* 4605,02 586,17 20248,68 362 — cz. 3, Nr. 25 Skorupski Kornel Radoszyn Kowelski 465 ha 4951 mž 1153,35 158,40 4151.46 363 — — cz. 14, Nrj 1916 Poleszczuk Nikityn, Teodor i inni Szklin Łucki 213 ha 7250 m* 3614,84 462,— 15959,55 366 — cz. 20, Nr. 3404 Rodziewicz Kazimierz Niemir Łucki 544 ha 7151 m* 4291,83 635,25 2194438 370 = cz. 5, Nr. 282 Wojtasz Zofja Ratno Kowelski 1595 Ва 9579 т 6944,36 931,70 30644,27 371 — cz. 15, Nr. 2252 Le Blanc Kamill Podberezie Oderady Eucki 425 ha 4259 m? 2121,93 274,32 9475,98 375 — cz. 8, Nr. 726 Simonowicz Nikszyc Olga Stary-Taraž i Nowy Krzemieniecki 695 ha 0956 m* 10591,10 1357,13 46881,18 376/577 525 1 Dydyński Bolesław Lisowo Łucki 3024 ha 5395 m* 12887,54 1691,81 56666,40 378! 244 = Potocki Franciszek i Orlikowski Stanisław Brany i Katerynówka Horochowski 341 ha 3314 mž 4053,17 837,38 28926.69 3185 208 = Johanowicz Józef-Handas nieruchomość przy ' 

miasteczku Družko- 
polwur, „Wysock“, 
anodę i „Za a а 38 r 
dorem odzimierski 27 ha 3125 m ‚ 86,63 3786 209 = Mścichowski - Maciechowski Stanisław i Johanowicz A mons) przy : R Haudas Franciszek miasteczku Drużkopol Włodzimierski 54 ha 6250 m? 883,35 176,14 6084,58 3787 210 — Joś Tojer nieruchomość przy : 

miasteczku Družko- 
polu w ur. „Kopan“ ‚ 
i „Folwarek* Włodzimierski 54 ha 6250 mž 882,30 176,14 6084,58



  

6 S-ECO-W-0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

578° == cz. 21, Nr. 3316 Bossalini Rafal nieruchomość przy wsi 

Drużkopolu Włodzimierski 56 ha 7059 mž 295,81 53779 
37810/1 206 ч Kajstrukow Eustachy aiachomość przy wsi : m 

Drużkopolu w urocz. 
== „Zapust“ 2 29 ha 4295 mž 520,22 86,65 4 

37811 5595 Johanowicz Józef nieruchomość przy wsi pa 
Drużkopolu ы 20 ha — 366,54 63,53 

37812 1015 — Jankowscy Michał i Wiktoryn folw. Rad: i Katery- ‚ BE 

nówka lit. „A“. ы 369 ha 2650 mž `5797,47 1189,65 4 
37815 1505 = Skowron Józef kol. Nr. 29 i 29a, przy P 

folwarku „Kalino- 
4 wiec” Horochowski 10 ha 9250 mž 272,17 37,54 126,71 

37830 1503 — Piekutowski Bronisław kol. Nr, 47, w lesie : 
Drużkopolskim я 41 ha 8000 m* 783,53 147,27 

578" 1502 - Solis Władysław Kol. Nr. 28 128a, przy 500 
folwarku „Pożarni- : 
са“ s 30 ha 4370 m 495,74 106,84 

3782 1501 = Naborczyk Jan Drużkopol, kol. 27 i > 
27a, przy folw. „Po- : : 
žarnica“ ya 32 ha 7750 m 625,24 115,50 

378% 1522 аи Rycerz Jėzef Družkopol, kol. Nr. 15 cej 
i 15a i cz. 24przy 
folw. „Jekaterynów- ь 

: ka“ 5 23 ha 4469 m 532,90 80,85 

378% 1523 — Palka Piotr Družkopol, kol. Nr. 16, 2 
16a i cz. 24, przy 
folwarku  „Jekate- 
rynėwka“ » 33 ha 8130 m“ 669,53 118,39 ) 

37837 1524 = Trepiak Andrzej Brażsdpal, kol. Nr. 17, ea 
17a i cz. 24, przy 
folwarku  „Jekate- 
rynówka'* % 34 ha 3729 m* 659,53 118,39 

378% 1526 = Karaś Władysław rużkopó? kol. Nr. 19, 2 
: 19a i cz. 24, przy 

folwarku  „„Jekate- 
ryndwka“' 5 10 ha 3788 m* 230,60 34,65 i 

37811 1588 = Jaśko Paweł i Paulina Biażkonol. kol. Nr. 21, ok 
; 21a i cz. 24, przy 

folwarku. „Jekate- 
rynówka 5 14 ha 7488 m? 326,53 51,98 

37802 2947 = Burak Anna Osady: Brany i Kate- a 
rynówka ia 10,1692 ha 230,60 34,65 1196,97 

378% 1854 — Hawryluk Eufimja, Chomyk Tychon i inni kol. 59—67, w urocz. ` 
Rutka w Lesie Druż- 
kopolskim s: 43,1399 ha 817,98 150,15 5186,86 

3801 702 — Martynowski Tadeusz folw. Zaturce Nr. 1 i 230,1368 ha 5545,32 107,44 24438,07 
384 — cz. 4, Nm 110 Mochliński Jan i Antoni Szpikołosy-Fusów 3; 1025 ha 15124,62 1943,29 67129.86 
385 1624 — erygiewicz Józefa przy wsi Okońsk Kowelski 527,7501 ha 2751,29 554,40 19151,46 
395) = "cz, 16,-Nn 2557 Sakewska Marja maj. Podberezie-Ode- Е : 

rady Euck 20,9226 ha 726,79 92,40 3191,91 
396 — cz. 25, Nr. 4422 Wasiuk Konrad i inni maj. Matwiejki 5 60,1175 ha 448,15 60,64 2094,69 
397  — cz. 14, Nr. 1860 Oboronow Nikifor Radziwilszczyzna, r = : 

z maj. Torczyn > 49,3265 ha 551,62 60,64 2094,69 
808155, 362. 5 N2193 Kun August; Bacha Karol-Ludwik; Kozaczuk Teodor ‚ 

i Ignacy; Kowańczuk Semen; Beker Jerzy; Pa- 
niuch Tatjana maj. Wojutyn й 61,1750 ha 907,80 150,15 5186,85 

399 cz. 27, Nr. 4361 Kunicki Prokop, Sapiega Filip maj. Złoczówka Dubieński 54,6250 ha 1051,49 135,72 4688,12 
400 — cz. 20, Nr. 3376 Bujalska Karolina maj. Białystok Łucki 27,9197 ha 807,10 106,84 3690,65 
402 cz. 22, Nr. 4021 Miller Gotrfyd i inni z maj. Oderady, kol. 

Adamów * 40,9218 ha 1150,55 141,49 4887,61 
4061 — cz. 7, Nr. 305 Pogoska Jėzefa maj. Kijaž A. Ё 155,0371 ha 2441,60 323,40 11171,68 
406% — cz. 28, Nr. 5995 Kijas Jan działka z maj. Kijaż у 42 ha 725,71 98,18 3391,41 

408 — cz. 14, Nr. 2776 Stelmaszczuk Szymon maj. Rewuszki Kowelski 44,7406 ha 466,91 12,19 2493,68 

400 — cz. 14, Nr 2789 Bojczun Grzegorz, Sak Eustachy maj. Rewuszki M 36,5987 ha ' 428,58 63,53 2194,44 

410 — cz. 14, Nr. 2772 Petruk Mikita maj. Rewuszki я 49,2034 ha 439,26 66,42 2294,19 
415  — cz. 10, Nr. 6093 Nikitin Aleksander maj. Wołosówka ° 45,0547 ha 369,04 46,20 1595,95 

414! — cz. 9 Nr. 555 Nikitinowie: Aleksander, Dymitr i Michał maj. Wołosówka 2 218,5288 ha 953,78 127,05 4388,88 
415 3143 uż Parysiewicz Wojciech, Misłuta Jan maj. Bobły » 151,1080 ha 2694,66 386,93 13366,12 

416 2770 m Kołodzińska Mełanja i "inni -mej. Bobły py 93,3459 ha. 1571,79, .. „— 06 os „6782,81. 

417 >. 62. 14,:Nr 2630 Bondar Michal i inni maj. Osy Kowelski 79,1871 ha 1169,76 150,15 5186,85 

419 cz. 14, Nr. 2623 Fedoniuk Antoni i inni | maj. Osy Kowelski 51,0402 ha 955,40 115,50 3989,89 

492 — «z, 14, Nr. 2629 Gąsiorowski Elisiej i inni maj. Koszlakow Kowelski 150,5537 ha 1585,19 262,77 9076,99 

4935 — cz. 14, Nr. 2786 Bogomaz vel Bogomaziuk Charyton maj. Hilerów Kowelski 45,35100 ha 792,46 106,84 3690,65 

499 — cz. 5, Nr. 3067 Feliński Zygmunt maj. Rutka-Miryńska Kowelski 112,7291 ha 1187,03 150,15 5186,85 

433 — cz, 14, Nr. 2622 Zaczerniuk Mateusz maj. Hilarów Kowelski 49,0318 ha 940,09 109,73 3790,39 

439 — cz. 33, Nr. 6033 Moskaluk Aleksy Dobratyn , Dubieński 22 ha 7777 m? 410,01 54,87 1895,20 
444 — Cc. 13, Nr. 1811 Peszczenko Piotr Kruki Dubieński 360 ha 5251 m* 7511,01 970,20 33515.06 

446 — cz. 37, Nr. 7330 Mielniczuk Jan i inni Warkowicze Dubieński 24 ha 7178 m? 988,08 132,83 4588,87 

448 — cz. 36, Nr. 6868 Dermański-Samkow Korniej i inni Warkowicze Dubieński 21 ha 8500 m? 6000,90 69,30 2393,93 

449 — cz. 36, Nr. 6876 Głowaczek Chrystjan i inni Warkowicze Dubieński 46 ha 0170 m* 1215,16 147,27 5087,11 

450 — cz. 36, Nr 6873 Pasiecznik- Mielnik Michał i inni Warkowicze Dubieński 33 ha 1500 m? 1179,97 141,49 4887,61 

