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LIDA — Suwał a 13 -- S. Mateskį, WILEJKA POWiATOWA — ul. Mickjewjcza 24, F, Juczewska 

8 S RZEDSTAWICIELSTWA: i PRZEDS CIE : 
е ERA5LAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“, | NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Ksiegaroja jazwiaskiego, | 

‚ RIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, NOWOGRÓDEK — Kłosk St, Michalskiego, я 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Lasznk, N..ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnia T-.wa „Ruch“, 
JABROWICA (Potesie) — Księgarnia K, Małjnowskiego, OSZMIANA — Ksjęgamia Spółdz, Naucz. 
DUKSZTY — Bulet kolejowy. - PIKSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wioczjm'erow POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkołnej, 
GRODNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, iš ы STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smerzyński, SŁGNIM — Ksjęgarnia D. Labowskiego, ul. Mickiewicza 13, 

Н z PWIENIEC — Sklep tytoniowy: — S$, Zwłerzyński, З ® > Oni 
WILNO, Czwartek, 21 kwietnia 1832 r. kieck ć Sklep: Jedność" ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewjn —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 8 

Madatcja 3 Administracja, Wilno Zamkowa 2. Otwarta od g. £ do 4. Tełefony: 

Se PTI PORTA ZEE RESECENEYTECTROOA DK TO SAASARCICE ZOP ORZEC SL 

PRENUMERATA mięsięczna z odnjesjeniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K,O, 

Nr, 80259, W sprzedaży detal, ceną pojedyńczego n-ru 20 gr. 
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Prawda, czy teipól prawdy” 
Protoigumen jezuickiej misji w Al- 

bertynie, ks. Włodzimierz Piątkiewicz, 
wydał niedawno broszurę p.t. „Praw- 
da o Albertynie'. W tych dniach na 
temat akcji wschodniej udzielił ks. 
Piątkiewicz wywiadu redakcji „Dnia 
Polskiego“ (Nr. Nr. 103 i104). 

Broszura ma podtytuł, wskazujący 
na treść: „W odpowiedzi p. Wł. Jeś- 
manowi z Berdowicz iks. kan. Ad. A- 
bramowiczowi z Bietegostoku“. 

Wywiad zaś w drugiej swej części 
został poświęcony naszemu pismu, któ 
re ponoć, całkiem już nie ma racji i 
powodu do krytycznego stosunku 
względem metod misyjnych „wschod- 
ników”. 

Przypuszczając, że tak p. Jeśman, 
jak i ks. kan. Abramowicz odpowiedzą 
szczegółowo na dość gwałtowne ataki 
0. protoigumena, podkreślamy obec- 
nie dwie charakterystyczne cechy sta- 
nowiska czcigodnego autora wobec 
krytyków akcji wschodniej. 

Poważne, podyktowane głęboką 
troską o dobro wiary katolickiej, naro- 
du i państwa, — wystąpienie p. Jeś- 
mana, osoby dobrze znanej, zostało 
potraktowane, jako „kompromitujące 7 
katolickiego punktu widzenia', prze- 
pojone zgryźliwą złośliwością”, „nie- 
zgodne z rzeczywistością”, jako „pu- 
ste frazesy' a nawet „oburzające ka- 
lumnje“!.. 

Czy p. Ješman zasłużył na tak 
mocne stowa, bez trudnošci rozstrzyg- 
nie każdy, kto czytał jego memorjał. 

Taki sposób rozprawiania się ze 
swoimi przeciwnikami jest niezmiernie 
charakterystyczny dla działaczy obec- 
nej akcji: unijnej. 

Zasadę „kto nie z nami, ten nasz 
wróg'* — rozszerzyli oni w ten spo- 
sób, że teraz brzmi: „kto nie z nami, 
ten jest godny piekła, jako zbrodniarz, 
dła którego niema ratunku. 

I stąd — bardzo, bardzo etektow- 
ne, choć niezawsze dozwolone metody 
zwalczania swych przeciwnikow!... 
Wiełeby dało się powiedzieć na ten 
przykry temat!.. 

Nie spodziewaliśmy się jednak, że 
iczcigodny o. protoigumen zastosuje 
tę metodę w swej broszurze polemicz- 
nej, uderzając w niej nietylko w osoby, 
wymienione na karcie tytułowej, ale : 
w tego, kogo 0.0. Jezuici uważają za 
głównego swego wroga i kto wcale 
nie zasłużył na krzywdzące złośliwo-- 
SCŁ. 

Drugą cechą metody polemicznej 
o. Piątkiewicza, jest celowe i nieraz 
bardzo zręczne zacieranie różnic po- 
między działalnością o. o. Jezuitów a 
całokształtem akcji. 

Rzecz jasna, iż w bruszurze Alber- 
tyn wygląda, jak cudowna oaza cnoty 
i religijnego uniesienia, stąd wniosek: 
ex oriente (made in Albertyn) lux! 

Granica jednak stanowczo musi 
być przeprowadzona. O. O. Jezuitom 
można zarzucić wiele błędów w takty- 
<e, nikt jednak nie zaprzeczy, iż wszy- 
scy oni posiadają poważne wyksztai- 
cenie, są bezinteresowni, no i bez- 
względnie uczciwi. 

'Czy to da się powiedzieć o świec- 
kich kapłanach unijnych, którzy prze- 
<ież stanowią przytłaczającą więk- 
szość i decydują o takiem a nie innem 
obliczu całej akcji?.. 

O. Piątkiewicz stanowczo np. od- 
piera zarzut p. Jeśmana, iż „wschodni- 
<y“ zwabiają prawosławnych wszelkie 
mi sposobami, a przedewszystkiem za- 
pomocą tanich opłat. 

Ależ o tem całkiem otwarcie mó- 
wiło się już na pierwszej konferencji 
pińskiej!... 

To, że tak nie postępują 0.0. Jezui- 
<i, nie znaczy wcale, iż akcja wschod- 
ńia nie zna i nie używa takich metod!.. 

Z całym naciskiem więc możemy 
jeszcze raz zaznaczyć, iż metody akcji 
obrządku wschodniego nie są właści- 
we i że wskutek tego są często szko- 
dłiwe dla państwa. 

Tak broszura, jak wywiad zasłu- 
żonego działacza akcji unijnej, nieste- 
ty, nie podają całej prawdy, zawierają 
tylko najlepszą część prawdy o wscho- 
dnim obrządku i dlatego nie dają do- 
kładnego obrazu stanu rzeczy, 

A przecież o to chodzi: o koniecz 
ność odważnego spojrzenia w oczy 
prawdzie, chociażby najgorszej i naj- 
bardziej przykrej. 

Taką efektowną półprawdą o. Piąt- 
kiewicza jest rozstrzygnięcie kwestji 
identyczności obrządku wschodniego z 
Kościołem grecko-katolickim. 

X. J. Urban twierdzi, że różnice po- 
między obrządkiem a kościołem unic- 
kim niema. owo* powołało się na 
opinję J. E. ks. Biskupa Chomyszyna. 
Ks. Biskup stwierdził, że na podstawie 
jego słów nie można uważać obrząd- 
ku bizantyjsko-słowiańskiego za „esen 
cjonalnie różniący od obrządku grecko 

katolickiego '*. 
Stąd wniosek: 
„Jak dotąd, na placu walki po 

został sam ks. Urban z nietknietem: 
przez nikogo treściwemi swemi argu- 
mentami''.... 

Wniosek šmiaty!.. 
Dlaczego jednak wielebny o. pro- 

igumen nie zechciał łaskawie wytłu- 
maczyć: 
1) Dlaczego o. o. bazyljanie przepro- 

wadzają stanowczą grancę pomię- 
dzy obrządkiem gr.-kat., a bizantyj- 
sko-słowiańskim?.. Przecież w ich 
znanej ocenie modlitewnika  alber- 
tyńskiego są te słowa: „„Modlitew- 
nik... wprowadza tak widoczne (!), 
śmiałe i nigdzie wśród wschodnich 
katolików niepraktykowane zmiany i 
nowości(!!), że aż się dziwnem wy- 
daje, poco jeszcze dotychczas uczą 
"we wszystkich szkołach katolickich 
o liturgice, o zakazie wprowadza- 
nia do nabożeństw jakichkolwiek 
zmian bez specjalnego - zezwolenia 
Stolicy Apostolskiej i t.p.“ 

2) Dlaczego rozróżnianie obrządków 
najwyraźniej się zaznaczyło na zjaz 

  

dach pińskich ina tem tle powi- 
stały dyskusje wśród najbardziej 
w pracy unijnej zaawansowanych 
kapłanów?... 3 5 

3) Dlaczego unita z Małopolski w ża- 
den sposób, ani przez jedną chwilę 
nie będzie uważał siebie za prawo- 
sławnego; natomiast wielu unitów 
nowej edycji, jak stwierdzali misjo- 
narze w Pińsku, uważa siebie za 
prawosławnych? W jaki więc spo- 
sób przy identyczności obrządków 
może być tak zasadnicza różnica w 
stosunku unitów do prawosławia?.. 

4) Dlaczego prawosławni, którzy chy- 
ba nieźle znają swoją liturgikę, 
stwierdzają, iż obrządek wschodni 
w najdrobnejszych szczegółach jest 
kopją rosyjskiego synodalnego ob- 
rządku, czego znowuż w żaden spo- 
sób nie da się powiedzieć o Ko- 
šciele gr. kat.? 
Wreszcie — i to dla nas jest argu- 

mentem najbardziej przekonywującym: 
5) Dłaczego p. Minister Wyznań Reli- 

gijnych, ten minister, którego naj- 
bliższym współzawodnikiem jest ka 
płan katolicki i profesor uniwersy- 
tetu, dłaczego p. Minister najwyraź 
nie zaznaczył: „Jest tworzony obec 
nie na naszych Kresach  Wschod- 
nich, czwarty z rzędu obrządku 
Kościoła katolickiego: obrządek bi- 
zantyjski!!.,. 
O. Piątkiewicz „na placu walki* za- 

uważył tylko ks. Urbana. Gdyby się 
przyjrzał uważniej, mógłby na tym pla 
cu znaleźć pana ministra Jędrzejewi- 
cza. 

Ale czy samego tylko pana Mini- 
stra? 

Przecież chyba nie bez wiedzy 
Stolicy Apostolskiej obrządki grecko- 
katolicki i  bizantyjsko-słowiański 
różnią się pod względem nazw, hie- 
rarchji i ksiąg liturgicznych, a co о- 
prócz tego ma decydować o różni- 
cach?... 

Czy obrządki. jednak różnią się 
esencjonalnie*? Stanowczo nie. 
Esencjonalnych, podstawowych w swej 
treści, różnic wogóle nie może być po- 
między obrządkami Kościoła katolic- 
kiego. 

Kościół katolicki jest jeden. Obrząd- 
ków zaś w Polsce obecnie jest trzy; 
tworzy się teraz czwarty! 

Czy interesy Kościoła i Państwa wy 
magają jednak tworzenia tego czwar- 
tego obrządku na terenach Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, to już inne pytanie, 
na które, zresztą nie tak trudno dać 
stanowczą odpowiedź. W. Ch. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Adminiatra= 

cja mie uwzgiędnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia Ogiosześ, 

  

MOŁODECZNO — 

  

<siegarnia T-wa , „Ruch“, WARSZAWA — Tow, Ksjęgaraj Kol, „Ruch“, 

PORE ORCO E TORÓW AST UTE IEEE ADS TRAIN O VN TR TSS, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-e] i 3-eį gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincją o 25 proc. drożej 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nuje przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołuje, Za dosiarczenje n-ru dowodowego 20 gr, 

ATI A TIT STAR TIA ST RENEE ACE FEC CA ZA TOCK 

Z pobytu Marszałka Piłsudskiego w Egipcie 
Prawo reprodukcji fotografii „Słowa* zastrzeżone. 

  

Ogród w willi joli w Hełuanie 

zę zy 

(widok ogólny). 

  

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI W RUMUNII 
BUKARESZT. PAT. — Marszałek Pił 

sudski był w dniu 20 kwietnia ponownie 
przyjęty przez króla na godzimmej rozmowie, 
poczem przyjął ministra skarbu Argetojanu. 

BUKARESZT. PAT. — Po trzydniowym 

prywatnym pobycie w Kiszyniowie, gdzie 

przyjął generalnego inspektora armji gen. 

Regulowanie e 
WARSZAWA. PAT. — Jak wiado- 

mo, przemysł węgłowy zawarł między 
sobą umowę, dotyczącą uregulowania 
eksportu węgla, a łącznie z tą umową 
utworzył przy Polskiej Konwencji Wę- 
glowej fundusz wyrównawczy, na po- 
krycie strat, wynikających z eksportu 
węgla na dumpingowane przez eks- 
porterów innych krajów rynki zamor- 
skie. Niektóre punkty umowy ekspor- 
towej i funduszu wyrównawczego z0- 
stały przez przemysł węglowy podda- 
ne pod arbitraż ministra przemysłu i 
handlu. Na posiedzeniu arbitrażowem, 
odbytem w niu 13 bm. w Ministerst- 
wie Przemysłu i Handlu, nastąpiło roz 
strzygnięcie poszczególnych spornych 
spraw. 

W dniu dzisiejszym p. Czesław Pe- 
che, dyrektor departamentu górniczo- 
hutniczego, jako arbiter upoważniony 

O SZKOŁY POLSKIE W MIŃSZCZYŹNIE. 

Mieszkańcy okręgu zasławskiego zwrócili 

się z obszerną petycją do władz mińskich, 

prosząc o uruchomienie z nowym rokiem 

szkolnym 3 szkół polskich. Dotychczasowe 4 

szkoły z językiem wykładowym polskim są 

niewystarczające, zwłaszcza, że w szkołach 

tych szczególny kładą nacisk na uświado- 

mienie uczących się pod względem politycz- 

nym i partyjnym. Są to szkoły komunistycz- 
ne, z których mieszkańcy okręgu zasławskie 

go nie są zadowoleni, gdyż ogółnego wy- 

kształcenia dla ich dzieci one nie dają. 

  

HANDLARZE NARKOTYKAMI 
WE LWOWIE. 

LWÓW. PAT. -— „Gazeta Poranna" do- 

nosi, że policja lwowska ujęła trzech człon- 

ków międzynarodowej szajki handlarzy nar- 

kotykami, którzy od dłuższego czasu graso- 
wali na terenie Połski. Ujęto ich na gorą- 

cym uczynku usiłowania sprzedaży kilogra- 

ma kokainy. Jeden z aresztowanych jest 0- 

bywatelem Czechosłowacji, drugi pochodzi ze 

Lwowa, trzeci zaś stale zamieszkuje w Cze- 

chosłowacji, a do Polski przybywa od cza- 

su do czasu. Aresztowanych oddano do dys- 

pozycji władz sądowych. 

KARA ŚMIERCI W ŁODZI. 

ŁÓDŹ. PAT. — Wdniu 20 bm. przed -są 
dem doraźnym w Łodzi odbyła się doraźna 
rozprawa przeciwko sprawcy napadu na ka- 
sę kolejową na dworcu Łódź-Kaliska 31-let- 
niemu Władysławowi Mendreckiemu. Sąd 
wydał wyrok, skazujący Mendreckiego na ka 
rę śmierci przez powieszenie. Obrona odwo- 
łała się do łaski Pana Prezydenta. 

= 

Krwawa walka z niebezpiecznym kasiarzem 
KRAKÓW. PAT. — 20 bm. po południu 

władze śledcze natrafiły na ślad znanego na 
terenie krakowskim niebezpiecznego kasiarza 
Kulki, ukrywającego się w suterenach jed- 
nego z domów przy ul. Zaleskiego, u nieja- 
kiej Basiowej. Natychmiast na miejsce uda- 
ło się kilku posterunkowych policji, wśród 
których 'dwaj uzbrojeni byli w pancerze. 

Z chwilą, gdy posterunkowi weszli do su 
teren, Kulka zaczął strzelać z rewolweru. — 
Wszystkie kule utkwiły w pancerzach poli- 

cyjnych. Następnie Kulka schronił się do są- 
siedniej pralni. Wówczas posterunkowi rzu- 
cili przez okno łzawiące granaty, przyczem 
wywiązała się obustronna strzelanina. Po 
chwili policja wkroczyła do pralni i znalazła 
Kulkę z przestrzeloną skronią. 

Kasiarz Kulka przed kilku tygodniami, 
podczas tropienia go przez policję w Sukien- 
nicach, przestrzelił płaszcz jednemu z poste- 
runkowych, następnie zbiegł. 

Olteanu, ministra Besarabji gen. Rascenu i 

dowódcę korpusu, Marszałek Piłsudski po- 

wrócił do Bukaresztu. Na stacjach, któremi 

przejeżdżał Marszałek, gromadziły się tłumy 

ludności, maniiestując na jego cześć. —16-ty 
pułk w Salticeni czyni przygotowania do 
bliskiego przyjęcia Marszałka, swego szeia. 

ksportu węgia 
przez ministra przemysłu i handlu do 
rozstrzygnięcia powyższej sprawy, za- 
"kończył swe prace, odczytując ostate- 
czny tekst umów, zredagowanych w 
myśl zasad, ustalonych na wspomnia- 
nem posiedzeniu arbitrażowem z drob- 
nemi tylko poprawkami. Tem samem 
utworzenie funduszu wyrównawczego 
i konwencji eksportowej dla węgla sta 
ło się faktem dokonanym. 

  

Prawo reprodukcji fotografji „Słowa 

Hotelik arabski, w którym nocował 

  

zastrzeżone. ia
 

  

Marszałek Piłsudski 
cieczki do oazy Fayoum. — Przed hotelikiem auto poselstwa i 

w czasie wy- 
kawas. 

  

liehezpieczońctwo aatargu sowiecka - japońskiego 
Oświadczenie japońskiego ministra wojny 
TOKJO. PAT. — Minister wojny oznaj- 

mił przedstawiciełom prasy, iż wysyłka dal- 

szych posiłków do Madżurji mogłaby stać 

się konieczną, gdyby Sytuacja tam uległa 

pogorszeniu. — Strajk generalny na kołei 

wschodnio - chińskiej, który miał się rozpo- 

cząć w dniu dzisiejszym, nie nastąpił. Sytu- 

acja na kolei jest normalna. 

Akcja białogwardzistów 
MOSKWA. PAT. — Według informacyj 

z Chabarowska, konsulat sowiecki w Pogra- 
nicznej no linji wschodnio - chińskiej donosi 
© rosnącej działalności, która daje się zau- 
ważyć w ostatnich czasach wśród białogwar 
dzistów i występujących w charakterze oby- 
wateli sowieckich. Grupy bandytów, zjawia- 

jace się na stacjach kolejowych, podają się 
za czekistów. W okręgach morskich rzeko- 

mo występują jako agenci G. P. U., lub Kom 
internu. Wiadomości te TASS określa, jako 
prowokacyjne, twierdząc, iż cel ich jest wy- 

raźnny. 

205 MLJONÓW YEN 
TOKJO. PAT. — Minister wojny prowa- 

dzi rokowania ze skarbem, w sprawie po- 

życzki w wysokości 205 miljonów yen, na 

pokrycie wydatków akcji wojskowej w 

Szanghaju i Mandżurji, w okresie od czerw- 

ca 1931 roku do marca 1933 roku. 

  

ROZRUCHY KOMUNISTYCZNE W BERLINIE 
BERLIN. PAT. Późnym wieczorem 

doszło wczoraj w Berlinie do poważnych 
starć między komunistami i policją. W Lust- 

garten zebrani przed byłym pałacem cesar- 

skim komuniści rozwinęli sztandary i trans- 

parenty z napisami o treści antypaństwowej. 
Policja rozpędziła tłum zapomocą pałek gu- 

mowych. Około 200 osób aresztowano. Star- 
cia powtórzyły się w. różnych punktach 
miasta.“ 

Jednocześnie na zgromadzeniu wybor- 

czem partji państwowej, na którem przema- 

wiał były minister Reinhold, hitlerowcy rzu- 
cili bombę cuchnącą, wywołując panikę 

wśród zebranych. 

Między bojowcami narodowo - socjalis- 
tycznymi i członkami Reichsbanneru wywią- 
zała się walka, w czasie której rzucano 
krzesłami. 

Samobójstwo wybitnego przemysłowca 
BERLIN. PAT. — Ubiegłej nocy w Augs- 

burgu pozbawił się życia wystrzałem z re- 
wolweru, jeden z najwybitniejszych przemy- 
słowców w Niemczech, 60-letni Steinbeiss. 
Powodem targnięcia się na życie miały być 
trudności finansowe, w jakie wpadł Stein- 

beiss rzekomo w związku z aferą Kreugera. 
Steinbeiss przed wojną był właścicielem wiel 
kich lasów w Bośni. Obecnie jeszcze należał 
do najzamożniejszych przedsiębiorców drze- 
wnych. Własnością jego był szereg firm 
drzewnych w Niemczech i zagranicą. 

TAJEMNICA DUNIKOWSKIEGO 
PARYŻ. PAT. — Ponieważ od paru dni 

krążą pogłoski o mającem nastąpić prowi- 
zorycznem wypuszczeniu Dunikowskiego na 
wolność, jeden z dzienników paryskich udał 
się po wyjaśnienia do obrońcy Dunikowskie- 
go, dr. Kłotza, który oświadczył, że nieda- 
wno z polecenia prakuratury dwaj lekarze—- 
psychjatra oraz lekarz chorób płucnych — 
poddali więźnia skrupulatnemu badaniu. Na 
podstawie ich orzeczenia stwierdzono, że 
stan zdrowia Dunikowskiego nie wymaga 
wypuszczenia na wolność. Grupa poszkodo- 
wanych stanowczo sprzeciwia się wypusz- 

czeniu Dunikowskiego. 
© ile oskarżony jest rzeczywiście w moż- 

ności produkowania złota przy pomocy swej 
maszyny, niech tego dowiedzie. W przeciw- 
nym razie „powinien umrzeć na wilgotnej 
słomie w lochu", Zmontowanie maszyny ma 
być ukończone około 15 maja, poczem Duni- 
kowski ma ponownie rozpocząć swe do- 
świadczenia. Według oświadczenia jednego 
z członków rodziny, Dunikowski zdecydowa 
ny jest zachować tajemnicę wynalazku i od- 
rzucić wszystkie czynione mu propozycje. 

  

KIEDY JAPOŃCZYCY 
OPUSZCZĄ SZANGHAJ. 

TOKJO. PAT. — Donoszą ze źró 
deł kompetentnych, iż Japonja nie mo- 
że przyjąć projektu rezolucji Komitetu 
19-tu, powierzającej komisji mieszanej 
określenie terminu wycofania wojsk ja 
pońskich z Szanghaju. 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj zebrali 
się w Szanghaju przedstawiciele czte- 
rech mocarstw na konferencję, w cza- 
się której uznano za wskazane, ażeby 
termin wycofania: oddziałów japoń- 
skich po przywróceniu normalnych sto 
sunków, pozostawić komitetowi Ligi 
Narodów, którego komisja przedsta- 
wiać będzie perjodyczne sprawozdania 

Shigemitsu, przedstawiciel strony 
japońskiej, wyraził życzenie, ażeby ra- 
porty te nie były wysyłane bezpośred- 
nio do Genewy, lecz do rządów Japo- 
nji i Chin. 

Konferencja w sprawie rozejmu po 
dejmie nanowo swe obrady jutro. 
ESEE LRS EESS 

AMBASADOR PRZEŻDZIECKI HONORO- 
WYM CZŁONKIEM ZAKONU MALTAN- 

SKIEGO. 
RZYM. PAT. —W imieniu wielkiego mis- 

trza Zakonu Maltańskiego prokanclerz mar- 

grabia Macchiavielli w towarzystwie mistrza 

ceremonji mjr. de Vesque wręczył ambasa- 

dorowi Rzeczypospolitej Przeździeckiemu od 
znaki honorowe członka Zakonu wraz z od- 

ręcznem pismem wielkiego mistrza Albani. 

Jednocześnie prokanclerz zawiadomił oficjal- 

nie o nadaniu przez wielkiego mistrza Zako- 
niu wysokiego odznaczenia podsekretarzow: 
stanu w MSZ, p. Beckowi. 
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MOŻLIWOŚĆ NOWEJ WOJNY CELNE]. 

BERLIN. PAT. — Z Waszyngtonu dono- 
szą, że rząd Stanów Zjednoczonych A. P. 

przygotowuje noty do rządów europejskich 
południowo - amerykańskich, z zapowiedzią 

stosowania represyj wobec państw, które 

stosują bojowe taryfy celne do towarów 

północno - amerykańskich. Noty te wystoso- 

wane mają być najpierw do Francji i Hisz- 

panji, potem do Niemiec i Austrji, a następ- 

nie do Argentyny. 5 

„Boersen Kurier“ donosi, že w kołach 5- 

merykańskich liczą się z możliwością wybu- 
chu wojny celnej między Stanami Zjedno- 
czonemi A. P, a, Francją.



MYŚLI ŻOŁNIERZA I ROLNIKA 
© naszej gospodarce 

   

Wzorem dla nas mogą być |apo- 
njai Chiny, gdzie ludzie mają kilka- 
krotnie mniej ziemi niż my. Żadne pań 
stwo, które stawiało kartę na rolnic- 
twó, nie żałowało i nie żaiuje tego, 
szczególnie, jeżeli cały aparat pań- 
stwowy jest odpowiednio do tego do- 

stosowany. 
Nasze bezrobocie jest jaskrawym 

przykładem skutków iaiszywej polity- 
ki ekonomicznej. Skutkiem tego, że 

rolnictwo zostało zbagatelizowane na 

korzyść słabego przemysłu i handlu, 
wszystkie zasoby i duchowe i mate- 
rjalne naszego kraju zostały użyte na 

gaiwanizowanie tych  anemicznych 

bliźniąt, wyhodowanych na egzotycz- 

nych surowcach i  iluzjach podboju 
rynków zagranicznych. : 

Z tego, co powiedziałem, wynika, 

że, zdaniem mojem, nasz cały system 

ekonomiczny jest z gruntu fałszywy, 

niedostosowany ani do charakteru i 

tradycyj narodu, ani do możliwości i 

zasobów naszej ziemi, ani nawet też 

do sytuacji ekonomicznej międzynaro- 

dowej. 
Nasz system ekonomiczny jest na- 

wskroś teoretycznym i oderwanym 

od życia, gdyż powstał na błędnych 
przesłankach, że jesteśmy bogaci, mo- 

żemy wzorować się na uprzemysłowio 

nych państwach, że nie ciężka praca 

na roli, a przemysł i handel zagra- 

niczny. muszą się stać podstawą na- 

szego bytu, i wreszcie, że nie my, a 

przyszłe pokolenia muszą płacić długi 

przez nas zaciągnięte. 

;Lecz co jest najgorsze, że stara- 

my się przekonać siebie, i innych, że 

wszystkiemu winien jest kryzys, który 

się niebawem skończy. Iluzja ta, któ- 

rą się pocieszamy, przeszkadza nam 

na przeprowadzenie śmiałej i trzežwej 

rewizji naszego życia gospodarczego. 
Od wypadku do wypadku reparujemy 

obecny system, lecz, niestety, to łata- 

nie dziur i ratowanie poszczegól- 

nych fragmentów nic nam nie pomo- 

że. 
Musimy zawrócić ze złej drogi. — 

Wiem, że ta operacja nie jest łatwa, 

gdyż zabrnęliśmy zbyt daleko. Sądzę, 

że przedewszystkiem musimy n© no- 

czątku uznać swoje błędy ekonomicz- 

ne, gdyż bez tego niemożliwym jest 

ratunek. I gdy się to stanie, trzeba bę- 

dzie rozpocząć pracę od początku. Bę- 

dziemy musieli sobie i innym szcze- 

rze powiedzieć, że jesteśmy biednym 

narodem rolniczym, że chcemy płacić 

długi nieopatrznie zaciągnięte, że na- 

razte zrezygnujemy z cudzych rynków 
gdyż chcemy uporządkować rynek 

własny. Wwozić nic nie będziemy, wy 

wozić to, co narazie będzie nam zby- 

teczne. 
Rzecz oczywista, że wywoła to ca- 

ły szereg komplikacyj. ŻZrobią alarm 

wierzyciele. 
Mamy ekonomistów, którzy wie- 

dzą, jak takie sprawy najlepiej można 

załatwić. Ze wzorów zaczerpniętych z 

codzienńego życia, wiemy, że wierzy- 

ciele zwykle mają zaufanie do dłuż- 

ników, przestających prowadzić roz- 

rzutne życie. Tem gorzej będzie dla 

"nich, jeżeli będą rozumować inaczej. 
Stracimy rynki dla naszego węg- 

Ja, żelaza, nafty, cukru. Myślę, że się 

to nie stanie, gdyż odbiorcami naszy- 

mi są przeważnie kraje skandynaw- 
skie, od których i tak bardzo mało 

przywozimy. Może nie sprzedamy cu- 

kru, lecz wydaje się, że operacje cu- 
krowe są tak niekorzystne, a nawet 
krzywdzące dla naszego państwa, że 
może więcej zyskamy niż stracimy, je- 
żeli nasz cukier zostanie w kraju. 

