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Polski 
Mir. pilot Ludwik Idzikowski 

Zainteresowanie przygotowywanym 
w Paryżu transatlantyckim lotem Pol- 
ski wzrasta w całym Świecie z każdym 
dniem. Prasa dzisiejsza komunikuje 
szczegóły dotyczące dwu lotników, 
którzy mają stanowić załogę polskie- 
go samolotu. Obaj mają za sobą 
świetne zasługi w historji wojennej i w 
żegludze pokojowej po wojnie. Mir. 
pilot Ludwik Idzikowski liczy lat 37,i 
jest lotnikiem od 1915 roku. Począt- 

kowo służył w armii rosyjskiej, zmo- 

bilizowany jako słuchacz politechniki 
w Leodjum, poczem w roku 1918 
przeszedł do armji polskiej i dostaje 
się do słynnej eskadry pułk. Faunt- 
leroy, działającej przez cały czas z 
olbrzymim sukcesem na froncie. Za 
swą działalność na ironcie mjr. Idzi- 

kowski odznaczony został krzyżami 

„Virtuti Militari“ i „Walecznych* ©- 

raz szeregiem pochwał naczelnego 
dowództwa. Po wojnie, ze względu na 

wysokie kwalifikacje, mjr. Idzikowski 
zostaje instruktorem w Wyższej Szko- 
le Lotniczej w Grudziądzu. Następnie 
przeniesiony został do departamentu 
lotnictwa w Warszawie. W r. 1924 i 
1925 brał udział w raidach poskich z 
Paryża do Warszawy. Później miano- 

wany dowódcą dywizjonu w 1-szym 

pułku lotniczym, odkomenderowany 
został do misji zakupów aeroplanów 
wojskowych w Paryżu, wywiązując 

się zawsze jaknajzaszczytniej z wszy- 
stkich powierzonych mu zadań. 

Mir. pilot Kazimierz Kubala. 

"Mjr. pilot Kazimierz Kubala był 
najlepszym obserwatorem lotniczym 
w armji polskiej. Liczy obecnie lat 35. 
Ukończył 'chemję na Uniwersytecie 
Krakowskim. Lotnikiem jest od roku 
1916. Był uczestnikiem bohaterskich 
walk pod Lwowem i za służbę fron- 
tową odznaczony został krzyżem 
„Virtuti“ i poczwórnym Krzyżem Wa- 
lecznych. Po wojnie mjr. Kubala pra- 
cuje w warsztatach lotniczych, kończy 
kurs fabryczny w Paryżu, a następnie 
już jako przygotowanie do lotu trans- 
atlantyckiego kurs nawigatorów mor- 
skich w Brest. 

Aparat „Orzeł Bialy". 

Do polskiego lotu przez Atlantyk 

zakupiony i przygotowany jest olbrzy- 

mi płatowiec „Amiot” z silnikiem 650 

H.P. typu Lorain-Dietrich, skonstruo- 
wany specjalnie przez jednego z naj- 
większych konstruktorów lotniczych 
Francji inż, Barbaroux. 

Jest to zupełnie nowa koncepcja 
konstruktorska i jeden z największych 
płatowców nietylko francuskich, ale 
i światowych. Płatowiec ten, którego 
Silnik zdał już Świetnie egzamin w 
roku ubiegłym w czasie raidu  Śród- 
ziemnomorskiego Pelletier d'Oisy — 
jest znacznie większy, od płatowca, 
który niedawno w kwietniu 1928, pilo- 
towany przez Francuzów  Gerardot i 
Coruillon'a, dokonał t. zw. raidu ra- 
djogoniometrycznego Francji—10.000 
km. w ciągu 4 dni, przyczem lot 
trwał 68 godzin a t. zw. nieobecność 

aparatu w Paryżu — „absence de 

Paris" tylko 108 godzin. Konstrukcja 

aparatu polskiego została następnie 

raz jeszcze gruntownie przestudjowa- 

na, wszelkie trudności techniczne ro- 

związane. у 
Płatowiec zaopatrzony będzie w 

olbrzymie baki na benzynę na 6.500 
kilogramów paliwa. 

Płatowiec ma nosić nazwę „Orzeł 
Biały”. 

Kiedy nastąpi odlot. 
Kiedy nastąpi odlot — oczekiwany 

z najwyższem napięciem przez wszyst- 
kich - niewiadomo nikomu. 

W tej chwili odbywają się jeszcze 
próby i na ten cel użyty będzie o- 
sobny silnik. Taki sam nowy — хире!- 
nie przeznaczono na przelot. 

Piloci nasi latali już na 5 i pół 
ton benzyny— na przelot zabiorą do 

baków 6 i pół ton. 
Tysiączne trudności techniczne, 

atmosferyczne i inne, które czekają 

naszych dzielnych „rycerzy: skrzydla- 

tych”, pilotujących „Orła Białego”, są 

znane ogólnie. Alesi 

Dotychczas nie udało się nikomu 

z Europy dolecieć do . Ameryki. O- 

statnia . próba niemiecka udała się 

tylko częściowo. Od roku blisko pra- 

cują nasi lotnicy nad poznaniem tych 
wszystkich trudności i © niebezpie- 
czeństw, wszystkie obliczenia, szczegó- 

ły najmniejsze brane są w rachubę. 
L] 

Rekord szybkości na aeroplanie. 
LONDYN, 28. IV. PAT. Lotnik 

Broad pobił rekord szybkości, prze- 
bywając 100 km. w czasie 23 min. 
10, 6 sek. Dotychczas rekord ustano- 

wiony był przęz Francuza. 

  

lof przez Aflanfyk 
LE BOURGET, 28.IV. PAT. Dziś rano o godz. 5 

min. 55 lotnicy polscy mjr. Idzikowski i mjr. Kubala pod- 
jęli 15 godzinny próbny lot nad północnem i północno- 
zachodniem wybrzeżem Francji, 

PARYŻ, 28.IV. PAT. Agencja Havasa donosi z Abbe- 
vill: Lotnicy polscy mr. Idzikowski i mjr. Kubala przy- 
gotowujący się jak wiadomo do lotu transatlantyckiego, 
w czasie dzisiejszego lotu próbnego zmuszeni byli lądo- 
wać o godz. 14-tej w lesie Montries w okolicy Rue de- 
partamentu Somme na skutek defektu w działaniu moto- 
ru. Pomimo pęknięcia opony lądowanie odbyło się po- 
myślnie. Jutro lotnicy polscy powrócą do Villacublay, 
gdzie w poniedziałek zostanie zmontowany motor, który 
będzie totnikom służył już w czasie zamierzonego wiel- 
kiego lotu. 
ETO STS PO TESST ET 

Krėl Afdanistani na Ziemi Polskiej 
BERLIN, 28—1V. Król Afganistanu Amanullah odje- 

chał dziś z Berlina do Warszawy, żegnany przez przed- 
stawicieli prezydenta Hindenburga i rządu Rzeszy, przez 
posła afgańskiego i posła tureckiego w Berlinie z perso- 
nelem poselstw oraz studentów aigańskich, kształcących 
się w Niemczech. Poseł Rzeczypospolitej min. Olszew- 
ski, który przybył na dworzec wraz z radcą Wyszyńskim 
i sekretarzem poselstwa, wręczył królowej Afganistanu 
bukiet pięknych kwiatów. 

Przygofowania de spotkania króla Amanullaha. 
ZBĄSZYN, 28.IV. PAT. Na stacji tutejszej, jako ną granicy Rzeczy- 

pospolitej odbędzie się uroczyste powitanie króla Amanullaha. Dworzec 
kolejowy w Zbąszyniu udekorowany zielenią i ilagami polskiemi i afgań- 
skiemi. O godz. 17 przybył tu z Poznania prezes dyrekcji kolei poznańskiej 
w otoczeniu wyższych urzędników, dowódca Okr. Korpusu gen. Dzierża- 
nowski, dowódca II! dyw. kawalerji gen. Tokarzewski, dowódca brygady 
gen. Sochaczewski, kompanja honorowa 58 p.p. ze sztandarem i orkiestrą, 
szwadron honorowy 7 p. strz. konnych pod komendą dowódcy pułku 
również ze sztandarem. Dalej przybył delegat sztabu generalnego. 

Niebawem zajechał na dworzec specjalny pociąg Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Pociągiem tym przybył z Warszawy inspektor armji gen. 
Sosnkowski, jako przedstawiciel Pana Przezydenta Rzeczypospolitej w 
towarzystwie małżonki, pułk. Wieniawa-Długoszewski, jako przedstawiciel 
Pana Prezesa Rady Ministrów i ministra spraw wojskowych Piłsudskiego, 
dalej przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Józef Potocki z 
dwoma innymi urzędnikami М. 5. Z. przydzielonymi do świty króla 
Afganistanu. Przybył również tłumacz dyplomatyczny M. S. Z. oraz poseł 
aigański w Angorze z sekretarzem. 

Gen. Sosnkowski po przybyciu do Zbąszynia odebral raport od do- 
wódcy kompanji honorowej, poczem wydał ostatnie zarządzenia co do 
przyjęcia i powitania afgańskiej pary królewskiej na dworcu w Zbąszyniu. 

Uroczysfe pawifanie pary królewskiej wcZbąszyniu. 
ZBĄSZYN, 28.1IV. PAT. Punktualnie o godz. 21 zajechał na dworzec 

w Zbąszyniu przy dźwiękach ianiary aigańskiej, odegranej przez orkiestrę 

58 p.p. pociąg niemiecki, wiozący króla Amanullaha z żoną i świtą. Do 

wagonu króla podszedł gen. Sosnkowski, przybrany we wszystkie ordery 

przepasany wstęgą orderu Połonia Restituta, w towarzystwie pułk.  Wie- 

niawy Długoszewskiego i innych członków świty. Kiedy król Amanullah 

wysiadł z wagonu, gen. Sosnkowski przemówił po polsku witając króla 

w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Słowa te przełoży!  natych- 

miast towarzyszący królowi tłumacz. Następnie powitał parę królewską 

również po polsku w imieniu Marszałka Piłsudskiego pułk. Wieniawa- 
Długoszewski, zaś p. Potocki z MSZ witając gości wręczył parze królew- 

skiej dwa bukiety. 

Król przeszedł następnie w towarzystwie gen. Sosnkowskiego i świty, 

  

przed frontem kompanji honorowej, przyczem orkiestra odegrała hymn 

afgański. Przed królem Amanullahem pochyliły się oba sztandary pułko- 
we. Obok frontu kompanji honorowej ustawieni byli przedstawiciele władz 

cywilnych, których gen. Sosnkowski przedstawił kolejno królowi, a miano- 

wicie: wojewodę Bnińskiego, prezesa Dyr. Kol. w Poznaniu Rucińskiego, 
radcę ministerjalnego dr. Raczyńskiego i innych. W dalszym ciągu gen. 

Sosnkowski przedstawił królowi generalicję, poczem królestwo afgańscy 
zajęli miejsca w wagonie salonowym Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

O godz. 21 min. 30 podano w sąsiednim wagonie obiad, do które- 

go zasiadło 26 osób. W czasie postoju pociągu na dworcu koncertowała 

na peronie orkiestra 58 p.p. Punktualnie o godz. 22 pociąg Pana Prezy- 

denta Pzeczypospolitej z dostojnymi gośćmi odjechał do Warszawy przy 

dźwiękach hymnu afgańskiego. 
EAT 

Pogrzeb  generala Wrangla.. 
BRUKSELA 28—1V. Pat. Odbył się tu pogrzeb gen. Wrangla, 

którego pochowano tymczasowo na miejscowym cmentarzu. 
Zwłoki mają być przewiezione później do Białogrodu. Na po- 
grzebie obecny byłi między innemi poseł rumuński i konsul 

Oo łe zanie. nadinych wykorów e. Fu 
PARYŻ, 28—IV. PAt. Le Matin podkreśla symboliczne zna- 

czenie niedzielnych wyborów w Greuzot, jednym z najwybit- 

niejszych ośrodków przemysłowych Francji, gdzie na 10 tysięcy 
wyborców przypada 8 tysięcy robotników. Z 9288 głosujących 
kandydat komunistyczny uzyskał tylko 449 głosów, socjalista 
zjednoczeniowy, który w roku 1924 otrzymał 5241 głosów uzy- 
skał w niedzielę zaledwie 3341, zaś kandydat wysuwany przez 
ugrupowanie przychylne rządowi Poincarego otrzymał 4976 

głosów. 3 i 

Lhoroba min. Brianda. 
PARYŻ, 28-IV PAT, Le Journal donosi, że choroba Brianda spowo- 

dowana była przeziębieniem w czasie Śniadania spożytego na Świeżem 
powietrzu. Przeziębienie wywołało grypę. Lekarze nie są bynajmniej zanie- 
pokojeni chorobą Brianda ze wzgledu na silny organizm ministra, który 
już wczoraj po raz pierwszy wstał z łóżka. Z okazji wyzdrowienia Briand 

otrzymał serdeczne telegramy od Chamberlaina i Stresemanna. 

Setki morgów lasu w płomieniach. 
BERLIN, 28 IV. PAT. Jak donosi prasa berlińska w Nadrenji nad granicą holen- 

derską w pobliżu Wasserbergu i Hilenratu przy wypałaniu łąk i pastwisk ogień prze- 

rzucił się na las. Setki morgów lasów stoją w płomieniach. Wszystkie oddziały straży 
pożarnej z całej okolicy biorą udział w gaszeniu ognia. Istnieje niebezpieczeństwo, że 

pożar lasu przerzuci się aż na terytorjum holenderskie. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO- Ksieg. T-wa „Ruch“: | GR 
HORODZIEJ—K. Smarzyński 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LŁIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa | 

      

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POsTAWY—J. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 

Wojtkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY PÓW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 74, 
WARSZAWA—T-wo Księg, Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 
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Niepoprawna demagogja. 
Od pewnego czasu prasa opozy- 

супа па czele z „Robotnikiem“ i 

„Naprzodem“ atakuje rząd za dro- 

żyznę. Ataki te pozbawione są pod- 

staw realnych i w ostatecznym wyni- 

ku pozostawiają osad niesmaku prze- 

starzałej i obrzydłej demagogii. 

Tegoroczną kampanję aprowiza- 

cyjną rząd rozpoczął zakazem wywo- 

zu żyta i pszenicy z jednoczesnem 

dążeniem do tworzenia rezerw zbo- 

żowych. Słowem uczynił wszystko co 

zrobić mógł, aby zapewnić konsu- 

mentowi stałe ceny chleba. Pierwsze 

ze swych poczynań t. j. zakaz wy- 

wozu wykonał łatwo za pomocą de- 

kretu, drugie—tworzenie zapasu zbo- 

żowego pozostawił do załatwienia sa- 
memu społeczeństwu, które za po- 

šrednictwem samorządów miejskich 

rezerwy zbożowe tworzyć mogło. 

W Wilnie np. Magistrat od jesieni 

nieomal co miesiąc był zapytywany 

przez Wileński Oddział Państwowe- 

go Banku Rolnego, czy nie ma zamia- 

ru robienia zapasów na wypadek za- 

łamania się cen, gdyż kredyty na ten 

cel przeznaczone leżą do dyspozycji. 

Z Magistratu jednak stale następowa- 

ja odpowiedź: „Nie, dziękuję — nie 

chce się“. Co więcej mógł zrobić 

rząd? 

Aby być w kontakcie z prawdzi- 

wymi przedstawicielami i wyraziciela- 

mi opinii ogółu, rząd wyznaczył rok 

temu wybory do samorządów  miej- 

skich, które w wyniku swym dały w 

całej Polsce znaczną przewagę  ele- 

mentów radykalnych 0 zabarwieniu 
p-p-sowskiem. Zdawało się, iż wyło- 

nione z takich samorządów magi- 

straty zrobią wszystko, aby klasy 

pracujące fizycznie i umysłowo  zna- 

lazły należytą opiekę u ludzi, którzy 

tyle porywających i wzniosłych haseł 

wygłaszali w czasie wyborów. _jesz- 

cze z przed paru miesięcy, z wybo- 
rów do Sejmu przed oczami ludności 

całej Polski stoi rozczulający plakat 

„dwójki P.P.S-owskiej", przedstawia- 

jący matkę z dzieckiem i nadpisem: 

„Matko! jeżeli dbasz o swoje dziecko 
głosuj na N. 2“. 

A tu ładna dbałość!? P. Czyż, W. 

Prezydent m. Wilna, na którego 

energję tak liczyliśmy, z którego wy- 

boru niżej podpisany w artykule 

„Słowa* tak się cieszył, — p. W. 

Prezydent, zajęty wyborami do Senatu, 

zapomina o najważniejszych oObo- 

wiązkach, które na nim jako jednym 

z Ojców i Opiekunów miasta ciążą! 

Może kto się spyta: jak się spra- 

wa aprowizacyjna przedstawia z pun- 

ktu formalnego? 

Otóż kredyty rząd dawał, a nawet 

o nich przypominał. Składy były, 

gdyż pozostały od pożaru  elewator 

młyny hr. Tyszkiewiczowej przy nie- 

wielkim remoncie paru tysięcy zło- 

tych śmiało mógł pomieścić koło 100 

wagonów żyta. Pozatem należało wy- 

dawać kredyty młynom, jak to miało 
miejsce w roku zeszłym. Cóż kiedy o 

tem nikt w Magistracie nie myślał. Zwy- 

żka cen zaskoczyła młyny zupełnie 

nieprzygotowane i bez zapasów. Na- 

ogół obserwowało się wielkie zaufa- 

nie ludności do nowego Magistratu. — 

No i nie mogło być inaczej—ludność 

ani na chwilę nie przypuszczała, żeby 

nowy  Młagistrat, którego czołowi 

członkowie tak blisko z biedą się sty- 

kali w swoich walkach socjalnych, 

mógł być wyzuty ze zwykłego ludz- 

kiego litosierdzia! 
Drożyzna, która nastąpiła, była 

tem bardziej niespodziewaną i ucią- 

żliwą dla mieszkańców Wilna, iż mie- 

szkańcy ci od wyjścia okupantów 

stale przez Związek Ziemian byli o- 

taczani opieką, już to za pośredni- 

ctwem sklepów spożywczych K.O.K., 

już to piekarni Spółdzielni Roinej 

Kresowego Związku Ziemian, które 

do 10.000 klg. chleba dziennie wy- 

piekały. 

I tu znów wszystko okazało się! 

na opak. Związek Ziemian, tak zwa- 

nych „Obszarników i  Kapitalistów" 
„wyzyskujących pot robotniczy“ — 

którym reiorma rolna kurczy Obsza- 

ry — opiekuje się ludnością Wilna, 
a zawodowi obrońty klasy pracującej 

zupełnie o potrzebach aprowizacyj- 

nych ludności nie myślą. 

Cóż tu pomogą filozoliczne docie- 

kania w „Robotniku” p. Niedziałkow- 

skiego, który nieomal że codzień po- 

dziwia karkołomne, w jego przeko- 
naniu, kombinacje Jedynki w  zesta- 

wieniu ks. Sapiehy z Sanojcą? Czyż 

fakt zestawienia wileńskiej rzeczywi- 

stości aprowizacyjnej nie jest bardziej 

myślowo karkołomnym? Tak jednak 

często bywa, gdy się teorję połączy 

z praktyką, gdy się jedno mówi, a 

drugie robi. 
Ostatnio napada się w'„Robotniku* 

na „obszarników*, iż rozdmuchują 

zły stan ozimin, aby przy tej okazji 

upiec własną pieczeń w postaci wię- 

kszych cen zboża. My zachowawcy od 

pierwszego dnia wprowadzenia refor- 

my rolnej twierdziliśmy i twierdzimy, 

iż państwo planowo i systematycznie 

wciąga się w przepaść, a senator 

Stecki z ołówkiem i rachunkiem wy- 

kazał, iż w 1935 r. po dziesięcioleciu 

reformy rolnej zabraknie w państwie 

około 10 milionów cnt. m. zbóż chle- 

bowych, których sprowadzenie z za- 

granicy da w Dilansie handlowym 

obniżenie około 500 miljonów  zło- 

tych. Jednak po zatwierdzeniem o zgu- 

bności reformy rolnej, jako ludzie do 

kraju przywiązani przez czynne apro- 

widowanie Wilna, które nam bardzo 

dużo kosztowało pieniędzy, dążyliśmy 

do osłabienia skutków  demagogicz- 

nych poczynań uini, iż czas dla Pol- 

ski pracuje a otrzeżwienie przyjdzie: 

Czasy te idą... O ile wiek XIX w 

oparciu o teorje rozpalał umysły de- 

mokracji różowemi nadziejami zdo- 

byczy socjalnych, o tyle wiek XX— 
wiek realizacji, wymaga uzgodnienia 

wysiłku. Pary: ks. Sapieha - Sanojca, 
ks. Radziwiłł  Polakiewicz, są wyra- 

zem uczciwego obywatelskiego wy- 

siłku skoordynowania pracy dla roz- 

wiązania bardzo - bardzo trudnych 

zobowiązań państwowych, często 
przez teoretyków przedwcześnie wy- 

suniętych. 

Po ostatniej mowie Stalina, na- 

wołującego po nieudanych „chlebo- 

zagotowkach“ do oparcia produkcji 

na dużych majątkach sowieckich, na- 

pady prasy P.P.S-owskiej są zwykłą, 
na chłodno, bez najmniejszej wiary 

prowadzoną demagogją. 
michał Ob'ezierski. 

UAB TE TRIDENS DOKA S 

„Musa Vilniaus Žinios“. 
Po zamknięciu opozycyjnego w 

Kownie dziennika „Lietuvos Zinios'*, 
organu radykałów litewskich, począł 
wychodzič „Musu Vilniaus Žinios“. W 
jednym z ostatnich numerów przyno- 
si on ciekawy artykuł wstępny, skie- 
rowany przeciwko tendencjom imper- 
jalistycznym tautininków. Organ rady- 
kałów przestrzega rząd przed polityką 
imperjalistyczną, na jaką sobie po- 
zwolić mogą jedynie wielkie mocar- 
stwa. Siłą Litwy, zdaniem dziennika, 
winno być skonsolidowanie społeczeń- 
stwa i zaszczepienie w niem miłości 
do wolności. 

Oczywiście artykuł po tych wynu- 
rzeniach, których aluzje są aż nadto 
wyraźne, nie wspomina nic o kwest- 
jach, ani pretensjach terytorjalnych 
Litwy, a zwraca się do spraw wew- 
nętrznych, protestując przeciwko u- 
ciskowi opozycji. W dalszym ciągu 
dziennik zarzuca obecnie rządzącej 
partji tendencje do nawrotu do а- 
rych form rządzenia, pod jarzmem 
których Litwa cierpiała dotychczas i 
stwierdza, że w dzisiejszych _warun- 
kach młode litewskie pokolenie wy- 
rastać będzie nie na wolnych obywa- 
teli, ale na niewolników, jak bywało 
dawniej. 

Unja municypalifefów czesko-ių- 
gosłowiańskich. 