451 — cz. 36, Nr. 6870 Pasiecznik Wiktor i inni Warkowicze Dubieński 41 ha 2418 m* 1181,02 141,49 4887,61 

452 — cz. 35, Nr. 6651 Omelaniuk Jan i inni Warkowicze Dubieński 2i ha 8599 m? 742,65 92,40 5191,91 
458 — cz. 25, Nr. 6652 Worczuk Antoni i inni Warkowicze Dubieński 21 ha 8500 m? 142,65 92,40 3191,91 
454 — cz 35, Nr. 6650 Bemczuk Jan i inni Warkowicze Dubleński 21 ha 8500 »* 1741,58 92,40 3191,91 
455 — cz. 36, Nr. 6871 Dorobny Antoni i inni Warkowicze Dubieński 50 ha 6956 m? 1116,93 158,82 5486,10 
456! 4692 — Sokołowska Izabela Peremiłówka Dubieński 7i ha 0125 m? 1660,52 219,45 7580,79 
459 — cz. 10, Nr. 779 Bałaszew Piotr Marjanówka Rówieński 216 ha 8712 m? 1859,28 236,78 8179,27 

468 — cz. 4 Nr. 37 Łyszczyński Włodzimierz Bielczaki Kostopolski 3498 ha 7586 m? 6871,11 892,24 30821,88 

416 — cz. 8, Nr. 676 Walczak Grzegorz i inni Zalisiec Krzemieniecki 132 ha 7865 mž 1662,90 208,73 9865,11 
4791 — cz. 1, Nr. 11 Korzeniowska Ludmila-Wanda Eyczyny Kamień Koszyr- 

ski 457 ha 5292 m* 833,28 98,18 3391,41 

480 452 o Leśna Spółka Akc, „Gaj“ Karpiłówka- Korasin Kamień Koszyr- 
ski 4015 ha 5666 m? 25550,09 3323,52 114809,01 

482 — cz. 12, Nr. 1075 Teodoruk Parfenjusz i inni Serniczki Horochowski 51 ha 1240 m? 653,39 90,75 2984,83 
484 — cz, 10, Nr. 751 Natańczuk Ignacy i inni Sielce Horochowski 87 ha 4437 m? 984,22 127,05 4:78,76 
481 — cz. 9, Nr. 533 Szczerbaciuk Jan i inni Myśliwy Horochowski 9! ha 4454 m? 968,47 124,03 4079,27 
490 —  cz..18, Nr. 2489 Zielińska Filipina Horyczów Włodzimierz 109 ha 2500 m* 1671,49 207,90 7181,80 
491 — cz. 10, Nr. 629 Olenikow Teodor Iwanicze Włodzimierski 67 ha 6120 m* 610,69 69,58 2288,37 
500% — cz. 19, Nr. 4378 Kosiński Marceli Obeniże — działka Kowelski 34 ha 9027 mž 740,16 83,74 2892,67 

501 — cz. 8, Nr. 616 Prawdun Bazyli, Moskalenko Siemion i inni Klosowo Kezemieniecki 68 ha 5543 m? 951— 117,98 3880,32 

502 — cz. 13, Nr. 1956 Sirko Aleksander i inni Borszczówka Krzemieniecki 48 ha 4833 m? 883,95 109,75 3790,59 
505 — cz. 10, Nr. 732 Jakobiuk Dyonizy, i inni Dażwa Włodzimierski 57 ha 2888 mž 413,12 46,20 1385,84 

506 — cz. 19, Nr. 3926 Bednarski Jan Diuksyn Kostopolski 96 ha 3880 m? 637,36 83,74 2892,67 

507 — , cz. 14, Nr. 2776 Tyszyk Nikanor i inni Bobły Kowelski 65 ha 5500 m? 1579,69 199,24 7882,56 

515. — cz. 14, Nr. 2782 Korzeniowski Karol i inni Łuczyce Kowelski 32 ha 7758 m* 551,20 66,42 2294,19 

517 — cz. 10, Nr. 2793 Ryl Edward i inni Bobły Kowelski 67 ha 7250 m* 894,30 121,28 4189,38 

535 — 02018, Nr. 2205 Kopniukowa Ewa, Wakoluk Jakób i inni Łysin Dubieński 69 ha 0446 m* 708,78 81,15 2885,34 
527 — cz. 27, Nn 4326 Zinczuk Mojżesz i inni Dobratyn Dubieński 22 ha 7658 m? 411,52 54,45 1790,90 
528 — cz. 15, Nr. 1551 Głanc Józef Stawiszcze Dubieński 53 ha 4787 mž 561,11 69,58 2288,37 

529 — cz. 19, Nr. 2479 Kudejszko Włodzimierz przy wsi Łysin Dubieński 57 ha 0922 m* 624,31 81,73 2885,34 

53! — cz. 18, Nr. 1105 Powidjon Seman, Antoniuk Herasim i inni Dolgowo Horochowski 31 ha 2332 m2 471,52 54,45 1790,90 

532 — cz. 25, Nr. 5162 Bergier Jan i inni Podberezie Oderady Łucki 60 ha 2477 m? 1654,44 205,02 7082,85 

585 — cz. 15, Nr. 2559 Kowalik Władysław Pożarki Łucki 27 ha 0111 m* 309,41 31,77 1097,22 

5371 — cz. 16, Nr. 2515 Żytyński Konstanty Semerynki Łucki 84 ha 1225 m* 676,86. 75,08 2595,43 

538 2163 + Szyczewski Władysław Usicze Łucki 308 ha 6298 m? 9353,62 1218,53 42093,31 

589 — cz. 12, Nr. 1240 Eysian Jan Gafczyce Łucki 535 ha 2395 m* 3600,95 516,87 17854,74 

540 — cz. 19, Nr. 3283 Storożyk Prokop Stepan-Gorod- Górne Sarneński 2798 ha 2855 m? 6675,66 866,25 29924,16 

541! — cz. 29, Nr. 6993 Jodko Jadwiga Pruski Rówieński 340 ha 8399 m? 4013,78 413,42 18253,74 

3400750, cz. NR, 791 Fedin Stefan, Nowosad Eljasz i inni Ochłowy Horochowski 55 ha 5172 m? 414,97 60,50 1989,89 

544 — cz. 9, Nr. 513 Lewszeniuk Dawid i inni Myśliny Horochowski 250 ha 8935 m? 2164,99 278,30 9153,48 

SA5RO57 0 czn55ANr. 182 Miller Mieczysław i inni Raczyn Horochowski 703 ha 5701 mž 5820,46 188,48 25769,04 

A. i > Pentowscy: Olga, Aleksy i inni Halino Wola Luborkelski 568 ha 5768 m? 1257,99 166,38 5472,19 

SSE WT9. Gz. 8, Ne 675 Szubiakowski Fortunat Kornaczówka Krzemieniecki 140 ha 6593 m* 1506,97 190,58 6583,32 

5581 — cz. 18, Nr. 3347 Dubikowskich Anny i Felicji Bereżenka Krzemieniecki 281 ha 2366 m* 5492,93 721,88 24936,80 

558* 1422 — Grynczuk Anna i inni kol. Bereženka i Do- Krzemieniecki 108 ha 2976 m? 2097,89 268,54 9276,49 
maninka Nr. 1 ` 

558° 1425 — Szewczuk Aleksander i inni kol. Berežanka i Do- Krzemieniecki 87 ha 5049 m? 1734,98 219,45 1580,79 
maninka 

564 — cz. 6, Nr. 454 Penzowski Piotr Siedliszcze Kowelski 166 ha 0600 m” 1270,84 161,70 5585,84 

573 — cz. 6, Nr. 2044 Dworzak Franciszek i inni Janiewicze Rówieński 60 ha 0997 m* 140,41 90,75 2984,83 

5742 Sm cz MNK IZ Urbanowicz Seweryn i inni Rzeczyca Rówieński 399 ha 8551 m? 1853,94 251,08 8258,03 
5155 2916 — Dutkiewicz Marja pizy wsi Serdziatycze Włodzimierski 200 ha 1388 m? 644,42 138,60 4157,55 

*577 — | cz. 12, Nr. 1044 Helger Jakób, Rozental Edward i inni przy wsi Ulgówka — Horochowski 237 ha 5674 m* 3501,64 441,57 15460,82 
: dzialka : : 

si — — Rajch Jan-Grzegorz i inni przy wsi Ulgówka— Horochowski 364 ha 2968 m? 5195,83 684,54 23640,09 

2 działka ; : 

580 — cz. 14, Nr. 1549 Kolomiejozuk Sylwester i inni Charaluga Rówieński 136 ha 5625 m? 706,93 106,84 3690,65 
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SŁOW SE 7 

2 3 4 5 6 1 8 9 10 

dy — cz. 24, Nr. 5579 Szplet Michał, Szplet Samuel i inni Korzyńce i Kołowerty  Rówieński 50 ha 3605 m* 522,74 60,64 2094,69 
348 — Karlikowski Walenty i inni Rėžyn Kowelski 1647 ha 4640 mž 8054,91 1171,50 35141,02 

1400 — Staffer Franciszek przy wsi Marjanówka = Kostopolski 345 ha 1290m* 3185,45 418,69 14463,35 
— cz. 11, Nr. 792 Parij Ilja, Zacharczuk Roman i inni . przy wsi Ochłapowo Horochowski 66 ha 5651 m? 640,94 12,60 2381,87 

3 — cz. 18, Nr. 2297 Starczewski Karol, i inni. przy wsi Łysin Dubieński 57 ha 7:90 m* 575,11 15,63 2481,36 
8 7114 — Jakobczuk vel Jakowczuk Jakėb * Korzyńce przy wsi Ko- - 

łowerty I Rówieński 19 ha 6499 m* 426,52 43,32 1496,21 
= - €©z. 7, Nr. 291 Frankowska Marja i Zofja Kościanice Dubieński 315 ha 7325 m? 6909,77 ш -, 89513 80921,63 

3 — cz. 15, Nr. 2921 Połuchtowicz Androniuk i inni Omakow Kowelski 439 ha 1852 m* 2124,73 502,15 1196,40 
6 — cz. 8, Nr. 66 Gromady mieszczan miasta Maciejowa Maciejów ° Kowelski 182 ha 6541 m* 618,23 105,60 2327,20 

