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Mowa Ministra Gzechowicza. Wniosek o rewizję konsfyfueji. 

Warszawa, dnia 31 paźdz. Dzisiej- 

sze posiedzenie przeminęło cicho. So- 

 cjaliści spieszą się na swój kongres i 

zapowiedzieli swój wniosek nagły an- 

ty - rządowy o konfiskatach dopiero 

na następne posiedzenie, t.j. na wtorek 

 6-go listopada. Zależnie od wyników 

Kongresu będą przemawiali tonem bar 

'. dziej hałaśliwym, czy też bardziej ci- 
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chym. Oczekiwanie na kongres bądź 

co bądź świadczy o ich chwiejności i 

słabości. Wiadomem jest, że nawet w 

tym PPS, co pozostał w opozycji jest 

dużo wybitnych menerów, którzy nie 

życzą sobie zaostrzać walki z Rządem. 

Przedewszystkiem sam leader, mar- 

szałek Daszyński. 

4 Minister Czechowicz wygłosił ek- 

spose, krótkie, zwięzłe. Niewątpliwie 

jak najlepiej przyjęte przez stery gos- 

podarcze. Zapowiedział: 1) Zlikwido- 

wanie obowiązującego obecnie podat- 

ku majątkowego, 2) Zlikwidowanie 0- 
becnego chaotycznego systemu podat- 

ków samorządowych, które Minister 
nazwał: „prawdziwą plagą egipską" i 

„powodzią nakazów płatniczych”. Za- 

miast tego systemu Minister zapowiada 

system jednego jedynego dodatku do 

podatku, który obracany będ::: ma 

, Wszystkie cele samorządowe, 3) Ska- 

| sowanie barbarzyńskiej zasady pro- 

' gresji przy podatku gruntowym, 4) 

Wychodząc z założenia: 

Telefonem z Warszawy. 

Wreszcie zapowiedział również zmniej 

szenie stawek podatku obrotowego. 

Poza tym słusznym i gospodarczym 

programem polityki podatkowej mowa 

p. Ministra brzmiała bardzo optymi- 

stycznie. Polska wstąpiła prawdziwie 

na drogę potężnego rozwoju gospodar- 

czego. Pesymizm niektórych organów 

prasy jest zupełnie nieuzasadniony. De 

ficytowość naszego bilansu handlowe- 

go pochodzi z naturalnego dążenia do 

odbudowy i modernizacji warsztatów 

pracy. Wreszcie pan Minister zakoń- 

czył potępieniem etatyzmu i stwierdze- 

niem, że przyszłość Polski leży w roz- 

woju inicjatywy prywatnej. 

Cały program Ministra Czechowi- 

cza określiłbym jednem słowem: anti- 

Grabski. Tam, gdzie-Grabski wprowa- 

dzał chaos, tam Czechowicz wprowa- 

dza porządek, gdzie tamten wprowa- 

dzał swe chaotyczne demokratyczne te 

orje, ten wprowadza gospodarczą ra- 

cję Państwa, tam, gdzie ten nerwowo 

apelował do uczuć narodowych, ten a- 

peluje do języka cyfr. 

Poza mową Ministra Czechowicza 

drugiem ważnem wydarzeniem zwią- 

zanem z posiedzeniem dzisiejszem by- 

ło złożenie wniosku przez Blok Bez- 

partyjny, wniosku, którybym nazwał 

wnioskiem o wszczęcie postępowania 

rewizyjnego. Wniosek ten brzmi: 

że Sejm obecny, jako drugi z rzędu obrany na zasadzie obo- 

wiązującej konstytucji, władny jest, w myśl art. 125 ustępu 3-go 

ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 roku, poddać re- 

wizji tę ustawę własną uchwałą, 

że udzielenie obecnemu Sejmowi nadzwyczajnych pełno- 

mocnictw rewizyjnych miało na celu stworzenie konstytucyjnej 

możliwosci wprowadzenia do ustawy z dnia 17 marca 1921 r. 
zmian, opartych na doświadczeniach, 
ubiegłym, 

zdobytych w okresie 

że ustawa konstytucyjna w swych zasadniczych zrębach nie 

zapewnia Państwu trwałych podstaw prawnego ustroju, 

że w szczególności zagadnienie z zakresu uprawnień wła- 

dzy wykonawczej i jej stosunku do władzy ustawodawczej nie 

zostało rozwiązane w konstytucji 
sposób zadawalający, 

że zwłaszcza zachodzi 
denta Rzeczypospolitej, aby 

z dnia 17 marca 1921 r. w 

potrzeba wzmocnienia władzy Prezy- 
zapewnić Państwu trwałą i silną 

władzę wykonawczą, zdolną do twórczej pracy oraz wolną od 

zmiennych wpływów ugrupowań partyjnych, 

z tych względów podpisani wnoszą 
Wysoki Sejm uchwalić raczy: 

Sejm na podstawie art. 125, ustępu 3-go ustawy „konsty- 

tucyjnej z dnia 17 marca 1921 r, przystępuje do rewizji kon- 

stytucji i poleca komisji konstytucyjnej, by przed upływem trzech 

miesięcy złożyła sprawozdanie, co do mających się zapropono- 
wać zmian ustawy konstytucyjnej. 

Pod wnioskiem widnieją podpisy: Walery Sławek, Makowski, Ko- 
Ściałkowski, Piasecki,  Jędrzejewicz, Radziwiłł, Kochanowski, Zdzisław 
Stroński, Sapieha, Maciesza, Mackiewicz, Polakiewicz, Bojko, Hyła, Klesz- 

czyński, Lechnicki. 

Jeżeli chodzi o interpretację tego 

wniosku, ta muszę odesłać czytelników 

»Słowa* do mego wczorajszego tele- 
ionu z Warszawy, gdzie rozstrząsałem 

różnicę pomiędzy zmianą konstytucji 

a rewizją konstytucji, jak tę różnicę 
Tozumie art. 125. Ustępy pierwszy i 

drugi art. 125 mówią o zmianie konsty 
_— tucji, Sejm obecny, na podstawie ustę- 

1 

į 

Pu trzeciego tegoż artykułu może do- 

konać rewizji całej konstytucji, przej- 

rzeć wszystkie jej artykuły. Wniosek 

powyższy wszczyna, otwiera takie po- 

stępowanie rewizyjne. Nie przesądza 

to bynajmniej, czy te zmiany, które 

rewizja przyniesie przyjdą w formie 

przedstawienia jakiegoś projektu no- 

wej konstytucji, czy też będzie tu cho- 

dzić o wnoszenie zmian do isiniejącej 

konstytucji. Zmian, niekoniecznie zwią 

zanych jednym terminem. Cat. 

Exposć min. Czechowicza na str, 2, 

Komeniarze Profesora Makowskiego. 
W związku z wnioskiem wniesio- 

«nym dziś przez Klub Bezpartyjny, były 
Minister Sprawiedliwości a obecnie 

Przewodniczący komisji konstytucyj- 
nej, poseł prof. Wacław Makowski, u- 
dzielił przedstawicielowi „Słowa* na- 

stępujących wyjaśnień, co da interpre- 
tacji naszej konstytucji. Wyjaśnienia 

te pokrywają się zresztą całkowicie z 

wnioskami, ogłoszonemi wczoraj przez 

„Słowo* w artykule p.t. „Przed otwar- 
ciem sesji sejmowej”. 

Art. 125 konstytucji przewiduje trzy 

różne tryby postępowania w sprawie 

Zmiany ustawy konstytucyjnej. 
Pierwszy i drugi ustęp mówią o pa 

Stępowaniu tylko na wypadek inicja- 
tywy ustawodawczej rządowej lub po- 
Šelskiej, która może nastąpić zawsze, 
jest natomiast ograniczoną, co do for- 

My, Zmiana konstytucji może tu nastą 

Pić na wniosek poselski, wychodzący 
conajmniej od czwartej części posłów, 

uchwała zapaść musi kwaliiikowaną 

większością 2/3 posłów i senatorów, 

przy obecności conajmniej 1/2 ich u- 

stawowej liczby, osobno w Sejmie i 

Senacie. 

Czwarty ustęp mówi © perjodycz- 

nej rewizji, dokonywanej przez Zgro- 

madzenie Narodowe, złożone z połe- 

czonych Sejmu i Senatu, co lat 2:5. 

Pomiędzy temi dwoma wypadkami 

przewidziano wypadek szczególny w 

postaci uprawnień wyjątkowych dla 

obecnego Sejmu, jako drugiego zwoła 

nego na podstawie konstytucji ma:- 
cowej. 

Ustawodawca liczył się z możliwo- 

ścią doświadczeń, wskazujących na ko 

nieczność retormy i postanowił ją ułat 

wić. 
Ustęp trzeci art. 125 ustawy mar- 

cowej stanowi, że Sejm obecny może 

dokonać rewizji ustawy  konstytucyj- 

nej. Nie chodzi zatem ani o zmianf 

poszczególne, wymagające kwalifiko- 

wanych wniosków, jak w pierwszym, 

ani o obowiązkową rewizję, jak w o- 

statnim ustępie, ale o rewizję, t. zn.     

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cia nie uwzględnia zasirzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

Dzisiejszy numer zawiera 8 stron 
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Powrotna podróż 
B 1060 klm. od Irlandji. 

NOWY YORK. 31. 10. (PAT). Według otrzymanych tutaj wiadomości ze statku 
holenderskiego „Westeryd* statek ten o godz. 0.15 według czasu Greenwich widział 
„Zeppelina* pr zełatującego w miejscu, znajdującem się pod 48 stop. 47* szerokości pół- 
nocnej i 22 stop. 3* długości zachodniej. 

Miejsce to znajduje się mniej więcej o 1000 kłm. na zachód od południowo - za- 
chodniego wybrzeża Irlandji. „Zeppelin* skierował się a południowy - wschód przy do- 
brej pogodzie. 

Zeppelin nie radiuje. 
BERLIN. 31. 10. Jak w drodze do Ameryki tak i w podróży powrotnej 

nie podaje Zeppelin drogą radjową wiadomości o swej pozycji, co wywołuje 
wielkie zaniepokojenie w Berlinie. Redakcje pism berlińskich są otoczone od 
rara do późnej nocy i atakowane telefonami przez czekających informacyj o 
losie Zeppelina. 

Kim jest chłopiec jadący na gapę. 
Główne zainteresowanie wzbudza osoba „pasażera na gapę”. Jest nim 17-letni Kla- 

reus Derhumes. Przeszłość tego chłopca jest bardza ciekawa. Rodzice jego mieszkali w 
San Louis, gdzie ojciec jego był iryzjerem.W przystępie obłędu ojciec zamordował 

swą żonę i siebie, a młody chłopak zdany na łaskę łosu od małego dzieciństwa zdradzał 

skłonności awanturnicze. 

Tuż pzred odlotem Zeppelina ostrzygł się, wykąpał, pożegnał się uroczyście ze 

swoją gospodynią, powiedziawszy, że udaje się w świat szeroki, poczem odnaleziono go 

w kabinie sterowca. 2 

Sprytny chtopak robi karjerę. — Przešcigają się w zaofia- 
rowaniu mu posady. 

Prasa berlińska podaje bardzo obszerne informacje o młodym ame- 
rykaninie, który przed odlotem sterowca zdołał się ukryć wśród bagażu i 

jedzie teraz na gapę. ` 
Konsul amerykański w Stutgardie zawiadomił już władze celne i 

paszportowe, które mają przyjmować „Zeppelin“ na lotnisku, iż bierze 
chłopca pod swoją opiekę. jednocześnie, jak donosi" prasa berlińska, cały 
szereg instytucyj niemieckich zwrócił się w drodze radjowej do przygod- 
nego pasażera, proponując mu różne korzystne posady. M. in. właściciel 
znanej menażerji Hagenbeck proponuje owemu pasażerowi stanowisko i 

wykształcenie go na pogromcę. Jeden z największych ; kabaretów  berliń- 
skich Casanowa zamieszcza dzisiaj wielkie ogłoszenie w formie depeszy 

otrzymanej z „Zeppelina”, w którem zapowiada, że młody amerykanin po 
przybyciu do Europy pierwszy wieczór spędzi w kabarecie i zamawia 

stolik. 
Komunistyczna „Welt am Abend* i „Verwarts* wyrażają wobec tego 

podejrzenie, że cała ta afera z pasażerem jadącym na gapę jest tylko pu- 

czem reklamowym, zorganizowanym przez koncern prasowy Hearsta i 

Hugenberga. 

Przelof nad Francją, > 
NANTES. 31.X. PAT. W chwili przelotu „Zeppelina* nad 

miastem przednie kabiny były oświetlone. Sterowiec leciał z 

szybkością 80—90 mil na godzinę, kierując się do Berlina. 

+ * ® 

TOURS. 31.X PAT. „Zeppelin“ przeleciał nad miastem o godz. 
20 min. 20, przyczem zaczął kierować się w stronę Paryża i 
Brukseli. 

Kiedy nastąpi lądowanie? 
BERLIN, 31-X. PAT. Wiadomości o locie sterowca SIA donoszą, że 

sterowiec o g. 5 po południu znajdował się o 100 mil morskich na południo- 
wy zachód od brestu. Wobec tego zazowiedziane na dziś przybycie „Zeppelina” 
do jego portu w Friedrichshafen staje się mało prawdopodobnem. Według 
ostatnich informacyj „Zeppelin* ma przybyć do portu okóło 3-ej rano. 

* % ® 

BERLIN, 31-X. PAT. Donoszą z Friedrichshafen, že przybycia „Zeppelina“ 
oczekują tu pomiędzy godziną 3 a 5 rano. Wśród inżynierów obecnych na lo- 

tnisku liczą się jednak z tem, że sterowiec odbędzie 'resztę drogi przy zmniej- 

szonej Siłe motoru i że wobec tego lądowanie nastąpi dopiero około 7 rano. 

Przedłużenie prowizorjum kolejowego 
pomiędzy Polską a Łotwą. 

RYGA, 31.X. Wobec niemożności zakończenia przez konferencję ko- 
lejową polsko-łotewską licznych prac związanych z zawarciem nowej umo- 

wy kolejowej, przedłużono obecne prowizorjum do 1 grudnia b. r. Prace 

nad nową umową zostaną zakończone w ciągu listopada. Między 1 a 6 

listopada obie delegacje przedłożą wyniki prac swoim rządom. Dziś dele- 

gacja polska opuszcza Rygę dokąd powróci dnia 6 listopada b. r. 

Wiadomości w paru wierszach. 
LONDYN, 31-X. Dyr. Albert Thomas udaje się w piątek do Chin i/ Japonji przez 

Berlin, Warszawę i Moskwę. 
sk a ax RE : 

MOSKWA, 31-X. Wielkie mrozy, które nagle nawiedziły Syberję, zastały parow- 

ce w środku drogi. Na rzekach Obi, Tomi, Czułymie i Lenie zamarzło 10 parowców. 
ж # ® 

PARYZ, 31-X. „Excelsior“ donosi, žešambasador niemiecki von Hėsch, odbędzie 
dziś po południu rozmowę z Poincarem, A 

PARYZ, 31-X. „L'Oeuvre* donosi, że autonomišci alzaccy Rosse i Ricklin do- 
magać się będą rewizji swego procesu. 

zmian. Zmiany i mogą i powinny być za 

proponowane w toku dokonywania 

kontroli. Potrzeba natomiast stwierdze 

nia przez Sejm, że chce on z upraw- 

nień posiadanych korzystać i do rewi- 

zji przystępuje. Przystąpienie da rewi- 

zji polegać musi na przygotówaniu dla 

plenum potrzebnego dla uchwał w tej 

mierze materjału, t.j. zestawieniu przez 

komisję konstytucyjną Sejmu zgłoszo- 

nych w drodze zwyczajnej lub dysku- 

sji ujawnionych  propozycyj, co do 

zmian ustawy konstytucyjnej, aby po- 

przejrzenie i skontrolowanie 

konstytucyjnej fakulatywnie, 

od uznania Sejmu. 

Z tych postanowień konstytucji wy 

nika także wskazanie, co do sposobu 

postępowania, które inne być musi w 

wypadku zmiany na wniosek szczegól- 

ny, a inne znów w wypadku rewizji ta- 

kultatywnej lub obligatoryjnej. 

W szczególności jeśli chodzi o u- 

prawnienia wobec Sejmu i odpowiada- 

jące im postępowanie, powinny one 

polegać na dokonaniu, o ile to Sejm u- 

ustawy 

zależnie 

zna za potrzebne, rewizji ustawy kon- 

stytucyjnej, nie tak zatem, jak było w 

roku 1926, kiedy zajmowano się tylko 

proponowanemi przez Rząd lub Kluby 

zmianami ale przez kontrolowanie, czyi 

o ile poszczególne postanowienia lub 

całość ustawy wobec doświadczeń u- 

biegłych lat, wymagają zmian. 

Przystąpienie do tej czynności re- 

wizyjnej nie wymaga zgóry przez ko- 

gokolwiek przedstawionego projektu 

tem płenum mogła tak przygotowanej 

już rewizji dokonać, t. zn. uchwalić ją 

przewidzianą większością 3/5 głosują 

cych posłów. 

Wniosek klubu BB zmierza do ot- 

warcia tego postępowania rewizyjne- 

go w myśl konstytucji i regulaminu 

sejmowego. 

Propozycje konkretne co do zmian 

mogą być zgłaszane w komisji. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A, Łaszuk 
SRASŁAW—-Księg. T-wa „Lot”. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO —Księg. T-wa „Ruch* , 
HORODZIEJ-—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
j  N..ŚWIĘCIANY—-ui. Wileńska 28. 2 
j  OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 

PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
| POSTAWY— J. 

STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*. 
Wojtkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 

- WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

  

Związek Zawodowy Literatów 

Polskich, istniejący od dłuższego 

czasu w Wilnie, nie jest bynajmniej 

skrępowany statutową nazwą ; swoją, 

charakteryzującą go jako / zrzeszenie 

syndykatowe na gruncie czysto zawo- 

dowych spraw, jako zrzeszenie mają- 

ce za wyłączne zadanie obronę ma- 

terjalnych i gmoralnych interesów 

swych członków. Literacki związek 

wileński, korzystajac z elastyczności 

swego statutu, +wytężył całą swoją 

działalność w kierunku krzewienia w 

mieście, potrzebującem tak bardzo 

świeżej, ożywczej a pożywnej strawy 

duchowej: kultury literacko- 

artystycznej, a w sposób jak- 

najbardziej powabny, przystępny, po- 

pularny, niekrępujący. Ogniskiem, z 

którego promienieje ta nad wszelki 

wyraz pożądana i chwalebna propa- 

ganda, są, nawpół już dziś publiczne 

-„Śro dy” Związku Zawodowego Li- 
teratów niepozbawione specyficznie 

lokalnego „wileńskiego charakteru: i 

zabarwienia, tem przeto bardziej 

sprzyjające łączeniu się ze sobą na 

tych środowych sympozjonach towa- 

rzyskich „starego“ Wilna z „mtodem“ 

Wilnem, co i jednemu i drugiemu na 

dobre wychodzi. 

Pięćdziesiąt już "takich  „Śród”, 
urozmaiconych to odczytem to refe- 

ratem, to dyskusją to pokazem, ta 

efektowną obecnością na „Šrodzie“ w 

murach Po-Bernardyńskich którego z 

goszczących akurat w Wilnie lumina- 

rzy literatury polskiej, sztuki lub na- 

uki — pięćdziesiąt; oto już takich 

„Śród* zorganizował niestrudzenie 
czynny wcale nie „po wileūsku“ 

ruchliwy zarząd Związku, a wolno 

wyrazić się bez przesady— o d ś wię- 
ciło tych pięćdziesiąt „Śród” » Wil- 
no, do tego stopnia przyjęły się na 

gruncie naszym i potrafiły zdok”* 

powszechną sympatję i popularnu.u. 
Niechże więc i z tego miejsca da- 

ny będzie wyraz serdecznym ' gratu- 
lacjom, które przyjąć zechcą zbioro- 
wo organizatorowie šrodowej pięć- 

dziesiątki! Piekny to fundament poło- 

żony pod co się zowie Klub Li- 
teracko-Artystyczny, na któ- 
ry Wilno już oddawna — czeka. 

He Tymczasem zaś, Związek Literac- 

ki wileński, ożywiwszy Środami swe- 

mi naszą  stężałą atmosferę towa- 

rzyską, dał krok dalszy naprzód— 

i zainicjował odbycie w Wilnie zjazdu 
literatów polskich. 

Ten to właśnie pierwszy 

zjazd literatów polskich w Wilnie 

rozpoczyna się dziś i potrwać ma do 

4 go listopada włącznie. 

Pora —niech nam organizatorowie 

wybaczą— niefortunnie wybrana. Wil- 

no listopadowe,  wilgotno-wietrzne 

chłodno-dżdżyste pod chmurnem nie- 

bem, prawie już całkiem odarte z zie- 

leni, nie posiada nawet połowy  uro- 

ku i powabu z końca maja lub po: 

czątków czerwca albo z wrześnio- 

wych słonecznych, łagodnych dni. 

Wilno jest „z przyrodzenia" miastem 

pogodnem. Malowniczem jest też mia- 

stem, po którem muszą grać blaski 

i kolory dlatego aby „uroda* Wilna 

mogła się w całej pełni zaprezento- 

wać. A komużby się bardziej chciało 

zaprezentować w pełnej krasie urodę 

Wilna, jeśli nie właśnie przybywają- 

cym do nas ze wszystkich stron Pol- 

ski: pisarzom, poetom—najwrażliw- 

szym, najsubtelniejszym organizacjom 

duchowym?  Osobliwie tym,  któ- 
rzy Wilno dziś po raz pierwszy 
w życiu ujrzeć mają! Listopadowemi 

nastrojami „Dziadow“, głęboką me- 

lancholją zaduszkową, ba, nawet po- 

nuremi wspomnieniami najkrwawszych 
orgij murawjewowskich Wilno tylko 

się—zasępia. Aby przedziwnie szybko 

odzyskać dionizyjską swą pogodność 

—po której, w chwilach zadumy, Osia- 

da jeno cudnym  орагет: rzew- 

ność, ten najbardziej rodzimy i głę- 

boki rys naszej tutejszości. 