PRAGA, 28 IV. PAT. Według 
„Prager Presse'* niebawem podjęte 
zostaną rokowania z Jugosławią, 
zmierzającą do utworzenia unji mu- 
nicypalności czesko-słowackich i ju- 
gosłowiańskich, która ma służyć za 
Bom ogólnej unji miast słowiań- 
skich. 

      
Za tekstem 10 groszy. 
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śfosunki polsko-sewieckie. 

Pose! ZSSR w Polsce p. Bogomo- 
łow przyjął Śniadaniem posła pol- 
skiego w Moskwie p. Patka, dyrekto- 
ra departamentu politycznego M. S. Z. 
Jackowskiego oraz naczelnika wydzia- 
łu wschodniego p. Hołówkę. 

Jak się dowiadujemy poseł Patek 
wyjeżdża 2 maja do Moskwy i po- 
prowadzi dalej rokowania o traktat 
handlowy z ZSSR. 

Pozdrowienie zjazdu okulistów 
dla F. Prezydanśa i Marsz. Pilsud- 

SKiEgo, 
-POZNAN, 28-1IV PAT. Trzeci zjazd 

okulistów polskich, obradujący w Po- 
znaniu wysłał następujące depesze: 
Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Trzeci zjazd okulistów polskich obra- 
dujących w Poznaniu w sali dawnej 
komisji „kolonizacyjnej, gdzie ongiś 
nad tępieniem polskości radzono, Śle 
z odwiecznej polskiej ziemi wyrazy 
hołhu. (—) Prezydjum klubu. 

Po Pana Marszałka Piłsudskiego. 
Trzeci Zjazd okulistów polskich obra- 
dujący w Poznaniu w dawnej Sali tę- 
pienia polskości, siedzibie komisji 
kolonizacyjnej wspominając zasługi 
dawnych okulistów w dziejach budze- 
nia duszy polskiej na Kresach, śle 
wyrazy hołdn temu, co duszę polską 
w całej Polsce z odrętwienia niewol- 
niczego obudził. Niech żyje doktór 
honoris causa Józei Piłsudski! ( ) 

Bulgarzy na Targach Poznań- 
skich. 

LWÓW, 28. IV. PAT. W przejeź- 
dzie na Targi Poznańskie bawiła tu- 
taj złożona z 9 osób wycieczka przed- 
stawicieli ster handlowych i przemy- 
słowych z Sofji i Warny. 

0 święto 1-50 maja w magi- 
sfragig warszawskim. 

Na ostatniem posiedzeniu Magi- 
stratu M, St. Warszawy  wiceprezy- 
dent Tadeusz Szpotański zgłosił na- 
stępujący wniosek: 

„Wobec tego, że dzień 1-go maja 
jest uznany za Święto pracy przez 
ogromne rzesze robotnicze, że z 
dniem tym wiąże się historja zwy- 
cięskich walk i wystąpień pod sztan- 
darem niepodległości i wyzwolenia, 
że w szczególności w Warszawie 
1-szy maja byt dniem bohaterskich 
wystąpień proletarjatu, Magistrat M. 
St. Warszawy uchwala: 

Dzień 1-szy maja będzie obcho- 
dzony przez Magistrat M. St. War- 
szawy jako dzień świąteczny. Wydział 
Spraw Ogólnych Magistratu powiado- 
mi wszystkie wydziały, przedsiębior- 
stwa i instytucje miejskie o zwolnie- 
niu w tym dniu pracowników od 
pracy". 

W głosowaniu wniosek ten upadł 
mniejszością jednego głosu. 

EEE 

Wsfrząsy podziemne w Rzymie. 
RZYM, 28.IV. PAT. W sobotę o 

godz. 15 min. 18 odczuto tutaj lekkie 
wstrząsy podziemne. 

Wstrząsy w Kairze. 
KAIR, 28.IV. PAT. Obserwatorjum 

w Heluanie zarejestrowano wczoraj 
popołudniu lekkie wstrząśnienia po- 
dziemne w odległości około 500 km. 
Wstrząśnienia te dały się odczuć i w 
Kairze. 

Trzęsienie ziemi w Bośni. 
BIAŁOGRÓD, 28 IV. PAT. We- 

dług otrzymanych tu wiadomości w 
dniu wczorajszym nastąpiły gwałtow- 
ne wstrząśnienia podziemne w Sła- 
wonji i północnej Bośni. Dotychczas 
brak jest szczegółów katastrofy. 

Dyrektor Instyfufu Sejsmograii- 
cznego o frzęsieniach ziemi na 

Bałkanach. 
Od r. 1918, jak twierdzi dyrektor in“ 

stytutu seismograficznego, w Atenach, roz” 
począł się w całym basenie morza Śród” 
ziemnego okres trzęsień ziemi. Trzęsienie 
ziemi w Smyrnie pociągnęło za sobą kata- 
klizm w Bułgarji, Salonikach, Patrasie i Ko- 
ryncie, podczas katastrofy w Smyrnie bo- 
wiem nastąpiły wielkie podziemne obsunię- 
cia warstw ziemi, które zakłóciły równo- 
wagę. 

Obecnie odbywa się przywracanie ró- 
wnowagi, wywoł.jące nowe wstrząśnienia 
w różnych punktach Bałkanu. 

Przed laty 70-ciu Korynt był juź na- 
wiedzony trzęsieniem ziemi. W lutym r. 
1858, miasto po oswobodzeniu sie od pa- 
nowania tureckiego, zaczynało stopniowo 
odzyskiwać dobiobyt, gdy trzęsienie ziemi 
zniweczyło je do tego stopnia, że musiało 
być odbudowane na innem miejscu, o pięć 
kilometrów dalej na północnym wscho- 
dzie. 

Katastrofa obecna ponownie zamieniła 
Korynt na cmentarzysko. 

Słynne miasto, któreg w starożytnej 
Grecji odegrywało taką wielką rolę, jest 
prawie w gruzach — przypomina nowocze- 

sną Pompeję.



Wggry zažadaią wydania Beli Kuhna. 
BUDAPESZT, 28-IV PAT. Dziennik „Magyarósag* 

dowiaduje się, że rząd węgierski zażąda wydania Beli 
Kuhna, oskarżonego © zbrodnie pospolite. 

Bela Kuhn zostanie odfransporfowany do Sowietów. 
WIEDEŃ. 28.IV. PAT. Według doniesień dzienników toczą się roko- 

wania pomiędzy władzami austryjackiemi, czeskosłowackiemi i polskiemi 
w Sprawie odstawienia aresztowanego w Wiedniu Beli Kuhna do granicy 
sowieckiej. Według innych doniesień z Budapesztu rząd węgierski nie bę- 
dzie się domagał wydania Beli Kuhna. 

Raid powietrzny Ligi faszystowskiej, 
BALTIMORE, 28 IV. PAT. Północno-amerykańska liga faszystowska za- 

kończyła opracowanie planu raidu powietrznego bez lądowania z Baltimore 
do Rzymu z powrotem na będącym obecnie w budow e aeroplanie systemu 
Bellanca. Termin rozpoczęcia loiu wyznaczony został prowizorycznie na dzień 
10 maja. Pilotem aeroplanu ma być jeden z asów wojennych, kawaler Cezare 
Xavelli. Towarzyszyć mają mu Rogerr Williams i radjotelegrafista komandor 
Pietro Bonelli. 
WAZA EGO        E S TSS РуЕТИя 
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Budżet Min. Spr. Zagranicznych. 

Następnie komisja przystąpiła do 
obrad nad budżetem M-stwa Spraw 
Zagranicznych. 

P. Minister Zaleski zabierając głos 
oświadczył, iż budżety M-stw gospo- 
darczych są odbiciem ich prac i wy- 
siłków, natomiast budżet M-stwa S. 
Z. tylko w małej części odźwierciadla 
kierunek i jakość naszej polityki imię- 
dzynarodowej. Ponieważ sprawozda- 
nie o polityce zagranicznej minister 
w najbliższym czasie złoży przed ko- 
misją spraw zagranicznych, przeto 
obecnie zajmie się tylko sprawami 
gospodarczemi swego resortu.  Do- 
chody preliminowane są na 10.771.000 
zł. t. į. o 3 miljony więcej, aniżeli w 
roku ub. Cyfra ta jest realna mimo 
obniżenia opłat konsularnych. Wy- 
datki  preliminuje się w Ssumie 
52.378.000 zł. t. j. o 12.952.000 zł. 
więcej niż w roku zeszłym. Nową 
pozycję stanowi kwota 50.000 zł. na 
wydawnictwo dokumentów  dyploma- 
tycznych. Dotychczas Polska była je- 
dynym krajem, który nie ogłaszał w 
formie zbiorów dokumentów wyniku 
swych prac. W dziale urzędów zagra- 
nicznych mamy wzrost wydatków o 
1.610.000 zł. Zwyżka ta użyta zosta- 
ła przeważnie na nowe poselstwo w 
Kairze i 8 nowych konsulatów. No- 
we konsulaty powstają w Trebizon- 
cie, Tabrywie, Meksyku, Capetown, 
Bombaju, St. Paulo,  Winnipegu i 
Uszhorodzie. 

Pół miljona przeznaczono na wy- 
datki rzeczowe i inwestycyjne. 14а 
one przeważnie na ulepszenie po- 
mieszczeń naszych konsulatów w Pa- 
ryżu, Londynie i Monachjum, fundusz 
specjalny podwyższono © 1.490.000 
złotych. Nie jest to fundusz dyspozy- 
cyjny w ścisłem tego słowa znacze- 
niu. Ten ostatni wynosi mniej niż 
100.000 zł. miesięcznie, przeznaczony 
na różne prace kulturalne, prasowe i 
oświatowe. W budżecie nadzwyczaj- 
nym jedna pozycja jest przeznaczona 
na budowę projektowanego nowego 
gmachu dla Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych na terenie zajmowanym 
dziś przez szpital Ujazdowski. 

Referent budżetu MSZ pos. Dąb- 
ski (Str. Chł.) zarzuca, iż w budżecie 
przedstawionym przez rząd, wiele po- 
zycyj jest zanadto ogólnikowych. Da- 
je się również zauważyć stosunkowy 
przyrost w tworzeniu personelu dy- 
plomatycznego nad personalem kon- 
sularnym. Przechodząc do pozycyj 
szczegółowych, referent/ uważa płace 
konsularne, które przekraczają 10 
miljonów złotych za zbyt wysokie. 
Wniosku jednak o zmniejszenie nie 
stawia. Nową pozycję 800.000 zł. na 
wydział wojskowy generalnego komi- 
sarjatu w Gdańsku uważa za nieu- 
zasadnioną, 

Minister Zaleski przerywa wyjaś- 
nieniem, iż suma ta obejmuje utrzy- 
manie urzędników i 88 żołnierzy na 
Westerplatte. 

',Referent przechodzi do propono- 
wanych nowych placówek i uważa za 
niedostatecznie uzasadnione tworzenie 
następujących placówek: konsulatu w 
Uszhorodzie, poselstwa w Kairze, 
które wolałby zastąpić konsulatem, a 
następnie konsułatów w Bombaju, 
Tabrywie, Trebizoncie i Capetown. 

„Minister Zaleski ponownie przery- 
wając wyjaśnia jedną tylko pozycję, 
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głos A iż Pa nieprzej- i Zaraz i na zamówienie i ai ЗЕ О СЛ Е i | 
rzystość tłumaczy się historycznie у 
niestałością waluty naszej i walut in- ją Biuro „RACHUBA“ g 8 Państwow Bank Roln 
nych państw, przez dłuższy okres g wjjno, W. Pohulanka 1-a, Tel. 367. | y y 
czasu. Głębokiej różnicy między słu- 
żbą dyplomatyczną a konsułarną u 
nas niema. Poselstwo, a nie konsu- 
lat w Kairze, a zresztą narazie bez 
posła, a tylko Zz charge d affaires 
potrzebne jest ze względu na to, że 
Egipt, który niedawno uzyskał niepo- 
dległość jest specjalnie drażliwy na 
tym punkcie, gdyż konsulaty miał 
przedtem, a teraz niechętnie patrzy 
na stosunki konsularne bez dyploma- 
tycznych. Konsulat w Bombaju jest 
potrzebny ze względu na podniesienie 
eksportu do Iudyj. Konsulat w Cape- 
town, który będzie po założeniu po- 
selstwa w Kairze naszą drugą pla- 
cówką na całą Afrykę, jest potrzebny 
z tego względu, że w okręgu tej pla- 
cówki leży portugalska kolonia An- 
gol, gdzie znajduje się się około 
10.000 kolonistów polskich, nad któ- 
rymi dotychczas opiekę zajmowała 
Francja. Konsulaty w  Tabrywie i 
Trebizoncie są potrzebne dlatego, że 
droga automobilowa z Tabrywy do 
Trebizontu jest jedyną niezależną 
i dostępną dla nas drogą eksportową 
do Persji. Firmy polskie ubiegają się 
obecnie o ekspłoatację tej drogi 

Pos. Podoski (BBWR.) oświadcza, 
ze zarzuty referenta oparte są na je- 
go własnych wrażeniach i z tego 
względu poprawkom referenta lub 
mówcy po rzeczowych wyjaśnieniach 
ministra kategorycznie się sprzeciwia. 
Pos. Czapiński (PPS) wskazuje, że 
niedostateczną jest opieka nad emi- 
gracją w Paryżu. 
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© jagodowe, parkowe, Sole iNawozo- $ 
4 we „Chorzow“, oraz inne nawozy $ 
ф 52 исхпе poleca Hodowla Nasion S. © 
'9 Wilpiszewski. Sprzedaż w „Sklepie 

Rolniczym" Szwarcowy I (Wielka 15). $ 
'9 Cenniki bezpłatnie. 1400 '° ф 

& Na wycieczki samochodowe A 
SĄ należy zawsze zabierać termos! T 

& 
e 
№ 

z herbatą F. PD. a 

marki A 

ę jeśli się pragnie uniknąć wiosennego 
przeziębienia. iu 

      

Właściciele domów 

w Berlinie 
j zaskarżeni o SCHWARZKAUF oraz 

tacy, którzy domy przegrali, zechcą 
we własnym interesie złożyć oferty 

į pod „b. pilne" do Międzynarodowego 

Biura Ogłoszeń, Warszawa, Galerja 
! Luxenburga. 

& 
| 

| 

  

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 

  

   

" upośledzonem trawieniu i obstrukcji zabu- 

rzeniach przemiany materji, naturalna wo- 
da gorzka „Franciszka Józefa* usuwa z 
organizmu substancje gnilne zatruwające 

organizm. Wydz. Zdr. dn. 121V. 27r Nr. 48 

‚ ПА ЕН ЕА Е, УЛ ЕН Е, М, (Е 2О Е О А ERA 
SŁUCHAWKI nawet najbardziej 

zużyte doprowadza do idealnej czu- 
łości „RARJO-POGOTOWIE*, pra- 
cow nia konstrukcyjno- reparacyjna 

| ul. Mickiewicza Nr. 30. 
LOW TW RZ GW WW WY CSCA GW CY CZY U I CZY 

ny, W. Pohulanka 24. 

kupna. 
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8 Opłata (wraz z wpisowym) 15 
Ę się od 6 9-tej wieczorem w lokalu 

| 
BE o— Kierowni 

nabywa nieruchomości ziemskie na cele parcelacji 

Oferty na objekty położone na terenie wojew. Wileńskiego, 
Nowogródzkiego oraz pow. Grodzieńskiego i Wołkowyskiego 
(wojew. Białostockiego) przyjmuje i informacji udziela Oddział 
Państwowego Banku Roinego w Wiinie, Wydział Agrar- 

Przy składaniu ofert opłata za oszacowanie nie po- 
biera się, jedynie uiszcza się w wypadku dokonania tranzakcji 

MATERJI 

KAMIENIE ZÓŁCIOWE 

CHÓLEKINAŻZA i 
į zh. NIEMCJIE 
a UE "informacje 
х WARSZAWA NOW 

Żącać m onłekcich $ 

Zapisy przyjmuje się codziennie za wyjątkiem świąt od godz. 62 

wieczorem w lokalu kursów, przy ul. Filipskiej 12 (gimnazjum litewskie). 

Zajęcia rozpogzną się 1 maja a gadz. 6-fej wieczorem. 
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Ик liewśkieo ® 
zł. miesięcznie, Informacyj udžielą 

kursów. 

k Kursów Antoni Wałajtis. 
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Wrażenia teafralne. 
Trzeci występ gościnny p. Jadwigi 
Smosarskiej w Teatrze Polskim w 
„Intrydze i Miłości” Schillera (pięć ak- 

tów w dziewięciu obraząch). 

W czasach owych kiedy Wirtem- 
bergja nie była jeszcze królestwem, z 
półtorasta lat temu, panował w 
Sztutgardzie książę (po niemiecku 
„hercog“) Karol Eugenjusz, władca 
nader surowy. O żadnych wówczas 
faszyzmach i dyktaturach mowy nie 
było, a pomimo to mowy też nie by- 
ło o tem, aby ktokolwiek z podda- 
nych śmiał kiedy księcia swojego i pa- 
na nie posłuchać. 

Fryderyk Schiller był właśnie u- 
kończył 20 lat — i sztutgardzką A- 
kademję. "Ciągnęło go nieprzeparcie 
do literatury, Wydał własnym nakła- 
dem „Zbójców*. Książka narobiła 
hałasu coniemiara swoją...  rewolu- 
cyjnością. Teatr w Mannhejmie (w 
Badenji, zatem już nie pod rządami 
surowego hercoga Wirtemberskiego) 
zdecydował się głośną sztukę wy- 
stawić skreśliwszy niektóre wyraże- 
nia się, doprawdy, nazbyt już nie- 
przystojne i jaskrawe. Niestety, in- 
tendent nadwornego teatru baron 
Dahlberg przeoczył jakąś imperty- 

nencję Spiegelberga czy któregoś 
innego w sztuce libertyna... 

Schiller nie wytrzymał! Cichaczem, 
w największej tajemnicy, w styczniowy 
mróz trzaskający 1782-go roku, po- 
jechał na swoją premjerę, na pierw- 
szą swoją w życiu premierę, do 
Mannheimu i ukryty gdzieś w głębi 
loży przytomny był  nieopisanemu 
sukcesowi swoich  „Zbójców*. Za 
powrotem atoli, również pod wiel- 
kim sekretem, do Sztutgardu, gorzko 
musiał odpokutować za ten wybryk 
niesubordynacji. + 

Zaraz po ukazaniu się „Zbójców* 
w książkowem wydaniu, książę Wir- 
temberski, poirytowany do żywego, 
zabronił — tak, zabronił! — Schille- 
rowi publikować cokolwiek oprócz prac 
ściśle medycznych tudzież mieć sto- 
sunki z„cudzoziemcami', pod którą to 
nazwą rozumieć należy wszystkich 
wogółe ludzi po za Wirtembergją. A 
tu zuchwały autor „Zbójców'* jedzie 
pokryjomu na  premjerę do Mann- 
heimu! A i nieomieszkano donieść 
księciu Karolowi Eugenjuszowi jakie 
irazesy „niesłychane” sypały się w 
Mannheimie ze sceny. 

„ Schiller, pociągnięty „do odpowie- 
dzialności”, nadaremnie tłomaczył się, 
że On przecie nie podziela tego, co 
któraś tam z osób występujących w 

Sztuce wygaduje... Nic nie pomogło! 
Schiller musiał, za karę, odsiedzieć 
dwa tygodnie aresztu na odwachu. 

Widząc, że z księciem nie przelew- 
ki, ucieka tak, ucieka — ze Sztut- 
gardu w towarzystwie najwierniejszego 
ze swych przyjaciół, muzyka Streiche- 
ra, aby po dłuższem szukaniu bez- 
piecznego miejsca pobytu, zapaść w 
pewną małomiasteczkową dziurę, w 
Oggersheim pod Mannheimem. Tam 
zaczyna Opracowywać nowy utwór 
dramatyczny, naszkicowany... na ой- 
wachu w Sztutgardzie. Była to „tra- 
gedja mieszczańska" zatytułowana 
pierwotnie „Ludwika Miller“ a która 
weszła w następstwie na wieczne cza- 
sy do literatury jako „Kabal+ und 
Liebe* — „Intryga i Miłość”. 

Pani von Wolzogen, artystka tea- 
tru mannheimskiego, zamożna  przy- 
tem osoba, wielka młodocianego lite- 
rata i prześladowanego przez rząd 
„tewolucjonisty” przyjaciółka (w której 
notabene córce, Szarlocie, kochał się 
Schiller) zaprasza go do siebie, do 
majątku Bauerbach niedaleko Mann- 
heimu i tam, zażywając najrozkosz- 
niejszego sielskiego żywota, kończy 
Schiller pisać „Intrygę i Miłość”, prze- 
rabia „Fieska”, opracowuje pierwsze 
dwa akty „Don Carlosa*... 

Trzecią z rzędu premierą Schillera 

— po „Zbójcach* i „Die Verschwó- 
rung des Fiesco* — było wystawienie 
w Mannhejmie, w 1784-ym roku tra- 
gedji „Intryga i Miłość”. Tryumf był 
zupełny. Zaraz po 2-gim akcie publi- 
czność powstawszy z miejsc huczne- 
mi oklaskami i okrzykami „brawo!* 
wyrażała swoje najwyższe ukontento- 
wanie. Schiller był sam obecny na 
premierze. Z loży kłaniał się publicz- 
ności dziękując za owację. Niemniej- 
szy sukces przypadł sztuce w udziale 
w Sztutgardzie, sukces wprost nieby- 
wały. To też — jak czytamy w liście 
matki do Schillera — uszczęśliwiona 
dyrekcja teatru Sztutgardzkiego przy- 
słała dla obu sióstr autora, dla Na- 
netty i Luizy, gratisowe bilety — o 
które, jak widać, znacznie niż dziś 
trudniej było przed 144-ma laty. 

* 
* * 

Gdyż tak jest, nie inaczej! Aż sto 
czterdzieści cztery lata temu miała 
miejsce pierwsza „premjera* sztuki 
Schillera uchodzącej za najbardziej 
dojrzały i skończony utwór jego mło- 
dzieńczy. Powtórzmy: 23 lata miał 
gdy pisał „Intrygę i Milošė“, a 25 
gdy mu sztukę, i z jakim jeszcze su- 
kcesem, wystawiono na najpoważniej- 
szym wówczas w Niemczech teatrze. 

A jakże teraz, po 144-ch latach 
wędrówki „kKabale und Liebe“ po 

wszystkich scenach Świata? Co O sztu- 
ce powiemy? Czy powiemy: „Hmt... 
widać, że pisał ją Schiller bardzo je- 
szcze młody a sama sztuka z bardzo 
starej epoki"? Tak my nie powiemy. 
A przynajmniej nie w tak ostrej i 
bezwzględnej formie. Wyrazić się na- 
wet wolno, że w sztuce, w jej budo- 
wie, w jej technice pisarskiej czuć wy- 
raźnie pulsowanie talentu literackiego 
niepowszedniej miary. A co do „sta- 
rošwieckošci“ a raczej ewentualnej 
przestarzałości sztuki, to jest to jedy- 
nie przestarzałość: niemodnego już 
stylu.*) To antyk, zgoda, lecz auten- 
tyczny i nieskazitelnie stylowy. 