17 — cz. 9, Nr. 510 Bogusławski Grzegorz Liszki Włodzimierski 175 ha 9653 m* 1052,97 180,40 3975,62 
a — cz 4, Nr. 81 Szwajgier Jakób, Zieliński Paweł i inni przy wsi Skobełka Horochowski 38 m? 3966 m? 1399,71 170,37 5885,09 
$ 1631 — Rudnicka Czeslawa Zajączyce Horochowski 594 ha 3201 mž 1051,19 135,72 4688,12 

— cz. 20, Nr. 5472 Herman Klementy Kamieniucha Łucki 153 ha 8375 m* 1589,82 205,70 6705,62 
Ut — cz 9, Nr. 484 Bortnik Teodor i inni Nowosiółki Horochowski 179 ha 2501 m* 873,19 140,80 3102,92 
19 — cz. 8, Nr. 65 Sacharuk Piotr i inni Topolki Kowelski 364 ha 6378 m* 1127,34 198,— 4363,48 
0 — cz. 2, Nr. 193 Mawrokordato Dymitr Werba Włodzimierski 2445 ha 5841 m* 5519,15 1007,60 22205,28 
4 — cz. 11, Nr. 826 Litwiniuk Nikita i inni Gnojno Wlodzimierski 71 ha 3925 mž 4357,84 714,40 17066,07 
4 — cz. 4, Nr. 108 Gogula Semen i inni Myśliny Horochowski 469 ha 7855 m* 1973,01 347,60 7660,34 
Т — cz. 14, Nr.'2794 Sobolewski Władysław Koszlaków Kowelski 25 ha 1275m* 451,51 49,09 1695,70 
3 ci cz. 12, Nr. 1053 Sieno Michał i inni Kotuchy Horochowski 371 ha 4956 m* 3264,68 589,60 12993,48 

Į 

| Suma Roz zaległo- 
Ści w ratach, odsetkach i wydat- S 
kach, poniesionych na rachunek Malašaokėi, 1008 Maga do 

| ' 8 dlužnika, e musi być uiszczo- | stać na hipotece sprzedawanej 
2 ną przez nabywającego nierucho- 

| a U TGA POWIERZCHNIA | mość. Suma ta z doliczeniem do nieruchomości 
В R niej RAA A po 
O «= 5 ° ns ini požyczką Banku zaleglošci podat- Šš | 2 Nazwisko i imię właściciela MIASTO RAA PLACU © | kowych. skarbowych 1 komunal 
> 5 i Nr. ‘ nych, o których informacje będą 
8 e “ \ : W METRACH KW.)| otrzymane przed dniem licytacji, Koa 

= a datków, które ujawnione | Rata bieżąca P ; @ O WYDA! , ) ® požyczki na p p + ! zostaną w dniu przetargu, winna| z odsetkami |dzień 1 stycznia 
z z е być złożoną jako wadjum przed 1929 r. 

| = rozpoczęciem licytacji 
A > Zł. i gr. ZŁ. t gr. ZŁ i gr. 

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 — cz. 3, Nr. 129 Zafran Arja-Lejba m. Rėwne Wartowa 26 1524 mž 2740,34 504,90 10472,36 
80 — cz. 3, Nr. 226 Zyskind Basia „ Kowel Strzelecka 3 1093 mž 536 62 82,23 1221,12 
90 — cz. 3, Nr. 170 Reymund Zygmunt „ Równe Słowackiego 7 1366 m* 308,02 151,80 2254,38 
116 — cz. 6, Nr. 415 Sadkowska Joanna „ Łuck Dominikańska 36 828 m* 1799,61 269,50 6893,82 
139 — cz. 9, Nr. 1230 Gierszonowicz Frejda „ Kowel Warszawska 58, 58a, 

: 60, 60a 3894,80 m? 1356,61 261,80 5430,11 
158 — cz. 5, Nr. 3953 Melcer Jowel-Nusim „ Kowel | Sienkiewicza 9 1147 m* 296,56 56.93 845,39 
160 — cz. 5, Nr. 251 Jašnikow Michal „ Łuck Sienkiewicza 16 715 m3 1422,96 246,40 6302,92 
167 — cz. 2, Nr 12 Epelbaum Mikołaj „ Kowel Dzika 20 1152 т 513,95 94,88 1408,99 
199 — cz. 10, Nr. 1342 Epelbaum Jakėb „„ Kowel Warszawska 28 1552 mž 1194,60 192,50 4924,16 
314 — czę 3, Mr 171 Szebsel Klejner „„ Kowel Warszawska 44 2198 m* 2152,30 423,78 6293,48 
598 88189 — Krucznik Cal i Koltun Benjon „„ Dubno Więzienna 4 | 4847 m? 3499,51 689,43 10235,64 
611 — cz. 9, Nr. 1210 Maksymowicz Józef : „ Kowel Uroczysko-Mokre 35 ha 8087 m* 1201,06 153,04 5286,60 
630 — cz. 7, Nr. 884 Rykowski Marceli i Gienerowicz Leontyna „ Równe Hallera 26 4139 m? 3431,20 500,23 10375,39 
  

  

od oszczędności w konsumcji udawadniają 
Stany Zjednoczone A. P., gdzie wskut 
niezwykle wysokiej wytwórczości па @- 
wę i obfitości stąd dóbr, oszczędności sta- 
nowią tak olbrzymi kapitał, iż wynoszą co- 
rocznie powyżej połowy majątku całej Pol- 
ski i to nietylko pomimo braku jakiegokol- 
wiek umiarkowania konsumcji, ale pomimo 
nieznanej pozatem w świecie rozrzutności. 

Tymczasem Polska wyróżnia się w 
świecie niezmiern ie niską  wytwórczością 
na głowę, choć posiada znaczne bogactwa 
rolnicze i kopalniane. Stąd niska zamożność 
Polski i nikłe rezultaty z najdalej idącej 
oszczędności. Polska, choć jest szóstem pań- 
stwem w Europie ze względu na swoją po- 
wierzchnnię i liczbę ludności, to jednax po- 
siada tak niską produkcję na głowę, iż stoi 
poza malemi państwami, wyróżniajacemi 
się pracowitością i wysoką produkcją. Je- 
dnocześnie z odrodzeniem państwa polskie- 
go nastąpił upadek wydajności pracy, gdyż 
państwa sąsiednie i konkurujące wydajność 
zwiększają. 

Hasłem więc w dniu oszczędności win- 
no być: pracujmy wciąż wydajniej i oszczę- 
dzajmy, a to celem spotęgowania wytwór- 
czości krajowej i majątku narodowego. 

rj tgpoary Ziem Wokodnic 
Dockoła klęski nieurodzaju. 

Wywiad z p. Prezesem K. Wagnerem. 

P. Karol Wagner, Prezes Wileń- słabo. Przy obecnym nieurodzaju i b. 
skiego T-wa Rolniczego jest zdania, słabych tegorocznych oziminach klęs- 
że sytuacja, która się wytworzyła w ka nieurodzaju staje się tem straszniej- 
związku z nieurodzajem jest bardzo szą, że może się powtórzyć i w roku 
poważna i wymaga wielkiego wysiłku następnym. 
czyników rządowych i społeczeństwa. Owsa nasiennego brak, z jęczmie- 

' Klęska nieurodzaju — mówi p. pre niem jest trochę lepiej, nie należy jed- 
zes — dotknęła miejscowości położo- nak być i tu optymistą: 
ne na północ od Wilna, a więc powia- — W jakiej formie pawinna by się 
ty: Brasławski, Dziśnieński, Postaw- wyrazić pomoc rządowa? 
ski, Święciański Wilejski i częściowo — Przedewszystkiem, mojem zda- 
Mołodeczański. Oziminy posiano póź- nie, rolnictwo powinno uzyskać  jak- 
no, a prócz tego nadmierna ilość opa- najdalej idące ulgi podatkowe przez 
dów i zimno sprawiły, że posiewy wy- częściowe anulowanie jednych, rozter- 
Parzyły się. Można uważać, że ozimi- minowanie drugich podatków. Ponad- 
ny wyginęły prawie doszczętnie. |]a- to niezbędne jest dla dobra ogólno- 
Tzyny b. liche, a zebrane przedstawia- polskiej sprawy, przyznanie poszko- 
Ją wartość znacznie gorszą niż nor- dowanemu rolnictwu kr edytów hodo- 
malnie. Kartofle dały urodzaj nie prze wlanych i siewnych. Pierwsze pomo- 
kraczający 50 proc. normalnego, a gą utrzymać obecny stan posiadania 
prócz tega okazały się złe do przecho- inwentarza żywego, drugie zapewnią 
wania. Są wprawdzie miejscowości, obsianie wszystkich użytkownych te- 
gdzie kartofle dały plon niezły, tych renów. 
jednak gospodarstw mamy znikomą O podatku dochodowym w obec- 

1) przez należyte wyzyskanie na każ- 
dem miejscu przez całe społeczeństwo cza- 
su, stanowiącego najcenniejsze dobro, 

2) przez usuwanie na każdym kroku 
istniejącego marnotrawstwa  materjałów i 
energji, 

3) przez podniesienie wydajności pra- 
cy we wszystkich dziedzinach drogą wy- 
nagradzania za pracę jedynie według osiąg- 
niętych rezultatów, i , 

4) przez, zastosowanie w życiu gospo- 
darczem prawidłowej organizacji. ilość. dh, - nym roku nie może być nawet mowy. Zaniedbanie tych ważnych czynników 

Nie lepiej przedstawia się ten stan Rolnictwo zbyt ucierpiało, aby moŻ- utrudni tworzenie oszczędności w Polsce. 
W odniesieniu do paszy. na było mówić o dochodzie. „Pouczające są tutaj zwyczaje narodów, 

Koniczyny, zwłaszcza czerwone, Zresztą najlepszą odpowiedzią na ECO Era Kan 

"BRE doszczętnie R catem Baa: PRE R PW. memorjale runkach, mianowicie Szwajcarji i Finlandji. 
rjum województwa, a siana zebrano Wil. T-wa Rolniczego. W końcowym Dobrobyt ludności tych państw jest wyni- 
najwyżej 50 procent. ustępie wyszczególniona tam wszyst- kiem wyłącznie wysokiej pracowitości całej 

W południowych powiatach np. kie te sposoby pomocy rządowej, na ludności i głęboko  zakorzenionej tam o- 
Wiłeńsko-Trokcki imi ineło 50 jakie rolnictwo oczekuje. Dać pomoc 3*CZEdnošci w konsumcji. ensko- I rokckim ozimin zginęło 1 Е Usilna i wydajna praca całego  społe- 
Proc. Lepiej trochę przedstawia się materjalną oraz złagodzić tryb. egze- 
Sprawa z owsem, jęczmieniem i karto- kwowania należnności z tytułu podat- 

flami. Przypuszczam, że niemniej niż ków i należności, jako pożyczek, oto 
80 proc. normalnych zbiorów  otrzy- jedyny sposób przyjścia z pomocą rol- 
mali w tym mroku rolnicy. nictwu dotkniętemu klęską nieurodza- 

— Co pociągnie za sobą ten stan ju. Ww. T. 
nieurodzaju? : EESRTY NISSAN LAST 

— Przedewszystkiem dziś już bra- th niecne drogi oszczędzania 
kuje słomy na podściółkę, brakuje kar- 

czeństwa polskiego i oszczędna konsumcja 
stać się winny podstawą żyw iołowego roz- 
woju życia gospodarczego na ziemiach pol- 
skich, a to tembardziej, iż posiadamy liczne 
bogactwa przyrodzone. 