Bo o sprawach swoich czysto za- 

wodowych mogliby przecie literacį 

polscy nagadać się i naobradować do- 

woli, zjechawszy się w pierwszem 

lepszem mieście... choćby w tem sa- 

mem akurat gdzie dzień jeszcze przed- 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika rekiamowa 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 
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Zeppelina, 1-szy Ziazć Literatów Polskich © Wilnie 
tem kongresowali np. inżynierzy lub 

farmaceuci, cukrownicy lub dyrekto- 

rowie przedsiębiorstw filmowych. Nie 

o... salę przecie chodzi z wygodnemi 

siedzeniami, o rozkładanych pulpi- 

tach, akustyczną, dobrze wentylowa- 

ną! Ani o mniej lub więcej sute 

„przyjęcie”. 

Literatura Polska wybra: 

ła się, wolńo wyrazić się bez przesa- 

dy, jakby - na pielgrzymkę do Wilna; 

pokłonić się, z zupełną już dziś swo- 

bodą, miejscom uświęconym  filerec- 

kiemi latami Mickiewicza, gdzie Sło- 
wacki przeżywał swoją  chłopięcą 

„godzinę myśli”, Kraszewski pierwsze 

pisał powieści, a Syrokomla pieśń 

swoją ostatnią z ostatniem tchnieniem 

wyśpiewał. Wilno!... A ileż po tych 

wąskich, krętych uliczkach, ileż po 

prześlicznych okolicach naszych po- 

rozsiewanych jest: zapomnianych, nie- 

podjętych, zawieruszonych gdzieś, spo* 

niewieranych pamiątek po tylu to a 

tylu „nieznanych żołnierzach” literatury 

naszej? Kolebkom ich, śladom i mo- 

giłom przybywa oto pokłonić się 

wielka, głośna u Świata, wieńczona 

laurem i popularnemi imionami zapi- 

sana na wieczne czasy w Księdze Na- 

rodu—współczesna Literatura Polska. 

Wilnol... Wystarczy, stanąwszy na 

szczycie Góry Zamkowej, lub z Po- 

narskich Gór, albo z Szyszkini, pokło- 

nić się, z czapką w ręku, szerokim 

gestem, ;całemu miastu, jak oto u 

stóp leży... To jakby się głowę 

schyliło przed całą, długą epoką ży- 

cia naszego narodowego pełną zda- 

rzeń i czynów, co dotoczyły dzieje 

Polski aż do powojennego zakrętu, 
pełną duchów, co z przepaści poro- 

zbiorowej wyniosły ocaloną Poloniam 
Restitutam. 

Lecz jeśli na sam widok Wilna, 

na samo, aby się tak wyrazić, do- 

tknięcie go ręką, ręczyć można, że 

uderzy szybciej i mocniej tętno naj- 

wrażliwszych w Polsce serc - to i my, 

ludzie tutejsi, dobrze rozumiemy i 

czujemy: jak dostojny gość w 

progi nasze dziś wchodzi. 
Oto tych kilkudziesięciu ludzi, któ- 

rych wielki talent pisarski wyodrębnił 

z pośród tysięcy, ba, z pośród miljo- 

nów rodaków, których niejako on 

naznaczył stygmaterm twórczości ro- 

dzącej w bólach i ekstazie — toć to 

przecie najprawowitsi przedstawiciele 
z rasy i z ducha: najżywotniejszego, 

najbardziej niezłomnego genjusza na- 

rodu! Czem dla narodu i w narodzie 

jest jego piśmiennictwo —do- 

wiodło aż nadto wspaniale i niezbicie 
150-lecie naszych porozbiorowych dzie- 

jów. W ciągu półtora stulecia była 

Literatura Polska ekspozyturą pol- 

skości. Ona polskość przechowała i 

uratowała. W pień wycinano bohate- 

rów kolejnych insurekcyj naszych; 

polski stan posiadania burzono do 

fundamentów; lecz nad literackiem 

słowem polskiem mocy nie miała 

żadna siła wraża. „Pan Tadeusz“ 

Mickiewicza i Sienkiewiczowska „Try- 

logja“ powiewały jak sztandar biało- 

amarantowy nad rozoranemi granica- 

mi Polski, nad zgliszczami i mogiła- 

mi. 1 — in hoc signo... zwy” 

ciężyliśmy! 
Z pod tych sztandarów drogich 

nam nieskończenie, pełnych niepoży- 

tego blasku, majestatycznych, okrytych 

chwałą, przybitych jak relikwiarze do 
potrzaskanych kulami proporców, przy - 

bywa oto do nas jedna ze złotych 

kohort teraźniejszej już, współczesnej, 

wolnej Literatury Polskiej. 

Witajcie! Niech wam nasz tutejszy 

genius loci da wrażeń jaknaj- 

więcej a Wilno niech w trwałych 

wspomnieniach jasną smugą zostanie 

A przedewszystkiem, niech po „wi- 

teńskich"* waszych dniach pozostanie 
rwały i możliwie najściślejszy kon- 

takt między kresową tutejszą placów- 

ką kultury polskiej a wielkiemi jej 

ogniskami, które wy, drodzy nasi go- 

Ście, reprezentujecie. Goście? Para- 

doksalnie brzmi tym razem utarty 

ten wyraz. Gdzie jak gdzie ale w 

Wilnie czyliż Literatura Polska może 

być gościem choć na moment 

jeden? Jest—u siebie. Gz. J.



    

SŁOWU 

Expose Ministra Skarbu 
Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu 
Pan Minister Skarbu Czechowicz wy- 
głosił przemówienie, z którego poda- 
jemy ważniejsze ustępy. 

Budżet wyrazem troski o 
utrzymanie pomyślnej kon- 

junktury gospodarczej. 

Przedłożony Wysokiej Izbie preli- 
minarz budżetowy na rok 1929—30 
wynosi po stronie dochodów 2.809 
miljonów, po stronie zaś wydatków 
2.802 miljony. Przy porównaniu ze 
stroną rozchodową budżetu tegorocz- 
nego konstatujemy wzrost, wynoszący 
128 miljonów, czyli około 5 proc. 
Jeżeli w drugiem półroczu roku bie- 
żącego nie otrzymamy nawet zwięk- 
szonych dochodów, lecz tylko takie, 
jakieśmy mieli w roku ubiegłym, to 
wpływy tegoroczne €wyniosą więcej, 
niż kwota preliminowana na przyszły 
okres budżetowy. Preliminarz przewi- 
duje na inwestycje w budżecie admi- 
nistracyjnym i w planach przedsię- 
biorstw Oraz na pożyczki zwrotne 
608 miijonQw. Przewyższa to o 35 
miljonów odpowiednie pozycje budże- 
tu tegorocznego. Taki układ budżetu 
podyktowany jest nietylko konieczno- 
ścią zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 
lecz także dążeniem do utrzymania 
pomyślnej konjunktury gospodarczej. 

Komasacja podatków. 

Nietyle globalna cyfra obciążenia 
podatkowego, która w porównaniu z 
okresem przedwojenaym u nas wzro- 
sła tak znacznie, jak w finnych kra- 
jach, ile nierównomierny udział ро- 
szczególnych grup spoleczno-gospo- 
darczych — м pokrywaniu kosztów 
utrzymania państwa usprawiedliwia do 
pewnego stopnia tak liczne u nas na- 
rzekania na przeciążenie podatkowe. 
Dochodzi do tego wadliwość niekto- 
rych naszych ustaw podatkowych. 
Mam tu na myśli przedewszystkiem 
konieczność zlikwidowania obowiązu- 
jącego obecnie podatku majątkowego, 
jako opartego na wadliwej strukturze 
i zastąpienia go stałym podatkiem 
majątkowym o stawce umiarkowanej 
i niedotkliwej dla życia gospodarcze- 
go. System licznych dodatków na cele 
samorządowe do podatku gruntowe- 
go: drogowych, inwestycyjnych, wy* 
równawczych i t. p, w którem się 
nie może zorjentować w szczególno- 
ści probny rolnik, otwierający szero- 
kie pole do nadużyć, przeistoczył się 
w prawdziwą plagę egipską. Zacho- 
dzi nieodzowna konieczność objęcia 
wszystkich specjalnych dodatków jed- 
nym ogólnym dodatkiem na potrzeby 
samorządowe, odpowiednio podwyż- 
szonym. Będzie to prawdziwem do- 
brodziejstwem dla ludności wiejskiej, 
zwalniając ją od powodzi nakazów 
płatniczych i od niedających się prze- 
widzieć niespodzianek. Wydaje się 
być dalej rzeczą słuszną, ażeby wy- 
sokość podatku gruntowego, która od 
roku 1924, nia zważając pna trzykrot- 
ny prawie wzrost cen produktów rol. 
nie ulega zmianie, została chociażby 
częściowo dostosowana do zmienio- 
nych warunków. Projekty podatkowe, 
które przedłożę, przewidują utrzyma- 
nie degresji w tym podatku przy ska- 
sowaniu jednak progresji, jako nie znaj 
dującej uzasadnienia ani w teorji, ani 
w praktyce podatkowej. Jednocześnie 
życie dyktuje konieczność stopniowe- 
go łagodzenia podatku obrotowego, ja 
ko wpływającego ujemnie na kształ- 
towanie się cen i na rozwój ekonomicz 
ny kraju. Z tych względów zaprojek- 
towałem ustawowo upoważnienie dla 
rządu do zmniejszenia stawek tego po- 
datku. Mylnem byłoby mniemanie, że 

obniżenie podatku obrotowego leży 
wyłącznie w interesie ster handlowych 
gdyż podatek obrotowy. zasadniczo 
przerzucany jest na konsumenta. 

NA DRODZE DO USPRAWNIENIA 
GOSPODARCZEGO. 

Zagadnienie budżetowe nie może 
być traktowane w oderwaniu od ogól- 
nej sytuacji gospodarczej. Nie wpada- 
jąc w przesadę, muszę stwierdzić, że 
Polska wstąpiła zdecydowana na dro- 
gę szybkiego rozwoju gospodarczego. 
Równowaga budżetowa wytworzyła— 
bo wytworzyć musiała — atmosterę 
zaufania do gospadarki państwowej 
tak wewnątrz kraju, jak i zagranicą. 
Zdołaliśmy nadto zgromadzić rezerwy 
skarbowe, które stanowią dostateczne 
zabezpieczenie na wypadek pogorsze- 
nia się konjunktury. Saldo tych rezerw 
wynosi na dzień ć września rb. łącznie 
z rezerwą w Banku Polskim z poży- 
czki stabilizacyjnej 502 miljony zł. 
Wydaliśmy w roku 1927 - 28 na cele 
inwestycyjne 497 miljonów; w roku 
bieżącym wydaje się 573 miljony. Nad 
to specjalna ustawa o nadzwyczajnych 
inwestycjach państwowych opiewa na 
88 milj. Powyższe cyfry świadczą o 
znacznem, jak na nasze warunki przy- 
sparzaniu majątku państwowego. 

Pomyślny stan budżetowy łącznie z, 
pożyczką stabilizacyjną nietylko stwo- 
rzył warunki zabezpieczające stabili- 
zację naszego pieniądza, lecz dopro- 
wadził również do stabilizacji stosun- 
ków gospodarczych wogóle. Do naj- 
bardziej pocieszających objawów na- 
leży odnieść osiągnięta stabilizację 
cen. Jesteśmy dalej świadkami szybka 
postępującej kapitalizacji. 

Przyczyny deficytow ości bi 
lansu handlowego. 

Na tle powyższych danych niezro- 
zumiały jest pesymizm, szerzony przez 
niektóre odłamy prasy. Pesymizm ten 
znajduje jedyne swe uzasadnienie w 
ujemnem kształtowaniu się naszego 
bilansu handlowego. Aczkolwiek zapas 
kruszcu, walut i dewiz w Banku Pol- 
skim, tak zaliczonych, jak niezaliczo- 
nych do pokrycia, zmniejszył się na 
dzień 20 października r. b. w porów- 
naniu ze stanem na 10 listopada 1927 
roku, kiedy została zarachowana po- 
życzka stabilizacyjna, zaledwie o 71 
miljon złotych, temniemniej w nie- 
których organach prasy wyolbrzymia 
się niesłychanie znaczenie  najmniej- 
szych nawet wahań pokrycia Banku 
Polskiego i wysnuwa się najczarniej- 
sze horoskopy dla losów naszej wa- 
luty. Muszę z całą stanowczością wy- 
stąpić przeciwko metodom tego rodza- 
ju. Walucie naszej nie może grozić 
żadne niebezpieczeństwo. Instytucja 
emisyjna w miarę kurczenia się swe- 
go pokrycia może zmniejszać odpo- 
wiednio obieg swych banknotów w 
drodze restrykcyj kredytowych i o ile 
funkcjonuje prawidłowo, nie dopuści 
nigdy do zachwiania się waluty. 

Nie należy zapominać, że kryzys 
walutowy w r. 1925 nastąpił wskutek 
deficytów budżetowych i nadmiernych 
emisyj skarbowych, które doprowa- 
dziły do tego, że w obiegu było wię- 
cej bilonu i biletów zdawkowych, niż 
banknotów Banku Polskiego. Kryzys 
walutowy przy obecnym stanie go- 
śpodarki budżetowej i 
mocnych podstawach Banku Polskie- 
go jest wykluczony. 

Nie możemy jednak zamykać oczu 
na niebezpieczeństwo deficytowego bi- 
lansu handlowego. Rząd udzieli na 
ten temat szczegółowych wyjaśnień 
na komisji budżetowej. Niewątpliwie 
deficytowość naszego bilansu handlo- 

wego pochodzi głównie z naturalnego 

wyjątkowo B 

dążenia kraju do odbudowy i moder- 
nizacji warsztatów pracy. Deiicyto- 
wość ta miała u nas zawsze miejsce 
w okresach pod względem gospodar- 
czym pomyślniejszych. Wzięliśmy zaś 
w ciągu ostatnich paru lat szybkie 
tempo rozwoju gospodarczego. W 
związku z tem pozyskiwanie kapita- 
łów zagranicznych jest dla nas ko- 
nieczne, jeżeli nie chcemy zahamować 
życia i pozostać wtyle w wielkim 
wyścigu narodów na polu pracy. Na- 
leży też pamiętać, że bilans handlo- 
wy nie może być traktowany w oder- 
waniu od bilansu płatniczego. 

Niema mowy o tem, żebyśmy się 
zadłużali wobec zagranicy już nietylko 
na normalne potrzeby budżetowe,, lecz 
nawet na inwestycje, nie przyczynia- 
jące się w dostatecznej mierze do pod 
niesienia poziomu naszej produkcji. 
Kwestja podniesienia produkcji w Ро!- 
sce — to jest kwestja kredytu i cała 
polityka kredytowa wina być nastawio 
polityka kredytowa winnabyć nastawio 
uzyskiwane z zewnątrz były skierowy 
wane wyłącznie na wzmożenie produk- 
cji. Wypwoiadane są atoli coraz częś- 
ciej w ostatniej chwili obawy, że w 
związku ze stanerqa amerykańskiego 

rynku pieniężnega możemy być pozba- 
wieni na czas dłuższy nowych środków 
z zewnątrz. Obawy te o tyle nie,są słu- 
szne, że według wszelkiego prawdopo 
dobieństwa sytuacja w Ameryce rych- 
ło się zmieni. 

RZĄD NIE WKROCZY NA DROGĘ 
ETATYZMU. 

Wbrew urabianej przez pewien od- 
łam prasy opinji że rząd zmierza do e- 
tatyzmu oświadczam, że etatyzm nie- 
tylko nie jest celem polityki rządowej, 
lecz odwrotnie w rządzie jesteśmy zgo 
dni, że przyszłość Polski leży w roz- 
woju inicjatywy prywatnej. Za swój 
obowiązek uważamy, popieranie wszy- 
stkich gałęzi wytwórczości krajowej i 
nie dążymy bynajmniej ani do nadmier 
nej ingerencji, ani tembardziej do u- 
państwowienia tych lub innych war- 
sztatów pracy. Zarzut etatyzmu po- 
chodzi od tych grup, które chętnie się 
podejmowały inicjatywy  zrozumianej 
jednak w ten sposób, że rząd obowiąza 
ny jest pokrywać w 100© proc. koszty 
założenia i ryzyka prowadzenia przed 
siębiorstw, nie ma natomiast prawa ża 
dnej ingerencji. Taka inicjatywa jest 
niczem innem, jak żerowaniem na Qr- 
ganizmie państwowym. Zwolennikiem 
takiej inicjatywy być nie mogę i jestem 
odwrotnie zdania, że należy takiemu 
pasorzytnictwu definitywny kres poło- 
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E „Czerwony Bies" 
AR" sukces we wszystkich R 

Wielka sensacja sezonu 

У (TAJEMNICZA NOC). 

stolicach swiata. 
w Jutro premjera w kinie „HELIOS*. 
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„Esencja Chinowo + Chmielowe“ i 
i „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
B Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
B seckiego, ul. Freta Nr 16. 

£ -+esSb Wydz. Zdr. Publ. Nr 154. 

A Tańce Karnawałowe А 
Black-Bottom, Blues, Foxtrot i najwy 

W nowsze Tango. Wymienionych tań- 
ców wyuczam za 2 tygodnie. 

w || || ul. Trocka 2, rėg Nie- wy 
. OTOWS mieckiej. Kurs rozpo- 

czyna się w niedzielę 4-go listopada, 
o godz. 5-ej wiecz., opłata za kurs 
10 zt., zapisy przyjmuję. —1 
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KUPUJCIE TOWARY KRAJOWE! 

Sowięckie przygrywki-d6 procesu Wojciechowskiego 
Jak donosiliśmy przed paru dniami, władze bezpieczeństwa 

aresztowały po długich obserwacjach niejakiego  Erdmana, 
jednego z poważniejszych agentów Mińskiego G. P. U. .Przepro- 
wadzona rewizja osobista i w mieszkaniu 'aresztowanego ujaw- 
nila wiele obciążającego materjału. Między innemi znzleziono 
u Erdmana większą sumę w dolarach oraz kompromitującą ko- 
respondencję. 

W związku z ujęciem szpiega i prowokatora G.P. U. do 
wiadujemy się następujących szczegółów: Do Wilna Erdman 
przybył przed paru miesiącami przekroczywszy nielegalnie gra- 
nicę. jako emigrant polityczny przedstawiwszy dokumenty o 
skazaniu go w Bolszewji na karę śmierci za antybolszewicką 
działalność, otrzymał z tytułu prawa azylu pozwolenie na za- 
mieszkanie w Wilnie. Erdman opowiedział, iż po odbyciu kary 
w sowieckiem więzieniu został ponownie aresztowany po za- 
bójstwie Wojkowa. Po pewnym czasie zwolniono go, jednakże, 
jak opowiadał, władze bolszewickie nadal widocznie uważały 
go za element niebezpieczny, ponieważ po trzech miesiącach 
zrobiono w jego mieszkaniu rewizję. To właśnie zdecydowało 
o jego zamiarze ucieczki do Polski. 

W Wilnie Erdman szybko nawiązał stosunki z niektóry- 
mi emigrantami, swemi byłymy znajomymi z czasów służby w 
armji Judenicza. Stosunki te okazały się dla Erdmana niewy- 
starczające, rozpoczął więc korespondencję z wybitnymi działa- 
czami emigracji rosyjskiej w Polsce p. F. i w Paryżu prof. Mel- 
gunowem, proponując im za jego udziałem nawiązanie kontaktu 
z antysowieckiemi organizacjami na teryforjum Z. S. R. R Ко- 
respondencja ta nie dała jednakże żadnego rezultatu. Erman w 
kołach emigracyjnych wiele opowiadał o antybolszewickim ru- 
chu w Z. S. S. R., podając się za członka jednej z antybolsze- 
wickich organizacyj, której centrala znajdowała się w Mohylo- 
wie, oddziały zaś w Mińsku, Witebsku, Orszy i innych miastach 
Sowieckiej Białorusi! w ostatnich czasach Erdman niezadowo- 
lony zpowodu bierności emigracji rosyjskiej w sprawie aktyw- 
nej walki z bolszewikami rozpoczął na własną rękę robotę 
organizacyjną. W tym celu rozpoczął werbunek młodzieży emi- 
gracyjnej, narzucając ideę bezwzględnej konieczności terroru, 
jako jedynego sposobu walki z bolszewikami. Zarówno w Bol- 
szewji, jak i zagranicą, Erdman uczył nawet w tym celu osobiś- 
cie strzelania niektórych bardziej egzaltowanych członków swo- 
jej '„organizacji”. 
й Dzieje Erdmana najlepiej stwierdzają czyją robotą i z czy- 
jej Inicjatywy są dokonywane niektóre akty terorystyczne na 
przedstawieieli sowieckich w Polsce. 

Należy dodać, iż aresztowany Erdman jest piątym z kolei 
„zbiegiem', którego wysłała nam mińska czrezwyczajka w ciągu 
ostatnich paru miesięcy. 

Wybuch bomhby w Krakowie. 
Jedna osoba raniona. 

KRAKÓW, 31-X. Dziś w godzinach popołudniowych obiegła miasto wia- 
Четоёё о wybuchu bomby. Okazało się, że w pracowni kamieniarskiej Włady- 
sława Franczaka, znajdującej się przy al. Królewskiej 27, wybuchła bomba pod- 
czas rozwijania paczki pocztowej, którą otrzymał Franczak. Skutkiem wybuchu 
Franczak runął na ziemię, brocząc krwią, pokój zaś został doszczętnie zrujno- 
wany. Po założeniu opatrunku przez pogotowie, przewieziono natychmiast ofia 
rę wypadku do kliniki w celu dokonania operacji. Franczak podczas opatrunku 
przez lekarza miał oświadczyć w obecności komisarza policyjnego, że pakunek 

otrzymał prawdopodobnie od syna, który poprzysiągł mu zemstę za wydziedzi- 
czenie. Wskutek tego sprowadzono Syna Franczaka do wydziału śledczego, gdzie 
go przesłuchano. 