W związku z' temi zmianami ku- 
piectwo nasze być może poniesie stra- 

Z teatrów 
  

ty. Lecz cóż znaczą straty 4 proc. 
ludności wobec zysku 70 proc.? Na- 
leży zaznaczyć, że straty te będą 

względne i chwilowe, gdyż kupcy, 

pozbawieni handlu zagranicznego, ca- 

łą swoją energję skierują na rynek 

wewnętrzny, który da narazie zyski 

mniejsze, lecz trwalsze i pewniejsze. 

Drobne kupiectwo zawsze znajdzie 

zarobek w handlu wewnętrznym, a je- 

żeli odpadną _ wielcy kapitaliści, to 

czyż od tego poniesiemy jaką stratę? 

Zmniejszy się obieg pieniężny i 

obrót zagraniczny. Narazimy się na 

miano konserwatystów  ekonomicz- 

nych — ludzi nieposiadających kultu- 

ry ekonomicznej. Wszystko to są rze- 

czy bardzo poważne, jednakże nie- 

decydujące. Jeżeli zasada, którą przyj 

mujemy, okaże się dobrą, to do niej 

nachylą się wszystkie szczegóły, a 0- 

statecznie, jeżeli niektóre połamią się, 

to cóż z tego? : 

Sądzę, że tych szczegółów będzie 

bardzo wiele, lecz, jakże małemi wy- 

glądać one będą wobec tego, że: — 

przestaniemy przywozić na pół miljar- 

da surowców, które możemy produ- 

kować sami, przez co uzdrowimy na- 

szą politykę finansową i w znacznym 

stopniu uniezależnimy się od obcej 

waluty. Rolnictwo otrzyma zadanie 

„wyżywić i odziać wszystkich oby- 

wateli“. Mając tak wielkie zadanie bę 

dzie zmuszone rozwinąć największą 

energję, i inicjatywę, przez co ku!- 

tura rolna znów odzyska swój walor, 

a bezrobocie będzie musiało zniknąć. 

Zwiększona produkcja i zanik bezro- 

bocia zwiększy spożycie, co pociągnie 

za sobą zorganizowanie rynku we- 

wnętrznego; nasze rolnictwo stworzy 

wewiiętrzne wartości obronne. 

Lecz może kryzys przeminie, mo- 

że znów uda się odzyskać obce rynki? 

Czy warto burzyć to, co się budowa- 

ło z takim mozołem w ciągu ostat- 

nich lat?-— Wszak cały nasz system 

ekonomiczny został oparty na najlep- 

szych” wzorach kulturalnych narodów, 

czyż możemy zatem go się pozbywać? 

Cóż się stanie, gdy się okaże, że stan 

obecny był tylko przejściowym, a 

mury celne, któremi opasały się na- 

rody, nietylko się obniżą — lecz 0- 

padną zupełnie? Z chwilą, gdy po- 

wstaną stany zjednoczone Europy i 

zamiast logicznego protekcjonalizmu, 

zapanuje bezbrzeżny liberalizm otwar- 

tych granic, czyż wtedy my ze swojem 

rolnictwem i swoją samowystarczal- 

nością nie będziemy wyglądać śmiesz- 

nie? : 
Tak, na całym Świecie odbywają 

się wielkie przemiany ekonomiczne. 

Na zachodzie dogasa era przemysło- 

wa. Na wschodzie, pod największym 

przymusem tworzy się eksperyment 

socjalny, będący naśladownictwem u- 

przemysłowienia kapitalistycznego. Po 

mijając to, że zaprzecza on składowi 

duchowemu człowieka, czyż może on 

nie zbankrutować, gdy idzie śladami 

tego, który ginie. Jesteśmy świadkami 

zachwiania się największych potęg fi- 

nansowych, chwieje się wartość zło- 

ta... Nie wiemy, jakie zmiany nastąpią 

w najbliższej przyszłości. 

Rolnictwo jest twardą szkołą Žy- 
cia, praca na ziemi wymaga zamiło- 
wania, spokoju ducha, skromnych wy 
magań życiowych. Lecz właśnie dla- 

tego, że na całym Świecie chwieją się 

podstawy ekonomiczne, musimy się 0- 

przeć o to, co jest wieczne i  nie- 

zmienne.. W tym kierunku musimy 
skierować cały genjusz i wysiłki na- 
szego narodu. 

Czy granice celne upadną? — Są- 
dzę, że to jest nieuniknionem w przy- 
szłości. Moment ten narody rolnicze 

wiieńskich 
POD FALAMI j. A. HERTZA 

Poczciwy Jan Adolf Hertz napisał 
sztukę, która na Pohulance dobywa z 
wszystkich kobiet na widowni specja: 
ne animozje. Nie to, że Stefan, bohater 
sztuki, zdradza, czy ma zamiar zdra- 
dzić żonę, stanowi naczelny punkt o- 
skarżenia. Przed wielkim trybunałem 
akcentuje się to, że z uczuciem, czy 
afektem kryje się przed żoną. 

Z tyłu za mną, na krześle krzyknę- 

ła jakaś młoda białogłowa: a niechże 
powie żonie, że kocha. Inna nie- 
daleko, do swojego męża czy kochan- 
ka szeptała: a widzisz, dlaczego się 
kryje. Słyszałem najwyraźniej jak nie- 
borak odpowiedział: no bo jemu wy- 
drapałaby oczi (oczy po wileńsku 
to oczi). 

Istotnie połowa widowni aż dygotała 
skoro uwzględnić stronę kobiecą. Jan 
Adoli Hertz siedząc spokojnie w War- 
szawie nie mógł chyba tej elektryzacji 
niepokojącej a urodzonej w Wilnie, 
na Pohulance w piątek wieczorem na 
premierze, nie wyczuć, bo przecież ta 
elektryzacja w formie fluidu wyleciała 
radjowo, aby specjalnie autora odna- 
leźć i torturować. 

Jest faktem faktów, że Antoni Ró- 
życki pod wpływem demona miłości 
pragnie uciec od żony, to jest od pani 
Brenoczy na scenie. Drugim jest 
faktem, że ten swój taniec. z wesela 

Lapidów czyni do pani Janiny Skro- 

beckiej, która po schodach schodzi w 

różowej, tiulowej, w kreski popstrzo- 
nej sukience. 

Kobieta współczesna nie ma za złe 
mężczyźnie, że skoro przestaje ją ko- 
chać, nie chce dalej łgać, że ją kocha. 
Ma ona absolutną rację, że taki męż- 
czyzna nie powinien się kryć ze swem 
opętaniem, czy miłością do innej ko- 
biety. Dlaczego mężczyzna łże, py- 
tają wszystkie «obiety w teatrze? 

Różycki zakochał się w pani Jani- 
nie, skoro ta pani Janina potrąca 
gdzieś o górne Muzy, Gracyje, lub Ho- 
ry. Zatem Różycki, kryjący się przed 
żoną ze swoim afektem, wywoływał 
wzburzenie białogłów na widowni. 
Oto był fluid, który leciał zamieniając 
Pohulankę na stację radjową. 

sądzę, że kobiety robiły dobrze 
stając szorcem przeciw łgarstwom głó- 
wnego bohatera sztuki. Bo że jemu 
Marja, pianistka nie była potrzebną 
do twórczości, to było jasnem nad wy- 
raz. Różycki zdeformował sztukę po- 
czciwego Hertza, skoro Hertz pragną!, 
aby Stefan był artystą. Różycki bo- 
wiem był na scenie. nie artystą, ale 
zblazowanym Don Juanem. 

Teatr wymaga jednej jedynej rze- 
czy od aktora, to jest tego, aby wie- 
rzono temu aktorowi. To, co Różycki 
mówił, (tekst Hertza), a to co robił, 
były dwie rzeczy djametralnie różne. 
Nikt absolutnie nie wierzył, aby Różyc 
«i wogóle cokolwiek miał do czynie- 
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Twardy budżet Wielkiej Brytanii 
LONDYN. PAT.—Prasa londyńska, 

obszernie omawiając nowy budżet 
Wielkiej Brytanji, stwierdza jednogło- 
śnie, że aczkolwiek budżet jest twardy 
i bardzo wielu rozczaruje swą rezer- 
wą, to jednak jest on ostrożny i opar- 
ty na zdrowych podstawach. „Times'* 
nazywa budżet purytańsko- surowym. 

Prasa zgodna jest co do tego, że duży 
zakup złota i obcych walut przez skarb 
brytyjski na sumę 150 miljonów f. st., 
cełem zrównoważenia kursu iunta ster- 
linga, stanowi pożądany krok naprzód 
na drodze ku stabilizacji funta ster- 
linga. 

ZNOWU POWSTANIE W KURDYSTANIE 
MOSKWA. PAT. — Z Kurdystanu per- 

skiego donoszą o ożywionej działalności nie- 

podległościowców  kurdyjskich. Przywódca 

ruchu, Dżaiar-Sultan przebywa obecnie w I- 

raku, który odmawia wydania go w ręce 

władz perskich. 

  

Olbrzymia lawina ziemna 
BERLIN. PAT. — Pod miejscowością Co- 

chun nad Mozelą wydarzyła się ubiegłej no- 
cy katastrofa oberwania się i zsunięcia części 
wzgórza. Masy ziemi w ilości około 10 tys. 
m. sześć. z hukiem runęły wdół, płaszcząc 
wszystko u stóp wzgórza; przebiegająca 
tamtędy szosa — zasypana warstwą ziemi 
© grubości jednego metra, kable elektrycz- 
ne — poprzerywane. Odłamki kamieni do- 
sięgły nawet rzeki. 

Powstały przytem olbrzymie tumany ku- 
rzu. Ze stoków urwiska obrywały się przez 
dłuższy czas coraz to nowe masy ziemii. Za- 

alarmowana ludność miejscowa wraz z od- 
działami straży ogniowej i pogotowiem po- 
licyjnem przyglądała się bezsilnie żywioło- 
wej katastrofie. Starano się początkowo tyl- 
ko przy pomocy rellektorów oświetlić miej- 
sce katastrofy. Wobec grożącego już od pe- 
wrego czasu miebezpieczeństwa, przy urwi- 
sku ustawiona była specjalna warta. Dotych- 
czas nie zdołano ustalić ani wysokości strat, 
ani też, czy były jakieś ofiary w ludziach. 
Ruch na szosie został wstrzymany. Okolicz- 
ne wsie pozbawione zostały światła. 

Czy Kreuger naprawdę umarł? 
PARYŻ. PAT. — Wobec krążących w 

ostatnich czasach pogłosek, jakoby Kreuger 
w obawie przed ruiną symułował samobój- 
stwo, a faktycznie ukrył się na Sumatrze, 

wspołpracownik dziennika „Paris Slave“ 

przeprowadził dochodzenie. 
Komisarz policji i inspektor komisarjatu 

stwierdzili, że widzieli na własne oczy zwło- 

ki Kreugera i byli obecni przy balsamowaniu 

i złożeniu ciała do trumny. 

Równie kategorycznie brzmiały zapew- 
nienia portjera domu, w którym mieszkał 

przemysłowiec szwedzki, iż po samobójstwie 

czuwał nad ciałem Kreugera, którego dosko- 

nałe znał za życia. Doktór, który był na- 

tychmiast po wypadku wezwany, oświad- 

czył, że po przybyciu zastał ciało jeszcze 

nie wystygłe i przedstawiało ono niezwykłe 

podobieństwo do fotogratji Kreugera. 

Wreszcie konsul szwedzki w Paryżu prze 
czy rozsiewanym pogłoskom, twierdząc, że 

wiaział trzykrotnie zwłoki swego rodaka, 

którego znał osobiście. 
  

Żółta febra w Argentynie 
BUENOS AIRES. PAT. — Epidemja żół- 

tej iebry przybiera groźne rozmiary w sze- 
regach wojska boliwijskiego w Santa Cruz. 

Epidemją objętych jest 60 procent żołnierzy. 
Władze zaprowadziły kordony sanitarne. 

Więzienia przepełnione 
POONA. PAT. — Zpowodu prze- 

pełnienia więzień w prowincji Bomba- 
ju więźniami politycznymi, znaczna 
liczba przestępców  krymińalńych ma 
być zwolniona przed upływem terminu 

kary. Zarządzenia te zostały powzięte 
w przewidywaniu dalszego zwiększe- 
nia się liczby przestępców  politycz- 
nych. 

Wybuch wulkanu na Kaukazie 
MOSKWA. PAT. — Prasa moskiewska 

donosi o skutkach wybuchu wulkanu na wy 

spie Swinoj. Wyspa jest częściowo pokryta 
popiołem, a częściowo zalana błotem wul- 

„kanicznem. Poza 5 ofiarami wybuchu wul- 

kaniu, z pośród 15 pasażerów jedna kobieta 

i troje dzieci zmarło w szpitału w Baku. 

Krwawa tragedja w Poznaniu 
POZNAŃ. PAT. — Wczoraj Krotoszyn 

był widownią krwawego dramatu: Krawczyk 

Stanisław, przedsiębiorca budowy radjoapa- 

ratów po rozmowie ze Stanisławem Stani- 

szewskim, głównym akcjonarjuszem fabryki 

  

muszą spotkać należycie zorganizowa 
ne, aby się stać ekonomicznie odpor- 
nemi na wypadek przywozu cudzych 
towarów. Ażeby się nie stać mierzwą 
dla bardziej pracowitych narodów, 
jak o tem marzył znany niemiecki pro 
iesor Monzen. 

Na przykładzie wsi widzieliśmy 
że spożycie jej jest niedostateczne. —- 
Znajduje się bowiem na poziomie da- 
leko niższym, od spożycia szeregu na- 
rodów. Nasza wieś spożywa mięsa, 
cukru, tłuszczy, nafty, żelaza i « opału, 
nierzadko 10-krotnie mniej, niż na Za- 
chodzie. 

Zachodzi pytanie, czy spożycia te- 

nia z twórczością, i aby Apelles zaj- 
mowa. w jego życiu nawet najmniej- 
szą komórkę. Za to wierzono, że Ró- 
życki miał moc kobiet, i że wciąż mi- 
zdrzy się do tych, coraz nowszych ko- 
biet w sposób mocno zewnętrzny. Tak 
samo przymyka oczka, tak samo wy- 
dobywa słowika z gardziołka. Tak 
samo trzęsie rączkami, . tak samo nie- 
cierpliwi się lewą nóżką. Robił to kie- 
dvs z panią Emmą, potem z panią Ma- 
rją, potem, potem, o, nie zliczyć dłu- 
giego puszkinowskiego katalogu, aż 
zapragnął to zrobić z panią Janiną. 

Artyści są motylami, wiadomo, ale 
Różycki jest specjalnym motylem. Są- 
dzę, że to, a nie co innego dražnilo 
widownię. Bo Różycki nie grał wca- 
le, był taki, jakim jest. Mogą się te 
jego amory wydawać  teatralnemi 
sztampami, a nie są. W sztuczny spo- 
sób uwodził i uwodzi. w tem uwo- 
dzeniu zmanierował się. Kobiety do- 
stawały niemal szału spoglądając na 
tę manierę Różyckiego, dzięki której 
przecież w jego ramiona spadają prze- 
liczne ofiary. Nikt oczywiście nie 
wierzył w to, że Janina Skrobecka po- 
szła gwoli tego jego mizdrzenia w 
ramiona Don Żuana. Widownia czu- 
ła,, że dzieje się to tylko dzięki temu, 
że tak chce Hertz. Ale coś szło ze 
sceny, coś niepokojącego. Naprawdę 
był tluid. Antoś Różycki nie zdaje so- 
bie sprawy, ile zaburzenia w świecie 
czyni dzięki temu, że połyka kobiety, 
jak kameleon muchy. 

Sztuka Hertza jest melodramatem, 
Tak przynajmniej przedstawiła się dzię 

kawy słodowej, postrzelił go ciężko z re- 
wolweru. Dokonawszy tego, Krawczyk po- 

biegł do swego mieszkania, gdzie zabił swą 

żonę i dziecko, a następnie usiłował odebrać 

sobie życie. 

  

go nie można byłoby zwiększyć? 
Bierzemy zboże. — Polska spoży- 

ła przeciętnie rocznie w okresie 5-le- 
cia (1925 — 1929 — 5.861.000 tonn 
žyta- i pszenicy, a wywoziła rocznie 
146,000 tonn żyta i pszenicy. A więc 
jeżeliby nic nie sprzedała, a spożyła- 
by wszystko, czy to byłby nadmiar 
marnotrawny? — Porównując z inne- 
mi narodami, widzimy, że nie, gdyż 
tylko doszlibyśmy do normy spożycia 
w innych państwach, zbliżonych do 
nas pod względem klimatycznym, jak 
nprz. Szwecja i Niemcy. 

Lucjan Żeligowski. 

ki reżyserji Zelwerowiczówny. Młoda 
ta osoba wydobyła altenbergizm (Al- 

tenberg. Wie ich es sehe), który na 
dnie Hertza biwakuje. Równocześnie 
jednak ujawniła ona. okropną rzecz, 
zbrodnię Hertza, to, że bez motywacji 
Antoni Różycki przestaje być nagle 
Don Juanem. Może mu co pękło w 
stosie pacierzowym (0 tem dyskretnie 
milczy), ale fakt że idąc do ukochanej 
w nocy, gdzieś pod murem cofnął się. 
Potem siedzi już przy żonie z miną 
paralityka. Przy tej żonie, z tą miną 
chyba na zawsze zostanie. Gratuju- 
jemy tej żonie. 

Poco tyle pisków i krzyków było 
robić, skoro będzie ten mąż dalej tkwił 
jak upiór, czy trup? 

Po co grano tę sztukę? Bo to trze- 
ba się pytać zawsze w teatrze i pa- 
trzeć teatrowi na palce. Przypuszczam 
że Różycki miał na chwilę dosyć War 
szawy, ale nie dość jasno orjentował 
się czem jest Wilno. Słyszał zapewne, 
że to jest miasto prowincjonalne i że 
niepoznają się w tem mieście na tem, 
skoro będzie grał trochę sztampami. 
W Reducie warszawskiej grał ongiś 
Różycki z Dulębą w „Małym domku” 
Rittnera. Był Don Żuanem. Do Wilna 
przyjechał teraz z tą swoją rolą, którą 
wlepił w sztukę Hertza. Tak malarz 
maluje pokoje, skoro formę wykrawa- 
ną w blasze, lub tekturze przykłada 
do ścian szablonowo. Ta forma to wła 
śnie sztampa i Różycki w sztuce Her- 
tza odegrał rolę trochę tapetnika, któ- 
ry sztampę swą uważa za narzędzie 
pracy. Jednak to, co mówię, nie jest 

SILVA RERUM 
Oto autentyczna wiadomość o sy- 

tuacji powodziowej na Wileńszczyź- 
nie, podana przez Il. Kurjer Cedzien - 
ny (107): 

SYTUACJA POWODZIOWA NA WI- 
LEŃSZCZYŹNIE OPANOWANA 
WIŁNO. 17 kwietnia. — Dzięki wysii- 

kom władz udało się opanować sytuację po 
wodzi. Niemen pod Górą Zamkową i Zae- 
kiem Batorego zóstał obwarowany tak, iż 
objektom tym nie grozi niebezpieczeństwo. 
W decydującym momencie przyszli z pomo 
cą robotnicy, rzeceni do ratunku przez po- 
wiatowy komitet do spraw bezrobocia. O- 
becnie, gdy klęska minęła, magistrat przy- 
stąpił do prac nad umacnianiem butwarów i 
Góry Zamkowej. 

Tak się dzieje... w Wilnie!.. A mo- 
że w Grodnie?.. Ach, czy to nie wszy 
stko jedno? 

Dość, że na „Kresach* powódź za 
stała opanowana!. 

Pogrzebowy Kurjer Warszawsni 
(106) poruszył ponury temat kryzy- 
su... ludzi: 

Patrzmy na ludzi. Obserwujmy nastroje 
tych samodzielnych, twórczych jednostek— 
które słusznie uważane są za podpiwy spo- 
łeczeństwa. Przemysłowcy, rzemieślnicy 
każdy człowiek da nam niechybue wrażenie 
przygnębienia. jest psychicznie wyblakły, 
matowy, zmęczony. Za pamięci naszego po 
kolenia nigdy jeszcze ludzie nie wygłądali w 
ten sposób, nie mieli takiej marałsej posta- 
wy. 

Najchętniej i powszechnie tłumaczy się 
to trudnościami materjałnemi. Słowo: kry- 
zys używane jest jako wyjaśuienie 1 uspwa 
wiedliwienie wszystkiego. A przeciez kazdy 
wie, wielu nawet pamięta, że podczas, gdy 
świat cały przeżywał złote czasy i rozko- 
szował się dobrobytem, Polska przechodzi- 
ła szeregi wstrząsów i katastrc! gospodar- 
czych, które jednak nie miały takiego wpły 
wu na ludzi. 

Pierwszy raz patrzyiny na kryzys ludzi. 
Splot okoliczności, które ich omotaty, prz 
kracza siły nerwowe norttalnego człowieka. 
Zmniejsz: zdolność obrouma. Giną jedno 
stki najba: į wartošciowe, upadają slab- 
57е. 

Wiele w tych uwagach jest słusz- 
ności, ale czy nie więcej jeszcze —- 
przesady? 

Zresztą, jeżeli nawet jest kryzyz, 
ce do jakości ludzi, niema go ve do 
ilości. 

Gazeta Lwowska (89) podaje wia 
domość o przyroście ludności w Pol- 
sce w roku ubiegłym: 

Jak wynika z ostatnich danych  staty- 
stycznych, w ciągu roku ubiegłego zanoto- 
wano w całej Polsce 965,795 urodzeń, oraz 
494,893 zgonów. — Przyrost naturalny iud- 
ności wyniósł 470,902 osób. 

Największą liczbę urodzin, mianowicie— 
91,464, zanotowano w województwie kiele- 
ckiem, 89,958, we Iwowskiem, 82,006 w 
warszawskiem, Zgonów najwięcej było na 
terenie województwa lwowskiego, mianowi- 
cie 52,928, 43,787 w woj. kieleckiemi, 40,417 
w woj. warszawskiem. 

Największy przyrost ludności przypada 
w woj. kieleckem, gdzie wynosi on 47,677 
osób. Najmniejszy przyrost naturainy zano- 
towano w woj. pomorskierm — 16,691. 

Miejmy nadzieję, iż prawie mitja1 
nowych - obywateli Rzeczypospolitej 
nie z samych będzie się składa! niedo- 
łęgów kryzysowych!.. 

A oto jeszcze trochę statystyki 
razem z zakresu ruchu małżeństw: 

Na ogólną liczbę 273,332 małżeństw, za- 
wartych w Połsce w ciągu roku ubiegłego, 
178,683 małżeństwa zawarły osoby wyżna- 
nia rzymsko - katolickiego, 30,821 — pra- 
wosławnego, 35,274 grecko - katolickiego, 
7,551 — ewangelickiego, 19,711 — mojże- 
szowego, oraz 1,292 małżeństwa zawarły o0- 
soby innych wyznań. 

Przeciętnie na tysiąc mieszkańców wy- 
znania rzymsko - katolickiego przypada 8,9, 
małżeństw, grecko - katolickiego — 10,4, 
prawosławnego 7,9, ewangelickiego — 8,9, 
oraz mojżeszowego 6,5. 
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WSPOLCZESNY CAGLIOSTRO 
IVAR KREUGER — AFERZYSTĄ 
Aiera Ivara Kreugera urasta do rozmia- 

rów niezwykłe sensacji. Onegdaj— jak już 
donieśliśmy —- aresztowano w Sztokholmie 
trzech dyrektorów koncernu Kreugera, jako 
podejrzanych 6 współudzał w oszustwach 
Kreugera. Są to Karo! Lange, dyrektor to- 
warzystwa Caranta w Amsterdamie, Wiktor 
Holm, kierownik holenderskiej filii towarzy- 
stwa Kreuger et Toli i Sven Huldt, dyrek- 
tor banku hołenderskiego dła handlu skandy 
nawskiego. Opowiadają, że siałszowane ob- 
ligacje państwa włoskiego, które Kreuger 
fabrykował w ściśle strzeżonem swem biu- 
rze prywatnem, opiewają na 20 do 25 miljo 
nów iuntów. Kreuger wyjął ze swego kon- 
cernu prawdziwe papiery wartościewe na 
tę kwotę i lukę wypełnił falsyfikatami. — 
Ivar Kreuger, który był też protektorem Hit- 
lera, okazai się teraz więc jednym z naj 
większych oszustów świata. 

Policja stwierdziła, że Kreuger osobiście 
zamówił w jednej z drukarni sztokholmskich 
fałszywe obligacje włoskie i osobiście ed- | 
dał drukarzowi płyty. Nie wzbudziło to 
wówczas żadnego podejrzena, ponieważ 
Kreuger prowadził rokowania prawie ze 
wszystkiemi państwami Europy, a rokowa- 
nia te bardzo często były bardzo dyskretnej 
natury. Ale na tem jeszcze nie koniec, bo 
rzeczoznawcy pisma stwierdzili, że podpisy 
na tych obligacjach siaiszowai sam Kreu- 
ger. 

Skutki tych rewelacyj mogą być bardzo 
doniosie, gdyż chedzi tu o akcje i zobo- 
wiązania firmy Kreuger et Toli, dochodzące 
do 206 miljonów koron, firmy Svenska do 
400 miljonów. a firmy International Match 
Corporation do 350 miłjonów szwedzkich 
koron. Dyrektor Karol Lange był jedynym 
dyrektorem towarzystwa Garanta w Amster 
daimie. Zeznał teraz, że z końcem 1925 ro- 
ku na żądanie Kreugera podpisał bilans swe 
go towarzystwa, zawierający 46 miljonów 
guldenów w aktywach oraz dług Internatio- 
nai Match Corporation w wysokości 45 mi 
ljonów gułdenów, aczkołwiek wiedział, że 
aktywa wogóle są tylko fikcyjne. Lange о- 
świadczyi dalej, że jeszcze przedtem otrzy- 
mał wiadomość od International 
Mach Corporation, że jego towarzystwo zo 
stało obciążone na ziecenie Ivara Kreugera 
długiem w wysokości 17 miljonów dolarów. 
Gdy Lange zapytał, Kreugera, co to ma zna 
czyć, oświadczył król zapałczany, że pozo- 
staje to w związku z polskim monopołem 
zapałczanyim. 

Drugi aresztowany Sven Huidt, dyrektor” 
banku holenderskiego dla handlu skandy- 
nawskiego, zeznai, że w roku 1928 wysta- 
wił na życzenie Kreugera certyfikat na roz- 
maite depozyty, chociaż wiedział, że chodzi 
tu tylko o rzeczy fikcyjne. 3 

Najjaskrawiej przedstawia się sprawa z 
dyrekiorem Hiolmem, kierownikiem holender 
skiej firmy Kreuger et Toli. Holm zeznał, że 
wciągnął do bilansu swego towarzystwa na 
1934 rok 34,6 miljonow guldenów holender- 
skich, które rzekomo miały być zdepono- 
wane w Mięuzynarodowym sanku w Gdań- 
sku, chociaż wiedziai, że bank ten wten- 
czas jeszcze wcale nie istniał, bowiem pierw 
sze kroki do założenia tego banku podjęto 
dopiero w roku 1931. 

W biurku Holma znaleziono pokwitowa- 
nie Primo de Rivery z dnia 31 grudnia 1926 
roku, stwierdzające dług Hiszpanji przyna- 
leżny Kreugerowi w wysokości 124 miljo- 
nów pesetów. Faktem jest, że bank holen- 
dersko - skandynawski, mający zastępstwo 
firmy Kreunger et Toll, żadnej pożyczki hisz- 
pańskiej nie przeprowadzi. 

Jak z tego wynika, Ivar Kreuger okazał 
się wprost mistrzem w rozmaitych oszukań- 
czych manipulacjach. 

POSEŁ v. MOLTKE U PREZYDENTA 
HINDENBURGA. 

BERLIN. PAT. — Prezydent Hindenburg 
przyjął w dniu 20 bm. na dłuższej audjencji 

posła niemieckiego w Warszawie v. Moltke. 