BIEŁDR WARSZAWSKA 
30 października 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

mu. Wywołało to konieczność kon- Tranz. Sprz. Kupno 
pensowania braku tej paszy karmem (Ddezwa Ligi Pracy w dniu Dolary 8,88 8,90 886 
treściwym, albo, co jest b. niepożąda- oszczędności 31 X. 28 r.) rosaLó Ё 43’825)0 + [43,11 ® 
ne — Sprzedaž inwentarza žywego, a Oszczędnošč | jako zachowa- NOwy-i or = .92 8.88 
drzedewszystkiem krów. Ten ostatni nie dóbr dziś wytwarzanych jest najpotęż- Praga | „42,5 26.48 26.36 
sposób hamuje rozwój spółdzielni mle- niejszym OPR: A ae pen Szwajcaria 171,55 171.98 171.12 

- х Ž rzekazywanej z pokolenia na pokolenie. i czarskich i rzuca drobnych rolników Kuqującej wielki gmach - potęgi człowieka ЖМЕНИЛООВИРНЫИНОИЕЕРУНОРЛООЦЕСЕН 
w ręce handlarzy bydłem, którzy Wy- na ziemi. 
korzystywując pomyślną dla siebie _ Ponieważ oszczędność jest różnicą po- 
kanjunkturę obniżają čenę na bydło, pomiędzy dochodem, czyli ilością wytworzo 
> > 4 u L | nych lub osiągniętych dóbr, a wydatkiem, 
Sytuacja jest o tyle poważna, że rol- czyj jlością dóbr zużytych na potrzeby bie- 
nictwo nie da sobie rady bez pomocy żące, | 
rządowej w formie kredytów hodowla | Ponieważ oszczędność jest rżónicą po- 
nych A między dochodem i wydatkiem, czyli pomię- 
ych. tak Aaaa dia A dzy produkcją a konsumpcją, — oszczęd- 

— A jak przedstawia się Sprawa ność zależna jest więc od dwuch czynników 
zapasów siewnych wśród rolnictwa? miano wicie od zwiększenia produkcji i od 

— Zboża siewnego brak, a jedno- zmniejszenia konsumcji. kai 
€zešnie naležy wziąč pod uwagę, że Nawoływanie więc do oszczedności bez | 

"w północnych powiatach ka, które żądania zwiększonej produkcji, jest oddzia- 

1% ©) r ie. jeden tylko czynnik konsumcji, 
Wskazatem jako najbardziej aa AI у ch 

TO SZCZYT PRECYZJ 

  

poszko- į to mniej doniosły, gdyż nie twórczy, ja- 

OWane, zagrożone są zbiory następ- kim właśnie jest produkcja. 
nego roku. Nawoływanie takie byłoby wołaniem 

З : я 2 i 6 orania i siania, jest 
._ Żyta posiane późno i w niesprzy- A ios AROSA 
lających warunkach atmosferycznych Jak dalece czynnik wzmożonej produ- 
deSzcze nie obchodzą, p AKORe b. kcji jest doniosły i o wiele skuteczniejszy 

Spotęgowanie to jest możliwe jedynie: ' 

  

Litwini odmawiają wydania aresztowanych nieprawnie rybaków. 
Dla uzupełnienia podanej przez nas 

wczoraj wiadomości o nieprawnym are- 
sztowaniu przez straż litewską czterech 
rybaków podajemy dalsze szczegóły, uzy- 
skane w dniu wczorajszym. 

Dzierżawca jeziora Szemiot (Kole- 
kienie) Jankiel Kośnik oraz robotnicy 
jego Jan Wojcinowicz, oraz bracia Mi- 
chał i Władysław Dzikowicze ze wsi 
Glity gm. Trockiej dokonywali połowu 
ryb na naszym terenie (jezioro to prze- 
połowione jest granicą) i absolutnie 
bezpodstawnem byłoby twierdzenie, że 
przytrzymani oni zostali na litewskiej 
stronie. 

Strażnicy litewscy zagarnęli wraz z 

nimi dwie łodzie, sieci oraz połów.1 
Wobec tego, że władze litewskie nie 

zwolniły zy zymanych władze KOP'u 
z polecenia władz administracyjnych 
zwróciły się w tej materii do dowódcy 
odcinka litewskiego domagając się zwol- 
nienia nieprawnie aresztowanych oby- 
wateli polskich. Dowódca odcinka nie 
dał odrazu odpowiedzi tłomać: się 
brakiem kompetencji, następnie jednak 
oświadczył, że przytrzymani zwolnieni 
zostaną po odsiedzeniu kary. Co znaczy 
ta „kara* i za co ją zastosowano, nie- 
wiadomo, faktem jest natomiast, że oby- 
watele polscy nadal pozostają w are- 
szcie litewskim. 

  

KRONIKA 
ŚRODA 

sl Dziś Wschód sł. g. 6 m. 22 

Lucyli Zach. sł. o g. 16 m. 25 
jutro / ) 

Wsz. Św. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U.S. B. 

z dnia — 30-X 1928 r. 

Ciśnienie | 
średnie w m. ł 162 

Temperatura J 
średnia | 

do- a 
Wiatr 
orzewatający ) 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum ха dobę — 60C. 
Maximum na dobę 11?C. 

Tendencja  barometryczna: 
śnienia. 

PRE 

KOŚCIELNA. 
— Wizytacja bractwa przy parafji św. 

Jakóba. W nadchodzącą niedzielę J. E. ks. 
Arcybiskup: jałbrzykowski dokonać ma wi- 
zytacji związków bractwa przy parafji św. 
Jakóba. 

Po mszy św. celebrowanej przez j. Е. 
(podczas której wygłosi kazanie ks. prałat 
Żebrowski), w gimnazjum Lelewela odbę- 
dzie się akademja uroczysta. 

ŻAŁOBNA 
Dziś o godz. 9 m. 30 rano, w przy oł- 

tarzu Królowej Korony Polskiej w Ostrej 
Bramie zostanie odprawione nabożeństwo 
żałobne za dusze zmarłych artystów Tea- 
tru Narodowego w Warszawie š. p. Kazi- 
mierza Kamińskiego, Józefa Mikulskiego, 
Teodora Rolanda i Józefa Kotarbińskiego. 

URZĘDOWA. 
— Nadkom. Reszczyński przeniesiony do 

Łodzi Dowiadujemy się, że Komendant po- 
licji m. Wilna nadk. A. Reszczyński ma być 
w najbliższym czasie przeniesiony do Łodzi. 
Kto będzie komendantem PP. w Wilnie do- 
tychczas nie zostało ustalone. 

— Ргасе Wojewódzkiego Komitetu Regjo 
nalnego w Wilnie. W dniu 26-X 28 r. od- 
było się posiedzenie podsekcji ekonomicz- 
no-statystyczrłej, pod przewodnictwem prof. 
U.S.B. p. Mieczysława Gutkowskiego. Omó- 
wiono sprawy organizącyjne i ustalono wy- 
tyczne dla prac podsekcji: na najbliższy 
okres obrano do opracowania temat o roli 

+ 7... 

Potudniowo-zachodai. 

wzrost Ci- 

Inu w państwowym i regjonalnym progra- 
mie gospodarczym. 

MIEJSKA. 
— Nowy Zaułek. W dniu wczorajszym 

komisja mijeska w kładzie: ławnika sekcji 
nieruchomości p. Kruka architekta miejskie 
go p. Narąbskiego, szefa wydziału pomia- 
rów miejskich inż. Walickiego i inż. Soko- 
łowskiego, w związku z projektem przepro- 
wadzenia nowego Zaułka, któryby połączył 
ul. Trocką z Zaułkiem Mikołajewskim i Lidz 
kim, oglądała mury po  Franciszkańskie i 
wszystkie przylegające do nich posesje 
miejskie. 

(0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 1, płonicę 10, błonicę 5, 
ospę wietrzną 5, krztusiec 5, różę 2, grypę 
2, zausznicę 2, gruźlicę 1, ogółem 33 osoby, 
z których jedna zmarła. 

—(o0) Inwestycje sportowe. Na posiedze- 
niu miejskiego Komitetu W.F. i P. W., od- 
bytem w dniu 27 października, rozważano 
sprawy inwestycyj sportowych na sezon zi- 
mowy 1928 - 29 r. 

W sprawie urządzenia skoczni narciar- 
skiej uchwalono porozumieć się z dowództ- 
wem 6 pp. Leg., na terenie którego, koło 
boiska na Antokolu projektuje się urządzenie 
wzmiankowanej skoczni. 

Następnie na urządzenie toru saneczko- 
wego wyasygnowano 1000 zł. 

— (0) Poradnia sportowo - lekarska. Na 
początku grudnia zostanie otwarta przy ul. 
Hetmańskiej 3 poradnia sportowo - lekarska. 