Powtóre. Podobno aeroplan gdy 
trafi na sprzyjającv prąd gdzieś tam 
w górze wówczas leci i leci... nieprzy- 
mierzając, jak po maśle! Tak i sztu- 
ka, gdy zjawi się w porę, w sprzyja- 
jącej atmosferze, może zrobić „karje- 

*) Wystarczy wziąć do ręki niersiecki 
oryginał „Kabale und Liebe“. Ludwika in- 
wituje majora do zagrania na fortepjanie: 
„Wollen Sie mich accompagniren, Herr von 
Walter, so mach' ich einen Gang auf dem 
Fortepiano!* (Sie ófinet den Pantalon)— 
itp. Afektacji i zwrotów w rodzaju „Ferdy- 
nandzie, nie daj unieszczęśliwiać twojej 
Ludwiki* — mnóstwo. Całe jeszcze szczęście, 
że nie korzystano z przekłądu Korzeniow- 
skiego, który jest nieprawdopodobnie — o- 
kropny. 

  

rę“ až miło. W czasach, które wła- 
Śnie przeżywamy publiczność teatralna 
zaczyna przesycać się „„nadzwyczajno- 
ściami* eksperymentalnemi i bardzo, 
bardzo chętnie poddaje się urokowi 
szerokich, jasnych, prostych wydarzeń 
i wzruszeń... urokowi ideologji oraz 
faktury takich właśnie sztuk, jak 
„lntryga i Miłość”. Zaczynają one 
znowu „brać' publiczność, osobliwie 
szeroką; publiczność spragnioną już 
znowu łatwo zrozumiałych rzeczy, 
a patetycznych, nie przeholowanych w 
„dyskrecji“, nie rebusowatych. 

Podczas piątkowej premjery w 
Teatrze Polskim — rzecz charaktery- 
styczna — huczne oklaski, głównie 
galerjowe, rozległy się akurat po 
gwałtownych scenach 2-go aktu, to 
jest akurat w tem-że miejscu co i na 
premierze w Mannhejmie w 1784 ro- 
ku. Czasy grubo się zmieniły - a po- 
została bez zmian nieśmiertelna wraż- 
liwość ludzka na dziejącą się niespra- 
wiedliwość, na krzywdzenie cnoty, na 
bezecność tępej brutalności. 

Zwróćmy też niezwlekając uwagę 
na niemniej  charakterystyczny tys 
czysto lokal1y który da nam do znacz- 
nego stopnia wytłumaczenie ogromne- 
go powodzenia w Wilnie występów 
gościnnych p. Jadwigi Smosarskiej. 
Uroda niepospolita” Wdzięk? Urok 
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SŁOW O 3 

WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 
niniejszem podaje do wiadomości: 

. 
Nr. 99 (1710). 

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

w obecności Zarządu Banku licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 1, 4, 6, 8, 11 i 13 czerwca 1928 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 21 i 28 

czerwca 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 otrzyma- 

ne przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowana krótkoterminowa, z ra- 

  

   

tą bieżącą i należnymi odsetkami od niej; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji Banku akta dotyczące zastawu nieruchomości wystawionych na 

sprzedaż od g. 9 do 1, w dniach urzędowania w Banku; 4) że osoby, przystępujące do licytacji, winny 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 należnymi odsetkami od niej, a również opłaty aljenacyjne winny być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej wymienio- 

nych należności, nabywca traci złożone przy licytacji vadium, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłuż- 

nika i opłat należnych Bankowi z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozostałość z przeterminowanej 

pożyczki krótkoterminowej winna być uiszczoną przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Zarząd Banku nie wyrazi zgody na prolongowanie pożyczki w całości lub czę- 

ściowo na prośbę nabywcy. 

          

    

      
  

          

„55 — ————— RAR O PA | RETE YYY c] 222 = i вожотв 

| | Suma należnych Bankowi zaległo- 
| | ści w ratach, odsetkach i wydat- Żar; 

| kach, poniesionych na rachunek | Należności, które mogą pozo- 
! 

“ * * 

Ш“;’;‘:‘;' padai i re stač na hipotece sprzedawanej 
ną - 

UL CA POWIERZCHNIA mość. Suma ta, z doliczeniem do nieruchomości 
а MIASTO + niej mających pierwszeństwo przed 

8 z Nazwisko i imię właściciela PLACU ЕНОа st kie 
jr 8 i Nr. DOMU ‹ > o RY ACZ. Pery Nieurioszona 
o = otrzymane przed dniem licytacji, а 
= = W METRACH KW. oraz wydatków, które ujawnione | Rata bieżąca E 
m 2 zostaną w dniu przetargu, winna > Р 
Ё Ё | być złożoną jako wadjumiprzed| 7 odsetkami sz leca 

| rozpoczęciem licytacji. : 

| | ZŁ i gr ZŁ i gr Zi i gr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

w gmachu Wiieńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-tej. 

Pierwsza 1 czerwca 1928 r., druga 21 czerwca 1928 r. 

* 

1196 8557 Kacowie Mejer i Chackiel i Sapiro Roda Wilno Kopanica 8 5890 3564,67 448,02 5505,05 
5135 SR Kirjanowa Siemiona spadkob. wio) Sołtańska 9 1595 232,98 13,18 161,91 

22918 7859 Lando Liby spadkob. Lida Rynek 19 475 629,88 - 72,47 890,53 
23166 — Molczadzka Szejna у Rynek 16 “ 952 424,08 46,12 566,70 

331 8006 Grużeców lcki i Cerny spadkob. Wilno zauł. Juljana Klaczko 
6 w/g hipot Jatkowa 59 637,83 50,07 904,78 

1003 — Szarfowie Dawid i Chasza у Michalska 6 625 2441,59 280,41 5066,79 
1041 8033 Rubanowiczów Pejsacha i Frumy spadkob. . “ Strycharska 5 969 854,96 70,10 1266,69 
1719 8358 Prenerowie Chaim-Nachman, Kiwel, Rubin, Mejer Icek 

i Jankiel-Gecel. * Sadowa 6 2207 3521,86 490,72 8866,88 

4576* 119 Fabryka Wyrobów Tytoniowych „Lechja* w Wilnie я Jakóba Jasińskie- 
Sp. Bkc. go 14/16 $ 1379 4383,42 660,96 11943,14 

45767 119 Fabryka Wyrobów Tytoniowych „Lechja“ w Wilnie e Jakóba Jasińskie- 
Sp. Akc. 3 go 14/16 1101 1973,46 350,51 6333,48 

5429 88 Niewiažscy Pinchus i Mowsza-Amiel į Szpitalna 9 1684 3790,95 505,74 9138,31 
35898 8443 Rancewa Piotra spadkob. » Piłsudskiego 63 910 995,40 90,13 1628,61 
36301 ° 5498 Pohulański Mowsza, Zydlerowa Bejla, Pohulański 

Wolf, Sznajderowiczowa Bluma i Zytlerowie Oszer- 
Berel i Bejla ь Kalwaryjska 40 2508 | 1828,72 230,34 4162,— 

36976 7531 Bersztelmanowej Mnuchy-Fejgi spadkob. > Kolejowa 11 819 3867,18 . 846,25 15190,83 
38062 7994 Szumskiego-Szaumana Michała spadkob. 2 zauł. Rajski 8 110 3142,55 300,44 5428,70 
40612 7604 Rudniańskiego Chaima-Eljasza spadkob. 2 Ś to Jańska 8 248 1275,20 200,30 3619,13 
41074 289 Šwirski Abram-Hirsz i spadkob. Szporber Estery i Konduktorska 20 2265 981,80 240,35 4342,96 

36364 5458 Chaskiesowie lzaak, Bejla, Jakėb,š Moric, Abraham 
` i Salomon, Wirszubska Rejza, Sobolowa Ita, Moze- 

sowa Małka, Mejerowiczowa Enta, Puńska Fruma, 
Rozenblumowa Cecylja i Adelska Lubow w Zawalna 38 1014 4548,03 569,25 12857,29 

36924 8441 Lewidowa Jonasza spadkob. # Sofjanowa 5 1969 3742,47 392,15 8857,24 
38144 8452 Nemzera Szlomy spadkob. я Niemiecka 12 450 8216,49 906,56 20476,42 
38680 7544 Nowacka Marja # Połocka 1 1661 9407,52 948,75 21428,81 
39168 7992 Isserlinowej Chai spadkob. . Milosierna 2 485 2552,44 324,68 1333,41 
39328 4201 Pappowie Morduch, Gierszon, Eljasz, Arjasz, Mowsza 

ivLiba oraz Boiszynowa Michla ы Slowackiego 15 17 1365 8330,04 872,85 19714,50 
41758 1276 Podzelwerowej Bejli spadkob. - Rudnicka róg Niemiec- 

: kiej 1-37 450 21656,09 1948,10 44000,49 
42078 3012, _ Dajches Abram 3 2 Szklana 6 227 2290,93 293 47 5047,68 
42209 104 Trojecki Nachman i Karnowscy Izrael i Chaja-Rywa 4 Kwiatowa 7 7645 22750,11 2926 35 66095,97 
43008 4238 Gilels Mejłach-Ruwin : Rudnicka 14 864 2240,78 552'38 12476,33 
43533 1638 Glikmanowie Bencel, Sora, Ester-Rachela, Olejnikowie й ; 
Kena Nochim i Chana Rywa oraz Krakowski Aron i 3 Bazyljańska 6 9855 16564,29 4499'18 101620,17 
43513 4299 Uciechowscy Szejna, Mejer vel Miron, Samuel, Moj- w Szopena róg Sado- 
Tor r żesz, Józef i Wulf wej 1-15 2567 7909,60 1986,05 44857,64 
43691 789 Berman Ginda' * W-Polulanka 27 1629 1889,81 527,08 11904,90 
43784 403 Rudnera Jankiela-Icki spadkob. 8 róg Jatkowej i Ży- 

dowskiej 12-11 1238 5199,81 898.15 20285,94 
45211 165 Sinazon Szymon i Joffe Chaja ё Św. Mikołaja i zauł. 

Lidzki 5-15 509 741,37 156,02 3523,85 

45470 97 Gurwiczowie Abram i Chana » Szawelska 4 910 1995,43 678,88 15333,51 
45552 64 Boruchsonowie Isaj i Zofja | : » Wielka 42 1121 6072,18 1412,58 31905,12 
42815 8450 Rabinowiczowej Chasi i Waldenbergowej Tauby spadk. у Wilkomierska 41 455 4455,13 383,47 9392,13 
43141 7990 Dawluda Bazylego spadkob. ” Wilkomierska 82 866 2873,65 209 52 5131,78 
43771 7555 Kalinowski Piotr ” W.-Pohulanka 21 2652 14609,64 1462 66 35825,66 
44126 4697 Kochanowa Lidja у róg Wiwulskiego i Ar- , 

chanielskiej 22-10 3254 10629,69 191726 46960,66 
44284 122 Gawendo Mejer, Szejna i Lejba » zbieg ulic Zawalna, 

Stefańska i zaułek 
Kwiatowy 41 1821 6713,69 842,02 20623,97
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44318 1759 Mejtes Józef Wilno Ostrobramska 27 2958 20170,78 1589,14 38924,09 
44382 28 Kowarski Zelman ы Wegierski zaul. 25 2922 8474,90 881,55 21592,22 
44807 = Kacnelson Szejna secundo voto Gawendo > Targowa 11a 1224 8895,14 909,22 22270,— 
45261 3097 Gulkowicz Michał, Szapiro Wulf i spadkob. Kremer : 

Chany 3 Polocka 18 257 1967,09 217,42 5325,44 
45401 5015 Tomaszewski Józef ы Zarzecze 21 2412 7111,95 7135,28 18009,65 
45107 — Smuszkowicz Mata Dzisna Zamkowa 1 . 137 ! 1112,01 106,73 2614,31 
46914 8254 Fejgielsona Judela spadkob, Wilno Kozia 4 874 1581,40 130,45 3195,26 

2 37 Baskindowie Ewel i Chana-Ewa ы Wielka 15 287 2510,05 316,25 7746,09 

31252 432 Fajnowie Salomon i Sara A Pilsudskiego 15 15515 29552,83 3200,43 68998,79 

46426 2424 Mazela Jankiela-Arona spadkob. я Zawalna 4 2185 20858,56 251417 61581,40 
29606 8008 BUREK Ersańtei Е przy zbiegu ul. Mic- 1565 11467,66 1442,10 22800 — 

‚ kiewicza, Garbarskiej z których pod ul. Е 
i Placu Katedralnego 2 odchodzi 40 

a o Mołochowiec Jan > Artyleryjska 16 637 1246,08 282,52 6323,60 

31133 619 Zewin Mozes i Ptasznik Jakób “ Zarzecze 2 2309 8962,40 1545,40 27274,17 

38453 — Gurlanda Abrahama spadkob. у Krakowska 44 455 162,82 13,18 161,91 
39458 = Tabrys Chaim у Salna 15 1035 646,95 52,71 647,65 
43062 7132 Rossa 21 10501 1840,13 120,15 2171,48 Kulakowskich Olimpjady i Włodzimierza spadkob. 

Licytacje na nieruchomości miejskie, położone w rejonie Pińskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w m. Wilnie, 

w Gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godzinie 12-ej. 

Pierwsza 1 czerwca 1928 r., druga 21 czerwca 1928 r. 

1303 2820 Spadkob. Łabrysa Wolfa-Abrama Brześć n/B róg Długiej i Mickie- 1721, według 
wicza 16/21 aktu 1598 691,02 197,66 2428,60 

2679 2810 Spadkob. Wolperów Mowszy-Hersza i Chany-Lei 2 Szpitalna 65a 608 520,66 SZT 647,65 
919 2728 Iceksonowie Icek-Dawid i Sara ° Dąbrowskiego 15 1646 1302,97 140,20 2533,40 

1527 2800 Rejch Olga A Kościuszki 5 1481, według 
aktu 1419 2327,21 210,30 3800,09 

3690 2700 Goldfarbowie Chaja-Rochla i Srėl-Ber Dąbrowskiego 63 956 2778,86 260,38 4104,88 
36763 Szostakowscy Ajzyk i Rasza ' Pinsk róg Łohiszyńsskiej 

4 i Zawalnej 38 360 1445,42 139,15 > 3142,89 
51857 1170 Bialkin Sora Brześć róg Jagiellońskiej 538 1746,97 134,93 3047,66 

` i Szerokiej 123 
39858 2686 Glaz Jankiel-Szloma s Białostocka 42 756 1127,71 8 92,77 2095,26 
40085 2962 Szacowie: Woli, Nawtal, Herszko i Doba, spadkob. 

Jeruchima Szaca oraz Doba Jaffe , Topolowa 105 1561 3617,65 253,— 5714,35 
40086 2734 Spadkob. Rafa Josela wać Topolowa 41 ° 941 1016,62 63,25 1428,59 
44637 — Garbacher Lejba i spadkob. Aronowicza Jankiela Pińsk Albrechtowska 39 810, według 

aktu 737 966,— 63,25 1549,22 
45087 — Spadkob. Berlin Chany / Brzešč Topolowa 20 1265 5884,08 565,30 13846,13 
46038 3186 Bubkiesowie Moszka i Leja * Szpitalna 68 464 1094,86 98,83 2420,65 
46223 — Siemiežowscy Michal i Feogena-Pania Pinsk Rawiecka 17 428 1255,94 86,97 2130,17 
46225 2596 Edelsznajder Estera i spadkob, Nochima Edelsznajdera Brześć Sadowa 27 910 3113,77 237,19 5809,57 
35639 2805 Kapger Anna : Košciuszki 19 1700 według aktu 

1429 4832,79 434,32 9809,64 

35764 3182 Białkin Mowsza > Jagiellońska 14 461 2924,72 202,40 4511,48 

40234 2726 Tenenbaum Jankiel * Białostocka 34 1244 2423,89 189,75 4285,77 
43650 2683 Spadkob. Rozental Szejny- Chawy » róg Jagiellońskiej 

i Białostockiej 13 1466 9252,26 652,27 15976,31 

44124 1378 Pines Cypa, Padwa Benjamin i Rejzla » Dąbrowskiego 107a 
na część i 107 b 828 3249,12 233,23 5712,74 

44982 2813 Gutnerowie Abram j Rebeka ; Listowskiego 32 1775 1484,97 106,73 2614,31 - 
45310 4014 Perelsztejn Józef i Pietruszko Szejna > Wozniesieńska 52 1552 według aktu . 

1374 1599,64 106,73 2614,31 

45576 2727 Cytrynik Lejba » Bialostocka 37 819 3106,76 ' 292,53 7165,13 

37476 = Spadkob. Goller Leji Pińsk Listowskiego 21 453 według aktu 
zast. 444 146,62 26,35 323,83 

/ 

Licytacje na nieruchomości miejskie, położone w rejonie Grodzieńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w m. Wilnie 

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

Pierwsza 4 czerwca 1928 r., druga 21 czerwcą 1928 r. 

14531 172 Słonimska Gmina Żydowska Słonim Studencka 35 3610 814,80 125,18 1538,18 

16002 — Winnicki Szmer Grodno Krzywa 16 125 284,20 19,77 242,87 

18668 2212 Ratny - Ratnerowie Mowsza, Michel, Lejzor, Sima Dominikańska i Koło- 
i Uryńska Basia . żańska 27/3 789 2047,21 296,48 3643,05 

38978 2210 T.wo fabryki tytoniu J. L. Szereszewski Spółka Akc. ‚ Bialostocka 45 2604 2971,19 309,67 3804,97 

39147 61 Bejram Frejda s Z-k Wileński 17 592 629,86 59,30 728,61 

5304 2068 Magistrat m. Grodna . Magistracka 2 4721 6385,55 871,27 15743,22 

se 39 Rywlinowa Berta : и Listowskiego 37 1890 3647,— 338,13 6423,96 

36536 2244 Dubowski Józef ” Jerozolimska 16 1457 1206,35 70,10 1266,69 

37421 2021 Turjański Icko-Berko » Rynek Skidelski 2 1115 2668,13 325,47 5881,09 

39045 2657 Ginzburg Jakėb 2 Górna 43 19783 4178,86 415,69 8595,44 

45166 2700 Błońska Zofja Druskieniki Wileńska 12 3526 1233,49 135,20 2442,92 
45712 1952 Janowski Szloma Grodno Podolna 13 2581 odchodzi pod 

ulicę 155 2554,28 165,24 2985,78 
46137 678 Krusensternowa Katarzyna i O'Brien de Lacy Julja Druskieniki Rotniczańska i Orzesz- 

kowej 1 6054 2196,14 5320,47 5790,61 

5491 2249 Klenbord Jan Grodno Mostowa 50 364 789,93 54,82 1238,11 

36668 908 Grodzieński Związek Powiatowy Osadników Wojsko- ы 

wych 5 Listowskiego 45 1926 1935,15 236,13 5333,39 

37358 338 Berkowscy Berko i Rachela 3 Ogrodowa 8 : 249 864,10 88,50 2000,02 

37492 1941 Gordon Berko я Pocztowa 13 542 3709,65 362,64 8190,56 

31564 2334 Jabłońskiego Romualda spadkob. A Rydza-Šmiglego 6 1630 1196,01 164,45 3714.32 
38589 Smoliński Jan = Dominikańska 22 789 4418,76 497,57 11238,22 
39311 2690 Stolarski Simcha k Ogrodowa 25a ‘ 164 340,86 29,52 666,67 
39330 1770 Pika Mowszy spadkob. + Dominikańska i Koło- 

żańska 17/13 692 5051,45 560,82 12666,81 

40205 2248 Halpernowie Józef-Szloma i spadkob. Rajny 5 Klasztorna 3 192 484,24 42,17 952,39 
40410 2230 Lewitowie Abram i Liba . Skidelska 9 4851 1287,66 118,07 2666,69 

42966 2331 Lichmarowowa Zofja ż Bonifraterska 15 4065 4395,11 430,89 10554,05 

43113 1241 Popławski Wojciech 3 Horodniczańska i Ban- 
kowa 12/12 3 2731 2228,70 280,67 6874,65 

43133 2648 Arkin Lejzer с Zawileńska 27 659 1291,76 - 102,79 2517,48 
45029 2649 Rozenbergowie Jakób i Szejna i Magistracka 5 551 2059,69 245,09 6003,22 
45059 2168 Miasto Grodno s Mostowa 35 10784 16786,60 2620,92 64195,71 

45060 2162 Miasto Grodno . Mostowa 31 1530 1685,26 193,70 4144,48 
45061 2162 Miasto Grodno S Mostowa 33 4734 8877,02 | 1379,64 33792,31 

45429 2022 Górewicz Jakób » Orzeszkowej 27 5885 11485,55 1221,51 29919,27 

45626 731 Abramskiego Szymona spadkob. A Brygidzka 11 4562 7645,72 865,73 21204,91 
45699 1497 Abramscy Calko i Judel Fajngold Mordchel-Izrael 

Markus Izrael oraz Goldbergowie Ber i Raszel у Artyleryjska 4 2554 3846,48 355,78 8714,35 
45722 2257 Szkiebelski Lipa 5 Prochowa 10 456 855,25 63,25 1549,22 

46136 2024 Bortnowska Marja 2 Orzeszkowej 37 4397 6371,13 592,97 14523,92 

46208 580 Magistrat m. Grodna i Jabłokow Sergjusz > Północna i Dzielna 1/6 2022 17384,20 1873,78 45895,57 

41849 2269 Landau Simcha # Chlebna Przystań 9 5799 1435,52 101,20 2285,74 

31238 1145 T-wo Wód Mineralnych „Druskieniki* Sp. Akc. Druskieniki Jagiellońska 131,82 ha 51843,29 8064,38 127500,—
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Licytacje na nieruchomošci miejskie, położone w rejonie Białostockiego Okręgu Sądowego, odbędą się w m. Wilnie 

w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-ej. 

Pierwsza 4 czerwca 1928 r., druga 21 czerwca 1928 r: 

1102 1193 Lewin Szłoma-Bentel Białystok Piotrkowska 8. 209 1157,19 111,96 1376,27 
1261 1174 Żakiewicza Wincentego spadkob. 5 Lipowa 34 164 880,56 105,40 1295,31 
1423 1113 Szczurowska Eugenja 2 Wojskowa 5 588 1572,53 210,83 2590,51 
4419 Lenczewska Basza c Sosnowa 12 79 305,93 = — 
4614 Pat Mejszka i Silbersztejn Chaja-Sora Ž Krakowska 17 192 180,52 6,59 80,96 
16021 745 Bialostocka Talmud Tora . Lipowa 41 1486 2072,02 158,10 1942.96 
35651 Szuster Icek i Estera A Mlynowa 32 657 w/g świad. zast. 