ZRK wyd 

Ludzie otyli osiągają bez trudu wydaj- 

ne i. obfite wypróżni używając adpa- 
wiednio i regularnie nururalną wodę. Fran- 
ciszka - Józefa. Żądać w «ptekach i drog. 
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EMIGRACJ! 
„Fundusz Polskiego 

Komitetu Obchodu 
236% па 
na konto P. K. O. 21895, 

o Szkołę Polską. 

Szkolnictwa zagranicą”, ty 
25-lecia Walki 
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pełne. Bo obok sztamp miał Różycki 
na scenie, nieulega wątpliwości to 
coś, co stanowi aktora naprawdę. Da- 
wał to coś, co jest rezultatem tej me- 
chanizacji donżuańskiej, w którą po- 
padł. Różycki miał za dużo amorów 
w życiu, aby się to wszystko na nim 

nie odbiło i nie uczyniło z niego same- 
go specjalisty bez fasonu, który nie 
potrzebuje nawet tak bardzo ogni za- 
palać i podsycać. Ma tyle wypróbo- 
wanych środków, kameleon, który ła- 
pie muchy. Mówił cicho, mówił pręd- 
ko, nawet nerwowo, czasem ,„wyświe- 
chtanie*, niby od niechcenia rzucając 

te swoje akcenty i tylko nie rozumiał 
jednej rzeczy, że te wszystkie warszaw 
skie sposoby nas tu w Wilnie nie 
wzruszą, a przeciwnie mocno irytują. 

Na scenie Różycki nie zdobywa pia 
nistki z Bożej łaski, która jest mu (jak 
Hertzowi widocznie) potrzebną do ży- 
cia. Pianistka ta leci w jego ręce, ale 
na zimno i tylko dlatego, że tak ze 
sztuki wypada. Ani na chwilę nie wie 
rzymy w tę miłość. Odwrotnie. Chwy- 
ta nas bunt, że wypróbowane sztuczki 
mają na świecie przecież znaczenie. 
Stąd rodzi się protest kobiet na wido- 
wni i słusznie. Ale nie to, że taje 
przed żoną, może być jedynym powo- 
dem wzburzenia. Taić może, bo nie 
wie jeszcze, czy kocha i ile kocha 
(według  Hertza). To jednak, że uwo 
dzi, i uwodzi jak tysiące razy uwodził 
i na zimno, jak nigdy, przenigdy arty- 
sta prawdziwy nie uwodzi, oto było 
zgrzytem w sztuce. 

Różyckiemu inżynierowi muszę po- 
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wiedzieć, że w „Małym domku“ do- 
brze uwodził. Ale tu, u Hertza jest ma- 
larzem artystą i ma pod bokiem mo- 
rze, które jeszcze wyżej nastraja. Ar- 

tysta malarz, to jest wielkie słowo i 
nie sądzę, aby Hertz to słowo w czem 

kolwiek umniejszył. Za to umniejszył 
je Różycki i stąd spotyka go zasłużo- 
na anatema. 

Mojem zdaniem, jest wiele delikat- 
ności w sztuce „pod falami", które nie 
zostały dobyte, a odwrotnie, zostały 
przeinaczone dzięki grze Różyckiego. 
Za oknem przez cały czas pulsuje mo- 
rze. Nie wiem, jak to zrobił Makojnik, 
ale faktem jest, że ta muzyka dla oczu 
za oknem, swoje robi, skoro duszę na- 
straja. Życie było dla oka, drganie, 
tańcowanie. Dlaczegoż uderzono w na 
sze ucho, drażniąc to ucho, brakiem 
szumu ? 

„anna Zelwerowiczówna (bo to 
jej rezyserja) chyba nie była nigdy 
nad morzem. W sztuce Hertza dając 
fortepian, pokazała, że jest muzykałną. 
Jedna ze scen nastrojowych, wypadła 
arcydobrze. Skoro jest muzykalną, 
jakże to wytłumaczyć, że muzykę mo- 
rza odtrąciła nogą, jakby to był na- 
trętny, niepotrzebny pies. Panna Zel- 
werowiczówna i Makojnik, dopuścili 
się niezmiernej gafy. Morze, jego ruch 
i głos, to nie jest sprawa naturaliz- 
mu, jest to sprawa takiego samego ele 
mentu, jakim może być i musi być 
barwa, linja, bryła, powietrze, aura. 

Mieczysław Limanowski
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Anzelma 
įntro 
Sotera 
A 
Spostrzeżenia Zakładu Metecrologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 20 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 760: 

Temperatura Średnia: 

Temperatura najwy. 

"Temperatura najniższa: - 

Opad w mm: —. 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

Wscnód słońca g. 4.50 

EISRTISEGIIE 
CZWARTEK] 

Zachód słońca. g. 19 08 

+5. 
za       

MIEJSKA 
— Regulacja Wilji. Dyrekcja Dróg wod- 

nych przystąpi w maju do prac regulacyj- 
nych Wilji, której koryto w okresie powodzi 
zeszłorocznej i tegorocznej w znacznym stop 
niu zamuliło się. Równocześnie dowiadujemy 
się, iż dnia 15 maja br. na Wilji otwarta zo- 
stanie żegluga i rozpocznie się spławianie 
drzewa. 

— Strajk szewców. Wbrew przypuszcze- 
niom, strajk szewców ostatnio zaostrzył się 
niespodziewanie i objął już około 3200 war- 
sztatów. Komisja strajkowa parokrotnie wy- 
suwała swoje warunki, lecz pracodawcy ich 
nie uwzględniają, a to z racji nieprzystoso- 
wania żądań do obecnej konjunktury. 

W związku z tem komisja trajkowa po- 
stanowiła strajk dalej kontynuować i coraz 
bardziej rozszerzać. 

ZEBRANIA I ODCZYTY - 
— Fundacją im. $. i J. Montwillow. Rada 

Fundacji S. i ]. Montwiłłów dla rozwoju 
prywatnych instytucyj dobroczynnych i u- 
żytku ogólnego powiadamia, że walne ze- 
branie kuratorów odbędzie się w poniedzia- 
łek 25 kwietnia br. o godz. 6 m. 30 wiecz. 
w sali posiedzeń Wileńskiego Banku Ziem- 
skiego (A. Mickiewicza 8). 

W razie nieprzybycia dostatecznej ilości 
kuratorów, następne zebranie odbędzie się 
tegoż dnia o godz. 7-ej wiecz. bez wzgłędu 
na ilość przybyłych kuratorów. 

— 8-my odczyt z cyklu „Święci Panscy“, 
pt. „św. Cyprjan* — dr. Jana Safarewicza 
odbędzie się w piątek dnia 22 kwietnia o g. 
7 w. w Domu Sodalicyjnym (ul. Królewska 
9 II p). Wstęp dla członków Sodalicji i za- 
proszonych gości. Zaproszenia można otrzy- 
mać od członków Sodalicyj Marjańskich. 

— Zebranie organizacyjne Koła ZSSR- 

znawstwa przy Br. Pom. W. S$. Instytutu N.- 

B. Eur, Wsch. W niedzielę dnia 24 kwietnia 

o godz. 12 w gmachu uczelni odbędzie się 

zebranie organizacyjne Koła ZSSR-znawstwa 

z następującym porządkiem dziennym: 1) za 

gajenie. 2) Wybór przewodniczącego. 3) 

Przyjęcie statutu. 4) Omówienie programu 

pracy. 5) Wybór władz. 6) Sprawy finanso- 

we. 7) Wolne wnioski. 

— Z. Kleszczyński w Wiłnie. W: czwartek 
28 bm. odbędzie się w gmachu Teatru „Lut- 
nia* odczyt Zdzisława Kleszczyńskiego na 
temat „Miłość przez duże i małe M*. 

— Z Okgręgowej Konierencji Wiosennej 
Spółdzielni Spożywców w Wilnie. — Dnia 
17 bm. odbyła się w oddziale Związku 
Spółdzieini Spożywców w Wilnie okręgowa 
konferencja wiosenna spółdzielni okręgu wi 
leńskiego, którą zaszczycił swą obecnością 
b. prezydent R. P. p. prof. Stanisław Woj- 
ciechowski, wybitny działacz na terenie pol 
skiej spółdzielczości spożywców, który. w 
obradach konferencji uczestniczył, jako dele 
gat Centrali Związku Spółdzielni Spożyw- 
ców, znanej pod nazwą „Społem”. 

Konferencja odbyła się przy znacznej 
frekwencji i ogólnie udział w niej wzięło 
przeszło 80 osób, w tem samych delegatów 
42 od 24 spółdzielni. 

Obrady konferencji stały na bardzo wy- 
sokim poziomie, czego dowodem: była po- 
ważna i rzeczowa dyskusja, ujawniająca 
jak wielkie wyrobienie społeczne zaznacza 
się pośród ludzi z najbardziej nawet odleg- 
łych okolic Wileńszczyzny, którzy dokładnie 
zdają sobie sprawę z roli spółdzielczości 
spożywców na naszym obszarze. 

— Zarząd Rodziny Radjowej zawiada- 
mia swych członków, że w dniu 24 kwiet- 
nia 1932 roku o godz. 17-ej odbędzie się 
walne zebranie Rodziny Radjowej w lokalu 

   

   

   

   

  

Radjostacji przy ulicy Witoldowej 21. Na 
porządku dziennym: Likwidacja Stowarzy- 
szenia Rodziny Radjowej. 

— Zebranie absoiwentów  gimuazjum 
im. Juljusza Słowackiego w Wilnie odbę- 
dzie się dnia 24 bm. o godz. 10 min. 30 
w gmachu gimnazjum z następującym po- 
rządkiem obrad: 1) zagajenie i wybór 
przewodniczącego, 2) odczytanie protokułu 
poprzedniego zebrania, 3) sprawozdanie z 
działalności Komitetu, 4) sprawa utworze- 
nia Koła Absolwentów, 5) wolne wnioski. 

POCZTOWA 
— Likwidacja urzędu pocztowego w U- 

rzędzie Wojewódzkim. Z dniem 30 kwietnia 

1932 r. zwija się urząd pocztowo-telegraficz- 

ny Wilno III, mieszczący się w gmachu U- 

rzędu Wojewódzkiego. 

— Telefon z Rumunją. Ostatnio wprowa 
dzono ruch telefoniczny między ważniejsze- 
mi miejscowościami w: Polsce i Rumunii. 

Dopuszczone są rozmowy państwowe, a- 
bonamentowe, prywatne zwykłe i pilne. W 
okresie słabego ruchu, to jest od god 
do 8-ej opłata za prywatną rozmowę zwy 
wynosi trzy piąte jednostki taryfowej. 

WOJSKOWA 
— Statut podoficerów - emerytów. Został 

zatwierdzony przez Pana Wojewodę Wileń- 
skiego statut „Wojewódzkiego Stowarzysze- 
nią Podoficerów, przeniesionych w stan spo- 
czynku w Wilnie". 

RÓŻNE 
— Sprawa Jagody. — jak dowia- 

dujemy się, dochodzenie prokurator- 
skie w sprawie byłego dyrektora lom 
barku przy ul. Biskupiej, Jagody, bę- 
dzie za kilka dni ukończone. Obecnie 
segreguje się listę poszkodowanych i 
akta niezbędne dla przedłożenia Sądo 

wi. 
Że dowody winy są dostatecznie 

silne — dowodzi kilkakrotne odrzuce- 
nie podań jagody o zwołnienie go na 
wolną stopę. 
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TEATR I MUZYKA 
— Na Pohulance — sztuka Adolia Her- 

tza. — Dziś we czwartek 21 kwietnia o go- 
dzinie 8-ej wiecz. interesująca sztuka współ 
czesna Adolfa Hertza „Pod falami", porusza 
jaca zagadnienia miłości i poświęcenia. — 
Antoni Różycki z roli malarza „Stefana* — 
stwarza postać pełną Życia, która zmaga 
się i cierpi, aby w końcu wyjść zwycię- 
sko z nierozerwalnych, zdawałoby się, za- 
wikłań. Obok p. Różyckiego w sztuce tej 
bierze udział 
p. Janina Skrobecka. 

Jutre w piątek 22 kwietnia o godz. S-ej 
w. po raz ostatni „„Pod falami". 

—-Premjera sztuki Franciszka Porchć na 
Pohulance. — W sobotę 23 kwietnia o go- 
dzinie 8-ej wiecz. odbędzie się premjera re 
welacyjnej sztuki Franciszka Porche p.t. — 
„Car Lenin". Autor zapoznaje widza z zaku- 
lisowemi działaniami rewolucji w Rosji oraz 
daje obraz genjalnej indywidualności „Leni- 
na. Sztuka ta z niezwykłym  pietyzmem 
przygotowywana od szeregu tygodni przez 
Stanisławę Wysocką, budząca wśród społe- 
czeństwa wileńskiego niezwykłe zaintereso- 
wanie — nareszcie ukaże się na naszej sce 
nie i niezawodnie stanie się rewełacją dnia. 

— „Miłość czuwa* w LŁutni. Dziś, w 
czwartek 21 kwetnia o godz. 8-ej w. przed- 
ostatni raz ukaże się szampańska komedja 
Caillavet'a i Fleurs'a „Miłość czuwa”. Ko- 
medja ta z niezmiernym humorem i dowci- 
pem przedstawia niezaradnię życiową histo- 
ryka „Walentego*, który znalazł świetnego 
odtwórcę w osobie Karola Wyrwicz-Wich- 
rowskiego, na którego jubileusz  10-letniej 
pracy sztuka ta została wystawiona. 

Jutro, w piątek 22 bm. po raz 
„Miłość czuwa”. 

— Sobotnia popołudniówka w Lutni. W 
sobotę dnia 23 bm. o godz. 4-tej pp. tylko 
jeden występ świetnego telepaty i jasnowi- 
dza prof. Johna Neumana, dyplomowanego 
króla kart oraz mistrza nauk okultystycznych 
John Neuman zaprodukuje szereg ekspery- 
mentów z dziedziny magji i telepatji. Ceny 
miejsc popołudniowe, ad 30 gr. do 3 zł. 

— Dwa koncerty w Lutni na budowę 
pomnika A. Mickiewicza i remont Katedry. 
W sobotę 23 i w niedzielę 24 kwietnia o g. 
8 m. 30 w. odbędą się dwa „Wieczory mu- 
zyki i pieśni', w których wezmą udział: pp. 
Janina Sumorokowa (program niedzielny), 
Wanda Biszewska, Kwartet Wileński pod 
kierunkiem prof. Kontorowicza, chór rewel- 
lersów, z udziałem Rewkowskiego, Święto- 
chowskiego, Stefańskiego i innych. Część 
dochodu z powyższych koncertów przezna- 
cza się na budowę pomnika A. Mickiewicza 
i remont Katedry. Bilety do nabycia w kasie 
Teatru Lutnia. 

— Jedyny występ Teatru „The English 
Płayers* w Lutni. W nadchodzącą środę 27 
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nowozaangażowana artystka : 

3-1 OWO 

Wielki proces o nadużyciach celnych 
GŁOSY CZYTELNIKÓW. 

O M A 4 2 wWołający na puszczy. 
Dnia 30 marca br. w „Słowie po- 

dałem myśl, żeby miasta polskie z 
Wilnem na czele, poszły za przykładem 
miast amerykańskich i urządziły ty- 
dzień wiosennego czyszczenia. Zminiej 
szyłoby to chociaż chwilowo stan bez 
robocia. 

Zbieramy oiiary, składki, dobrowol 
ne i przymusowe podatki, urządzamy 
przedstawienia, koncerty na fundusz 
bezrobotnych, żeby potem pieniądze w 
ten sposób zebrane, rozdać tym bezro- 
botnym w postaci jałmużny, która 
poniża godność człowieka, deprawuje 
charakter i rozleniwia. Czyżby nie le- 
piej było choć część tego funduszu u- 
żyć na gruntowne czyszczenie i upięk 
szanie miast, miasteczek i wsi, i na 
propagandę zasady czystości i ładu 
w umysły obywateli.? W ten sposób 
dałoby się zatrudnić też wielu bezro- 
botnych. 

Pieniądze, wydane w ten sposób, 
powróciłyby stokrotnie w bardzo krót- 
kim czasie. 

Brud i bezład rodzą choroby i 
zbrodnie. Budujemy kosztowne szpita- 
lei utrzymujemy całe sztaby lekarzy 
i pielęgniarek dla zwałczania cho- 
rób. 

Budujemy więzienia i 
my policję i sądy 
zbrodni. 

Nie zastosowujemy prawie zupełnie 
środków zapobiegawczych. 

Są rozmaite jednostki, organizacje 
społeczne, stowarzyszenia, komitety, 
komisje, urzędy itd., których obowiąz- 
kiem byłoby zająć się tą sprawą, — 
jednak myśl moja nie znalazła od- 
dźwięku i głos mój w „Słowie* zo- 
stał głosem  wołającego na puszczy. 
Wszak każdy nieraz zaglądał do mie- 
szkań i na podwórza ubogiej ludno- 

ŚCI... B. ocz. 

PŁUGI, BRONY, 
KULTYWATORY 

| raz różne inne narzędzia do uprawy 
roli i łąs poleca 

ZYGMUNT _NAGRODZKI 
Wilno, Zawaina 11-2. 

    

utrzymuje- 
dla zwalczania 

  

  

  

kwietnia o godz. S-ej w. odbędzie się jedyny 
występ angielskiego Teatru „The English 
Players“ z komedija Bernarda Shaw'a p. t. 
„Candida“. Teatr „The English Players“, bę 
dący od roku 1926-g0 w tournee po całej E- 
uropie, do Wilna zawita tylko na jeden dzień 
poczem uda się w dalszą podróż. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
—,„Pod fałami* — na Pohułance. W nie- 

dziełę dnia 24 kwietnia o godz. 4-tej pp. po 
raz ostatni przed wyjazdem wystąpi Antoni 
Różycki w doskonałej sztuce Adolfa Hertza 
„Pod falami". Ceny miejsc popołudniowe. 

— „Miłość czuwa* w Lutni. W niedzielę 
24 kwietnia o godz. 4-tej pp. po raz ostatni 
w sezonie ukaże się rozkoszna komedja „Mi- 
łość czuwa” po cenach popołudniowych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Sierżant X 

Hollywood: Miłość wśród lodów. 

Casino: Ronny. 

Pan: Gloria. 

Stylowy: Odrodzenie. 
Światowid: Odrodzenie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wybryki komunistów. Na ulicy Szo- 

pena grupka komunistów-żydów  wywiesiła 

płachtę o napisach antypaństwowych. Trans 
parent ten w parę chwil potem policja zdjęła 

— Nieudane włamanie sklepowe. 
Nocy wczorajszej usiłowano dokonać 
włamania do sklepu z gałanterją No- 
wickiego w posesji Cholema przy ul. 
Wielkiej. Złoczyńcy wyborowali otwór 
w ścianie od strony podwórza, lecz 
niespodziewanie zostali  sploszeni 
przez doorcę. 

— ZABIŁA WŁASNE DZIECKO. 
W dniu wczorajszym sołtys wsi Zwon- 
ki gm. leonpolskiej, wyłowił z rzeki 
Wołty trupa chłopca, ze ślądami udu- 

  

  

Zuchwały napad na sklep wbiały dzień 
Krwawa walka z bandytami. —Pościg.—Napastnicy ujęci. 

WIŁNO. Wczoraj rano dokonano niezwy- 
kle Śmiałego napadu na składy z galanterją 
B. Majzelowej, przy ulicy Rudnickiej 5. 

Zuchwali bandyci, jak się później okazało 
— jeszcze nowicjusze w tym zawodzie, — 
idąc na swą pierwszą wyprawę, zdecydowa- 
ni byli, jak świadczy przebieg krwawego zaj 
ścia — na wszystko. 

ODKRYCIE MAJZELOWEJ. 

Wedle zwyczaju, Majzelowa przyszła 
wczoraj do sklepu na godzinę przed jego о- 
twarciem. 

Przechodząc przez podwórze, zauważyła, 
że drzwi od piwnicy, gdzie złożony był to- 
war, zwykle zamknięte, są odryglowane i ze 
środka przedostaje się blade światełko lamp- 
ki naftowej. 

Tknięta złem przeczuciem Majzelowa, po 
śpieszyła do piwnicy, wzywając do pomocy 
Chanę i Lejbę Frydmanów. 

WALKA W PODZIEMIACH. 

W chwili, gdy Majzlowa zeszła na ostat- 
ni stopień schodów, otrzymała niespodziewa- 
nie silny cios kawałkiem żelaza w giowę. — 
Bez jęku stoczyła się do piwnicy, uniemo- 
żliwiając napastnikom wydostanie się matni. 

W tym momencie uciekającym trzem 0- 
sobnikom zastąpili drogę Frydmanowie. Roz- 
poczęła się rozpaczliwa walka, w trakcie 
której Frydmanowie otrzymali szereg dotkli- 
wych ciosów. — Mimo ran nie wycofali się 
z walki, wzywając przytem pomocy. 

Odgłosy awantury zaalarmowały dozorcę 
domu, 60-letniego Gustawa Erdmana, który 
zajrzawszy do piwnicy, rzucił się na jednego 

z włamywaczy, lecz widząc, że może być po 
konany, wycofał się na podwórko. 

UDANY POŚCIG. 

Tymczasem bandyci, rozprawiwszy się 
z Majzlową i Frydmanami, wybiegli z piw- 
nicy. — Aby utrudnić pościg, rozproszyli 
się w różne strony. 

Widocznie już poprzednio obejrzeli roz- 
planowanie domu i zauważyli przechodnie 
drzwi frontowe na ul. Niemiecką, przez które 
usiłowali zbiec. 

Widząc jednak, że są otoczeni, starali się 
każdy na swoją rękę ukryć w różnych ubi- 
kacjach, lecz już po chwili dwaj z nich wpa- 
dli w ręce nadbiegłej w międzyczasie policji. 

Trzeci bandyta, korzystając z zamiesza- 
nia, zmieszał się z tłumem i zdołał ukryć się. 

W chwili wyprowadzania zatrzymanych, 
liczący kilkaset osób tłum przyjął wobee zu- 
chwałych rzezimieszków groźną postawę, 
lecz policja nie dopuściła do jakiegokolwiek 
samosądu. - - 

RANNYCH ULOKOWANO W SZPITALU. 
Poszwankowanych w starciu Majzlową i 

Frydmanów wyniesiono tymczasem z piwni- 

  

cy i po stwierdzeniu, że Majzłowa i Chana 
Frydman otrzymały dość poważne obraże- 
nia ciała, przewieziono je natychmiast do 
szpitala żydowskiego. 

KIM SĄ ZATRZYMANI? 
Aresztowani bandyci po sprowadzeniu do 

skomisarjatu, podali się za Pawła Kowszyka 
(Karisbadzka 21) i Czesława Stankiewicza, 
(Zarzecze 28). Są to młodzi ludzie, lat 20 

i 23, bez określonego zajęcia. — Kiedyś byli 
rzekomo robotnikami, obecnie zostali bandy-" 
tami. Dotychczas nie byli karani, mimo że 
policja wiedziała o ich różnych, lecz drob- 
nych sprawkach. 

Stankiewicz i Kowszyk twierdzą, że nie 
mieli zamiaru nikogo zamordować, lecz że 
w podnieceniu chcieli jedynie unieszkodliwić 
swych prześladowców, bez chęci pozbawie- 
nia ich życia. 

Narzędzie zbrodni — ciężki kawał żela- 
za służył im do odrywania zamków i z tą 
tylko myślą zawczasu w nie się zaopatrzyli. 

Mimo nalegań policji, bandyci nie chcą 
ujawnić nazwiska trzeciego spólnika, utrzy- 
mując, że go dobrze nie znają. 

Dochodzenie przeciwko Obu zatrzyma- 
nym toczy się w trybie doraźnym. 
  

KOŁCHOZY PŁONĄ 
WILNO. W dniu 18 bm. rano w m. Woł- 

czekiewiczach okręgu mińskiego podpalony 
został wielki skład ze zbożem, przeznaczo- 
nem na tegoroczne zasiewy w gospodarst- 
wie kolektywnem im. Stalina, rejonu wołcze- 

kiewiczówskiego. 

Spaliło się przeszło 400 pudów zboża.—- 

G. P. U. aresztowała kilku włościan, podej- 

rzanych o podpalenie składu. 

PIERWSZY DZIEŃ PROCESU. 

Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Wilnie 
rozpoczął się sensacyjny proces o nadużycia 
w komorze celnej, sięgające sumy 168.682 
złotych 12 gr., do którejto sumy dochodzi 
pięciokrotna kara. — Straty Skarbu wyno- 
szą razem 843.410 zł. i 60 gr. 

Oskarżeni są tak urzędnicy Komorv 
Celnej i Dyrekcji Kolei, jak również i kupcy 
wileńscy. 

Przyjąć należy pod uwagę, że przemyt 
ten nie był uprawiany przez t. zw, „zieloną 
granicę”, lecz był to przemyt więcej groźny, 
szkodliwy i niebezpieczny, tak dła skarbu 
państwa, jak i zarządu państwowego, bo u- 
prawiany za pośrednictwem instytucyj pań- 
stwowych — Komory Celnej i Kolei żelaznej. 

Q godzinie 10 dzwonek oznajmia wyj- 
ście Sądu, 

Komplet sędziowski stanowią: przew. p. 
Hawryikiewicz, w asyście sędziów, pp: 
Brandta, Skindera i Tarasewicza. Oskarże- 
nie wnoszą prokuratorzy: pp. Grabowski i 
Klasse. Powództwo cywilne z ramienia prok. 
gerner wnosi adwokat p. Tadeusz Winia:- 
ski z Warszawy. Na ławie oskarżonych za- 
Siedli: Szepseł Arluk, jJózet Bytan, Hirsz 
Krasner, Chaim Gelpej, а60 Sigel, Szloma 
Goldberg, Jakob Ettiger, józef Wiszniewski, 
Mieczysław Szczubełek, Marjan Więcławski, 
Stanisław Maciejewski, Kleofas Kibort, Wac- 
ław Sawicz, Jan Sledziewicz i Konstanty Sien 
kiewiez. Oskarżeni Morduch Arluk i Hubert 
Meyer, są poszukiwani przez policję. 

Na ławie obrończej zasiadło przeszło 15 
adwokatów, między inn. pp: Petrusewicz, 
Andrejew, Swida, Stempeiberg i Łuczywek. 

Świadek oskarżenia, Włodzimierz Mań- 
kowski, były inspektor ceiny w Mysłowicach, 
na rozprawę się nie stawił i nadesłał za- 
świadczenie lekarskie o chorobie. 

Wobec niestawiennictwa świadka Mań- 
kowskiego, obrona prosi o odroczenie spra- 
wy, motywując tem, że zeznanie tego świad 
ka jest istotne dla sprawy, mogące rzucić 
dużo światła co do niewinności niektórych 
podsądnych i zawezwanie na następne .po- 
siedzenie sądu. 

Sąd wniosek obrony o odroczenie Spra- 
wy odrzucił, jak również odrzuca wniosek 
obrony © wydzielenie z przewodu sądowego 
niektórych poedsądnych, i przeniesienie ich do 
innego postępowania. 

Następnie obrona i prokurator prosza 
© powołanie dodatkowych świadków, w tej 
liczbie świadka Błażewicza z Grudziądza. 

Sąd do wniosku stron przychyia się i po- 
stanawia świadka Błażewicza zawezwać te- 
legraficznie. 

Po załatwieniu wszystkich formalności 1 
po zaprzysiężeniu świadków, sąd świadków 
zwalnia, jutro ma się stawić część świad- 
ków i biegli, z liczby 12, tylko pp: Swobo- 
da, Krzyżanowski i Bułhak. 

Przystąpiono do odczytania aktu oskar- 
żenia, liczącego 46 stron pismta maszyno- 
wego 

AKT OSKARŻENIA. 