___ bolski harcerz objechawszy świat dokoła przybył da Poznania. 
POZNAŃ. 31. 10. (PAT). Wczoraj po południu przybył do Poznania harcerz pol- 

ski p. Jerzy Jedliński, kończąc w ten sposób swoją podróż dookoła świata na samo- 

chodzie. 

P. Jedliński wyruszył w maju 1926 roku przez Czechosłowację, Austrję, Włochy 
chodem wszerz i wzdłuż. Z Ameryki dostał się okrętem do Japonji i w lecie br. wyjechał 

do Afryki północnej, a stamtąd okrętem do Ameryki północnej, którą przejechał samo- 
okrętem do Chin. Dalej przez Indje i Port - Said do Marsylji i stąd samochodem przez 
Francję, Belgię, Niemcy powrócił do kraju. P. Jedliński podróż swą rozpoczął na For- 
dzie, w Ameryce zaś nabył wóz „Buicka* i na nim podróż dokończył. 

> 

Dobry argument dla tępych przeciwników sportu 
Rieosfrożny uczeń zdzielił kulą piłkarza. 

LUBLIN. 30.10. Na podwórzu szkoły lubelskiej podczas gry uczniów w piłkę no- 
żną zdarzył się straszny wypadek. Uczeń 4 klasy tejże szkoły 15-letni Adam Szymono- 
wicz został uderzony kulą wagi 7 klg. w głowę przez ucznia klasy 6-ej Wacława Bo- 
szka. Ten ostatni nie brał udziału w grze, ale wprawiał się obok boiska w rzucaniu 

kuią. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez pogotowie ratunkowe Szymanowicz w sta- 
nie bardzo ciężkim został przewieziony do szpitala Szarytek. 
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Zakład Krawiecki i 
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Wielki wybór materjałów krajowych najwyższego 
* gatunku. Ceny umiarkowane. 
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Stanisław Krauze 
Wileńska Nr. 32, m. 2, I p. 

  

„Pod Radzyminem , 
Uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci 
poległych 81 pułku strzelców  Gro- 

dzieńskich. 

  
W niedzielę 28 bm. na centa 

rzu poległych pad Radzyminem zosta- 
ło uroczyście dokonane odsłonięcie i 
poświęcenie niezwykle pięknej tablicy 
marmurowej ufundowanej przez kor- | 
pus oficerski 81 pułku strzelców gro- 
dzieńskich im. Stefana Batorego, ku | 
czci poległych tegoż pułku w bojach o 
stolicę w dniach sierpniowych 1920 r. 

Pułk grodzieński wchodził podów- 
czas w skład sławnej dywizji litewsko 
białoruskiej. 

Poświęcenia tablicy dokonał ks. bi 
skup W. P. Gall w asystencji probo- 
szcza miejscowego ks. Kobylińskiego. 

W uroczystości wzięła udział spe- 
cjolnie przybyła z Grodna delegacja 
pułku z panem dowódcą grodzieńskiej 
29 dywizji generałem  Kleebergiem 
oraz dowódcą pułku pułkownikiem 
Wojtkiewiczem na czele.. 

Do uświetnienia uroczystości nie- 
zwykle przyczyniła się miejscowe Se- 
minarjum Nauczycielskie Żeńskie przez 
gremjalny udział oraz odśpiewanie | 
pieśni okolicznościowych. 

żołnierzom poległym u wrót sto- 
łecznej Warszawy cześć! 

Jak zginął Amundsen? 
Hipoteza lotnika Czuchnow- 

skiego. | 

‚ \ jaki sposób zginął Amundsen? Kwe- 
stję tę omawia lotnik Czuchnowski, który, 
jak wiadomo, w bohaterski sposób wyrato- 
wał część rozbilków „italji*. „Oto hipoteza 
Czuchnowskiego: 

„Z chwilą, gdy znaleziono zbiorniki 
benzynowe Lahama, nie ulega wątpliwości, 
że załoga tego samolotu nie żyje. Co wię* 
cej, można nawet z dużem prawdopodobień 
stwem przedstawić sobie, w jaki sposób 
przyszło do katastrofy. Statek Amundsena 
nie doznał pzzeszkody w locie z powodu 
bryku benzyny, gdyż zbiornik benzyny nie 
był próżny. Prawdopodobnie jakiś defekt 
ważnej części motoru zmusił go do lądowa 
A Lądowania tego dokonał Amundsen we | 
mgle. 

_„ „Wiemy to z całą pewnością, gdyż w tem 
miejscu, gdzie Amundsen zginął, mianowi-: 
cie wpobliżu wysp Niedźwiedzich, włoski ‚ 
lotnik Maddalena, który na dwie godziny | 
przed Amundsenem odleciał, zauważył gęstą 
mgłę. Ostatni meldunek Amundsena zawie- 
ra zapytanie co do właściwości lodu wpo” 
bliżu wysp Niedźwiedzich oraz możliwości 
lądowania w ich pobliżu. Z pytania tego 
wynika, że Amundsen nie widział wody 
wolnej od lodu, nad którą leciał. Jest więc 
bardzo prawdopodobne, że samolot przy 
lądowaniu uderzył o powierzchnię wudy ze 
straszliwą siłą. W takim wypadku samolot 
się rozbija. jego resztki mogą jakis czas 
utrzymać się na wodzie (jedna do dwudzie 
stu (enie Przy tego rodzaju katastrofach 
rzadko kiedy załoga ginie natychmiastową 
śmiercią. Zwykle udaje się lotnikom przez 
jakiś czas wytrzymać na resztkach samolo- 
tu, dopóki nie przyjdzie fatalna śmierć. W 
lodowatej wodzie człowiek nie może dłutej 
przebywać, niż 5 do 6 godzin. Po upływie 
tego czasu, serce odmawia pesłuszeństwa". 

Inni fachowcy potwierdzają zdanie Czuch 
nowskiego, który twierdzi, że Amundsen nie 
zginął natychmiastową śmiercią — wskazują 
na to, że zbiornik benzynowy nie został 
oderwany, lecz tylko odłączony od samo- | 
lotu. A to zajmuje zwykle wiele czasu. Nie 
jest tylko zrozumiałem, poco Amundsen 
odłączył zbiorniki benzynowe. 

Możliwe, iż w ten sposób chciał podać 
o sobie wiadomość. Ną to wskazuje też na 
pis Amundsena na zbiorniku: zrobiony on 
jest ołówkiem, zdołano atoli odcyfrować 
tylko co następuje: „Acci 20-X*. Należy 
przyjąć, że pierwsze cztery litery są począ” 
tkiem francuskiego słowa „accident* (wypa- 
dek), liczby oznaczają położenie miejsca 
katastrofy. Istotnie podane koordynaty od- 
powiadają miejscu ną wschód od wysp Nie | 
dźwiedzich. "a 

Ezynny hilans handlowy jest 
najlepszą rękojmią pofęgi państwa 
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Uczestnicy Zjazdu Pisarzy Polskich w Wilnie. 
Z przybyłymi do Wilna w dniu dzisiej- 

szym pisarzami będzie miało społeczeństwo 
nasze możność zetknięcia się i zapoznania: 

1, Na dzisiejszem otwarciu Zjazdu w 
Sali Śniadeckich o godz. 12 i pół w połu- 
dnie. 

2 Wieczorem na „Środzie Literackiej". 
3. Na generalnej próbie w Reducie w 

piątek. 
4. Na raucie w Kasynie Oficerskiem w 

sobotę. 
Dla orjentacji — oto krótkich kilka przy- 

pomnień i wiadomości dotyczących ucze- 
stników Zjazdu przybyłych do nas ze 
wszystkich stron Polski. 

Według zebranych przed Zjązdem zgło- 
szeń oczekujemy przybycia następujących 
poetów, pisarzy i krytyków literackich: 

= Bilińska (Lwów), poetka i publi- 
cystka. 

Kazimierz Brończyk (Lwów), młody 
dramaturg, laureat konkursu Teatru Naro- 
dowego w Warszawie za dramat „ketman 
Żółkiewski", autor dramatu „Batory*. 

Juljan Ejsmond, ur. 1892 w Warsza- 
wie, delegat PEN-Clubu z Warszawy. Autor 
licznych bajek rymowanych, tłumacz łaciń- 
sko-polskich poetów oraz utworów z róż- 
nych języków współczesnych, piewca ło- 
wów, puszczy i zwierząt. 

Ferdynand Goetel, ur. 1890, prezes 
PEN—Clubu w Warszawie, "znakomity pro- 
zator, autor powieści i książek podróżni- 
czych: „Kar-Chat*, „Patnik Karapeta“, „Ludz- 
kość”, „Z dnia na dzień", „Humoreski*, 
„Przez płonący wschód”, „Egipt, „Wyspa 
na chmurnej północy*. 

Wacław Grubiński, ur. 1883, autor 
licznych dramatów, nowel, studjów i felje- 
tonów; utwory sceniczne jego grały liczne 

sceny polskie i niektóre zagraniczne; naj- 
głośniejsze: „Kochankowie*, „Piękna Hele- 
na*, „Lenin*. Delegat Związku Autorów 
Dramatycznych z Warszawy. 3 

Jan Adolf Hertz, ur. 1878 w Piotrko- 
wie, autor licznych utworów teatralnych, 
granych na scenach polskich, m. in. „Mło- 
dego Lasu*, „Ks. Józefa Poniatowskiego*, 
„Bez tarczy*. Delegat Związku Aut. Dram. 
z Warszawy. 

Wilam Horzyca, ur. 1899 we Lwowie, 
poezje i artykuły krytyczne drukuje w -licz- 
nych pismach, głównie w „Skamandrze* i 
„Wiadomościach Literackich*. Wespół z L. 
Śchillerem prowadził Teatr im. Bogusław- 
skiego w Warszawie. 

Karol Irzykowski, ur. 1873, wydał od- 
dzielnie: „Pałuba*, „Nowele*, „Wiersze i 
dramaty", „Z pod ciemnej gwiazdy”, „X-ta 
Muza”, przekłady i studja z dzieł Hebbla- 
Pisze stale krytyki literackie i teatralne w 
licznych pismach stołecznych. 

6zef Jedlicz, ur. 1878 na Podhalu, 
autor licznych wierszy, nowel, przekładów 
i artykułów literackich, wydał m. in.: „Sło- 
neczną pieśń”, „Jasny i czarny”, „Nieznane- 
mu Bogu*. Delegat ZWiązku Literatów ze 
Lwowa. 

Edwin Jędrkiewicz, poeta, autor m. 
in. „Świątków i Centaurów", delegat Zw. 
Literatów ze Lwowa. 

Juljusz Kaden-Bandrowski, ur. 1885 
w Rzeszowie, b. prezes Związku Zawodow. 
Literatów Polskich w Warszawie. Autor licz 
nych powieści, nowel, szkiców wojennych, 
piewca walk legjonowych, znakomity styli- 
sta. Najgłośniejsze jego dzieła: „Proch*, 
„Wyprawa Wileńska”, „Łuk”, „Generał 
Barcz*, „Miasto mojej matki”, „W cieniu 
zapomnianej olszyny*, „Nad wielką rzeką”, 

„Europa zbiera siano*, wieszcie najnowszy 
cykl powieściowy o górnikach polskich. pt. 
„Czarne Skrzydła”, z którego ukazał się I 
tom pt. „Lenora*. Jeden z najczynniejszych 
organizatorów polskiego życia literackiego. 

Zygmunt Kisielewski, ur. 1882 w Rze- 
szowie, autor licznych nowel i powieści 
(m. in. „Świty*, „Juljusz Syreń*, „Krwawe 
drogi", „Siostra Marja", „Paskareczka*) oraz 
krytyk literacki i teatralny. Delegat ZZLP. 
z Warszawy. 

Zdzisław Kleszczyfński, ur. 1889 w 
Warszawie. Poezje, satyry, nowele, kome- 
dje; obecnie redaktor tygodnika „Radjo* w 
Warszawie. Delegat PEN—Clubu w War- 
szawie. 

Władysław Kłyszewski, krytyk, essa- 
ista i bibljofil, kustosz Kamienicy Barycz- 
ków w Warszawie. 

Karol Ludwik Koniński, delegat Zw. 
Zaw. Literatów z Krakowa, wybitny krytyk- 
polonista i historyk literatury, współpracow 
nik „Przeglądu Współczesnego* i in. 

Bolesław Koreywo, prezes Zw. Zaw. 
Literatów Pol. w Poznaniu, autor nowel i 
powieści, redaktor „Nowego Kurjera*. 

Zenon Kosidowski, ur. 1898 w Inowro 
cławiu, poeta, dramaturg i krytyk, współ- 
pracownik poznańskiego „Zdroju* i innych 
pism; oddzielnie wydał „Szalony łowca", 
poezje. Obecnie kierownik literacki Radja 
poznańskiego. 

Władysław Mieczysław Kozłowski, 
prof. Uniwersytetu Pozn. ur. 1858, autor 
licznych prac filozoficznych, historycznych 
i historyczno-literackich. 

Marja Kuncewiczowa (Warszawa), 
młoda powieściopisarka, która zwróciła na 
siebie baczną uwagę pierwszemi występami 
w formie nowel i powieści: „Przymierze z 
dzieckiem*, „Twarz zag. czyzny“ i in, 

Alfred Lauterbach, ur. 1885 w War- 
szawie, konserwator w Departamencie Sztu 

ki Min WR. i OP., autor licznych rozpraw 
w czasopisrhąch fachowych oraz prac książ 
kowych w językach polskim i niemieckim, 
przedewszystkiem monunentalnej monografji 
„Warszawa“ (1924). : 

Jan Niepomucen Miller, ur, 1890 r., 
autor zbiorów poetyckich „Erynje“, „Achil- 
les na marach“, „Lacrimae rerum“, „Koro- 
wód”, inicjator głośnej polemiki na temat 
„Pana Tadeusza*, romantyzmu i uniwersa- 
lizmu, autor studjów literackich p. t. „Za- 
raza w Grenadzie*. Delegat Polskiego Klu- 
bu Artystycznego w Warszawie. 

Stanisław Miłaszewski, ur. w 1886 w 
Warszawie, delegat Tow. Literatów i Dzien- 
nikarzy w Warszawie, poeta, dramaturg i 

krytyk literacki i teatralny, od r. 1923—26 
kierownik literacki Teatru Narodowego. 
Wydał: „Gest wewnętrzny” (poezje), prze- 

kłady „Epopei Rycerskiej* Heidenstama“, 
„Don Juana“ Zorrilli. Na scenach polskich 

zdobyły wielkie powodzenie jego poetyckie 
dramaty: „Farys”, „Don  Kiszot"; Teatr 

Narodowy przygotowuje obecnie jego 

współczesną komedję wierszem p. t. „Bal 
w obłokach”. 

Wacław Moraczewski, prof. delegat 
Zw. Lit. we Lwowie, ur. w 1867, autor 
licznych prac naukowych i literackich, dru- 
kowanych w czasopismach. 

Hanna Mortkowiczówna, 
Polskiego Klubu Artystycznego w 
wie, przedstawicielka najmłodszego pokole- 
nia literackiego, autorka pracy historycz- 
no-literackiej o „Wandzie”" i powieści „Go- 
rycz wiośniana”. 

Zofja Nałkowska-Gorzechowska, ur. 
1885 w Warszawie, czołowa przedstawiciel- 
ka współczesnych powieściopisarek pol- 
skich. Wydała oddzielnie m. in.: „Ksiąžę“, 
„Narcyz“, „Lustra“, Węże i róże”, „Hrabia 
Emil*, „Charaktery*, wspólnie z M. J. Wie- 

sekretarka 
Warsza- 

lopolską „Księga o przyjaciołach”; drobne 
utwory w licznych cząsopismach. 

Ostap Ortwin, 
Lwowie, wybitny literat i krytyk, współ- 
pracownik rozlicznych czasopism literac- 
kich i codziennych. 

Wacław Sieroszewski, ur. 1858, De- 
legat Straży Piśmiennictwa Polskiego. Dłu- 
gi czas spędził na Syberji, w czasie wojny 
pełnił służbę w Legjonach. Główne dzieła 
tego najbardziej zasłużonego z żyjących 
dziś powieściopisarzy naszych: „Dwanaście 
lat w kraju Jakutów*, „Na kresach lasów*, 
„W matni", „Risztau*, „Brzask*, „Latorośle”, 
„Powieści chińskie*« „Powrót*, „Ol-Soni- 
Kisań*, „Małżeństwo*, „Ucieczka*, „Z fali 
na.falę*, „Na daleki Wschód*, „Bajka o 
żelaznym wilku*, „Bajki, „Zamorski dja- 
bei“, „Dno nędzy“, „Žacisze“, „Beniowski“ 
„Ocean*, „Topiel* i drukująca się obecnie 
w „Tygodniku Ilustrowanym“ powieść o 
„Twardost-Twardowskim*. Sieroszewski jest 
obecnie prezesem Zw. Zaw, Literatów Pol- 
skich w Warszawie. 

Antoni Słonimski, ur. 1895 w War 
szawie. poetą i krytyk, członek grupy Ska- 
mandra; oddzielnie wydał m. in.: „Sonety*, 
„Harmonja“, „Parada“, „Teatr w Więzie- 
niu”, „Torpeda czasu”, „Wiersze zebrane”, 

Leopold Staff, ur. 1878, Członek 
Straży Piśmiennictwa Polskiego, prezes 
Tow. Literatów i Dziennikarzy w Warsza- 
wie. Najwybitniejszy żyjący poeta polski; 
wydał liczne zbiory wierszy, utwory ' sce- 
niczne i przekłady, ostatnio: „Szumiąca 
muszla", „Żywiąc się w locie* i „Ucho 
igielne", za którą otrzymał państwową na- 
grodę literacką. 

Marja Wicherkiewiczowa, literatka i 
publicystka regjonalna, delegatka Zw, Zaw. 
Lit. Pol. w Poznaniu. 

Ida Wieniewska, (Lwów), czynna głó- 
wnie na polu krytyki i przekładów, tłum. 

delegat Zw. Lit. we - 

m. in.: „Śpiew o miłości i śmierci korneta 
Krzysztofa Rilke" R. M. Rilkiego. ! 

Jan Wiktor, rodem z Podhala, autor 
2 „Przez łzy”, RZE „Burek“, „Sro- 

ies 1 sentymentalny zając“, „Legendy 0 Grajku Bogna y zając", „Legendy 

Juijan Wołoszynowski, młody poeta i 
prozątor, delegat P. E. N. Ciubu w War- 
szawie, autor poezyj p. t.: „Okulary“ oraz 
stylizowanej powieści „O Panu Twardow* 
skim” i znanej dotychczas tylko z druko- 
wanych po pismach fragmentów powieści © 
Słowackim, pozątem subtelny krytyk. 

„Emil Zegadlowicz, ur. 1888 w Bielsku šlą 
skim, obecnie redaktor „Tęczy* w Poznaniu. 
Najważniejsze z jego licznych utworów: 
„Imagines“, Ballady", „Powsinogi Beskidz- 
kie“, „Dom Jatowcowy“, „Godzinki“, dra- 
maty: „Lampka oliwna“, „Giaz graniczny“ 
„Alcesta“, „Betsaba“, „Noc šw. Jana“, prze- 
ktad I i II częšci „Fausta“ Goethego. Liczne 
artykuły w różnych pismach. 

Prócz powyższych gości zapowiedział 
swój przyjazd na Zjazd Literatów Dyrektor | 
Departamentu Sztuki Min. W.R. i O.P. z | 
Warszawy, prof. Wojciech Jastrzębowski, | 
ur. 1884 w Warszawie. Współzałożyciel styn | 
nych „Warsztatów krakowskich”, prof. Wyż 
szej Szkoły Sztuk Pięknych* w Warszawie. 
Wśród licznych prac tego znakomitego pla- 
styka wymieniamy  nadewszystko sgraiitta 
na Zamku Wawelskim i w pawilonie polskim 
na Wystąwie Sztuk Dekoracyjnych w Pa- 
ryżu w r. 1925, witraże, wzory monet pol- 
skich, polichromie: i projekty plakatów (m. 2 
in. dla Powszechnej Wystawy Krajowej w — 
Poznaniu). ! 

Skład uczestników zjazdu wileńskiego 
może w ostatniej chwili ulec pewnym zmia- | 
nom. 

+ 

SPART



  

   оКОСО ‹ 3 
  

PRZYMUSOWY ZARZĄD PAŃSTWOWY NAD MIENIEM 
B. PETERSBURSKO-TULSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO | 

niniejszem podaje do wiadomości: 

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

w obecności Zarządcy Państwowego licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 5-go i 7-go grudnia 1928 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 29-go 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 nieprzeterminowana krótkoterminowa, 

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

nieruchomości wystawionych na sprzedaż od g. 9 do 1, w dniach urzędowania w Zarządzie; 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- 

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

wanie pożyczki w całości lub częściowo na prośbę nabywcy. 

Licytacje na nieruchomości miejskie odbędą się w mieście Wilnie w lekalu Przymusowego Zarządu Państwowego 

(ulica Mickiewicza Nr. 8) o godz. 12-ej. 

Pierwsza 5 grudnia 1928 r., druga 29 grudnia 1928 r. 