541 z tego pod ulicę 
odchodzi 216 186,42 15,18 161,91 

36069 Edelmanowie Efroim i Szejna i Sienkiewicza 25a 118 209,60 13,18 161,91 
2108 840 Sutula Piotr . Stoleczna'7 1241 1452,43 150,22 2714,35 
4335 1055 Satin Leonid Ž : Šw. Rocha 33, 629 w/g hipot. 878 : 

sąžni kw. 11044,25 891,28 16105,14 

4591 1200 Lesingowie Karol-Herman, Gustaw, Karol-Teodor, Fry- 
„ deryk-Wilhelm i Ludwik-Herman 2 Fabryczna 7 2772 1662,95 145,19 2623,87 

36331 553 Sroluk Josel i Markowicz Mera я Kałuszyńska 10 361 441,80 75,11 1357,17 
34986 1088 Fiszer Hirsz i Mindla ` Ę Siedlecka 7 552 1715,57 160,23 3619,08 
35637 Grochowscy Hirsz i Gitla į Mazowiecka 11 822 1513,39 151,80 3428,60 
37137 881 Fidler Mindel 2 Polna 9 6372 7669,08 699,96 15809,71 
42316 1083 Słosbergowie Josel i Miłka : Rybny Rynek 1 516 1392,05 143,37 3238,13 
42392 869 Rubinowie Mendel i Etka х Kupiecka 25bi c 546 1538,85 193,96 4381,— 
42965 547 Zbarowie Hirsz i Krejna 5 Orzeszkowej 17 262 2060,06 425,88 9619,16 
42391 604 Kołodny Abram Ž Warszawska 20 1165 w tem wspėlny ; 

przejazd 43:m. 8846,60 656,24 16073,14 
42607 1091 Branson Tewel » Malinowskiego 8 994 1489,15 142,31 3485,74 
42806 Rozental Szejna i Karafjoł Iszka, Marjasza, Leja : 

i Mindla . Nadrzeczna 2 764 3072,47 259,90 6390,53 
42845 1119 Ajzensztadt Szmul : Kijowska 14 254 609,83 59,30 1452,39 
43317 1040 Gur-Gurewicz Mordchel 5 Różańska 6 322 5454,16 438,80 10747,70 
44141 331 Wendel Józef, Herc i spadkobiercy Gitli Wendel, 

Grodzka Brojna-Gitla, Herszberg Rebeka i Makow- 
ska Basia Ź Nowy-Świat 4 477 5231,58 470,42 11522,31 

44287 1087 Lewartowski Josel 2 Pigkna 13 845 1925,84 181,86 4454, — 
45321 1082 Rudawskiego Lejby spadkobiercy je Kupiecka 45 475 1811,62 162,08 3968,87 
28593 1235 Sokolska Rywe-Ruchla Е Alejowa72 505 560,70 159,14 3114,61 
28644 1237 Lewin Szmul i Telewicki Icek $ Kałuszyńska 14 206 292,94 55,08 976,40 
50077 ' 1340 Bura-Bużyńscy Jan i Fewronja z Sosnowa 114 1326 681,62 120,18 1900,— 
39267 75 Mnich Moszko i Jenta vel Enta-Michla i Namiot 

` Szloma . Sosnowa 8 506 1603,05 109,63 2476,22 
45563 269 Notowicz Herc i Wygodzki Lejba ( Czysta 8b 2568 3101,09 189,75 4641,65 
31347 231 Sokolski Szymon ; Daleka 7 3024 12796,96 679,94 >= 

Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Wileńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie w gma- 

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

Pierwsza 6 czerwca 1928 r., druga 28 czerwca 1928 r. 
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37496 8437 Spadkob. Milosza Eugenjusza Druja Braslawski 1420,21 1911,36 126,67 3769,85 
42427 — Strejtowa Marja, Marcinowska Aniela i Wysocka Kon- 

stancja Oblatowo m 196,25 1703,21 203,34 6051,60 
42657 2039 Charczenkowie Mikołaj i Włodzimierz Czeres- Sieliszcze zj 14781,62 39163,82 3713,33 110516,08 
45211! 4885 Meysztowicz Szymon-Antoni Meyszty 2 1566,19 4485,95 893,33 26587,35 
45977° 876 Meysztowiczowie Elžbieta-Merja-Ludwika i Szymon- 

2 Antoni Lalupie, Bieniasze i - 
‚ - Kalniszki 2 176,54 4072,05 750,61 22321,47 

459277° 4833 Szemiothowa Marja Bugiele i część łąki 
Podzisna 141,76 1616,67 : 0623, 

45211* 4984 Meysztowiczówna Elżbieta-Marja- Ludwika Boguszyszki i część 2 = E E 
łąki Podzisna ; 583,09 1428,40 266,66 7936,52 

41366° 4884 Horecka Leonila Kisarewszczyzna 5 Dziśnieński 54,62 303,84 33,33 992,07 
43039! 2528 Spadkob. Demideckiego-Demidowicza Konstantego Hołubicze w 463,40 1481,99 376,67 11210,55 
43125 3939 Montygierd-Łojbo Wiktor Ościeniewicze 2 154,21 721,69 80,— 2380,96 
STY, - 2291 / Styczyński Franciszek i Adamski Hieronim Przewoża Lidzki 341,06 4836,01 613,60 17419,12 
387171 7/4 8992 Dziatso Teodor : Pelasa-Stara = 73,35 2023,09 136,67 4067,47 
387171 sji > Górski Piotr z nabycia z licytacji od Usiewicza Ta- 3 ; 

deusza : Sołtaniszki Soboluńce $ 425,52 6227,87 466,67 13888,92 

39732! 5232 Drucka-Lubecka Marja-Joanna Szczuczyn > 5647,80 57291,85 7030,01 209226,56 
5759-5766 

40015 — Sakowiczowie Bronisław i spadkob. Polikarpa Cynigańce śj 178,22 1538,43 153,33 4563,50 

41965 4247 Butkiewicz Mścisław Brzozowiec й 441,34 6832,29 . 786,67 21924,66 

42878'/1 1162 Umiastowska Marja Kwiatkowce 3 2 28,71 480,32 43,34 1289,69 

49878'/› — 9165 > ” Kwiatkowce 3a Е 27,92 236,46 20— 595,24 
49818'; 9164 | : » Kwiatkowce Sb 5 19,68 236,46 20,— 595,24 
49818'/: — 9165 » + Kwiatkowce 8с 5 25,20 414,85 36,67 1091,28 
428781: 9166 $ я Kwiatkowce 3d © 7,70 170,99 13,33 396,83 
428785 7163 Targońska Janina Kwiatkowce 4 : 108,47 416,94 146,67 4365,09 
42878" /1 7164 Tomasikowa Izabela Kwiatkowce 5 $ 33,61 214,37 53,32 1587,31 
428789: _ 9167 > > Kwiatkowce 5a : 17,92 91,43 13,33 306,83 
42878? 3 0168 ы > Kwiatkowce 5b i 15,00 91,43 13,33 396,83 
4281895 _ 9169 E + Kwiatkowce Sc ь 26,26 141,91 26,66 793,65 
42878° 5 9170 i s Kwiatkowce 5d г 9,00 102,72 16,67 496.05 
43760 8989 Oleszyna Ludwika Wolkiszki 5 131,10 3254,95 333,33 9920,66 
43950 8418 Spadkob. Mongiałły Józefa Bratomierz » 251,28 1052,91 213,34 6349,22 
44468 E „Skawiński Józef i Jacewicz” Antonina Łozówka > 145,32 691,65 126,66 3769,85 
44937 4715 Moraczewski Maciej Nowosady У 150,82 2954,48 316,67 9424,63 

45189 6420 Sapieha Eustachy- Kajetan Dziembrowo , 6071,51 110625,15 9006,67 268056,03 
45499 5126 Łęski Józef Zajęczyce 5 590.82 4916,33 526,67 1567,64 
46077 2729 Międzybłocka Olga, Łobkowie Aleksander i Aleksandra 

i Cholinowa Tekla Dokudowo е 2639,53 16805,52 2153,33 64087,46 
46433 а Gedroyć Ignacy Kazimierzów ; 222,16 1043,52 340,— 10119,07
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46510 3371 Karpiūscy Jan-Franciszek-Wincenty i Aleksander-Win- 
centy-Ludwik Koniuszany Lidzki 418,91 3556,12 786,67 23412,76 

31255 8040 Wołk-Karczewski Edward-Bolesław Nowjanka » 666,82 1118,87 499,20 7800,— 
44001 4217 Cywiński Bohdan Lebiedziew Mołodeczański 995,35 13786,22 1623,34 48313,82 
39585 1°/, 2439 Mackiewicz Jerzy « Ślimany I parcela Oszmiański 32,77 527,87 48,53 1377,78 
58520 r Rodziewicz Michał i Piotrowski Adam Szudojnie * 220,69 1070,52 113,33 3373,02 
a. > Wołczaski Leonard Tęczyn : 377,38 3455,19 283,33 8452,56 

47010 45 Sp. Hulten-Czapskiej Jadwigi Nowosiėlki » 4116,18 3582,29 736,67 21924,56 
41022 \ dol. 1114,56 441,61 7200,— 

43862!/25 45 Błus Stanisław Nowosiółki parc. 21/24 ” 18,49 222,87 30,01 892,86 
43862!/:5 1688 Horbaczewski Antoni Nowosiółki parc. 89/90 2 12,49 191,17 16,67 496,03 
438621/o: 6497 Pawłowscy Hipolit i Józef Pasieki A parc. 13 » 11,18 236,17 25,34 694,45 
45750 s: Kaczanowski Jan Duka 0 40,42 316,34 36,67 1091,27 
18784 — Songinowie Józef i Apolonja Tarasowszczyzna » 50,20 572,94 27,72 787,59 
41357 8851 Dowojno Tadeusz Niewiery Postawski 146,62 1806,95 133,33 3968,29 
41967*/1 4414 Oskierka Stanisław, Bućko Michał i inni Czerwiaczki 3 90,40 2171,81 163,34 4861,12 
46341 8775 Dowojno Tadeusz Dobrzeitak : $ 164,98 2620,74 246,67 7341,29 
19560° a Chrzanowicz Jerzy Malinėwka Swieciafski 44,79 186,41 22,40 580,96 
492208° 977 Korybut-Daszkiewiczowa Gabryela-Józefa-Bolesława Las Borowa у 608,52 5135,76 426,67 12698,44 
421183 523 Chalecki Stanisław, Grecki vel Grodzki Wincenty, 

Karkłelis Kazimierz, Borejko Adolf i Jurkowlaniec 
Adam Struna s 328,25 2920,98 300,— 8928,59 

429923 3170 Buturlinowa Marja i O'Brien de Lacy Ludmiła Bojarele 8 1346,75 2942,68 300,— 8928,59 
46096 = Bildziukiewiczowa Aleksandra Perszukszty @ 195,57 1236,72 143,34 4265,88 
8473 sk Norkowie Wincenty, Piotr, Marja i ' spadkobiercy 

Bntoniego . Guby Wilejski 53,21 460,71 20,01 476,20 
18207! 547 Gieczewicz Hipolit Poniatycze Wilejski 580,25 1117,98 79,74 2263,50 

EE 2550 Tukałło Janusz Ościukawicze > 1861,66 6709,16 1027,20 23885,84 

38678 8416 Szczepanowicz Czesław Borkowszczyzna 3 85,07 426,25 52,00 1476,20 
‚^ 418021 4608 Osipuk-Osipow Mikołaj Bielawa, Bór Zawodny 

41490 : iSBorsuki в 230,02 769,30 142,14 4034,94 
41054 1356 Gieczewicz Hipolit Wiazyń z 10811,47 dol. 2066,06 1844,87 27612,46 
45863 8744 Szafkowski Adam Adamkowo vel @и- 

dzienica ” 187,20 - 2068,22 213,33 6349,22 
418023/1 3991 Nowik Tymoteusz, Bartoszewiczowie Jan i Tekła, Eu- 

niowie Grzegorz, Szymon i Wincenty, Iwaszewicz 
Andrzej, Więckowscy Mieczysław i Paweł i Paciura 

: Józef Ryndziewicze . 218,50 4260,07 426,66 12698,44 
17726 — Bntroprokowie Mateusz, Józef i Łukaszewicz Michał Kijuciszki Wileńsko- Trocki 43,26 319,68 43,20 814,30 
6048 3421 Spadkobiercy Demideckiego- Demidowicza Konstantego 

i Graubard Pinchus Rybiszki $ 232,11 1261,35 589,88 15298,53 
6889 8786 Mickiewiczowa Marjanna Żukany » 187,01 1100,26 115,75 3001,61 

— Požarycki Jan, Wielgor Michał, Wojciechowicz Piotr 
37910 i Wojtkiewicz Karo! Podborcie > 155,41 1082,08 121,33 3444,46 
39383'/1 237 Skarbek-Ważyński Józef Taboryszki » 2118,08 , 17924,85 1532,28 43498,58 
47016 dol. 145,64 21,97 350, — 

40021! 1707 Parczewski Jan-Klaudjusz Czerwony-Dwór 5 670,70 4132,15 1026,15 29150,26 
41071 dol. 1120,27 351,24 4945,61 
41023 837 Parczewscy Jan-Klaudjusz,  Andrzej-Gotfryd, Józef- 

; ! Ignacy, Tomasz-Stefan i Rzewuska Stefanja-Józefa Borek-Szafarnia iš 236,23 dol. _49,50 4 10,54 1150,— 
40039! 449 Teczyfska EBugenja“ Bezdany » 2697,36 39879,55 ROR 120734,36 
41186! — Sp. Giedroycia Antoniego Antoninowo 5 324,58 5168,05 320,— 9525,85 
440431 Kucewicz Witold Olona ы 297,32 5431,22 AU 14583,57 
44276, 8418 Przegaliński Witold-Jan Kuny х 161,32 5483,59 BUS: 8928,59 
44711 4095 Houwaltowa Zofja, Łukaszewiczowa Leonja i spadkob. 

; Houwaltowej Stefanji i Czerniewskiej Ireny Godulin » 817,46 11845,15 So 39682,61 
44864 4134 Przegaliński Witold-Jan Dworzyszcze i Mała 

Czernica 2 243,05 5225,73 513,33 15277,82 
44878! 175 Kotwicz Jan Michaliszki i Turly * 175,39 5826,34 2030,— 60416,82 
47065 i dol. 373 66 68,93 970,63 
44818" 115 Jurkowicz Jan Michaliszki pac. 4 s 24,37 400,47 80,— 2380,97 
45715 — Kislowski Jan : Gałemszczyzna : у 17,85 525,26 33,33 992,07 
37930! — Tyszkiewicz Michal Wolożyn Wołożyński 3962,57 13431,76 1698,67 48222,42 
3413 = Bilman Ignacy 5 51,50 276,63 20,78 590,48 

/ 

Kowszary 

Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Grodzieńskiego owrąga Sądcwego, odbędą się w m. Wiinie 

15070 
194 

2380 

26003 

5904 
6730 
82047 

- 82043 

8330 
22547 

4560 
21539 
35676 
35888 

36670 
413387 
38878 
40319* 

39606 
40466 

4832 
41082: 

41325! 

41338! 
41978 
41986*,1 
41976* 
42942 

43522! 
43555! 

43738 
44131 

44808* 
44901 

„ 45108 

2636 

2718 

2802 
614 

3683 

2717 

1623 
2641 

216 
1485 
122 
127 

1972 
2664 

126 
2614 

/ 1301 

2430 

2613 

1403 
315 

207 
2696 

135 
2651 
258 

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

Pierwsza 8 czerwca 1928 r., druga 28. czerwcą 1928 r. 

Guszcza Antoni . 
Kulikowski Antoni 

Ilińskiego Józefa spadkob. Gwozdowski Ludwik i No- 
wik Mowsza 

Bronic Jan 
Garbowscy Bronisław i Romuald 
Niedźwiedzcy Juljan i Nikodem 

Jałowo 
Brzostowszczyzna vel 

Sipki 

Wysock-Dolny z folw. 
Wysock- Górny 

Mesztowicze 
Kostrowicze 
Kostenia 

Radkiewiczowie Gabrje!l, Józef, Jan syn Adama, Jan 
syn Michała, lgnacy, Tadeusz syn Antoniego, Jan 
syn Pawła, Tadeusz syn Stanisława, Mikołaj, Adam, 
Stefan, Andrzej, Wawrzyniec i Piotr, Krawczuk Teo- 
dor i Swistun Stefan 

Wolkowicki Antoni 

P:uszyński Romuald 

Szabunia Paweł 
Jelski Aleksander 
Borysewicz Tadeusz 

Kalenkiewicza Ignacego spadkob. 
Ursyn-Niemcewiczowa Zofja 
Sieheń Przemysław 
Sieheń Przemysław 

Popławski Leon 
Kuźmicz Bazyli, Sipliwi Maksym i Leontyn, Kniga 

Emiljan i Szokajło Piotr 
Sieheniowie Tadeusz i Przemysław 
Jeśmanowie Władysław-Samuel-Franciszek, Stefanja- 

Łucja, Melanja-Paulina, Klementyna-Albertyna i Ja- 
hołkowska Marja- Wincentyna 

Chodakowski Stefan 

Korwin-Kossakowski Stanisław-Michał 
Herubowicz Stefanja- Sabina 
Żalutyński Bohdan 
Zalutyńska Zofja 
Suchockie Zofja, Elżbieta, Adik i Bronic Joanna-Ry- 

szarda 
Lubomirska Marja 
Krasińska Marta 

Pusłowski Władysław 
Dziekońscy Marja-Aniela, Marja Teofila, Janina-Ja- 

dwiga, Janusz-Zygmunt i Zygmunt oraz Korsak 
Teofila 

Kulikowski Antoni 
Brajczewski Stefan 
Prus-Kupiecki Zygmunt-Jan 

Rokitnik, Wiszary i 
Zaignatsza 

Bagno 

Rusota 

Józefin 
Ladziny vel Ladzin 
Działka w urocz. Gra- 

da, Aparyna i Osi- 
powszczyzna 

Pliszcza 
Mandzin 
Mala-Eopienica 
Błękitna z urocz. 

Chrzonowszczyzna 
Pacewicze 

Zalesie 
Stefanin- 

Berdowicze ` z fol. 
« „ Sławkowo 
Lechinicze vel Lichini- 

cze z ur. Tokowisko 
Kraśnik 
Biegieni I / 
Złobowszczyzna 
Dorguże 

Porfenowicze 
Czerlona 
Bojary z folw. Zaru- 

bicze 
Piąski vel Pieski 

Mazurkowszczyzna 
Brzostowszczyzna 
Komary II (Lucynów) 

Wielki- Masuszyn 

Wołkowyski 

Grodzieński 

Słonimski 
Wołkowyski 
Słonimski 
Prużański 

Godzieński 

Prużański 
Słonimski 

Wolkowyski 
Grodzieński 
Wołkowyski 

Prużański 

"Słonimski 

Wołkowyski 
Grodzieński 
Wołkowyski 
Grodzieński 

Wołkowyski 
Grodzieński 

w 

Kosowski 

Wołkowyski 
Grodzieński 
Wołkowyski 

272,96 

45,23 

1361,03 
197,74 
396,60 
71,01 

120,18 
61,92 

721,87 

151,96 
786 

32,78 
466,33 
207,44 
685,35 

" 114,90 
566,73 

150,54 
1260,77 

624,91 

252,63 
295,91 
239,53 
633,23 
405,87 

463,59 
1277,77 

1455,59 
13303,83 

464,16 
27,06 
70,82 

180,69 

1163,51 

697,10 

8678,46 
2560,16 
2368,01 
299,31 

817,21 
1261,14 
3332,94 

264,— 
10452,78 

359,67 
6171,53 
1423,05 

12457,94 

2107,13 
16962,42 

821,69 
11151,12 

9350,46 

1873,84 
8274,01 
2224,58 

19831,29 
10512,08 

15986,04 
42213,41 

57820,06 
115112,24 

5434,06 
185,81 

1559,16 
2967,45 

56 

906,92 
313,60 
212,80 
26,13 

48,53 
93,33 

1021,06 
„ 20,80 
1192,53 

31,20 
173,05 
3453,19 
820,01 

185,34 
1603,34 

46,80 
1263,33 

146,67 

1510,01 
666,67 
286,65 

1718,33 
893,53 

1383,34 
3588,83 

4910, — 
10323,34 

816,66 
76,67 

149,07 
326,67 

1214,35 : 

1452,59 

24958,87 
8133,59 
5519,09 
677,78 

1258,74 
2420,65 

28208,07 

590,48 
33854,10 

885,72 
21946,12 
9742,90 

24404,82 

5456,36 
47118,38 

1289,69 
37599,30 

22222,28 

38988,19 
19841,32 
8531,77 

50992,20 
26587,37 

41170,74 
106647,02 

146131,22 
307242,62 

‚ 24305,61 
2281,75 
4464,30 
9722,25 

"2
4



      
Nr. 99 (1710) оКО МО 7 

1 2 3 я 5 6 4. 8 9 

45817° 1495 Brudzyński Tadeusz i Dobrowolski Henryk Część Kosowskiego i 
Goszczewskiego Ob- 
rębu Leśnego kwar- 
tały leśne Nr. Nr. 
3, T. 8, 14, 15, 23, ы 
24, 50 i 51 Kosowski 1359,24 10514,58 1633,35 zda 

45928 147 Korzon Stefan Goszczewo i 4002,88 25337,80 2943,34 „43 

46018 2438 Ursyn-Niemcewicz Marceli Kniaziewicze Grodzieūski 369,22 8261,89 1996,67 59424,75 

46240° 2046 Hutten-Czapska Leontyna-Marja-Franciszka Puslowszczyzna Słonimski 80,37 2366,86 176,67 5257,95 

46463 810 Norman; Ernest Obręb Leśny Kosów Kosowski 2709,68 11155,60 1106,67 32936,59 

46546 2798 Jeśman Emilja Tronczyn Słonimski 128,98 3185,34 386,65 11507,97 

Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Pińskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w m. Wilnie 
m a 

w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-е). 

Pierwsza 11 czerwca 1928 r., druga 28 czerwca 1928 r. 