W marcu 1927 roku do prokuratora sądu 
okręgowego w Wilnie wpłynęły listy anoni- 
mowe, donoszące, że w Wilnie pewna szaj- 
ka kupców żydowskich w porozumieniu się z 
pewnymi urzędnikami Urzędu celnego i Dy- 
rekcji kolejowej, na szeroką skalę uprawia 
przemyt towarów, pochodzenia zagraniczne- 
go. Wszczęte prokuratorskie dochodzenie a 

MOŻE WRESZCIE 
Kilkakrotnie i bezskutecznie wzywaliśmy 

p. A. Borowskiego, który zapowiedział od- 
czyt „O Wilniankach i Warszawiankach“ i 
na odczyt ten sprzedał bilety, lecz prelekcji 
swej nie wygłosił, — aby poinformował za- 

« interesowaną publiczność, co zamierza w po- 

  

wyższej sprawie uczynić. Wszelkie wezwa- 
nia pozostały bez echa. Ponieważ p. Borow- 
ski powoływał się na Bratnią Pomoc U. 5. 
B., jako na organizatora wymienionego od- 
Czytu i ze względu na to, że akademickie 
ierje wielkanocne dnia 20 bm. zakończyły 
się — oczekujemy od Zarządu Bratniej Po- 
mocy U. S. B. wyjaśnienia ciekawej tej spra 
wy, która w oczach całkowicie bezstronne- 
go obserwatora wygląda conajmniej na... za- 
gadkowa. (©) 

ERZE RWZZDRRERE B SOGRERETYWKO WERE 
szenia. Przeprowadzone dochodzenie 
zdołało ustalić, iż topielcem jest Jan 
Siliwanow i został on uduszony przez 
natkę Euirozynję, zamieszkałą we wsi 
Jasiowo, gm. leonpolskiej, która w mię 
dzyczasie zdołała zbiec. Zarządzono 
za nią poszukiwania. 

‚ — Okradzione mieszkanie. Do mieszka 
nia Dawida Kagana (Mickiewicza 43) do- 
stali się nieznani sprawcy i skradli z kuchni 
srebrne łyżeczki, łyżki, noże i widelce, łącz- 
nej wartości 280 zł. 

— Fruwające deski. Przy ul. Skopówce 
6, dokonywano systematycznej kradzieży de 
sek, których wartość wyniosła 1.500 zł. —- 
Ustalono, że skradzione deski znajdują się 
w posesji domu Nr. 8 przy ul. Kopanica, na- 
leżącej do Gurwicza Szai. W czasie doko- 
nanej rewizji, znaleziono u Gurwicza 6 de- 
sek ukrytych na strychu i jedną deskę zako- 
paną w ogrodzie. Deski zakwestjonowano.— 
Badany Gurwicz do kradzieży się nie przy- 
znał, oświadczając, że skradzione deski na- 
był u Arona Gutkowicza (Subocz 37). 

‚ — Ujęcie kieszonkowca. Franciszkowi 
Bilewiczowi, w dniu 19 bm. pod halą miej- 
ską w Wilnie został skradziony z kieszeni 
spodni portfel z zawartością 40 zł. gotówką. 
Ustalono, że kradzieży tej dokonał Witold 
Borys (Pohulanka 32). Borysa zatrzymano. 

— Podrzutki. W klatce schodowej domu 
Nr. 14 przy ul. W. Pohulanka znaleziono pod 
rzutka płci męskiej, w wieku około 2-ch mie- 
sięcy, przy którym była kartka: „Ochrzczo- 
ny, na imię Janek*. W tymże dniu w bra- 
mie domu Nr. 65 przy ul. Subocz znaleziono 
drugiego podrzutka płci męskiej w wieku o- 
koło 6 tygodni. Obydwóch podrzutków u- 
mieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Pożar na Stefańskiej. W mieszkaniu 
"Izraela Klauzera (Stefańska 10), z przyczyn 
narazie nieustalonych powstał pożar. Skut- 
kiem, pożaru spaliła się pościel i częściowo 
łóżko. Wezwana straż pożarna ogień ugasi- 
ła. Straty obliczono na sumę zł. 250. Wy- 
padków w ludziach nie było. 

Z POGRANICZA - 
— Rozmowy z bolszewikami. W przysz- 

łym tygodniu na odcinku granicznym Dzisna 
odbędzie się polsko-sowiecka konferencja 
graniczna, poświęcona sprawie spławu drze- 
wa na rzece Dziśnie. Na konferencji tej rów- 
nież omówiona zostanie sprawa żeglugi na 
Dźwinie. 

OF:ARY 
Z. Z. dla studenta S. B. zł. 2. 
Anna Zakrzewska na remont Bazyłliki--- 

zł 10. 

następnie śledztwo służbowe, przeciwko pe- 
wnym urzędnikom, nie mogło dać materjału 
dowodowego. Przeto minister skarbu ra pod 
stawie tych wiadomości delegowal w dniu 
15 9. 1928 roku inspektora ceinego w My- 
słowicach Włodzimierza Mańkowskiego, ce- 
lem zebrania na Łotwie odnośnych iniorma- 
cyj, i dowodów o przemycaniu do Polski z 
Niemiec przez punkt graniczny Kurmont— 
Zemgale, towarów wysokocłowych. 

Pan Mańkowski otrzymał z departameniu 
ceł w Rydze wyciągi z ksiąg handiowych, 
a część dokumentów wydano mu z urzędu 
ceinego w Dyneburgu, na podstawie zezv/0- 
lenia łotewskiego ministra skarbu. Z przy- 
wiezionych do Połski dokumientów ustalono, 
że przemyt towarów istotnie był i to w okre 
sie od 1926 do 1928. 

W związku z tem nadzwyczajny konii- 
sarz do walki z przemytem, delegował p. 
Mańkowskiego do przeprowadzenia docho- 
dzenia, cełem ustalenia, jak zostały ocione 
towary przez Urząd celny w Wilnie, kto był 
odbiorcą, oraz nadawcą. P. Mańkowski po 
odbyciu dwóch siużbowych podróży do Łot- 
wy, ustalił, że towary zagraniczne, przez 
port w Szczecinie przewiezione do Rygi dla 
iirm ekspedycyjnych „Gerhard i Rey“, a na- 
stępnie za pośrednictwem firmy eksped. w 
Dyneburgu, Morducha Milkera, a następnie 
stamtąd reekspedjowane do Wilna. Po przy- 
byciu tych towarów do Wilna, Urząd celny 
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wydaważ je bez pobrania cia. Odbiorcami 
przesyłek była firma eksped. w Wilnie, przy 
ul. Kwiatowej 7 „Konkurencja warszawska”, 
właścicielem której był Szepsel Arluk. Gene- 
ralnym pełnomocnikiem firmy był Morduch 
Arluk. 

Ustałono, że w tym domu mieściła się 
druga firma ekspedycyjna, „Rubert Meyer“ 
i że firma ta poprzednio „Niemiecko-Polskie 
Towarzystwo Transportowe", posiadała kon 
cesję na załatwianie spraw cełnych w Urzę- 
dzie cel. w Grajewie, a z dn. 15 1. 1927 r. 
uzyskała zezwolenie na załatwianie iormal- 
ności celnych w Wilnie i upoważnionym był 
Morduch Arluk. 

Stwierdzono, że na stacji w Turmontach 
urzędnicy Komory celnej nie bywali przy ła- 
dunkach, przeładunkach i przy wadze towa- 
ru i nie nakladali na wagony piomb celnych, 
nie pobierając opłaty celnej. 

W toku dalszego dochodzenia wyxryto 
wszystkich sprawców nadużyć i pociągaięto 
ich do odpowiedzialności karno-skarboweį + 
art. 27 i 46 U. K. S. 279 p. 5, 441, 448, 667 
C. Z. L. punkt I, 639 cz. II i 636 cz. II KK. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia o godz. 
4 pp. Sąd zarządził przerwę do dnia dzisiej- 
szego, godzina 9 rano. 

Na ten: zakończono pierwszy dzień roz- 
prawy. — Dziś rozpocznie się badanie 
świadków. 16. 

    

„Kresy“czv me Kresy“ 
Przykra nazwa „kresy“ w stosun- 

ku do naszych ziem, rozpowszechnia 
sięi utrwala wbrew protestom szere- 
gu jednostek, wbrew zapomnianym już 
okólnikom ministerjalnym. 

Wyraz „kresy, bezbarwny i po- 
mnieįszający naszą przeszłość, jest nie 
znośny chociażby już dlatego tylko, 
że zawiera całkiem wyraźne pierwiast 
ki lekceważenia. 

Q „kresach** mówi się zwykłe jako 
о czemś egzotycziemi (jest nawet taka 
książka — „Egzotyczna Polska“ — o 
przygodach myśliwskich na Polesiu), 
albo nawet ponurem („Polska Sybe- 
rja'*), albo w najlepszym wypadku, ja- 
ko o dziecku, z którego kiedyś „bę- 
dą ludzie*', jeżeli to dziecko będzie po- 
słuszne, grzeczne i zdolne do przy- 
swajania prawdziwej kultury!..   

Wyraz „kresy jest przez niektó- 
rych zwalczany, przez większość — 
używany już całkiem mechanicznie; 
nie słyszeliśmy dotychczas tylko głosu 
w obronie tego wyrazu. 

Zrobiła to wypróbowana i serdecz- 
na przyjaciółka naszej ziemi (nie! nie 
potrafię wyksztusić wyrazu „kresy“!.), 
p. Marja Bruchnalska, Iwowianka, au- 
torka szeregu cennych prac o roli ko- 
biety — Litwinki (w znaczeniu histo- 
rycznem) w dziejach walk — orężnych 
i kulturalnych — o wolność i potęgę 
Ojczyzny. 

* Nawiązując do mego artykułu p. t. 
„Wilno — miasto miłości i walk* 
(„Stowo“ — Nr. 71), p. M. Bruchnai- 
ska pisze do nas m. in.: 

— „Chcę bronić wyrazu „kresy“. 
Otóż państwo —— wilnianie i inni kre- 
sowcy uważacie, że te jakaś nazwa, 
wyrażająca minus, a nie plus. Mnieby 
się tak nie zdawało. Kresy — to dale- 
nie ziemi, do których z utęsknieniem 
wyciąga się ramiona. Cóż znaczyłaby 
przepiękna czara, której odbitoby 
brzegi — jej cenne kresy? Nic, a nic. 

Tu w naszej dawnej Galilei nazwa 
kresy wyraża raczej uznanie, senty- 
ment, pokłon w stronę, do której się 
odnosi. Lwowianie zawsze z dumą o 
sobie mówią: „mieszkamy w kreso- 
wym Lwowie*, „nasz kresowy Lwów*. 

Jeśli kresy oznaczają koniec cze- 
goś, to chyba koniec naszych kocha- 
nych włości — naszych dziedzin; 
poza drogiemi temi plusami — już ob- 
czyzna, wróg, — i tam poza kresami 
zaczynać się może pustyni i negacja. 

Więc wbrew szanownemu Panu 
wołam: — Niech żyją wszystkie nasze 
drogie, bezcenne Kresyt!“... : 

Jakže jest mily i drogi ten serdecz 
ny głos z braterskiego Lwowat!. . 

Ale. 
Poza kresami ma być obczyzna, pu- 

stynia, negacja... A zdaje się nam, że 
tylko rękę z Wilna wyciągnąć, już mo 
żna spotkać bratnią dłoń z Mińska, Bo 
brujska, Mohylowa... To są „dalekie 
ziemie, do których z utęsknieniem wy- 
ciąga się ramiona*. 

Tam są odbite brzegi 
czary!.. 

I dlatego my nie 

przepięknej 

lubimy wyrazu 
„kresy“ w odniesieniu do Wilna... 

Ale z kochanym Lwowem nawet o- 
tę przykrą dla nas nazwę kłócić się 

Rozumiemy się prze- 
się serdecznie. 

W. Ch. 

nie będziemy!... 
cież dobrze, kochamy 

  

  

Dr. Mchał Bielak. Papiery wartościowe 
na okaziciela. Str. 80, zł. 2,40, Skład gł. — 
Dom Książki Polskiej, Warszawa. i : 

Praca dr. Bielaka omawia sprzedaž рай- 
stwowych obligacyj premjowych na raty, u- 
marzanie państwowych i prywatnych papie 
rów wartościowych na okaziciela, w postę- 
powaniu sądowem w razie ich utracenia skut 
kiem zguby, skradzenia, spalenia lub zni- 
szczenia. 

W końcu książki przytoczył dr. Bielak 
teksty przepisów ustawowych według by- 
łych zaborów, co daje możność równocześ- 
nego zapoznania się z tem przepisami, bez 
konieczności sięgania do zbiorów ustaw. 

- SPROSTOWANIE 
PROF. KŁOSA 

Wobec tego, że w artykule p. t. „W 
groźnej chwili, w sprawie ratowania Bazyli- 
ki Wileńskiej", umieszczonym w N-rze 87 
(2894) „Słowa z dnia 16 kwietnia 1932 r., 
w końcowym dopisku redakcyjnym podane 
zostały niezgodne z prawdą wiadomości © 
mej działalności architektonicznej, 
jestem, nie mając bynajmniej zam 
kać meritum sprawy i dyskutowac na te 
mych kwalifikacyj i uzdolnień, prosić minie 
szem o niezwłoczne sprostowanie miy 
a szkodłiwych dla mej opinii wiader: 
a mianowicie: ч 

1) Nigdy nie prowadziłem żadnego re- 
montu w Wy le Sztuk Pięknych U. 5. B. 
(ul. św. Anny 4). Częściowe reinonty były 
wykonywane kilkakrotnie przez rózaych у 
architektów, bez najmniejszego. inego udzia- 
łu, i miały na celu wyłącznie adaptacje posz 
czególnych części gmachu: na saie wykiado- 
we i pracowniane. Mury gmachu nie „z: 
sowują się”, lecz były popękane oddaw 
z tych samych zresztą przyczyn, co n 
Bazyliki, t. j. właściwości grzązkiego i p 
syconego wodą gruntu, lecz nie były one 
podczas wspomnianych remontów poprawia- 
ne ani wzmacniane, z uwagi na brak odpo- 
wiednich kredytów. 

2) W Postawach nie budowałem nigdy 
ani domów urzędniczych, ani jakichkołwiek 
innych budynków. 

3) Przy budowie dzwonnicy w Suderwie 
przez p. inż. arch. Borowskiego, bynajmnicj 
nie „kontrolowałem* go, ani wogóle żadnego 
udziału w tej budowie nie brałem, i budowy 
tej nigdy ha oczy nie widziałem. 

4) Prowadzone przeze mnie roboty re- 
stauracyjne w Bazylice „kontroluje* nie p. 
inż. arch. Borowski, lecz cała Komisja Tech- 
niczna, skład której podany został w wy- 
mienionym na wstępie artykule „Słowa”. 

Wyrazy poważania łączy 

Proi. Juljusz Kłos. 

Р. S. Do listu profesora Kłosa, który £ 

przyjemnością zamieszczamy, ponieważ ce- 
nimy wiedzę architektoniczną profesora, a 
tylko dziwimy się, że dłaczego upiera się 
przy kierowaniu pracami, należącemi do dzie 
dziny, w której nie jest biegły, — dodać mu- 

simy kilka uwag. 

    

   

  

  

        

ме 
y   

   

       

  

Ad 1) Dziwne się wydaje, że proiesor 
Kłos nie interesował się przebudową gma- 

chu Wydziału Sztuk Pięknych, którego 
to wydziału jest członkiem. Nasze 

informacje twierdziły, że prof. Kłos kierował 

temi robotami i przyjęliśmy to może bez- 

krytycznie, bo wydało się nam to naturalne. 

Nasi informatorzy twierdzą nadal, że zaryso 

wuje się klatka schodowa tego gmachu, któ- 

ra przebudowywana byla. 

  

  

Ad 2) Dementując wiadomości. o Posta- . 
wach, nie wspomina p. prof. o domkach w . 
Brasławiu. 

Ad 3) Budował dzwonnicę w Suderwie 

p. arch. Borowski, asystent prof. Kłosa. —- 

Znowuż wydała się nam naturalna informa- + 
cja, że prof. Kłos tą pracą opiekował się. 

Ad 4) Komisja Techniczna, kontrolująca 
dziś prof. Kłosa, ma czysto honorowe zna- 
czenie. Dowodem tego jest chociażby, że 
prof. Fedorowicz, największy autorytet w da 
nej sprawie, do Wilna ani razu w sprawie 
Bazyliki nie przyjeżdżał. Członkowie Komisji 
Technicznej wziąć na siebie odpowiedzial- 
ności za losy Bazyliki nie chcą, co wyrażnie 
podkreślał komunikat Komitetu. Jeszcze raz : 

wyrażamy swe zdziwienie, że prof. Kłos, nie 
będąc specjalistą, upiera się przy kierownic- 

twie tych robót, obciążając siebie zbyt wiel- 

ką odpowiedzialnością. S 

ii; AI) 
KUPUJ WSZELKIE SAMODZIAŁY, 
RATUJĄC ROLNICTWO — RATU- 

JESZ SIEBIE : 

  

Ё Juž się ukazała w dmuku j jest do na- 
E bycia we wszystkich  ksjęgarnjach 
E broszura, poświęcona sprawie obrząd- 

ku wschodniego p.t, 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

w POLSCE 
(DYSKUSJA W „SLOWIE“) 

Broszura ta zawjera glosy: ksiežy — 
J.E. Arcybiskupa E, Roppa, J. E. Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A, Abramowi- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. ]. 
prof, j.. Marcjnowskjego, prof, dr. W. 
Meysztowicza, red, J. Urbana, T. J, 
0, Želežnjakowjcza; p.p. dr, W, Char- 
kiewjcza, M. Gołubiewa, posła „St. 
Mackiewicza, Sz, Meysztowicza, Se- 
natora R, Skjrmunta j posła S, Stroń- 

skiego 

Skład główny w Księgarni św, Woj- 
ciecha w Wilnie. Cena zł. 1,80, 

Ё 
Ё 

: 
2 

M
U
A
A
A
M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
K
A
A
A
A
R
A



4 

Potworna zbrodnia podwójnego morderstwa 
NOWOGRÓDEK. W dniu 19 bm. ranc, 

podczas sprzeczki rodzinnej, 22-letni Lećko 

Stefan, mieszkaniec wsi Wierzbica gm. nie- 
hniewickiej, pow. nowogródzkiego, zamor- 

dował ciosami łopaty swego ojca Stefana i 
brata Jana. Zabójca zgłosił się sam na po- 

sterunek policji w Niehniewiczach i oddał 

się w ręce władz bezpieczeństwa. — Na miej 

głowach zamordowanych ofiar. Jak wynika 

z pierwiastkowych dochodzeń — nieporozu- 

imienia między mordercą a zamordowanymi 

— istniały już od dłuższego czasu na tle 

majątkowem. 

NA. FILMOWEJ TAŚMIE 

„SIERŻANT X* 
„Heljos“ 

  

Jeszcze raz Legja Cudzoziemska, ale w 
innem już ujęciu. Wprawdzie tło ogólne po- 
zostało takie same, lecz wykończenie szcze 
gółów różni się diametralnie od amerykań- 
skich filmów tego rodzaju. Podczas, gdy w 
takich „Nocach marokańskich' lub  „Czte- 
rech z Legji* widzieliśmy nieznośną, gniotą- 
cą atmosferę moralną Łegji — w „Sierżan- 
cie X* widzimy to wszystko w oświetleniu 
raczej pogodnem (dobroduszny sierżant w 
pierwszej części). Nic dziwnego, obraz jest 
produkcji francuskiej, chodziło więc o prze- 
ciwstawienie się amerykańskiej tendencji w 
przedstawianiu stosunków w Legji Cudzo- 
ziemskiej. — „Sierżant X" podkreśla zasad- 
nicze rysy służby w Legji — ciągły wyst- 
łek, odpowiedzialność, swoiste nastawienie 
moralne żołnierzy, z których większa część 
wlecze za sobą ciężkie wspomnienia minio- gi 
nych przeżyć. — Na to, dobrze już zresz- 
tą znane tło, rzucony jest śmiały i mocny 
w założeniu dramat. Były oficer rosyjski 
(Iwan Mozżuchin) uważany za straconego 
przez bolszewików, trafia do Legji. W żo- 
nie swego dowódcy (jean Angelo) poznaje 
swoją żonę (Suzy Vernon), która przebo- 
lawszy rzekomą śmierć pierwszego męża, 
wychodzi zamąż powtórnie. Najwyższy 
punkt tragicznego węzła tkwi jednakże 
gdzieindziej. Mały „Juroczka”, syn obecne- 
go legjonisty, sprawia największy ból ojcu, 
który wykreślony z pośród żywych, patrzy 
na ukochane twarze i nie może odsłonić 
swej tajemnicy. — Następuje zawiklanie— 
napad Arabów na fort, tajemnicza ręka do- 
starcza wody umierającemu niemal dziecku, 
ratunek w ostatniej chwili sprowadza rów- 
nież ten sam legjonista. Ratuje towarzy- 
szów, ratuje żonę i dziecko, należące dziś 
do innego człowieka. W silnej dramatycznie 
scenie między komendantem a żołnierzem 
rozstrzyga się los dwóch istot. Sierżant X 
chce pozostać nieznanym i usuwa się dla 
spokoju tych, których ukochał. 

Postać legjonisty - Rosjanina, wnikliwie 
interpretowana przez doskonałego  Mozżu- 
china, nadaje całemu obrazowi ton nastrojo 
wy. 

Równolegle mocno jest zarysowana po- 
stać komendanta fortu. Rola kobieca Suzy 
Vernon mniej jest podkreślona. — Naogół 
film jest dobry aktorsko i technicznie, co 
w znacznej mierze pozostaje zasługą reżyse- 
rów rosyjskich (na emigracji) Wołkowa i 
Striżewskiego. Tad. C. 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK, 21 KWIETNIA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Kom. meteor. 

12,15 Odczyt rolniczy z Warsz. 
12,35 Poranek szkolny z Warsz. 
13,00 Program dzienny. 
15,05 Kom. z Warsz. 
15,25 „Kościuszko* — odczyt dla matu- 

rzystów. z Warsz. wygł. prof. H. Mościcki. 
15,50 Aud. dla dzieci z Warsz. 
16,20 Lekcja francuskiego z Wausz. 
16,40 Codz. odcinek powieściowy. 
16,50 Koncert" dła młodzieży z płyt. U- 

twory Józefa Haydna. 
17,10 „Problem wielkiego miasta” -— od 

czyt z Warszawy wygłosi próf. Lech Nie- 
mojewski. 

17,35 Koncert popołudniowy z Warsza- 
wy. 

18,50 Komunikat Akadem. Koła Misyjne- 
10. 

19,00 „Skrzynka pocztowa nr. 198" — 
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ORGAN KOLEGJUM 
HERALDYCZNEGO 

(W 1932 r. WYCHODZI JAKO MIESIĘCZNIK) 

PRZEDPŁATA: Kwattalnie z przesyłką — zł. 9.-— 

Cena zeszytu zł. 3.— 

Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Dąbrowiecka 24, 

tel. 10-10 05, 

„э ОМО° 

listy radjosłuchaczów omówi Witold Huie- 
wicz, dyr. progr. R. W. 

19,35 Prasowy dziennik radjowy z War- 
szawy. 

19,50 „Jak się uczy ślepy pianista 

Józefowicz. 
20,10 Koncert europejski z Kopenhagi. 
22,15 Trasmisja rewji z teatru „Kamele- 

(„Walter pod Messal- on* w Warszawie. 
ką). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 20 twietnia 1932 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,68 i pół — 890 i pół —- 8,86 
i pół. 

Holandja 361,10—362,00—260,20 
Londyn 33,65 — 33,82 — 33.48, 
Nowy York kabel 8,806—8,926—8,686 
Paryż 35,12 — 35,71 — 35,03 
Praga 26,38 — 26,44 — 26,32 . 
Szwajcarja 173,40 — 173,83 — 172,97. 
Włochy 45,85 — 46,08 — 45,62 
Berlin w cbrotach nieolicjalnych 2:1,60 
Tendencja niejednelita 

Akcje: 

Bank Polski 8000. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: 
Dillonewska 54,50. 
Dolarows 54,50 
Stabilizacyjna 52,00 
Warszawska 40,00 
Sląska 40,00 

1 MAMA A AI, 
ROLNIKU! ŻĄDAJ WORKÓW LNI 
NYCH, ZAMIAST — JUTOWYCH.      

OLD 

7.50 ” ”” ” 

W P. K. O. Nr. 22941, 

YYYYTYVYYTT 

BILANS SUROWY 
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA 

    
   

  

  

NA DZIEŃ 1-go KWIETNIA 1932 R. 

  

  

ESET PES 
Ztote i gr. $ Złote i gr. 

Kasa i sumy do dyspozycji 583,088,46 | Kapitał zskładowy 100,000,— 
|| Papiery wartościowe własne 215,341,97 || Fundusz zasobowy 53,005 61 
| . ‚ fanduszu zasobowego 6,660,— Wkłady: 5,079,118,72 

JH] Waluty obce własne 72,417,66 || Rachunki bieżące (saldo kredyt. otwartego kredytu) 3,077,11 
Weksie zdyskontowane 828,481,58 || Kredyt udzielony Kasie na remont domów 208,270,— 

„  protestowane 59,543,26 || Zobowiązania inkasowe 2.953 54 
Pożyczki w r-kach bież. „On-call“ Różne 2,195,02 

a) zabezpieczone hipotskami 1589,378,35 Procenty i prowizje 148,293,49 
b) wekslami i innemi wartościami  1543,369,83 3132,747,18 || Należności Skarbu 4,643,09 

|] Pożyczki terminowe na zastaw papierów wart. 118,752,— 
о na remont domów 214,277,94 
> „ zobowiązania dłużne 173,005,50 

Korespondeaci 82,421,72 
Ruchomości 32.482,59 
Organizacja Zakładu Zastawniczego 10,153,34 
Różne 17,398,53 

/H| Koszty handiowe 54,762,85 
jj Należności wątpliwe as Alena DEE z 

5,601 556,58 5,601,556,58 

| Weksle i dokumenty do inkasa 214,539,23 || Rótni za inkaso 214,739,23 || Depozyty ю 2,446,837.98 Deponenci 2.446,837,98 
ž 8,263,132,79 8,263 133,79 

Prezes Zarzą lu: Dyrekcja GŁ Buchalter: 
(-) Józef Korolac (—) Iliniez (—) A. Fried (--) Michal Gruźdź 

= Imre 
cu stwierdzono po kilka strasznych ran na Ungar* — pogadankę wygłosi prof. Michał 

  

1) Dziś! Genjalny mistrz ekranu IWAN MOZŻUCHIN w arcydziele mówionem 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

SIERŻANT X 
2) Niebywała 

sensacja! я ` 
Fenomena'ne, o niebywalych walorach artystycznych arcydzieło ze śpiewem słyn. rosyjsk. 

Człowiek a) Dramat 
przeszłości 

w Paryżu, w Warszawie i innych 

miłosny. Reż. twórcy fi'mu „Trojka* Władz, 
Stryżewskiego. Film demonstruje się jednocześnie 

stolicach świata. 

ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS 
rez. EJZENSZTEJNA. 

Na 1-szy seans ceny zniżone, Początek o godz. 4 6, 8 i 10.15. 

  

DZWIĘKOWE KINO Dziś! 

CG/INE 
uł, Wielka 47. Tel. 15-41. 

produkcji francuskc-, 
niemieckiej p. t. 

Mamy zaszczyt zaprezentować Sz. Publiczności arcydzieło 

„RONNY 
filmowe — przepiękną operetkę 

Muzyka EMER. KALMANA 
z udziałem KATE de NAGY. 

Nad program: Arcyciekawe urozmaicenia dźwiękowe. Ceny normaine, 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dziś! Słynua gwiaza 
filmowa 

Dźwiękowe kino 

ti 

3 
Wielka 42, tel. 5-28. 

Nad program: Akiuslue dodatki džwiękowe, 

BRYGID A HELM 
w jej najnowszej i najlepszej kreacji dźwiękowej p. t. 

„GLORJA“ 
Dźwiękowy łlm najnowszej produkcji ffancuskiej. Prass calego Šwiata jednomyšlnie orzekła, iż film „Glorja* 

jest arcydziełem genjsinej BRYGIDY HELM. 
BRYGIDA HELM kreuje rcię kochającej mężstki co je:t dla nas nowością, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy widzieć 

ą w roli „Waimpirzycy*. — BRYGIDA HELM wywiązsła się z zadania świetnie. 
Pocz. o godz, 4, 6, 8 i 1015. Na 1-szy seans ceny znuiżone, 

  

Dźwiękowy 
Kino-Testr 

„STYLOWY 
Wielka 36 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

        Owies „BIAŁY ORZEŁ" 
dał najlepsze wyniki w doświadczeniacg 

Jęczmień 2-rzędowy 

„BAWARJA ACKERMANA“ 
i jęczmień 4-rzędowy 

„MARCHIJSKI“ 
poleca 

Wilenski Spółdzielczy 
Syndykat Roiniczy 

w Wilnie ul. Zawalna Nr. 9, tel. 323. 