     

  

      

    

                    

Suma należnych Bankowi Za- 
ległości w ratach, odsetkach 
i wydatkach, poniesionych na ы я 
гасЬ}:шеі‹ dłużnika, która musi Należności, które mogą śe 
być uiszczoną przez nabywają” stać na hipotece sprzeda- 
cego nieruchomość. Suma ta, a 
z doliczeniem do niej mają- wanej nieruchomości 

> S A ša UL LCA Powierzchnia cych pierwszeństwo przed po- 

® A Nazwisko i imię właściciela MIASTO Sicz nia magie" pa a 
O = IN. DOMU placu datkowych, skarbowych i ko- 
> > munalnych, o których infor= : Nieumorzona 
> = w metrach kw. | macje będą otrzymane przed | Rata bieżąca | pozostałość po- 

= dniem licytacji, oraz wydatków, życzki na 
2 $ które ujawniene zostaną wdniu | z odsetkami 1 stycznia 
z Z przetargu, winna być złożoną 1929 roku 

jako vadjum przed rozpoczę- ZŁ i gr. 
ciem licytacji. ZŁ. i gr. 
+ 261.91. Aa 

1 2 „= z 3 aa = Wear Ao 5 puj: 7 8 9 

3 —- Minskierowie Benjamin, Mejer i Gryn Estera Wilno Ii Jaikowa 10 126,3 m? 5924,30 740,03 ; 20490,68 
10 2497 Gersztejnowa Chana; Łapin Abram, Łapinowa Tauba, # ' J 

Trocka Masza i Nemzerowa Sonia A Stefańska 15 769,3 m* 2373,30 317,90 6593,71 
6. › Winogradow Samuel i Mojżesz Lida Suwalska 15 : 1162,16 m? 1672,78 233,75 4848,32 
44 959 Kaganowie: Jankiel, Izrael i Achsa-Nosen Grodno " Zamkowa 138 1046,9 mž 4890,42 616,— 15757,50 
50 5981 Łokuciewska Jadwiga Wilno Piłsudskiego 25 2571,9 m* 1199,19 142,45 3643,88 

108*/109* — Rzepecka Helena : Grodno Pl. Teatralny 6 6236 m? 1009,68 123,20 -_ 3151,46 
109°/108? — Rzepecka Helena s, * 

144 588 Baruńska Basza Ida-Wejdla Łuńska; Berta vel Bejla : į 335,49 26,40 800,— 
Gallaj Bialystok Sienkiewicza 35 2731,2 m* 4111,88 492,80 12605,83 

160 217 Gutman Róża я Gieldowa 3-18-a 63,7 mž 1309,44 215,05 3193,71 
202 „24 Kaler Aron ^ Brześć n/B Zygmuntowska 48 856,7 m* 377,77 46,75 969,66 
254 681 Treszczański Mordchaj, Kulesz Dwejra, Ratusz Chaja, ; 

Raszkinowa Nechama, Jankiel Mejer Kulesz, Sze- : ' 
wel Kulesz, Rabinowicz Estera-Feiga Bialystok Nowy-Świat 28 1087,9 m? 10927,94 1279,85 35437,99 

268 1318 ° КтубКа Marja в Częstochowska 5 523,4 m? 2828,40 308,— 7878,65 
408 krt. Krytska Marja 3 # REJ śś 429,90 36,30 1100,— 
304 751: Ostrowski Wilhelm-Leopold Bernat, Irena Marja, Ale- i 

ksy, Witold Ostrowski i Edita Marja Ostrowska y Sienkiewicza 15 ° 1506,7 m* 3449,26 453,48 9405,13 
310 a Ellert Karolina э Mazowiecka 5 4370 m? 765,20 139,15 2066,51 
332 936 Kulesza Jan э Mazowiecka 10 1933,8 m? 2157,17 280,50 5817,98 
333 849 Kurjańscy Owsiej, Abe, Mojżesz, Leiba, Benjamin, Sora ; " 

i Ajzensztadt Sora \ э Zamenhofa 5 2613,8 mž 7008,75 789,25 20189,04 
339 20 Malewiczowie Lejzor i Malka Grodno Pl. Teatralny 11 860,3 m* 3579,11 442,75 11325,56 
361 874 Załkindowie Abram i Rywka Wilno Hetmańska 13 | ! 928,6 mž 29261,44 3688,30 94346,81 
365 —- Rabinowicz Estera Lida Pl. Rynkowy 27 63,07 m? 245,54 31,63 469,66 
396 255 Fejgienberg Hirsz, Horacy i Stefan Wilno Sawicz 9 1233,6 mž 2482,65 308, — 7878,65 
419 1963 T-wo Ochrony Zdrowia ludnošci žydowskiej w Polsce Wolkowysk Grodzieńska 17 3515 mž 860,83 116,88 2424,16 
425 731 Rozenblumowie Lejba i inni Bialystok Rynek-Košciuszki 8 910,4 m? 15695,13 1928,85 49340,03 
426 krt. Rozenblumowie Lejba i inni » 5 : ы 2284,21 214,50 6500,— 
439 1438 Rozental $ora э Sklep pod Ratusz. , 13,6 m* 419,62 56,10 1163,60 
445 661 Janowski Hirsz я Nowy Šwiat 6 3168,2 m? 7006,92 808,50 20681,45 
446 krt. Janowski Hirsz S » 5 1657,71 155,10 4700,— 
454 506 ‚  Czernichowski Herszon e Nowy Świat 1 792, mž 5657,57 646,80 16545,16 
455 „krt. Czernichowski Herszon я Nowy Świat 1 Br 1294,11 122,10 3700,— 
460 653 Neumark Pusza s Lipowa 14 523,4 m* 1326,48 234,03 3475,50 
461 981 Efros Gitla, Gotlib Dwojra, Kagan Michel, Kagan Jospa 2 Lipowa 3 154 mž 292,19 44,28 657,53 
464 432 Giercyk Józef i s” Wilcza 12 1602,3 m* 541,50 61,60 1575,73 
474 909 Niemcowicz Pesia, Margulis Pola, Rozenblum Leja, 

: Niemcowicz Srol, Jakobson Rachela 5 Ś-go Rocha 7 6518,5 m? 11226,94 ! 1566,15 32483,71 
471 1376 Szczedrowicz Icko i Malka Wiszniewicz 3 Warszawska 17 1260,9 m? 1188,55 149,60 3102,92 
485 1377 Tkaczowa Wladyslawa R Starobojarska 12 532,6 m? 547,49 51,43 1066,63 
499 — Korniański Mojżesz 4 Rynek Kościuszki 42 192,6 m? 12530,03 1586,20 40575,04 
500 krt. Korniański Mojżesz B \ т -— ' 1603,38 151,80 4600,— 
505 68 Bialostoccy Izaak i Mina 3 Kupiecka 33 2153,1 m? 4627,02 681,45 17431,51 
504 krt. Bialostoccy Izaak i Mina = 2 - 456,95 49,50 1500,— 
507 zz Lenczewscy Lejzor i Dora » Biała 14 218, m* : 939,73 115,50 2954,50 
508 krt. Lenczewscy Lejzor i Dora ” » w 184,57 9,90 500,— 
511 1414. Kałamarzowie Bluma Małka, Szmul i Chana о Olowiana 1 591, m* 269,87 37,95 7563,60 
521 525 Zabłudowscy Hersz-L.ejba, Benjamin, Chaim-Michel 5 ‚ Lipowa 1- 1584,1 m* 21664,29 2752,75 70415,42 
527 57 Skorbnik Abram Brześć n/B Dąbrowskiego i 3-go 

Maja 22 1707 mž 7718,77 922,35 ‚ 25559,11 
529 5651 Kowner Morduch-Lejzer Wilno Rudnicka 23 478,9 m* 781,51 164,45 2442,25 
530 399 Kawenokowie Jankiel Izaak i Jetla Bialystok Kupiecka 5 614,5 m* 7060,78 843,15 21567,80 
540 494 Kwater Szmul я Sucha 4 702 m? 1063,52 138,60 3545,59 
541 266 Guzowie Ita, Boba, Michel, i Chackiel, Łapczyńscy, 

Sora Judelewska, Frenkiel Aron о Sienkiewicza 10 1584 mž 1085,62 183,43 2724,04 
543 855 Słonimscy Paja-Rejzla i Tewel 2 Košcielna 4 1497,6 m* 2697,65 338,80 8666,51 
572 — Spadk. Rubinsztejna Kapłana л Biala 1 1076,2 m? 6038,37 1060,15 20750,79 

574 193 Epsztejnowa Sora, Cypera Engielowa Zofja, Raja Nie- 
meńczyńska Wilno Piłsudskiego 26 1536 mž 10551,62 1293,60 33090,32 

515 krt. > : Е 5 1164,58 96,— 3200,— 
576 2253 Gordonowa Cypa, Zelik Szyndelman > Popławska 20 801,1 m? 4119,05 682,55 14157,08 
585 44 Londonowie Mowsza i Gienia Bielsk Podl. Mickiewicza 74 1684 m? 441,86 50,60 751,46 
598 162 Klauznerowie Icko, Hersz Lewin Troki Wileńska 18 2640,2 m* 1593,44 233,75 4848,32 
592 = Farber Dwejra Sokółka Białostocka 3 757,2 m? 611,51 14,80 1551,46 
595 = Maryna Mejer „› Košciuszki 9 : 546,2 mž 389,94 37,40 775,13 
602 — Muller Abram Lida Mackiewicza 33 1092,50mž | 471,96 74,80 1551,46 
603 z Pupko Berek > Turecka 9 | 141,10 m* 361,38 37,40 775,73 

606 — Cukiernik Josiel 5 Suwalska 18 27,3 m? 363,34 42,35 1083,31



  

4 SŁOWO 

1 2 3 4 5 6 Т 8 9 

619 — Gorzkowicz Abram i Josiel Krupeni Slonim Różańska 5 1604,35 mž 386,20 42,35 1083,31 
641 1359 Sicz Chackiel Białystok Nowy Świat 17 375,2 m? 2832,41 323,40 8272,58 
645 1375 Lis Ajzyk i Szlachecka 2 i 2a 237,7 m* s 214,81 12,65 187,87 
656 152 „Pat Symcha, Lipnik Etla a Starobojarska 22 163,8 mž 514,97 70,13 1454,50 
659 — Bialostoccy Izaak, Motel, Mejer i inni 3 Mazowiecka 16 1497,6 m* 2040,55 303,88 6302,81 
663 1423 Wilczańska Sora-Raisa y T Brzozowa 3 161,3 mž 983,54 126,25 2618,89 
668 1519 Cudzikowa Enta * Zamenhofa 39 3313,9 mž 1321,73 215,05 3193,71 
670 1421 Kan Jona-Ber 5 Bożniczna 1 — 164,24 12,65 187,87 
683 — Botwińska Leja Wołkowysk Grodzieńska 2 505,2 m* 550,34 92,40 2363,59 
691 — Lipszyc Abram 3: Kościuszki 64 641,8 m? 376,— 69,58 1033,26 
692 — Sp. Gotliba Wintera rh Szeroka 10 491,6 m* 353,90 50,60 751,46 

765/766 4282 Judelson Mera, Wassermanowie Rejza, Josel i Zusel Wiłno Wingry 17 946,8 m* 3821,33 555,78 13017,86 
814 1475 Rabinowiczowie Szewel i Chana Bialystok Sienkiewicza 11 437,4 m* 430,64 56,93 845,39 
817 — Sp. Szereszewskiego Josela Grodno Bankowa 22 623,6 mž 545,95 82,23 1221,12 
823 699 Finkielowie Lejba i Chana . Bialostocka 14 1816,2 mž 609,60 79,48 1648,43 
840 1967 Pomeraniec Szolom Н Ноомега 5 2089,8 mž 1114,29 149,60 3102,92 
842 573 Karpowicz Mojžesz i Gitel Buk % Mieszczańska 12 1321,1 m? 2445,86 378,68 1854,27 

848/1106 — Sp. Šmigielskiego Berki ^ Listowskiego 19 196,6 m* 2819,55 338,80 8666,51 
851/852 2131 Staniecki Abram i Mnucha „ Listowskiego 24 9468 m? 2187,06 562,73 8305,84 

854 39 Rywlinowa Berta “ Listowskiego 37 656,05 m? 1508,48 196,35 5022,64 
855 39 Rywlinowa Berta +„ ” й 306,90 23,10 700,— 
857 — Sp. Oszerowicza Judela „» Zamkowa 10 1042,8 m* 2169,65 288,75 1386,23 
859 3121 Doroszkiewiczowie Maurycy i Wandalin ” Wileńska 1 3294,5 m* 2818,55 338,80. 8666,51 

. Dominikańska 
1-30 

860 — Kremer Rubin К Mostowa 21 114,8 m? + 435,32 492,35 1083,31 
890 5457 Balberyscy Calel i Doba Wilno Trocki 18 537,1 m* 2728,46 406,73 8436,07 
897 395 Ruski Mendel, Leja Alkon, Sora Chazan, Berko Alkon Grodno ° Bonifraterska 3 697,5 m* 2590,44 378,68 7854,27 
480 9745 Goldański Josel Lida PI. Rynkowy 24 145 mž 264,68 32,73 678,76 
900 3114 Rossochacki Olgierd Grodno Listowskiego 33 1361,25 m? 2909,69 431,20 11030,10 

901/902 — Sp. Ramlo Kazimierza ” Rydza-Śmigłego 11 819,3 m* 1001,96 134,48 2919,61 
922/923 — Starosielska Anna Bialystok Jurowiecka 11 6506,9 mž 6493,18 1063,70 19156,63 

996 — Sp. Aneksztejna Morducha i Łozińskiej Mnuchy й Sienkiewicza 8/10 919,5 m? * 369,61 15,90 1127,19 
1001 — Wynicki Abram Grodno Magistracka 7 628 т 410,42 82,23 1221,12 
1055 693 Kalman Szejna Szapiro Rywka Brześć n/B Szpitalna 2 810,2 m* 374,32 69,58 1033,26 
1060 561 Lewin Benjamin Wilno Sofjaniki 11 156 m? 1392,30 169,40 4333,26 
1069 R Prejs Ida . s Tatarska 6 1279 m. 3853,— 504,35 12901,28 
1073 4664 Asinowska Chaja > Piłsudskiego 24/32 1606,8 mž 4519,57 158,45 19401,17 
1074 2 Asinowska Chaja » я ” 1037,80 93 == 3100— 
1090 — Szulman Chaim-Hirsz Slonim Różańska 11 592 m*. 316,— 26,95 689,38 
1099 Bielsk 4A.  Grodzieūski Dawid Bielsk Podl. Plac Ratuszowy 4 851 m* 318,77 56,93 845,40 
1111 — Gubińska Bejla Białystok Nowy-Świat 12 193 m* 9205,67 1174,25 20037,35 
1121 7965 Dzierkaczowa Olga Wilno Turgielska 14 177,5 mž 411,35 60,78 1260,56 
1134 — Lejbowicz Nochim 3 Straszuna 7 1284 m* 1342,30 939,40 24029,87 . 
1141 8160 Litwinowa Anastazja л Poplawska 27 i 27a 4012 mž 2616,13 485,10 12408,87 
1142 krt. . Litwinowa Anastazja „ 3 ” 554,92 49,50 1500,— 
1143 458 Lewin Benjamin ” Tatarska 15 1502 m* 1481,51 192,50 4924,16 
1159 — Sp. Abelsona Chaima ” Wilkomierska 44 951 mž 426,05 65,45 135753, 
1166 — Hepner Masza Bialystok Jurowiecka 7 4943 m? 3813,59 111,98 11553,70 
1218 27 Gawendo Mejer i Szloma Wilno Ostrobramska i Su- 

bocz 1/2 377,8 m* 6979,24 881,65 22552,63 
1225 — Sokołow Josiel Grodno Kołożańska 8 924 m? 2080,12 269,50 689,38 
1226 — Aleksandrowiczowa Marja ” Horodniczańska 9 1333,7 m* 1914,77 261,80 6696,85 
1237 — Pekkier Fawjusz Wilno Wilkomierska 56 | 1046,9 mž 2241,56 317,90 "6593,71 
1238 8555 Podolski Lejba S » Popławska 5 979,9 m* 2348,46 359,98 1466,41 
1243 5204 Tow. Konkordja Sp. z ogr. odp. » Slowackiego 17 4146,9 m? 11722,77 1516,90 38802,34 
1287 — Sp. Judela Noara 5 Szpitalna 18 1411,1 m? 2096,45 436,43 6481,34 
1288 9654 Abucewicz Andrzej = Nowogrodzka 110 1062,08 730,95 126,50 1878,65 
1289 4019 Szulewicz Szewel Estera Fajn й Raduńska 26 1262,9 m? 635,01 113,85 1690,79 
1292 5246 Kirzner Izaak 3 Stefańska 3 1056 mž 2134,27 269,50 6893,82 
1298 — Rutkowski Ignacy Dzisna Wileńska 4 2503,6 mž 702,76 112,20 2527,19 
1258 — Olkienicki Želman Wilno Straszuna 13 1046 mž 4621,82 696,58 14447,98 

Licytacje na nieruchomości ziemskie odbędą się w Wilnie w lokalu Przymusowego Zarządu Państwowego 

(ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-ej. 

Pierwsza 7 grudnia 1928 r., druga 29 grudnia 1928 r. 

        

  

  

    

Suma należnych Bankowi zale- 
głości w ratach, odsetkach i wy- 
datkach, poniesionych na rachu- 
nek dłużnika, która musi być 
uiszczoną przez nabywającego nie- 
ruchomość. Suma ta, z dolicze- 
niem do niej mających pierwszeń 
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Należności, które mogą 

pozostać na hipotece 

sprzedawanej nieru- 

  

Nazwa Obszar stwo przed pożyczką Banku z chomości 

1 i imi Ścici Powiat ległości podatkowych skarbowyc Nazwisko i imię właściciela a BBI | ee maa Ex 8 

2 macje. będą; (otrzymane przed 7308 ita 

9 = dniem licytacji, oraz wydatków, Rata bieżąca | Nieńimorzona 

a a które ujawnione zostaną w dniu pozostałość po- 

= a przetargu, winna być złożoną ja- z odsetkami życzki na dz. 1 

s = ko wadjum pa stycznia 1989 r. 

Žž ż ZŁ. i gr. Sg 211 gr 

` ieński а 2 2387,87 1 2686 Bujwidowie Olgierd, Henryk i Mieczysław Czerkasowo Dziśnieński 113 ha 0737 m 583,56 13,9. : 

11 136 a Zotja- Władysława * Kabaki Prużański 1467 ha 7565 m* 33445,34 4265,95 144733,2i 

34 10 Mały Aron Szubicze Prużański 67 ha 7350 m? 1579,44 208,75 1082,05 

31 «02 Bisping Kazimierz Konobaje Wołkowyski 274 ha 3049 mž 1410,25 262,08 7121,13 

Skałkówka i Rudzi Wileńsko- 46 : 4828 Kurec Grzegorz ałkówka i Rudziec "EŃ PGE 40 ;;‘ОЁ ms 

49 = Połubiński Józef Bobra- Mała Sokólski 32 ha 7750 m* 128,94 „3 2885,34 

68 311 Leśncki Franciszek Ustroń vel oka Wołkowyski 431 ha 3208 mž 3156,49 416,28 16159,04 

A icki Witold-Bronisł Klucz-Kobryński czyli : 

> ką WBO m» A Gubarnia * > Kobryński 174 ha 8000 m? 7397,11 996,67 33814,30 

i l działk KI p ; 

ч е <. Kalieghakiego ‚ 17 ha 2469m* 80695 108,79 3690,65 
2 69 Gordon Jowiel arc. 5, 10, 11 i 16 A : 

" Sms > z maj. Szubicze Prużański 24 ha 3990 mž 605,89 70,56 - 2303,93 

94 Czaje Hr. Krasińska Marta Czaje Bielski 1237 ha 8246 m? 29242,42 3114,96 128075,37 
993 1316 Czaplejewski Józef Podorosk par. 1 i 4 Wołkowyski 14 ha 1524 m. 404,17 40,04 1293,43 

993 1316 Czaplejewski Kazimierz ы par. 3 4 11 ha 8524 m, 330,94 33,88 1094,44 

° 997 1316 Lach Szymon я раг. 8, 9 s 20 ha 8950m 480,19 61,60 1989,89 

9914 1313 Puderecki Jan s p. II s 10 ha 9250 m, 313,78 30,80 994,94 

9915 1313 Grzesiuk Franciszek ży p. III ы 10 ha 9250 m, 325,74 30,80 994,94 

9916 1313 Barczak Michał 32 p. 4 a 21 ha 8500 m 490,87 64,68 2089,38 

9918 1313 „ Balaban Jėzef пр R 17 ha 7800 m? 379,81 52,36 1691,40 

9930 1313 Stocki Ignacy ч p. VIII R 25 ha 6737 m? 626,16 13,92 2387,87 

99% 1315 Koladko Włodzimierz # р. 7 а у 20 ha — : 457,10 58,52 1890,39 

9930 1315 Koladko Jėzef SPARTA s 26 ha 8629 m 548,48 80,08 2586,85 

9937 1315 Koladko Tatjana % p. 8 t 22 ha 9146 mž 489,89 61,76 2188,88 

ы i imierza; M Emilja, i Sza- : 

е т зраа‘іеч›ЁіЁ;Ё:ЁЁцЁ:Ё]':“ WA Szalewo Lidzki 374 ha 3043 m? 2567,19 381,92 12337,30 

104/1051 1573 Wołczaska Marja-Kornelja Horodzki z folw. 
Aleksynowo i 
Drozdziszki Wołożyński 642 ha 4155 m? 6141,46 930,87 30256,15 

1051 1573 Dziemidowicz Mikolaj dz. z folw. Drozdziszki „ 34 ha 0245 m? 549,42 58,52 1890,39 

1052 = Dziemidowicz Michał Wincenty i Konstanty = z o. Drozdziszki т 35 ha 1130 m? 469,34 61,60 1989,89 

106 1573 Feldmanowa Wladyslawa s: Pe Ró : AG 2644 s ód 

1101 Juljanka Janczałkowie Jan, Karol i Stanisław” Juljanka Białostocki 401 ha 4824 m* 831,42 64,68 2194,44 

1102 Oziably * 3 fol. Oziabły Soy 36 ha 3933 m? 417,19 41,04. 1595,96 

111!/is 1308 Nowoszyński Jan Jaszuny folw. Bękarty Wil.- Trocki 83 ha — 1296,28 161,71 5486,18 

1132/a7 2194 Łęski Włodzimierz f. Karolinowo Postawski 200 ha 0638 m? 695,35 102,91 3491,15 

1153 6548 й » k. Kozlowsk I ъ 88 ha 1341 m* 476,43 55,87 1895,20 
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11314 515 Łęski Włodzimierz z maj. Kozłowsk Że- Postawski 154 ha 3700 m* 726,34 99,96 3391,41 
ji lazowszczyzna sy 

115 5553 Taraszkiewiczowa Wiera, Snitko Andrzej f. Mostki Wilejski 179 ha 1700 m? 782,72 129,56 4178,76 
13019 — Jankowski Antoni Par. 9, z urocz. Dwor- 

cowszczyzna z maj. i 
Surwiliszki Wołożyński 16 ha 3719 m* 154,93 — — 

151° 6959 Babczenko Aleksander p. 4 i 7 z f. Dub» 
niaczki maj. Tadulin Dziśnieński 34 ha 3045 m* 324,28 35,28 1196,97 

161 2730 Halko Ignacy Niewiery vel Niewiary Postawski 2708,48 343,99 11670,72 
177 2362 Kozłowscy: Jan, Witold, Zofja, Regina, Malinowska 3 

Apolonja, Wanda Łuczyńska, Ludwika-Halina Żytorodz z maj. In- 
dura @ Grodzieński 263 ha 759 m* 1003,65 996,67 33814,30 

185°/186° = Skiłądź Marcin par. 4 i 104 z maj. 
Dzięciołowicze Wołkowyski 16 ha 1866 m* 348,63 30,24 1489,38 

х 185*2/186** 905 Jodkowski Izydor dz. z maj. : 
Dzięciołowicze с 12 ha 4445 m? 400,14 23,52 1191,66 

185**/186** — 1828 Bołdek Bolesław dz. z maj. 
Dzięciołowicze = 15 ha 4894 m? 451,37 51,24 1588,37 

Р 185% /186% + Jeremicz Magdalena i inni dz. z maj. 
: Dzięciołowicze % 34 ha 7889 m? 146,30 99,12 3077,76 

197 — Kotłubaj Janusz Aleksandrowo Baranowicki 565 ha 1775 m* 5183,89 673,27 22842,10 
221 510 Grygonis Wincenty i Makutunowicz Michał i Marcin 

s Miśnikonis folw. Jateluny Nad- 
brożelskie z maj. 