—(o) Strzelnica małokalibrowa. Miejski 
komitet W.F. i P. W. uchwalił udzielić sub- 
wencji na uruchomienie strzelnicy małokali- 
browej w kwącie 500 zł. 

—(o) Sprawa pływalni. W sprawie bu- 
dowy pływalni, miejski Komitet W.F. i P.W. 
postanowił wyłonić specjałną komisję, która 
opracuje warunki umowy. z Magistratem. 

WOJSKOWA. 
— Dowódca i Korpus oficerski 23-go 

Pułku Ułanów Grodzieńskich zawiadamiają 
że uroczystość 10-lecia powstania pułku bę 
dzie obchodzona wspólnie z bratnim 81-ут 
pułkiem strzelców  grodzieńskich w dniach 
1l-go i 12-go listopada w Grodnnie w ko- 
szarach 81-go p. strzelców,” na kterą za- 
praszają tych, którzy kiedykolwiek pod 
znakim ułanów grodzieńskich służyli. 

Zadeklarowanie przybycia na Święto 
należy zgłosić do Podbrodzia Dowództwo 
23 Pułku ułanów Grodzieńskich do dnia 5 
listopada r.'b. 

AKADEMICKA. 
— Staraniem Chóru Akademickiego U. 

S. B. w dniu 31 b. m. (środa) odbędzie się 
jedyny wieczór sławnej i znakomitej śpie- 
waczki p. Stanisławy Korwin-Szynianow- 
skiej, która zgodziła się na prośbę studen- 
tów,.S.B. wystąpić z bogatym i oryginalnym 

programem. Z uwagi na to, że koncert ten 
odbędzie się w Sali Śniadeckich U.S.B. w 
Wilnie, ceny biletów są dla każdego przy- 
stępne, gdyż wahają się od 50 gr. do 3 zł. 
a nadto sam koncert odbędzie się w skrom- 
nych ramach tak, aby wszyscy ze względu 
na strój mogli być na tym koncercie obecni. 

Bilety będą do nabycia w kasie przy 
wejściu do Sali Śniadeckich już i godz. 7 
wieczorem, początek koncertu zaś o godz. 
8 m. 50. — A zate m niech wszyscy miesz- 
kańcy pośpieszą na ten prawdziwie artysty- 
czny koncert. 

KOMUNIKATY. 

— Wileńskie Sodalicje Marjańskie orga- 
nizują we czwartek dn. 1 listopada w Sa- 
li Miejskiej (Ostrobramska 5) Akademię ku 
czci św. Stanisława Kostki. Na treść złożą 
się: odczyt ks. prof. St. Miłkowskiego i pro 
dukcje artystyczne. Szczegóły w  progra- 
mach. 

Początek o godz. 1-ej pp. Bilety w ce- 
nie od 25 gr. do 3 zł. można wcześniej na- 
bywać w księgarni św. Wojciecha, a w dn. 
Akademii przy wejściu. Dochód na cele spo 
łeczne. 

— Zebranie towarzyskie „Pogeń*. Po- 
czynając od dnia dzisiejszego W. K. 5. „Po- 
on“ rozpoczyna zimowy sezon towarzyski. 
o czwartek, w lokału przy ul. Uniwersy- 

teckiej 6-8 odbywać się będą t. zw. „czwar- 
tkowki“. W bieżącym tygodniu, z powodu 
przypadającego dnia Zmarłych „czwartków- 
ka“ odbędzie się w dniu dzisiejszym. 

— Kolegja powiatowa i wojewódzkie 
przejmują agendy dawnych ciał doradczych 
i komisyj. Jak wiadomo rozporządzenie Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycz- 
nia 1928 r. o organizacji i zakresie działania 
władz administracji ogólnej postanowiło mię 
dzy innymi, że w zasadzie wszystkie istnieją 
ce dotychczas rady, komisje, ciała doradcze, 
i tp. kolegia współdziałające na obszarze 
województw i powiatów, jako czynnik oby- 
watelski, z władzami administracyjnymi bę- 
dą skasowane, zaś uprawnienia ich przejdą 
na wojewódzkie organa kolegjalne t.j. rady 
wzgl. wydziały wojewódzkie oraz wydziały 
powiatowe wzgl. magistraty. — Rada Mini- 
strów władna jest zdecydować, która z do- 
tychczasowych kolegiów (rad, komisyj i t.p. 
mają być nadal utrzymane. Jak dowiadujemy 
się Rada Ministrów zdecydowała między in- 
nymi, że powiatowe i wojewódzkie komisje 
do walki z alkoholizmem mają być skasowa- 
ne, zaś uprawnienia ich przejdą na wydzia- 
ły powiatowe  (magistraty) i — Wydział 
Wojewódzki. Wileński Urząd Wojewódzki 
wydał ostatnio odpowiednią instrukcję do 
podległych Starostw. 

RÓŻNE. 

— Wieczór zaduszny w Sali Miejskiej. 
We czwartek 1-go listopda rb. w sali miej- 
skiej (Ostrobramska 5) odbędzie się wie- 
czór nastrojowy, organizowany przez T-wo 
Muzyczne „Lutnia. 

Na program złożą się fragmenty z „Widm* 
St. Moniuszki, wyjątki z „Dziadów* A. Mi- 
ckiewicza, oraz produkcje tańca plastycz- 
nego do muzyki Chopina. W wykonaniu b. 
urozmaiconego programu biorą udział arty- 
ści: pp. Gallowa (recytacja) Hendrich -Tar 
gowska (śpiew), Ludwig (Śpiew i recy- 
tacja) Winogradzka - Gregorowa (tańce 
plastyczne) i in. oraz chór „Lutni* pod dyr. 

J. Lešniewskiego. 
Bilety nabywać można od środy od g. 

4 wiecz. w kasie kinematografu miejskiego 
(Ostrobramska 5). Początek o g. 8 wiecz. 
-  — Dl-sza środa literacka w zwykłym 
lokalu (ui. św. Anny 4 parter) ze względu 
na odbywający się w Wilnie zjazd literatów 
odbędzie się dnia 1 listopada (dzień W. W. 
Świętych) 0 godz. 8-ej wieczorem. Go- 
czczący na niej pisarze odczytają niedruko- 
wane swoje utwory. Środa będzie  miaiła 
charakter wyjątkowo świąteczny. Ze wzglę- 
du na spodziewaną frekwencję zechcą Szan. 
Goście miejscowi zaopatrzyć się w zapro- 
szenia w Oddziale Sztuki, ul. Magdaleny 2 
tel. 7 Najpóźniej w przedzień (we środę) 
od 10-ej do 12-ej godziny w południe.



  

Wstęp dla członków Z. Z. L. P. bez ogra- 
niczeń. 

— Uroczyste otwarcie zjazdu literatów. 
w Sali Śniadeckich Uniwersytetu Stefana 
Batorego (wejście z ul. Św. Jańskiej) odbę- 
dzie się we czwartek, 1 listopada o ogodz. 
12 30 w poł. Wstęp wolny. Komitet orga- 
nizacyjny serdecznie zaprasza  społeczeń- 

stwo do wzięcia ttumnego udziału w tej po- 

dniosłej uroczystości, którą zaszczycą swą 
obecnością przedstawiciele władz z p. Wo- 
jewodą na czele, duchowieństwa, sfer arty- 
stycznych i t. d< 

— T-wo przyjaciół żydowskich szkół 
świeckich. Wśród społeczeństwa żydowskie- 
go prowadzona jest obecnie agitacja mająca 

na celu doprowadzenie do stworzenia sto- 

warzyszenia przyjaciół żydowskich szkół 
świeckich.  Inicjatorom chodzi o podniesie- 
nie poziomu tych szkół. 

— Zmiany w sądownictwie  wileńskiem. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej mianował 
sędziego Sądu- Okręgowego w Wilnie p. An- 

toniego Borejkę —sędzią śledczym do spraw 
wyjątkowego znaczenia. 

—Przychodnię dla urzędn. państw. prze- 
niesiono. Wydział Zdrowia Publicznego i 
Przychodnia dla urzędników państwowych 
przeniesione zostały z dniem 29 b. m. do 
nowego lokalu przy ul. Wielkiej Nr. 51. 
Przychodnia będzie czynna 'od wtorku 30 
b. m. 

— Z posiedzenia Sejmiku Wil-Trockie- 
go. Przed kilku dniami odbyło się w Wilnie 
posiedzenie Sejmiku Wił.-Trockiego. Wśród 
wielu innych spraw, jakie były przedmiotem 
obrad na pierwszy plan wysuwa się uchwa- 
ła Sejmiku dotycząca sprawy skasowania 
wszystkich istniejących na terenie powiatu 
szpitali. Na miejsce tych tak niezbędnych 
instytucyj wprowadzona ma być instytucja 
lekarzy rejonowych. Wywołane to zostało 
podobno koniecznością zaprowadzenia — 052- 
czędności, gdyż szpitale te zbyt obciążały 

" budżet sejmiku. Uchwała ta wywoła nie- 
wątpliwie multum  prote stów i kto wie 
czy na następnem posiedzeniu Sejmik nie 
uzna za potrzebne anulować ją. 

Oby tak było. 

TEATR i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wystę- 

py Marji Gorczyńskiej. Dziś grana będzie 
niezmiernie dowcipna krotochwila Hopwoo- 
da „Nasza żoneczka”, w której Marja Gor- 
czyńska jest nieporównaną, roztaczając 
przed widzami całe bogactwo swego talen- 
tu i wdzięku: 

— Występ M. Gorczyńskiej na przed- 
stawieniu popołudniowem. W czwartetk o 
godz. 5 m. 15 p. p. Marja Gorczyńska wy- 
stąpi w swej świetnej kreacji pieśniarki Ty- 
Ili w sztuce „W rajskim ogrodzie". 

Ceny miejsc zniżone. 
— Popołudniówka szkolna. Ze wzglę- 

du na przypadający okres świąteczny, Teatr 
Polski, w czwartek 1-go listopada o godz. 
3 p. p. daje specjalne widowisko dla mło- 
dzieży, na którem ukaże się „Stary kawaler* 
— komedja Korzeniowskiego. 