  
Dai i io al ri a iii k i o y i a o aaa i 
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ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znareg 
Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
НВАНАОНАЫНТННИ 

  

  

   

  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VII 
rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Po- 
łockiej Nr. 1% m. 3, zgodnie z art. 1030 U. 
P. C obwieszcza, iż w dniu 2 msja 1932 r. 
o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Rud- 
nickiej 14 m. 9 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego, należą- 
cego do Mejłacha Gilelss, składającego się 
z mebli i fortepianu, oszacowanego na sumę 
złotych 950 na zaspokojenie pretensji Michała 
Kokarewa, 

Komornik Sądowy. 
A Uszyński. 

Vi Ai UKE AAA si 
 FOPRZAÓIĘKE. TICKET 48 PORTOW TR TTAYTRA MIERZONEJ CAETREZWORANOC Е. 

NOWOOTWARTA 

SPÓŁDZIELNIA MEBLOWA 
RZEMIEŚLNIKÓW CHRZEŚCIJAN 

Wilnc, ul. Trocka 9. 
Poleca Sz. Klijenteli własne wyroby 
meblowa po cenach niskich i na 

dogodnych warunkach. 

ij J UM i AM 

  

   
    

   

  

   

    

    

  

  

Dziś najnowszy wszechświstowy 100 proc. dźwiękowy superszi:gier 

Wilnie! Nieśmiertelaa powi'ść 
LWA TOŁSTOJA p t. 

Arcypotężny dramat z rosyjskiego ży.ia. 
Lups Velaz (Katjusza Masłowa) i Jshn Balas (Książe Dymitr) 100 proc. śpiewu, 

koraków i bałałajki, Nad program: Najnowsza dźwiękowa komed 0 farsz, 
Uwaga! Kosztem olbrzymich sum zdobyliśmy arcydzieło o którem mówi cały świat i 

W 

jakiego Wilno jeszcze nie oglądało. 

; ET V AK — 

Lokai do wynalecia 
sali i 2 pokojow, nadających się na przed- 
siębiorstwo handlowe lub domm bankowy, 
położony na parterze w cent um miasta 
przy ul. Niemieckiej Nr. 1 róg Trockiej w 
Wilnie (była wieloletnia restauracja i cu- 
kiernia B. Wielic:ki) orsz mieszkanie z 
5 pok:jów Są taxże piwnice i składy 

oraz mieszkanie dla służby. 
Wiadomośc na mi'ejscn, 

i i L A 

Skład Fortopianiw, Piania, Fisharmonji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istuieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 2, m. 11 

(UA A 
MAAAABAAAAAAAAAAABAA ŠAAAAAAAAAAAAASAAAAA, 

Kosmetyka Posadv 
PETRAS ZE, RETSEEES SPSS 

YYYYYYVYVV! 

GABINET 
Racjonalnej 

kosmetyk: 
ieczniczej 

  
  

vvvvv' 

  

Inteligentna 
csoba,  Šredaich lat, 
poszukuje pracy w 
Wilaie w gospodar- 
stwie Jomowem u sa- 

WILNO, motnych, do dzieci, 
' Mickiewicza 81—4 lub pilnowania nmie- 

kobiecą SZkanis, — Ма bardzc 
k g- dobre Świadectwa. — 
jes dośka. Makowa 8 m. 2. 

Inż. Agronom 
posadę w 

Urodę 
mali, odświeża, tsuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. przyjmie 
Masaż ciała, elektrycz- majątku za skromne 
ny, wyszczuplający (pa- wynagrodzenie.  Mły- 
mie). Natryski „Formo- nowa 2—39, Busel. 
na* według prof. Spnh- 
la. Wypadanie w „sów, Paryżanka 

łapież. Indywidualne z uniwersyteckiem wy- 
dobieranie kosmetyków kształceniem poszukuje 
do ksżdej cery. Ostzt- jekcyj francuskiego — 
nie zdobycie kosmety= cq 5 — 6 wiecz. Wil- 

    

  

ki racjonalnej, ‚ 24. Codziennie odp 104 no, Garbarska 1, m. 24 

\. # Р. 8 _— panienka 
Г ’ са мет |Z ukończonemi Licevm 

GABINET Filomatów i Kursów 
Kosmetyki Handlowych poszuknje 
Leczniczej jakiejkolwiek pracy. — 

Zgłoszenia listownie: „Cedib“ 
J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

został przeniesiony 
na ul. Mickia- 
wicza 1 m. 11 

necka, 

"POPIERAICIE 
L.0.P.P     

rolach głównych uroczo-piekns, 

Antokol 12 m.15, Sar- 

po raz pierwsy w 

kusząca 
chór 

Kino-Teatr 

„ŚWIATOWID” 

Mickiewicza 9. 

  

Matura POKO] 
przygotowywanie ze do wynajęcia ze 
wszystkich  przedmio- wszelkiemi wygodami 
tów do egzaminów wi używelnością telefo- 
zakresie szkół średnich nu. Ul. Ludwisarska 
Języki obce: trancns- 7 m. 1. 
ki, niemiecki (konwer- 
sacja) oraz łacina i 
grecki. Lekcyj vdzielz- 
ją rutynowani korepe- 
torzy b. nauczyciele 

N-————— 
wynajmują się 

na ulicy Brzeg Anto- 
kolski Nr 2i trzy mie- 

o szkania z 6 5 i 3 po- 
gimn. mag. lilozolji i koi ze wszelkiemi wy- 
spec matematyki. Zgł. podami z wanną, wo. 
do Adm. „Słowa* pod dociagiem,  elektrycz- 
„Matura“, nością oglądać na 

R miejscn. — lutormacje 
Potrzebny uczeń Biuro Klucze tel 12-76 
do zakładu totografi- —- 
cznego „Ars“ Tatarska 1 Įub 2 pokoje 
1-13. z wygodami do wyna- 
AAŻAŁŁŁAŁAŁAŁAŁAAŁAA4 jeęcją Portowa 8—1. 

Różne 

  

  

> DAAŁADAADAADAABAGNĄO 

Kupno 
Wdowie H. S. 

hojnie wspartej przez i_ SPRZEDAŻ 

EE akajć je- +YYYYWYYYYYYYYYYYYT" 
szcze 75 zł. na ostate- 
czne opłacenie maszy- & aaa 
ny — Tow. Pań Miło- 9miocy A Komy. Sino 
sierdzia św. Wincente- Šebaker M = 
go a Paulo uprzejmie 21/115 K- M. prawie 
przeto prosi o pomoc, TORY A tylko 

by zapewnić przysz- a k) > AS 
łość biednej wdowy i dania. Obejrzeć moż- 
ej córeczek. na ed 11—1 przy za» 

ułku  Dcebroczynnym 
SEEREEREZA NRA 11 2. | 

Lokale Zamienię 
EZR SESESESSEEK lokomobilę ok 30 si! 

na gater lub sprzedam 

  

  

    

Duży pokój Zakretowa 13-—2. 
ii 

dla jednej lub Okazyjnie 
dwu osób do |do sprzedania pierw- 
wynajęcia. Arty- zostędać salas 

i sklepowe orsz iogod= 

leryjska 1, m. 3 ny total popo čo 
  

  

am —- odstąpienia w najruch- 
MIES: liwszym pnukcie Wil- 
DO WYNAJĘCIA 1a. Wisdomość w 

Iki Biurze  Reklamowem 
4 pokoje 1е wszelkie Stejana Grabowskiego 
mi wygodami, suche w 
ładnej dzielnicy. Intor- |. t 
macje Bialostocka 6—1 „AL A AAAAAAAAAA 
codziennie оё 4 dO Pnnnnnanngunns GN 
5-tej popot. Zguby 

Mieszkanią  MEUSEMUNENA 
3 i 4 pokoi ze ь 

wszelkiemi wygodami Zgubiony 
nowoczesnemi, wanna numer rowerowy 55 
na miejscu do wy- na rok 1931 na imę 
najęcia, Wilno, ul, Stanisława Huszczy — 

Słowackiego 17 unieważnia się, 
— 

ul. Garbarska 

    

5. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
— Jeździłem do „zdrawoddziału* 

nie mamy jeszcze pieniędzy za kwie= ś 
cień a i lekarstw nie mamy. Tak nie 
można pracować. Zacząłem szczepić ty 
dus, ałe zabrakło szczepionki. Muszę 
powtórzyć szczepienia, a tu ampułek 
na dwa dni nie wystarczy. Siedzą tam 
biurokraci czortowscy, dobrzeby „G. 
P. U.“ naszczuč na nich. Dopóki się 
nie pojedzie, nie zrobi skandalu —nic 
niema. Teraz to się wszystko znalazło: 
i szczepionka (pokazał ręką dużą wa- 
lizę, na półce), i jodyna i gazy stere- 
lizowanej. Bo to teraz roboty w polu, 
ciągie się zdarzają nieszczęśliwe wy- 

padki, na każdym kroku. Wybrałem 
komplet chirurgicznych narzędzi, cho- 
ciaż nie zupełny, ale i to szczęście. * 

Dużo nerwów trzeba towarzyszu, 
żeby się z naszym „zdrawoddziałem* 
porozumieć. ja nie mogę się przynaj- 
mniej skarżyć — mam idealnego szefa. 
Doktór Postnikow, idealny człowiek i 
więcej umie, niż niejeden profesor. To 
nie żarty — trzydzieści lat praktyki na 
wsi! 

— Tak, słyszałem o nim dużo do- 
brego. Przepraszam, jak mam was na- 
zywać? 

— Paweł Iwanowicz Skrzylow. 
— Wierszynin, Andrzej Michajło- 

wicz. 
— Ach, więc wy jesteście tym pół- 

legendarnym Wierszyninem, który z 
wyżyn władzy zstąpił na niziny wsi na 
szej, ula pracy w „sowchozie*! 

Пя 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

a SESI CO WEZYCZEOAZ CZYNY CIE POZZO OCKRERSE. 

Jakżebym mógł nie słyszeć o was? 
O, wy towarzyszu Wierszynin, mogli- 
byscie nam niemało dopomóc, chociaż- 
by przyciskając trochę „zdrawoddział” 
ževy tak trochę wierzchołki jego oczy- 

Zaraz sprawa pójdzie lepiej. Patrz 
cie, już dojeżdżamy, czas zleciał nie- 
postrzeżenie.. Otóż i stacja. No, by- 
wajcie zdrowi, towarzyszu! 

Borys uścisnął dłoń młodego leka- 
rza i rozstali się. Doktór  wgramolił 
się na wózek, ulokowawszy uprzednio 
z wielką pieczołowitością swą cenna 
walizę. Ogniow wskoczył do swego 
ekwipażu i, zamieniwszy jeszcze о- 
statnie ukłony z nowym znajomym, 
pojechał w swoją stronę. Doktór śpie- 
szył do swych chorych, oczekujących 
niecierpliwie jego powrotu, a Borys 
do swych traktorów, maszyn, i całego 
gospodarstwa. 

Długi czas myślał Ogniow o swym 
nowym znajomym. Pierwszy raz zda- 
wał sobie sprawę, jak wielkiej pracy i 
poświęcenia potrzeba jeszcze aby do- 
prowadzić ten kraj do stanu porządku. 
koniecznego dla życia tych miljonów 
obywateli. | jak daleka, jak głęboka 
przepaść dzieli rzeczywistość od obie- 
tnic, powtarzanych tak często i tak 
głośno! 4 

  

XV 
Po śniadaniu, Borys zasiadł do pra 

cy w kancełarji. W dzień świąteczny 
cicho tu było i nikt w pracy nie prze- 
szkadzał. Mógł przewertować staran- 
nie wszystkie rachunki i sprawozda- 
nia z lat ubiegłych. : 

Wpadła mu do rąk teczka z plana- 
mi, pochylił się nad niemi z żywszem 

zainteresowaniem. Uwagę jego zajął 
plan, zrobiony przez agronoma Nikol- 
skego w 1927 r. Był tam gruby ze- 
szyt, podzielony na działy: kultury pol 
nej, hodowli bydła, ogrodnictwa, inten 
sywnej kultury i t.d. Widać było, że 
tow. Nikolski niemało pracował nad 
przygotowaniem tego programu. 

Borys czytając nie mógł się oprzeć 
uczuciu żalu, że ten program prac о- 
pracowany doskonale i z wielką zna- 
jomością rzeczy nie został przyjęty. ja 
kże inaczej wyglądało całe gospodar- 
stwo, gdyby szło według tego planu! 
Postanowił bez wahania pracę na przy 
szłość w „Sowchozie* oprzeć na tyt 
planie. 

Oto np. rozdział o ptactwie, proje 
kty Nikolskiego zgadzały się tu z pla- 
nami Borysa, tylko była na większą 
skalę zamierzone. Był też opis projek- 
tu kurnika z ogródkiem dla ptactwa. 

Ogniow odłożył zeszyt na bok, miat 
on mu służyć za stałego doradcę. Przy 
glądając inne papiery w tej samej tecz- 
ce, znalazł dużą kopertę. Zawierała 
ona metrykę Walentego  Nikolskiego, 
dyplom z instytutu gospodarstwa wiej 
skiego w Odesie, książeczka wojsko- 
wa, z której wynikało, że Nikolski od-. 
był służbę wojskową w 41 pułku pie- 
choty i wyszedł do rezerwy, jako młod 
szy komendant. 

— Skąd się wzięły tutaj te papie- 
ty? Pewnie położyli kopertę przez 0- 
myłkę i nie mogli jej znaleźć. A bez 
dokumentów niełatwe życie! Może ten 
biedak, Nikolski poszukuje ich, albo 
dobija się o inne, a one leżą sobie tu- 
taj! 

Odłożył dokumenty do koperty a 
teczkę zawiązał i położył na półkę, ko 
pertę zachował u siebie razem z ze- 
szytem. 

Jutro dowiem się adresu Nikol-- 
skiego i wyślę mu tę kopertę — mruk- 
nat. 

Dnia tego Borys nie mogt się po- 
zbyć myśli o Nikolskim, przeglądał je- 
go plany, metrykę. Sądząc z metryki, 
był to człowiek trzydziestoletni zaled- 
wie. Borys postanowił wciągnąć go 
do pracy w „sowchozie”*, we dwócii 
mogliby tu cudów dokazać! 

Po obiedzie zaczął obchód gospo- 
darstwa, gdy mijał skrzydło domu, w 
którym gospodarowała Ola, dziewczy- 
na wybiegła na jego spotkanie, woła- 

jąc: 

  

Andrzeju Michajlowiczu, już są 
dziobki! 

Zamyślony „Wierszynin* nie zro- 
zumiał w pierwszej chwili o jakich 
„dziobkach'* mowa. 

— Naszych kurczątek... dziobki wi 
dać ze skorupki! 

Wszedł więc szybko do domu. 
Rzeczywiście, poprzez szkło inkubato- 
rów widać było ciemne punkciki na 
niektórych jajkach. 

To znaczy, że dziś wieczorem, 
albo w nocy zaczną się wylęgać. Co 
trzeba teraz robić? 

— Każecie Darji zgotować kilka 
jaj na twardo... Trzeba dostać duży 
kosz, położyć w nim coś miękkiego i 
przygotować coś do okrycia ich zwierz 
chu. Będziecie Olu, wyjmować kur- 
czątka, kłaść do kosza i przykrywać, 

żeby chłód ich nie chwycił. Potem trze 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 

ba pokarmić kurczątka  nakruszonem 
żółtkiem. Ja sam pójdę poszukać ko- 
Sza. 

Wkrótce znalazł w składziku kilka 
koszów, starych sit, i kazał je odnieść 
do pokoju z inkubatorami Potem wziął 
z kuźni wór pakli, ze składu wory i 
tak obładowany, poszedł przyrządzać 
gniazdo kurczętom. Ola pomagała mu, 
uszczęśliwiona, że wkrótce ukażą się 
pierwsze kurczątka jej hodowli. 

Z ożywieniem opowiadała, jak za- 
uważyła te ciemne kropki na jajach. Z 
początku przestraszyła się: myślała, że 
jaja popsuły się, ale potem przyjrzała 
się, że to dziobki sterczą; plamki mia- 
ły wszystkie jaja w tem.samem miej- 
SCU. 

Borys też cieszył się z tej pierwszej 
udanej próby hodowlanej, słuchał więc 
ze szczerem zainteresowaniem opowia 
dań Oli. 

Po obejrzeniu lamp i inkubatorów 
i przygotowaniu koszów, wyszli oboje 
na swoją ławeczkę w ogrodzie. Słoń- 
ce chyliło się już ku zachodowi. W ci- 
szy rozlegało się tylko rytmiczne trza- 
skanie koników polnych. Na czystem 
tle nieba przelatywały szybko zgrabne 
jaskółeczki, albo stada szpaków głoś- 
nemi krzykami wyrażały swój żal, że 
wiśnie jeszcze nie dojrzały, muszą więc 
żywić się gąsienicami i owadami. Rze- 
ka nieruchomą wstęgą błękitniała po- 
śród trzcin i krzaków przybrzeżnych. 

Upał skuwał wszystko w sennem 
odrętwieniu. Ławeczkę osłaniał cień 
dużego orzecha, rozwierającego nad 
nią szeroko swe ramiona z mięsistemi, 
świeżemi liśćmi. 

Borys patrzał z uśmiechem na Olę. 
Chciał mówić z nią o tem, co postano- 
wił w Odesie. Dziewczyna siedziała 
zamyślona. Jej stara sukienka, opałone 
bose nogi upodobniały ją do wszyst- 
kich robotnic. Ale delikatne rysy twa- 
rzy i wyraz oczu, który uderzył Bo- 
rysa przy pierwszem spotkaniu, odróż 
nił ją od wszystkich innych. 

Wahał się, jak rozpoczął tę rozmo- 
wę, którą ona mogła opacznie zrozu- 
mieć. Ale cóż znowu, nie jest dziec- 
kiem, zna życie, można z nią mówić, 
jak z kolegą! 

— Olu, chciałbym z wami pomó- 
wić o pewnej sprawie, bardzo poważ- 
nej. > 

W oczach jej błysnął strach, jak- 
gdyby bała się posłyszeć coś takiego, 
co mogło rozbić jej dotychczasowy 
spokój. Tak bardzo chodziło jej o tę 
posadę! 

— Proszę się nie przestraszač.. 
Nie powiem wam nic przykrego. Wszy 
stko zależeć będzie od waszej decyzji. 
Tak zrobimy jak zechcecie. 

— Bo widzicie, Olu, mówiliście, że 
macie zwichnięte życie, pozbawiono 
was wszystkich praw. I to nie z waszej 

winy, ale tylko z powodu waszego 
pochodzenia. Byłoby straszną rzeczą, 
gdyby taka młoda dziewczyna musia- 
ła zginąć. Znalazłem sposób dopomóc 
wam, zdabyć dla was prawa nauki i 
pokierowania życiem według waszego 
uznania Przecież chcieliście wstąpić do 
„Medinu*, być lekarzem. Nieprawdaż? 

(Cody) 
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Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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OBWIESZCZENIE. 
j Część druga. 

ZARZĄD WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO | 
niniejszem podaje do wiadomości: 

  

  

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Bank wydanych, a również za niespłacenie przetermi- 
nowanych pożyczek krótkoterminowych, odbędą się w obecności Zarządu Banku licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: 
pierwsza — 1, 2, 6, 7, 9, 12, i 14 czerwca 1933 r., a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 30 czerwca 1933 r.; 
2) że, zgodnie z $ 34 Statutu Banku, licytacja rozpoczyna się od sumy nieumorzonej pożyczki z doliczeniem półrocznej bieżącej 
raty ulgowej, wszelkich zaległości, odsetek, kar za zwłokę, wydatków, poniesionych przez Bank na rachunek dłużnika, kosztów, wy- 
nikających z licytacji oraz wszelkich należności uprzywilejowanych, zgłoszonych Bankowi przed dniem licytacji, przyczem nieumorzona 
pozostałość pożyczki długoterminowej, nieprzeterminowana pożyczka spłacana jednorazowo (krótkoterminowa) oraz przeterminowana 
pożyczka spłacana jednorazowo (krótkoterminowa), którą Zarząd Banku zgodzi się prolongować na rzecz nowonabywcy,— łącznie z ostat- 

* nią półroczną ratą ulgową, odsetkami od niej i karami za zwłokę, mogą pozostać na hipotece dóbr, sprzedanych z licytacji; 3) że sta- 
wający do licytacji obowiązani są przed rozpoczęciem przetargu złożyć Bankowi wadjum, równające się sumie zaległych należności Ban- 
kowych, wydatków, poniesionych przez Bank na rachunek dłużnika, kosztów sprzedaży, oraz wszelkich należności uprzywilejowanych, 
podlegających uiszczeniu przez nowonabywcę; wadjum to winno być złożone w gotówce, w listach zastawnych Wileńskiego Banku Ziem- 
skiego lub w innych walorach, posiadających bezpieczeństwo pupilarne, które przyjmują się według kursu, oznaczonego dla przyjmowa- 
nia papierów wartościowych przez urzędy państwowe, jako kaucji przy przetargach; 4) że, zgodnie z$ 35 Statutu Banku, jeżeli w ciągu 
ośmiu dni po odbytej licytacji Zarządowi Banku zaofiarowana zostanie suma o jedną czwartą część wyższa od ceny sprzedažnej, to 
może być wywołana powtórna tych samych dóbr licytacja; postępujący część powyżej oznaczoną winni w tymże terminie ośmiodniowym 
wnieść do Banku piśmienne oświadczenie i wpłacić wadjumm, wyżej w punkcie 3 określone, poczem Zarząd Banku wyznacza termin 
powtórnej licytacji i wzywa na nią licytanta, który utrzymał się przy poprzedniej licytacji, oraz osoby, ofiarujące wyższą, niż on, sumę; 
5) że'od sumy sprzedażnej, uzyskanej*na licytacji, odtrąca się złożone wadjum, nieumorzoną część pożyczki, oraz ostatnią ratę ulgową 
i przypadające od niej odsetki i kary za zwłokę, resztę zaś, wraz z opłatą aljenacyjną za nabytą nieruchomość, nabywca winien wpła- 
cić w ciągu trzech tygodni od dnia licytacji; w tymże terminie winna być uregulowana przeterminowana pożyczka, spłacana jednora- 
zowo (krótkoterminowa), o ile Zarząd Banku nie zgodzi się prolongować jej na rzecz nowonabywcy; po dokonaniu licytacji i wypeł- 
nieniu przez nabywcę warunków licytacyjnych, Zarząd Banku zatwierdza licytację i wydaje nowonabywcy odnośną decyzję w celu ujaw- 
nienia jej w hipotece; w razie nieuiszczenia w powyższym terminie wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przed licy- 
tacją wadjum, które zostaje użyte na pokrycie należności Skarbowych oraz opłat, przewidzianych w art. 40 Ustawy Hipotecznej, zgłoszonych 
przed licytacją, kosztów egzekucji, wydatków poniesionych przez Bank na rachunek dłużnika i zaległości, należnych Bankowi za wysta- 
wienie na sprzedaż dóbr, które pozostają własnością dawnego właściciela; 6) že akta, dotyczące nieruchomości, podlegających sprze- 
daży, można przeglądać w Kancelarji Banku (w Wilnie, ul. Mickiewicza 8), od godziny 9 do 1 w dniach urzędowania Banku; 7) że 
sprostowanie ewentualnych omyłek drukarskich, zamieszczone będzie w numerze „Słowa” z dnia 6 maja r. b.; 8) że część pierwsza 
niniejszego obwieszczenia ogłoszona została w numerze „Słowa” z dnia 21 kwietnia r, b. 
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Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Nowogródzkiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie, 

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

Pierwsza 1 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1933 r. 

5305 1935, | hr. Potocki Jarosław-Jan - Stanisłew-Chry-| Rzepichowo — Baranowicki w/g hipot. 14006,29 | 2905,03 | 81342,30 
“47891 | 3998, stjan-Marjan-Józef, Akuliczowie Olga,|] Ostrów — Baka- 26737,52 $5178469 |5 9420,— |$300000,— 

44401 c. Danie'a, Stefan s. Konstantego| nowo, urocz. Za- w/g plan. 
4441 i Wincenty s. Jana, Pleskacewicz Mi- bierwiecze, Rze- 26726,45 

kołaj s. Aleksego, $awczykowie: Za- pichowo A. i Rze- 
charjasz s. Łukasza, Jan, Grzegorz, pichowo B. 
Stefan, Andrzej, Izydor, Maciej, Jan, 
Jakób i Mikołaj, Danilczykowie: Ma- 
rek s. Michała, Anastazja c. Michała, 
Wincenty s. Emiljana, Michał s. Grze- 
gorza, Łukasz s. Łukasza, Hutyrczy-
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kowie: Jan s. Jana, Jan s. Hilarego, 
Antoni s. Hilarego, Wincenty s. Hi o 
larego, Maksym s. Piotra, Bazyli s. 
Adama, Hilary s. Szymona, Michał 
s. Michała, Jan s. Maksyma, Andrzej i 
s. Wincentego, Ignacy s. Grzegorza, 
Aleksander s. Grzegorza, Stefan s 
Jana, Sergjusz s. Jana, Joachim s. 
Jana, Stefan s. Andrzeja, Eustachy 
s. Cyprjana, Jan s. Andrzeja, Strel 
czykowie: Jakób s. Dominika, Miko- 
łaj s. Jakóba, Józef s. Grzegorza, 
Aleksander s. Grzegorza, Jan s. Ste- 
fana, Jan s. Samuela, Krystyna c. Za 
charjasza, Konstanty s. Grzegorza, 
Pelagja c. Eljasza, Antoni s. Stefana, 
Mikołaj s. Samuela, Zacharjasz s. Mi- 
kołaja, Samiło Agata c. Jakóba, To- 
maszewski Mikołaj s. Stefana, Klu- 
czyński Adolf s. Jana, Naumczyko- 
wie: Mikołaj s. Mikołaja, Jan s. Ba- 
zylego, Zubikowie: Dymitr s. Grze- | 
gorza i Michał, Hibieżowie: Paweł | 
s. Jana, Szymon s. Cyprjana, Michał | 
s. Teodora, Agata c. Ambrożego, Jó- | 
zef s. Dawida, FAndrzej s. Pawła, Saw i 
czuk Eljasz s. Łukasza, Rymsza To- 
masz s. Aleksego, Borowik Józef s. 
Andrzeja, Dzienniszczyk Sergjusz s. 
Wawrzyńca, Howszowie: Helena c. 
Mirona i Michał s. Cyprjana, Karpiej- 
czyk Stefan s. Jana, Kowalewicz Alek- 
sandra c. Szymona, Kuracz Mikita 
s. Szymona, Łepkowska Paraska c. 
Grzegorza, Żygar Klemens s. Hera- 
sima, Potapczykowie: Antoni, Alek- 
sander i Jan, Dydyszko Józef, Sahan = 
Aleksander, Skorobohaty Stefan 

6207 — | Truszyński Kazimierz spadk. Stankiewicze Nowogródzki 265,39 588,98 51,29 1266,96 

171087 431 Żywicki Otton Ostaszyn-Murowany 5 Ra, 8 7350,46 428,87 10897,48 

422493)! 

9790*/* — | Skorbeż Akselwer i Demidowicz Wasyl,| Rudziszcze Stołpecki 86,98 674,74 29,31 723,98 
a faktyczni: Ciechanowicz Jan, Dow- 
nar Witold, Wileńczyc Jan i Truszyń- 
ska Ksaweryna 5 

31601 406 | hr. Plater-Zyberk Henryk Swojatycze dział | | Baranowicki 141,40 16983,99 | 2906,85 | 75340,89 
40651 7 w tem 23600 45921 

pożyczki 
krótkoterm. 

384155/3 2233 | Maraczukowie Teodor, Wiara i Anna, Fur-:| Kamionka Nowogródzki 218,18 7364,50 | 395,78 | 11812,54 
' sowie Joachim, Dawid i Andrzeja s. 7 

Daniela spadkob. 