3 Szulczyzna Wil.-Trocki 84 ha 2863 m* 998,95 117,60 3989,89 
223 3382 Wałossowska Stanisława Biruki Brasławski 638 ha 2890 m* 1209,99 244,03 8279,02 
226° 6525 Syrokwasza Dymitr, Konrad Narkiewicz, Aleksander 

i Jan; Kapciuch Antoni i Bazyli; llkiewicz Marek; 
Zienowko Andrzej; Krucko Stefan; Wołyniec Spi- 
rydon; Biedrzycki Piotr kol. Nizowaja z maj. 

Hanuta Wilejski | 33 ha 1819 m? 384,21 41,16 1396,46 
92274 668 Sajkowski Antoni p. 2 z maj. Filipany Wil.-Trocki 42 ha 3340 m* 362,79 35,28 1196,97 
283 = Mikłaszewicz Paweł Osowo vel Rozenpol. Wołkowyski 196 ha 6500 m* 1706,71 224,84 7263,09 
294! 995 Sokołowski Eugenjusz Mokszyce Postawski 370 ha 7743 mž 3845,50 590,95 20049,19 
320 1841 Władyczyńska Antonina Skarbiec Wolkowyski 319 ha 6644 m? 10040,34 1522.92 51669,05 
323 164 Breidbord Roszka, Estera i Szloma Planta vel Zaraj Prużański 302 ha 2510 mž 4698,54 608,59 20647,67 

324/525 PT Radjonow Bazyl s. Dymitra i Bazyl s. Jana, Dymitr, 
-Helena, Katarzyna, i Elżbieta dzieci Jana Ołtusz Brzeski 5203 ha 9164 m? 44170,43 1608,19 193853,84 

340 1 Olkowski Antoni; Roszkowski Feliks; Borowska Wero- 
nika; Żakowicz Jadwiga, oraz mieszk. wsi Dołki, 

Kowale Chudory Dołki Białostocki 110 ha 1918 m* 2041,54 249,91 8478,51 
349? 7342 Masojė Jan par. 1 z maj. Trokie- ' 

` niki Wil.-Trocki 62 ha 8185 m* 1306,04 164,64 5585,84 
3495 1342 Zmitrowiczowie Antoni i Adam par. 2 z maj. Trokie- 

niki Wil.- Trocki 60 ha 1421 m* 1205,08 158,76 5386,35 
349* 208 Kublewiczowie: Karol, Aleksander, Wincenty i Mie- 

czysław ! par. 3 z maj. Trokie- 
niki Wileńsko- 

Trocki 60 ha 0875 mž 1273,98 152,88 5186,85 
3503/351* „Oziabty B“ Perczyński Stanisław Oziably B. Bialostocki 37 ha 1450 m* 392,74 41,53 1385,09 

355 Nurzec „D“ Narbut Florentyna-Augustyna Marja; Jurciak Wincenty 
s i Adela c Nurzec Bielsk-Pod- 

й ) laski 263 ha 4863 m? 5133,84 631,40 20396,35 
397 456 Eugenja z Czarnockich Święcińska Zasimowicze z urocz, : 

- Klin Prużański 94 ha 9378 m* 3365,41 490,99 16657,78 
420 1926 Rybicka Helena, Burkatowa Stefanja, Grużewski Lud- 

wik, Grużewski Marjan-Piotr Proniuny Oszmiański + 230 ha 8610 m* 1051,59 135,24 _ 4588,37 
523 sa Dowmont Waclaw folw. Czolniczyn Dziśnieński 121 ha 5405 m* 505,69 80,08 2586,85 
525 zer! Kawlukiewicz Adam i Anna kol. Złota-Rzeczka 

(Bielica) Lidzki 79 ha 7525 m* 949,56 126,43 4289,13 
535 736 Perkowski Boleslaw Orzechowo Brzeski 5569 ha 5664 m? 51764,09 6835,51 231912,28 
537 3077 Miklaszewicz Paweł Gudzewicze Grodzieński 468 ha 2954 m? 11225,28 1458,24 49474,61 
558! — Pogorzale Hasbach Waldemar, Obiedziński Józef, Czarnocki Piotr, 

i й Karwowski Józef, Chrzanowski Franciszek, Kar- 
| czewski Stanislaw, Openchowski Melchior Pogorzale Bialostocki 404 ha 3031 m* 10761,39 1393,56 41280,17 

538° Pogorzate,D“ Mroczko Paweł, Rutkowski Antoni, Obniński Antoni Pogorzale „D“ я 12 ha 8815 m* 394,92. 44,11 1496,21 
5471 413 Żukowski Wacław | Czarnobyl Wileńsko- 

Trocki 256 ha 2263 m? 4455,06 570,36 19350,95 
547° 413 Žukowska Marja zaść, Zubinka z maj. 

Czarnobyl у 58 ha 9950 m* 1032,44 126,43 4289,13 
549 1627 Zadarnowski Jan Sokołów Kobryński 241 ha 2099 m* 4014,60 690,91 23440,59 
556 sz Gołembiowski Walenty Izabelin Wołkowyski 109 ha 8188 m* 1901,26 264,60 8977,25 
714 2 Rahoza Felicja-Emilja-Anna Hrynki Slonimski 200 ha 8994 m* 1145,70 147,84 4115,13 
724 а Kryńscy Józef i Marja Smorklica-Ustroń Bielski- Podlaski 58 ha 9950 m* 618,59 77,00 2487,33 
725 Ч Tymiński Aleksander i inni Zajączniki Bielski-Podlaski 372 ha 5425 m* 1784,63 286,44 9252,98 

731 Rz Łazuta Antoni ur. Zadalekie Wołkowyski 87 ha 6402 m* 627,69 71,28 2276,74 
735 == Stasiewicz Jan Wierzbowo 2 143 ha 9255 m* 2061,36 264,60 8977,25 
736 Ze Szaciłowski Edward z maj. Pacuje, folw. 

. ` Stefanowo 4 63 ha 4904 m? 1703,15 223,44 7580,79 
737 2120 Spirydonowa Zofja, Makowiecki Szymon, Gawryło 

Gabryel, Tupica Paweł, Nikita, Paulina i inni folw. Sidorki 2 187 ha 6800 mž 1998,12 261,67 8817,50 
739/740 1487 Biechler Leon-Ryszard Saki Kobryński 219 ha 3599 m* 2728,27 374,92 12468,40 

748 167 Zozulińska Marja Tokary Brzeski 88 ha 4925 m? 1011,44 141,12 4181,86 
749 SR Lamprecht Wilhelm Zatopolany Białostocki 251 ha 2750 m* 2769, — 349,87 11869,92 
750 " Klimaszewski Antoni 2 Wojszki 5 107 ha 4745 m* 1805,59 282,24 9575,73 
780 = Rodziewicz Bolesław, Wincenty i Władysław zaść. Orliszki Wil.-Trocki 71 ha 525 m* 635,90 90,72 2672,70 
786 = Osiennik Józef Koszelewski Bór i 

Podpietrowo Bielski 167 ha 1638 m2 2558,46 351,12 11342,36 
789/790 RE AE „Dubrowscy Filip i Nicyfor Syczówka Prużański 914 ha 4227 m* 4222,93 588,84 17846,81 

e : 1) Wėlka Zaleska : 1) 201 Ба 5591 т 
794 ЗКЁ!;ЁЭ&ЁЁЮ Telatycki Jan Jėzef 2) Zalesie Stare Bielski 2) 95 ha 0475m* 2371,61 286,44 9252,98 

Potrubo- 
560 wszczyzna Ejnarowicz Wincenty Potrubowszczyzna Sokólski 420 ha 3603 m? 5668,91 702,67 23839,59 

568 = Gurwicz Josel Chydry Brzeski 576 ha 0615 m* 2731,38 352,80 11969,66 
805 3081 Spadkob. Strzalkowskiej Stanislawy Miniewicze Grodzieński 494 ha 2439 m* 11888,90 1511,16 51270,05 
827 AE Sipliwy Maksym i Leontyna, Kniga Emil, Szokajło 

Piotr i inni Zalesie Prużański 233 ha 3471 m? 1051,03 144,48 4256,52 
835 Steckiewicz Witold część zaść. Brzezniaki Lidzki 56 ha 8555 m? 574,09 70,56 2393,93 
837 — Szurmiej Wincenty, Golimont Michal i inni dzialka Nowiczki 

z maj. Sedzejny Lidzki 182 ha 5568 m* 1348,15 164,64 5585,84 
865 9484 Wiszniewski Józef i Michał, Zinowicz Marcin, Maksy- 

mowicz Jan, Salmik Józef i Szymon zaść, Nowosiołki Wil - Trocki 127 ha 5367 m* 1025,57 137,76 4058,54 
866/867 = Gołubkowicz Zacharjasz, Grzegorz, Grzyb Ostap i Pra- 3 ; 

skowij. Reut Tomasz i Prokop, Marczuk Klemens 
i Saweli, Borysiuk Trofim i Timofiej, Kulik Pro- 
kop, Zamuszyński Eljasz, Wasyl, Nikonor i Jan Pruska Brzeski 201 ha 1247 m* 2120,56 269,36 8548,43 

8731 „Zlotniki“ Prokopczuk Jan i inni Złotniki A Białostocki 88 ha 5609 m* 1215,75 147,84 | 4715,13 
875 = Spadk. Krynickiego Chaliła, Krynicki Samuel, Jakób 

i Aleksander Kościołka dawn. \ 
| Moczulanka Wołkowyski 80 ha 5609 mž 639,56 94,08 3191,91 

876 — Karolewski Józef Bliskowszczyzna Wołkowyski 93 ha 8458 m? 2600,47 341,04 11570,67 
880/881 1496 Milaczewscy Ignacy i Helena Raszewo Grodzieński 504 ha 3878 m* 14519,90 1939,56 60791,98 

s 88615 1734 Surgiało Adolf, Kois Jan, Miselis Władysław, Snitko . 
" Kazimierz, Kois Karol, Miseis Adam folw. Gaj z maj. Szał- 
ь : kowszczyzna Wil.- Trocki 54 ha 2205 m* 635,15 82,32 2792.92 

886° 72 Najno Adam, Jėzef i Hipolit, Matulis Jėzef, Anastazja, 
Katarzyna i Jan, Astyk Jan, Adamowicz Józef, 

A Jan s. Antoniego, Jan s. Jana. Piktiunas Stanisław parc. 21 z maj. Szał- 
' kowszczyzna w 56 ha 8100 m* 681,44 85,27 2892,67 

88623 72 Rejkalo Aniela рагс. 23 z maj. Szał- 
kowszczyzna z 32 ha 9710 m* 387,40 49,99 1695,70 

88631 72 Raczyńska Eugenja parc. 24 z maj. Szał- 
kowszczyzna Wileńsko-Trocki 32 ha 9710 m* 387,40 49,99 1695,70 

8875 1912 Klepaccy Aleksander i Antonina dz. w urocz. Propały ; 
z maj. Rusota-Zabłoć Grodzieński 16 ha 9084 m? 396,97 64,68 2194,44 

8881/1 1815 Puciato Leon Sawłowo i część folw.. 
$ Opaleje Wołożyński 297 ha 1489 m* 830,58 110,88 5581,80 

888'/1 4065 Puciato Jan Porzecze z folw. Wy- 
goda 8 318 ha 5074 m? 1445,49 200,20 6467,13 

944 SE Włościanie wsi Walkiewicze Walkiewicze Słonimski 103 ha 2413 m* 809,78 110,88 3266,63 
945 2899 Jahołkowski Marceli Łukonica 2 ‚ 418 ha 9739 m* 1887,21 246,40 1959,55 

| 3 948 i Byczek Mikołaj, Antoni i Michał Oszywki Wołkowyski 130 ha 1527 m* 1334,06 172,48 5571,69 
950 г Spadk. Korta Alberta ur. Zaglębokie i Ho- 

rowatka у 30 ha 5986 mž 714,79 94,08 3191,91 
953 e Bondarowie Tomasz, Szymon, Paweł i Grzegorz, Kie- 

nia Aleksander i Jewsiej, Stefanowicz Jakób i inni Wasilewicze Lidzki 1326 ha 2953 mž 3558,72 480,48 15521,12



  

  

  

6 5 E W o 

960 — Wojciński Marcin, Wyszyński Bronisław i inni Minczewo Bielski 383 ha 5545 mž 5403,76 726,88 23480,67 
9621 „Knorydy D“ Czarnocka Janina Knorydy 5 241 ha 5521 mž 3063,06 440,44 14227,70 
964 — Dul Daniel, Bondziuk Jerzy i inni Klementynowo Drohiczyński 807 ha 3577 m* 4234,08 618,24 18213,94 
973! = Ihnatiuk Szymon z maj. Kustyń urocz. : 

Kaszenowo Dębo- 
i wo, Sosnowo iinne Brzeski $7 ha 1694 m* 1024,40 123,48 4189,38 

9732 — Ihnatiuk Pawel i Izydor z maj. Kustyń ufocz., 
Kapustowo, Poddę- 
biny, Kwatery iinne » 30 ha 0289 mž 649,46 82,32 2792,92 

975 — Runge Paulina, Kuczer Olga, Resz Anna, Rajnfeld : 
Jadwiga Gliniszcze Wołkowyski 157 ha 0797 mž 973,52 137,76 4058,54 

981 — Ks. Czarkowski Boleslaw Sciony Bielski 22 ha 4249 mž 586,45 73,92 2177,75 
984 „SmorkliceA“ Kosiński Józef Feliks i Piotr Żero Smorklice ма 126 ha 7300 mž 1689,99 218,40 6434,27 
985 2306 Baltuszewicz Bronislawa i Helena Krętogóry ® — \ПейзКо- - 

i Trocki 71 ha 0125 m? 897,71 120,55 4089,64 
988 — Hreszczukowie: Jan, Henryk, Józef, Alfons i Bronisław Owsianiszcze Wołkowyski 65 ha 6752 m* 369,35 47,04 1385,84 

1009 183 Wojtowicz Jakėb i Olchowik Jėzef Ploszcza Kobryński 95 ha 3534 m* 3111,37 417,48 14164,10 
1022 66 Jaskulski Antoni Skweryki Brzeski 165 ha 2188 m? 4761,47 629,16 21345,90 
1023 — Kunachowicz Piotr, Falkiewicz Józef, Gałecki Michał 

i inni Wólka- Wygonowska Bielski 465 ha 3810 m* 5538,29 760,76 24575,11 
1035 — Doboszyński Jan maj. Jaroszczyzna 

z maj Prosiełko” 
wicze Dziśnieński 328 ha 8426 m? 1530,45 208,32. 6137,31 

1036 — Jeleński Tadeusz Konarszczyzna i 67 ha 6508 т? 326,49 ' 33,60 989,89 
1039 — Borowy Jan i inni Florjanowo vel Wygor A 184 ha 3594 m? 739,21 86,24 2785,84 
1040 -— Rynkiewicz Władysław, Karpówicz Kazimierz ur. Malinówka Wileńsko-Trocki 305 ha 9000 m* 1985,73 274,12 8855, — 
105413 888 Blažewicz Piotr z maj. Miedzyrzecz 

' kol. Gajowisko Wołkowyski 33 ha 638 m? 617,63 85,27 2892,67 
1120 — Prozorow Grzegorz Naród Drohiczyński 90 ha 1772 m* 1288,89 170,52 5785,34 

11693/1170 — Žolnierowicz Wlodzimierz, Pugawko Barbara folw. Ciacinówka Brasławski 89 ha 9601 mž 720,39 92,68 2891,40 
1171 — Ulewski Roch-Fryderyk folw. Czaplejówka Wileńsko- 

Trocki 29 ha 4975 mž 476,85 61,75 2094,69 
11748 2575 Mietla Klemens z maj. Rundpol parc. 

8 p. n. zaśc. Kuch- / 
cińce Dziśnieński 24 ha 0236 m? 268,34 23,52 797,98 

1178 — Pietrzykowski Stanisław Wierzchucie- Nagórne Bielski 263 ha 5975 mž 3683,71 495,88 15919,10 
1183 — Szwiderowie Karol, Aleksander, Boleslaw, Franciszek, 

Emilja i Helena folw. Solopinki Braslawski 332 ha 3327 m? 910,67 117,04 3780,79 
1191! 2079 Wasiljewowa Marja Zwada Wilejski 989 ha 8052 mž 3868,28 588,— 17323,04 
1194 — Zacharczenko Mikołaj . z maj. Swirany folw. : 

Gar vel Gaj Słonimski 160 ha 6412 m? 1030,13 132,44 4278,26 
1198 — Balukiewiczowa Marja i Golenkiewiczowa Alina folw. Molgi Lidzki 174 ha 8000 m? 1004,82 135,52 4377,75 
1204 ЧЕ chi Ian folw. Żiglany Oszmiański 176 ha 0159 m* 999,99 123,48 4189,38 
1021 — Maciejewska Stefanja folw. Wrocień-Smoga- 

rówka Białostocki 95 ha 6834 m? 1631,88 205,80 6928,30 
1249 = Radzikiewicz Mikołaj ur. Ostup. Wołkowyski 85 ha 2150 m? 796,74 100,80 2969,66 
1250 — Jakowuk Jan, Werczuk Łukjan, Łyszczuk Jan i inni Golijonćzyce Brzeski 203 ha 2705 m* 1489,12 221,76 6533,26 
1255 998 Martens Ferdynand Rybniki Prużański 318 ha 0121 mž 2615,84 314,59 10672,95 
1259 5655 Sotnikow Aleksander Pobień < Wil.-Trocki 230 ha 5175 mž 1358,11 184,80 5969,66 
1262 — Siedun Andrzej Osada z maj. Szostaki Słonimski 223 ha 8700 m* 1485,47 204,96 6038,32 
1270 — Miklaszewicz Pawel Żłobowszczyzna Wołkowyski 140 ha 1540,83 188,16 6383,82 
12751 — Zacharzewska Marja folw. Pudzino z maj. 

Dokudowo Lidzki 669 ha 1195 m* 1538,10 200,20 6467,13 
12811 „Niewodnica- Krawczuk Eljasz, Stocki Jan, Misiejuk Joachim, Ko- 

Nargilewska* walczykowie Piotr, Bronisław i Juljan parc. 1 źmaj. Niewod- 
T. : nica-Nargilewska Bialostocki 43 ha 7000 m* 1313,37 176,40 5984,83 

12815 CE Mitkowski Jan parc. $z maj. Niewod- - 
arg nica-Nargilewska 5 27 ha 3125 mž 869,24 108,79 3690,65 

833 — Spadkob. Kulbackiego Michala Kulbaki Grodzieński 38 ha 2375 m* 692,51 95,48 3084,33 

    

  

  

PRZYMUSOWY ZARZĄD PAŃSTWOWY 
NAD MIENIEM B. MOSKIEWSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 

niniejszem podaje do wiadomości: 
ь 

1) 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 7 grudnia 1928 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 29-go grudnia 1928 r. 