15013 Demczukowie Jan i Roman, Bakunia Sylwester, Za- 
wierzeniec Józef, Kaliszukowie Grzegorz i Michał, 
Karpuk Justyn, Kozieł Teodor, Kozikowie Wiktor 
i Grzegorz, Kužko Stefan, Eozowik“ Jan, Mikolajuk 
Konstanty, Pieczkowie Józef, Izydor, Andrzej, Stefan 
i Grzegorz, Pietruczyk Cyryl, Procewicz Paweł, Pi- 
lipowiczowie Leontij i Jan, Sacharczukowie Stefan i 

“i Teodor, Trochimuk Jakim, Timofiejuk Stefan, 
Charewicz Jan : Žycin Kobryński 594,32 595,95 51,20 647,65 

17186 Troc Ignacy, Czylijewicz Filip, Muszyccy Teodozjusz 
i Jan, Siemieniuk Daniel i inni Pruska Brzeski 638,16 1535,28 224, — 2833,48 

74132 679 Korsakowa Marja Gilutka Piński 285,65 2040,68 205,53 5325,44 
4880 3634 Salej Bazyli i Szewczuk Stefan Pruska Kobryński 15,30 528,97 17,34 492,07 

24550 2631 Puzyny Stanisława spadkob. Stryhów z 807,36 9391,70 1137,07 32279,40 

36548* Mikolajunowie Pawel-Eukasz i Teodozjusz, Karpukowie 
Cyryl, Kuźma, Siła, Jerzy i, Jan, Michniuk Awksenty Glinianki у 90,82 1947,05 176,80 5019,07 

37230 Gitowski: Władysław Wyczulki Brzeski 363,78 6709,62 741,87 21060,40 
31125 Kosiakowie Makary, Antoni i Mikita Jermaki Piński 340,87 ° 2002,52 211,46 6003,20 
40329 Rodzianki Anatola spadkob. Duboj—Widzibór Stoliński 6981,92 17713,59 2367,73 67216,11 
39152 3243 Moczulskiego Antoniego spadkob. Mołocze Kobryński 527,26 1567,43 380,— 11809,56 
4041752 Horbaczewskiego Antoniego spadkob. Bereżna—Wola Piński 928,68 3295,88 400,— 11904,79 
40806 Szadurskiego Jana spadkob. Kleszcze—Litwinki Kobryński 

i Prużański 139,66 9987,65 1050,01 30654,84 

42990* 2181 Parniewscy Karol-Walery, Brunon, Jerzy, Michał, Ka- » 
zimierz-Jėzef-Wiktor, Piotr-Jan, Żmudzka Helena 
vel Halina, Kieterowiczowa  Karolina-Marja-Zofja, 
Jasińska Wanda-Felicjana, Bałtutisowa Marja-Zofja- 
Gabryela iłosk Kobryński 125,00 1608,95 106,66 3174,61 

43566' 956 i 2825 Czechowiczowa- Lachowicka Zofja- Katarzyna Bohdanówka i Berlony Piński 10764,18 54031,90 6313,34 187897,17 
45566° 957 1 2942 к, $ Ž 2 Parochoński i Dub- 

41150 nodczę Ё 6637,33 30533,85 3140,01 93452,54 
43703 3626 Skibniewscy Leon i Jėzefa Bielsk Kobryński idol 1706, 59 * dol. 26000,— 

360,66 3347,76 330,— 9821,45 
43895 227 Andraccy Florentyn i Marja i Oleszko Adam Wólka Rzeczycka Piński 3039,62 18649,02 2155,53 64087,46 
44094 683 Korsak Zyhmunt Stoszany * 2082,41 12774,68 1820,— 54166,80 
44710! 979 Korol Sergjusz Planta; Murowana а 2132,98 15218,26 1540,02 45833,41 
44951 Górski, Nikanor i lwaniukowicz Tymoteusz Glinianki Kobryński 87,87 1162,66 153,27 4563,50 — 
45186 4638 Dulowie Daniel, Marja, Metodij, Helena, Mikołaj, Bon- 

dziuk Jerzy, Łukaszykowie Stefan, Teodor i Eugenja, 
Trofimczukowie Grzegorz, Marja, Gordziej i Ignacy, 
Łaszczuk Paweł, Pilinkiewiczowie Proskowja i Dyo- 
nizy, Berko Teodozja, Nikonczukowie Konstanty 
i Jakėb, Gedžkowie Grzegorz, Szymon, Marja i Zotij, 
Kereziowie Grzegorz, Anastazja, Antoni, Dominika, 
Teodor i Anastazja, Ignatczukowie Marja, Bazyli, 
Charytina, Eufemja, Michał i Łukasz, Matwiejczu- / 

si kowie Marcin i Andrzej, Dowbniukowie Michał, 
Marja i Melanja, Komotczyk Iryna i Marja, Kuczyk 
Łukasz, Szachno Piotr, Kunac Natalja, Jan i Kuźma, ` 
Żuk Eufrozyna, Borysiukowie Miron i Antoni, Szyło 
Szymon, Szramukowie Mikołaj i Szymon, Mackie: ъ 
wicz Denis, Demski Gabryel, Bereziuk Szymon, Łoś 
Jermołaj, Karpiejczuk Tomasz, Songiło Sozonty, 
Rocykowie Antoni i Trofim, Saczewiczyk Jan, Su- 
szyński Antoni, Kolenda Aleksander, Daszkun Pe- 

lagja i Łaputa Grzegorz Klementynowo Drohiczyński 790,84 16138,42 1330,01 39583,42 
45390 Nolje Fryderyk Bobryk vel Zadubje Piński 736,35 3734,23 317,67 1210,34 
455111 136 i 137 Perkowski Bolesław i Połuchowicz Aleksy Swarycewiczy ! 4964,59 30565,69 2776,67 82639,04 

4551113 Cerber Wilhelm Aleksandrowo Nr. 54 ы 11,24 144,95 16,67 496,05 
4551158 Poluchowicz Dominika | Aleksandrowo Nr 144 e 27,92 349,45 , 33,33 992,07 
45511** Lange Mateusz i Nacmer; Samuel Aleksandrowo Nr. 87 

i 101 ы 11,94 182,86 16,67 496,03 
45595 1386 Mass Aleksander, Emilja-Marja, Nadzieja-Wiara i He- 

lena-Eliza : Bobryk z folw. Za- А 6175,85 63455,11 5990,01 178274,14 
brzezie vel Zaberezje 

45927! 165 Bocheńska Marja-Małgorzata Czerwiszcze х 13405,71 87629,46 9276,67 276091,76 | 
45945 Gierłowicz Marja i Marja-Aurelja Wielkie Maleszewo Stoliński 705,00 8151,59 696,67 20734,17 
45960 Budzyński vel Budzicki Kasper- Melchior-Baltazer spad. Sułowy Pińsk 540,78 5679,06 123,34 21527,84 
46312! 352 Tyszkiewiczowa Janina, Mozewski August, Lassota 

Edward i Zienkiewiczowa Barbara Kontynów Kobryński 143,78 ‚ 8635,44 710,— 21150,99 
46315 1: 88 Skirmunt Józef Czerniewicze Piński 333,48 6194,53 663,32 19742,11 
46418" 1240 Domanowska Stefanja-Antonina-Wiktorja ( Nabinicze 5 1084,36 8491,80 953,33 28373,07 
45182* 2044 Orda Anna, Marja-Anna i Iwona ur. Dzikie Błoto, Gra- 

' binowo, Kakurka i : 

а Koszowo я ©0,67 1170,27 143,34 4265,88 
45182 2046 . * * ” > Zareczje ‚ 72,32 2072,22 259,99 7138,12 

Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Nowogródzkiego Okręgu Sądowego, odbędą 

7158! 
42249*), 
9790* 
4029 

37232* 
38415*/5 

38037* 
380373 
41762 
42221) 
42249° » 

49714 
43092 
433301 
433303 
44066 
44598 
44850 
44877 
45349 
45369! 

466 

1561 

w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-ej. 

Pierwsza 13 czerwca 1928 r., druga 28 czerwca 1928 r. 

Żywicki Otton 

Woronowicz Stefan в 

Duńca Szymona i Krenia Tymoteusza spadkobiercy 
Koweliczowie Maksym i Teodor i Pobylec Nestor 
Maraczukowie Teodor, Wiera, Anna i Fursowie Joa- 

chim, Dawid i Andrzeja spadkobiercy 
Kulwieć Kazimierz 
Hołociński Juljan 
Żmigrodzki Józef 
Hartingh Gustaw 
Wołczek Andrzej 

Sienkiewicz Ignacy 
- Obuchowiczowa Marja 
Czarnoccy Wilhelm-Czeslaw i Idalja-Marja 
Czarnocki Stanislaw-Jerzy 
Mazurewie Władysław i Filomena 
Traciakiewicz Wincenty 
Bunge Sergjusz 
Bułhak Stefan 
Grużewski Michał 
Obuchowicz Napoleon- Teodor- Hieronim 

Ostaszyn 

Zahorje 
Płoskoje vel Płoski Las 
Zahorje 

Kamionka 
Rusocin 
Hubicze 
Chrulczyce 
Czernichów Dolny 
Działka Nr. 5 z m. 

Ostaszyń 
Cieniewicze 
Nowodworki 
Nacz-BryndzowskaBiV 
Burakowce 
Romanówka 
Pakciarnia 
Asowce 
Ostrówki 
Nowiny 
Hołowce i Ksawerowo 

Nowogródzki 

Nowogródzki 

" 
-Baranowicki 

Nowogrėdzki 
» 

Niešwieski 
Baranowicki 

N owogródzki 

” 

Baranowicki 
Niešwieski 
Baranowicki 
Niešwieski 

275,73 

32,34 
46,98 
17,29 

242,93 
156,56 
245,81 
114,46 

1163,64 

32,78 
195,98 

1109,— 
166,69 
277,52 
245,15 
21,85 

1020,41 
515,66 
244,04 
95,06 

4868,40 

564,15 
410,47 
463,03 

3804,92 
5335,87 
8154,83 
1982,94 
5498,92 

1211,48 
1324,19 
5192,63 
2465,47 
3013,93 
2098,49 
412.96 

13238,69 
2491,25 
2978,37 
6451,33 

457,07 

63,47 
45,07 
31,20 

405,34 
395,33 
673,34 
216,67 
856,67 

93,33 
103,34 
778,34 
263,54 
363,34 
270,01 
40,-— 

1470,01 
290,01 
343,33 
626,67 

się w Wilnie 

11565,16 

1646,04 
1279,57 
885,72 

12004,— 
'11706,38 
20039,75 
6448,45 

25496,08 

2777,79 
3075,41 

23015,92 
7837,32 

10813,52 
8035,74 
1190,48 

43150,09 
8630,97 

10218,28 
18650,85



    

S“ EAO-W-0 Nr. 99 (1710) 
  

1 2 

453692 1563 

41152 

45921 406 

46181° 1095 

46349 455 
45085 232 

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

Makowska Zofja 

Hr. Plater-Zyberk Henryk 

Piątkowska Helena 

Tukałło Mieczysław 
Urbanowicz Jan 

Hołowce i Ksawerow.A. 

Swojatycze 

Humniszcze Pierwsze 

Poracin 
Ustroń z m. Sawejki 

5 6 7 

Niešwieski 131,08 1450,31 

375,80 
Baranowicki w/hipot. 697,43 

dzies. 17000,77 
w/planu 

Nowogrėdzki 220,— 
w/hipot. 
253,30 7499,62 

Nowogródzki 973,36 26126,86 
Baranowicki 226,26 2342,28 

Wilnie w gmachu Wiieńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godz. 12-tej. 

Pierwsza 13 czerwca 1928 r., druga 28 czerwca 1928 r. 

1851" Dzięciołowo A. Wiewiórowskiej Melanji spadkob. parc. Dzięciołowo Bielski 

38029 Hołowiesk Dehn Julja, Zawadzki Józef i Ksepko Władysław Hołowiesk * 

40756 Walily Hasbach Eugenja Walily Bialostocki 

43195! Niewiarowo Moniuszko Helena i Braczko Czesław Niewiarowo > 

Lipiński Stanisław, Biryłowie Michał, Andrzej, Stani- 
45055 Sterpejki sław, Stefan i Józef Y Sterpejki i Zajzdra Sokólski 

    

22,39 199,87 

3045,45 14285,15 
913,11 14338,41 
180,15 2024,92 

277,17 3412,01 

8 9 

126,67 3769,85 
dolarów ct. dolar. 

144,44 2200,— 

1766,67 52579,46 

670,01 19940,52 
2903,34 86408,89 
253,33 7539,70 

mieście 

59,72 1549,22 

1573,87 44679,55 
1236,67 36805,65 
230,01 6845,26 

430,01 12797,65 

  

  

GDZIE TO, GDZIE 
O etyce łowieckiej i o podstawach współczesne- 

go łowiectwa. 
(Odczyt wygłoszony przez Radjo Wileńskie). 

Przed paru tygodniami wygłosił 
odczyt pan Michał Pawlikowski o no- 
wem prawie łowieckiem, obowiązują- 
cem dziś w całej Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Prawo to, aczkołwiek bardzo do- 
bre, moża nawet jedno z najlepszych 
w Europie, jak każde prawo nie jest 
wszystkiem, co może i co powinno 
obowiązywać każdego myśliwego. 

Poczynając od 10-ciu przykazań 
Boskich, w każdym kodeksie prawnym 
jest tylko to, czego czynić nie wolno 
i za co się mniejszą lub większą ka- 
rę ponosi. Ale jak w życiu każdego 
człowieka nie jest mu poczytywane za 
zasługę, że nie ukradł, nie zabił i nie 
ograbił nikogo, i by zasłużyć w spo- 
łeczeństwie na imię porządnego czło- 
wieka muszą go jeszcze zdobić i szla- 
chetne czyny, tak też i w świecie ło- 
wieckim, samo tylko zachowanie prze- 
pisów ustawy nie jest i być nie może 

, wszystkiem, czego słusznie w dobie 
obecnej wymaga od myśliwego etyka 
łowiecka. > 

Słowem, jak we wszystkiem zawsze 
i wszędzie, obowiązują i tu prócz 
przepisów prawnych — jeszcze i prze- 
pisy o charakterze moralnym. 

Jest ich wiele, bardzo wiele, nie 
wnikając jednak w Szczegóły, posta- 
ram się dzisiaj wymienić najważniej- 
sze z nich. 

A więc przedewszystkiem, myśliwy 
zabierając żyćie zwierzynie, winien 
najpierw je stworzyć, i wedle tego czy 
spowoduje go mniej lub więcej, bę- 
dzie w mniejszym lub większym po- 
rządku ze zwierzostanem i nie stanie 
się pasorzytem na żywym organizmie 
łownej zwierzyny, stanowiącej natu- 
ralne bogactwo kraju. Nasi zachodni 
sąsiedzi, u których najwyżej jest za- 
awansowane Kulturalne łowiectwo, 
"dawno to zrozumieli i ująli krótko 
w dwóch słowach: „(Kein Heger, kein 
Jager" co znaczy „nie hodowca — 
nie myśliwy". 

Oczywiście, aczkolwiek nikt z Wiel- 
ce Szanownych Słuchaczy w tej chwili, 
pozostających przy swym aparacie 
odbiorczym, nie może mnie przerwać, 
przewiduję co się W. Sz. Panom ci- 
Śnie na usta; mianowicie — że nie 
każdy z myśliwych jest w tych szczę- 
šliwych warunkach by posiadać swój 
własny teren łowiecki i móc w nim 
hodować zwierzynę, czy więc przez to, 
że los kogoś rzucił do miasta i przy- 
kuł tam do pracy, nie ma on prawa 
zadośćuczynić swej namiętności? Na- 
turalnie, że prawo to ma, może mu 
się nawet więcej, niż komu innemu, 
należy, ale tem nie mniej jednak nie 
zwalnia go nieposiadanie własnego re- 
wiru od obowiązków hodowcy, któ- 
rym może zostać pośrednio, wstępu- 
jąc do któregoś z dziś już licznych 
Towarzystw Myśliwskich i przyczynia- 
jąc się opłaceniem składki do ochro- 
ny i rozmnożenia zwierzyny bądź to 
na terenach swego Kółka, bądź to 
w kraju. Stanowi to obowiązek mo- 

ralny, warunek konieczny, bo już zwie- 
rzostanów dzikich nie mamy — dziś 
wszystko co żyje w lasach i w polu 
wymaga ochrony, pieczy i szeregu 
wiadomych myśliwym zabiegów, bez 
tego życie w nich zamrze i wkrótce, 
jak to już się stało w niektórych pań- 

stwach na zachodzie, mogą nam po- 

zostać w polu jeno skowronki, a w la- 

sach same dzięcioły. 
Prawo łowieckie ustanawiając czas 

ochronny w znacznej mierze miało na 
myśli zamknięcie polowania w okre- 
sach, gdy młoda zwierzyna nie jest 

< ) 

dostatecznie wyrośniętą i. nie dość 
czujną, przez co masowo może być 
mordowaną; oraz nie przedstawia peł- 
nej, właściwej danemu gatunkowi, 

wartości. W stosunku do grubego 
zwierza, przyjmując ten okres ponad 
jeden rok, zostało to do pewnego 
stopnia ujęte. Gorzej jest z ptactwem. 
Prawo jako takie nie może przewidy- 
wać rocznych wahań klimatycznych, 
które u nas Są znaczne. 

Miewamy b. późne wiosny i wów- 
czas w dniu i1 lipca, z którym się 
otwiera sezon polowań na błotne 
ptactwo, ptactwo wodne bywa jeszcze 
niełotne. To też aczkolwiek prawa 
zezwala i nikt za to do odpowiedzial- 
ności pociągniętym być nie może, ety- 
ka łowiecka nakazuje nam co innego. 
Polowanie w takich warunkach będzie 
przestępstwem moralnem przeciw du-- 
chowi ustawy, a jeszcze więcej wobec 

zwierzyny, bo też nie może być ety- 
cznem strzelanie do ptaków pozba- 

wionych możności lotu, jedynego ich 

sposobu obrony. W równej mierze do- 
tyczy to polowania z wyźłem na cie- 

trzewie lub kuropatwy i zmusza Czę- 
sto myśliwego do przedłużenia czasu 
ochrony, ponad okres prawem prze- 
widziany. jeszcze więcej jest nieety- 
cznem wykorzystywanie klęski głodu 

i chłodu dla niektórych gatunków 

zwierzyny, również żadnem prawem 

nie przewidzianych, a w którym to 

czasie poszukując żeru osłabiona zwie- 

rzyna szczególnie łatwą staje się do 

zdobycia. Polowanie wówczas to już 

nie tylko przestępstwo przeciw etyce 
łowieckiej -— to zbrodnia, godna jeno 

najwięcej krwiożerczego kłusownika. 

A jednak czy to przez nieświadomość 

czynu, czy to przez nieznajomość życia 

ptaków i zwierząt zdarzają się wypadki. 
Myśliwy przedewszystkiem winien 

miłować przyrodę i z nią nierozer- 

walnie związaną zwierzynę, to też wy- 

komując polowanie musi baczyć by 

mie powodować męczeńskiej śmierci 

i zadawać ją możliwie bezboleśnie, 

czyli, że starać się zabijać zwierzynę 

na miejscu, powodując swym Strza- 
łem piorunującą Śmierć. Oczywiście 
że nie jest to łatwem, nawet bardzo 
trudnem, to teź tembardziej myśliwy 
winien unikać wszystkiego w Swym 
strzale, co z reguły ma w swoim 
skutku postrzał, powolne konanie zwie- 
rzyny i w połowie wypadków zmarno- 
wanie Sstrzelanej sztuki, bez pożytku 
dla siebie, az uszczerbkiem dla zwie- 
rzostanu. Obowiązkiem więc každe- 
go myśliwego jest poznać swą broń, 
a przedewszystkiem nie używać złej 
broni, jak nie używa się tępego noża 
przy operacji i, poznawszy ją dobrze, 
nie strzelać poza dystansem pewnego 
strzału, co włąśnie stanowi główną 
przyczynę bezprodukcyjnego marnowa- 
nia zwierzyny i narażania jej na po- 
wolne konanie. Nie strzelać śrótem, 
gdzie potrzebną jest kula, lub śrótem 
drobnym gdy odpowiednim pociskiem 
do danej sztuki jest gruby. Nie uży- 
wać obecnej wielostrzałowej broni 
śrótowej, poprzestając na dubeltówce, 
z której dwa Strzały można jeszcze 
oddać w dopuszczalnym dystansie. 
Strzelb bijących na sto kroków, па 
Szczęście jeszcze nie posiadamy, a 
wszelkie twierdzenia o biciu strzelb 
na duże dystanse, za wykluczeniem 

wypadkowych pojedyńczych strzałów, 
są to tylko opowiadania, polegające 
albo na przesadzie, albo na braku 
elementarnych wiadomości o technice 
współczesnego śrótowego strzału. Naj 
lepsze strzelby jakie potrafią skonstru-   

  

MYŚLIWSKIE ?... 
DODATEK ŁOWIECKI DO „SŁOWA*. 

Wychodzi w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. 

Od Redakcji. 

Po dłuższej przerwie, wywołanej niezależnemi od nas przyczynami, 

wznawiamy w dniu dzisiejszym wydawanie miesięcznego Dodatku Łowieckie- 

go do „Słewa”. Wznawiamy wydawnictwo czasopisma łowieckiego pod do- 

brym znakiem, wkraczając w nową erę, jaką dla całego świata myśliw- 

skiego było ogłoszenie nowego prawa łowieckiego, Ufni, że poczynania nasze, 

pod tak szczęśliwemi auspicjami rozpoczęte, nie pójdą na marne, zwraca- 

my się z ponownym apelem do wszystkich myśliwych Województw Wschod- 

nich, by zechcieli łaskawie wspomagać nas współpracą. W szczególności 

prosimy o nadsyłanie nam sprawozdań z odbytych polowań (kronika my- 

šliwska), wzinianek o ruchu stowarzyszeń myśliwskich, wzmianek o walce 

z kłusownictwem, oraz wogóle artykułów dotyczących wszelkich zagadnień 

i bolączek z dziedziny łowiectwa. 
Komitet redakcyjny Dodatku Łowieckiego: 

Bolesław Świętorzecki 
Dr. Cz. Koneczny 
Włodzimierz Korsak 
Michał Pawlikowski 

O I TS 

ować teraźniejsi puszkarze, dają pewny 
strzał tylko do 80 kroków, a strzelby 
zwykłe do 60, i ta tylko odległość 
jest dystansem, którego myśliwy nie 
powinien przekraczać w strzale do 
szlachetnych gatunków zwierzyny. 

W odrębności od łowów pierwot- 
nych dzitich, gdy. człowiek z koniecz- 
ności widział w nich jedyny środek 
zdobycia pożywienia i  zapewnie- 
nia (swej egzystencji, gdy czerpał 
z nieograniczonych zasobów natu- 
relnych zwierzostanów nic od sie- 
bie wzamian nie dając, polowanie te- 
raźniejsze — kulturalne, ujęte szere- 
giem nowożytaych pojęć i przepisów 
prawnych, z natury rzeczy nosi cha- 
rakter zarządzeń gospodarczych. 

W prawidłowem współczesnem ło- 
wiectwie nie może być mowy o nie- 
ograniczonem zabijaniu zwierzyny. 
W języku obecnego łowiectwa mo- 
wa jest tylko o odstrzale. jak 
już z samej treści tego słowa wynika, 
mieści się w niem pojęcie o części od 
jakiejś określonej całości. To też w 
prawidłowem gospodarstwie łowiec- 
kiem jest najpierw z możliwie scisłą 
dokładnością obliczona ilość znajdu- 
jącej się na danym terenie zwierzyny, 
a potem zgóry określana ilość sztuk 
przypadających do odstrzału. 