— Pożegnalny koncert poranek S. Be- 
moni. jutro o godz. 12 m. 30 p. p. wystąpi 

na poranku w Teatrze Polskim wybitny śpie 
wak operowy S. Benoni, który wkrótce opu- 
szcz Wilno, przenosząc się do Włoch. W in- 
terpretacji tego artysty usłyszymy szereg 

„aryj operowych: „Hrabina”, „Purytanie“, 
„Metisto“, „Pajace“, „Žydėwka“, „Tann- 
hauser“, „Don Carlos“, „Kisąžę Igor“, oraz 
pieśni. Akompanjament objął dyr. W. Szcze 
pański. 

Kasa czynna 11—9 bez 
przerwy. 

— Koncert Egona Petri. Towarzystwo 
Filharmoniczne podaje do wiadomości pu- 

blicznej, że koncert Egona Petri odbędzie 

się dziś w Teatrze Połskim o godz. 10 m. 
30 w. Bilety wzięte na poniedziałek ważne 
są na dziś. 

— Reduta na Pohulance Dziś dramat 
G. Zapolskiej „Tamten*. Postać Korniłowa 
odtworzy J. Karbowski. Dalszą  odsad/ę 
stanowi cały niemal zespół Reduty. 

Jutro „Tamten”. Bilety w cenie od 50 
gr. wcześniej do nabycia w „Orbisie* i od 
godz. 17ej w kasie teatru. 

— Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 
ścią zespołu Reduty będzie sztuka T. Łopa- 
lewskiego „Rycerz z La Manczy”. Premiera 
w sobotę, dnia 3 b. m. Bilety już do naby- 
cia w. „Orbisie'. 

— Akademia Mickiewiczowska w Re- 

ducie. W niedzielę, 4 listopada o godz. 12. 

m. 15 będzie uwieńczeniem pamiętnych dni 

pierwszego w Wilnie zjazdu literatów z ca- 
łej Polski. Wystąpią na niej ze zbiorowym 

hołdem dla narodowęgo Wieszcza wybitni 
poeci i literaci, jak Kaden Bandrowski, į. 
Jedlicz, j. Lechoń, St. Miłaszewski, A. Sło- 
nimski, „Utwory  Mickiewiczą odtworzone 
zostaną przez Juljusza Osterwę, Józefa Kar- 

bowskiego i Kazimierza  Vorbrodta. Chór 
mieszany „Echo“ pod kierownictwem prof. 

Wł.Kalitowskiego wykona «uka pieśni. Aka- 
demja będzie wyjątkowem wydarzeniem 
kulturalnem w naszem mieście. To też w ble 

ty (od 50 gr. do.3 zł.) należy zaopatr ё 

się zawczasu w biurze „Orbis“ Mickiewi 
11. Uprasza się publiczność o przybycie 
strojach wizytowych. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pożar w Michaliszkach. Ubiegłej i:0- 

cy w Michaliszkach pow. Wil. - Trockiego 
wybuchł pożar. Ogień rozpoczął się w sto- 
dole i stopniowo objąi sąsiadujący gmach 
szkoły żydowskiej. Obydwa budynki  spło- 
nęły doszczętnie. 

Dochodzenie policyjne przeprowadzone 
w celu ujawnienia przyczyn pożaru dopro- 
wadziło do podejrzeń, że, pożar powstał 
z podpalenia. 

W stodole spalonej złodzieje miejscowi 
zrobili sobie melinę i tam też przechowywa- 
ii łup pochądzący z kradzieży. Tymczasem 
zaszedł fakt okradzenia złodziei przez zło- 
dziei. Poszkodowani z zemsty podpalili sto- 
dołę. 

codziennie 

   

    

   

  

BATERIA ŚMIERCI 
Po chwili Kuba zeskoczywszy z 

konia mełdował „posłuśnie* swe przy 
bycie dowódcy baterji. 

Coś błysnęło w jasno niebieskich 
szklanych oczach Lisa, i naraz ten 
człowiek który nigdy nie śpieszył, 
szybko podszedł do Kuby, spojrzał w 
szczerą, otwartą twarz chłopaka i kła- 
dąc mu dłoń na ramieniu prędko za- 
czął mówić: 

„Also, dobry chlopak, kanonier 

Potkanowicz, dobry żołnierz, uczci- 

wy... Ja od swoja baterja nie odjechać, 
tu zginąć razem ze swojemi chłopaka- 
mi... Kanonier pojedzie z pan chorąży, 
pan podchorąży młoda, chce żyć; 
przesunąć się między kozaki. Meldo- 

wać w sztab dywizjonu że baterja gór- 

ska artylerja, nie uciekać, a zginąć na 

stanowisku... Trzech panów oficera, 

sto osiemdziesiąt podoficera i kano- 

nieren zabite przy swoich  armatach. 

Baterja górska wykonać swój obowią- 

Życie szkolne. 
Wczoraj (dnia 30-X) odbył się w szko- 

le „Swit* pokaz b według planu Daltof- 
skiego, w oddziale |-ym, prowadzonym przez 

. A. Świdzińską. Staraniem „Towarzystwa 
wolenników Nowoczesnego Wychowania”, 

za zezwoleniem władz odnośnych, dwa 0d- 
działy l-sze zostały w roku bieżącym pod- 

dane próbnemu nauczaniu według nowocze- 

snych systemów: Daltońskiego i Decroly'- 
ego. 

Metoda Daltońska, jak wykazała ožy- 

wiona dyskusja, która miała miejsce po 

pokazie zajęć, ma w gronie nauczycielskiem 
wielu zwolenników i przeciwników. Nikt 
jednak nie mógł zaprzeczyć, iż to, co się 

działo w klasie, było imponujące: Czterdzie 
ścioro dzieci, zaledwie od dwuch miesięcy 

uczęszczających de szkoły, poruszało się 

swobodnie pomiędzy stolikami, dobierając 
dowolnie pracę i wykonywując ją (z nielicz- 
nemi wyjątkami) bardzo starannie. Uderzało 
przedewszystkiem to, że ani razu, w ciągu 
godziny i 15 minut nie odezwała się skarga, 
zdumiewała karność przy pełnem swobody 
zachowaniu. Trudno ocenić, jakie będą re- 
zultaty tej nowej metody. Trudno też od- 
mówić słuszności twierdzeniu, iż dobra na- 
uczycielka, nauczycielka posiadająca talent 
wychowawczy, potrafi przy pomocy wszel- 
kiej metody dopiąć celu. 

To też nie p na tem miejscu 
krytykować ani też wychwalać systemu Dal 
tońskiego, chodzi nam tylko «e podkreśle- 
nie słów, rzucanych w ciągu dyskusji, któ- 
re jasno określiły potrzebę i zadanie tego 
rodzaju „próbnej* pracy pedagogicznej, 
brzmiały one mniej więcej tak: „System Dal 
toński nie jest idealny, bije on tylko w pe- 

wne wądy tradycyjnej szkoły, ajego główną 
zaletą jest to, że daje możność dzieciom 
zdolaiejszym zdobywanie wiedzy z większą 
ekonomią czasu, że mogą się one posuwać 
naprzód, nie oglądając się na mniej zdolne. 
Musiałoby to pociągać za sobą nie ograni- 
czanie czasu szkolnego, jak 'to jest obecnie, 
gdyż właściwie określanie zgóry ilości lat 
nauki jest rzeczą, która przy tym systemie 
nie dałaby się usprawiedliwić". Prócz tego 
należy pookreślić to, że wyrabia się w 
dzieciach samodzielność w pracy, w nauce 
i budzi się zdolności twórcze. 

Podziwu godną jest umiejętność i wy- 
siłek nauczycielki w tej klasie. Systemy no 
woczesne wymagają o wiele większego na- 
kładu enerzji i pracy nauczyciela, to też 
tem większą jest zasługa tych, którzy jej 
nie szczędzą w poszukiwaniu nowych dróg 
dla naszej pedagogiki, która pozostawia ty- 
le do życzenia. B. 

SPORT. 
Konkurs strzelecki pań. 

We czwartek, dn. 1-XI o godz. 10 rano 
na strzelnicy Ośr. WF. Wilno, odbędzie się 
konkur strzelecki pań z następującym pro- 
gramem: 1) strzelanie zespołowe (4 3 0so- 
by) na 50 i 25 mtr. dla organizacji p. w.. 
hufców szkolnych i klubów sportowych. 2) 
strzelanie indyw. na 50 i 25 mtr. dla niesto- 
warzyszonych-+ 

Termin zgłoszeń do dnia 31-X (Osr. 
WF. Wilno, Dominikańska 13). 

  

; orsz na ilumi- l Na zaduszki ог na Пн 
listopada Weneckie LAMPIONY oraz 

i NAGRÓBKI poleca 
1 Wil. Zakład Pogrzebowy 

M. Kaczyńska" 4%" 
oraz filja ul. 3 Maja Nr 15. — —1 

RADJO. 
Środa dn. 31 października 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—16,55: „O wszy- 
stkich świętych”. 16,55 — 17,10: Komunikat 
Zw. Mł. Polskiej. 17,10 — 18,00: Audycja 
literacka „Pan Banet* komedja Aleksandra 
Fredry w wyk. Zesp. Dramat. Rozgł. Wil. 
18,00:—19.00 Tr. z Warszawy: Koncert z 
wyk. orkiestry P. R. 19,00 -19,25: Audycja 
—niespodzianka. 19,25 - 19,50; „Skrzynka 
pocztowa*. 19'50: Sygnał czasu z Warsza- 
wy, odczytanie programu na czwartek i ko- 
munikaty. 20,000—20,25: „Rozwój i znacze- 
nie idei oszczędnościowej w życiu jedno- 
stek i narodu* odczyt. 20,30—22,00: Tr. z 
W-wy Koncert solistów. Stefana Milleroza. 

22,00—30: Tr. z W-wy: Komunikaty. 