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 otrzymane przed dniem 

licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowana krótkoterminowa, z ratą bieżącą i na- 

leżnemi odsetkami od niej; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji przymusowego Zarządu Państwowego akta dotyczące zastawu nieruchomości 

wystawionych na sprzedaż od g. 9 do 1, w dniach urzędowania w Zarządzie; 4) że osoby, przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć vadium w wysokości 

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

oraz raty bieżącej z należnemi odsetkami od niej, a również opłaty aljenacyjne winne być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym 
wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji vadium, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na ra- 

chunek dłużnika i opłat należnych Bankowi z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozostałość z prze- 

terminowanej pożyczki krótkoterminowej powinna być uiszczoną przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Zarząd Państwowy nie wyrazi zgody na prolongowanie pożyczki 
w całości lub częściowo na prośbę nabywcy. 
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| Suma należnych Bankowi zale- 
głości w ratach, odsetkach i wy- 
„datkach, poniesionych na rachu- Należności, które mogą 
nek dłużnika, która musi być tać hi 
uiszczoną przez nabywającego nie- pozostać na hipotece 

° i ruchomość. Suma ta, z dolicze- sprzedawanej nieru- 
niem do niej mających pierwszeń- 3 

Е BOT PAS Nazwa ! stwo przed požyczką Banku za- chomošci 

Nazwisko i imię właściciela Powiat ległości podatkowych skarbowych 
M majątku w hektarach i komunalnych, o których infor- = + 

© zę macje Ža otrzymane przed 

2 8 S dniem licytacji, oraz wydatkėw, . 
® 5 które ujawnione zostaną w dniu Rata bieżąca boo soy 

= a / przetargu, winna byč zložoną ja- z odsetkami ЗЕННЕ 
> tz ko wadjum Bako W stycznia 1929 Ё 

Ś я ! 
ZŁ i gr. ZŁ. i gr. Zł. i gr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Licytacje na nieruchomości odbędą się w mieście Wilnie w lokalu Przymusowego Zarządu Państwowego (ul. Mickie- 

wicza 8) o godz. 12-tej. 

Płat T-go grudnia 1928 r., druga 29 grudnia 1928 r. 

g! 1963 Szewczenko Aleksander Derewno B. B. I Stoliński 437 ha 1255,04 205,80 6982,30 
9° ы Szewczenko Bazyli Derewno A. A. I ” 1833 ha 2150 mž 1560,31 205,80 6982,30 

121 105 Tizdel Olga Wyżłowicze Piński 916 ha 2090 m* 10535,68 1508,— 44445,95 
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P. P. Dowódcy formacyj wojskowych, kierownicy urzędów, właściciele fabryk, hoteli, restauracyj i t. p. przekonajcie się, że 
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S-ka Podoficer6w Rezerwy w Wilnie ul S-to Jaiska 9 daje najwiekszy rabat na żarówki elektryczne oraz poleca materjał elektrotechniczny, klosze, żyrandole po cenach najtańszych. Prosimy sprawdzić I przekonać się. 
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Dnia 30 października rozpoczęły 

się obrady delegatów powiatowych 

kresowego związku ziemian. Delega- 

ci stawili się bardzo licznie, obecni 

byli także wszyscy senatorowie i po- 

słowie ziemiańscy, wybrani na obsza- 

rze ziem wschodnich, a więc między 

innymi i senator Niezabytowski, który 

na zebranie przyszedł nie jako mini- 

ster, lecz jako senator i obywatel 

ziem wschodnich. Dyskusja na_ple- 

num zjazdu delegatów ziemiańskich 

stała na bardzo wysokim poziomie i 

miała ściśle rzeczowy charakter. 

Kilku mówców  poruszało: dezy- 

deraty ziemiańskie, wyrażające nie 

jakieś klasowe postulaty, lecz życzenia, 

uwzględnienie których wyjść mu- 

si na dobre krajowi. Między innymi 

» dłuższe przemówienie wygłosił ksiażę 

Franciszek $Drucki-Lubecki, senator z 

Polesia, o podatkach nakładanych na 

rolników i o naszym systemie samo- 

rządowym. 

Naogół najwięcej krytyki wzbu- 

dzało nieograniczone skarbowe usta- 

wodawstwo sejmików. Sejmiki nie umie- 

ją gospodarować, gospodarują źle, 

pracują licho, pieniędzmi zaś rzucają 

niesłychanie rozrzutnie. 

Wysokość wydawanych _ przez 

sejmiki kwot nie stoi w żadnym sto- 

runku do pożytku, przynoszonego 

przez gospodarkę sejmików. Dużą 

częsć winy ponoszą tu starostowie, 

jako przewodniczący sejmików, którzy 

zamiast rozrzutność gospodarki sej- 

mikowej hamować, często idą w kie- 

sunku wyścigów w  wydatkowaniu 

pomiędzy poszczególnemi powiatami. 

To też przyjąć należy z otuchą i 

uznaniem projekt rządu, dążący do 

ustabilizowania kwoty, którą mogą 

rozporządzać sejmiki, i ustalenia, że 

podatki komunalne nie mogą  prze- 

kurjer Oognodarczy Ziem Wschodni 
Obrady delegatów ziemiańskich. 

Warszawa, 30 października. 

wyższać 150 proc. podatku grunto- 
wego. 

Specjalną uwagę poświęcić należy 

szarwarkowi. jest to powinność natu- 

ralua, która niesłychanym ciężarem 

spada na większą własność: ziemską. 

Sam szarwark wynosi 400 proc. po- 

datku gruntowego. Są to rzeczy anor- 

malne, które należy usunąć. 

W listopadzie i grudniu rolnictwo 

ziem wschodnich czeka katastrofa go- 

spodarcza, O ile raty podatkowe i kre- 

dytowe, które przypadają w tych mie- 

siącach, nie zostaną odłożone  przy- 

najmniej częściowo. Sumy, które ty- 

tułem spłaty udzielonych kredytów, 

chce ściągnzć w tym okresie Bank 

Gosp. Kraj., wynoszą kwotę 5 milj. 

złotych. Stosunkowo niewielka ta kwo- 

ta wobec braku gotówki na ziemiach 

wschodnich jest jednak zastraszają- 

cym ciężarem. Należy się spodziewać, 

że kredyty te będą odroczone, a to 

ze względu na katastrofę nieurodzaju 

na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie. 

Pomiędzy dezyderatami wysuwa- 

no także kwestję huraganu, który 

zniszczył lasy ubiegłego lata. Min. 

rolnictwo wydało okólnik, żądający, 

aby drzewa zwalone zaliczone były 

do etatów silnych. Sprawę tę nale- 

ży wyjaśnić, gdyż nie sposób jest 

traktować drzewa zwalonego przez 

burzę narówni z cięć prawidłowej 

gospodarki leśnej. Gotówkowe wply- 

wy za drzewo zwalone są znacznie 

mniejsze. Wreszcie wobec ciężkiego 

położenia materjalnego rolnictwa i 

nieurodzaju wpływy z drzewa obalo- 

nego przez huragan powszechnie obró- 

cone zostały na załatanie tegorocz- 

nych budżetów w gospodarstwach. 

Obrady del. kres. związku trwają 

nadal i będą się toczyły także przez 

środę 31 października. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (o) W sprawie wyborów do Izby 

Przemysłowo - Handlowej w Wilnie. Jak się 

dowiadujemy, druga część wyborów do 

4zby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, t.j. 

przez zrzeszenie gospodarcze, wyznaczone 
przez Min. Przemysłu i Handlu, odbędzie 

się za 4 do 6 tygodni. Dotychczas nie jest 
jeszcze wiadomem, które zrzeszenia zosta- 
ną przez Ministerstwo desygnowane do de- 
legowania radców do izby. 

— (o) Inkasowanie i  protestowanie 
weksli. Min. Poczt i Tełegrafów wyjaśniło 
podległym sobie urzędom i agencjom po- 

cztowym, iż te są obowiązane bezwzględ- 

nie inkasować i dokonywać protestów we- 
ksli, przeznaczonych dla dłużników, zamie- 

szkałych na całem terytorjum danego mia- 
steczka, względnie wsi, w których się mie- 
ści urząd (agencja) pocztowy i to nawet 
w tych wypadkach gdy lokal dłużnika znaj- 
duje się zdala (choćby w odległości kilku 
kilometrów) od ośrodka miasteczka, wzglę- 
dnie wsi, o ile jednak należy terytorjalnie 
do tej miejscowości. o 

— Ceny w Wiinie z dnia 30 październi- 

ka r. b. Ceny za 100 klg. przy tranzakcjach 

wagonowych franco st. Wilno: żyto 39, 

owies zbierany 33 — 34, młynkowany 35— 

36, jęczmień browarowy 35—36, na kaszę 

30—31, otręby żytnie 28, pszenne 30, ma- 

kuchy lniane 50, Tendencja mocniejsza. Do- 

wóz nieco słabszy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 października 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 - 8,86 

Belgja 123.92 124.23 123,51 

Londyn 43,23 43.33 43,12 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,83 3492 34,74 

Szwajcarja 171,54 171.97 171.11 

Wiedeń 125,34 125.65 125.03 

Włochy 46,70 46,82 46.58 

Holandja 357.55 35845 356.65 

Praga 26,42,5 26.48 26.36 

Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.64 
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18 Paūstuowej Loferjidklasowej („ 
Ww KOLEKTURZE 

‚ К GORZUCHOWSKIEGO 
ZAMKOWA 9 

gdzie padły duże wygrane w Vijklasie. 

CENĄ LOSU 40 zł. 
1/2 20 
1/4 

ZAMIEJSCOWYM WYSYŁAMY 

Konto pocztowe Nr. 80365. 
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Kcyj muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWIGZ 

PROF. KONSERWATORJUM 

Informacje od 11-ej -- 1 i od 4 — 5 pp. $-10 Jakóbska —L 

FORTEPIAN 
i TEORJA 

KRO 
CZWARTEK 

] Das | | Wschód m. p. 6 m. 22 

Wsz. Św. | Zach. sl. o g. 16 m 25 
jutro 

Zaduszki. 

Spostrzeżenia  meteorołogiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia — 31-X 1928 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m. | 300 

Temperatura J 
średnia | ae 

Opad za do- ! 
bę w mm | 

Wiatr i > 
orzewatający j Południowy. 

U wagi: pogodnie. 

Minimum za dobę — 3%. 
Maximum na cobę 1250. 
T endencja barometryczna: 
śnienia. 

wzrost  ci- 

"L 

URZĘDOWA. 
— Interwencja władz wojewódzkich w 

sprawie pożyczki dla miasta. Władze woje- 
wódzkie wystosowały pisma do władz cen- 
tralnych, w których proszą © przyśpieszenie 
wyasygnowania jednego miljona złotych 
przyznanego gminie m. Wilna na roboty in- 
westycyjne. 

— Zmiana godzin urzędowania. Poczy- 
nając od dnia jutrzejszego godziny urzędo- 
wania w urzędach państwowych zostaną 
zmienione. Prace trwać będą od 8.30 — 
15.30, a w soboty od 8.30 — 14. 

— Urzędnicy zwolnieni będą w dniu Za- 
duszek. Dowiadujemy się że w dniu Zadu- 
szek wszyscy urzędnicy państwowi będą mo 
gli wziąć udział w nabożeństwach odprawia 
nych za zmarłych. Wobec tego, że prace w 
urzędach odbywać się będą normalnie urzę- 
dnicy zwolnieni będą na dwie zmiany. 

MIEJSKA. 
— Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wil- 

na składa podziękowanie p. doktorowej Ja- 
ninie Safarewiczowej za ofiarowany aparat 
radjowy ze słuchawkami do Miejskiego szpi 
tala św. Jakóba. 

— Reparacja Zielonego mostu. Magi- 
strat m. Wilna przystąpił do reparacji że- 
zdni Zielorego mostu. Prace te prowadzone 
są obecnie intensywnie. Cała jezdnia zosta- 
nie zmieniona. 

— Gruntowny remont Teatru Polskiego. 
Już od miesiąca zgórą trwają roboty nad 
gruntownym — w granicach możliwości— 
remontem Teatru Polskiego (b. teatr „Lu- 
tnia“). 

Program robót obejmuje następujące u- 

rządzenia i przeróbki: 1) zamiana wszyst- 

kich dotychczasowych wadliwych instalacyj 

elektrycznych w gmachu teatru na nowe, 
2) urządzenia specjalnej palarni w przybu- 

dówce na prawo od schodów wiodących na 
balkon, 3) rozszerzenie toalet damskich i 
męskich wewnątrz teatru, 4) elewacje no- 
wej przybudówki na tyłach teatru, przezna- 
czonej na skład dekoracyj, 5) wybudowanie 
tamże nowych miejsc ustępowych według 

ostatnich wymogów techniki (dotychczaso- 
wy ustęp podwórzowy zostanie skasowany), 
6) zburzenie t.zw. „stacji ścieków* wobec 
włączenia teatru do kanalizacji miejskiej 
(w miejscu tym stanie zostanie urządzony 
klomb kwiatowy), 7) wyasfałtowanie nano- 
wo całej przestrzeni przed: teatrem, oraz pe- 
wną tranzlokację sztachet żelaznych po obu 
stronach drogi wiodącej do teatru. 

Wszystkie te roboty przeprowadzane są 
kosztem Wileńskiego Banku. Ziemskiego, 
który będąc właścicielem całego gmachu, roz 
tacza także opiekę nad mieszczącym się w 

jego murach teatrem od *chwili' jego powsta 
nia. Roboty z ramienia Banku: prowadzi fir- 
ma „Dźwigar* w Wilnie. W chwili obecnej 
większość robót tych jest już na ukończe- 
niu. 

WOJSKOWA. 
— Ku uwadze podoficerów rezerwy. Po- 

daje się do ogólnej wiadomości, że w dniu 
4-go listopada br. o godz. 1-ej pp. w lokalu 
Związku Organizacyj Wojskowych przy ul. 
Uniwersyteckiej Nr. 6 m. 8 odbędzie się orga 
nizacyjne zebranie podoficerów rezerwy. 

Parządek dzienny: 1) zagajenie, 2) wy- 
bór przewodniczącego zebrania, 3) odczy- 
tanie statutu, 4) dyskusja nad statutem, 5) 
założenie w Wilnie Koła Ogólnego Związku 
podoficerów rezerwy, 6) wybory zarządu, 
komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego ko- 
ła, 7) wolne wnioski. 3 

PP. podoficerowie rez. zarejestrowani do 
tychczas przez Komitet Organizacyjny otrzy 
mają powiadomienia imienne, niezarejestro- 
wani zaś winni zgłosić swój udział w ze- 
braniu, zapisując się w sekretarjacie Z.O.W. 
przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 6 m. 8 w godz. 
18 - 19 codziennie. 

Е AKADEMICKA. 
— (k) Walne zebranie „Kola przyrodni- 

ków*, słuchaczy USB w Wilnie. Zarząd „Ko 
ła przyrodników*, podaje do wiadomości, że 
walne zebranie „Koła* odbędzie się we wto 
rek, 6. 11. 1928 r. w sali anatomji porówna- 
wczej. 

Porządek dzienny zebrania: 1) sprawoz- 
danie ustępującego Zarządu, 2) sprawozda- 
nie komisji rewizyjnej, 3) wybory nowego 
zarządu, 4) sprawy bieżące, wolne wnioski. 

— (k) Program akcji 7-go „Tygodnia 
Akademika* w Wilnie w dniach od 14-go— 
22-go listopada 1928 r. Prace komitetu, któ- 
rego celem jest niesienie pomocy, niezamo- 
żnej młodzieży akademickiej, ogarniają 2 od 
rębne tereny a) miasto Wilno b) większe 
ośrodki prowincjonalne. 

Akcja prowadzona na terenie Wilna, ze- 
środkowuje się w dwóch sekcjach a) sek- 
cja propagandy i imprez, b) sekcja zbiórek. 
Każda sekcja rozpada się na poszczególne 
referaty. 

Prace na prowincji 
prowincji". 

Poza imprezami dochodowymi „Komitet 
Akademika* dążyć będzie do powiększenia 
ilości członków „Kół przyjaciół akademika”. 

— Konierencja Miedzystowarzyszenio- 
wa Bratnich pomocy Młodzieży Akademic- 
kiej w Gdańsku. W terminie od l-go do 
3-go listopada r. b. odbędzie się w Gdań- 
sku Międzyśrodowiskowa Konferencja Brat- 
nich Pomocy Młodzieży Akademickiej, na 

prowadzi „Sekcja 

NIKA 
której ma być poruszony szereg ważnych 
spraw, między innemi sprawa  reorganiza- 
cji życia gospodarczego  instytucyj, niosą- 
cych pomoc młodzieży akademickiej, spra- 
wa wystawy  ogólnoakademickiej w Poz- 
naniu, budowa pomnika dla poległych aka- 
demików i inne. Obiór na miejsce konferen- 
cji miasta Gdańska stoi w związku z ko- 
niecznością zapoznania się przedstawicieli 
Bratnich Pomocy z sytuacją  materjalną 
Polskiej Młodzieży Akademickiej Politechni- 
ki Gdańskiej, która w ostatnich czasach 
znajduje się w wyjątkowo ciężkicch warun- 
kach. Z Wilna na konferencję Gdańską wy- 
jechał Prezes Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. U. S. B. p. Wł. Babicki. W czasie 
nieobecności jego obowiązki prezesa pełnić 
będzie p. Ryszard Puchalski, 1-szy vice-pre- 
zes. 

* PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Stan bezrobocia. Ilość bezrobotnych, 

zarejestrowanych w dniu wczorajszym w 
Państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pracy 
wynosiła 2302 osoby, z tego 1541 mężczyzn 
i 761 kobiet. 

W porównaniu z ubiegłym tygodniem 
ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 6 osób. 

SZKOLNA. 
— Dzień żałobny w szkołach żydowskich 

Z powodu zgonu prezesa Centralnej Żydow 
skiej organizacji szkolnej Józefa Izbickiego 
(pseud. autorski Michałewicz) którego po- 
grzeb odbył się w Warszawie we wszyst:: 
kich szkołach żydowskich zażądzono dzień 
żałoby, wobec czego w dniu wczorajszym 
młodzież zwolniona była od zajęć. 

KOMUNIKATY. 
Doroczne walne Zebranie Stowarzyszenia 
Lekarzy Polaków zostaje przeniesione na 
dzień 16 listopada rb. O ile zebranie nie od- 
będzie się w pierwszym terminie o g. 19 i 
pół., następne zebranie o g. 20-ej będzie wa- 
żrte przy każdej ilości obecnych. 

— Wileński Starosta Grodzki podaje do 
wiadomości szeregowych rezerwy i pospol'- 
tego ruszenia, iż w związku z obchodem 

10-cio lecia niepodległości Polsci, termin 
stawiennictwa szeregowych rezerwy i po- 
spolitego ruszenia z bronią, urodzonych w 
roku 1899, których nazwiska zaczynają się 
Da likrycA, BOSE DZE, FG, BBI. M, 
L, Ł, został przesunięty z dnia 10-go listo- 
pada 1928 r. na dzień 12 listopada 1928 r. 

Wobec powyższego wszyscy  cbowią- 
zani do zebrań kontrolnych w r. b. rezerwi- 
šci i pospolitacy wymienionego rocznika 
winni stawić się do komisji zebrań kontrol- 
nych w świetlicy 3 puł. saperów w Wilnie 
przy ul. Arsenalskiej Nr. 5 w dniu 12 listo- 
pada 1928 r. t. j. w poniedziałek. 

  

  

  

RÓŻNE. 
— Oddajmy cześć poległym bohaterom. 

W. dniach dzisiejszym i jutrzejszym  stara- 
niem garnizonu miejscowego odbędą się u- 
roczystości żałobne ku czci zmarłych żoł- 
nierzy. Dziś o godz. 4 pp. w kościele szpital- 
nym na Antokolu odprawione zostaną nie- 
szpory. poczem procesja wyruszy na cmen- 
tarz wojskowy na Antokolu. Mogiły żołnier- 
skie iluminowane będą świecami, cały zaś 
cmentarz pochodniami. 

Jutro o godz. 9 rano w kaplicy cmentar- 
nej odprawiona zostanie Msza św. poczem 
wieczorem cmentarz znów zostanie ilumi- 
nowany. 

Cmentarz wojskowy, miejsce spoczynku 
nieznanych bohaterów, którzy w walce o 
wolność Ojczyzny młode życia swoje poło- 
żyli niewątpliwie zgromadzi w te dnie licz- 
ne rzesze modlących się — którzy przyjdą 
aby obecnością swą  zadokumentować, że 
pamięć o rycerzach nie zginęła w sercach 
polaków. 

— Przegląd koni. W dniu 5 listopada 
odbędzie się przegiąd koni dla zamieszka- 
łych w I, II, III i IV Komisarjacie P. P., oraz 
dnia 7 listopada w V i VI Komis. P. P. dla 
koni powyžej 3 lat, nieposiadających dowo- 
dów tożsamości. 

— Ustalenie cen na węgiel. W dniu 25 
bm. w Starostwie Grodzkiem odbyło się po- 
siedzenie dla ustalenia nowych cen na wę- 
"giel. 

Na posiedzeniu tem brali udział: referent 
starostwa, delegaci Dyrekcji Lasów Państwo 
wych i Dyrekcji Kolei Państwowych oraz 
przedstawiciele Magistratu i Związków Ku- 
pców . Chrześcijanńskich i Żydowskich. 

Ze węgiel górnośląski kostka 1 i II ustalo 
no cenę zł. 68. 

Za węgiel zaś dąbrowiecki zł. 66 —za to 
ne loco podwórze nabywcy. 

— (k) Strajk w fabryce makaronów. W 
dniu wczorajszym wybuchł strajk w fabryce 
makaronu przy ul. Nowogródzkiej . Strajku- 
jący domagają się podwyżki 25 procentowej. 

Przebieg strajku spokojny. 
— Strajk w „Baltyka“ trwa nadal. Po- 

mimo interwencji Inspektora Pracy sytua- 
cja w fabryce „Bałtyk*, której robotnice za- 

strejkowały przed tygodniem, pozostaje bez 
zmiany. Zarząd fabryki odmawia przyjęcia 
czterech wydalonych robotnic, komitet zaś 
strajkowy od załatwienia tej sprawy uzależ 
nia powrót do pracy strajkujących. 