40433 1684 | Swietlik Józef Niesutycze т 54,62 636,71 88,32 2635,85 
40534 $ 399,97 | $ 83,75 | $ 1086,78 
47362 

40706 384 | Hutorowicz Józef Niesutycze-Boga- - 84,82 2332,10 278,03 8298,07 
171247 towo $ 693,20 | $ 138,52 | $ 1770,58 
47388 * 

42031° — | Oganowscy Juljan, Józef i Fabjan Dobropol i 31,40 636,06 45,79 | 1366,74 
42443! 415 | Tupalska Marja Oćminów > 362,88 3384,94 | 686,97 | 20501,11 
424437 2957 | Tarłowski Henryk parc. Oćminów R | Nowogródzki 18,65 955,01 32,71 976,24 
42637! 15/532 | Haciscy Wacław i Jadwiga Otmyt Stołpecki 271,09 952,69 88,32 2635,86 

43210 — | Święcicki Aleksander spadk. Nacz-Hlebowska z | Nieświeski 646,06 5951,56 | 716,32 | 21379,73 
folw. Nowy-Dwór 
i Kłopotycze 

43330? 1083 | Czarnocka Jadwiga-Elżbieta Siarkowszczyzna Baranowicki 249,46 5005,40 | 399,04 | 11910,17 
47180 ” я 4250,78 | $ 363,99 | $ 4662,43 

47268 : | 

437802 413 | Rudnicki Sipayłło Florjan Ignacy Naliboki Nowogródzki | 261,27 1150,65 183,18 5466,96 
47708 | $ 813,82 | $ 102,05 | $ 3250,— 

44066 2471 | Mazuro Wincenty i Filomena spadk. Romanėwka ъ 158,44 w tem 3858,14 264,94 7907,57 

35,39 nalikwida- 
i cję serwitutu 

44180 1906 | Świetlikowie Stefan i Edward, Hładkowa | Ksawerpol Baranowicki 501,75 5182,67 621,46 | 18548,62 
47618 | Dominika, Polulechowie Piotr, Teo- $ 3932,49 | $ 309,29 | $ 9850.—     dor, Dymitr, Aleksander, Siemion, 

Szymon, Jan, Stefan, Aleksander s. 
Teodora, Giermanowie Bazyli i Alek- 
sy. Piwowarczykowie Grzegorz, Alek- 
sander, Józef, Daniel i Konstanty, 
Ostapczukowie Ignacy i Mikołaj, Bo- 
rysewicz Michał,. Łojkowie Tadeusz 
s. Jana i Tadeusz s. Tadeusza, Hry- 
niak Stefan, Apanasiuk Józef, Ry- 
bakowie Roman, Mikołaj, Szymon, 
i Aleksander, Szumski Konstanty, Ja- 
kimiec Stefan, Łaborowie Bazyli, Mi- 
kołaj, Antoni, Bazyli 5. - Grzegorza 
i Trofim, Sałasz Jakób, Kardasz Piotr, 
Kostusikowie Józef i Pelagja i Kuch- 
ta Maksym         *    
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44206 1457 | Wendorf Bolesław Sawicze Baranowicki 408,04 5836,33 | 768,65 | 22941,72 

47262 $ 6537,— | $ 823,60 ®& 15739,49 

47744 | | 
44302 112| Nowiccy Andrzej i Wanda Bereśńiewicze " w/g hip.5971,44] 16794,55 | 4019,86 , 119980,30 

z czego odcho- 
dzi na serwitut| 

429,68 

44446 1507 | Lipnicki Jan Sieliszcze vel Anto- | Nowogródzki 69,75 836,10 179,90. 5369,34 
47716 ninowo $% 597,84 | $ 67,51 | $ 2150,— 

44556 = Demczenko Lubow II voto Murawska Pucewicze = 204,84 3982,87 317,28 | 9469,56 

44566 = z Zahorskich Czajewiczowa Marja Nulewa-Dola Niešwieski 87,27 1476,21 104,67 | 3123,98 

447127 414 | Krupska Aleksandra Skuraty Baranowicki 76,48 3600,89 228,96 | €833,70 

45115 805 | Kiersnowski Witold Michałów я 172,23 z czego 5926,85 588,75 | 17572,38 

47105 12,60 odchodzi| $ 2657,77 | $ 244,80 | $ 3084,17 
na likwidację | 
wspólnoty | 

45174 856 | Bochwic Witold Waszkowce г 103,42 2742,16 | 353,25 | 1C543,43 
47119 % 3487,91 | $ 392,97 | $ 5110,99 

47499 
| 

4548322 S Kowzan Helena Derewno— parc. 47,| Stołpecki 18,80 1019,62 32711 976,24 
48 i 49 | 

454834 - Czerniawski Franciszek Derewno— parc. 77 у 7,68 702,07 19,62 | 585,75 

45483** — Trypuć Michał > AD 8 503,13 19,62 | 585,75 

45483" |  — | Łabuń Piotr ё „” 30 в 701 475,23 | 16,36) 488,12 
45709 973 w| Kuroczycki Bolesław Mała-Sworotwa Kun-| Baranowicki 127,85 z czego 1427,30 130,84 3904,97 
47309 | Grodnie dewlańska odchodzi na ser-| $ 1996,65 | $ 228,70 | g 2967,75 

witut 8,30 | 

458273 - Smolicza Lucjana spadkob. Jakubowicze Niešwieski 325 4639,97 464,50 | 13862,65 

461813 1093 | Piątkowska Helena S HumniszczePierwsze| Nowogrėdzki 242,10 6993,91 657,44 | 19622,49 

46349 435 | Tukałło Mieczysław Boracin & ‚ 985,41 17239,29 | 2848,90 | 85030,79 
47780 | ; $ 6572,69 | $ 637,42 ® 20300, — 

47152! 1563 | Makowska Zofja Holowce- Ksawero- į Niešwieski 84,78 105,84 
478731 wo A. $ 825,83 | $ 131,18 | $ 2885,57 

47198 189 | Owczynnikow Dymitry zagroda Mitropol | Nowogródek ul. 19,70 96,07 
47321 Grodzieńska 53 $ 795,16 | $ 141,74 | $ 1839,18 

47200 1488 | Mierzejewski Antoni Dobrypol Baranowicki 565,03 88,55 
° $ 2444,94 | $ 450,96 | $ 5851,91 

47249 852 | Kiersnowski Michal Pietrewicze vel Nowogrėdzki 74,98 94,55 
Pietrowicze $ 1418,47 | $ 173,95 | $ 2257,16 

47261 1886 | Kiersnowski Witold Michałów A. Baranowicki 131,20 91,57 
$ 2849,63 | $ 299,57 | $ 3887,34 

47300! 1193 | Mierzejewski Michal-Edward Kuncowszczyzna Nieświeski 165,37 87,07 
Demby $ 3133,18 | $ 521,83 | $ 6771,49 

47314 1398 | Kiersnowski Jerzy Moch Baranowicki 121,88 363,99 
$ 863,36 | $ 96,64 | $ 1253,98 

47366 1691 | Połubińscy Antonina, Bolesław, Zbigniew | Lipin-Karolin ši 199,92 z czego 90,07 

3 i Władysław odchodzizaser-| % 727,28 | $ 122,41 | $ 1588,36 
witut 27,13 100,57 

47378 32 | Łopott Witold Korzeniowszczyna я 232,60 $ 7855,19 | $ 908,36 | & 11787,41 

175,48 
47526 952i953| Jabłoński Aleksander Zaborze Stołpecki 319,91 $ 1434,74 | $ 238,37 | $ 3179,82 

w Lidzie 98 

47632 1327 *| Kossakowski Mikołaj Cichowo żę 67,40 $ 362,30 $ 40,82 | $ 1300,— 
w Lidzie 

75,04 
47652 2154 | Poraj-Nowicka Helena-Marja Haciszcze Baranowicki 97,88 $ 1498,89 | $ 166,51 | $ 5300,— 

75,04 
47702 528 | Gronostajski Wacław Borki Nowogródzki 287,76 $ 1783,67 | $ 174,27 | $ 5550,— 

47724 1084 | Czarnocka Żofja WOPR PRM 1783 | 5 101416 | 8 120,90 | $ 3850,— 
47774 194 | Kozakiewicz „Aleksander i Miśkiewicz Mi- | Sini zh 87,07 

* kołaj Ali ZA $ 1139,32 | $ 106,76 | $ 3400,— 

56640 2814 | Zacharczenko Włodzimierz, Rudy Piotr,| Gar vel Gaj ja w/g pl. 165,36 3035,94 146,27 4167,51 
Dermanowie Mikołaj, Adam s. Lud- w/g akt 160,64 
wika, Herasim, Adam s. Jerzego, 
Olga, Jan, Antoni i Aleksander, Jac- 
kiewicz Józef, Żydal Jan, Czerniako- 
wie Aleksander, Ludwik, Bazyli, Win: 
centy s. Mikołaja, Wincenty s. Elja- © 
sza, Piotr, Adam i Antoni 

56651 2770 | Kotłubaj Janusz Aleksandrowo 2 430,99 7966,15 683,61 20578,01 

56858 3168 | Butrym Szymon i Kuczyńscy Maciej i Mi-| Chrenowszczyzna Nowogródzki 173,58 1614,15 98,91 1711,76 
chał vel Chrepowiszcze : : я



43039! | 2528 
47886 

43088 | | 5314 
47462 

43355 9375 

43458 352 
47502 

43861 7891 

438621 | 45 
47010 

47022 

43862:/16 1660 

438621/35 1763 

43862'/59 10317 

43934 871 
44001" 4217 

44037! 3215 
47069 | 
47644 : 

144235 | 6647 

„47357 | 
47554 | 

443251 |384 i 10941 

° 44424 10142 

‚ 447111 9677 
47426! 

44864 4134 

44878! 175 
› 47065 

47474 

45068° 8809 
47836 

45189 677 

45190! 704 

45249 1207 

1 45271 - 

452775 4883 
47370 

45499 516 

45671 9418 

45863 8744 

45869 | 6320 
47477 

460561 4103 

46096 10408 

45218 9688 

  

a   

  

TAU [ED 
Licytacje na nieruchomoścj ziemskie, położone w rejonie Wileńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie, 

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

  

Pierwsza 2 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1933 r, 

Korzon Tadeusz 

Bortkiewicz Stefan-Henryk-Filip 

Romanowicz Czesław 

Rouckowa Irena 

Sakowicz Tomasz 

Hr. Hutten - Czapscy Janina - Franciszka - 
Marja, Franciszek - Tadeusz - Edward 
i Bobrownicki Jan 

Talkowski Hipolit 

Sp-cy Jakiela Hipolita 

Mikołajewicz Franciszek 

Krasicki Edward i Stępowska Wanda 

Sp-cy Cywińskiego Bohdana 

Mianowski Zygmunt 

Hłaskówna Marja 

Chomiński Aleksander 

Tromszczyńscy Czesław, Marjan, Bohdan, 
Eugenjusz, Halina i Karolina 

Kukliński Jarosław 

Przegaliński Witold-Jan 

Kotwicz Jan-Hipolit- Maksymiljan 

Sp-cy Węcławowicza Władysława 

Ks. Sapieha Eustachy-Kajetan 

Ks. Sapieha Eustachy-Kajetan 

” 

Sp-cy Ignatowicza Stefana 

Karkliniewska Katarzyna 

Szemiothowa Marja 

Jundziltowa Marja i Ruszczyc Zygmunt 

Bukowskie Irena-Halina i Bronisława 

Szafkowski Adam 

Korgowdowa Gabrjela 

Markow Aleksander 9 

Sp-cy Bildziukiewiczowej Aleksandry 

Poklewski-Koziełł Marjan     

Hołubicze 

Miekiany vel Sawo- 
nary 

Hałowo i Żdany 

Prostanszczyzna 

Leszno 

Nowosiolki z folwar- 
kami i przyległ. 

f. Mantociszki z maj. 
Nowosiółki 

zaśc. Mirkliszki 
z dóbr Nowosiółki 

Nowosiółki parc. 28-c| 
pod nazwą kol. 
Konstantynów A. 

Spiahła 

Lebiedziew 

Małe-Soleczniki * 

Limanowce z uro- 
czyskami 

Palestyna 

Gerejsze 

Godulin A. 

Dworzyszcze z fol- 
warkami 

Turły-Michaliszki 

Ostrów z urocz. 
Berezyna 

Dziembrowo z fol- 
warkami 

Kamionka z przy- 
ległościami 

Pacewicze vel Pek- 
cewicze 

Kuże— działka 

Bugiele i łąka Po- 
dzisna ' 

Zajęczyce 

Duksy 

„Hruždzienica vel 
Adamkowo 

Štasin 

Kudranska Puszcza 

Perszukszty 

Nowo-Zamosz   

Dziśnieński 

Brasławski 

Dziśnieński 

Szczuczyński 

Mołodeczański 

Oszmiański 

Oszmiański 

Wilejski 

Molodeczanski ° 

Wil.-Trocki 

Dziśnieński 

Wił.-Trocki 

Brasławski 

Wil.-Trocki 

Mołodeczański 

Szczuczyński 

Lidzki 

Brasławski 

Lidzki 

Wil.-Trocki 

Wilejski 

Oszmiański 

Wil-Trocki 

Święciański 

Brasławski 

422,80 w/g hip. 
a 418,94 w/g 

planu 

699.71 

779,40 z czego 
ma odejść na 
likwid. serwit. 

163,87 

181,19 

312,82 

3178,46 

31,60 

17,20 

25,84 

495,26 

558,08 w tem 
serwit. 195,19 

495,17 a w/g 
hip. 486,28 

w/g hip. 158,90 
a w/g planu 

143,57 

1765,87 

116,54 

294,05 

w/g hip. 243,05 
a w/g opisu 

250,18 

415,06 

131,81 

6071,51 

2246,86 a w/g 
hip. około 2081 
z czego na lik- 
wid. serwit. ma 
odejść 12,56 

108,92 

24,03 a w/g aktu 
25,86 

147,76 

590,82 

w/g danych Ban- 
ku 264,49 

157,03 

347,58 

88,00 

170,00 a w/g 
dok. 192,57 

w/ąpubl.1080,24 
№ /а 5тас. 566,00|     

1493,71 
$ 1057,64 

77,50 
$ 757,58 

4213,28 

1285,04 
$ 2102,76 

11691,74 

6066,60 
$ 2786,27 

851,09 

633,55 

996,11 

4532,45 

16161,42 

3709,— 
$ 3974,30 

1067,35 
$ 1359,08 

3678,60 

1953,04 

2486,31 
$ 2336,18 

3500,79 

3028,55 
% 3767,93 

423,63 
$ 862,21 

237339,06 

217477,70 

1581,65 

439,59 

1528,62 
$ 1233,51 

3589,99 
4857,60 

2197,16 

2197,70 
$ 2623,47 

3123,39 

2372,58 

4280,78   

369,61 
$ 204,10 

65,42 
$ 128,84 

438,29 

215,87 
$ 283,46 

771,92 

722,86 
$ 226,09 

49,07 

29,44 

42,53 

415,40 

1563,46 

539,69 
$ 430,96 

140,65 
$ 179,18 

503,70 

130,83 

559,32 
% 392,98 

503,71 

281,29 
$ 461,63 

117,75 
$ 109,90 

8837,79 

9050,40 

78,50 

19,63 

317,28 
$ 215,81 

516,79 

389,23 

209,33 

294,38 
$ 279,01 

91,58 

140,65 

405,58 

11031,57 
$`6500, — 

1952,49 
$1718,82 

13081,69 

6443,22 
$3781,41 

23039,39 

21575,01 
$7200,— 

1464,37 

878,62 

1269,12 

12398,31 

46664,51 

16108,04 
ld 11727,89 

4197,85 
$ 3450, — 

15034, 17 

3904,98 

16693,79 
$ 4888,64 

15034,17 

8395,71 
$ 7500, — 

3514,48 
$3500, — 

263780,93 

|270126,51 

2342,99 

585,75 

9469,58 
$ 2700,56 

15424,67 

11617,32 

6247,97 

8876,21 
$ 3695,46 

2733,49 

4197,85 

12105,44  



ВАО ЫО 
    

                    
  

  

  

4 2 3 4 5 6 | 7 | 8 | 9 

| 

46484 9415 | Szalkiewiczowie: Jan, Marjan i Antoni Lubinowo Braslawski 385,84 1349,97 235,50 | 7028,96 
47653 z przyległościami $ 2427,24 | $ 226,08 | $ 7200,— 

46555 2432 | Misiewiczowie: Aleksander, Bronisław,| Nowopol Oszmiański 124,25 918,21 209,33 6247,97 
47753 Leokadja, Jadwiga c. Kazimierza, $ 948, 19 $ 95,77 | $ 3050,— 

  Jadwiga c. Józefa     
Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Grodzieńskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie, w gmachu 

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

55185 

55225° 

55226 

55227 

55228 

55233 

55236 

55256 

552631 

55286 

55458 

55747 

55764 

55766 

557971 

5580313 

5580311 

55804 

55823 
55824 

55826. 

55835 

55862 

55912 

5595979   

.3882 

443 

1316 

1316 

1316 

1316 

1316 

985 

3600 

1537 

1538 

3564 

1841 

164 

1236 

3469 

3469 

1237 

3388 

6439 

3498 

3081 

63 
3083   

Pierwsza 2 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1933 r. 

Radzikiewiczowie: Mikolaj i Grzegorza 

spadkobiercy 

Bochwic Oiton 

Czaplijewski Jozef 

Czaplijewski Kazimierz 

Ciszko Grzegorza spadkobiercy 

/ 

Szymon Jakėb 

Dąbrowskiego Pawła spadkobiercy 

Chomicza Dymitra spadkobiercy 

Radowiekiego Michała spadkobiercy 

Maciańska Zofja, Tułowska Marja, Goś- 

ciłowicz Jan i Pieszkin Szymcha 

Sukaczowa Mikołaja spadkobiercy 

Władyczańska Antonina 

Brejdbord Roszka, Estera i Szloma 

Malkiewicz Walerjan 

Strok Michalina 

Orłowskiego Aleksandra spadkobiercy 

Długopolska Grupa Osadnicza 

Wysłoucha Stanisława spadkobiercy 

Gurwicza Mejera-Josela spadkobiercy 

Jagielnicki vel Jagilnicki Józef 

Strzałkowskiej Stanisławy spadkobiercy 

Chaniuta Aleksy, Chodunajowie Stani- 

sław i Adolf 

Stefanowicz Józef   

Ostup 

Podorosk 

kol. Podorosk 

ez. IV, parcel. 

Nr. Nr. 1i 4 

kol. Podorosk 

” ez. IV pare. Nr. 3 

kol. Podorosk 

cz. IV parcel. 

Nr. 12 

kol. Podorosk 

ez. IV parcel. 

Nr. Nr. 6, 11 i 15 

kol. Podorosk 
cz. III parcel. 

e Nr. Nr. 2i 6 

Choroszewicze II 

Jagnieszyce 
z fol. Dobrzeitak 

Andrzejewicze 

i Walisowszczyzna 

Kołyskowszczyzna 

z ur. Makowa 

ipod Dubnem 

Skarbiec 

z folw. Dubowo 

Planta vel Zaraj 

Rusota 
Monastyrska 

z m. Długopol dz. 

Nr. Nr. 29/II, 30/II 

31/II, 32/II i 33/II 

z m. Długopol dz. 

Nr. 15/II 

kol. Długopol 

Zenowil 

vel Gozdziołki 

Chydry 

Ostrowczyce 

Miniewicze 

Rusota 

Boguszówka 

z m. Święcica 
parc. Nr. Nr. 71, 
253   

Wolkowyski 

» 

Słonimski 

Wołkowyski 

Prużański 

Grodzieński 

Prużański 

Wołkowyski 

Grodzieński 

Wołkowyski   

85,22 1799,74 

408,14 28073,60 

14,15 1518,41 

11,85 1354,42 

8,41 953,64 

5,38 551,19 

6,40 809,62 

129,04 2189,81 

620,71 6324,46 

428,35 40457,93 

354,73 7520,18 

386,96, 32431,51 

a w/g hip. 

387,18 

302,25 8421,76 
z czego ma 
odejść za 
serwitut 

25,45 

124,51 6675,58 

9,85 1691,64 

6,55 943,56 

396,90 36831,34 

299,06 5224,25 
' 

576,06 7865,85 

z czego 
odchodzi 
za serwitut 

57,90 

102,41 4898,58 
a według 
świad. zast. 

87,44 

494,24 20600,76 

129,63 1022,66 

21,53 « 2382,08   

109,90 | 
| 

| 
2815,13 

2639,83 | 79179,70 

4492, | 1259,94 

37,42 | 1066,11 
| 

| 

| 
27,21 | 775,85 

| 
| 

17,01 | 48459 

20,41 | 581,51 

176,89 | 
678,53 

5039,78 
| 19189,92 

3404,94 102496,22 

461,19 | 13882,77 

1694,29 | 51001,96 

677,07 | 20381,09 

408,86 | 12307,42 

71,96 | 2166,11 

39,25 | 1181,51 

2430,23 

621,46 

78155,38 

18707,28 

392,50 | 11815,12 

304,19 | 9156,72 

1681,21 | 50608,12 

1063,08 | 31999,31 

107,94 | 3249,16    



SŁOW O 
  

          
  

  

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

5595954 me Ścigało Jan i Antonina z m. Šwiecica Wolkowyski 6,48 176,33 31,08 935,36 
pare. Nr. Nr. 15, 
19, 229 

559593 = - Radziwanik Konstanty z m. Święcica я 6,90 922,48 34,34 | 1033,82 
parc. Nr. Nr. 16, 1 
20, 206 | 

55959! e Hassa Wojciech z m. Šwiecica | 6. 22,69 2483,58 111,21 | 3347,62 
' parc. Nr. Nr. 59, | 

60, 241, 242 | 

5595942 с Moliński Antoni z m. Święcica 2 10,53 1285,69 52,33 | 1575,35 
parc. Nr. Nr. 62, | 
236 

55959* = Krupiak Stanisław z m. Święcica ч 26,16 2861,72 130,83 | 3938,38 
pare. Nr. Nr. 63, | 
64, 243, 244, 
245, 327 

55959“ — Taperek Szczepan z m. Święcica 5 21,97 2480,09 111,21 | 3347,62 
parc. Nr. Nr. 65, 
66, 237, 238 

55959" | — — Prusiński Franciszek z m. Święcica y 19,26 2147,95 94,86 | 2855,32 
parc. Nr. Nr. 54 4 

55959“ Lomot Ambrožy z m. Święcica > 5,07 638,06 24,53 738,45 
pare. Nr. Nr. 6, 
215 

55959`° ow Krogulski Robert z m. Święcica rę 35,56 3658,04 176,62 | 5316,81 
: раге. №. №. 38 | 

559595° — Rutkowski Józef z m. Święcica ` 11,60 1402,16 57,24 | 1723,04 
parc. Nr. Nr. 30 | 

55959*1 — Koncowie Franciszek i Juljan z m. Święcica i 6,04 825,30 29,44 | 886,13 
parc. Nr. Nr. 18,: 
230 - 

55959** Grzebały Michała spadkobiercy z m. Święcica 3 6,53 782,48 31,08 935,36 
parc. Nr. Nr. 5. 
216 

55959" = Szymańczyk Antoni z m. Święcica * 11,82 1432,71 58;87 1772,27 
parc. Nr. Nr. '68, > 
232 © : 

55959°! — Dobaczewski Józef z m. Święcica 5 35,20 3735,12 174,99 _ 5267,58 
parc. Nr. Nr. 9, 
10, 11, 222, 224 

55978 838 | Czyžyka Jana spadkobiercy Ur. Studzieniec Ž 4,04 494,88 13,08 393,84 
cz. IV parc. 
Nr. Nr. 39 i 139 | 

56053 998 | Martensa Ferdynanda spadkobiercy Rybniki Prużański 318,01 3170,05 349,98 10535, — 

56650 1148 | Jakubowska Eugenja Ur. Trynowierzba | Wołkowyski 122,00 5915,82 405,62 | 12208,96 

56880 4590 | Żołędowski Jan-Stanislaw Sielec i Ogrodniki | Pryżański 309,00 1895,52 147,19 4430,67 
‚ a w/ghip. 

309,27 

Licytacje na nieruchomošci ziemskie, położone w rejonie Łuckiego Okręgu Sądowego, odbędą się w. Wilnie w gmachu 

52105 

52156! 

52326! 

52461 

52489! 

25642 

52708! 

52711 

52713 

52776! 

643/400 

709/442 

6447 i 6448 

7417 

7649 

4400 

1328/759 

8326 

391 

462/291     

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

Pierwsza 6 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1938 r. 

Gottleb-Haszlakiewicz Henryk 

Panecki Zygmunt 

Obniski Marjan-Leonard 

Antonowicz Stanisław 

Peretiatkowicz Erazm 

Mozolowie: Teodor, Jakim, Antoni, Ku: 

baj Stefan i inni 

Żurawlow Mikołaj . 

Cieleckiego Witolda-Marka spadkob. 

Hr. Ronikierowie: Gustaw-Karol, Bro- 
nisław-Michał i inni 

Firma „Silva-Nowa* Przedsiębiorstwo 
Drzewno-Przemysłowe S-ka z Ogr. 
Odpow.   

Zabara : 
przy wsi Polic 

Zimno 

Wólka Porska 
i Liniówka 

Mohylno —° 

folwark 
Zacisze-Poddębce 

Krasnowola 

kol. Nr. 8 

fol. Putyszcze przy 
miast. Nesuchoiż 

Kukły 

Czmykoś 

Kulikowicze 
i Komarowo   

Kamień- 
„ Koszyrski 

Włodzimierski 

Kowelski 
i Łucki 

Włodzimierski 

Łucki 

Kowelski 

» 

Lubomelski 

Łucki   

568,10 w/g 
hipoteki 

554,64 w/g 
planu 

74,58 

227,08 

289,79 

95,43 

530,41 

486,51 

1011,93 

457,85 

3975,91 

_ 6219,25 

5121,97 

5385,89 

4005,19 

3414,03 

_12271,86 

3184,66 

6407,47 

9475,20 

13848,94     

683,54 | 20381,09 

9156,72 

12405,88 

| 

307,10 | 

416,06 

224,54 | 6695,24 

338,51 | 9944,40 

653,81 | 19494,96 

178,31 | 5816,81 

| 
630,70 | 18805,74 

1059,97 | 31605,55 

997,37 | 22843,39   

 



  
  

        
  

  

              

s Ž BGC RA оОМО M > 3 ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52776? 12681 | Kitler Katarzyna, Fotyńska Małgorzata,| Kulikowicze- Łucki 507,98 1999,23 150,57 | 3448,74 
Klennicka Tamara, Nelidow Julja, Komarowo 
Mackiewicz Marja, Ter-Asaturow t | 
Leonid, Gorij vel Goży Stefan, Murza | 

Daniel, Jakimiec Denis, Trofimczuk | 
Kirył, Patejczuk Moisiej | 

*52889! | 712/444 | Hr. Sobańska Marja fol. Wołczek Włodzimierski 122,84 4490,09 198,96 | 5048,46 
z m. Leżnica | 

52926 13178 | Zaleski Józef Stawki 8 744,11 3562,81 351,34 | 8914,57 

53274! 9148 | Wojtasz Zofja i III T-wo Ratneńskie| Ratno przy wsiach | Kowelski 489,82 6157,09 655,93 | 18511.49 
112896 w osobach Żuka Jana i innych Łuczyce i Samary | 

58275 | 525/327 | Sternberg Oskar i Siekieda Ilja Lisowo i Osada Łueki 2226,83 21150,29 | 1925,78 | 55476,48 
54601 | i 12231 Lisowo Nr. 1 : | 

53317 8564 | Herman Klemens Kamienucha gi 153,88 3132,48 283,52 | 6590,48 

53335 8486 | Peretiatkowicz Erazm, De Briunet Sta-| Wojutyn 5 20,92 1486,16 107,46 | 3004,48 
nisław, Stempkowski Konrad | 

53349! [3554/1915 | Hr. Rzyszczewska Emilja-Hortensja-An-| Dolsk Kowelski 1145,52 48839,63 | 4117,70 |122778,89 
tonina z przyległościami 

53362 |8111/4174 | Brodnicki Urban Lipno i Majdan Łucki 4614,94 27069,44 | 3645,50 108699,16 
Lipieński ‘ 

53708 1584 | Gripari Marek, Jerzy, Piotr i inni Rewuszki-Turzysk | Kowelski 1313,13 39198,69 | 3014,81  89893,42 

53774 |6136/3065 | Jarocka z Przeneckich Ksenja Pożarki cz. III Łucki 3,14 613,67 16,52 492,30 
działka Nr. 63 

53798 [3296/1807 | Szydłowski Piotr Osada Nr. 25 г 2,15 186,05 9,91 | 295,38 
w folwarku : | 
Przeparów ! 