OBWIESZCZENIE Nr. 1631-26. 
Sąd Okręgowy w Wilnie, w myśl de- 

cyzji swojej z dnia 4 października 1928 r. 
w sprawie wznowienia postępowania kon- 
kursowego upadłego dłużnika Władysława 
Szyryna, wzywa wszystkich wierzycieli 
upadłego dłużnika Szyryna którzy w swoim 
czasie i terminie zgłosili pretensje, ażeby 
w terminie czteromiesięcznym od daty 
wydrukowania niniejszego wezwania w Do- 
datku do Dziennika Urzędowego Min. 
Spraw. zgłosili do Sądu Okręgowego w 
Wilnie swoje prawa. (Spr. Nr. Z-1831-28).. 

p. o. Sekretarz 
Podpis. 

Posady w skarhowości. 
Prezes Wileńskiej Izby Skarbowej podaje 
do wiadomości absolwentom fakultetu pra- 
wnego, pragnącym poświęcić się służbie 
skarbowej, aby Składali do lzby Skarbowej 
podania o udzielenie im posad. 

Zaznącza się przytem, że pp. absolwen- 
ci zapewnione mieć mogą wszelkie ułatwie- 

nia przy osiągnięciu przysługujących im z 
racji wyższego wykształcenia awansów. 

# ъ 

bezpłatnie. —o 
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СЕСа МОИ ОМЕ СУ НЕБ ЗЫ TRS 

Z dniem 1 listopada r. b. Po- 
radnia Wileńskiego Towarzystwa 
„Mens*, dla walki z alkoholizmem i 
innemi nałogami, będzie czynna 
(ul. Żeligowskiego Nr 4) codziennie, 
z wyjątkiem środy, od godz. Si 
pół p. p. Zapisywać się na przyjęcia 
należy od godz. 4 i pół, do Si 
pół. p. p. Biedni są przyjmowani 
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rARBA DO WŁOSÓW wa wszystkich jj (7 
odcieniach.Przywraca pierwotny 
kolor i połysk siwym wŁOsoM. g 
Przepis użycią «Każdym pudełk X 

są Te Ps U 1 й MAP“ A> 

STWA WYW Lakis ek ai 
PRZEZORNOŚĆ OBYWATELA ŚWIADCZY O JEGO KULTURZE! 

Największa i najszczęsliwsza Kolektura Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej 

H. Minkowsk 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, "tel. 296-35, PKO 3553 komunikuje, 
że rozpoczęła już sprzedaż zawsze szczęśliwych losów do KLASY |-szej 

18-tej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. 
1|1 losu—40 zł. 
12 20 zł. CENA: 
1|4 10 zł. 
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Ogólna kwota wygranych zł. 26.761.600 
II! Co drugi los bezwarunkowo wygrywa |!!! 

Czas decyduje o waszej fortunie. Nie zwlekajcie i czemprędzej udajcie się 
do Kolektury H. MINKOWSKIEGO, Wilno, Niemiecka 35, gdzie szczę- 

ście stale sprzyja graczom. 

Zlecenia zamiejscowych uskuteczniamy niezwłocznie po wpłaceniu należ- 
ności na nasze konto w PKO. 80928. 

Wypłacamy wszelkie wygrane. 

Tabele wygranych do przejrzenią u nas codziennie bezpłatnie niezależnie 
od tego gdzie los został nabyty. 

|W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłąć nam w liscie. 

Karta Zamówień 

H. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka 35. 

Niniejszem zamawiam do 1-ej klasy 18-ej Państw. Loterji Klasowej: 

_....losów calych po zł. 40.— 

połówek 

--.....ówiartek 

Wilno, ul. Niemiecka 35 
tel. 14-17. PKO, 80928 

GŁÓWNA 
WYGRANA Zl 750.000. 

i cały szereg innych znacznych sum. 

po zł. 20.— 

po zł. 10.— 

  Dokładny adres 

zek i zginąć ku chwale Ojczyzny! 
Andrzej z zapartym oddechem słu- 

chał słów dowódcy. Radość, zwierzę- 

ca żądza życia napełniła jego duszę. 

Ocalony, ocalony, rozśpiewała się coś 

w nim, świat cały wydał mu się tak 
piękny. Lis zwrócił się ku niemu. 

„Pan podchorąży siądać na mój 

koń, ja od swoja baterja nie odjechać, 

pan podchorąży uciec razem z Potka- 
nowicz!“ 

Jednym skokiem Andrzej znalazł 

się przy koniu i... stanął jak wryty. 

Uderzyły go pioruny oczu Potkanowi- 

cza. 
— „Jak to, ty chcesz uciekać, gdy 

wszyscy giniemy, opuścić swego do- 

wódcę, który chce zginąć razem z żoł- 

nierzami. Czyż nie czujesz jak on to- 

bą pogardza i nie wierzy ci, jeżeli 

mnie prostemu każe złożyć meldunek 

choć jesteś i starszy i uczony! Potę- 

piony będziesz, palcami wytykany, rę- 

ki ci nikt nie poda, boś opuścił towa- 
rzyszy, którzy ginęli!“ 

Jak zahypnotyzowany patrzał się 
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Andrzej w te oczy i wstyd  buchnął 
nań płomieniem. Piętno hańby, wstyd 
swego tchórzostwa, wstyd przed Li- 
sem, przed padłymi śmiercią boha- 
terską żołnierzami, przed starym, ga- 
datliwym  „dziadzią* i największy 
wstyd przed oczami wesołka—Potka- 
nowicza. Jednym ruchem ręki wyrwał 
wodze z rąk trębacza i nadludzkiem 
uderzeniem pięści pognał konia od 
siebie. Zdzielony ogier, zarżał rozgło- 
śnie i pognał drogą, którą go niedaw- 
no przyprowadzono. Andrzej chwycił 
dłoń Lisa i gorączkowo szeptał: 

„Umrę razem z baterją. Niech pan 

zapomni to, co przed chwilą było. 
l ten kamienny człowiek, o któ- 

rym mówiono, że kocha tylko swoje 
armaty, przycisnął naraz Andrzeja do 
piersi i swym łamanym językiem, gło- 
sem przerywanym wzruszeniem, mó- 
wił: 

„Ja wiedzieć, że tak zrobisz, do- 

bra krew polska, ja mieć syna w tych 

latach, w konnej artylerji, on może 

też umrzeć, lecz lepiej niż uciec..." 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
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Dziś! Sensacyjno-Erotyczny Szlagier! Niezrównany ulubienic publ. Ideał urody męskiej WŁODZIM 
GAJDARÓW, premjowana wszechśw. piękność Lili Damita i pikantna gwiazda Vivian Gibson w „i 

dramacie p. t. „Kobiefa na forfurach" 
wytworn. magazynach Paryża, Wiednia i Londynu, Orkiestra powiększona. Seansy_o_g. 4, 6, 8 i 10.15; 

Тн „НО° 
Wileńska 38. | 

Kino „Pictadilly“ 
WIELKA 42. 

„DANTON“ 

Ks „Bolonija“ Ra 

A.Mickiewicza 22. | Gi ® ówne role odtwarzają c JEAN BRODIN i EWA GRAY. Dancingi. Kat "pi 
genialna tragiczka „Olga Czechowa, rety. Przepych. Wystawa. Arerkiate: © ojoj] = 

szym nakładzie kosztów i pracy: Fascynująca i najbardziej atrakcyjna treść. Początek о & 4-ej, ost. 10. 
Powiększona orkiestra koncertowa. Bilety honorowe nieważne: za 

Najpięk 

Dziś uroczysta premjera! Arcydzieło wszechświatowe! Nowa kopja w literackiem opracowaniu 
7 tragedja w 10 wielkich aktach z czasów wielkiej rewolucji w 1749 6 Rzecz dził . 

" sie w Paryżu. Niebywała wystawa. Wstrzasające sceny kary śmierci Dantona z pod gil 
tyny. W roli Dantona znakomity tragik Emil Jannings, Dosmulena — Jozef Runicz, Robenjer - Werner Kr. \ 
Licilla Ander — lwonna Dieszo. Anons: Ilja Erenburg „MIŁOŚĆ JOANNY NEY* z Brigidą Holm. 

Dzis!;Uroczysta premjera! Najnowsze, najwybitniejsze i najśmielsze arcydzieło Е. A. DUPONTA two 

„Variete" i „Dwóch Światów” PJ © W E E k R © U G [Ęćć 

32 toaiety Lili Damity zostały wykonane w 

  

   

    

    

   

   

niejsza symfonja wrażeń, przeżyć i u 
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Kino- = 
Teatr „Wanda | arcydzieło epoki 

Wielka 30. odrodzenia 

Dziś! Na górze jest niebo i na dole jest niebo! Słowa te przestają być problematem, oglądająć nieporówn 

hukreeja Borgia 
WEGENER, BASSERMAN i urocza 

Potężny dramat w ę 
genjalni mistrzowie' ekranu CONRAD VEJDT, PANE 

12 akt. W rolach tytuła 

LIANA HAJD. 

  

  

Miejski Kinematograt 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. W, „POCIĄG W 
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Bielsko, reprezentacja w Wilnie, generalne Biuro „Administracija“ s 
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Kup uż los 

Główna 
wygrana 4/50 tysię 

CENA LOSÓW: 

Kolektura w Polsce 

P. K. O. Nr. 81051 

-| KOŁDRY 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

wyrabia i sprzedaje 

znana 
firma 

Obstalu nki    

  

W tej chwili usłyszeli dzikie okrzy- 
ki kawalerji bolszewickiej, a jedno- 
cześnie siwy koń puszczony przez Kiu- 
bę popędził za karym. 

Chłopak z  rozgorzałą twarzą, 
zdzierał gwałtownie trąbkę z pleców, 
jednocześnie trzęsąc dłonią Andrzeja, 
kryczał z uniesieniem. 

„Stama, panie podchorąży, fajny 

chłopak z was. Jak ginąć to razem, a 

ja im psiajuchom a i naszym dziadom 

zbójnickiego wyrznę na  sygnałówce, 

żeby górale wesoła do nieba šli“... 

—| ponad wrzaski i tentent koni zbli- 

żających się azjatów, ponad huk ar- 

mat i grzechot karabinów, wzbiły się 

srebrnę tony starej góralskiej piosen- 

ki: 
  „WW murowanej piwnicy... 

„Tańcowali zbójnicy...'* 

— Kozacy wdarli się między działa... 

III. 
Kłębiły się czarne chmury w noc 

tę nad pobojowiskiem. Po pracowitym 

Gabinet Roentgena i olektro-leczniczy, 

  

Chcesz się wzbogacić? 