W dniu 25 ub. m. w Starostwie 
Grodzkiem odbyło się posiedzenie dla usta- 
lenia nowych cen na węgiel. 

Na posiedzeniu tem brali udział: reie- 
rent Storostwa, delegaci Dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz przedstawiciele  Magi- 
stratu i Związków Kupców Chrześciiańskich 
i Żydowskich. 

Za węgiel górnośląski kostka ł i il u- 
stałono cenę zł. 68. Za węgiel zaś dąbro- 
wiecki zł. 66. za tonnę loco podwórze na- 
bywcy. 

— O higjenie w sklepach spożywczych. 
Do urzędu wojewódzkiego wpłynął okólnik 
Min. Spraw Wewn. nakazujący  przestrze- 
gania w sklepach spożywczych artykułów 
i żywności następujących wymagań sanitar 
nych. 

    

nym, łatwo dającym się myć materjałem. 
Blaty stołów muszą być marmurowe, szkla- 
ne, lub z drzewa gładkiego, niesmolistego. 

Produkty, przeznaczone do bezpośredniego 
spożycia t.j. bez uprzedniego mycia powin- 
ny być umieszczone za szkłem. W sklepach 
tych nie wolno jest przechowywać i sprze- 
dawać towarów wydzielających specyficzną 
woń (nafta, mydło, skóry). 

Produkty powinny być zawijane jedynie 
w czysty, niezadrukowany i.niezapisany pa- 

pier. Personel powinien nosić białe fartu- 
E z długiemi rękawami i dbać o czystość 
rąk. 

— Delegacja z Wilna na zjazd Haller- 
czyków. W dniach 3 i 4 bm. odbędzie się 
we Lwowie walny zjazd b. uczestników for- 
macyj gen. Hallera. Z Wilna wyjechali w 
charakterze delegatów pp. Mitlicki i Paw- 
towski. 

— Przymus ubezpieczeniowy. Władze 
centralne opracowują obecnie rozporządze- 
nie w sprawie przymusu ubezpieczeniowe- 
go od ognia ruchomości w gospodarstwach 
rolnych oraz przymusu ubezpieczenia plo- 
nów od gradobicia. 

Zarządzenie to będzie miało ogromne zna 
czenie gdyż uświadomienie włościaństwa o 
potrzebie asekuracji jest jeszcze u nas mi- 
nimalne. 

— Wymiana zniszczonych banknotów. 
Bank Polski dokonuje wymiany zniszczonych 
banknotów w których brakuje części lub 
zamazany jest wizerunek. Za wymianę po- 
bierana jest opłata 50 gr. od banknotu. 

— Konfiskata organu - hrormadowskiego. 
W ślad za Nr. 6, 7, i 8, Starostwo Grodzkie 
nakazało konfiskatę Nr. 9-go białoruskiego, 
hromadowskiego czasopisma „Słowo Pracy* 
Na ten raz redaktor odpowiedzialny pocią- 
gnięty został do odpowiedzialności karnej 

(z art. 129 KK) za treść artykułu p.t. „Kto 
winien“, 

Ciekawe z jakiego źródła  czerpane są 
pieniądze na wydawanie pisma, które jest 
systematycznie konfiskowane. Przypuszczać 
należy, że nie z kolportarzu ani z prenume- 
raty. 

— Jeszcze o szoferach w autobusach. 
Zwracanie uwagi na nieprzestrzeganie przez 
szoferów autobusowych obowiązujących 
przepisów, dotyczących zakazu palenia i ro- 
zmawiania, podobnem się staje do rzuca- 
nia grochu o ścianę. Ty mów, a ja zdrów, 
myśli sobie szofer i pomimo zwróconej mu 
uwagi pali papierosa oraz prowadzi kon- 
wersację z pasażerami, nfe bacząc na to, że 
ulice Wilna i bez tego ciasne, obecnie, z 
racji robót kanalizacyjnych wymagają wy- 
tężenia uwagi. 

Policja interpelowana przez pasażerów 
zbyt łagodnie ustosunkowuje się do win- 
nych co podwaja jeszcze ich nonszalancję i 
pewność siebie. 

Sankcje karne powinny być stosowane z 
całą bezwzględnością, gdyż jeżeli weźmiemy 
pod uwagę opłakany stan autobusów musi- 
my zgodzić się że o wypadek b. łatwo, ło 
wypadku będzie już zapóźno. 

Penadto zauważyć należy, 22 konduk- 
torzy pomimo wyrażnego rozporządzenia, 
nie noszą numerów, co ułatwiłoby znacznie 
pasażerom zmuszonym  interwenjowanie u 
władz. ; 

— (0) Podatek dochodowy. Jak się do- 
wiadujemy, komisje szacunkowe w urzę- 
dach skarbowych zakończyły  przeprowa- 
dzenie wymiarów podatku dochodowego 7a 
rok bieżący. Termin płatności zaczyna Się 
z dniem t listopada. 

— Pracownicy umysłowi  ubezpiezeni 
w Zakładzie Pensyjnym we Lwowie mogą 
korzystać przez cały sezon jesienny i zimo- 
wy ze znacznych ulg w pensjonacie „Lwi- 
gród" w Jaremczu. Podania wnosić do Za- 
kładu Pensyjnego we Lwowie. = 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia* Występy 

Marji Gorczyńskiej. Dziś Marja Gorczyńska 
wystąpi dwukrotnie: o godz. 5.15 pp. grana 
będzie po raz ostatni sensacyjna sztuka „W 
raįskim ogrodzie“, która zdobyła sobie -nad 
zwyczajny sukces. Ceny zniżone. O godz. 
8.30 wiecz. ostatnia nowość, krotochwila W. 
Rapackiego „Panna z dobrego domu". 

Na prośbę kierownictwa teatru Marji Gor 
czyńskiej przedłużono urlop w Teatrze Na- 
rodowym jeszcze na dni kilka, dzięki czemu 
znakomity gość wystąpi w premjerze amery- 
kańskiej komedji „Szkoła wdzięku”. 

—Dzisiejsze przedstawienia szkolne. Dziś 
o godz. 3-ej pp, grana będzie dla uczącej 
się młodzieży szkołnej komedją J. Korzenio- 
wskiego „Stary kawaler". 

— Pożegnalny koncert - poranek S. Be- 
uoni. Przed opuszczeniem Wilna, S. Benoni 
da swój koncert - recital dziś o godz. 12.30 
pp. Wybitny ten artysta program koncertu 
ułożył niezmiernie zajmująco. 

Nad program wykona arję z op. „Zyg- 
munt August“ — Jotejki, oraz piosenkę Me- 
fistofelesa o piekle — Mussorgskiego. 

— Reduta na Pohulance. Dziś dramat G. 
Zapolskiej „„Tamten* z J. Karbowskim w 
postaci Korniłowa. Bilety wcześniej w Or- 
bisie i od godz. 17-ej w kasie teatru. 

Jutro teatr zamknięty z powodu próby 
generalnej sztuki T. Łopalewskiego p.t. „Ry 
Gerz z La Manczy”. 

Premjera w sobotę, dnia 3 bm. 
Bilety już do nabycia w Orbisie. 
— Koncert Egona Petriego. Z uwagi na 

kolosalne powodzenie, jakiem cieszył się we 
środę 31 bm. koncert znakomitego pianisty 
Egona Petriego. Wileńskie T-wo Filharmo- 
niczne zmuszone jest powtórzyć ten koncert 
dając tem samem możność usłyszenia Pet- 
riego tym, którzy nie byli na ostatnim kon- 
cercie. Egon Petri wystąpi po raz ostatni w 
piątek 2 listopada br. w sali Teatru Polskie 
go o godz. 8.30 wieczorem z programem zło- 
żonym z utworów Mozarta, Francka, Schu- 
berta, Chopina, Liszta. Bilety już są do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego codziennie 
od godz. 11 - 21 bez przerwy. 

— Wieczór zaduszny w Sali Miejskiej. 
Dziś, 1-go listopada roku. bież., 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* А. М 
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. Leśniewskiego. 

Bilety nabywać można od środy od g. 
4 wiecz. w kasie kinematografu miejskiego 
(Ostrobramska 5). Początek o g. 8 wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zbrodnia i kara. We wsi Dajnowo 
pow. Wileńsko - Trockiego wybuchł pożar 
w zabudowaniach J. Jarłowiczowej. Pomimo 

nnn SC   

Sklepy te powiny mieć ściany pomalo- 
wane farbą olejną, pokryte tafelkami lub in 
akcji ratunkowej ogień strawił budynki wraz 
ze znajdującemi się w nich zbiorami, Po 
przeprowadzeniu dochodzenia ustalone zosta 
ło. że pożar powstał wskutek podpalenia, 
którego dokonał krewny poszkodowanej S. 
Jartowicz. Przyczyną jak zawsze w podob- 
nych wypadkach, był zadawniony spór © 
ziemię. Podpalacza aresztowano. 

Z SĄDÓW 
Zatwierdzenie wyroku na b. posła 

Szapiela. 
Skazanie b. posła białoruskiego  Anto- 

niego Szapieła na karę 6 lat ciężkiego wię- 
zienia, co miało miejsce w Wil. Sądzie Okrę 
gowym w okresie trwania procesu białoru- 
skiej „Нгатаду“ komtentowane było różnie. 
Wiele osób uważało, że kara ta jest zbyt 
surowa i Sąd Apelacyjny złagodzi ją. Za- 
wiedli się ci wszyscy, gdyż Sąd Apelacyjny, 
po rozpoznaniu uznał, że antypaństwowa 
robota Szapiela prowadzona przez niego je- 
szcze jako posła, a nawet po wygaśnięciu 
mandatu zasługuje na surową karę i dlate- 
go wyrok Sądu pierwszej instancji zatwier- 
dził. 

Obronę oskarżonego Szapiela wnosił w 
Sądzie Apelacyjnym mec. Śmiarowski. 

Szapiel przewieziony zostanie z Wilna 
do jednego z więzień dla  długofermino- 
wych. 

SPORT. 
KOMUNIKAT WON. GIER I DYSCY- 

W dniu wczorajszym odbyło się posie- 
dzenie Wydziału Gier i Dyscypliny, na któ- 
rem przez losowanie ustalono kolejność B= 
i terminy rozgrywek o puhar Wil. O.Z.P.N. 

W dniu 3 bm. grają Ognisko — 1 p.p leg. 
4 bm. A. Z. S. — Pogoń. 
10 bm. — Ž. A K. S. — ze zwycigžcą Z 

dnia 3. 11. 
11 bm. finał Grają drużyny: zwyciężca 

z dnia 10 bm. ze zwyciężcą z dnia 4 bm. 
Gospodarze uwidocznieni są na pierwszem 
miejscu. 

Ogłoszenie niniejsze obowiązuje zainte- 
resowane kluby. Niestawłenie się drużyny 
na boisko pociąga za sobą valc'ower oraz 
zwrot kosztów organizacji zawodów, 

w-z Zarządu Kostanowski. 

SUPER TEST IRN R ZAOKTCA 

RADJO. 

Czwartek dn. 1 listopada 1928 r. 

., 10.—10.45: Tr. nabożeństwa z Katedry 
Wileńskiej z okazji Zjazdu Literatów Pol- 
skich w Wilnie. 11,56 - 12,10: Tr. z Warsza- 
wy: sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjac- 
kiej w Krakowie, oraz komunikat meteoro- 
logiczny. 12.10—14,00: Tr. z W'wy: Poranek 
symfoniczny Wyk. Ork. Filharmoniczna. 
14,00 15.00: Tr. z W-wy: Oyczyty rolnicze. 
16,10 -- 16,30: Odczytanie Poe dzien- 

nego i chwilka litewska. 16,30—16,45: Ko- 
munikat harcerski. 16,45 17,00: „Szkolni- 
ctwo na ziemiach Północno-Wschoanich* 
odczyt. 17,10 — 17,35: „Przegląd najnow- 
szych wydawnictw wileńskich" omówi dyr. 
Uniw. Bibljoteki Publicznej, Stefan Rygiel. 
17,35— 18,00; Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 18,00—19.25: Pogadanka radjotech- 
niczna. 19,25—19,55: Audycja zarezerwowa- 
ną dlą Zjazdu literatów 19,55; Sygnał cza- 
su z Warszawy, odczytanie programu na 
piątek i komunikaty. 20,20 — 22,00: Tr. z 
Warszawy: Koncert religijny. 22,00—23,20: 
Tr. z W-wy: Komunikaty 

Piątek dn. 2 listopada 1928 r. 
10,15— Transmisja nabożeństwa z Ka* 

teery Poznańskiej. 11,56 12,10: Tr. z 
W-wy. Sygnał czasu, hejnał oraz komuni- 

katy. 16,10 — 16,30: Odczytanie programu 
dziennego i chwilka litewska. 16,30 —16,4g: 
kurs języka włoskiego - lekcja 3-cia—pro- 
wadzi p. dr. ]. Rostkowska. 16,45 17,10: 
Wspominki* pogądanka dla młodzieży 
wygł. Marja Kwolekówna. 17,10- 17,35: Tr. 
z W-wy:-„Šwieto umarłych w zwyczajach 
ludowych*— odczyt. 17,35 — 18,00: Tr. z 
Krakowa. „Perły naturalne i hodowane* 
odczyt. 18,00—19,00: Tr. z W-wy: Koncert. 
19,00—19,30: Audycja zarezerwowana dlą 
Zjazdu Literatów. 19,20:- 19,45: Audycja 
recytacyjna. „Dzwony w poezji polskiej”. 
Dramat. 19,55 Sygnał czasu z W-wy, od- 
czytanie programn na sobotę i komunikaty 
20,15 - 22,00: Transmisja koncertu symfo- 
nicznego z Filharmonji Warszawskiej. 22,00 
—23,00: Tr. z W-wy: Komunikaty. 
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Kino- ina“ GAJDARÓW, premjowana wszechśw. piękność Lili Damita i pikantna gwiazda Vivian Gibson ielki 

— Ohejrzyj towar krajowy. PRZEZORNOŚĆ OBYWATELA ŚWIADCZY 0 JEGO KULTURZE! Ź Teatr „DOJIÓŚ | Kobieta forturach" Soso, symionia__ wrażeń, przeżyć | uczuć, 
Największa i najszczęsliwsza Kolektura Polskiej Państwowej Wileńska 38. dramacie p. t. 5: na r 32 toalety Lili Damity zostały wykonane w  naj- 

COMA ZIES TAKIE OWE TB ZYZOACTEETSEROOW RE o Loterji Klasowej wytworn. magazynach Parvža, Wiednia i Londynu, Orkiestra powiekszona. Seansy O g. 4, 6, 8 i 10.15: 

PEB DW EDA GAZ DZA Be KIA H Mi k ki Wilno ul. Niemiecka 35 bos 22 Dziś! Uroczysta premjeral Najnowsze, najwybitniejsze i najśmielsze arcydzieło E. A. DUPONTA tworcy 
„UŁ. 

Przez cały rok otwarte e NROWSKRI tel. 13-17. PKO, 80928 Teac „Ola“ „Variete“ i „Dwėch Światów" „M © U LE = RO Ww G E** 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, tel. 296-35, PKO 3553 komunikuje, а Główne role odtwarzają JEAN BRODIN i EWA GRAY. Dancingi. Kaba- genialna tragiczka Olga Gzechowa, rety. Przepych. Wystawa. Arcydzieło o najwięk 

szym nakładzie kosztów i pracy. Fascynująca i najbardziej atrakcyjna treść. Początek v g. 4-ej, ost. 10.25. 
Powiększona orkiestra koncertowa. Bilety honorowe nieważne: 

pensjonaty. : 

Sezon zimowy. 
że rozpoczęła już sprzedaż zawsze szczęśliwych losów do KLASY |-szej 

18-tej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. Sezon jesienny. 
  | 1|1 losu—40 zł. GŁÓWNA ы 

2 A K 0 P? A N E CENA: ie 20 WYGRANA 7! 150.000. ŻE Wanda” | ao! Rar > niebo i na dole jest niebo! Słowa = YA Si wobli: oglądając porotewć 

я к 14 „ 10zł. i caly szereg innych znacznych sum. еаг ›› arcydzieło epoki i i otężny dramąt w 12 akt. rolach tytułowych 
Trzy pierwszorzędne pensjonaty, 3 * х Wielka 30. odrodzenia Lukrecja Borgia Pi mistrzowie ekranu CONRAD VEJDT, PAWEŁ | 

Ogólna kwota wygranych zł. 26.761.600 WEGENER, BASSERMAN i urocza LIANA HAJD. 
  położone obok siebie, a to: 
  

Rn a Czas decyd wów e R P Na e K dajcie si zai i Od ania 31 października do 4 listopada 1928 r. włącznie będzi świetki fil | i “ zas decyduje o waszej fortunie. Nie zwlekajcie i czemprędzej udajcie się . ie bęazie wyświetlany fiim: ! 

p PO, ses do Kolektury H. MINKOWSKIEGO, Wilno, Niemiecka 35, gdzie szczę- Biejski Kinematograi w RROK ACH ROCYcc Е 3 
Wiasn Ok“ Sėdi ma dół ‚ е ście stale sprzyja graczom. ` Kulturalno-Oświatowy | ? 9 : dramat w 10-ciu aktach i 2 

y park. e Zlecenia zamiejscowych uskuteczniamy niezwłocznie po wpłaceniu należ- SALA MIEJSKA W rolach głównych: Patsy Ruth Miller i Matt Moore. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szcze- | 
pańskiego. Kasa czynną od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: ności na nasze konto w PKO. 80928. 
„POCIĄG W PŁOMIENIACH". | 

Wypłacamy wszelkie wygrane. 
Tabele wygranych do przejrzenia u nas codziennie bezpłatnie niezależnie 

od tego gdzie los został nabyty. 

ul. Ostrobramska 5. 

JARE MCZE 
Pensjonat „Lwigród*, komfort, 
42 pokoi na 60 osób» własne 

garaże na auta. 
Zamówienia adresować należy 
wprost do zarządów pensjonatów. 

Arma ma Ca G о ло SS AS 

  

Dziś! Wielka uroczysta premjera! Najwspanialszy film rewolucji bolszewickiej, p g powieści słynnego pisarza 
rosyjskiego Ilji „Miłość Joanny Ney” dramat w 12 wielk. aktach. W roli tytułowej Brygida 
Erenburga p, t. „JUBIIEY 8 . Holm. Zażarte walki między czerwoną i białą armią. 
Prowokacje i sądy czrezwyczajki. Ujawnienie tajemnic agentur sowieckich. Miłość w krwawych oparach re- 
wolucji. Tragiczny splot miłości i obowiązku. Początek o g. l-ej. Ost. seans 10.30. 

Dr. POPILSKI Angielskiego 

ino „Piccadilly * 
|w tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liscie. WIELKA 42. 

Karta Zamówień 

H. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka 35. 