2 | 
53854 |8669/4422 | Hermana Klemensa (Klimenta) spadkob.,| Huta Lisowska 5 1026,54 34868,14 ; 1911,90 | 57007,99 

9186, oraz Herman Eugenja, Mielnik Grze-| przy wsiach НЕ 
9606 gorz, Kubaj Kuźma i Kubaj Jakim Huta, Bielgowa | 

: i Budki | 

53877 2597 | Hr. Krasiccy Marja, Janina i Aleksander| Załazje Kamień- 863,07 57791,21 | 3288,87 | 98065,55 
Koszyrski : į 

53878! 827 | Hr. Chodkiewiczowa Felicja-Janina-Marja| Górka-Połonka Łucki 740,98 16989,45 | 2519,49 | 75124,52 . 2 ‚ 
53922 12920 | Rostocka Zofja-Emilja, Breza Rafaela,| Dorosiny 5 w/g Sakai 7000,21 383,04 | 11421,2 

Rutkiewiczowa Poliksena, Szaniaw- ° t 399 09 | 
ska Regina i Lipowska Wanda w/g planu 

58925 |4626/2359 | Jodko Jadwiga Lipa Horochowski 116,12 16886,39 | 1509,06 | 44995,94 

Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Białostockiego Sądu Okręgowego, odbędą się w Wilnie, w gmachu 

3 Wileńskiego Banku Ziemskiego (ul. Mickiewicza 8) o godzinie 12-tej. 

13364! 

133643 

14611 

19881 

31608 | 
460277 

35798 

37376 

Hołówki 

Szerenosy 

Bobra. 

Mościcha 

Penskie 

Ołdaki E 
Ołdaki F 
Ołdaki G 

    

Pierwsza 7 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1933 r. 

Szeremeta Szymon 

Pazderscy Jan i Stanisława i Łoszakie- 
wicza Bazylego spadk. 

Ronczewski Aleksander 

Tomaszewski Jan 

Baehr Marjan 

Mireccy Marja i Konstanty-Hipolit i Go- 

siewska Janina-Marja-Gabryela 

Wnuszyńscy Józef, Aleksander i Kata- 

rzyna, Skwarko Antoni, Kulikowscy 

Józef s. Ludwika, Franciszek, Feliks, 

Wojciech, Bolesław, Bronisław, An- 
toni, Józef, syn Macieja, Tomasz 

i Adam, Rydzewscy Zygmunt i Fran- 

ciszek, Masłowscey Stanisław i Kon- 

stanty, Laniewscy Klemens i Stani-: 

sław, Łobacz Jan, Sokołowski Jan, 

Januszewski Jan, Manowie Jan, Bro- 

nisław, Marjanna, Tomasz i Marja, 

Bierć Józef, Jarmułowiczowie Ag- 

nieszka, Juljanna i Józef i Rafa- 

łowski Józef 

Giełczyn 

  

Hołówki 

Szerenosy 

Bobra Wielka 

Mościcha 

Penskie 

Ołdaki 

  

Białostocki 

” 

Sokėlski 

” 

Białostocki 

  

171,51 

97,70 

196,41 
z czego 34 
odchodzi za 
serwitut 

522,35 

320,53 

275,93 
i 

"96,36 a w/g 
hip. 91,99 

  

3689,57 

1299,37 

890,90 

. 

3880,62 

8217,75 

3549,99 

3819,86 

  

499,27 12217,14 

103,02 | 2857,46 

157,97 4381,44 

813,90  22578,98 

1499,54  40413,65 
w tem 
8100,— 

krótkotermi- 
nowej 

pożyczki 
przetermi- 
nowanej. 

504,82 | 14001,55 

182,01 | 5048,18



              

  

              

1 m 2 3 4 5 6 7 8 | 9 

| 
38029 |Hołowiesk| Dehn Julja, Ksepko Władysław, Pawlu-| Hołowiesk Bielski 277,06 31313,16 1538,51 | 42671,37 

: czukowie Włodzimierz i Michał, | 
Gawrylukowie Aleksy i Józef, Mac- | 
kiewicz Adam, Krutelewiczowie Mi- $ | 
ron i Piotr, Krasucki Józef, Gule- | 
wicz Gabryel, Silewińscy Józef i Jan, 
Kaliszuk Józef, Kozłowska Antonina, 
Krawczyk vel Krawczykiewicz Da- * 
niel, Rubaszewski Afanasij, Zab- 
rocey Trofim, Michał i Eudokim, 
Olszewski Kajetan, Omeljaniuk Łu- 
kasz, Misiuk Wasilisa, Blumental 
Jankiel, Grygoruk Jan, Krzemińska 
Marjanna, Siebiesiewiez Jan, Buj- 
nicka Teodozja - Marja, Wanagos 
Szymon i Zawadzki Jakób | 

38585! | Stanek | Hasbachowie Włodzimierz, Marja, Ser-| Stanek Waliły, Białostocki 1600,86 24859,62 1950,61. 54101,28 
Waliły, gjusz, i Aleksander, Muromcewowa Stanek Nr. 1, 
Stanek Dorota i Dumowa Elżbieta Kulisy, | 
Nr. 1, Rokitno, | 
Kulisy, Żubrowo 
Rokitno, i Żukowo 
Żubrowo, х 
i Žukowo 

40756 Waliły | Hasbach Aleksander Waliły ы 549,66 9348,68 | 1225,08 | 36218,62 
47541 | Nr 1 $ 8773,66 js 1212,96 $ 16028,— 

41232? |Dołubowo| Łowieki Stanisław-Jakób Dołubowo Bielski 667,52 1526,98 | 1452,89 | 42954,70 

41296! | Osnėwka| Rzeczkowski Jan-Stanislaw-Jacek Osnówka = 320,83 3008,13 546,03 | 15144,53 
i 

Osnówka 
1 

41591? | Zahoźna | Żerowie Jan, Zofja, Jadwiga, Antoni,| Zahoźna ° Bialostocki 86,84 973,80 78,99 2190,72 
4 Zygmunt, Henryk i Józef, Pietru- 

czukowie Nikita i Paweł i inni 

41591* | Małynka | Sosnowski Jan , Małynka е 163,88 1927,10 346,72 | 10250,55 F . 

43185 | Niewia- | Braczko Wanda Niewiarowo B Ё 141,99 1294,62 | 274,08 | 8102,83 
rowo B 

43195! | Niewia- | Moniuszko Helena i Braczko Czesław |: Niewiarowo > 80,03 2327,40 227,85 6736,08 
rowo i : 

Niewia- ’ ° 
rowo A : . : 

43743! | Sutno | Pieńkowski Jerzy-Dominik i Pędzińska| Sutno Bielski 160,30 6918,65 | 1215,17 | 35925,75 
47352 Marja-Józefa + $ 685,74 | $ 117,07 | $ 1504,78 

45055! | Sterpejki| Lipiński Stanisław Sterpejki Sokólski 183,30 4189,66 270,77 8005,19 
455581 Szrodecey Witold i Jerzy, Hilzey Marja,| Kożany Białostocki 233,86 7682,61 706,65 | 20891,61 

Nowicka Eugenja i Mruk Melanja 

46027! | Mako- | Baehr Stanisław Makowlany Sokólski 307,44 1678,99 | 1660,95 | 49105,04 
47868 wlany $ 591,88 | $, 95,10 | $ 3000,— 
47184 |Ignatki A| Miciełowski Borys Ignatki lit. A Białostocki 165,34 133,24 
47312 | $% 8838,99 |5 1151,18 ® 14581,37 
47496 | Karpiniec| Szumkowski Stefan, Bajko Wiktor, Hiera| Karpiniec si 344,73 104,76 | 
47598 — Józef i Dyszkiewicz Michał % 4426,61 | $ 570,76 |$ 10970,52 
55051 Oziabły | Hasbach Aleksander Oziably lit. D 5 98,35 5756,03 459,65 | 10527,73 

lit. D 

55062 Kalej- | Lowiccy Marja, Elžbieta, Julja i Konstanty-| Kalejezyce Bielski 259,22 8124,60 | 1039,23 | 26368,35 
czyce A Ryszard 

55152 |Smorklicej Kosiński Józef i Żero Piotr Smorklice » 119,77 2619,40 240,39 6099,45 
A 

55162 | Wierz- | Stępkowski Bolesław Wierzchuca » 653,13 8520,53 | 1539,51 | 39036,42 
chuca ® Nagėrna z czego 

Nagórna zaprzedano 
i odeszło za 

serwitut 
. około 263 

55192 Czarta- | Wołk Stanisław, Wanda, Konstancja | Czartajew R 229,48 5517,65 957,87 | 24303,93 
jewo i Barbara-Juljanna ° 

55308 Dziat- | Ostaszewicz Zacharjasz, Zinkiewiez Moj-| Dziatkowicze ы 363,80 6009,93 463,61 | 13084,03 
kowicze żesz, Wojciuk Zacharjasz i inni 

55316 |Zajęczniki| Niewiarowski Henryk Zajęczniki 5 372,54 2064,13 319,38 9013,45 
50358 | Knorydy | Czarnocka Jańina Knorydy 2 180,67 4359,70 491,09 | 13859,38 

D 

55367 Wólka | Kunachowicz Jan i inni Wólka- s 465,38 - 5078,98 789,86 | 22291,32 
Wyga- Wyganowska 

nowska I ) 
555121 Czaje | Hr. Krasińska Marta Czaje A 468,86 27475,27 | 1755,06 | 52381,17 
55515 Oziabły | Janczałkowie Jan-Karol i Stanisław Oziably Bialostocki 36,39 z czego 1684,09 52,83 1575,35 

у 11,07 odchodzi 
: za zlikwid. 

serwitut 
55517 |.Głęboki | Janczałkowie Jan-Karol, Stanisław i Marja Głęboki Kąt » “ 91,84 7815,64 1786,87 | 21956,45 

kąt i Dąbrowscy Stanisław i Marcin i Marysin i 
55698 | Antonin | Sprynger Konrad i Wanda, Žochowscy| Antonin Bielski 215,89 22764,84 | 2618,56 | 78078,31 

Т Jozef i Adela i inni 

55748 Biało- | Malinowski Wacław Białostoczek Białostocki 310,23 10348,07 | 1340,65 | 39974,52 © 
stoczek : 7  



                    

= 

  

55806 

55809 

56205 

56206 

56552 

56637 

56639 

Pogorzałe 

Pogorzałe 

lit. C 

ILosošna 2 

iŁosośna 1 

Stare 

Krugłe 1 

Wólka 

Zaleska 

Wierz- 

chuca 

Nagórna I     

Hasbach Waldemar, Obiedziński Józef, 

Czarnocki Piotr, Karwowski Józef, 

Chrzanowski Franciszek, Karczew- 

ski Stanisław, Openchowski Mel- 

chior, Leszczewski Andrzej, Załuska 

Aleksander, Sakowski ludwik, Ba- 

giński Jan, Biedrzycki Antoni, Pień- 

kowski Stefan, Mocarski Aleksander, 

Janczewski Stanisław, Bronakowski 

Jan, Niebrzydowski Aleksander, Że- 
lechowski Aleksander, Bronowicz 

Kazimierz, Mocarski Felicjan, Bal- 

dachowski Aleksander, Mikucki Ja- 
kób, Olsztyn Aleksander, Siemieński, 

Józef, Baldachowski Adam, Domitrz 

Jan, Myśliński *'Aleksander, Domitrz 

Jozef, Pachucki Jan, Skrodzki Feliks, 

Przestrzelski Jan, Janczyk Wiktor, 

Chrostowski Szczepan, Krajewski 

Ignacy, Kleszczewski Józef, Smia- 

rowski Aleksander, Polkowski Dy- 

onizy, Karwowski Stanisław, Ko- 

walewski Bolesław, Kossakowski 

Konstanty, Gosiewski Konstanty, 

Chrostowski Aleksander, Brzózka 

Stanisław, Zabielski Wiktor, Kali- 

nowski Stanisław, Godlewska Jó- 

zefa, Pieńkowski Bronisław, Remi- 

szewski Stanisław, Bzura Stanisław, 

Pikuliński Ignacy, Wysocki Józef, 

Florczyk Ludwik, Bardziński Adam, 

Sapiński Józef, Domitrz Antoni, 

Brzostowski Baltazar, Borys Kon- 

stanty, Bagiński Kazimierz, Bagiński 

Leopold, Bagiński Stefan, Pisanko 

Józef, Dziekoński Józef, Rutkowski 

Kazimierz, Duchnowski Jan, Ka- 

mieńska Anna, Sadowski Jan, Kostko 

Stanisław, Kukła Jan, Prosiński 

Stanisław, Daniłowski Aleksander, 

Zalewski Aleksander, Popławska 
Agnieszka, Żukowska Paulina, 

Wędołowski Władysław, Klepadło 

Jakób, Piechowski Aleksander, 

Dąbrowski Bolesław, Piechowski 

Jan, Narkowicz Władysław, Peso- 

wicz Józef, Dziekoński Antoni, 

Marjański Jan, Obniūscy Józef 

i Bronisława, , Kuklo Kazimierz, 

Szklarowski Franciszek, Kapica 

Stanisława, Klepadło Dominik, Za- 

lewski Piotr, Sępkowski Aleksander, 

Zalewski Józef, Olszewski Franci- 

szek, Lenczewski Bronisław, Broni- 

szewska Władysława, Wiśniewski 

Kazimierz, Chmielewska Ludwika, 

Klepadło Józef, Iwanowski Nikodem, 

Pisalski Franciszek, Grądzki Jan, 

Grądzki Antoni, Grądzki Stanisław, 

Olszewski Władysław, Sledziński 

Franciszek, Rutkowski Juljan, Ra- 

motowski Antoni, Ramotowski Bo- 

lesław, Konopka Rajmund, Konopka 

Wiktor, Chrostowska Małgorzata, 

Kulesza Aleksander, Kulesza Adam, 

Mogilnicki Wacław, Chmielewska 
Marjanna i Jachimowicz Bronisław 

Piechowski Emiljan spadk. 

Bilmina Emiljana spadk. 

Bilminowie Aleksandra spadk. i Wiktor 

Maczukas Piotr i Kaczanowski Włady- 

sław 

Telatycki Jan-Józef 

Pietrzykowski Stanisław   

Pogorzałe 

Pogorzałe lit. C 

Łosośna z łąką 

Czuprunowo 

Łosośna z łąką 

Czuprunowo 

Krugłe-Stare 1 

Wólka Zaleska 

Wierzchuca 

Nagórna   

Białostocki 

Białostocki 

Sokólski 

Bielski   

304,11 

2,24 

88,20 

76,47 ° 

48,70 

189 

145 dzies. w/g 

tyt. wykon. 

a po komasacji 

111 ha   

29530,55 

387,80 

6151,72 

4465,30 

1216,36 

3852,79 

11448,75 

- 819,38   

1266,68 , 37769,02 

  

9,91 295,37 

442,48 | 18193,56 

359,93 10732,07 

317,— | 9452,10 

9013,45 

552,90 | 15603,92  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56646 | Piłatow- Prokofjew Aleksander Piłatowszczyzna Białostocki 468,64 11300,29 1026,81 29754,06 

szczyzna ! 

56756 |Horo- Rajewska Natalja, Okurowski Michał,| Horodniany 5 34,27 6645,45 356,62 | 10633,62 
dniany Pańkowski Konstanty, Żuk Stefan   

Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Rówieńskiego Okręgu Sądowego, 

52529 

52557 

52697 

52856   
52857 

52858 

52859 

52860 

52861 

52863 

52864 
58218 _ 
53214 

58223! 

  

  

53223? 

53363! 

53363** 

58863* 

533635° 

53363*7 

5336877 

5336355 

533637! 

53366! 

53422! 

53454! 

5360954 

53691   

i Roleder Czeslaw 

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

      

Pierwsza 9 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1933 r. 

6451 | Zapolska Marja-Paulina : 

1259 | Grinberg Abram, Dudka Daniel i Juljan, 

12152 Grabarczuk Bartłomiej, Leszczyński 

12154 Piotr, Bohajczuk Tychon, Jackiewicz 

12156 Grzegorz, Dymczan Feodot, Char- 

12158 kowski Mikołaj, Bojko Marek, 

i 13534 Dymczan Jefim, Szelest Juljanna 

i Aleksander, Sławuta Maksym 

i Ignacy, Botiuk Nestor, Nadziuk 

Grzegorz, Kindżybało Bazyli, Perec 

Leonty, Demczan Tomasz, Zalewski 

Nestor, Grabarczuk Grzegorz, Dym- 

czan Grzegorz, Ignacy i Józef, 

Fedyna Nestor, Hordij Michał i Bo- 
tiuk Antoni 3 

6075 | Paszkiewicz Makar, Baczyński Daniel, 

Lewicki Jan i inni : 

6770 | Hornowskie: Wanda-Teresa, Halina-Marja 

i Janina-Irena KA a 7 

6771 | Bielińska Janina-Teresa 

6772 | Rymwid-Mickiewicz Jadwiga 

935 | Starczewski Tomasz 

6465 | Kaszencew Grzegorz i Bezsmertna Anna 

8397 | Lessig vel Laessig Gustaw 

9129 | Lessig vel Laessig Gustaw spadkob. 

32 | Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

13024 | Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

13024 | Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

13024 | Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

13024 | Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

10672 | Futryk Cyryl 

11140 | Głowacki Juljan, Tytar Jan, Jacyszyn 

Teodor, Gerasimow Stefan, Roma- 

niszyn Demjan, Futryk Jefim i Ja- 

siński Jan 

13412 | Hr. Grocholski Adam-Józef-Marja 

166 | Hr. Ledóchowski Aleksander 

548 | Ks. Lubomirski Adam 

544 | Ks. Lubomirski Hubert 

11066 | Hr. Dunin-Karwicki Józef 

5417 | Hr. Morstin Pelagja-Paulina spadkob.     

Stubło-Hurby 

Rakowiec- 

Czosnowski 

Bakorzyn 

Korościatyn Nr. 7 

Korościatyn 

cz. IV folw. 1 

Korościatyn 

Nr. 2 i Nr. 10 

Korabliszcze 

Kudrianka 

Zaborol- 

Horodyszcze 

Zaborol 

Kolodne 

Bolizuby Nr. 6 

parc. 63 

Bolizuby Nr. 6 

parc. 98 

Bolizuby Nr. 6 

parc. 112 

Bolizuby Nr. 6 

parc. 122 

Bolizuby parc. 

Zarudzie 

Bolizuby Nr. 8 

Smordwa 

Rówieńskie Dobra 

Aleksandrja 

Czerniawa 

Bereżce   

Zdołbunowski 

Krzemieniecki 

Dubieński 

Rówieński 

» 

Dubieński 

Kostopolski 

Rówieński 

” 

Krzemieniecki 

” 

» 

Dubieński 

Rówieński 

> 

Zdołbunowski 

Krzemieniecki   

236,23 

221,84 
w/g planu 

80,09 

87,24 

85,68 

53,92 

527,79 

1585,35 

1380,84 

625,59 

1841,64 

4,37 

5,46 

3,28 

12,29 

5,22 

14,52 

36,59 

127,81 

1435,35 

8549,54 

w/g hip., 
a 8851,26 

w/g planu, 

w tem 

uwłaszczono 

około 160 ha 

32,09 

2095,13 
w/g planu 

  

  

6952,85 

11153,26 

2216,85 

2742,67 

2139,09 

1869,14 

5082,70 

20910,78 

57724,54 

26146,63 

96151,78 

822,38 

931,70 

* 700,35 

1744,78 

728,46 
1589,78 

4387,44 

4301,63 

113824,56 

268566,81 

2406,32 

47641,95 

  

  

odbędą się w Wilnie, w gmachu 

749,58 | 22350,29 

842,04 | 25107,15 

135,39 | 4036,84 

230,62 | 5665,56 

227,18 | 5568,64 

| 
123,89 | 3075,07 

697,01 |  18237,83 
| 

1231,28  36593,01 
ks 

5067,46 | 143013,36 

1291,25 36441,45 

7254,68 | 216315,27 

42,99 | 1279,97 

49,54 | 1476,89 

| 
38,02: 98459 

| 
115,58 | 3446,08 

52,83 | 1575,35 

122,18 | 3643,— 

350,02 | 10436,70 

425,97 | 12701,26 

5540,90 | 165214,85 

16441,08 | 490179,39 

254,23 | 758137 

5161,16 | 153892,02  



                
  

  

4 2 3 4 5 6 7 8 

53709! 6974 Hr. Tarnowski Jan-Teofil-Antoni : Kozin Dubieūski 431,56. 19171,08 | 1971,35 / 58780,27 

53834 95 Omiecińska Anna Postójno III Kostopolski 301,74 4058,02 379,74 | 11322,83 

54098! 602 Gierulewiczowa Halina Pelža Dubieński 266,69 3712, — 676,98 , 20184,18 

54357 2552 Szyszkin Andrzej i Lifszyc Mejłach Kruszyny Sarneński 2731,25 9657,58 | 1436,41 | 42819,84 

54473 8518 Furmaniuk Paraskowja, Nowosad Piotr,| Paszowo Dubieński 7,19 1075,77 16,52 | 492,30 

Michaluta Eudokim, Juchimiuk Dy- 
mitr, Romka Trofim, Marczuk Anna, 

Juchimiuk Jan s. Eljasza, Teodozy 5 | 

s. Jana, Slepczuk Jan, Krotiuk | ё 

Trofim, Slepczuk Archip s. Kornieja, | 

Karasiūski Zygmunt, Kalenobrodzki | 

Jan, Dudas Auksenty, Golowaczuk | 

Filip, Omelezuk Nikifor; Koladiuk | 

Nikon, Majstruk Bazyli, Koszmaniuk | 

Mateusz, Poliszczuk Mojżesz, Fur- | 
maniuk Dymitr, Sinica Maksym, | 
Daniluk Andrzej, Juzeczuk Eudokim, | 

Łozicki Walenty, Zieleńczuk Jakób, | 
Juchimiuk  Zacharjasz, Lewczuk | 

Protazy, Poliszczuk Andrzej, Dani- | 

luk Włodzimierz, Wojczuk Jakób, | 

Juchimiuk  Herasim s. Mojżesza, | 

Furmaniuk Tychon, Slepczuk Jakób, | 
Charkowski Archip, Bondaruk Grze- | 
gorz, Rozaczuk Zenowja, Wakoluk 

Grzegorz, Juchimiuk Herasim s. 

Jakóba, Muron Paweł, Krotiuk Pa- | 

weł, Zieleńczuk Polikarp, Łozicki | 

Nazar, Szydłowski Daniel, Kuszne- | 

ruk Charyton, Slepeczuk Nikon s. | 

Archipa, Daniluk Eudokim, Kowal- | 

czuk Dymitr, Gonta Teodora, Zie- | 

leńczuk Pantelejmon i  Daciuk | 
Terentij | 

54476 3457 Kamieński Jan Żołobki Krzemieniecki 487,89 21792,15 | 1670,85 | 49820,45 
' w/g planu | 

54512! 451 Hr. Tarnowski Kazimierz Tarnowiecki Dubieński 354,61 34417,11 | 2105,08 | 62767,86 

54560 7861 Kaszowski Witold-Konstanty-Kornel Kurasz Sarneński 277,81 2255,12 363,17 | 10830,53 

54561 418 Meysztowicz Zygmunt Lubikowicze Ы 3846,44 10368,05 | 2162,87 | 64490,91 ° 

54563! — Saburow Włodzimierz, Pietrowa Anna,| Warkowicze- Dubieński 642,89 51690,88 | 3259,16 › 97179,48 

Dewjer Aleksandra i inni Kryłowo 

54563? | 6876 | Klek Anna spadkob. Kurdybań- 4 7,65 112,37 39,62 ' 1181,51 
Warkowicki 

(instrukcyjny) 

545632° 7448 Wedler Leonard Kurdybań- ы 16,39 1616,75 95,77 2855,32 

Warkowicki 

(instrukcyjny) 

54564 1211 Woronko Olga Warkowicze w 71,05 2317,13, 315,36 | 9747,48 

lit. „A“ 

54565 548 Dawydowska Marja Warkowicze 5 275,46 23978,10 | 2215,70  66066,26 

(instrukcyjny) w tem 

. zaprzedanych 

29,23 

54597 6939 Didkowski Mikołaj Rubczą Rówieński 416,33 14105,85 | 127460  38005,33 

54810 11502 Paszczenko Piotr Kruki Dubieński 360,52 8426,85 1109,50 33082,36 

54928 1237 Rykowski Marceli i Generowicz Leontyna | Prožar Kostopolski 224,82 9247,27 574,56.  17131,94 

54960 8251 Rąbalski Mieczysław Chmielówka s 172,18 1247,14 165,10 4922,97 

54987 1400 Rąbalski Mieczysław A Marjanówka й 345,13 3114,92 478,81 14276,62 

549971 483 Bondarczuk Helena, Oksieńczuk Emiljan| Tudorėw Rówieński 381,12 21569,40 | 2100,12 | 62620,16 
i inni | 

564371 10200 Hulewiczowa Marja Borbin i Pełża Ч Dubieński 760,42 11317,70 | 1390,84 39252,10 

56747 8427 Jansupow Osman Kazimierzówka Kostopolski 502,28 9857,75 607,58 18116.53     vel Kazimirka          
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Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Łuckiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie w gmachu 

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

Pierwsza 12 czerwca 1938 r., druga 30 czerwca 1933 r. 