IKl. 18 Polskief Loferji Państwowej 

OGÓLNA SUMĄ WYGRANYCH zł. 26.761.600. 

| z10-|—|i2z.20-|-— [if zt. 40-| 
CO DRUGI LOS WYGRYWA 

Zapamiętajcie nasz szczęśliwy adres 

Jedyna, Największa, Najstarsza i Najszczęśliwsza 

E, Lichtenstein I $-hn 
WARSZAWA, Firma egzystuje od r. 1835. 

Oddział w Wilnie wielka 44 tel. 225. 
Zakupujcie u nas losy. 

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. graczom 

i bardzo wiele po 15 tysięcy, po 10 i t. d. it. d. 

Posiadamy duży wybór numerów!!! 

Ogólną tabelę 17-ej Loterji można sprawdzić 

u nas codziennie bezpłatnie. Łaskawe zlecenia pro- 

wincji załatwiamy zgodnie z naszą tradycją odwrot- 

ną pocztą szybko i punktualnie. 

В.а СВапийт 
Wilno, Niemiecka 23 "20 50 

Sprzedaż równieź na RATY. 
są wykonywane w ciągu 24 godzin. 
лрО ZFA = asai RODE 

Od dnia 31 października ao 4 listopada i92» r. włącznie będzie wyświetlany film: 

9W RROKAGCH NOCY dramat w 10-ciu aktach | 
W roląch głównych: Patsy Ruth Miller i Matt Moore. Orkiestra pod di į 
pańskiego. Kasa czynną od g.3 SÓW ad: OT wozał m. 30. Początek 

PŁOMIENIACH". 

LECZNIGA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
х R „ Wilno, ul. Wileńska 28. Telefon Nr 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: choroby wewnętrzne od 11 
RA oczu 12 — 2; uszu, nosa i gardła od 11 — 1 popoł,; zębów 10 - 11; skórne i weneryczne od 2—2 i pół.; nerwowe 1—2; 

2; 

dziecięce od 11 — 12 i od 2 2 i pół. 
W SZPITALU ODDZIAŁY: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, 
lampa. Solux. Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne. 

КЗ ЗЬ У Р УВ Р ЬБ У КА Р Ь У е На В К а Р В РБ Р Ч Р ЬБ З 6З Р 1ЕЙ 

L €. Smith- Bros: 
Jedyna amerykańska maszyna do pisania z łożyskami kulkowemi, 

zupełnie cicho pisząca, najlżejsze uderze! 

Żądajcie oferty od firmy 

МОН в s-ka 
ul. Wielka Nr 42, tel. 14- 38. 

ZRANUUOZWZDUKZNKINUONZEGGNEGZNYKNE 
z AJ BW AWA WE 

4 LEKARZE Ę 
  

chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; 

  
     

   

   

seansów od g. 4-ej. Następny program* 

v- 

prześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa 
5999 - 0_ 

j chłopc Dainai "wes 
czytanek „Dobra Pr4' 
sa“, Zarzecz 
godz. 1—3. 

li НЕЙ 

RÓŻNE 
ОНЕ Е АНЕ M ZO 

R 
u 

u 
#2 

nie. į 
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mowy usuwam  Zu* 
pełnie, 

Loija Koznbowska 
ul. Sierakowskiego 25. 
m. 3, g, 12—1 į 3-4 

I -LS6E 

  

Mieszkania 
2-3 pokojowego Z 
kuchnią | 
się. 

poszukuje WiFajzewniej 1 naj. 
Zgłoszenie do | KOR z + у 8 solidniej loku- 

d ZAWAWAE Ba: pod PSE jemy. py a | 

0 DOKTOR s e gwarancje 

D.ZELDOWIEZ |OAGSEZZ CEE Mickiewicza "1, 
chor. weneryczne, el. 9-95 —0 

Główna | syllis, narządów | 9 POSADY "= L : 

CY w ygrena | 470055 аее ; 3 BS — —8 wiecz. m 1. — o oai ЕБ ЕНО НЫ cojarów, poszukuje 
Kobieta-Lekarz właściciel _ majątku 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—2i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277 

    

   
   

    
    

    

   

    

    

Doktor medycyny 

Marjan_ Mienicki 
Adjunkt Kliniki Syfil.- 
Skórnej Uniwer. S. B. 

ił i wznowił 

leńska 34 m. 3, 
4—1 p. p. 

przyjmuje od godz. 9 
do 7. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstwa. 

. Nr 6. 

SPECJALNE ŚWIECE 
NAGROBKOWE 
polecają 

b-ia Gołębiowscy 
I, Trocka 3, tel. 157. 

Pokój 
ze wszystkiemi wy- 
godami, umeblowany, 

ż ewentualnie z utrzy- 
maniem do wynaję” y 
cia, ul. Rzeczna 11 
m. 5, obók Uniwer- 
sytetu na Zakretowej, 

dniu cisza na polach jesiennych pano- 
wała, plusk tylko deszczu ją przery- 
wał, który szemrząc drobnemi kropla- 

mi spłukiwał stratowaną ziemię z krwi 
polskiej. I ten wreszcie ucichł, a pa 
jakimś czasie księżyc krpjący się za 
chmurami wypłynął majestatycznie na 
niebo. Srebrzysty jego blask oświetlił 
rozbite armaty, pogruchotaną brać, 
rozrzucone łuski pocisków. 

Posuwając się powoli oświetlał i 
zaglądał w twarze ległych w tym dniu 
stu przeszło orląt podhalańskich. 

Leżeli zrąbani, przeszyci kulami, 
stratowani kopytami, w bieliźnie tyl- 
ko, z twarzami zmienionemi, górale, 
co z gór i przełęczy na zew „Ojczyzna 
w niebezpieczeństwie* przyszli oddać 
swą krew. 

Na dolinach życie swe oddali choć 
góry ich wychowały. Orły górskie po- 
kazały że i na nizinach walczyć umią. 

Leżał przerzucony połową ciała 
przez działo, ogniomistrz—szef bate- 
rji, postrach rekrutów, groźny Bar tek 
Czubernat, co dwadzieścia parę lat 

Dru 

ukończyć kursa fa- 
chowe koresponden- 
cyjne prof. 
wicza, Warszawa, 

uczają listownie: bu- 

W. Zdr. Nr. 152. wości kupieckiej, ko- 

handlu, prawa; 
grafji, pisania na ma- 
szynach, towaroznaw- 
stwa; 
francuskiego, niemiec- 
kiego pisowni (orto- 
grafji). Po ukończe- 
niu świadectwo. 
dajcie prospektów. 

AKUSZERKA 

w. Smiałowska WAWAWAW 
  

  

  

    

  

hcesz _ otrzymać posadę? Musisz ziemskiego na połu” 
dniu Francji. 
do Biura Reklamowe” 
gu S. Grabowskiego» 
Garbarska 1, dla PO” 
laka we Francji. — 1 

Sekuło- 
Żó- 

Kursa wy- rawia 42. 
  A z. Raw 

chalterji, rachunko- stnieje od 1840 r, | 

respondencji handlo- | B-tia DLKIN 
wej, stenografji, nauki | MAGAZYN MEBLI | 

kali- : 
Wilno, Niemiec- 
ka Nr 3, tel. 362, 
MEBLE stolowe, 
sypialne, gabineto- 
we, salonowe, łóż- 
ka, kredensy, sto- 
ły, szafy, biurka, 

angjelskiego, 

Żą- 

  

  

4 3116- 0 krzesła i t. p. 

Ostatnio znów padły u nas wielkie wygrane: 
Dogodne. warunki 

Zł. 100 tysięcy na Nr. 88858 BB MU SEyawawaw | 31" 
„ A0tySIĘCY |» 4 80444 EGEROTSZPA я 

" оа0 ag MOS a KUPNO [SPRZEDA ооа оан 

8 LEkcyj śpiewu 
№% solowego 1 dykcji į 
й udzielam Kd 

1 SL 

ch; 

co 

* 

Oferty 
у 

1? 

ZGUBY 
m TIE — 

Wędliny wiejskie gubione kwity 
znanej dobroci £ lombardowe (Bi- 
W. p. p.: Fiedoro- . : skupia 12) Nr 
wiczowej, Wysoc- 35929 i 25803, unie- 

  

gm: | kat rzy ważnia się. —0 
skiego już otrzy- 

P. K. O. 81051 | LOKALE k > NE ' TZW 
wiedryńskiiS-ka NIEWAŻNIA si 

Ej FommozowuśŚć | wjejka 28, tel. 1224 U sowa 0) 
Do wynajęcia OE 5 285, na prawo 

duży słoneczny pokój D UT 
bez mebli z osobnem TW ЧЕТИТ ГТР Wilnie w 1928 roku. 
wejściem, nadający Z 
się dla kilku samot-Ną dzień 
nych panów. Połocka gubiono _ dowód 
9-5, Zarzecze. _ — Zaduszny osobisty, wyd. 

przez Kom. Rzą* 
du Wilno, w r. 1925 
za L. 1413/323, oraz 
ks. wojsk: wyd. przez 
P. K. U. Wilno w ro- 
ku 1925 na imię 
Abrama Giceniszoka, 
zam. przy ul. Kwia- 
towej Nr 6, unieważ- 
nia się. —0 

różnym baterjom szefował. W młodo- 
Ści na organistę się uczył, lecz wstręt 
do kalikowania poczuwszy, na woja- 4 
czkę poszedł i tu znalazł śmierć. Leżał 
z czaszką do poławy zniesioną szablą 
kozacką, a jedno pozostałe oko utkwił 
groźnie w Jašku  Krzeptowskim co 
obok leżał z rozkrzyżowanemi rękami, 
ao groził mu za taką niesubordyna- 
cję! 

Jasiek Krzeptowski Siwy, co ród 
swój od Sabały—-pieśniarza wywodził, 
fiakierką się w Zakopanem zajmował, 
ceprów jak przystało orzynał, mówiąc 
że „na to Pan Bóg cepra dał, by bie- 
dacek góral miał z cego zyć! Rzucił 
Jasiek fiakierkę, poszedł szukać sławy | 
a znalazł śmierć! 

J. Rel. 

(BD. N) 

TAR 

на „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23.