Otzywiście, że dla różnych gatun- 
ków zwierzyny, w zależności od jej 
mzožnošci i naturalnego jej upadku, 
ten odsetek różnym bywa — a tak 
przytem obliczyć go należy, by wyka- 
nanie odstrzału nie tylko nie wpłynęło 
ujemnie na dalszy przyrost zwierzyny, 
lecz nawet przyczyniło się do jego 
zwiększenia, co, jak wiemy, jest Osią- 
galne przez ilościowe ustosunkowanie 
obojga płci, mające wielki wpływ na 
ilość przyszłego potomstwa. Poznać 
swój zwierzostan, obliczyć odstrzał 
i nie przekroczyć go, jest moralnym 
obowiązkiem każdego myśliwego, roz- 
porządzającego łowieckim obwodem. 
Bo też zupełnie tak samo, jak całość 
lasów zabezpiecza dobrze obliczona 
i nie przekroczona roczna poręba, tak 
też prawidłowy odstrzał zabezpiecza 
ciągłość i przyrost zwierzostanu. Bez 

tego założania niema dziś gospodarki 
łowieckiej — jest to fundament, na 
którym tylko można oprzeć przyszłość 
naturalnego bogactwa kraju. 

Niewątpliwie największą przyjem- 
ność stanowi w polowaniu gruntowne 
poznanie życia zwierzyny, podpatrze- 
nie jej obyczajów, zbadanie jej charak- 
teru i wymogów. Wiadomem też jest 
dła myśliwego, że obecnie, po bardzo 
znacznem wskutek gęstrzego zalud- 
nienia i trzebieży lasów usunięciu więk- 
szości drapieżników, stanowiących 
dawniej tak zwaną komisję sanitarną 
w przyrodzie — wstrzymującą nad 
mierny przyrost niektórych gatunków 
zwierzyny, i zapobiegającą degeneracji 
gatunków, dobrze użyta strzelba wre- 
ku myśliwego stała się koniecznym re- 
gulatorem w ilościowem ustosunko- 
waniu zwierzyny. Ta czynność, pałą- 
czona z ciągłem obcowaniem z natu- 
rą i poznawaniem rządzących w niej 
praw, stanowi najwyższą rozkosz i naj- 
doskonalsze myśliwstwo. 

Bolesław Świętorzecki. 

  

Od Redakcji. 
Redakcja „Dodatku Łowieckiego* otwiera 

osobny „Dział prawny*, w którym będą umie- 
szczane najważniejsze wiadomości z prawo- 
dawstwa łowieckiego oraz odpowiedzi na za- 
pytania PP. Myśliwych w sprawach wykład- 
ni i praktycznego stosowania poszczególnych 
przepisów nowego prawa łowieckiego. 

Prowadzenia „Działu prawnego" podjął się 
radca wojewódzki p. Michał Pawlikowski, 
członek zarządu Towarzystwa Łowieckiego 
Wojew. Wileńskiego. 

Zapytania należy kierować listownie pod 
adresem: Wilno, Urząd Wojewódzki, M. Pa- 
wlikowski. Osoby nadsyłające znaczki pocz- 
towe na odpowiedź otrzymają odpowiedzi li- 
stowne, niezależnie od ich umieszczenia w 
„Dziale prawnym*. 

ZAGRAŁY TRĄBKI 
Do myśliwych Województw Wschodnich. 

Z wielką radością cały polski Świat 
myśliwski powitał ogłoszenie w koń- 
cu ub. roku nowego prawa łowiec- 
kiego. 

Otrzymaliśmy zwięzły, a wyczer- 
pujący Kodeks łowiecki — nie tylko 
zakrojony na mia'ę najkulturalniej- 
szych państ zachodnich, lecz, nawet, 
pod pewnymi względami, przewyższa: 
jący ustawodawstwa łowieckie zacho- 
dnio: europejskie. 

A czas był najwyższy! — Szegól- 
nie dla nas — dla obszaru Woje- 
wództw Wchodni:h..  Zwierzostany 
nasze malały z roku na rok w sposób 
zastraszający. Bezkarne niemal wobec 
śmiesznie łagodnych przepisów dotych- 
czasowych kłusownictwo i wnykarst- 
wo (pętlarstwo) panoszyły Się coraz 
zuchwalej. Szereg najszlachetniejszych 
gatunków zwierzyny łownej, jak — 
łoś, bóbr, nawet głuszec — stawały 
się coraz rzadsze i zdawały się być 
skazanę na qieuniknioną zagładę, po- 
dobnie jak żubr białowieski. Zagad- 
nienia kultury towieckieį stały wciąż 
na szarym końcu poczynań i trosk, 
zarówno państwowych jak i społecz- 
nych. Odosobnione głosy ludzi świat- 
łych, wołające na alarm i wskazujące, 
że krzewienie kultury łowieckiej, to 
nie zabawka, lecz ratowanie wspania- 
łych, a zaniedbanych źródeł bogactwa 
narodowego, to ochrona żywego Pięk- 
na Przyrody— padały w próżnię. Etyka 
łowiecka —= ten najistotniejszy i naj- 
cenniejszy dorobek kultury łowieckiej 
— nie istniał i nie istnieje wśród szer- 
"szych mas społeczeństwa; czemu się 
dziwić nie można, gdyż masy te po- 
zbawione były idącego z góry dobre- 
go przykładu Przyznajmy bowiem ze 
Skruchą, że ilużto z nas, powołanych w 
pie. wszym rzędzie do świecenia przykła 
dem masom nieuświadomionym, grze- 
Sszyło rok rocznie pizeciwko już nie 
przykszaniom etyki łowieckiej, lecz — 
przeciwko najelementarniejszym prze- 
pisom dawnego (jakże łagodnego i nie 
współczesnego), prawa łowieckiego?! 

Od chwili ogłoszenia nowego pra- 
wa łowieckiego ten opłakany stan 
rzeczy powinien ulec gruntownej zmia- 
nie na lepsze. Mamy dobrą usta sę 
łowiecką — chodzi o jej wykonanie. 

I tutaj należy sobie dobrze zapa- 
miętać, że tym wszystkim, którym za- 
leży na ochronie żywego piękna na- 
szej P.zyrody, nie wolo Spocząć na 
laurach zwycięstwa, jakiem było uchwa- 
lenie nowej ustawy łowieckiej. 

Nowe prawo łowieckie — to pierw- 
Szy krok zaledwie! 

Najlepsza ustawa pozostanie mart 
wą literą i największe wysiłki orga- 
nów państwowych zmierzające do wy- 
konania tej ustawy pójdą na marne, 
jeżeli nowa ustawa nie znajdzie żywe- 
go oddźwięku wśród społeczeństwa, 
t. j. jeżeli społeczeństwo nie przyjdzie 
władzom z pomocą w tem trudnem 

dziele. / 
Skomplikowane  warunki 

współczesnego wysunęły zrzeszanie 
się, kooperację na czoło przeprowa- 
dzania i popularyzowania wszelkich 
idei, prac i poczynań. Prawdztwi my- 

życia » 

grudniu r. ub., postawiło sobie za za 
danie — naczelne — krzewienie kul- 
tury łowieckiej przez obracanie wszel- 
kich dochodów (w tej liczbie docho- 
dów ze składek członkowskich) wy- 
łącznie na cele tej kultury. 
e Statut T-wa $dopuszcza coprawda 
tworzenie się w łonie T-wa t. Zw. 
„kółek terenowych”, t. j. kółek dzier- 
żawiących tereny łowieckie i polują- 
cych na tych terenach, lecz wspom- 
niane kółka rządzą się własnym bud- 
żetem, zaś Towarzystwo Łowieckie 
Województwa Wileńskiego, jako takie, 
jest stowarzyszeniem myśliwskiem bez- 
terenowem i dochody T-wa w żadnym 
razie nie mogą być obrócone na dzier- 
żawienie terenów, 

Z licznych zadań Towarzystwa 
Łowieckiego Województwa Wiłeńskie- 
go należy wymienić, jako najaktual- 
niejsze: -— delegowanie przedstawicie- 
li do władz wojewódzkich i powiato- 
wych dla iniormowania o biegu spraw 
łowieckich i utrzymania stałego kon- 
taktu z temi władzami; gromadzenie 
funduszu dla wydawania nagród poli- 
cjantom i osobom prywatnym za zwal- 
czanie kłusownictwa i nielegalnego 
handlu zwierzyną; działalność propa- 
gandową (odczyty, wydawnictwa, kon- 
kursy, wystawy) i t. d. 

Towarzystwo Łowieckie Wojewódz- 
twa Wileńskiego pregnie zjednoczyć 
w swem gronie tych wszystkich my- 
śliwych Województwa, którzy rozu- 
mieją, że piękne i zaszczytne miano 
myśliwego przysługuje tylko temu, kto 
czemkolwiek, chociażby tylko przez 
złożenie drobnej składki pieniężnej, 
przyczynia się stale do wielkiego dzie- 
ła — podźwignięcia rodzimej kultury 
łowieckiej. 

Zarząd Towarzystwa Łowieckiego- 
Województwa Wileńskiego. 

'Towarzystwo Łowieckie Wo- 
iewództwa Wileńskiego. 

Tow. Łowieckie Województwa Wileńskie- 
go powstało w grudniu r. ub. — Protektorem 
Towarzystwa jest Wojewoda Wileński p. Wła- 
dysław Raczkiewicz. Zarząd T-wa stanowią 
pp. Bolesław Świętorzecki (prezes), Józef Ła- 
stowski (sekretarz), Roman Ruciński (skarbnik), 
Marian Hoppen, Michał Pawlikowski (człon- 
kowie), Włodzimierz Korsak (zastępca człon- 
ka). Składka członkowska wynosi rocznie 17 
zł, wpisowe — 5 zł. Zapisy i składki przyj- 
mują członkowie Zarządu. Tymczasowy adres 
Zarządu T-wa: Wilno, ul. Mickiewicza 42. tel. 
10-84 (mieszk. p. Łastowskiego). 

  

  

  

Dział prawny. 

Prawodawstwo Łowieckie. 
W numerze 45-ym Dziennika Ustaw z r.b 

ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

śliwi muszą się sami zrzeszaći innych” 11.17 marca 1928 r. (pod. pozycją 448) o 
zachęcać do zrzeszania się w Towa- 
rzystwa Łowieckie, by wysiłków swych 
nie marnować, nie rozdrabniać, lecz 
przeciwnie — jednoczyć i nastawiać 
w jednym kierunku. Prawdziwi myśli- 
wi powinni sobie jasno uświadomić 
zasadę, będącą już oddawna naczelną 
dewizą Świata lowieckiego na Zacho- 
dzie, że ogół myśilwych dzieli się na 
dwie grupy: myśliwych, będących 
członkami towarzystw myśliwskich, 
i—kłusowników. 

Towarzystwo Łowieckie woje 
wództwa Wileńskiego, zawiązane w 

przekazaniu Wojewodom niektórych upraw- 
nień Ministra Rolnictwa, wynikających z po- 
stanowień prawa łowieckiego. W myśl tego 
rozporządzenia Wojewodowie zostali upraw= 
nieni 1) do rozszerzania czasu ochronnego na 
poszczególne gatunki zwierzyny, 2) do zez- 
welania na używanie zakazanych sposobów 
łowienia zwierzyny w celu zwalczania zwie- 
rząt drapieżnych, na które przez cały rok wol- 
no polować (t.j. wilki, wydry, kuny domowe, 
tchórze, gronostaje, łasice, króliki, jastrzębie- 
gołębiarze, krogulce, sroki i wrony), 3) do 
wprowadzania czasu ochronnego dla niedź- 
wiedzi, rysi, żbików, lisów, kun leśnych, no- 
rek i orłów), 4) do zezwałania na odstrzał 
sarn- kóz, na które, jak wiadomo, polować 
nie wolno przez cały rok.
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średnie w m. 

Temperatura x 
średnia + 18 

Opad za do- 
bę w mm. 

+4 Wiatr 
й rzeważający 

r Uw agi: Pogodnie. 
Minimum za dobę -1- 69С. 
Maximum na dobę -1-19>C > 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

„— Z Ligi Katolickiej Archidjecezji 
„ Wileńskiej. W dniu 27 kwietnia odbyło 

się zebranie przedstawicieli przeszło dwu- 
dziestu organizącji katolicko-społecznych 
wchodzących w skład Ligi Kat. Archid. 
Wileńskiej. Na zebranie przybył |. Е. Ńs. 
Biskup Michalkiewicz i w dłuższem prze- 
mówieniu przedstawił potrzebę podobnej 
organizacji, celem szerzenia uświadomienia 
katolickiego wśród ogółu katolików. Prze- 
wodniczył wice-prezes Ligi p. prof. Bossow= 
ski. Sprawozdanie z działalności Ligi, oraz 
referat z działu organizacyjnego wygłosił 
ks. Szambelan Ign. Olszański. 

W dniu 25 kwietnia i 27 kwietnia odby- 
ły się zebrania organizacyjne Ligi Kat. w 
parafiach św. Jakóba i Bernardyńskiej. Po 
reieratach o celu i zadaniu Ligi, oraz po 
udzieleniu wskazówek organizacyjnych, w 

у obu parafjach powstały Tymczasowe Rady 

)  parafjalne Ligi Kat. i wyłonione zostały Za- 
ś rządy. 

Wschodni. 

  
Przedstawiciele dekanalni do Li- 

gi Katolickiej Archidjecezji Wii. Od sze- 

regu miesięcy Liga Katolicka w naszej 
_  Archidjecezji prowadzi swą akcję, „celem 

| nawiązania jaknajściślejszej łączności z po- 
szczególnymi dekanatami i chcąc by akcja 

jednolicie i systematycznie rozwijała się 
na terenie całej diecezji z woli J. E. Ks. 
Arcybiskupa następujące dekanaty na kon- 
ferencjach dekanalnych wyłoniły swych 
przedstawicieli do Ligi Katolickiej. Zjazd 
owych przedstawicieli odbędzie się we śro- 
dę 23 maja o godz. lo rano w lokalu Ligi 
Katolickiej w Wilnie, przy ulicy Metropo- 
litalnej Nr. 1. Ę Ь 

Jeszcze brak przedstawicieli z 5-ciu 
dekanatów. Skład przedstawicieli dekanal- 
nych już wyłonionych jest następujący: # 

dek. Białostockiego ks. Adam Ostrowski, 
z dek. Bieniakońskiego — ks. Władysław 
Baranowski, z dek. Brasławskiego — ks. 
Piotr Brukwicki, z dek. Brzostowickiego— 
ks. Feliks Kaczmarek, z dek. Głębockie- 
go — p. Antoni Rutkiewicz, z dek. Gro- 
dzieńskiego - p. inż. Jan Ostrowski, z dek. 
Knyszyńskiego — ks. józef Stefanowicz, N 

| dek. Kalwaryjskiego — ks. Wacław Gra- 
bowski, z dek. Lidzkiego — ks. Jozef Bie- 
lawski, z dek. Miorskiego -- ks. Romuald 
Świrski, z dek. Nadwilejskiego ks. Wincen- 
ty Borsuk, z dek. Oszmiańskiego ks. Sta- 
nisław Staszelis, z dek. Raduńskiego—ks. Bo- 
lesław Moczulski, z dek. Święciańskiego — 

s. Czesław Sztejn, z dek. Świrskiego — 
»-- Jan Tomaszewicz, z dek. Wasiliskiego— 

| ks Jan Matulewicz, z dek. Wiszniewskiego, 

ks. Tomasz Żebrowski, z dek. Wileńskie- 

go — ks. Jan Kretowicz, z dek. Wilejskie- 

go ks. Aleksander Augustynowicz, Z dek. 

Wołkowyskiego — ks. Ferdynand Hajko- 
wicz, z dek. Worniańskiego — ks. Piotr 
Niemycki, z dek. Trockiego — ks. Henryk 
Wojniusz i z dek. Zdzięciolskiego — ks. 
Stanisław Węckiewicz. 

— (0) Budowa szosy. Wydział powia- 
towy sejmiku Wileńsko-Trockiego zamie- 
rzą w najbliższym czasie przystąpić do bu- 
dowy szosy od Jerozolimki do fabryki pa- 
pieru w Nowych Werkach. Długość proje- 
ktowanej szosy wynosi około 8 — 9 kilo- 
metrów. 

MIEJSKA. 

„ — (x) Przekształcenie placu Łuki- 
skiego na skwerek. Magistrat m. Wilna ną 
wczorajszem posiedzeniu między innemi 
postanowił jedną połowę placu Łukiskego 
przyłegłego frontem do ul. Ad. Mickiewi- 
czą przekształcić na odpowiedni skwerek, 
który mą być ozdobą tej dzielnicy, druga 
zaś połowa zużytą zostanie pod teren tar- 
gowy. Roboty nad regulącją placu Łuki- 
skiego rozpoczęte zostaną z dniem 4-g0 
maja rb. 

WOJSKOWA. 

— Przygotowania Zw. Organ. b. 

wojskowych do uroczystości w dniu 

3 Maja. Żwiązek Organizacyj b. wojskowych 
Woj. Wileńskiego wystosował komunikat 

, do wszystkich zarządów zrzeszonych  ог- 
ganizacji oraz zarządów powiatowych ZOW 

w którym zaznącza: w dzień Święta Na- 
rodowego musimy zadokumentować, że ną 

  

niewieści? Wreszcie rozgłos? Tak, nie- 
zawodnie wszystko to nie pozostało 
bez dużego wpływu na frekwencję. 
Lecz głównie podziałał na tutejszą 
publiczność: styl i typ gry p. Smosar- 
skiej. Cechy szczególne i wybitne gry 
p. Smosarskiej, to: prostota, szlachet- 
ność, szczerość, brak wszelkiego ka- 
botynizmu oraz deklamacji. Taki wła- 
śnie rodzaj gry jest najbardziej w 
guście publiczności wileńskiej. A nie- 
tylko w stosunku do interpretacji sce 

nicznej, do gry aktorskiej jest pub- 
liczność nasza, jest ogół nasz bez- 

| względnie najbardziej wrażliwy na 
szłachetną prostotę, na szczerość, na 
powściągliwość w objawianiu uczuć i 
wzruszeń. Cechy te i przymioty prze- 

mawiają najmocniej do ogółu nasze- 
go w każdej dziedzinie wystąpień 
publicznych: zarówno ze szpalt gaze- 
ty jak z estrady wiecowej, z plakatu 
na murze jak z przemówienia w par- 
lamencie lub zą bankietowym stołem. 
A „Cala indywidualnošė p. Smosar- 
skiej przypadła znakomicie do gustu 
i upodobań tutejszego ogółu. Nietylko 
jej pełna wdzięku uroda. 

„, Nie spodziewaliśmy się po pięknej 
i bajecznie miłej artystce: siły drama- 

, tycznego wyrazu. Nawet — ktoby nie 
„ Znał „Intrygi i Miłości* lub nie do- 

drze pamiętał rysów charakterystycz-   

_ KRONIKA 
terenie z. Wileńskiej zapomnieliśmy waśnie, 
idziemy w jednym szeregu, aby służyć tyl- 
ko sprawie państwowej. W dalszym ciągu 
komunikatu ustalone zostały wytyczne w 
sprawie udziału b. wojskowych i rezerwi- 
stów w  obchodzie Święta Narodowego 
3 Maja. 

KOLEJOWA. 

— W sprawie godzin urzędowania 
w kasach kolejowych. Ze sier przemysło- 
wo-handlowych proszą nas zwrócić uwa- 
gę czynników miarodajnych ną niedogo- 
dność dla klijenteli kolejowej rozkładu 
godzin urzędowania w kasach towarowych 
i stacyjnych, w magazynach towarowych 
i biurach ekspedycyjnych na stacjach Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej, a mianowicie: 
urzędy te Są nieczynne od godz. 12 do 14 
t. j. w czasie najintensywniejszej pracy we 
wszystkich skarbowych i prywatnych insty- 
tucjach, bankach i biurach oraz zakładach 
przemysłowo-handlowych. : 

Jako kurjozum nam wskazują na fakt, 
że naprzykład na st. Wilno-towarowa w je- 
dnym i tym samym gmachu położone obok 
siebie instytucje państwowe 0 charakterze 
wspólnej pracy, urzędują w różnym czasie: 
w Urzędzie Celnym i Kolejowej Ajencji Cel- 
nej pracują jak i wszędzie bez przerwy do 
godziny 15-ej, zaś w sąsiadujących z niemi 
kasach i biurach ekspedycji towarowej od 
12 do 14 praca zawieszona. 5 

Zrozumiałem jest jakie skrępowanie 
stanowi dla interesantów ta martwa pauza, 
w czasie najodpowiedniejszym dia załatwia- 
nia wszelkich interesów. Myśleliśmy, że 

przerwa ta przynajmniej dogadza zatru- 
dnionym w pomienionych instytucjach ko- 
lejowych urzędnikom jako pauza obia- 
dowa; lecz okązuje się, że urzędnicy ci 

sami są z tego bardzo niezadowoleni, gdyż 

czas od 12 do 14 jest oczywiście zawcze- 
sny na obiad, natomiast przedłużenie wsku- 

tek tego pracy tych urzędników na 2 go- 
dziny później t. j. do godz. IS-ej (oficjalnie, 
faktycznie zaś do 19 i 20-ej) jest dla nich 
naturalnie nie tylko niedogodnem, ale 
wprost krzywdzącem w porównaniu z urzę- 
dnikami wszystkich innych instytucyj, nie- 
wyłączając i kolejowych. Następnie dowia- 
dujemy się, że rozkład taki istnieje podo- 
bno tylko w Dyrekcji Wiłeńskiej, przynaj- 
mniej w Dyrekcjach Warszawskiej i Radom- 
skiej ekspedycje towarowe pracują bez 
przerwy do godz. 15-ej. В 

Powstaje więc pytanie, dla kogo i dla- 
czego na stacjach Dyrekcji Wil. istnieje po- 
mieniona przerwa urzędowania, nikomu nie- 
dogadzająca. 

Igi taryfowe na kolejce wąsko- 
torowej Nowoj<lnia-Lubcza.  Minister- 
stwo Komunikacji rozporządzeniem swem 
wprowadziła pewne ulgi taryfowe na kolej- 
ce wąskotorowej Nowojelnia Nowogró- 
dek Lubcza. Е 

Rozporządzenie to brzmi jak następuje: 
„Czasowo, aż do odwołania, przy przesył- 
kach kamienia surowego, łupanego, kru- 
szonego, nieobrobionego, oraz tłucznia, 
przewożonych od przystanku Zarój do przy- 
Stanku Basino kolejki wąskotorowej Nowo- 
jelnia - Nowogródek—Lubcza, w składzie 
całych pociągów najmniej 30 tona, ze 
świadectwami Urzędu Wojewódzkiego w 
Nowogródku lub jego organów, do. budo- 
wy dróg bitych, łączących Nowogródek ze 
Stołpcami i Baranowiczami, przewoźne о- 
blicza się ze zniżką 20 proc. za rzęczywis- 
tą odległość pomiędzy wskazanemi przy- 

stankami.“ 

— Nowy rozkład jazdy. Poczynając 
od dnia 15 maja wprowadzona zostanie w 

komunikacji kolejowej zmiana rozkładu 

jazdy. W rb. nastąpią większe zmiany, mia- 
nowicie dla usprawnienia ruchu osobowego 
wprowadzona zostanie znaczna liczba no- 

wa pociągów letnich, podmiejskich i szkol- 
nych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Trzecia demonstracja bezrobot- 

nych. W dniu wczorajszym grupa bezro- 
botn;ych pozbawionych zasiłków, po raz 
już trzeci usiłowała manifestować przed 
gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Sprawa 
przedstawia się następująco: 

Wobec przyznania przez Rząd sumy 
8o-ciu miljonów na zatrudnienie bezrobot- 
nych, wszystkim samotnym wzgłędnie bez- 
dzietnym bezrobotnym, którzy wykorzysta- 
łi już 17-tygodniowe ustawowe i 24-tyg. 
t. zw. doraźne zasiłki—cofnięto prawo ko- 
rzystania z dalszej pomocy. -Wywołału to 
odruch w postaci wspomnianych demon- 
stracyj. Jak się dowiadujemy, znaczna część 
pozbawionych zasiłków już we wtorek o- 
trzyma pracę. 