  

  

  
  

5049,2 Niniejszem zamawiam do 1-ej klasy 18-ej Panstw. Loterji Klasowej: Zarząd Stowarzyszeńia Wytwórców Smoły | choroby skórne i we-teorji i konwersacji 

losów calych po zł. 40— i Terpentyny „ТЕКРЕМТУМА" @ neyczne. Przyjmuje udzielam zaawarso- RĄ SO WY 
MLOKALE do WYNAJĘCIA, : и 1 siai 5 2. > W.Pohul nd runowa i ua. Zielononóżki (złoty 

: połówek po Zl. 20.— w Wilnie Spółdzielnia z ogr. odp. niniejszem po- —Т р.р. W.fohulan- cym, grupowo 1 po- męgał), kaczki Peki- W!) na biuro lub magazyn. : ННа iad ści: iż księgi i lkie akty Spół- ka 2, róg Zawalnej jedyńczo. Dowiedzieć n (złoty med i | 
A? sklep z ulicy z piwnicą. BSW A k ia ATS po zł. 10.— aje do wiadomości, iż księgi I wszelkie a ne 0- w.Z.P, fsię od 4 6 wieczór dyki MAR» o | 

zarząd codziennie,  Mickie- + : Sioża: 4% ky 6. sprzedania w sklepie 
mmm Nabiałowym „FERMA. 

dzielni zostały zgubione, przeto 3) duży lokal na pracownię. 
4) piwnica, jako skład. DOKTOR Imię i nazwisko 

  unieważnia i prosi znalazcę odnieść za wynagro- 
K. Sokołowski 
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ul. Wielka 35. Dokładny adres dzeniem w/g nast. adr.: Szopenowska 1/15. — * ė Bawię dz, A w magaz * y : Ig . adr.: SZOpi / 0 Ró ore | we Rolni zwyższem LUBÓW Gdstaka 65 
ejzenbergą. 3 neryczne, ul. Wilef- 289 wyksztai- 

ке и > od g. 9-12 r. i 5-7 w. Poznańskiem i Wileń- i onbi | : : W. 2:2 XI27 r. Nr 160 szczyźnie. Poszukuje | i, Wilopkin i5-ka 
» 8423. |. A. „Debora Sztraks* w Wilnie ul. Raduńska Ażeby otrzymać wodę naturalną BMT as Ua 42% 

11—2, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Wlašciciel rząd wishazem 207 |RMORA2_O% Odp 
e S$ all Owy Sztraksowa Debora, zam. tamże. @ Ž w Doktór Medycyny SPczuia 1920 EL gh S 

> A LA a S S Vichy Cėlestins „„UKIEWIEŻ skawe oferty proszę | stnieje od 1843 r. | 
a „a, staż + +, : ro э s) > i 1 

Do Rejestru Handlowego Dział B. Sądu Okr. w Wilnie wcią- 8424. I. A. „Lejba Rogoł i S-ka" Prowadzenie apteki. е ° ыюгпеуі :‚ес?:г“уе‹:т Ši Ai a R ais E w, 
gnięto następujące wpisy: Siedziba w Dziewieniszkach pow. Oszmiańskiego. — Przed- Vichy Grande-Grille Mickiewicza 9, wejście jadalne, sypialne 

i Lb a Sioje SS działalność od 1908 roku. Wspólnicy z ul. Śniadeckich 1, [js o"="manem pa sałony, gabinety, 
nia 1-VI. (a Г zam. w Dziewieniszkach, pow. oszmiańskiego: Lejba Rogol i ° ° rzyjmuje od 1 2 16žka ni i 

388. I. B. „Restauracja, bar i winiarnia — BACHUS — Josiel Namiot. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia Vichy Hopital : оё] 5—7 р.р. —ЕОО?' LOKALE i saa oka 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie restau- 23 listopada 1925 roku na czasokres trzyletni, licząc od 23 B sy, stoły, szafy 
racji. Siedziba w Wilnie, przy r Mickiewicza 11. Przedsię- grudnia 1927 roku. Zarząd należy do Josiela Namiota. Wszel- AEON URM B VAD biurka, krzesła 
biorstwo istnieje od 16 grudnia 1927 roku. Kapitał zakładowy kie weksle, obligi, czeki i inne zobowiązania oraz plenipoten- dębowe i t*p. Do- 
2100 zł. podzielony na 21 udziałów, po 100 zł. każdy całkowi- cje podpisują obaj wspólnicy łącznie. + 1419 —VI ŻĄDAJCIE ZAWSZE Bokfór-Medycyny Do wynajęcia . 3ёйпе !іаш‘л›]кі °і 
cie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Michał — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — MARKI duży słoneczny pokój na raty. 
Wróblewski — przy ul. Mickiewicza 11, Leonard Kneblewski 8425 I. A. „Zakład białoskórniczo-farbiarski _ Pietryka e A. GYMBLER A Spy © в 
— przy ul. Tatarskiej 20 i Edward Sadowski — przy ul. Wi- Szymona* w Wilnie, ul. Staro-Szlachturna 6-c, farbiarnia skór. 15 dla kilku REA 
leńskiej 17. Wszelkie weksle, czeki, zobowiązania, pełnomoc- Firma istnieje od 1911 roku. Właściciel Pietryk Szymon, zam choroby skórne, we- nych panów. Połocka ieruchomości 
nictwa, akty notarjalne i hipoteczne, umowy podpisują dwaj tamże. 1420 — V REEJCZNE 1 MOCZO-CN 5 Zaržecžė: e: N ziemskich i Į 

СЕ NAWE o > 6 — p KĄ са Р КОЫ Pokój du | niko pos | a „ma dpisyw samodz 5 : Е х ы niczymy w sprze- 
nie zawierającą zobowiązań jak również otrzymywać za swem a в Wilęński Lombard „KRESOWJA* deze Asi umeblowany z wygo-| daży bez kosztów i : 

pokwitowaniem pieniądze z przekazów, korespondencję zwy: > , s: 1 a lė 18 ааг dami, elektrycznością, za ogłoszenie 
kłą, poleconą, przesyłki pocztowe i kołejowe oraz wszelkie in- CesZ SIĘ wz Ogacic: Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 722. skiej 9-2i5-8, mogą być obiady, Wil. Biuro Komi- 
ne należności dla spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- Podaje do ogólnej wiadomości, że 12 i 13:go W.Z.P 43. oddaje się od 10-go| sowo - Handlowe, | 
ва ara ga o A Es e przed Stefanem a listopada o godz. 10-ej rano odbędzie się w lokalu listopada dla solidne-| Mickiewicza  21,| | 
rzewłockim, pełniącym obowiązki Józefa Siewiorka, notarju- up Juz los do lombardu licytacja niewykupionych i niepro- DOKTOR go mężczyzny, Porto-| tel. 152. -i | 

* 1 

| 
sza przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie 
w dniu 16 grudnia 1927 r. za Nr. 5862 na czasokres do dnia 
1 stycznia 1929 roku z automatycznem przedłużeniem jeszcze 
na jeden rok o ile nikt ze wspólników na trzy miesiące przed 

  

Ikl.:18 Polskiej boferji Państwowej Lei opty 
ane. nie bę s przyjmowane 

    

longowanych zastawów od Nr. 1 do Nr. 30571. 
W dniu licytacji żadne prolongacje 

  

  

    

  

  
<= |. 24. L. GIŃSBERG "> 72" 

syfilis i skórne. Wi 

  

    

  
  

choroby rne WIE Mieszkania ummszamsszuu   
w imieniu spółki wszyscy trzej zarządcy pod stemplem firmo- 

upływem terminu nie zgłosi żądania rozwiązania spółki. нч < аЦАО. TI UNS UDE GEO ES | O, ul. Wilenska 31 ę-2- 3 pokojowego z óż 1412 Vi Główna 7 t si c . Główna = zauuanunanana |ef0n '567. Przyjmuje kuchnią _ poszukuje NE 
________ AP wygrana y ę y Wygraja | Seano ragu DSS Aa nana № 04 8 40 11044 40 8. ość i he SO REECE M PEGI 2 о 

W Na E е " Skład fortepianów, pianin i fisharmonij „Słowź pe Z dat JW 
306, 1. B. „Iser Kaganowicz i S-ka, spółka z ograniczo- OGÓLNA SUMĄ WYGRANYCH zł. 26.761.600. | = : : EMIEEWEM orne mając | . 

ną oc dedzialnością”. Sklep bławatny i chustek. Siedziba w CENA LOSÓW: a D b r 0 w S k a si „ków ziemskich | 
we s po» 5; S : ae a 30 Rog 12 З : a a ą gS tm DEMYSCI 0 Kowioróć mniejszych i więk- | 

6 ah оке a w ao each Zażąd Spółki | ! zł. 10— |--I /? zł. 20— |--[ [1 zł. 40—| Ja Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874) E Pok i му м $гба- o Tas | 

s zam. w Wilnie: Perec Bieniakoński — przy ul. W. CO DRUGI LOS WYGRYWA a Aa jemy Rat: —— A gj = ERACI aa c Wil. Biuro Komi- 
efańskiej 12, Gita ens — przy ul. W. Stefańskiej 26 i Iser AREA 3 a (Najwyśsze nagrody na wystawach europejs р m Lekarz-Dentysta obiadami di sowo - Handlowe, 

Kaganowicz — przy ul. Sadowej Nr. 7. Wszelkie umowy, zo- DZapamiętajcie nasz szczęśliwy adres a ZŁOTE MEDALE na Targach Półn. w Wilnie). ® MA ERY adm. SĄ a> 1 Mickiewicza 21, 
bowiązania, weksle, pełnomocnictwa, akty notarjalne i hipo- Jedyna, Największa, Najstarsza i Najszczęśliwsza @ a rowniež 7zagranicznych, B Ona: A dei, 152, —i 
teczne i RO EZ z e których mogą Kolektura w Polsce a Arnold Fibiger B OżyńskaSmolska WAWAWAYW ` : powstać dla spółki jakiekolwiek bądź zobowięzania podpisują a Antoni Drygas oroby jamy ustnej. "+ —— 717 ! 

в ie i dności lo- a Plombowanie i usuwa SZCZĘdNOŚCI 
a Н 
s в 

  

  

E, Lichtensiein | $-hn В. Sommerield 
   

   

   

nie zębów bez bólu. KUPYO I SPRZEDAŻ       kujemy na naj- wym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na PI I-Pari z 

OO AEO SE R Koromy: Słuczna 4° jeczenie czem, no! uszem w ilnie w nu czerwca r. za i Н ° ot о ® o a + 

Nr. 4020 na czas nieograniczony. 1413 — VI WARSZAWA, Firma egzystuje od r. 1835, AOUNURSNREZZDZCNNESNONOUBNNEZUNEBENRUNDŃ by. Wojskowym, u- WAWAWAW =: PoE 
o э 

wdniu 31-VIII 28 r. dodatkowy. 
141. III B. „Gebethner Wolff i S-ka, spółka z ograni- Zakupujcie u nas losy. Dał 8 8". pierwszorzędnych fa- "masę 

ezoną odpowiedzialnością w Wilnie". Zarząd spółki obecnie : ż g oszenie. LĘ 8—1 i od 4 7. a zał RSE d 
stanowią: Jan Gebethner, zam. w Warszawie przy ul. Zgoda Szczęście stale Sprzyja NASZYM D. T. gracom Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Wy- B KARZE i ANO ZA M doi RANCH G Ty i 
12 i Henryk Krygier, zam. w Wilnie przy ul. Mickiewicza 1. 

1414 — VI Ostatnio znów padły u nas wielkie wygrane: Ji fachowca, : —- żę 3 B { 
e AS I Aaa R | *_ Pensja do 500 złotych miesięcznie. Po- DOKTO p tą wom | czenie, najpew- i | 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąg- Zł. 100 tysięcy na Nr. 88858 sadą do objęcia niezwłocznie. ` KTOR BE AKOSZERKI BB Uwadze pań! „ niejsze | | 

sra ‚ Юра е он Reza It Irajonoje оо | , ЖВЬООЧИЕЯ | аннн йу ЭНЕр pi TINA | ae nds || 
Т. i + я о + a 

mh sė). L a „Laika a= — 8!8“%[11831 drobnej iiai: „ 40 tysięcy „. „ 110793 pe pod „adresem: Postawy Spółdziel- syta gej LT kalio aa Miekiawicza | 
“ w Wilnie. Hala miejska, stragan Nr. , sprzedaż drob- ь nia „ odą“. A- 7 ь = 

neį galanterį. Firma istnieje od 1928 r. Wiašciciel Miszejska i bardzo wiele po 15 tysięcy, po 10 i t. d. i t.d. ye rai moczowych, od 9 Nagzerka$miałowska PELUSZE „damskie, 
Luba, zam. w Wilnie, zauł Lidzki 11—16. — я mr s —L OR orąz Gabinet Kosme- Bdówieżanie ь 

____________________ Posiadamy dužy wybūr numerdu!!! KBE CZOEACO CO KA ES RADO LIES EO Kobieta-Lekarz |tyczny usuwa Zmar- specjalne W ykUGARIE Oszczędności 
w dniu 30-VIII 28 r. 

8421. I. A. „Przedsiębiorstwo budowy kolei i robót in- 
żynieryjnych inżynier A. Butarewicz i F. Aramowicz — spółka 
firmowa. *. Przedsiębiorstwo budowy kolei i robót inżynieryj- 
nych. Siedziba w Wilnie, przy ul. M. Pohulanka 16. Firma ist- 
nieje od 25 sierpnia 1928 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: 
inń. Liteon Butarewicz — przy ul. Wileńskiej 31 i Ferdynand 
Aramowicz — przy ul. M. Pohulanka 16. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dnia 25 sierpnia 1928 roku. na czas 
nieograniczony. Zarząd spółki należy do obydwóch wspólni- 
ków. Do podpisywania ofert, umów, aktów i wszelkiego ro- 
dzaju plenipotencyj, weksli, czeków i innych zobowiązań, żą- 
dania zwrotu sum z instytucyj kredytowych i pokwitowań z 
odbioru pieniędzy potrzebne są podpisy obu wspólników, na- 
tomiast korespondencję, .pokwitowania z odbioru wszelkiego 
rodzaju korespondencji poleconej i telegraficznej, przesyłek, 
dokumentów i towarów z kolei, żeglugi, komór celnych, od 
wszelkich instytucyj rządowych i prywatnych podpisuje jeden 
z zarządców, pod stemplem firmowym. 6 A 

1 — 

w dniu 31 VIII 2v r. 
8422. I. A. „Mleczarnia Wiejska — Napoleon Swidzinski“ 

w Wilnie ul. Mickiewicza 31, mleczarnia. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Świdziński Napoleon zam. w Wilnie ul. 
Dąbrowskiego Nr. 3. 1417 — VII 

Oddział w Wilnie wielka 24 tel. 225. 
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goda“ w Postawach poszukuje kierownika- 

   

  

rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 

m. 5. Przyjmuje: od 
Pianina 

W. Pohulanka 9—23. 

tel. 152, 

  
21, 
о ! 

B 

į 

pewniejsze zabez- | 

Mickiewicza 

my na zabezpie- 

  

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

ną pocztą szybko i punktualnie. 

P. K. O. Nr. 81051 P. K. O. 81051 

-KOLDRY- 
z rozmaitych maferjałów i najlepszej wafy 

znana 
firma 

Vilno, Kiemiecka 23 

wyrabia i sprzedaje 

B.ia Chanufin 
firma egzystuje 

od r. 1890 

Sprzedaż równieź na RA TY. 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 
  

  

szczki, piegi, WĄ£TY, kapeluszy dla star-swoje ulokuj na 12 | łupież, brodawki, KU- szych pań. CEN Y proc.Gotówka twoja rzajki, wypadanie wło- т A 

sów.  Mickiewiczą 46, | 5 M E- 8 jest, zabezpieczona 
Е amienica docho- | drogiemi kamieniami. 

Perlmuffera Ulframaryna 
jest Nakai najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

Dr. Zeliowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—2i od 4--6, - M D 
ul. Mickiewicza 24, dowa w cent LOMBAR 

rum o 20 mieszka” Plac Katedralny, ul.   
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złotemi medalami tel. 277. B Ei ao Žv i, Biskupia Nr 12, tele- 2 ygodami» ” z 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, ——W.Zdz Nr. 152. 5 ## | sprzedamy natych- ‚ ЮП 14—10 wydaje 

Lwów, Słoneczna 20. Doktór medycyny |] POSADY E miast bardzo do- paisa z az ! 

Wszędzie do nabycia. Nańan_ Nienicki НЕЛИ ЕНО ОЕ | 5 Zzcnęta: tów i różnych to- | 
NUNZNENENANNAZNNNNANZSNZNNNE At Ia Kolki SA Panie i Panowe Mickiewicza 1, warów. [ - 616% | 

jun, iniki Syfil- SN R z 2 
СОН лЕО а 7 ЕО Skėrnej Uniwer. Š. B. inteligentai chcacy [tel 9050] | 
a= Я m powrócił i wznowił Pracować, znajdą ko- | 

£ ŽĄBAIJCIE лб aus iykų Kartolie  GHGESZ | ва g 1ей5Ка т.‚‚от“ю.‘. r AP . ь | 
у 2 2 D i j. Wileńskim i jadalne, wyborowe do natychmiast zarabiać | 

B' we wszystkich aptekach i 5 AA £ Nowogródzkim. Zgło- natychmiastowej do- poskcznje kilkaset 
£ sktadach aptecznych znanego E szenia osobiście z re-stawy do domu, ma złotych miesięcznie? 
E środka od odcisków 8 Br. G. WOLFSOŃ rerencjami w godz.na Sprzedaż folwark Wpłać zł. 2,50 na 
a m weneryczne, moczo-9-13 i 17-19, ul. Markucię. Zamówie-konto P. K. O. Nr | 
в Prow HA. PARKA. B płciowe i skórne, ul. Gimnazjalna 6 15,nia przvimuje folwark 65.671, na oryginalny 

© Wileńska 7, tel. 1067. M. I. N., zamiejscowilub dozorca domu wzór, oraz szczegó- 
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L8L listownie, —o Subocz 6. —]łowe informacje. —o0 

  

BATERJA ŚMIERGI 
Obok leżało ramię przy ramieniu 

dwuch braci Knapczyków-Duchów, z 
wójtów chochołowskich, którzy Au- 
strji nad sobą uznać nie chcieli i w 
roku 48, Rzeczpospolitą  chochołow- 
s«ą ogłosili. Muzykanty dziwne w 
tym rodzie były, a talent i ochota z 
ojca na syna przechodziły, że nie by- 
ło wesela na Podhalu, od Wilowa hen 
aż za Czorsztyn i Krościenko, by ka- 
peli Puchów na niem nie było. Znało 
ich całe Podhale jak długie i szerokie 
iw niejednej chatynie dziewucha za- 
płacze, że Duchów nie stało. A dalej 
nieco Wojtuś Łukaszczyk =— kłusow- 

nik i strzelec nad strzelce z Mur -Zasie- 
chle, ca karabin jedną ręką do oka 
biorąc, strącał o 100 kroków kulą orle 

pióra z czap żołnierskich, a tak mu 

wierzono, że nie było tego coby się od 

próby wymówił... Leżał Wojtuś nie 

tknięty szablą kozacką, bieląc się prze 
wiązanym bandażem z uśmiechniętą 
twarzą. Sieczka Litmanowski, zbójnik, 
co praszczurem Nędzę-Janosika miał, 
do ostatku zbójnictwem się zajmował, 
co trzy razy z armji austryjackiej de- 
zerterował i pod rozstrzałem w  Kra- 
kowie na Mantelupich za zbójnictwo 
i dezercję stał, zmylił czujność żołnie- 
rzy, przez mur śmignął i tyle go wi- 
dzieli, do wojska polskiego na ochot- 
ka poszedł, a sprytny będąc kapralem 
został, leżał stratowany kopytami koń- 
skiemi, że twarzy poznać nie można, 
a obok niezgrabny Postuła od Cha- 
bówki, do koni jedyny i zwinny Paw- 
likowski z Nowego Targu, co ręcami 
w zimie pstrągi łowił w Dunajcu i pod 
nosem policji choć to zakazane na jar 
marku sprzedawał. 

Leżeli kupą i Molek z Bystrego, i 
Pawlik — z Cichego i Miętus Walek 
z Miętustwa, leżeli chłopcy z Szaflar, 

Poronina, Czarnego i Białego Dunaj- 
ca. 

Dobry, stary „dziadzio leżał z 
przerąbaną twarzą z rozwartemi sze- 
roko oczyma, jakby się dziwiąc że on 
który wszystkich opatrywał, sam na 
opatrunek czeka. 

Nieco za działami, pod drzewem z 
trąbką przy ustach padł Kuba Potka- 
nowicz, który nawet broni nie wyjął i 
grał dopóty, dopóki mu dwie kule w 
piersiach nie utkwiły. Grał swoim 
chłopakom na piękną śmierć, góry im 
przypominał, wesoło ich do nieba wy- 
prawiał! 

Tuż koło niego zeszpecony, bez 
głowy i dłoni, leżał trup dowódcy ba- 
terji, który po wybiciu wszystkich lu- 
dzi zaciekle się bronił szablą i rewol- 
werem nie dając podejść do siebie. — 
Zastrzelonego, martwego,  rozwście- 
czona dzicz wywlekła, pastwiąc się 
nad bezwładnem ciałem! 

Andrzeja los oszczędził, bo w pier- 

wszych chwilach ataku ugodzony ku- 
lą w skroń, zsunął się cicho do stóp 
drzewa, pod którem stał, i śmierć miał 
lekką, bo nie widział męczeństwa in- 
nych. 

Cicho płynął księżyc srebrzysty po 
czarnem niebie, oświecał zakrwawio- 
ne pole, aż przerażony tem co widział 
zaszedł za chmury i znów zmrok i ci- 
sza zapanowała. 

I opowiadają ludzie na Podhalu, 
że rok rocznie w noc 16  wrześnnia, 

zakwitną na bratniej mogile pod Dy- 
tiatynem czerwone maki, z krwi górol- 
skiej wyrosłe... A gdy północ wybija, 
cicho otwiera się mogiła i bez szmeru 
na pole wyjeżdża. „Baterja šmierci!“ 
I płynąc nad ziemią, idą do gór rodzin- 
nych, ci, ca życie za Ojczyznę oddali. 
ldą w porządku wzorowym, pod gro- 
źnem okiem szeia, a szabla ni bagnet 

nie' zabrzęknie, turkotu dział nie sły- 

chać, tententu koni... 
Idą Górale z Nowego Targu, Cha- 

bówki, Zakopanego, Cichego, Bystre- 
go, Poronina, Chochołowa, Czarnego 
i Białego Dunajca. A wiedzie ich na 
ogromnym karym  ogierze, ten, co 

choć młodość w armji zaborczej spę- 
dził, Polakiem się czuł i za Polskę zgi- 
nął. Nikogo nie brakuje i student o- 
chotnik, co chwilę słabości śmiercią 
okupił, siłą woli największego wroga 
żołnierza — strach zmógł, i wesołek - 
trębacz co z żartem i piosnką na u- 
stach ginął, i stary sanitarjusz i pod- 
porucznik dzieciuch. 

I w noc taką, za „dusycki męceń- 
ską śmiercią zginąwsze, wiecne odpo- 
cywanie'* mówią górale, a starym oj- 
cowym obyczajem okna swych chat 
otwierają, na stołach pięknie obrusa- 
mi zasłanych, stawiają „chleb, oscyp- 
ki, mliko i maślankę*, czekają bo „du- 
sycki“ pożywić się może zechcą, a nie 

pięknie byłoby godnie ich nie przyjąć. 
I w noc taką na całem Podhalu ci- 

sza panują i smutek, bo niema chaty, 
gdzieby w noc tę nie wspominali kre- 
wnych, znajomych i przyjaciół... 

A „Baterja Śmierci* przypływa do 
swych koszar, i tam groźny szet apel 
przeprowadza. Przy każdem nazwisku 
powtarzają chórem bezgłośnym „zgi- 
nął ku chwale Ojczyzny* a nazwisk 
tych jest tak dużo, a gdy ostatnie wy- 
mówi, rękę da czoła podnosi wódz sa- 
lutując tych, co za Polskę padli! \ 

I rozpływa się we mgle „Baterja 
śmierci*, a tylko czerwone maki na | 
mogile kwitną jeszcze dni parę, lecz i 
te powoli chylą swe zwiędłe głowy i 
giną tak, jak zginęli Ci, co 16 wrze- 
śnia 1920 r. pod Dytiatynem w Mało- 
polsce Wschodniej za Ojczyznę —po- ! 

legli. 4 
J. Rel.“ 

i (Koniec). | 
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