+ 2 3 4 5 6 7 8 9 

54110 13180 | Colonna Walewski Jerzy Byten Kowelski 607,87 3368,40 733,06 21857,98 

54166 | 1218/696 | Michałowska Aniela Werba Włodzimierski 111,30 w/g 4902,61 409,46 12208,96 
hip. 107,74 : 
w/g planu 

54171! 13499 | Žytyūski Gustaw-Brunon-Franciszek Semerynki Lucki 17,28 1235,10 62,75 1870,73 

54172 |4831/2457 | Kamińskiego Stanisława: Tomasza spadk.:| Semerynki, działka 5 30,64 759,66 29,72 886,13 
Lewandowska 1 voto Kamińska 
Klara, Kamińscy*” Ludmiła, Mieczy- 
sław, Halina-Marja, Zbigniew-Anto- 
ni, Wisława-Marjanna, Stanisław, 
Klara-Stanisława 

54200 7469 | Rudnicka Jadwiga | Czerczyce „C* Włodzimierski 201,16 7822,04 139,67 22054,90 
"przy wsi Drewinie 

54324! 827 | Hr. Chodkiewiczowa Felicja-Janina-Marja| Horodyszcze Łucki 956,34 23402,38 | 3578,29 | 107714,57 

54356 1141 | Krut Zenobjusz Bialystok-Gorzwin ч 202,88 7268,58 855,25 25500,98 

54468 |1188/679 | Jaxa-Bykowska Anna i Zabotinowie| Dobra Ziemskie Łucki 2208,29 19461,52 | 1641,14 | 48934,32 
Włodzimierz, Aleksander i Marja Horajmówka 

54483 232 | Hr. Poniūski-Walewski Leszek Babie-Jasienówka у 1160,36 18052,94 1594,91 47555,88 
A ” 

54501! [8099/4168 | Herget Zygmunt Turzysk-Sielecki Kowelski 867,99 39825,32 2550,58 | 76050,03 
5216/2672 | 
440, 9776 

10142 | 

54504 | 1143/661 | Jochenzonowie: Aba, Ber, Szulim, Małka, | Bobły 5 454,26 5817,19 61419 | 18313,45 
. Szturm Necha i inni : | 

545501 |4716/2387 | Grodki Karol Chrypsk i ГОВЕ 1197,82 w/g hip. 2411,17 | 115,58 | 3446,08 
Wólka Chrypska 832,19 w natu- | 

rze, w tem | 
na likwidację 
serwit. 309,80 

54575! 4690 | Szampowalski Konstanty Stare i Nowe Kowelski 672,14 26960,81 | 1264,70 | 37709,95 
i Koszary | 

545753/. 10380 | Szampowalski Konstanty fol. Nowe-Koszary ® 28,88 2432,28 198,13 5907,56 

54590: | 697/435 | Kaczkowscy Marjan-Henryk i Franciszekį tol. Naleczowek Włodzimierski 196,04 8874,53 541,54 | 16147,34 
przy wsi 
Chobułtowie | 

54595 |7239/3681 | Peretjatkowiczowie Bronisław-Adam i| Półhanów Łucki 92,26 4225,11 | 399,56 | 11913,59 
Swiatopelk | 

54596 5011 | Rodziewicz Kazimierz Niemir Ъ 277.26 6655,77 389,65 | 11618,21 

54598 |7190/3642 | Le Blanc Kamilla-Magdalena Oderady я 330,67 2408,72 318,70 9353,64 

54602 244 | Potocki Franciszek i Orlikowski Sta-| Brany Horochowski 206,08 9352,88 551,45 | 16442,72 
nisław i Katerynówka 

54612 1013 | Jankowscy Michał i Wiktoryn Brany i Katery- > 228,43 7043,10 | 1360,46 | 40565,27 
и nówka lit. „A“ 

54715 702 | Martynowski Tadeusz Zaturce Nr. 1 A 229,86 7936,82 809,02 | 24122,55 

54719 |4881/2493 | Hr. Krasicki Stanisław Gabrjelówka- Kamień- 1865,39 27806,47 | 4447,91 | 132624,79 

: Krynica Koszyrski 

54764 7312 | Wlasiuki Konrad i Grzegorz, Czekaluk| przy wsi Łucki 60,11 1158,01 69,35 | 2067,65 

Grzegorz i inni Matwiejkach | 

54833 432 | Sp. Ake. pod firmą „Lešna S-ka Akc.| Karpilowka- Kamień- 4015,57ztegona|  53425,55 | 3800,70 | 113326,48 
i 6297 „Gaj? Karasin Koszyrski ref. rolną 325,28) 

54898 |2163/1228 | Szyczewski Władysław Usicze Łucki 302,63 17679;35 | 1393,48 | 41549,86 

54958 [7743/3997 | Niedzielski Konstanty Borowno, Jajno, Kamień- 4579,53 40483,44 | 1987,85 | 59272,55 
: Helenin i Krašnica | Koszyrski 

54998! |2172/1236 | Peretjatkowiczowie Kazimierz, Michal| Hat Łucki 383,52 10571,76 | 1288,29 | 36922,27 

i inni 

55000 |2731/1497 | Poliszczuk Elżbieta Kol. Hat' Nr. 2 . 0 949,09 26,42 787,68 

55004 |2931/1589 | Michalczuk Andrzej Kol. Hat' Nr. 6 Ž 2— 197,11 9,91 295,38 

55009 |3942/2084 | Worona Zachar i Prodous Mateusz Kol. Hat Nr. 9-b ь pi 206,05 9,91 295,38 

55026 546/338 | Dymensztejn Elukim i Zajd Szmul Hilarów Kowelski 63,66 2403,74 181,62 5415,27 

56809 [7388/3782 | T-wo wsi Łyszcze w osobach: Bohomaz| Osada przy wsi Łucki 78,79 A 2563,44 132,08 3938,38 
Hipolit, Bohomaz Onufry, Frankow| Łyszcze w urocz. 
Porfiry, Dmitruk Timofiej, Lewczuk | Podbród, Kurchat, 
Semen,  Machnowiec  Lawrenty,|] Makarowszczyzna 
Denisiuk Mikołaj, Denisiuk Kondrat, 
Machnowiec Makary, Machnowiec 
Klim, Furman Paweł, Guziuk Potap, 

„Guziuk Józef, Kozak Grzegorz, 
Michalczuk Ignacy, Mielnik Piotr, 
Mironiuk Porfiry, Iljaszuk Dymitry, 
Weselucha Paweł, Mielniczuk Teren- 
tjusz 

56910 13138 | Szerstniowy Stefan i Anna, Juśkiewicz| Wiczynie Łucki 215,94 1784,97 | 106,46 | 3004,48 
Rościsław i inni 

56977 5369 | Hr. Łubieńskiej Marji spadkob. Stara Niwa Kamień- 1240,82 13960,70 | 868,45 | 25894,82 
JL i Chutor Chmiele | Koszyrski               
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* Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Pińskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie w gmachu 

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

ь Pierwsza 12 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1933 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 
: 

47137" 1699 | Zawadzki Michał Patryki A Kobryński 110,80 107,45 | 

47206 _ ; ® 4588,91 | $ 373,97 $ 4763,07 

47263 117 | Miączyński Witold Stremecz Piński ‚ — 2133,64 78,— | 
z folw. Witoldowo a w/g hip. s 4038,14 | $ 585,34 ($ 7523,88 

2135,78 | 

47365 1533 | Ks. Drucka-Lubecka Bronistawa-Marja Dubnowicze Piński 2673,70 88,50 | 

47455 | z czego $ 10286,97 | s 969,07 |$ 12456,21 
na likwid. 
serwit. | 

= odchodzi | 

; około 67 | 

47563 784 | Roth Eugenjusz Kopyły A Brzeski 895,65 78, — 
® 8551,52 | $ 951,— |$ 30000,— 

47572 733 | Roth Konstanty Wierzchowice Brzeski 718,19 73,— | 
$ 954858 | $ 951,— |$80000— 

47373 735 | Roth Wiktor Karolin Brzeski 876,43 61,50 | 
z uroczyskami s 9882,21 | $ 951,— |$ 30000,— 

47582! 85 | Wygonowski Jerzy Mielniki Kobryūski 301,28 73,— | 
$% 3568,05 | $ 370,89 |$ 11700,— 

47703 1052 | Gutowski Stanisław Lisowczyce Brzeski 52,99 158,46 | 
$ 447,41 | $ 47,55 |$ 1500, — 

47906 283 | Wielkopolski Przemysł Drzewny Sp.| Bostyń Łuniniecki 19433,22 90,49 | 
Akce. ! $ 30279,20 |$ 5300,24 ‚$167200‚ - 

55055 2572 | Szmurło Jerzy . Klepacze i cz. I Brzeski 319,22 11342,86 884,04 | 24206,31 

55056 folw. Perepiłki z czego | 
na serwitut 
odchodzi ` 

37,2 | 

55214! 956 | Kisłowski Aleksander Bałandycze I Drohiczyński "887,10 7008,56 676,53 | 19092,99 

55294 2544 | Piekutowski Czesław i Szmigiero Kazi-| Ołtusz Brzeski 5138,39 28994,81 | 6613,97  189543,56 
55295 | mierz | 

55504 32 | Swięcieki Witold-Bronisław Klucz Kobryński Kobryński 170,22 10362,25 | 1119,41 | 33377,78 
vel Gubernja 

55840 805 | Biehler Leon-Ryszard Saki Я 200,61 3986,12 412,77 | 12307,42 

558511 1520 | Multanowskiego Stanisława - Wiktora| Kiwatycze A 1356,43 59939,19 | 3371,43 | 100527,08 
w Grodnie Spadk. т 

55913 2700 | Ignatiuk Szymon Kustyń lit. A Brzeski 43,41 1707,98 105,67 | 3150,70 

56136 2778 | Kowalczuk Andrzej parc. 62 w ur. Kobryński 39,42 1129,25 59,44 1772,27 
! ' Wielki Las z maj. | i 

Dywin-Pawlinowo | 

56146 3025 | Lulkowicz Parfenjusz parc. 21 w ur. 5 39,07 796,50 42,98 | 1279,97 
Wielki Las z maj. 
Dywin-Pawlinowo 

56165 4842 | Spadk. Kulczyńskiego Pawła pare. 31 w ur. A 41,78 1001,74 | ' 62,74 | 1870,78 
Wielka: Niwa z m. į : 
Dywin-Pawlinowo 

56178 3216 | Hryniewicz Bazyli, : Denisiuk Szymon, | pare. 23 w ur. 4 38,73 1083,10 39,63 | 1181,51 
Bohdanowicz Bazyli, Iwaniukowiej Wielki Las z maj. 
Sawwa i Nikifor : Dywin-Pawlinowo : 

56209 2748 | Bledaj Michał pare. 14 w ur. 2 36,36 900,95 49,54 1476,89 
$ Jagminowo z maj. | 

Dywin-Pawlinowo 

56212 2745 | Popławskiego Jakóba Spadk. parc. 46 w ur. # 38,44. 1566,59 62,74 | 1870,78 
Pawlinowo z maj. | 
Dywin-Pawlinowo | 

56225 2769 | Tarasiukowie Mikita i Prokop i Spadk. pare. 21 w ur. 5 39,25 902,64 39,63 1181,51 

Grzegorza Sienkiewicza Wielki Las z maj. 
: Dywin-Pawlinowo 

56295 983 | Szewczenko Aleksander Derewna B i B; Stoliūski 1286,19 1296,40 | 217,94 6498,32 
47904 z czego $ 1292,63 | $ 226,66 ($ 7150,— 

odchodzi 
| za serwitut 

: 39,19 

56296 627 | Szewczenko Bazyli Derewna A i A, Stoliński E 402,85 1742,52 217,94 6498,32 

47860 a w/g hip. 437 | $ 1162,96 | $ 145,82 |$ 4600,— 

56645 3753 | Oleszkiewiczowie (Olesiukowie) Marja| Nowosiołki Kobryński 247,54 2141,22 144,24 4070,59 
i Spadk. Mikołaja, Mikitiuk Mikołaj, 

. Bukraba Stefan, Strelczukowie Jefim, 
Andrzej i Grabajło Filip 

56874 2613 | Czarnocki Gustaw i Diuska Marta Zaostje-Uzska Brzeski 566,32 14534,22 673,36 | 19403,92 
31605 с w tem 

przetermi- 
nowanej 
krótkoter- 
minowej               pożyczki   э
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Licytacje na nieruchomości ziemskie, położone w rejonie Wileūskiego Okręgu Sądowego, odbędą się w Wilnie, w gmachu 

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

Pierwsza 14 czerwca 1933 r., druga 30 czerwca 1933 r. 

            

  

  

    

1 2 3 4 5 6 7 

47016 10094 | Sp-cy  Skarbek-Ważyńskiego  Józefa-| Taboryszki A Wil.-Trocki w/g planu 919,99 | 
47448 | Edwarda-Antoniego, Dach Jankiel, 880,06 | s 5115,28 | s 486,30 | S 6494,78 

Pisarski „Aleksander, Zieniewicz w/g hip. | 
Adam, Juniewicz Stanisław. Jako- 873,21 
wicz Józef, Jakowicz Jan | 

47028 837 | Parczewscy Jan-Klaudjusz, Tomasz-Ste-| Borek vel Szafarnia 5 270,82 127 — | 
fan, Józef-Ignacy i Andrzej-Godfryd, z czego $ 127,08 | s 69,88 $ 1150,— 
Rzewuska Stefanja-Józefa, Walenty- odchodzi 
nowicz Ignacy, Sudenisowie Feliks na likwidację 
i Antoni, Parwenisowie Wincenty 4 serwit. 
i Ignacy i Dacewicz Józef 172,13 

47 37 i 867 | Ks. Drucki-Lubeeki Józef Żyrmun Lidzki 598,68 187,18 AR Ti s. Drucki-Lubecki Józe y y э & 1691778 5 1274,75 $ 13218,32 

470811 4920 | Czechowiezowie Zbigniew-Marjan-Adam| Heljanów Postawski 270,29 | s 1527,43 |5 279,65  $ 3271,58 
47254 | i Władysław Kmanuel 

47054 1356 | Horodyńska z Gieczewiczów Zofja Wiazyń Wilejski 5209,82 514,79 ‚ 
47090° | - z przyległ-mi $ 11251,73 |$ 1584,51 ($ 25435,82 

47696 | | 
47062 5488 | Sp-cy Bohdanowicza Adama-Wincentego| Zaciemień » 507,88 OS — | 

% 378,12 | $ 87,80 | s 910,45 

47064! 9705 | Sławiński Witold Kiena A. Wil.-Trocki 91,44 142,97 | 
47424 | $ 1721,51 | $ 260,16 | ® 3230,84 

470672 9940 | Żebrowska Marja (Marjanna) Zaleśie A. Kolonja | Mołodeczański 100,14 77,50 | р 

` ` ® — 980,74 | $ 214,68 | $ 2225,58 

47072 2817 | Skinderowa Zofja Hudy vel Rezgiszki| Oszmianski w/g planu 150,05 | 

84,24, | $ 767,52 | $ 104,05 | s 1079,05 
a w/g hip. | 

4 86,30 | 

47087 5619 Poklewski-Koziełł Józef- Aleksander Kowalewo Brasławski 424,02 74,50 

% 2824,43 | $ 468,27 | $ 5661,30 

470902 11495 | Horodyńska z Gieczewiczów Zofja ur. Jaczyno Wilejski 332,15 74,50 : | 
z f. Wiazynek $ 3197,65 | $.539,82 | s 6525,60 

47090* 11496 | Horodyńska z Gieczewiczów Zofja Wiazyń osada » 26,40 303,57 | 
młyniska % 198,23 | $ 26,02 | s 314,52 

47097 7781 | Awinasówna Tekła Adelinowo Święciański 62,80 61,50 : 

17576 | : $ 245,24 | $ 48,20 | $ 1052,91 

47128 3620 | Ancuta Fugenjusz-Michał Wirydowo vel | Mołodecz. 113,08 . 100,66 | 
Irydowo š 49060 1& 78,05 | $ 973,95 

47140 2313 | Taubmanowie Dawid i Załman, Sp-cy| Baluji Brasławski 378,37 76— 
: Taubmana Mojžesza, Taubmanowa % 607,90 | $ 130,08 , $ 1625,25 

Dwejra, Bekerowa Reweka (Riwa) * 

47146 1250 | Filemonowiczowa Ksenja Bokszyszki Wołożyński 234,86 63,— 
A $ 1218,27 | $ 234,14 $ 2921,85 

47158 2350 | Polikowska Zofja, Rowda Filip, Pietkow-| Darewo Postawski w/g hip. 387,71 

47240 7 ski Edward, Hermanowicz Piotr, 497,67 | $ 7440,60 | $ 669,90 | $ 8469,37 
Pietkowski Antoni, Pietkowski Wła- w/g nowego | 
dysław, Pietkowski Piotr, Zubrzyc- planu 475,49 
ki Stanisław, Pietrowicz Feliks, : 
Juljan, Kokora Feliks, Pietkowski 
Florjan, Pietrowicz Jan, Sadowska 
Anna 

471653 14328 | Artajewowa Agafja kol. Poleś pare. Nr.8] Święciański 28,00 172,90 ! 

% 587,18 | s 78,05 $ 9837,95 

47197 3973 | Goryniewski Mieczysław i Stankiewicz| Hrehorowicze Dziśnieński 279,57 |. 74.50 ; 
47046 | Jan ® 2881,04 | $ 338,20 $ 4347,13 

47203 7099 | Brynkowa Marja folw. Słomianka- | Święciański 109,11 74,50 | k 
Marylin $. 710,27 | $ 138,88 | g 1713,77 

| 
47242 4097 | Sp-cy Pietkiewicza Antoniego Kolędzino-Jadwisinj Mołodecz. 143,52 110,50 1 

$ 3465,16 | $ 341,45 | & 4388,93 
* { 

47269 154 | Hr. Tyszkiewicz Jan-Michal Waka +„Wil.-Trocki w/g planu TI, 50 В 

1151,46 | $ 7872,45 |$ 1430,83 |$ 18391,71 

47277 2016 | Walicki Władysław Ponary Oszmiański 170,48 300,68 ЕС 

47438 $ 1058,02 | $ 211,38 | $ 2756,78 

47279 9061 | Fiedorowicz Michał Sićkowo Dziśnieński 112,29 76,— 
; a w/g hip. ® 1449,64 | $ 211,38 $ 2716,96 

122,68 ‘ 

47315 8246 | Priachinowa Marja i Gryszel Bazyli Szapowaly Molodecz. 358,10 133,— | 
е ® 3206,60 | $ 380,47 | $ 4890,52 

47349 4578 | Hurynowiczowie Jan i Janina i Bort-| Krystynopol Wilejski 366,14 137,69 |. | 
47434 | nówska z Hurynowiczów Wanda ! & 2403,87 | $ 377,28 | $ 4921,33 

° 47419 9733 | Cywińska Jadwiga-Teresa Bołtupie A. Oszmiański 403,98 108,50 T 
. $ 5152,09 | $ 572,33 | $ 7356,68 

47424? 15809 | Sławińska Wacława * | kol. Ктепа А. ‚ Wil.-Trocki 49,96 61,50 z 
| ё $ — 567,92 | $ 78,05 | $ 1003,19            



  

        

  

wok : В вО о >> A ZARZ 

1 2 3 i 5 6 7 80248 

47440 2839 | Miloszowa Marja Nowa vel Braslawski 25,46 61,50 
Surmaczewo $ 671,99 | s 120,32  $ 1589,91 

z dz. łąki Ług ; | 

47442 9532 | Szemiothowa Marja Góry i Źwirele s 304,69 76,00 | 
s 982,69 | $ 227,64 $ 2925,95 

47467 4981 | Czerniawski Anatoljusz Kisarewszezyzna | Dzišnienski 142,02 123,26 

47579 : Nr. 2 $ 139227 | $ 174,18 |$ 2440,70 

47473! 1572 | Gigoła Wawrzyniec | Zaborze, Dziśnieński 220,45 64,50 | 
i Gigołówna Agnieszka Czyścik i Postawski $ 1425,66 | $ 230,88 |$ 3050.91 

i Borok I 
| 

47484! "6052 | Dziewicki Tadeusz-Zygmunt Kozlowsk- Postawski 2528,97 255,50 
i 6547 Wlodzimierzowo $ 18934,74 |$2156,— | 528489,45 

i Kozłowsk A. i 

47484" 11958 | Malawko Walery i Kiejzik Hipolit Zamosze parc. е 18,12 98,09 | 

е Nr. 229 i 229a „|s 27294 | 8 3902 5 51565 
4748413 11959 | Sienkiewicz Teodor Zamosze м 33,04 78 — | 

parc. Nr. 242 s 46144 | 5 74,79 |$ 988,32 

474845° 11962 | Rzeczycki Ludwik Zamosze E. p. 263 30,66 97,17 | 
$ 522,89 | s 68,29 |$ 902,38 

474844 11964 | Kukliński Jarosław Paryż B. p. Nr. 1 s 57,47 264,99 | 
6 1430,72 | $ 201,62 S$ 2664,17 

47484*" 11968 | Łęski Włodzimierz Paryż A. p. Nr. 5 м 4,66 202,08 | 
$ 13193 |$ 1626 $ 214,85 

1 

474844 11963 | Łęski Włodzimierz Paryż A. p. Nr. 6 s 8,38 139,60 | 
s 24160 |$ 3252 |$ 429,71 

47484*° 11963 | Łęski Włodzimierz Paryż A. s 26,05 74,50 | 
p. Nr. 7 i 8 %  428,10|$ 71,55 js 945,35 

474845° 11963 | Łęski Włodzimierz Paryż A. p. Nr. 9 © 7,66 179,90 = 
$ 227,90 | $ 29,27 |$ 386,78 

47485! 10077 | Los Marja Kozia Góra 3 16,53 113.08 | 

T p. Nr. 12 s 427,99 | $ 55,28 |$ 730,50 

474853 10077 | Kirej Donat i Antoni Kozia Góra 5 20,11 220,35 | 

p. Nr. 20 s 261,39 | $ 45,58 & 601,59 

47485 10077 | Romańczyk Filip Kozia Góra $ 14,89 169,35 Г 
p. Nr. 17 % 266,62 | $ 32,52 |$ 429,71 

4748555 10077 | Dziemieszonek Henryk Kozia Góra 3 20,75 255,49 | 
p. Nr. 19 s 323,58 | 8 39,02 js 515,65 

47493! „680 | Hr. Łubieński Wincenty Murowana Oszmiański 386,78 185,50 
Oszmianka в 6127,45 | 8 715,42 |S 9463,51 

47525 '6163 | Sp-cy Zrinyi-Szyrynowej Marji-Rozalji | Marcybelin Dziśnieński 267,98 61,50 | 
$. 1867,55 | 8 380,47 |$ 5027,55 

47536 10218 | Zellowa Marja-Celina i Zaleska Zofja Mańkowo Wilejski 52,99 63,— | 
8 341,39 | % 74,79 j$ 988,32 

475471 1486 | Witold Wagner Gudełki Wil.-Trocki 966,75 64,50 | 
в 2160,45 | $ 289,42 $ 3824,38 

47547" | 15208 | Wróblewska Aleksandra Wójtowstwo 2 75,25 61,50 | 
Gudelskie $ 172,89 | $ 26,02 $ 314,52 

' vel Gudelki Nr. 8 | 

47547 15197 | Szapiro Dawid, Lewin Zelman, Rabinowicz| Wójtowstwo о 110,00 61,50 | 

Lejba Gudelskie % 141,90 | $. 26,02 |$ 314,52 

ы vel Gudelki Nr. 2 

47547° 15196 | Coch Eljasz, Bieniakoński Josel, Sze-| Wójiowstwo я 311,00 61,50 | 

lubska Marja, Basman Chaim, Bran-| Gudelskie $ 549,06 | 65 94,31 |s 1246,14 

cowski Dawid i Lejba, Bieniakoński| vel Gudełki Nr. 3 | 

Abram i Lewin Jósel-Chaim | 

47547° 15198 | Baranowski Fajwisz, Pruski Mendel,| Wójtowstwo 3 285,00 61,50 boi 
Szylański Hirsz Gudelskie $ 463,82 | $ 81.30 |$ 1074,26 

i A vel Gudelki Nr. 4 | 

47612 6379 | Górski Władysław Swikszczany Brasławski 84,43 74,50 | 
$ 1173,40 | $ 168,01 |$ 5300, — 

41616* 9909 | Czerniewski Stanisław Kol. Godulin Nr. 3 | Wil.-Trocki 14,77 210,05 | 
p. 7, 13, 15,16, 17, 18 ® 25061 | $ 15,85 |$ 500,— 

47626 5257 | Sierdziukowa Anna i Rokicki Ignacy Michalino Święciański 233,49 92,50 | 
$ 1463,85 | $ 11412 | $ 3600,— 

47675 11375 | Sosnowik Hirsz i Simcha i Lewinsonowa| Hermanowicze A. | Dziśnieński 73,01 61,50 | - | 

Bluma - $ 515,74 |$ 82,42 |$ 2600,— 

477835 10663 | Jackiewicz Pawel Pohrebiszeze p. 6 2 14,83 207,54 
$ 18701 | $ 1743 |$ 500— 

47743! 8243 | Ks. Drucki-Lubecki Jozef Stary Raków I Mołodecz. 304,10 66,— | 

3 : $ 3595,91 | $ 328,09 | $ 10350,— 

479489 | 14461 | Pastuchowicz Bazyli Kol. Stary-Raków : 14,50 211,52 
» I A. p. 26 1 27 % 153,01 |$ 14,26 |$ 450,— 

47760 7946 | Skrzynecka Helena Bierwienciszki A. | Oszmiański 98,50 74,50 
"Į š 68915 | $ 98,27 | $ 3100,— 

47767 8940 | Weler Ernest Bosacka Wil.-Trocki 46,35 78,— : 
- : ® 125249 | & 187,08 |$ 5900— 

47816 629 | Sawicey Włodzimierz, Michal, Aleksan-| Kožlany Szezuczyński 239,21 61,50 
| der, Leonid i Paweł w/g hip. $ 968,25 | 6 139,48 |$ 4400,— 

ł į 238,81 

41830 8689 | Połłujan Antoni i Ostrowska Marja Pocze Święciański 245,82 61,50 
я s 59947 | $ 82,42 |$ 2600—               
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47834 10401 | Zawistowska Aleksandra Aleksandrówek Wil.-Trocki 43,70 171,06 
$ 197,98 | $ 28,77 |$ 750— 

47863 1866 | Białynicka-Birulowa Marja Stymonie Oszmiański 147,66 91,50 
: $ — 996,96 | $ 183,14 | $° 4200,== 

47866 1657 | Walicki Jan Gojdzie Lidzki 72,05 73.— 
zk a w/g hip, |8 438,23 | s 60,23 |$ 1900,— 

. 69,92 
47871 9488 | Chomiński Aleksander - Stanisław -Waw-| Olszew A. Święciański 3806,33 120— 
47882 rzyniec z czego $ 10457,32 |$ 1480,39 | $46700,— 
47885 na likwid. 

serwit. 
odchodzi 
okolo 

506 

55061 4377 | Sp-cy Orzeszkowskiego Stanisława Tabor 5 398,76 4581,68 406,82 | 10322,14 

55155 10865 | Sp-cy Jana Doboszyńskiego Prosiołkowicze Dziśnieński 299,94 2063,16 229,30 5817,93 
z f. Jaroszczyno 
i Werosy j 

55265 1578 | Wołezaska Marja-Kornelja Horodźki Wołożyński 382,19 10712,51 856,82 | 24386,71 

55266 z f. Aleksynowo 
i Drozūziszki | 

55373 11666 | Sp-cy Cytowicza Józefa f. Nauka Dziśnieński 110,45 740,35 78,99 , 2229,14 

55399 11799 | Sp-ey Wróblewskiej Michaliny-Jadwigi| Jacuny Wil.-Trocki 36,45 1105,05 51,51 1453,78 

55407 1152 | Zeliksonowie Musza-Malka i Szmuel-| Krasny Bėr o 1094,26 8424,80 659,36 — 18608,41 
Lejwi i Zaczepka : 

55496 10866 | Sp-cy Kiryłowa Grzegorza Anisimowicze E. | Brasławski 8,39 209,28 16,52 492,30 
p. 6 

55513 1578 | Feldmanowa Władysława Horodeczno Wołożyński 831,52 6709,32 643,91 19199,59 
' , : z f. Kopaćkowo 

555182 14702 | Perešwiet-Soltanowa Anna-Marja Osada Gaj Wil.-Trocki 236,45 16.786,36 | 1651,04 | 49229,69 
z m-ku Jaszuny ' 

55534 1308 | Nowoszyński Jan Bękarty ч 91,23 1742,55 151,62 5415,27 

55654 2730 | Spad. Halko Ignacego w/g hip. Galko| Niewiery Postawski 446,23 9743,— | 388,71  11440,98 
Ignacego vel Niewiary 

55749! 995 | Sp-cy Sokołowskiego Eugenjusza i So-| Mokrzyce 4 284,70 6221,74 416,06 , 12405,89 
kołowska Marja 

55811! 413 | Żakowski Wacław. Jutkiewicz Józef,| Czarnobyl Wil.-Troeki 222,16 6828,01 | 521,78  15556,59 
Jasiulewicz Feliks i Jutkiewicz Win-| vel Antonowo 
centy : 

55830 1765 | Nowicki Franciszek Górele , Oszmiański 42,65 758,62 49,54 1476,89 

55881 11701 | Sp-cy Szatrowskiego Tadeusza Małe Trokiele + 120,76 973,29 82,56 | 2461,49 

55848 6088 | Wołłowiezowa Marja f. Brzozówka- Wil.-Trocki w/g planu 197,69 28,12 689,22 
Zacisze 21,95 

w/g hip. 
20,21 | 

55853 ‚ 8545 | Ks. Daniłowicz Hilary Polany Górne Święciański 25,81 548,56 52,83 1575,35 
i Dolne p. 93 | 

55864 11805 | Sp-cy Moksiewicza Jana Golombiewszczyzna| Oszmianski w/g aktu 1585,10 155,78 | 4484,46 
56534 $ Zieńkowszczyzna ; 154,56 | 

55902! 937 | Mikulski Karol Dokszyce Dziśnieński 566,39 6691,16 | 881,66  26288,66 
55906 3240 | Wasilewski Jerzy, Jacuńska  Helena| Mościszcze Mołodeczański 441,05 4444,55 425,97  12701,26 

В i Kozłowski Jan : 

56035 7612 | Rapp Oskar Porzecze-Stare Dziśnieński 562,39 3957,17 | 541,54 | 16147,34 

56036 7613 | Rapp Oskar Werchy у К w/g hip. 2291,93 317,— | 945210 
vel Wierzchy 395,85 * | 

w/g planu | 
( 395,05 | 

56111 4831 | Montygierd-Łojbo Józef-Gabrjel Horowce z 81,72 1313,53 102,37 3052,24 

56245 11112 | Sp-cy Tarasowicza Konstantego- Czerczenowo Mołodeczański 1959,75 17016,94 | 1076,47 32097,77 
Stanisława vel Wielkie Sioło a w/g aktu 

1972,28 i | 

56274 10068 | Sp-cy Kulikowskiej Heleny-Wincentyny | Cimanowszczyzna | Dziśnieński 72,10 1476,07 | 158,50 | 4726,05 . 
i vel 

Cemanowszczyzna 

56514 2079 | Warszawski Bank Spółdzielczy Sp. z ogr.| Zwada Wilejski 787,69 5461,87 639,81 | 16233,90 
й odp. Kozuro Aleksander, Mackiewicz 

Ignacy 

56531 11670 | Sp-cy Kajkowskiego Adama Bujle i urocz. 3 125,11 3098,75 157,97 4458,26 
\ Weredowo 

56873 10892 | Aborowiczowie Maciej i Jan, Łasowski| Mikołajewo Dziśnieński 404,49 3193,74 302,21 8528,85 
Józef i Bortnik Antoni ‚ 

56877 6290 | Dynersztejn Mendel Osada młyńska Wilejski 12,78 1231,64 | 128,79 | 3839,92 
Łozowe Drugie : 

56941 3735/В | Rabuszko Lawrenty i Žolnierkiewicz Jan| Romanowo Mołodeczański 111,43 2493,92 191,52 5710,65 

56955 11851 | Prazdniczny Michał Pustka Wilejski 101,44 2383,15 89,29 2519,89