KOMUNIKATY. 

— W lokalu Rady Opiekuńczej Kre- 
sowej Zygmuntowska 22, w dniu 29 kwie- 
tnia rb., o godz. 5-ej pp. zostanie wygło- 
szony odczyt przez p. Zygmunta Turczyń- 
skiego na temat: „Wilno, jego rozwój hi- 
steoryczny, znaczenie polityczne kultury i 
literatury". Odczyt będzie ilustrowany prze- 
zroczami. 

Zarząd Komitetu „Chteb Dzie- 
ciom* zwołuje walne zebranie w dniu 30 
kwietnia o godz. 6.30 wiecz. w małej sali 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego i 
zaprasza na nie wszystkich członków i 
sympatyków Komitetu. 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie, 2) 
Odczytanie protokułu ostątniego posiedze- 

nych bohaterki sztuki, Luizy Miller, 
ten mogłby dziwić się, że p. Smo- 
sarska wprowadziła na _ repertuar 
Teatru Polskiego ciężką źragedię bio- 

rąc w niej na swe barki najdrama- 

tyczniejszą rolę. P. Smosarska wie- 
działa, co robi... wcielając się w 

Cnotę Udręczoną, w postać głęboko 

sympatyczną szlachetnej, niewinnej, 
dobrej i  rozczułającej dzieweczki. 
Prawda, daleko i głęboko sięgnęła w 
literaturę dramatyczną — szukając roli 
dla siebie jaknajbardziej odpowied- 
niej — lecz znalazła! Możemy jej być 
tylko wdzięczni. A i za to, że mieliś- 
my rzadką sposobność ujrzenia na 
scenie sztuki z retrospektywnego 
repertuaru, której się — wcale już 
dziś nie grywa. 

| poszło wszystko składnie i ład- 
nie; aż do dekoracyj włącznie. Bar- 
dzo przystojny major Ferdynand von 
Walter w mundurze i białym płasz- 
czu wyglądał wręcz olśniewająco; 
p. Frenklówna jako lady Milford nie- 
małego przydała? blasku widowisku; 
p. Malinowski był klasycznym „czar- 
nym charakterem* wystrzegając się 
pilnie przesady. Słowem uczyniono 
zadość fantazji p. Smosarskiej wię- 
cej niż z honorem, bo z sumienno- 
ścią godną najżywszej pachney: у 

Rocha 

št o 

nia, 3) Sprawozdanie z dziatalnošci i kaso- 
we, 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
5) Wybór zarządu, 6) Wybór Komisji rewi- 
zyjnej, 7) Wolne wnioski. 

— Odczyt „Kowno —Królewiec* w 
Teafrze Poisk m. Wyznaczony na dziś od- 
czyt red: Stanisława Kodzia na temat Ko- 
wno—Królewiec (wrażenia z podróży) wzbu- 
dził w mieście duże zainteresowanie. 

Prelegent był w ostatnich czasach dwu- 
krotnie w Kownie, oraz był obecny pod- 
czas rokowań polsko-litewskich w Królew- 
cu. Początek odczytu o godz. 12 m. 30. 
Ceny biletów od 30 groszy. 

— (0) Samopomoc matek. Przy po- 
radni dla matek na Zwierzyńcu i tamże 
znajdującej się ochronie dziennej im. bisku- 
pa Bandurskiego, instytucyj, utrzymywanych 
przez związek pracy społecznej kobiet, od- 
będzie się dziś, dnia 29 kwietnia, zebranie 
w celu utworzenia koła samopomocy matek. 

— Walne zebranie członków Syndy- 
katu Dziennikarzy Wileńskich odbędzie 
się we wtorek dnia 1-go maja 1928 r-ž0 
godz. 5*ej popołudniu w lokalu Stowarzy- 
szenia Urzędników Państwowych przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 7—Il piętro z następują- 
cym porządkiem obrad: |) wybór dwu de- 
legatów na zjazd delegatów Syndykatów 
Dziennikarzy w Warszawie mający się od- 
być w dniu 3 mają. 2) Sprawa połączenia 
się Syndykatu Dziennikarzy Żydowskich z 
Syndykatem Dziennikarzy Polskich. 3) Wy- 
bór nowego zarządu Syndykatu Dziennika- 

rzy Wileńskich. Wrazie braku kompletu na- 
stępne zebranie prawomocne bez względu 
na ilość obecnych odbędzie się w tym sa- 
mym dniu o godz. 5 min: 30 p. p. 

— Zarząd Związku Polaków z kresów 
Zakordonowych ma zaszczyt powiadomić 

Członków Związku i sympatyków, że dnia 
2 maja br. odbędzie się zabawa taneczna 
w lokalu Związku, Zawalna 1. Początek o 
godz. 9-ej wiecz. Zapreszenia u pp. Gospo- 
dyń i Gospodarzy, oraz w Sekretarjacie 

Związku od 11-ej — 1-ej pp. 
(x) Walne doroczne zgromadze- 

nie T-wa popierania pracy społecznej w 
Wilnie. W poniedziałek dnia 7 maja rb. o 
godz. 6 wiecz. w gmachu Wileńskiego Ban- 
ku Ziemskiego (Mickiewicza 8) odbędzie 
się doroczne walne zgromadzenie Towarzy- 
stwa popierania pracy społecznej im. Sta- 
nisława i Józefa Montwiłłów. 

Na posiedzeniu tem między in. dokona- 

ny zostanie podział zapomóg dla poszcze- 
gólnych instytucyj społecznych i dobroczyn- 
nych w Wilnie. W razie nieprzybycia dosta- 
tecznej ilości Kuratorów na wyznączone 
posiedzenie, następne odbędzie się tegoż 
dnia o godz. 7 wiecz. bez względu na ilość 

przybyłych Kuratorów. | 2 
Zarząd Wileńskiego T-wa Cykli- 

stów i Łyżwiarzy powiadamia, że stosow- 

nie do postanowienia Rady miejskiej prze- 
prowadza egzamina jazdy na rowerach przy 

zarządzie T-wa Mickiewicza 15 w godzinach 
17 i pół -19 w święta od 11 i pół—1.30 
- tamże przyjmuje zgłoszenia nowych cłon- 
ków. 

W niedzielę dnia 29 bm. Zarząd upra- 
sza członków O przybycie na godz. 12 @а 
omówienia sprawy przyjęcia udziału w po- 
chodzie i w zawodach szosowych w dniu 

święta narodowego 3-go Maja. 
Zapisy nie członków, życzących brać 

udział w zawodach szosowych, przyjmuje 
Zarząd w godzinach 17—19 codzień do dnia 

2 maja rb. 

UROCZYSTOŚCI I OBCHOD 
— (0) Członkowie honorowi Wileń- 

skiego Komitetu uczczenia Berka Jose- 
iewicza. Wileński Komitet uczczenia pa- 

mięci Berka Joselewicza, znajdujący SiĘ 

pod protektoratem Marszałka Piłsudskiego, 

zaprosił na członków honorowych pp. Wo- 

jewodę Raczkiewicza, inspektora armji gen. 

Burhardt - Bukackiego, kuratora okręgu 
szkolnego Pogorzelskiego i prezydenta mia- 

sta Wilna Folejewskiego. Pozatem człon- 
kom zwyczajnym Komitetu Marszałkowi 
Senatu prof. |. Szymańskiemu i naczelne- 
mu rabinowi wileńskiemu 'senatorowi Ru- 
binsztejnowi nadał tytuły członków hono- 
rowych. 

AKADEMICKA. 

— Jubileuszowy kwadrans akade- 
micki. We środę dnia 2 maja 1b. o godz. 
18,15—18,55 zostanie nadany 13 „Kwadrans 
akademicki". Na program złożą się: prze- 
mówienie JM. rektora USB. prof. dr. Pigo- 
nia, autórecytacje młodych literatów, pro- 
dukcje chóru akademickiego, obfity dział 
informacyjny i humorystyczny. Ze względu 
na znaczenię | charakter jaki posiadają 
„Kwadranse akademickie” w Radjostacji Wi- 
leńskiej, wszyscy radjosłuchacze winni zna- 

leść się w tym czasie przy aparatach radjo- 

wych. 
Na prośbę innych środowisk akade- 

mickich „Kwadrans* ten traasmitowany bę- 
dzie przez wszyskie radjostacje polskie. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. „Eros i 

Psyche”. Dziś o godz. 15.30 „Eros i Psy- 
che*. 

— „Ptak*. Dziś o godz. 20.30 „Ptak“. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 

stępy Jadwigi Smosarskiej. Dzis o godz. 
8.30 „Małgorzata z Nawarry* z p. Jadwigą 
Smosarską. 

Jutro, „Intryga i miłość". 
— Dzisiejsza popołudniówka, 

o godz. 3-ej „Spisek carowej”. 

RADJO—WILNO. 
Niedziela dn. 29 kwietnia 1928 r. 
10.15-: Transmisja nabożeństwa z Ka- 

tedry Wileńskiej. 
12'00-: Transmisja z Warszawy: Sy- 

gnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat meteorołogiczny. 

12.10—: Transmisja poranku muzyczne- 
go z Filharmonji Warszawskiej. Wykonaw- 
cy: Orkiestra Filharmoniczna pod dyr. Ta- 
deusza Mazurkiewicza. Matylda Polińska- 
Lewicka (sopran), w programie utwory B. 
Wagnera. 

14.00—15.00: Transmisja odczytów rol- 
niczych z Warszawy. 

15.00-: Transmisja z Warszawy: 
munikat meteorologiczny. 

15.15 - 17 20: Transmisja koncertu sym- 
fonicznego z Filharmonji Warszawskiej. Wy- 
konawcy: orkiestra Filharmoniczna pod 
dyr. Nonna Ottecen _ Clemence  Christesen 
(skrzypce), Harriet Cohen (fortep.). 

W programie: Mozart, Chopin, Nonna 
Otecen, Bach. > 

18.10 18.35: Odczyt w języku 
skim wygłosi Józet Kraunajtis. 

18.35— 19.00: „Matka Boska w 
polskiej* odczyt z działu „Literatura* 
głosi dr. Stanisław Cywiński. 

19.00 - 19.25: Gazetka radjowa. 
19.25 - 19.30: Sygnał czasu i 

tości. 
19.30—19.55: „Romantyzm Wileński" 

odczyt z działu „kiistorja* wygłosi Rektor 
USB prof. dr. Stanisław Pigoń. 

/20.00—2o0.25: Transmisja 4 Warsząwy: 
„Chiny — ich przeszłość i teraźniejszość” 
V odczyt wygłosi prof. Bohdan Rychter. 

20.20 22.00: Transmisja z Warsząwy: 

Dziś 

ko- 

litew- 

poezji 
wy- 

rozmai- 

Rz wspólny stącji Warszawa i Kra- 
ków. 

22.05--: Komunikat PAT. 
22.20—23.30: Transmisja muzyki ta- 

necznej z kaw. „Castronomja* w Warszawie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (x) Drugi groźny pożar w Tro- 

kach. Informują nas, iż po ugaszeniu poża- 
ru w Trokach jaki miał miejsce w dniu 

wo 

27 bm. i pastwą którego padły dwa domy 
mieszkalne, własność Heleny Girwojf i 
Marjana Popreta, tegoż dnią w nocy rów- 
nież z dotąd niewyjaśnionych przyczyn 
powstał drugi groźny pożar, który zagra- 
żał spaleniem się całego miasta. 

Dzięki jedynie niestrudzonym natych- 
miastowym wysiłkom ze strony stacjono- 
wanego w Trokach oddziąłu straży pogra- 
nicznej, oraz przybyłej na miejsce pożaru 
ochotniczej straży z Landwarowa, udało 
się szczęśliwie zapobiec dalszemu szerze- 
niu się ognia. 

„Tym razem spłonęły doszczędnie po- 
sesje burmistrza m, Trok Łakowicza Во- 
lesława i jego brata Albina. Pożar ugaszo- 
no dopiero następnego dnia rano. W celu 
zbiadania przyczyn pożarów udały się na 
m ejsce wypadku władze powiatowe. 

Katastrofa samochodowa na ul. 
Mickiewicza: Wczoraj o godz. 2 m. 40 
рр., w cząsie największego ożywienia ru- 
chu w mieście, z nadmierną szybkością 
wyjechało z ul. Dąbrowskiego od Mickie- 
wicza prywatne auto należące do p. War- 
deńskiego, plenipotenta maj. Woropajewo, 
a prowadzone przez szofera Olkowicza. 

W tym momencie przez ul. Mickiewi- 
cza, w kierunku Zwierzyńca, dążył takso- 
metr Nr, 83, a chcąc uniknąć niechybnego 
zderzenia gwałtownie skręcił w bok, zajeż- 
dżając aż na lewy chodnik. 

Wskutek takiego manewru maszyna 
wywróciła się, wyrzucając na bruk pasa- 
żera, którym był dr. Gierle, zamieszkały 
przy ul. Portowej Nr. 20. 

Na pomoc pośpieszyli 
oraz zaąlarmowana policja. 

Poszwankowanego dr. G. wprowadzo- 
no do pobliskiego składu aptecznego Ku- 
drewiczą i S-ki, dokąd wezwano pogoto- 
wie ratunkowe. 

Okazało się, iż nowa ofiara wybryków 
szoferów, dr. Gierle złamane ma lewe ra- 
mię oraz doznał ogólnego potluczenia. W 
stanie ciężkim przewieziono go do kliniki 
uniwersyteckiej na Antokolu. 

Taksometr uległ strzaskaniu. 
Po przeprowadzeniu śledztwa, w któ- 

rem brał udział sędzia śledczy p. Chełsto- 
wski, zatrzymany został do dalszego roz- 
porządzenia władz szofer p. Wardeńskiego 
Hieronim Olkowicz. (r) 

przechodnie 

  

Jako w 30-ty dzień zgonu 

Š. p. Józefy ŽUKOWSKIEJ 
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Kazimierza dnia 30-go 
kwietnia rb. o godz. 8-ej rano, o czem zawiadamia 

Sekcja Ołtarzowa przy Stow. Kupców Chrześcijan. 

Wezwanie w sprawie obchodu 3 Maja. 
Komitet wyłoniony na zebraniu 

przedstawicieli Organizacyj Społecz- 
nych i Zawodowych w dn. 28 kwiet- 
nia zwraca się z gorącym apelem do 
wszystkich organizacyj społecznych i 
zawodowych o zmobilizowanie zrze- 

szonych członków dla wzięcia udzia- 
łu w pochodzie ze sztandarami w 
dniu Święta Narodowego 3 maja. 
Szczegóły programu będą podane do- 
datkowo. 

  

i leń protest „iranady” 
Sąd odczytuje szereg dowodów 

rzeczowych, znalezionych podczas re- 
wizji u Fryszmana Wigdora, członka 
PKZB, u którego w mieszkaniu prze- 
chowywane było archiwum OK. partji. 

Między innemi materjałami znale- 
ziono wówczas rękopis artykułu przy- 
gotowanego do prasy, a pisanego,jak 
się potem okazało przez osk. Fabja- 
na Okińczyca. Artykuł ten p. t. „O 
czem pisać do gazet“ pouczał w jaki 
sposób należy pisywać koresponden- 
cje z prowincji, przyczem pouczenia 
te wskazywały wyraźnie w jaki spo- 
sób należy wykorzystywać wszystkie 
ewentualne błędy policji. 

Okińczyc składa wyjaśnienie, że 
artykuł ten pisany był przez niego do 

Pijackie awanfury krasnoarmiejców. 
Zatrzymanie szpiega-kohiefy. 

Onegdaj na odcinku 3 brygady 
KOP w rejonie Łużek, banda pijanych 
krasnoarmiejców wtargnęła na stro- 
nę polską izniszczyła godło państwo- 
we polskie. na słupie granicznym nr. 
10. Na widok zbliżającego się patro- 
łu KOP banda uciekła z powrotem 
na stronę sowiecką. 

W tym samym dniu patrol KOP 
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ERZECH WIESZCZÓW 
| MICKREWICZ,SŁOWACKI „KRASIŃSKI 

zatrzymał szpiega sowieckiego kobie- 
tę, która w towarzystwie trzech osob- 
ników usiłowała przedostać się na 
teren Polski. Przy aresztowanym szpie- 
gu znaleziono dokumenty kompromi- 
tujące. Kobieta ta symuluje umysło- 
wo-chorą. Odesłano ją do dyspozy- 
cji odnośnych władz śledczych. 

  

DZIEŁA 

„Naszej sprawy”, przyczem nadmie- 
nia, że domagał się od redakcji aby 
sprawdzano wiarogodność przygod- 
nych korespondentów przy pomocy 
hurtków. 

Przewodniczący. W czasie kie- 
dy pisany był artykuł na prowincji 
nie było jeszcze „Hramady*, proszę 
nam raczej wyjaśnić jakim sposobem 
artykuł pisany przez pana do „Na- 
szej sprawy” znalazł się w rękach 
Fryszmana Wigdora. 

Osk. Okińczyc. Fryszmana nie 
znam i nie umiem sobie tego wytło- 
maczyć. 

Jak wiadomo wspomniany Frysz- 
man osadzony jest w więzieniu i z 
mocy decyzji Sądu zostanie sprowa- 
dzony w charakterze Świadka. Mec. 
Duracz wyjaśnia, że Fryszman ma 
wkrótce sprawę w Sądzie wileńskim, 
co ułatwi przyśpieszenie sprowadze- 
nia go. 

Zeznania tego Świadka rozjaśnią 
tę wysoce obciążającą Okińczyca oko- 
liczność. 

Dalsze odczytywanie dowodów rze- 
czowych postępuje w szybszem tem- 
pie, gdyż Sąd odczytuje tylko waż- 
niejsze, zezwalając stronom powoly- - 
wać się na wszystkie okazane a 

    

   
    

Zachęceni niezwykłem powodzeniem naszego wydania 
dzieł zbiorowych WIKTORA HUGQ, postanowiliśmy 

to; 

to; 

to; 

to; 

to; 

dač czytelnikom 
czego w žadneį bibijotece braknąt nie może; 
€o w literaturze polskiej najważniejsze; 

co każdy Polak znać i mieć musi, 
со stanowi najwyższy wziot ducha polskiego; 

bez czego niema Polski — mianowicie: 

DZIEŁA TRZECH WIESZCZÓW 
Bibljoteka Arcydzieł Literatury przystępuje do druku pełnego, oparte- 
go na krytycznie ustalonych tekstach, dostępnego dla każdego wy- 

dania dzieł wszystkich 

MICKIEWICZA, SŁOWACKIEGO i KRASIŃSKIEGO 
pod redakcją Prof. dr. PHĄanfrecia Kridla, Docenta Uniw. Warsz., 

z przedmową Boya-żeleńskiego 

Chcąc udostępnić najszerszym rzeszom czytelników Otrzymanie 
dzieł TRZECH WIESZCZÓW, postanowiliśmy rozdać większą ilość 
egzemplarzy pełnego wydania dzieł Mickiewicza, Słowackiego 

i Krasińskiego bezpłatnie. 

Każdy z czytelników niniejszego pisma, który w ciągu 8 dni nadeśle 
pod adresem BIBLIOTEKI ARCYDZIEŁ LITERATURY, 
Warszawa, Boduena 1, niżej załączony kupon, otrzyma bezpłatnie 
pełne wydanie dzieł Trzech Wieszczów. Wysyłkę uskutecznia się 
w kolejności zgłoszeń; jedynie jako zwrot kosztów ogłoszenia i opa- 

kowania pobieramy 60 gr. od tomu. 

Wydanie obejmie 36 TOMÓW (OKOŁO 6000 STRON) na które 
składać się będą m. in. następujące utwory: 

ADAM MIEeKIEWICZ: Ballady i romanse, Dziady, Grażyna, 
Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, 
Księgi pielgrzymstwa, Literatura sło- 
wiańska, Trybuna ludów i t: d. 
Beniowski, Balladyna, Lilla Weneda 
Anhelli, Kordjan, Ksiądz Marek, 
Sen srebrny Salomei, Król-Duch, 
Mazepa, wiersze drobne, powieści 
poetyckie, proza mistyczna i t. d, 
Nieboska komedja, Irydjon, Psalmy. 
liryka, filozofja, polityka i t. d. | 

SULIUSZ SŁOWĄCKI: 

ZYGMUNT KRASIŃSKI: 

  
Niżej podpisany życzy sobie Otrzymać bezpłatnie 

   
818 LIOTE KA dzieła Trzech Wieszczów 
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Kino- Featr | Dziś ostatni dzień! naipopularn. osobistość, kobieta najpiękniej zbudowana, za którą szaleje cały 

  

  

  

  

    
  

  

    
  

  

planimetry etc. Ph Geodezyjne 
powszechnie znanej firmy 

  
  

  

  

  
| Gustaw Heydė, prezno 

COW NIEZ o 1 
taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze; 
у 

„tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznymį 

„Optyi Rubin“ =; 
UL. DOMINIKANSKA 17, TEL. 10.58. 

! Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 
  

S 70 NAJLEPSZY SRODEK 

M 00 ODSWIEZANIA i FARBOWANIA 

B BLUZEK, SUKIENi ra 
E WA NAJMODNIEJSZE KOLORY 

BEZ POTRZEBY 
GOTOWANIA 
(NA ZIMNOJ)     

Do nabycia w składach aptecznych, farb, i mydlarniach. 

ЗО МИ ИУЫЕ UDE TEA CESE OTB РЕ SB TEAM ORANGE PRASA 
„Wileńska Pomoc Szkolna Sp. z ogr. odp. 

Wilno, ul. Wileńska 38. Tel. 941. 
POLECAMY: W DZIALE RADJOWYM: 

Radioodbiorniki najnowszych 
W DZIALE ГАВОКАТО- 

RYJNYM: tanie mlekomierze 
dla kontroli jakości mleka i 
wszelkie inne areometry, ter- 
mometry i t. p. 

W DZIALE LEKARSKIM: 
wymianę strzykawek „Rekord* 
po dawnych cenąch. 

W DZIALE MIERNICZYM: 
tanie taśmy miernicze, cyrkle 
Gerlacha i Rychtera. 

Na zamówienie sprowadza- 
my po cenach fabrycznych te- 
odolity i niwelatory. 

systemów, oraz składowe czę- 
ści do budowy apa.atów. 
WŁASNE WARSZTATY. 

  

Wilno, 

ul. Kańska 1 
pei 

  

|Potezekne duo mieszkanie 
-$mio pokojowe, z kuchnią;” elektrycznością, wodociągiem, 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. - 0 

( КОАа И СОН Н POBZC Р ЕЛЕ (Ы IB СОЛ Ka IRO 1 WEOBE W RZA M 

A ""EORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE —& 
y, pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych 

fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości, g 

(wyajęce M Dqbrodska @ i WYNAJĘCIE ® 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, В 
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| Wytwórnia artykułów gospodarczych 
" „ENWU“ Numa Wajnsztejna 

Wilno, ul. Trocka 9, tel. 500 

    

FABRYKA | 
SAMOCHODÓW 
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kolice. 
Gwarancja pierwszorzędnego 
banku niezbędna. Oferty „Za- 

stępstwo'* do Międzynarodowe- 
go Biura Ogłoszeń, Warszawa, 

Galerja Luxenburga. 

    

    

RURESRRZASACZKEABKERNZECNNĘ 

Ważne! Dla miast, 
miasteczek i gmin! 

Ulice, place, osiedła i dworce 
oświetlają najlepiej 

nadzwyczaj ekonomiczne, udo- 
skonalonej konstrukcji Lampy 

naftowożarowe 

Fabryki „D 0 l m ę p 
na 1000, 500 i 200 šwiec. 

Stale na składzie: w Biurze 
Techniczno-Handlowem 

„lnż. Kiersnowski i Krużołek S-ka“ 

ы Wilno, Jagiellońska 8. Tel. 560 

i 
i 
| 

: 
: 

E | 

UWAGA? 
Rower „TRIUMPH* jest bardzo 

lekki i praktyczny w użyciu. 

Rower „TRIUMPH* znany jest z 
czasów przedwojennych, jako jeden 
z najlepszych. 

Rower „TRIUMPH* jest najbar- 
dziej zastosowany do jazdy na na- 
szych drogach. 

O „TRIUMPHIE* każdy może 
dać opinję najlepszą, kto go posiada. 

Kto chce w sezonie obecnym nabyć 
rower, niech pamięta, że kupując 
„TRIUMPH* będzie z niego bezwa- 

runkowo zadowolony. 

Rower „TRIUMPH* możną nabyć w 
znanej firmie „UNIWERSAL* przy 
ul. Wielkiej 21 na najbardziej do- 

godnych warunkach. 

Dla pp. Urzędników, Instytucyj, Sto- 
warzyszeń, Grup i t. p. nasza firma 
w celu uprzystępnienia przy nabyciu 
rowerów „TRIUMPH* udziela spec- 

jalnych warunków. 

(abinet Kosmetyczny absodweniki 
„Institut de Beaute Keva Paris" 

Usuwanie wszelkich wad cery. Dłu- 
gotrwałe przyciemnianie brwi, regu- 
lowanie i środek na porost takowych. 
Przeciw wypadaniu włosów, specjalna 

elektryzacja, skutek nieomylny. 
Portowa 28—5 godz. 10— od 4—7. 
1935—0 Wydz. Zdr. 1480. 

D US TEST TD EET 

Najbardziej udoskonalone | 
amerykańskie maszyny do pisania 

„ROYAL“ 
oraz 

arytmometry 

„EET“ 
najnowszej 
konstrukcji, 

   

   
   

do nabycia: 

w Biurze Techniczno-Handlowem 

„i. Kiersnowski i Krużołek $-ka'* 
Wilno, Jagiellońska 8. Tel. 560. 

   

1928 
NEO 

Pensjonat „Urocze Werki“ 
POD WILNEM 

pokoje z całem utrzymaniem 
Table d'hóte. Otwarcie 15 maja 1928 r. 
Zarząd w Wilnie: ul, Dąbrowskiego 
10, m. 4. Helena Pietkiewiczowa. -2 
CZADEUNNEJKOWAGONZASEK| 

  

  

       

DAMSKIE 
i MĘSKIE 

Wykwintne i 
Do nabycia we wszystkich wileńskich sklepach obuwia. 
Specjalnie białe luksusowe OBUWIE TENISOWE 

sprzedaż K, RIMIMI, WILNO, Rudnicka 6, tel. 12 - 20. 

PANTOFLE LETNIE 
w 12 rozmaitych kolorach i najmodniejszych fasonów. 
„Bata“ w każdej parze). Po za konkurencją! —Tanio i elegancko! 

  

   

  

zę Š | „HELIOS“ świat, czarna ia PE ass CE roli CS ih w nią 

s | dramacie p. t. „CZA « specjalne opracowanie Maurycego Dekobry.Film 

p SKŁAD APTECZNY > Wileńska 38. | ten wzbudził niebywały entuzjazm na obu półkulach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
o + * s 

8 Tel. 2. | Družani Mickiewicza B. B Dziś 3 gwiazdy ekranu: PAUL WEGENER, IWAN PETROWICZ | 
a Eno tio TM zi Kino-Teatr i ALICE TERRY w najcudowniejszyni filmie Świata S 2 Dzieje potee 

L 3 ża OSI : kobiety, uprowadzonej w przeddzień ślubu przez czarnoksiężnika, oddającego się studjom 

L я Podajemy do. 455 Inirddmočei azyma e „POLONIA czarnej magji, celem którego jest stuczne stworzenie życia ludzkiego, do czego potrzebna 

ią liśmy pierwszy transport świeżych wód na- B „ul. A. Mickie- mu jest krew serca niewinnej dziewczyny który zmusza ją być w jego ręku bezwolnem 
En furalnych czerpania 1928 ;roku. dž wicza 22. narzędźiem. Początek 0 6744 Ostataiss.:10.30, 

g Apenta, Biliner, Contrexeville, Ems, Fachingen, p : - - - —- 

dg Karlsbad, Vichy, Kissingen, Krościenko, Marien- ge iuo riai JUTPO PREMJERA. 120 minut huraganowych wybuchow wesotošcį. Dwaj najwieksi 

42 bad, Morszyn, Szczawnica, Vittel, Vildungen etc. gi HELIOS" wesołkowie Świata, królowie humoru w swej najnowszej BÓR pw at prod. 1928 r. p. t. 
Z aki ES j : AT. PATACHON i WIELDRYB Akcia rozgrywa się w 3 częściach Świata. Pat zakochany. 

H Skład „główny na Wojew. Wileńskie i Nowogr. da 2 ži Patachon jako triumiujący DON-JUAN. Imponująca wystawa! 

y8 Sól kąpielowa Imowrogławska "GRE BĘ Orkiestra z Jazz-Bandem. Dla młodzieży dozwolone.  Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
O Ją = PO A ОО НЕ оРОН 

'. Ciechocińska borowina, Muł Piszczański, Fango, gE Kino Kolejowe + Dziś i dni następnych! Rekordowy Trędowata” (Pieśń miłości) współczesny dramat Salonowy w 

gą Ług, Szlam, Kąpiele Nauheimskie, Sosnowe etc, a 6 film produkcji krajowej! # 12 aktach, według głośnej powieści Heleny Mni- 
tą „BENISKÓ szek. W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, JÓZEF WĘGRZYN i inne. Początek sean- 

ią Dla hurtu, Klinik i Zakładów rabat. Ba | (obok dworca kolejo- sów o g. 5, w niedzielę a 4. Ceny miejsc: I i Il m. po 1 zł. !ll m. po 75 gr. i kupon do ložy 
4 A £ wego) — 1 zł. 40 gr. UWAGA: kancelarji „Ogniska* przyjmuje się zapisy do Kółka operowego mło- 
gó Egz. od 1890 r. Egz. od 1990 r: t 80). dzieży pod kierown. p. M. Worotyńskiego. 

Vis-a-vis Hot. Georges. Bi 1 žaiabi Wi Od ćnia 25 do 29 kwietnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film hisoryczny: 

w ja Lada w Miejski Ninematogać g į R życ (Maksymiljan von Habsburg) dramat w 10 „aktach, oSnuty. na tle powieści Charles 
TTT TT TT AT Kulturalno-Ošwiatowy „i T NAS p. * 10\];…‹1;. \А;‹г[оі_х !%Ю“…еі]: Ks A 2 opas c: 

SALA MIEJSKA nie o О AC kj akcie. pocze ca ni koncerty a JO. rkiestra po yrekcją p. . Zcze: 

у pańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny 
1 Ё ul. Ostrobramska 5. program: „ZNAK ZORRY*. 
% 

— 

į =| CYRK Uwagal SENSACJA! Uwaga! ' 
EZ Dziś w niedzielę ŚOW a 4po po o ya so pi występ AE: SAY i i 

ozątem cały program artystyczny. Dzieci, uczniowie i żołnierze płacą połowę. 
L aka Szylera-Szkoinika, Wieczorem © godz. 8-ej dajszy ciąg walk. Szczegóły w projira nach. i 

ы й ojskowe Spółdzielnie Tos si a Na Ę 
Teod lit i i Ё Najlepsze 22 i Dostawcy Wojskowi! W sezonie LETNIM 
niwelatory, Kawę zbiorową świeżo mieloną 

olabje najlepszej jakości luzem i w Ameryka, indje, Japonja i cala zachodnia Europa 
nsirumeniy astrolabje, dA: 

| goniometry, a noszą tylko 
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| 
gin dostawców 

BA Lwow, Sapiehy 75. 

P 
  

    

     

UWAGA!! 

TANATOL 
ORWIN 
MOGIL 
SINTIN 

Laboratorjum 
Chemiczne 

Ważne dla Krawców i Krawczyń!! fĄ 
WY polski Podręcznik Kroju 

męskiego i damskiego autora TA- 

absolwenta Akademji w Londynie i 
Wiedniu i przykrawacza największych 

Wiedniu, Karlsbadzie, St. Petersburgu 

mawiać wprost w firmie T. Górski 

Zacząd Spółdzielczego Banku 
dla Handlu i Rzemiosi 

z ogr odp. w WILNIE. 

Niniejszym powiadamia udzia- 
łowców Banku, że w dniu 29-g0 m 
kwietnia 1928 r. o godzinie 5 
wieczór w pierwszym terminie 
io godzinie 6 w drugim termi- 
nie w lokalu własnym przy ul. 
Adama Mickiewicza T, odbędzie 
się doroczne Walne Zgromadze- 
nie udziałowców Banku z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór 
Walnego Zguomadzenia. 

2) Sprawozdanie z czynności 
Bankowych za rok 1927: Rady 
Nadzorczej, Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, zatwierdzenie bilan- 
su i rachunku strat i zysków 0- 
raz udzielenie Zarządowi i Ra- 
dzie absolutorium. 

3) Zatwierdzenie preliminarza 
na rok 1928-my. 

4 Wybór nowych członków 
Rady na miejsce wylosowanych. e 

5) Wolne wnioski. 

ME TAMORPHOSA 

Padykbalrnie USUMUA PIEGI. 
WĄGTY, ZIDADSZCZALI IDVDE UIA CET 

   

     SERW 

& Oszysty już przekonali Się, 

    
    

  

Kto by wiedział o 
miejscu pobytu 

żony mojej Malwiny 
z Rusieckich Hryho- 
rowiczowej z córkami 
Eleonorą i Aliną, któ- 
re jesienią 1925 r. wy- 
jechały z Wiłkomie- 
rzą (Litwa) do Wilna, 
najusilniej upraszam o 
zawiadomienie mię 
pod adresem pocz. i Lekcje języka 
maj. Dokszyce ogro- 
dnikowi Józefowi Firy- angielskiego 
horowiczowi (Grygo-= pojedyńczo i komple- 
rowiczowi.) 0 ŁL8lty. Dowiedzieć się: 

anlrn nieanią na ma- poniedziałki, wtorki i 
Matka piSAnidszynach czwartki od 7-8 8. 
Orzeszkowej 11 m. 16. Wiecz., ul. Słowackie- 

Dowiedzieć się od 1 go 1 m. 10, telef. 8-38 
JKA у —1 

Encyklopedia Olgier: 12 poka! 

e 

branda 18 tom. do 
sprzedania. Ofiarna 2 zaraz do wynajęcia, 

m.8. TO ul. WIELKA 15, mo- 
PLAC około 300 s.žna rozdzielić na 2 
w rejonie W.'Pohulan- mieszkania. Dow. się 
ki wydzierżawię wzgl.na miejscu lub u 
sprzedam. Nadaje się dozorcy. =0 
dla ogrodnika. Adres 
w redakcji. _ .. 0 Pofrzebna bona 
Uniewaźnia się Zgu- do dzieci, tylko z po- 
biony index Sergiu- wążnemi referencjami 
sza _ Soroszkiewicza zgłaszać się: Mickie- 
studenta medyc. USB. wicza 37 m. 5,g. 4 5 
Nr 62. 1-0 о—8981 

Potrzebni Do sprzedania 

  
  

  

wykwalifi- 
kowana 

    

krawcowa do prowa-fortepjan i meble, 
dzenia samodzielnego „,,. Iski 22-3 
pracowni okryć dam- Wiwulskiego 22 - 3. 
skich. Dowiedzieć się о-9581 
W. Pohulanka Nr 7, 
sklep „Janina“. “8161 Rarpie 

królewskie, narybek, 

łużąca do wszyst- Tarlaki, do sprzeda- 
lego z ZOLOWAĆ nia. St. Horodzki, 
niem potrzebna Mieczysław Wołcza- 

od zaraz. Kalwaryjska SKi „1828 1 
11 m. 1. a używaną 

Kupię iR do 
pisania. Oferty: Wilno, 
Młynowa 12-13. 

_° 1681 

  

  

Z. powodu wyjazdu do 
sprzedania SKŁAD 
APTECZNY istn. 22 |. -———.-- —— 
z mieszk. War. Ka s 
Wiad. w Biurze Ogł. Poszukuję się 
S. Jutana, Niemiecka 4. mieszkania 2-3 po- 

SKŁAD FABRYCZNY 

„Optyk Rubin == 
UL. NOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

  

  

Żądajcie we wszystkich aptekach, drogerjach i t. p. 
jedynie niezawodnych środków 

Buldog-bokser 
8 miesięczny samiec 
i koń 4 letni kuc 
(huculski) z bryczką i 
saneczkami do sprze- 

kojowego z kuchnią 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa“ pod „komorne*. 

Miejscowość 
Lefniska, sucha ładną. przeciw karaluchom i prusakom 

przeciw myszom i szczurom 

przeciw pluskwom 

przeciw molom, pchłom i t. p. 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. 
W użyciu od 1911 roku. 

1. SROCZYŃSKI i $-а 
REC ZAIKS GETT DOTY CAT CI KRY BA OREW GC © ODZNAK TAE KEEŃ 

* 

DĖUSŽA GORSKIEGO, prof. Insty- JĄ 
uu Przemysłowego we Lwowie, 

B wa 5-a m. 6. Ogląd. 192 
nadwornych weg od 2-5 g. w. 

i t. d. 300 stron, około 200 ilustracji ĄĄ 
| ZE zł, 25. Wysyła za zaliczką, za- 

1827—1 А 
  

   

przewodniczącego m 

Warszawa, Elektoralna Nr 21, 
tel. 65-11 

MIESZKANIE : 
z 5 pokoi, kuchnią, MIESZKANIE 
światły pokój dla służ- 3 ,5 pokoi z kuchnią 
by, wanna, water, Patychmiast poszuku- 
elektr. i t. p. do wy- IE: Oferty sub „zaraz“ 
najęcia, ul. Zakreto- 40 „Administracji ni- 

niejszego pisma. 
—_ 1924-1 

LETNISKO iorin 2. po- 
z utrzymaniem w ma- I Wynajęcia koje na 
jątku ziemskim. Infor- letnisko 3 kim. od 
macje: Wilno, Jagiel- Stacji sliczna miejsco- 
lońska 8 m. 12. Biuro WOŚĆ Stacja Stasiły 
Techniczne, tel. 560. Zaśc. Poberże, poczta 

-*8-6z61 Rympa Maciej Ale- 
=——— ksandrowicz. 1920-1 

Jethiško 9 

MIESZKANIE 
3 pokojowe odnajmu- 
je się od zaraz. W. 
Pohulanka 7. Infor- 
macje u właścicielk 

  

E Nicdrozo 
№ ЁЁ м majątku, miej- 
E scowošč sucha, tačna, 
M las, rzeka. Odległość 
© do kolei 1 kim, od 
m Wilna 2 i pół godz. 

    

m koleją. Produkty ta- domu tamże. 1925-i 
E nio na miejscu. Do- мй 
m wiedzieć się: Zwierzy- '6 pokoi 
m niec, Inflancka 2, od 
a do 4-ej. LzLL8I 

m i 4 kilometry wiedzieć się: zauł. Do- 
e Lotnisko od miasta do broczynny Nr. I, 
m wynajęcia. Komunika- biurze Wil. T-wa Do- 

cja co godzinę auto- broczynności. | 1£61 
m busem i koleją, 6 po- 
mkoi i kuchnia, las, 

rzeka. Dowiedzieć się: 
a Zygmuntowska 4 m. 5, 
Mod 10-12 i od 3—7. 

1 - 6261 
— 

B LOfnISKO Goo: w ład 5 pokoi w tad- 
gi nej i suchej miejsco- 
m wości, rzeka, las so- 
H sowy, 7 kilometrów 
m od st. Gudogaj, maj. 
8 Witki, poczta Ostro- 

wiec koło Wilna, 
gm Dziekoński. — 1--2161 

nadających się na biu- 
ro, internat lub szko- 
łę do wynajęcia. Do- 

Kupię 
bryczkę 

parokonną, resorową. 
Zgłoszenia do Słowa 
'pod „Gryczka“ 

о-9261 

2 į a olbrzymiej 
( WJ wietkości i 

drzewka owocujące 
śliwki białe najlepsze- 
go gatunku do sprze- 
dania. Ul. Połocka 20 

1921 

  

    

dania, Nowa-Wilejka, 
dworzec. Dowiedzieć wać koleją 45 
się w kiosku „Ruch”. kim. Od stac. 3 kim. 

Poczta i stac. Gudo- 

  

  

  

Gotówkę gaj, maj. Anielin, Za- 
PRZYJMUJE My?POISKi- 1787—1 

na — музоК!е ” орго- ® m 
centowanie zabezpie- 
czoną złotem i sreb- 
rem, odbiór lokat 
natychmiastowy 
LOMRA Plac Kateó- 

ralny, Bisku- 
pia 1, tel. 1410, wy- 
daje bez ograniczenia 
pożyczki na zastaw 
złota, srebra, brylan- 
tów, mebli, obrazów, 
fortepianów, automo- 
bili i różnych towa* 
rów. 1565 - 21 

H. Vilenkin į $-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka nikiowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

Palma 
ładnie rosnąca oka- 
zyjnie z racji wyjazdu 
do sprzedania. Oglą- 
dać od 10—ł2 rano i 
3—7 wieczór, Wileń- 
ska 26 m. 5. —0 

gubiono książkę 
wojskową rocz- 
nik 1896, wyd. 

przez P. K. U, Świę- 
ciany, na imię Justyna 
Awa ana we wsi 

. 8 +^ Схеграп!52К!, $mina 

Ёгеапрзік da żądanie p yntupy pow. Świę- 
= - ciański. 1907 2 

Meble: salon $maho- 
« niowy, pokoje 

sypialny i stołowy z 
powodu wyjazdu nie- 
drogo sprzedam. Por- 
towa 4 m. 6, od 12 
do Z i ud 5 do 6. -1 

Przepisywanie na 
maszynąch podań, 
umów, korespon- 
dencji it. d. TANIO 
załatwia BIURO 
PODAŃ i przepisy- 
wań na maszynach 
S. Grabowskiego 

Garbarska I, tel-82 | 

wyborowe, warzywne, 
pastewne. i kwiatowe, 
koniczyny i inne w 
wielkim wyborze po 
cenach — najniższych 

oleca F. SZYK 
ilno, Zawalna 58. 

  

Potrzebny ogrodnik 
znający się na pro- 
wadzeniu pasieki, do 
niewielkiego ogrodu. 
Oferty z życiorysem 
nadsyłać: m. Kuncow- 
szczyzna, p. Hryce+ 
AE wo Mo — 

gródzkie, оупно- iącja 1 lub wicz. о 19 [0 Wynajęcia 2 po 
šabą WILLA "nakoje zdatne pod biu- 

Letnisko brzegu duż,ro. Oglądać można 

jeziora, 20 klm. st. i Od 3-4 g., Kasztano- 
m. Brasław, Miejscow. wa 7 1-a parter, 
malown. gorzysta, SU „mm 05581 
ha, las sosnowy. gubione zaświąd. 

Idealny cichy wypo- Zi Wilno na 
czynek Radjo. Možna 
całodz. utrzymanie. manowskiego, wydane 
Inform.: Zarzecze 1lów r. 1927 o czynienie 
m. 17 w godz. 9 -1i,starań o uzn. of. rez. 
17—19. 1895 - 4uniewaž. się. 2 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesiaw Karwowski. 

imię Jakóba Ro- d 

Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23. 

A.
   

ъ 
W dniu 30 b. m. SKEAD APTECZNY A 

prowizora B Uszyłły 
został przeniesiony z ul. Wielkiej 28: 

mu. Niemieeką Nr 2 
(Hotel Europejski). й 

8 
BYAVAYĖ 
R LEKARZE Š 
BAWAWAEĄ, 

DOKTOR 
B.ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

    

Kobieta-Lekarz 

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

tel. 277. 

"W: Zdr. Nr. 152. 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
0 = —_W.Z.P. i. 

DOKTOR 
K. GINSBERE 

choroby  wenerycź? 
syfilis i skórne. Wil 
no, ul. Wileńską 3,' e 
lefon 567. Przyjmuj 
od 8 40 11004 40 
98—— 

Doktėr Medycyny 

LUKIEWICZ 
choroby weneryczne, . 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście | 
z ul. Śniadeckich 1, | 
przyjmuje ad 4 7. | 

—— 75 
Br. G. WOLFSOM 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

— 
Doktór Medycyny 

A. GYMBLER 
choroby skórne; we- 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 

ja, słońce górskie. 
ickiewicza 12, róg 

Tatarskiej 9 -2i5-8. 
9е— W.Z.P 43, 

     

    
   

   

  

  

  

Br Hanusowiez 
Ordynator Szpitala | 
Sawicz, choroby skór- į 
Gi aaa S 2 1 

ziny przyjęć 5 - 7 pp. 
Zamkowa 7—1. ee | 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością 
(djatermja). 943— 

Ti 
| ita nermyści 
TAR DEM DS 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Užyūska-Smolska 
Choroby jamy  ustnei 
Płombowanie i usuw 
nie zębów bez bój 
Porcelanowe i zło 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8-1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

  

    

          

    

  
    

     

BH NOSZA 684 
AKUSZERKA 

W. Śmiałowska 
przyjmuje od godz. 1? 

o Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstwą. 

Z. P Nr. 63


